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 10المرفق 

 توجيه بشأن تحول/ذوبان الفلزات والمركبات
 )1(الفلزية في األوساط المائية

 مقدمة 1-10م 

ات حتديـد معـدل ومـدى قـدرة الفلـزات واملركبـات الفلزيـة الضـئيلة الـذوبان علـى إطـالق  يستهدف هذا التوجيه لالختبـار 1-1-10م 
الظـروف  يف جمموعهـا متثـليف ظـروف اختبـارات معمليـة أشكال أيونيـة وأشـكال أخـرى حاملـة للفلـزات يف صـورة متاحـة يف األوسـاط املائيـة 

وفرت لتقيــيم الســمية املائيـة القصــرية األمــد والطويلــة األمــد للفلــزات أو الـيت حتــدث يف البيئــة عمومــاً. وميكــن اســتخدام هـذه املعلومــات مــىت تــ
املركبــات الفلزيــة الضــئيلة الــذوبان الــيت انطلقــت منهــا أشــكال قابلــة للــذوبان. وميثــل هــذا التوجيــه حصــيلة جهــد دويل حتــت إشــراف منظمــة 

البيانات املتعلقة بالفلزات واملركبات الفلزية غـري العضـوية الضـئيلة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لوضع �ج الختبار السمية وتفسري 
). ونتيجــة لالجتماعــات واملناقشــات الــيت عقــدت حــديثاً يف إطــار منظمــة 9 مــن املرفــق 7-9هبــذا املرفـــق، والقســم م  1الــذوبان (املرجــع 

ال جتريبيــة علــى فلــزات ومركبــات فلزيــة عديــدة وضــع علــى ، أجريــت ونشــرت أعمــواالحتــاد األورويبالتعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 
 هبذا املرفق). 11إىل  5أساسها هذا التوجيه (املراجع من 

وينبغـي تقيـيم السـمية املائيـة القصـرية األمـد والطويلـة األمــد للفلـزات واملركبـات الفلزيـة الضـئيلة الـذوبان عـن طريـق مقارنــة  2-1-10م 
ل، الــذي ينطلــق أثنــاء التحــول أو الــذوبان يف وســط مــائي قياســي مــع (ب) بيانــات قياســية مناســبة للســمية تركيــز أيــون الفلــز يف احمللــو  (أ)

اإليكولوجيــة حتــدد عنــد اســتخدام ملــح ذائــب للفلــز (قــيم حــادة ومزمنــة). وتــوفر هــذه الوثيقــة توجيهــاً إلجــراء اختبــارات التحول/الــذوبان. 
بيئية باستخدام نتـائج بروتوكـول الـذوبان/التحول يف نطـاق هـذه الوثيقـة التوجيهيـة، وميكـن تدخل اسرتاتيجية استنباط تصنيف اخلطورة ال وال

 .9باملرفق  7-9م القسم االطالع عليها يف 

وألغــراض هــذا التوجيــه، تعــّرف وتوصــف حتــوالت الفلــزات واملركبــات الفلزيــة الضــئيلة الــذوبان، يف ســياق االختبــار، علــى  3-1-10م 
 النحو التايل:

ال تذوب يف املاء، ولكنها قد تتحول إلعطاء شكل متاح للذوبان. وهذا  (M0)فلزات، يف حالتها األساسية ال (أ)
يعين أن الفلز ميكن أن يتفاعل يف احلالة األساسية مع الوسط احمليط إلعطاء نـواتج قابلـة للـذوبان كاتيونيـة أو 

حالة األكسدة صفر إلعطاء  من احلالة املتعادلة أو )خيتزليُرجع (أنيونية. ويف هذه العملية، يتأكسد الفلز أو 
 حالة أكسدة أعلى؛

يـرجح  يف املركب الفلزي البسيط، مثل األكسيد أو الكربيتيد، يوجد الفلز بالفعل يف حالـة أكسـدة، حبيـث ال (ب)
حالــة تتغــري  حــدوث مزيــد مــن األكســدة للفلــز عنــدما يضــاف املركــب إىل الوســط املــائي. غــري أنــه بينمــا قــد ال

األكسدة، قد يؤدي التفاعـل مـع الوسـط أشـكاًال أكثـر قابليـة للـذوبان. وميكـن اعتبـار املركـب الفلـزي الضـئيل 
الذوبان مركباً ميكن أن حيسب له ناتج قابلية للذوبان، ويعطي كمية صـغرية مـن الشـكل املتـاح بالـذوبان. بيـد 

