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 ٦/٩/٢٠٠٦: االعتماد تاريخ

 

اع  ما لم يحدد خالف ذلك، وال يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو  للهيئة،ظة   الحقوق محفو  آل ه  االنتف  ب

ك                    ا ويتضمن ذل ة أو خالفه ة أو ميكانيكي روفيلم     التصوير فى أى شكل وبأى وسيلة إليكتروني وغرافى والميك  الفوت

 .بدون تصريح آتابى مسبق من الهيئة أو الناشر

 

אא אא א
 

 . األميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦ : العنوان

 ٢٨٤٥٥٢٤  –  ٢٨٤٥٥٢٢ : تليفون

 ٢٨٤٥٥٠٤ : فاآس

 moi@idsc.net.eg :                                  الكترونى بريد

 www.eos.org.eg :                                   الكترونى موقع
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  ٢٠٠٦ /١ جـ١٨٤٧:م . ق .م 

 

 المقدمة

طرق فحص واختبار مياه الشرب المعبأة تقدير " الخاصة بـ٢٠٠٦ /١ جـ١٨٤٧:م . ق .م 

 ".تقدير الكلوريدات : البورات والكلوريدات الجزء االول 

الطرق القياسية لتحليل المياه  ومتماثلة فنيا مع ١٩٩٠تلغى وتحل محل اخر اصدار لها عام 

 . ) لمراجعالمشار اليها فى ا(

 .المياه الخاصة ب) ٣/١٦(قام باعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم 
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     -     
   :  

1-  
 .تختص هذه المواصفات بطرق تقدير الكلوريدات فى مياه الشرب المعبأة 

2-     

 :أساس الطريقة   ١/ ٢
 محمر من رتكون آرومات البوتاسيوم مع نترات الفضة فى محلول متعادل أو قلوى ضعيف لون أصف

آرومات الفضة وهو اللون الذى يبين نقطة النهاية فى معايرة نترات الفضة مع الكلوريدات حيث يترسب 
 .مراء آلوريد الفضة آميًا قبل آرومات الفضة الح

 :األجهزة واألدوات   ٢/ ٢
 . مل ٢٥٠ دورق مخروطى سعة -
 . مل ٥٠ ماصة سعة -

 :المحاليل والكواشف   ٣/ ٢
 .يراعى أن تكون جميع الكواشف المستخدمة من درجة آاشف تحليلى 

   محلول دليل آرومات البوتاسيوم   ١/ ٣/ ٢
ت الفضة حتى يتكون   يضاف محلول نترا، جم من آرومات البوتاسيوم فى قليل من الماء المقطر٥٠يذاب 

 . ساعة ثم يرشح ويكمل إلى لتر بالماء المقطر ١٢راسب أحمر من آرومات الفضة ويترك المحلول لمدة 

   محلول قياسى لكلوريد الصوديوم  ٢/ ٣/ ٢
ْ  س لمدة ساعة فى ماء مقطر ثم يكمل ١٤٠ جم من آلوريد الصوديوم السابق تجفيفه عند ١٫٦٤٨٦يذاب 

 ) .م آلوريد مج١=  مل ١(الحجم إلى لتر 

  .٪ ٠٫٥ فيثالين ل  محلول دليل الفينو  ٣/ ٣/ ٢
يضاف هيدروآسيد و مل ماء مقطر ، ٥٠٠ مل آحول ايثيلى ثم يضاف ٥٠٠ جم فينول فيثالين فى ٥يذاب 

 .قطرة قطرة  حتى اللون األحمر الباهت )  ع٠٫٠٢(صوديوم 

 ) . ع١(محلول هيدروآسيد الصوديوم   ٤/ ٣/ ٢
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 ) . ع١(  حمض الكبريتيك   ٥/ ٣/ ٢

 ياسى من نترات الفضة   محلول ق  ٦/ ٣/ ٢
 جرام من نترات الفضة فى ماء مقطر ويخفف إلى واحد لتر ويعاير مع آلوريد الصوديوم آما ٤٫٧٩٠يذاب 

