
 ١٠٩٢   / ١٨٤ س   .ق .م  : الموضوع  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الصناعة

  هيئة المواصفات والمقاييس
ICS: 71. 100. 40 

    العربية السورية

  المنظفات االصطناعية المنزلية

  )معجون(

 S.N.S:   184   / 1992  المراجعة اآلولى

Household synthetic detergent – paste – first revision 

  

 المجال - ١
تتضمن هذه املواصفة الشروط الواجب حتققها يف املنظفات االصطناعية ذات القوام العجيين ، املعدة 
لالستعماالت املرتلية اليت أساسها املواد الفعالية واملستخدمة يف أغراض تنظيف األواين املرتلية والغسيل ، 

  .ان ومعيار املطابقة وتشري إىل طرائق الفحص واالختباركما تتضمن التعبئة واالعتيان وبطاقة البي

  االشتراطات - ٢
  .جيب أن يكون املنتج على شكل معجون متجانس خال من الشوائب واملواد الغريبة عند الفحص  ٢/١
  .أن يكون املنتج غري ضار باجللد  ٢/٢
  .أن يكون للمنتج رائحة مقبولة حيافظ عليها يف حال اخلزن  ٢/٣
  .فظ املنتج على جتانسه يف درجات احلرارة املنخفضةجيب أن حيا  ٢/٤
  .مستعمرة)١٠٠(جيب أال تزيد نسبة اجلراثيم غري املمرضة عند اجراء الفحص اجلرثومي على  ٢/٥

  .جيب أن يكون خالياً من اجلراثيم املمرضة واخلمائر والفطور
مواد حمسنة أخرى مسموح ا  عطور مواد حتكم باللزوجة وأي –ميكن أن حيتوي املنظف على ملونات   ٢/٦

  .دولياً
  .جيب أن تكون املواد األولية الداخلة يف تركيب املنظف مطابقة للمواصفات اخلاصة ا  ٢/٧

  المتطلبات - ٣
  : جيب أن يكون تركيب املنظف االصطناعي على شكل معجون يف حدود القيم التالية

  : معجون تنظيف األواين املرتلية  ٣/١

  

  رقم قرار االعتماد

١٧١  

  تاريخ االعتماد 

١٩٩٢ / ١٠ / ١١  

  إلزامية التطبيق

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization  
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  ٢

  
  ٪ حد أدىن )٢٢ ()١املادة الفعالة    ٣/١/١
  ٪)٤-١(مادة معمدة   ٣/١/٢
٣/١/٣  PH٨,٥-٦,٥(٪)١( حملول(  
  ٪ حد أقصى )٢(املواد غري املنحلة يف املاء   ٣/١/٤
مينـع إضـافة    (٪  )١-٠,٢(بنـسبة )٣٪ ، ومواد حافظة   )١,٥( بنسبة ال تقل عن    )٢مواد مطرية لاليدي    ٣/١/٥

  ).، كربونات الكلسيوم)التالك(الطلق
  معجون غسيل  ٣/٢
  ٪حد أدىن)٢٣(مادة فعالة   ٣/٢/١
  ٪ حد أدىن )١٥(متعدد ثالثي فسفات الصوديوم  ٣/٢/٢
  ٪حد أدىن )١ ()٤مادة عدم توضع األوساخ  ٣/٢/٣
  ٪)١٠-٥(سيليكان الصوديوم  ٣/٢/٤
  ٪)١-٠,١(مسطع ضوئي  ٣/٢/٥
٣/٢/٦  PH١١-٨,٥(٪)١( حملول(  
  ٪ حد أقصى )٢(املادة غري املنحلة باملاء  ٣/٢/٧
  .٪٢جيب أال تزيد الكلوريدات حمسوبة على شكل كلور الصوديوم عن  ٣/٢/٨