مـــن العوامـــل منهـــا نـــاتج قابليـــة الـــذوبان يف بعـــض أنـــه ينبغـــي إدراك أن تركيـــز احمللـــول النهـــائي قـــد يتـــأثر بعـــدد 
 دروكسيد األلومنيوم.ياملركبات الفلزية اليت ترتسب أثناء اختبار التحول/الذوبان، مثل ه

____________________ 

)1( OECD Environment, Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment, No.29, Environment Directorate, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, April 2001. 
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 المبادئ 2-10م 

يتــوخى أن يكــون هــذا التوجيــه لالختبــار بروتوكــوًال قياســياً لالختبــارات املعمليــة للتحول/الــذوبان علــى أســاس إجــراءات  1-2-10م 
هدروجيين حمّدد، وأخـذ عينــات مـن احملاليـل وحتليلهـا يف يجتريبية بسيطة هبّز كميات متنوعة من املادة املختربة يف وسط مائي منّظم عند أس 

 فرتات زمنية حمددة لتعيني تركيزات أيونات الفلز الذائبة يف املاء. ويرد يف النص أدناه وصـف لنوعـني خمتـلفني من االختبارات:

 اختبار فحص التحول/الذوبان: المركبات الفلزية الضئيلة الذوبان 2-2-10م 

ميكــن يف حالــة املركبــات الفلزيــة الضــئيلة الــذوبان تعيــني الرتكيــز األقصــى للفلــز الــذائب الكلــي علــى أســاس حــد قابليــة  1-2-2-10م 
لفحـص، الـذي جيـرى علـى مسـتوى محـل أو تركيـز ذوبان املركب الفلزي أو من اختبار فحص للتحول/قابليـة الـذوبان. واهلـدف مـن اختبـار ا

ة واحد، هو تعيني املركبات اليت حتدث هلا إذابة سريعة أو حتول سريع حبيث تكون قدرة مسيتها اإليكولوجية غري خمتلفة عـن األشـكال القابلـ
 للذوبان.

لـي متـداول يف السـوق التجاريـة إىل وتضاف املركبات الفلزية الضئيلة الذوبان الـيت تتسـم بأصـغر حجـم جسـيمات متثي 2-2-2-10م 
ساعة.  24مغ/ل. ويتم بلوغ الذوبان الذي جيرى عليه االختبار عن طريق اهلّز خالل مدة  100الوسط املائي مبستوى محل مفرد مقداره 

 وبعد اهلّز يقاس تركيز األيونات الفلزية الذائبة.

 ات الفلزية الضئيلة الذوباناالختبار الكامل للتحول/الذوبان: الفلزات والمركب 3-2-10م 

اهلدف من االختبار الكامل للتحول/الذوبان هو تعيني مستوى ذوبـان أو حتـول الفلـزات أو مركباهتـا الضـئيلة الـذوبان  1-3-2-10م 
املائي عند ثالثة بعد مدة زمنية حمددة عند مستويات محل خمتلفة للطور املائي. وتضاف األشكال املتكتلة و/أو املساحيق عادة إىل الوسط 

يتوقـع انطـالق قـدر  مـغ/ل إذا كـان ال 100مغ/ل. وميكن استخدام مستوى محـل واحـد مقـداره  100و 10و 1مستويات محل خمتلفة: 
يســبب َســْحج اجلســيمات. وتبــىن  ملحــوظ مــن األشــكال الفلزيــة القابلــة للــذوبان. ويتحقــق الــذوبان/التحول باســتخدام اهلــّز املــنظم الــذي ال

أيــام. وتوضــع نتيجــة  7تحول/الــذوبان القصــري األمــد علــى أســاس تركيــزات األيونــات الفلزيــة الناجتــة بعــد مــدة ذوبان/حتلــل مقــدارها نتيجــة ال
 مغ/ل. 1يوماً باستخدام مستوى محل مفرد هو  28التحول/الذوبان الطويل األمد على أساس تركيزاهتا بعد مدة 

مــن اختبــار الفحــص واالختبــار الكامــل  كبــرياً يف التحول/الــذوبان، فــإن كــالً   ر تــأثرياً دروجيين يــؤثيــونظــراً ألن األس اهل 2-3-2-10م 
دروجيين الــذي حيقــق أقصــى تركيــز لأليونــات الفلزيــة يف احمللــول. وملراعــاة الظــروف املوجــودة يف البيئــة يــجيــرى مــن حيــث املبــدأ عنــد األس اهل