  .٤/٣هو فى بند 

 آواشف خاصة إلزالة التداخل   ٧/ ٣/ ٢

   هيدروآسيد األلمونيوم المعلق  ١/ ٧/ ٣/ ٢
 ٢(SO٤) AlKلنشادرية  جم من آبريتات األلمونيوم البوتاسيومى أو آبريتات األلومنيوم ا١٢٥يذاب 

AlK (SO٤)٢٫١٢ H٢O or Al  NH٤ (SO٤)١٢ - ٢ H٢O 

  مل هيدروآسيد األمونيوم المرآز٥٥ْ  س ويضاف ببطء ٦٠فى لتر ماء مقطر ويسخن لدرجة 
  (NH٠ ٤H)  مع التقليب ، ويترك لمدة ساعة ، وينقل لزجاجة آبيرة ويغسل الراسب بإضافات متتالية بالماء

 .مليات  الخلط والفصل حتى يصبح خاليًا من أيون الكلوريد المقطرمن خالل ع
 وعندما يتم تحضيروتجهيز المعلق حديثا ، يشغل حجم واحد لتر 

 ٪ ٣٠ (H٢O٢) فوق أآسيد الهيدروجين ٢/٣/٧/٢

 :الطريقة   ٤/ ٢
 :تجهيز العينة

ة اللون ، يضاف  مل إذا آانت العينة داآن١٠٠ يخفف إلى منها  مل من العينة أو جزء مناسب ١٠٠يستخدم 
 . مل من معلق هيدروآسيد األلمونيوم ويخلط ويترك حتى يرسب ثم يرشح ٣

ويقلب   (H٢O٢)  مل من فوق أآسيد الهيدروجين١ أو الثيوآبريتات يضاف يتإذا وجد الكبريتيد ، الكبريت
 .لمدة دقيقة 

 :الحساب   ٥/ ٢
 

 :حيث أن 
 حجم نترات الفضة الالزمة لمعايرة العينة= أ
 م نترات الفضة الالزمة لمعايرة الضابطحج= ب
 ية نترات الفضةعيار= ع

 ملحوظة  
 .عند تحويل قيمة الكلوريدات إلى آلوريد صوديوم 

 :تحسب آاالتى 
 ١٫٦٥×) لتر/ المليجرام آلوريد = (لتر / المليجرام آلوريد الصوديوم 

 =لتر / مجم آلوريد 
  ٣٥٫٤٥× ع ×  ب –أ 

 حجم العينة
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3-        
  الكيميائى للتوصيل الكهربى لمحلول اإلزاحة الكروماتوجراف األيونى التثبيطدم يستخ - أ

ويمر خالل سلسلة من )  بيكربونات–آربونات ( تحقن عينة المياه فى تيار من محلول اإلزاحة 
 .المبادالت األيونية 

العمود الحارس (سعة تفصل األيونات على أساس انجذابها النسبى للمبادل األيونى شديد القلوية منخفض ال
 ) .وعمود الفصل

أو مثبط ) ألياف مثبطة(الكلوريدات المفصولة توجه مباشرة خالل ألياف مجوفة ذات غشاء مبادل آاتيونى 
 ) .محلول منشط(ذو غشاء دقيق يغسل بتيار مستمر من محلول حمضى قوى 

ة التوصيل وآذلك يتحول محلول تحول أيونات الكلوريدات المفصولة فى المثبط إلى حالتها الحمضية عالي
 .إلى حمض آربونيك منخفض التوصيل ) الكربونات والبيكربونات(اإلزاحة 

أيونات الكلوريدات المفصولة فى حالتها الحمضية يتم قياسها بدرجة التوصيل الكهربى ويتم التعرف عليها 
يًا بارتفاع منحنى القمة أو مساحة على أساس زمن االحتجاز وذلك بمقارنتها مع المحاليل القياسية ، تقاس آم