  ).، كربونات الكالسيوم)التالك(مينع اضافة الطلق: (مالحظة

  التعبئة - ٤
  . أن تعبأ املادة يف أوعية مناسبة حمكمة االغالقجيب

  االعتيان - ٥
  جيب أن تتخذ االحتياطات التالية عند سحب وحتضري وختزين وتداول العينات   ٥/١
  .جيب أخذ العينات يف مكان حممي غري معرض للهواء الرطب أو الغبار  ٥/١/١
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املركبات الشاردية والالشارية  : املادة الفعالةيقصد ب١

  الكيل اريل سلفونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو االمونيوم : الشرسبية: يقصد باملركبات الشاردية
                   الكيل كربيتات الصوديوم ، الكيل ايتركربيتات الصوديوم    
  ية مركبات األمونيوم الرباعية العضو:     الشرجبية    

  ايترات واسترات متعدد الفليكول :  يقصد باملركبات الالشاردية
  .من أمثال الكانول أميد:  يقصد باملواد املطرية لاليدي٢
  من أمثال الفورم الدهيد:  يقصد باملواد احلافظة٣
  كربوكسي ميتيل سلولوز أو بوملريات أساسها السلولوز:  يقصد مبادة عدم توضع األوساخ٤
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  ٣

  
  .أن تكون أدوات االعتيان نظيفة وحافة عند االستعمالجيب   ٥/١/٢
  . جيب أن حتمي العينات واملادة املعتانة وأدوات االعتيان وأوعية العينات من أي تلوث طارئ  ٥/١/٣
  .جيب أن توضع العينات يف أوعية زجاجية نظيفة وجافة أو بأي أوعية مناسبة ال تؤثر باملادة  ٥/١/٤
  . العينات ذات حجم حبيث ميكن أن متأل بالعينة بشكل كامل تقريباًجيب أن تكون أوعية  ٥/١/٥
جيب أن تسد األوعية باحكام بعد امتالئها وأن يكتب عليها التفصيالت الكاملة لالعتيان ، تاريخ   ٥/١/٦

  .االعتيان رقم أو رمز الدفعة واسم الصانع وأي تفاصيل هامة عن االرسالية
قة تضمن عدم اختالف درجة حرارا كثرياً عن درجة احلـرارة النظاميـة            جيب أن ختزن العينات بطري      ٥/١/٧

  .ومحايتها من الضوء
  : سلم االعتيان  ٥/٢
هي مجيع العبوات يف ارسالية واحدة اليت حتتوي على املنظمات من نفس النوع واملسحوبة من               : الدفعة  ٥/٢/١

  .نفس الوجبة املصنعة
فات خمتلفة التوع ، عندئذ جتمع العبوات املتماثلة النوع من          إذا كانت االرسالية تتكون من عبوات منظ      

  .املنظفات والعائدة لوجبة التصنيع نفسها يف جمموعة واحدة يشكل كل منها دفعة منفصلة
  .جيب أن ختترب العينات العائدة لكل دفعة للتأكد من مطابقة املادة هلذه املواصفة  ٥/٢/٢
  ):١(ائياً من كل دفعة على حجمها طبقاً للجدوليعتمد عدد العبوات املسحوبة عشو  ٥/٢/٣

  )١(جدول
  سلم االعتيان

 عدد العبوات املسحوبة عدد العبوات يف الدفعة
١٥-٤  
٤٠- ١٦  
٦٥- ٤١  
١١٠- ٦٦  
  فما فوق-١١٠

٣  
٤  
٥  
٧  
١٠ 

  
إذا كان حجم الدفعة أقل أو يساوي ثالث عبوات ، فيجب أن يتم االتفاق بني الـشاري                 : مالحظة  

  .عدد األوعية املختارة ومعيار املطابقة لتقرير مطابقة الدفعة احملدد يف هذه املواصفةواملورد على 
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  ٤

  
  : تسحب األوعية من الدفعة عشوائياً وفق الطريقة التالية  ٥/٢/٤

) ر(حىت الوصول إىل الـرقم    ) … ،٣ ،٢ ، ١(بدءاً من أي وعاء يف الدفعة ترقم العبوات يف التسلسل         
من ناتج قسمة                                                 يعاد الترقيم                                                     هو اجلزء الصحيح    ) ر(حيث