يوماً، حيث ينبغي استخدام  28، باستثناء حالة االختبار الكامل ملدة 8.5إىل  6، جيب استخدام نطاق اآلساس اهلدروجينية من عموماً 
 ملراعاة إمكانية التأثريات الطويلة األمد يف البحريات احلمضية. 8.5إىل  5.5النطاق 

النظر أيضـــــــاً إىل أن مســـــــاحة مســـــــطح اجلســـــــيمات يف العينـــــــة املختـــــــربة تـــــــؤثر بدرجـــــــة هامـــــــة يف معـــــــدل ومـــــــدى بـــــــو  3-3-2-10م 
التحلل، فإن املساحيق ختترب عند أصغر حجـم جسـيمات متثيلـي موجـود يف السـوق، بينمـا ختتـرب التكـتالت عنـد حجـم اجلسـيمات الذوبان/

مـم يف حالـة وجـود معلومـات. وال ميكـن جتـاوز  1التمثيلي للمناولة واالستخدام العاديني. وينبغي اسـتخدام قطـر جسـيمات مبـدئي مقـداره 
املتكتلة إال إذا كان هناك مربر كاٍف لذلك. وينبغي قياس مساحة السطح النوعية لتوصيف العينات املتشاهبة  هذا القطر املبدئي يف الفلزات

 ومقارنتها.

 نطاق انطباق االختبار 3-10م 

ينطبق هذا االختبار على مجيع الفلـزات واملركبـات الفلزيـة غـري العضـوية الضـئيلة الـذوبان. وهنـاك اسـتثناءات، كمـا يف  
 ينبغي أن يكون هلا ما يربرها. ،الفلزات اليت تتفاعل مع املاءحالة بعض 
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 معلومات عن المادة المختبرة 4-10م 

ينبغي يف اختبارات التحول/الذوبان، استخدام املواد يف شكلها املوجود يف السوق. ومن املهم لتفسري نتائج االختبار 
 املختربة:املواد عن بطريقة صحيحة احلصول على املعلومات التالية 

 غتها الكيميائية، واستخدامها يف السوق؛ياسم املادة، وص (أ)
 الفيزيائية؛ -طريقة التحضري الكيميائية  (ب)
 تعريف دفعة اإلنتاج املستخدمة لالختبار؛ (ج)
 )؛دة (يف املائة أو جزء يف املليونالوصف الكيميائي: النقاوة الكلية (يف املائة) والشوائب احملد (د)

 النوعي؛الثقل ) أو 3ثافة (غ/سمالك )ه(
إطالق  -لقياس امتصاص  (BET)مقيسة بطريقة برونور وإميت وتيلر  -/غ)2املساحة السطحية املقيسة (م (و)

 رتوجني، أو بطريقة مماثلة؛يالن
 التخزين، وتاريخ انتهاء الصالحية؛ (ز)
 املعلومات املعروفة عن قابلية الذوبان ونواتج الذوبان؛ (ح)
 ني اخلطورة واحتياطات املناولة املأمونة؛تعي (ط)
 أو ما يعادهلا. (MSDS)صحائف بيانات سالمة املواد  (ي)

 وصف طريقة االختبار 5-10م 

 األجهزة والكواشف 1-5-10م 

 األجهزة والكواشف التالية ضرورية إلجراء االختبار: 1-1-5-10م 

 )؛2-1-5-10ألخذ العينات (الفقرة م قوارير زجاجية مغلقة منظفة مسبقاً ومشطوفة باحلمض  (أ)
 )؛3-1-5-10(الفقرة م  (ISO 6341)وسط التحويل/الذوبان و  (ب)
 )؛4-1-5-10مستلزمات تنظيم محوضة حملول االختبار (الفقرة م و  (ج)
 )؛5-1-5-10معدات اهلّز: مداري، قالب بشفرات رأسية، هزاز معملي أو معدات مماثلة (م و  (د)

ميكــرومرت) أو جهــاز للطــرد املركــزي لفصــل املــادة  0.2مبســام  Acrodiscمرشــحات مناســبة (مثــل مرشــح و  )ه(
مرشــح أكرودســك مــا ال يقــل عــن ثــالث ينبغــي تشــغيل  .)7-1-5-10الصــلبة عــن الســوائل (الفقــرة م 