 .منحنى القمة 
  التداخالت-ب

يحدث تداخل من أى مادة لها نفس زمن االحتجاز تتوافق مع زمن احتجاز أيون الكلوريد ، وتعطى استجابة 
 ) .خلية الكشاف(بالكشاف 

 ،وقد تنتج قمم تستخدم طريقة اإلضافات المعلومة لحل مشكلة عدم التعرف على العنصر أو تقديره آميًا
زائفة من تلوث مياه الكاشف ، واألدوات الزجاجية أو أجهزة التجهيز أو تشغيل العينة نظرًا الستخدام أحجام 

 .صغيرة من العينة ، يجب التدقيق لتجنب التلوث 
 يقلل التعديالت مثل الترآيزات المسبقة للعينات ، واإلزاحة المتدرجة أو إعادة حقن أجزاء للعينة المزاحة قد

 .من بعض التداخالت ولكن يتطلب طريقة سارية واحدة للدقة 
 
  أدنى ترآيز يمكن تقديره -ج

أدنى ترآيز يمكن تقديره أليون الكلوريد يرجع إلى حجم العينة والمقياس المستخدم لدرجة التوصيل أقل 
  ميكرولتر ،١٠٠لتر مع أنبوب العينة /  مجم ٠٫١ترآيز يمكن تقديره أليون الكلوريد اليقل عن  

سم من التدريج الكلى الموضوع على الكاشف أما القيم المنخفضة يمكن الحصول عليها / ميكروسيمنز ١٠ 
 .بضبط مقياس أعلى أو حجم عينة أآبر 

4-  

 : الكروماتوجراف األيونى يشمل -أ
لياف ، ضابط لدرجة عمود الفصل ، مثبطات غشائية أو أوصمام الحقن ،و أنبوب العينة ، عمود الحارس ، 

ومسجل ذو سعة )  ميكرولتر أو أقل٦(الحرارة ، خلية قياس درجة التوصيل صغيرة الحجم ، وآاشف 
يستخدم .  قد يستخدم مدمج قمة الكترونى  سيمنز أو أقل٢تخزينية يتوافق مع تدريج آامل يسجل قراءة 

محلول اإلزاحة عند ضغط من مل فى الدقيقة من ) ٥:٢(  منآروماتوجراف أيونى قادر على توصيل 
 ) .آيلو بسكال(  Kpa ٦٩٠٠ إلى ١٤٠٠

  عمود الفصل االينونى مزود باالسترين داى فنيل بنزين-ب
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مبادل أنيونى ذو طبقة غشائية من مادة راتنجية منخفض السعة قادرة على تفكك الربط بين الكلوريد وباقى 
 .االيونات 

 التلف بتأثير الجزئيات الدقيقة أو نلحماية عمود الفصل م العمود الحارس  مماثلة لعمود الفصل -ج
 العضوية 

مبادل آاتيونى غشائى قادر باستمرارية تحويل محلول اإلزاحة . المثبط الغشائى أو ذو األلياف -د
 .واالنيونات المنفصلة إلى صورتها الحمضية باستخدام نظام مستمر إلعادة تنشيط المثبط

5-  
 .يونات أو ماء مقطر خالى من التداخالت فى أقل حدود تقدير للكلوريدات  ماء منزوع األ-أ

ر لتجنب انسداد األعمدة ، وله درجة توصيل أقل من ت ميكروم٠٫٢يرشح خالل مرشح غشائى ذو مسامية 
 .سم / ميكروسيمنز٠٫١
  محلول اإلزاحة -ب

 مول من ٠٫٠٠١٨وديوم ،  مول من بيكربونات الص٠٫٠٠١٧ ، بيكربونات صوديوم وآربونات صوديوم
 :آربونات الصوديوم 

 جرام من آربونات الصوديوم فى الماء ويخفف ٠٫٧٦٣٢ جرام من بيكربونات الصوديوم ، ٠٫٥٧١٢يذاب 
 . لتر ٤إلى 
  عيارى ٠٫٠٢٥ محلول إعادة التنشيط حمض آبريتيك ، -ج