  .جمدداً وفق الترتيب السابق حىت االنتهاء من مجيع العبوات
  ).١(من الدفعة حىت الوصول إىل عدد العبوات املبني يف اجلدول) ر(تسحب كل عبوة حتمل الرقم

  .بار ، والعينات املرجعيةحتضري العينات االمجالية ، عينات االخت  ٥/٣
  : العينة االمجالية  ٥/٣/١

وبشكل عشوائي واحـدة أو أكثـر مـن         ) ٥/٢(تسحب من كل واحدة من العبوات املختارة يف        -
  .األوعية

جيب أن تكون كمية املادة يف األوعية املختارة ثالث مرات كمية املادة املطلوبـة تقريبـاً لتحقيـق              -
  ).٨ (أغراض االختبارات املشار إليها يف

  .جيب أن تكون املادة يف األوعية املختارة املمزوجة جيداً لتعطي العينة االمجالية للعبوة -
تؤخذ من العينة االمجالية املمثلة املكونة من املنظف االصطناعي كمية صغرية ولكن مكافئة من املادة ،                  ٥/٣/٢

الجناز ثالثة اختبارات للخـصائص     ومتزج متاماً لتشكل العينة املركبة اليت جيب أن تكون كافية احلجم            
  ).٨(احملددة يف

جيب تقسم العينة املركبة املمثلة من املنظف االصطناعي إىل ثالثة أقسام متساوية ، أحـدها للمـورد                    ٥/٣/٢/١
  .واآلخر الشاري والثالث كعينة مرجعية

أجزاء متساوية حبيث أن كل منـها       جيب أن يقسم اجلزء املتبقي من املادة من العينة االمجالية إىل ثالثة                ٥/٣/٢/٢
  .يشكل عينة فردية

جيب أن تنقل كافة العينات املركبة واملستقلة إىل أوعية منفصلة وجيب أن تسد هذه األوعية باحكـام                    ٥/٣/٢/٣
  ).٥/١/٦(ويلصق عليها بطاقة يوضح عليها التفصيالت اخلاصة املعطاة يف

  طرائق الفحص واالختبار - ٦
  : تقسيم العينات  ٦/١

ـ  ١٩٨٥لعام  / ٢٦٩/تمد املواصفة القياسية السورية رقم    تع املنظفـات وعمـالء التنـشيط      " اخلاصة ب
  ".تقسيم العينات-السطحي

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
سحبهايتعينالتيالعبواتعدد

الدفعةحجم
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  ٥

  

  : لتعيني املادة الفعالة  ٦/٢
  : تعتمد املواصفات القياسية السورية ذوات األرقام

ـ  ١٩٨٩ لعام   ١ج/٧٨٢/  – تعيني احملتوى من املادة الفعالـة الـشرجبية          –حتليل املنظفات   " اخلاصة ب
  ". املادة الفعالة الشرجبية عالية الكتلة اجلزيئية–اجلزء األول 

ـ  ١٩٩٢ لعام   ٢ج/٧٨٨/  تعيني احملتوى من املـادة الفعالـة الـشرجبية          –حتليل املنظفات   " اخلاصة ب
  . املراجعة الثانية-)٥٠٠-٢٠٠(يةمنخفضة الكتلة اجلزيئ

  "\تعيني احملتوى الكلي من املواد الالشاردية –حتليل املنظفات " اخلاصة بـ١٩٨٩لعام / ٧٨١/
ـ  ١٩٨٩لعام  / ٧٨٣/ ) االنيونية( تعيني احملتوى من املادة الفعالة الشرسبية        –حتليل املنظفات   "  اخلاصة ب

  ".وية أو اآللية بطريقة املعايرة املباشرة ثنائية الطور اليد
  لتعيني احملتوى من الصابون   ٦/٣

 تعيني احملتوى –حتليل املنظفات " اخلاصة بـ١٩٨٩لعام / ٧٧٦/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم
  ).من الصابون

  :       لتعيني احملتوى من الفسفات  ٦/٤
ـ  ١٩٨٩لعام/٧٨٠/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم      تعيني احملتـوى    –املنظفات  حتليل  " اخلاصة ب