 مرات باستخدام وسط جديد لتجنب ارتفاع مكونات الفلزات يف العينة عند بداية االختبار؛
، من قبيـل غرفـة س°23 - س°20س يف النطاق °1.5 ±عدات لضبط درجة حرارة املفاعالت بدقة مو  (و)

 مكيفة احلرارة أو محام مائي؛
 حماقن و/أو ماصات أوتوماتية؛و  (ز)
 ؛دروجيينيوحدة أس ه 0.2+دروجيين يعطي نتائج مقبولة يف نطاق يمقياس لألس اهلو  (ح)
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 انية لقياس درجة احلرارة؛مقياس لألكسجني الذائب، مزود بإمكو  (ط)
 ترمومرت أو مزدوجة حرارية؛ و  (ي)
واملقيــاس الطيفـــي المتصــاص الـــذري، ل )ســـبكرتومرت( املقيــاس الطيفــيمعــدات لتحليــل الفلـــزات (مــن قبيـــل و  (ك)

أدىن مخـس  كمـيمويفضـل أن تكـون ذات حـد ت ،وري بالتقارن احلثـي) ذات دقـة مقبولـةاحملبالزما النبعاث ال
 .مرات من أدىن قيمة مرجعية للسمية املائية املزمنة

محــــض  وجيـــب تنظيـــف مجيـــع أوعيـــة االختبـــار الزجاجيـــة بعنايـــة بـــالطرق املعمليـــة العاديـــة، وتنظيفهـــا بـــاحلمض (مثـــل 2-1-5-10م 
) الحتـواء لـرت أو لـرتين مـن الوسـط دروكلوريك) وبعـد ذلـك شـطفها مبـاء منـزوع األيونـات. وجيـب أن يتسـع مفاعـل االختبـار (سـعة لـرتينياهل

)، فإنـه 8دروجيين مقداره يباستخدام اهلواء (االختبارات اليت جترى عند أس ه اً املائي دون أن يفيض أثناء فرتة اهلّز. فإذا كان الوسط منظم
ثال لـرت مـن الوسـط السـائل يف قـارورة ينصح بزيادة قدرة اهلواء التنظيمية يف الوسط عن طريق زيادة نسبة عمود اهلواء/السائل (على سبيل امل

 لرت). 2.8سعة 

ISO 6341وفقـاً للمعيـار  (reconstituted)وينبغي استخدام ماء معدل املكونـات  3-1-5-10م 
، كوسـط قياسـي للتحول/الـذوبان. )2(

كيـــب الكيميـــائي للوســـط ميكـــرومرت) قبـــل اســـتخدامه يف االختبـــارات. وفيمـــا يلـــي الرت  0.2وجيـــب تعقـــيم وســـط االختبـــار بالرتشـــيح (مســـام 
 أو أعلى): 8دروجيين يالقياسي للتحول/الذوبان (لالختبارات اليت جترى عند األس اهل

 مغ/ل NaHCO3 : 65.7بيكربونات الصوديوم 
 مغ/ل KCL : 5.75كلوريد البوتاسيوم 

 مغ/ل CaCl2. 2H2O : 294كلوريد الكالسيوم املائي 
 مغ/ل MgSO4.7H2O : 123كربيتات املغنسيوم املائية 

ل، يبــني الرتكيــب الكيميــائي يف الفقــرة م ـدروجينيــة أقــيرى عنـــد قــيم آســـاس هـارات الــيت جتـــوبالنســبة لالختبــ 
10-5-1-7. 

 مغ/ل. 2.0وينبغي أال يتجاوز تركيز الكربون العضوي الكلي يف الوسط  4-1-5-10م 

سـط اختبـار قياسـي للميـاه املاحلـة إذا كـان يتوقـع أن يتـأثر أي وباإلضافة إىل وسط املياه العذبـة، قـد يسـتخدم أيضـاً و  5-1-5-10م 
بيانات  وّفروعند ت فريدة ملياه البحر أو أي خصائص كيميائية بارتفاع حمتوى الكلور أو حتوله بشكل واضح من قابلية ذوبان املركب الفلزي

 اختبار للسمية يف األنواع األحيائية البحرية. ويكون الرتكيب الكيميائي للوسط البحري القياسي يف حالة دراسة مياه البحر كما يلي:

 مغ/ل 3 : (NaF)فلوريد الصوديوم 
 مغ/ل 20 : (SrCl2, 6H2O) كلوريد السرتنشيوم املائي

 مغ/ل 30 : (H3BO3) محض البوريك
 مغ/ل 100 : (KBr)وم بروميد البوتاسي

____________________ 

السمية اإليكولوجية القائمة للفلزات واملركبات الفلزيـة. غـري أنـه  ألغراض تصنيف األخطار، تقارن نتائج اتباع بروتوكول التحلل/الذوبان مع بيانات )2(
ألغــراض هــذا التقيــيم للبيانــات، قــد تكــون هنــاك حــاالت يكــون مــن املناســب فيهــا اســتخدام الوســط املــائي مــن اختبــار حتــول مســتكمل يف اختبــار 

مة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. فإذا كانت تركيزات امللح ملنظ 203و 202السمية اإليكولوجية لرباغيث املاء واألمساك وفقاً للتوجيهني 
CaCl2 2H2O  وامللحMgSO4. 7H2O  لوسط التحول خمفضة إىل ُمخس الرتكيزات يف الوسط وفقاً للمعيارISO 6341 أمكن أيضاً استخدام وسط ،

 .OECD 201كولوجية للطحالب وفقاً للتوجيه التحول املستكمل (بعد إضافة املغذيات اجملهرية) يف اختبار السمية اإلي
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 مغ/ل 700 : (KCl)كلوريد البوتاسيوم 
 غ/ل 1.47 : (CaCl2, 2H2O)كلوريد الكالسيوم املائي 

 غ/ل 4.0 : (Na2SO4)كربيتات الصوديوم 
 غ/ل 10.78 : (MgCl2, 6H2O)كلوريد املغنسيوم املائي 

 غ/ل 23.5 : (NaCl)كلوريد الصوديوم 
 مغ/ل 20 : (Na2SiO3, 9H2O)سليكات الصوديوم املائية 

 مغ/ل 200 : (NaHCO3) بيكربونات الصوديوم

. كما ينبغي ختليص ماء البحر املعـّدل 0.2 ± 8.0دروجيين يغ/كغ واألس اهل0.5 ± 34وينبغي أن تكون امللوحة  
 .(ASTM E 729-96)املكونات من الفلزات 

ق أقصى تركيز أليونات الفلز الذائبة يف النطـاق املوصـى بـه دروجيين حيقيوجترى اختبارات التحول/الذوبان عند أس ه 6-1-5-10م 
أيـام، بينمـا يسـتخدم  7الختبار الفحص واالختبار الكامـل ملـدة  8.5 - 6دروجينية يدروجيين. وجيب استخدام نطاق آساس هيلألس اهل
 ).2-3-2-10يوماً (الفقرة م  28لالختبار الكامل ملدة  8.5-5.5النطاق 

عن طريق حتقيق حالة اتزان مع هواء يوفر تركيز ثاين أكسيد الكربون فيه  8دروجيين يتنظيم الوسط عند أس هوميكن  7-1-5-10م 
). 10، املرفق 7 طوال مدة أسبوع واحد (املرجعدروجيين يوحدة أس ه 0.2 ±يف نطاق  دروجيينيقدرة تنظيم طبيعية كافية حلفظ األس اهل
 .دروجيين للوسط املائييسني قدرة اهلواء على تنظيم األس اهلوميكن زيادة حيز اهلواء فوق السائل لتح

تركيبات الوسط  1-10بني اجلدول م ي، 8.5و 8دروجيين يوحىت األس اهل 6أو  7دروجيين عند يولضبط األس اهل 
دروجيين حتــت هــذه يــس اهلاملوصــى هبــا، وكــذلك حمتــوى اهلــواء مــن ثــاين أكســيد الكربــون أثنــاء متريــره يف احليــز العلــوي، والقــيم احملســوبة لــأل

 الظروف.
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 : التركيب الكيميائي الموصى به لوسط االختبار1-10الجدول م 

الرتكيب الكيميائي 
 للوسط املائي

NaHCO3 6.5 لمغ 194.25 /لمغ 64.75 /لمغ 12.6 /لمغ/ 
KCl 0.58 لمغ 5.74 /لمغ 5.75 /لمغ 2.32 /لمغ/ 
CaCl2.2H2O 29.4 لمغ 29.4 /لمغ 294 /لمغ 117.6 /لمغ/ 
MgSO4.7H2O 12.3 لمغ 123.25 /لمغ 123.25 /لمغ 49.2 /لمغ/ 