 . لتر ٤ مل من حمض آبريتيك المرآز إلى ٢٫٨يخفف 
 جم من ملح آلوريد ١٫٦٤٨٥لتر وذلك بوزن /  ملجم ١٠٠٠) الرصيد( محلول آلوريد القياسى -د

ْ  س ويخفف إلى لتر ، يخزن فى زجاجات بالستيكية ١٠٥الصوديوم ويخفف لوزن ثابت عند درجة حرارة 
 .فى الثالجة 

 هذا المحلول ثابت لمدة شهر على األقل ويجب التحقق من ثابته
 جزء فى ٢٠وذلك بتحضير ) الرصيد( الترآيزات المختلفة من محلول الكلوريد القياسى  يحضر سلسلة من

 . جزء فى المليون ٥المليون ، 

6-   
 :نظام االتزان  - أ

 يشغل جهاز الكروماتوجرافى األيونى ويضبط معدل تدفق أو سريان محلول اإلزاحة لتحقيق الفصل 
 كشاف فى الوضع المطلوبيضبط ال). دقيقة/  مل ٢حوالى (المطلوب 

 .دقيقة ليصل إلى حالة االتزان ) ٢٠-١٥( ويترك الجهاز لالتزان من ) ميكروسيمنز٣٠-١٠ (
وحالة االتزان يستدل عليها من ثبات خط القاعدة ، يضبط نقطة الصفر الكشاف بالنسبة لدرجة توصيل 

 الغشائى أو األليافى للحفاظ محلول اإلزاحة ، وذلك من خالل ضبط معدل سريان محلول تنشيط المثبط
 .دقيقة / مل ) ٣ – ٢٫٥(على الثبات وهو عادة ما بين 
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  :المعايرة  - ب
تحقن المحاليل القياسية المحتوية على ايون الكلوريد ويعين زمن االحتجاز يختلف زمن االحتجاز بتغير 

 .الظروف 
 الترآيزات تكون قريب من الحد إحدى( ترآيزات مختلفة على األقل لمحلول الكلوريد القياسى ٣يحقن 

، يرسم منحنى المعايرة بواسطة ايون الكلوريد وذلك بواسطة ارتفاع ) األدنى لترآيز أيون الكلوريد
 .المنحنى أو مساحته 

مقابل الترآيز على ورقة خط بيانى ، تعاد المعايرة آلما تغير أى من وضع الكشاف لمحلول اإلزاحة 
 ) .المجدد(والمنشط 
ق ضبط خطية الكشاف فإنه يمكن بمحلول قياسى واحد يسجل ارتفاع المنحنى أو مساحته وزمن إذا تحق

 . وبذلك فإن منحنى المعايرة يؤدى إلى دقة وانحراف أفضل (F)االحتجاز لحساب قيمة معامل المعايرة 
 تحليل العينة –ج 

ة الجزئيات العالقة بها  ميكروميتر آمرشح للعينة إلزال٠٫٢يستخدم مرشح غشائى ذو مسامية قطرها 
 .إذا لزم األمر 

 مل تحقن داخل جزء من الجهاز مجهز لحقن العينة أو ١٠ : ١تستخدم حقنة مقفولة ذات سعة من 
 .المحلول القياسى 

 مل يحقن ٠٫١إذا آان سعة مجرى العينة . تحقن آمية آافية من العينة لغسل مجرى العينة عدة مرات 
، يحول جهاز الكروماتوجرافى األيونى من وضع التحميل إلى طريقة الحقن  مل من العينة ١على األقل 

 .ويسجل ارتفاعات للمنحنى وأزمنة االحتجاز فى شكل رسم منحنيات 
 .تحقن عينة أخرى بعد عودة إشارة التوصيل إلى خط القاعدة مرة أخرى 