  ". الكلي من مخاسي أكسيد الفسفور بطريقة فسفوموليبدات الكينولني الورنية
  : لتعيني احملتوى الكلي من السيلكا  ٦/٥

ـ  ١٩٨٩لعام/٧٨٧/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم      تعيني احملتـوى    –حتليل املنظفات   " اخلاصة ب
  ". ة الطريقة الورني–الكلي من السيلكا 

  :  احمللولPHلتعيني   ٦/٦
  PH تعـيني  –حتليل املنظفات   "  اخلاصة بـ    ١٩٨٩لعام  / ٧٨٥/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم    

  ". احملاليل املائية بطريقة قياس فرق الكمون
  : لتعيني كربوكسي مينيل سلولوز  ٦/٧

ـ  ١٩٨٩لعام  / ٧٧٨/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم      تعيني احملتوى   –حتليل املنظفات   " اخلاصة ب
  ". من كربوكسي ميتيل سلولور

  :لتعيني املادة غري املنحلة باملاء  ٦/٨
ـ  ١٩٨٩لعام  / ٧٨٤/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم      تعيني املـواد    –حتليل املنظفات   "  اخلاصة ب

  ". غري املنحلة باملاء
  : لتعيني احملتوى من الكلور  ٦/٩

ـ  ١٩٩٢لعام  / ٩٧٧/القياسية السورية رقم  تعتمد املواصفة     تعيني احملتوى   –حتليل املنظفات   "  اخلاصة ب
  ".من الكلور
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  ٦

  : الجراء الفحص اجلرثومي     ٦/١٠
ـ  ١٩٧٤لعام/٤٦/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم     الطرق القياسية لفحص وحتليل مياه     " اخلاصة ب

  ".الشرب
   :لتعيني نوع املركب الفسفايت     ٦/١١

  /       / لعام١/      /تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم

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

 جيب أن حتمل كافة األوعية أختام كل من الشاري واملورد وأن حتفظ يف مكان متفق عليه بني األطراف                 
  .املعنية

  .جيب أن تستخدم العينات املرجعية يف حال أي خالف بني الشاري واملورد  ٧/٢

  عدد االختبارات - ٨
  .جيب أن جتري اختبارات تعيني املكون الفعال على كل العينات املستقلة  ٨/١
  .ملركبةعلى العينة ا) ٣(جيب أن جتري االختبارات املتعلقة جبميع اخلصائص األخرى واحملددة يف الفقرة  ٨/٢

  معيار المطابقة - ٩
  : مستوى اجلودة املقبول  ٩/١

تقريباً ١٠٠من أصل ٩٥(هو قيمة امسية متثل النسبة املئوية للمعيبات واليت تكون مقبولة يف معظم احلاالت            
  .عند اتباع خطة االعتيان) 

  : للعينات الفردية  ٩/٢
  : ى العينة الفردية من العالقةلنتائج تعيني اخلصائص عل) ر(جيب أن حيسب املتوسط       واجملال

  
            املتوسط  

  
  . الفرق بني القيمة القصوى والدنيا من نتائج االختبار) = ر(اجملال
  : إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد أدىن - أ

ـ      وإذا كانت  ) ٩/٢(من نتائج االختبارات املتعلقة انظر    ) ع ر   –س  (جيب أن حتسب القيم املعرب عنهاب
  .الناجتة أكرب أو تساوي احلدود الدنياالقيم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   اخلاصة بـ ١٩٨٧) ٣/٢٠اجلزء٣٧٦٢( تعتمد حالياً املواصفة القياسية الربيطانية رقم١

( س(

االختبارنتائجعدد
االختبارنتائجمجموع
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  ٧

  
  .جيب أن يصرح على أن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائص

  : د أقصىإذا كان احلد املعني للخاصة معطى كح  - ب
ـ      إذا كانت القـيم  ) ٩/٢(من نتائج االختبار املتعلقة انظر) ع ر+س(جيب أن حتسب القيم املعرب عنها ب

