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 منظفات الجاليات اآللية

   العربية السورية

Synthetic detergents powder for dish-washing machine 
 

  المجال-١
 . املواصفة القياسية الشروط الواجب توافرها يف منظفات اجلاليات اآلليةحتدد هذه

كما تتضمن التعبئة و االعتيان و بطاقة البيانات و معيار املطابقة و تشري إىل مراجع طرائق الفحص و                    
 .االختبار

  التعريف-٢
 :تتألف منظفات اجلاليات اآللية من

 ؟.منظف مسحوق ٢/١
 ).امللمع(عامل شطف  ٢/٢

  المتطلبات العامة-٣
 املنظف املسحوق ٣/١

 :جيب أن تتوافر يف املنظف املسحوق املتطلبات التالية
 .أن يكون متجانسا على شكل حبيبات أو مسحوق و أن يكون خاليا من الكتل ٣/١/١
 .أن يكون سهل االنسياب و خاليا من أية روائح كريهة ٣/١/٢

 

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

 ١٩٩٥ / ٥ / ٢ 

 رقم قرار االعتماد
٧٢ 

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization 
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أال تتغري خصائصه و فعاليته عند ختزينه يف وعاء مناسب مغلق ملدة سنة من تاريخ اإلنتاج حتت ظروف                   ٣/١/٣

 .سº)٤٠-صفر(التخزين العادية من 
ثبات ألوان األواين و األدوات املطبخية عند درجات احلرارة املستخدمة          أال يكون له تأثري سليب على        ٣/١/٤

 .يف اجلاليات اآللية يف حالة استخدام كمية املسحوق احملددة و اتباع الطريقة املوضحة على العبوة
 ).٪٨٠(أال تقل قابلية التفسخ البيولوجي للمواد ذات النشاط السطحي عن  ٣/١/٥
 .كغ/مع) ٤٠(عدنية السامة من أال تزيد العناصر امل ٣/١/٦
 .أن تكون املواد األولية الداخلة يف تركيب املنظف مطابقة للمواصفات اخلاصة ا ٣/١/٧
 .سم عندما حتدد وفق الطرائق احملددة يف هذه املواصفة) ٢(جيب أال تزيد ارتفاع الرغوة عن : الرغوة ٣/١/٨
 )امللمع(عامل الشطف  ٣/٢
 . مقبولة حيافظ عليها يف حالة اخلزنأن يكون ذو رائحة ٣/٢/١
 .جيب أن حيافظ على جتانسه يف درجات احلرارة املنخفضة ٣/٢/٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 . االنتموان الرصاص، الزرنيخ-يقصد بالعناصر املعدنية السامة الكروم، الزئبق، الكادميوم) ١(
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  التركيب-٤
 املنظف املسحوق ٤/١

 )١(جيب أن يكون تركيب املنظف املسحوق للجدول 
 )١(جدول رقم 

 التركيب منظف حيتوي كلور منظف حيوي أوكسجني
)١٠(٪ 

١,٥٪ 
١٦٪ 

)٩-٦(٪ 
 
٣٠٪ 
- 
 

)٢-١(٪ 
 

)٤-١(٪ 
)٥-٢(٪ 
)١١,٥-٩( 

)١٠(٪ 
١,٥٪ 
١٦٪ 

)١٢,٥-٩(٪ 
 
٣٠٪ 

)٤-٢(٪ 
 
- 
 
- 

)٥-٢(٪ 
)١١,٥-٩(٪ 

 النداوة       حدا أقصى
 املواد غري الذوابة باملاء   حدا أقصى

 حدا أدىن) P2O5( مقدرا على شكل ١مركب فسفايت
       على شكل(مينا سيلكات الصوديوم األمائية مقدرة 

)Si02( 
  حداً أقصى٢مواد مالئة

 ثنائي كلور ايزوسيانورات الصوديوم
  كلور متاح٪)٦٩(غ حيوي )١(

 مقدرة على أساس األوكسجني ٣ةمواد أوكسجيني
 الفعال

 )ليباز-اميالز-بروتياز(أنزميات 
 ٤مادة فعالة ال شاردية

PH ١( حملول مائي(٪ 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 .........متعدد ثالثي فسفات الصوديوم: يقصد باملركب الفسفايت من أمثال ١
 .......كربونات الصوديوم-كربيتات الصوديوم: واد املالئة من أمثاليقصد بامل ٢
 .....فوق كربونات الصوديوم-فوق بورات الصوديوم: يقصد باملواد األوكسجينية ٣
 .......ايترات واسترات متعدد الغليكول: يقصد باملادة الفعالة الالشاردية ٤
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 عامل الشطف ٤/٢

  حدود القيم التاليةجيب أن يكون تركيب عامل الشطف يف
 ٪)٤٠-٢٠(مادة فعالة ال شاردية  ٤/٢/١
 ٪)٢٠-١٠ (٥مذيبات ٤/٢/٢
  حدا أقصى٪)٦٥(ماء  ٤/٢/٣