ــــــــــز ثــــــــــاين أكســــــــــيد الكربــــــــــون  (CO2) تركي
 (مستكمل باهلواء) يف وعاء االختبار

 يف املائة (اهلواء) 0.038 يف املائة (اهلواء) 0.038 يف املائة 0.10 املائة يف 0.50

 8.5 7.98 7.07 6.09 دروجيين احملسوبياألس اهل

 (Facility for the analysis of chemical thermodynamics)النظــام باســتخدام دروجينيــةياآلســاس اهل قــيم حســبت :1المالحظة 

http://www.crct.polymt/ca/fact/fact.htm).( 
الوصول إىل األس  دون، ال حيول هذا اجلدول 8.0-6.0يف حني مل يتحقق الربوتوكول إال لنطاق األس اهليدروجيين  :2مالحظة ال

 يف حالة وجود فلز. 8.5مل يتم التحقق يف التجارب من مكونات األس اهليدروجيين و . 5.5اهليدروجيين 
دروجيين لوســط االختبـار إذا كـــان تــأثري طريقـة التنظــيم املطبقــة يــوميكـن اســتخدام طرائـق بديلــة أخــرى لتنظـيم األس اهل 8-1-5-10م 

باسـتخدام محــض  االختبـارالل ـال ينبغـي تعـديل األس اهليــدروجيين خـو علـى الشـكل الكيميـائي ومعــدل حتـول اجلـزء الفلـزي الــذائب ضـئيًال. 
 قلوي. أو

الكـايف للمحافظـة علـى معـدل تـدفق الوسـط املـائي علـى  وينبغي أثناء االختبارات الكاملة للتحول/الذوبان تـوفري اهلـزّ  9-1-5-10م 
املادة موضع االختبار مع احملافظة على سالمة سطح جسيمات املادة املختربة وأي ناتج تفاعل صلب يتكون على السـطح أثنـاء االختبـار. 

 وميكن حتقيق ذلك بالنسبة للرت واحد من الوسط املائي باستخدام ما يلي:

سـم يف  5 قاع مبسـافةاللفة يف الدقيقة، على أن ترتفع الريشات عن  200أسية بسرعة قالب ذو ريشات ر  (أ)
مـم مثبتتـني علـى  15× مم  40لرت. ويتكون القالب من ريشتني من الربوبلني مقاس  1وعاء تفاعل سعة 

 مم؛  350مم وطول  8بقطر  (PVC)قضيب من الصلب املغطى بطالء من كلوريد البويل فنيل 

ــلي بســـــرعة  3-1قــــارورة ســــعة أو  (ب) لفــــة يف  100لــــرت بســــدادة مطاطيــــة وموضــــوعة علــــى هــــزاز دوار أو هــــزاز معمـــ
 الدقيقة.

 سالمة السطوح وجتانس احمللول. وميكن استخدام طرائق أخرى شريطة استيفاء معايري

ص لأليونـات الفلزيـة الذائبـة علــى ويتوقـف اختيـار طريقـة فصـل املـواد الصــلبة والسـائلة علـى مـا إذا كـان حيــدث امتصـا 10-1-5-10م 
، وهــــو يعتمــــد بــــدوره علــــى توزيعــــات أحجــــام 9-1-5-10ومــــا إذا كــــان يتولــــد مســــتحلب نتيجــــة للهــــّز املبــــني يف الفقــــرة م  ،املرشــــحات

ليصـل  ايقـل نطـاق أحجـام جسـيماهتو تقريبـاً  3غ/سم 6اجلسيمات وعلى كثافة اجلسيمات. وبالنسبة للمواد الصلبة اليت تزيد كثافتها على 
إىل  9-1-5-10م  ال حيتمــل أن تـؤدي طرائــق اهلـّز اخلفيــف املوصـوفة يف الفقــرة هبينـت اخلــربة أنـ ميكـرومرت، فقــد 8<  يف املائـة 50إىل 