  .الناجتة أقل أو تساوي احلد األقصى فيجب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائص
  :  إذا كانت اخلاصة ذات حدين معينني-جـ

  ).٩/٢(من نتائج االختبار املتعلقة انظر الفقرة)  ع ر ±س(عنها بـعندئذ جيب أن حتسب القيم املعرب 
إذا كانت القيم الناجتة ضمن احلدين املعينني جيب أن يصرح بأن الدفعـة مطابقـة ملتطلبـات هـذه                   

  .اخلصائص
  .تبعا ملستوى اجلودة املقبول) ٢(من اجلدول) ٩/٢(العائدة للفقرة) ع( جيب أن ختتار قيمة العامل -د

  : ن النسبة املئوية للعبوات غري املطابقة يكون مقبوالً بصورة معقولةحبيث أ
  ) ٢(جدول

  ملستويات خمتلفة من اجلودة املقبولة ) ع(قيمة العامل
  

 )ع(العامل مستوى اجلودة املقبول
  ٪٣,٠عندما ال تزيد العيوب عن 
  ٪١,٥عندما ال تزيد العيوب عن 
 ٪٠,٥عندما ال تزيد العيوب عن 

٠,٤  
٠,٥  
٠,٦ 

  : للعينة املركبة  ٩/٣
جيب أن تفي نتائج االختبارات اجملراة على العينة املركبة باملتطلبات احملددة يف هذه املواصفة فيما يتعلق                

  .باخلصائص األخرى للمادة
  

   بطاقة البيان -١٠
  جيب أن يكتب على العبوة و خبط موضح بالغة العربية و جيوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى 

  ).معجون تنظيف أواين مرتلية أو معجون غسيل(م وصنف املنتجاس  ١٠/١
  .اسم الصانع وبلد الصنع والعالمة الفارقة إن وجدت  ١٠/٢
  .جمال االستعمال وطريقة االستعمال وحتذيرات االستعمال  ١٠/٣
  .املكونات ونسب املادة الفعالة  ١٠/٤
  .الوزن اجلزيئي للمواد الفعالة ونسبها املئوية  ١٠/٥
  .لوزن الصايف للمنتج بالوحدات الدوليةا  ١٠/٦
  .رقم أو رمز الدفعة  ١٠/٧
  تاريخ االنتاج بالشهر والسنة ومدة الصالحية   ١٠/٨
  .٪)٢±(يسمح بتفاوت يف الكتلة املدونة على العبوة قدره  ١٠/٩
  .١٩٩٢لعام/١٨٤/منتج حسب املواصفة القياسية السورية رقم  ١٠/١٠



  ١٩٩٢   / ١٨٤ س   .ق .م

  ٨

  
  

   المصطلحات الفنية-١١

  
 Cationic شرجبية

 Anionic شرسبية

 Soap صابون

 Non ionic الشاردية

 Active matter مادة فعالة 

 Synthetic detergent منظف اصطناعي

 Paste معجون

 Optical brighten مسطح ضوئي

 Insoluble matter in water مادة غري منحلة يف املاء



  ١٩٩٢   / ١٨٤ س   .ق .م

  ٩

  
  

   المراجع-١٢

  
  .١٩٨٦لعام/ ٤٨٩/  املواصفة االردنية رقم -
  .١٩٨٦لعام/٤٩٠/  املواصفة االردنية رقم-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الجهات التي شاركت في اعداد المواصفة-١٣

  
  . مديرية الشؤون الفنية–وزارة التموين والتجارة الداخلية   -
   مديرية صناعة دمشق– مديرية القطاع اخلاص واحلرف –وزارة الصناعة   -
  وزارة الصحة   -
  ).سار(لعامة لصناعة املنظفات الكيميائيةالشركة ا  -
  /حلب-دمشق/غرفة الصناعة  -
  /حلب-دمشق/اجلمعية احلرفية لصناعة الصابون واملنظفات واملبيعات  -
   كلية العلوم –جامعة دمشق   -
  اصفات واملقاييس العربية السوريةهيئة املو  -