 اللزوجة على   ٦يسمح بإضافة محض الليمون أو متعدد اكريالت أو متعدد كربوكسيالت و خافضات           
 .٪)١٠(أال تزيد عن 

  التعبئة-٥
 .تتأثر و ال تؤثر باملنتججيب أن تعبأ املادة ضمن أوعية مناسبة ال 

  االعتيان-٦
 املنظف املسحوق ٦/١

ـ ) ٢٧٢(جيرى االعتيان وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم         املنظفات االصطناعية املرتلية   :"اخلاصة ب
 ).٦(الفقرة ) املراجعة األوىل( مسحوق -للغساالت اآللية

 )امللمع(عامل الشطف  ٦/٢
 :اخلاصة بـ) ١٨٦(القياسية السورية رقم جيرى االعتيان وفقا للمواصفة 

 )٥(الفقرة "  سائل-املنظفات االصطناعية املرتلية"

  طرائق الفحص و االختبار-٧
 املنظف املسحوق ٧/١
 لتقسيم العينات ٧/١/١

 /٢٦٩/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 
 " تقسيم العينات-املنظفات و عمالء التنشيط السطحي"
 

___________________________________________________________ 
 كحول ايزوبروبيلي أو بروبلني غليكول أو ايتانول:  يقصد باملذيبات من أمثال٥ 
 .كومن سلفونات:  يقصد خبافضات اللزوجة من أمثال٦
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 لتعيني احملتوى من الفسفات ٧/١/٢

 :اخلاصة بـ/ ٧٨٠/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 
تعيني احملتوى الكلي من مخاسي أكسيد الفسفور بطريقة فسفوموليبدات الكينولني          –حتليل املنظفات   "

 ".الوزنية
 :لتعيني احملتوى الكلي من السليكا ٧/١/٣

 :اخلاصة بـ/ ٧٨٧/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 
 ".الطريقة الوزنية-تعيني احملتوى الكلي من السليكا-حتليل املنظفات"

 :لتعيني احملتوى من الكربونات ٧/١/٤
 :اخلاصة بـ/ ٧٧٧/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 

 ".تعيني احملتوى من الكربونات-حتليل املنظفات"
 :لتعيني احملتوى من الكلور ٧/١/٥

 :اخلاصة بـ/ ٩٧٧/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 
 ".ورتعيني احملتوى من الكل-حتليل املنظفات"

 :لتعيني احملتوى من األوكسجني الفعال ٧/١/٦
 :اخلاصة بـ/ ٧٧٩/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 

 ".تعيني احملتوى من األوكسجني الفعال بطريقة املعايرة-حتليل املنظفات"
 :لتعيني املادة الفعالة الالشاردية ٧/١/٧

 : بـاخلاصة/ ٧٨١/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 
 ".تعيني احملتوى الكلي من املواد الالشاردية و اليوريا-حتليل املنظفات"



 ١٩٩٥   / ١٥٢٣ س   .ق .م

 ٦

 
 :لتعيني الرغوة ٧/١/٨

 :اخلاصة بـ/ ٢٧٢/تعتمد الطريقة الواردة يف املواصفة القياسية السورية رقم 
 )".٧/١٤( مسحوق املراجعة األوىل الفقرة -املنظفات االصطناعية املرتلية للغساالت اآللية"

 :لتعيني العناصر املعدنية السامة ٧/١/٩
 .تعيني بطريقة طيف الذري أو بأي طريقة ضوئية أخرى

 :لتعيني قابلية التفسخ البيولوجي للمواد الفعالة سطحيا ٧/١/١٠
 :اخلاصة بـ/*  /تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 

 ".يطريقة تعيني قابلية التفسخ البيولوجي للمواد ذات النشاط السطح"
 :لتعيني النداوة ٧/١/١١

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

 :لتعيني املادة غري املنحلة باملاء ٧/١/١٢
 :اخلاصة بـ/ ٧٨٥/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 

 ".ملواد غري النحلة باملاءتعيني ا-حتليل املنظفات"
 : احمللولPHلتعيني  ٧/١/١٣

 :اخلاصة بـ/ ٧٨٥/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 
 ". احملاليل املائية بطريقة قياس فرق الكونPHتعيني -حتليل املنظفات"

 :لتعيني املذيبات ٧/١/١٤
 :اخلاصة بـ/**   /تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 

 ".تعيني احملتوى من الكحوالت املنخفضة الكتلة اجلزئية-املنظفاتحتليل "
 
 
 

__________________________________________________________ 
  اخلاصة بـه١٩٧٦لعام / ١٧٩٢/تعتمد حاليا املواصفة القياسية األسترالية رقم * 