7-  
 :تستخدم المعادلة اآلتية 

DFHC ××= 
 
C        لتر/                             ترآيز الكلوريد بالمليجرام 
Hارتفاع المنحنى أو مساحته                                    
F يساوى ترآيز من المحلول القياسى على ارتفاع أو المساحة               (                                معامل المعايرة

 .ى من المحلول القياس
Dمعامل التخفيف                                   
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8-   
 base line.....................................................................................................خط القاعدة

 T. compensated......................................................................................ضابط الحرارة
 regenerated suppression...................................................................إعادة تنشيط المثبط
 peak light.........................................................................................ارتفاع منحنى القمة

 peak area...................................................................................................مساحة القمة
 detector...........................................................................................................الكشاف

 conductivity cell......................................................................................خلية الكشاف
 retention time.........................................................................................زمن االحتجاز
 aluent....................................................................................................محلول اإلزاحة
 sample loop...............................................................................................أنبوب العينة
 injection valve...........................................................................................حمام الحقن

 suitching valve.........................................................................................حمام التحويل
 guard column........................................................................................العمود الحارس
 separator column.....................................................................................عمود الفصل
 membrane suppressor............................................................................المثبط الغشائى

9-  
- Standard Methods for the Examination of Water and wastes Water, ٢٠the Ed.

 American Public Health Association (  APHA ) ١٩٩٨. 

         

 :والخاصة بالمياه  والتى يضم تشكيلها الجهات التالية ) ١٦  / ٣(قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 

  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة-
  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات-
  معهد التغذية -
  مصلحة الكيمياء-
  الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى-
  شرآة نستلة-
  شرآة الكوآاآوال العالمية-
 

 

 ....عائشة 
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 ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام  -١

 ١٩٥٧ لسنة ٢الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم 
 .على أن المواصفة ال تعتبر قياسية  إال بعد اعتمادها من الهيئة

 الذى قرر ضم مرآز ضبط الجودة إلى ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ صدر القرار الجمهورى رقم ١٩٧٩فى عام  -٢
 .الهيئة

 بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة ٢٠٠٥ لسنة ٨٣ صدر القرار الجمهورى رقم ٢٠٠٥فى عام  -٣
 :المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى 

ت القياسية للخامات والمنتجات والخامات واألجهزة ونظم اإلدارة والتوثيق إعداد وإصدار المواصفا -
 .والمعلومات ومتطلبات األمن والسالمة وفترات الصالحية وأجهزة القياس

التفتيش الفنى واالختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة  -
 .وشهادات المعايرة ألجهزة القياس

لترخيص بمنح عالمة الجودة للمنتجات الصناعية وعالمات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات ا -
 .للمواصفات القياسية

تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجاالت المواصفات والجودة القياس والمعايرة واالختبار  -
 .والمعلومات لجميع األطراف المعنية

 .ت الدولية واإلقليمية العامة فى مجاالت المواصفات والجودة واالختبار والمعايرةتمثيل مصر فى أنشطة المنظما -
 

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن 
 .فات وتقييم المطابقةالهيئة هى نقطة االستعالم المصرية لإلمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواص

يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وآيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين  -٤
عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج واالختبار والمعايرة فى مصر باإلضافة إلى 

 .ال اإلعالمعدد من األآاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورج

يتم إعداد المواصفات القياسية من خالل لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقًا  -٥
 .للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم باألمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة

لجهات المعنية والبالد العربية إلبداء يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من ا -٦
المالحظات خالل فترة ستين يومًا آما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل 

 .العرض على مجلس اإلدارة

تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات  -٧
ويوجد بالهيئة مجموعة آبيرة من . ة وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهمالمصري

المعامل الحديثة الختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات 
 .كهربائية والفيزيائيةالغزل والنسيج باإلضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية وال

 .يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد القت أعمال الوحدة نجاحًا آبيرًا -٨

 يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على -٩
 .صرية ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية وم١٣٠أآثر من 
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