 ٢٤:٣زء اجل/ ٣٧٦٢/تعتمد حاليا املواصفة القياسية الربيطانية رقم ** 
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  العينات المرجعية-٨
 .عينة فردية) ن(جيب أن تتكون العينات املرجعية من العينة املركبة و اموعة املكونة من  ٨/١

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

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

  عدد االختبارات-٩
 .جيب أن جترى اختبارات تعيني املكون الفعال على كل العينات الفردية ٩/١
 .جيب أن جترى االختبارات املتعلقة جبميع اخلصائص األخرى على العينة املركبة ٩/٢

  معيار المطابقة-١٠
 مستوى اجلودة املقبول٧ ١٠/١

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

 العينات الفردية ١٠/٢
 :لنتائج تعيني اخلصائص على العينة الفردية من العالقة) ر(جيب أن حيسب املتوسط  س و اال 

 بارجمموع نتائج االخت) = س(املتوسط 
    عدد نتائج االختبار  

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

و إذا كانت القيم    ) انظر د (من نتائج االختبار املتعلقة     ) ع ر -س(جيب أن حتسب القيم املعرب عنها       
ود الدنيا فيجب أن يصرح على أن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه              الناجتة أكرب أو تساوي احلد     

 .اخلصائص
 : إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد أدىن-ب

إذا كانت القيم   ) ٥(من نتائج االختبار املتعلقة انظر      ) ع ر -س(جيب أن حتسب القيم املعرب عنها        
 . مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائصالناجتة أقل أو تساوي احلد األقصى فيجب أن يصرح بأن الدفعة

من ) ع ر ±س( إذا كانت اخلاصة ذات حدين معينني عندئذ جيب أن حتسب القيم املعرب عنها                -حـ
إذا كانت القيم الناجتة ضمن احلدين املعينني جيب أن يصرح بأن الدفعة            ) انظر د (نتائج االختبار املتعلقة    

 .مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائص
تبعا ملستوى اجلودة   ) ٢(من اجلدول   ) حـ-أ(العائدة  إىل الفقرة     ) ع(قيم العامل   جيب أن ختتار    -د

 .املقبول حبيث ان النسبة املئوية للعبوة غري املطابقة يكون مقبوال بصورة مقبولة
 ملستويات خمتلفة من اجلودة املقبولة) ع(قيمة العامل 

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

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

 



 ١٩٩٥   / ١٥٢٣ س   .ق .م

 ٩

 
 :العينة املركبة ١٠/٣

جيب أن تفي نتائج االختبارات اراة على العينة املركبة باملتطلبات احملددة يف هذه املواصفة فيما يتعلق                
 .باخلصائص األخرى للمادة

  بطاقة البيان-١١
ب أن يكتب على العبوة و خبط واضح باللغة العربية و جيوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى التفصيالت                  جي

 :التالية
 .اسم الصانع و بلد الصنع و العالمة الفارقة ١١/١
مسحوق خاص للجاليات اآللية حيوي كلور أو مسحوق خاص للجاليات اآللية           (اسم و نوع املنتج      ١١/٢

 )جاليات اآلليةملمع لل(-)حيوي أوكسجني
 .املكونات و نسبة املادة الفعالة ١١/٣
 .الوزن اجلزئي للمادة الفعالة و نسبتها املئوية ١١/٤
 .الوزن الصايف للمنتج بالوحدات الدولية ١١/٥
 .جمال االستعمال و طريقة االستعمال و حتذيرات االستعمال ١١/٦
 .تاريخ اإلنتاج بالشهر و السنة و مدة الصالحية ١١/٧
 .رقم أو رمز الدفعة ١١/٨
 .٪)٢±(يسمح بتفاوت يف الكتلة املدونة على العبوة قدره  ١١/٩
 .يف حالة اإلنتاج احمللي/ ١٩٩٥لعام /١٥٢٣/منتج وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم  ١١/١٠
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  المصطلحات-١٢
 

Sampling أعتيان 
Dish washing machine اجلاليات اآللية 
Lot دفعة 
Individual sample عينة فردية 
Composite sample عينة مركبة 
Referee sample عينة مرجعية 
Rinse aid عامل شطف 
Insoluble matter in water مادة غري ذوابة باملاء 
Non-ionic matter مادة ال شاردية 
Criteria for conpormity معيار املطابقة 
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  المراجع-١٣
 

  االصطناعية  كتاب املنظفات-
              -synthetic Detergents 
                 7 Th edition 1987 
              -Automatic Dishwashing House hold and Institutional  
                Henkel Dehydag: cd C,9/1990 
              -Hoechst brochure C-3001 Nov 91 

 

  شاركت في وضع المواصفة الجهات التي-١٤
 

 كلية العلوم-  جامعة دمشق-
 /دمشق/  غرفة الصناعة -
 /دمشق/  اجلمعية احلرفية لصناعة الصابون و املنظفات و املبيضات -
   مركز االختبارات و األحباث الصناعية-
 .   هيئة املواصفات و املقاييس العربية السورية-
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