 0.2مــم ومســام  25ح حمقــين غشــائي أليــف للمــاء مــن البــويل إيثــر ســلفون بقطــر شــيح عينــة يف مر شــتكــوين مســتحلبات. ولــذلك، فــإن تر 
 مرت) يعطي حملوًال خالياً تقريباً من املواد الصلبة.و ميكر  0.8خدام غطاء علوي كمرشح أمامي مبسام ميكرومرت (ميكن است

دقـائق قبـل  5عند حدوث مستحلبات وقف اهلّز لتمكني املستحلب من االستقرار ملـدة قد يكون من املفيد  غري أنه 
 أخذ عينة من احمللول.

http://www.crct.polymt/ca/fact/fact.htm)
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 اشتراطات أساسية 2-5-10م 

 التحليل طريقة 1-2-5-10م 

يلزم إلجراء االختبارات أن تكون هناك طريقة حتليلية موثقة لتحليل الفلز الكلي الذائب يف وسط االختبار.  
وينبغي أن يكون حد التحليل األدىن أقل من القيمة ذات الصلة بالسمية املزمنة أو الطويلة األمد اليت تستمد من اختبارات السمية 

 اإليكولوجية. 

 انب التثبت التالية من الطريقة التحليلية كحد أدىن:وجيب بيان جو  

 احلد األدىن للكشف والتقدير الكمي يف طريقة التحليل؛  (أ)
 نطاق اخلطية التحليلية يف النطاق التحليلي املطبق؛ (ب)
 باستخدام وسط التحول (ميكن إجراء هذا االختبار أثناء االختبارات)؛ )غري معاملةضابطة (اختبار عينة  (ج)
 دراسة تأثري مادة أساس وسط التحول على قياسات الفلز املتأين الذائب؛ (د)

 د انتهاء اختبار التحول؛ع) بيف املائة( املتبقي الرصيد الوزين )ه(
 قابلية نتائج التحليل للتكرارية؛ (و)
أيونات الفلز الذائبة على املرشحات (إذا استخدم الرتشيح لفصل األيون الفلزي القابل خواص امتصاص  (ز)

 للذوبان عن أيون الفلز اجلامد).

 دروجيين املناسب لوسط الذوبانيتعيني األس اهل 2-2-5-10م 

دروجيين يـهلجيب يف حالة عدم توفر بيانـات منشـورة إجـراء اختبـار مبـدئي للتأكـد مـن إجـراء االختبـار عنـد األس ا 
 .6-1-5-10وم  2-3-2-10دروجينية املبينة يف م يالذي حيقق أقصى حتول/ذوبان يف نطاق اآلساس اهل

 قابلية تكرار نتائج التحول 3-2-5-10م 

عــادي يتضــمن ثالثــة أوعيــة اختبــار مكــررة وعينتــني مكــررتني يف كــل وعــاء اختبــار يف كــل مــدة  بالنســبة الختبــار 1-3-2-5-10م 
مرت، مـثًال) ونطـاق و ميكـر  44-37املعقول، يف حالة كل محل ثابت مـن املـادة خيتـرب يف نطـاق ضـيق مـن أحجـام اجلسـيمات ( اختبار، من

يف املائـة، واالخـتالف  10مساحة السطح الكلية، فإن من املعقول توقع أن يكون االختالف داخل الوعـاء الواحـد يف بيانـات التحـول < 
 من هذا املرفق). 5يف املائة (املرجع  20 بني األوعية < فيما

يف الفقرات التالية بعض التوجيهات لتقدير تكراريـة نتـائج اختبـار التحـول، وميكـن اسـتخدام النتـائج فيمـا  وترد 2-3-2-5-10م 
لعمليـة املتطابقـة  عـدد االختبـارات اريبعد لتحسني التكرارية عن طريق إجـراء مزيـد مـن الضـبط لظـروف االختبـار النهـائي مـن خـالل تغيـ

ناسب و/أو عدد العينات املتماثلة. كما أن االختبارات املبدئية تتيح إجراء تقييم لسرعة حتول املادة املختربة وتساعد يف حتديد التواتر امل
 ألخذ العينات.

نظـــيم بـــاهلواء أو بثـــاين دروجيين عنـــد الـــرقم املطلـــوب (التيـــوينبغـــي، لـــدى إعـــداد وســـط التحول/الـــذوبان، ضـــبط األس اهل 3-3-2-5-10م 
 15-10أكسيد الكربون) عن طريق اهلّز ملدة نصف سـاعة للوصـول إىل اتـزان الوسـط املـائي مـع اجلـو املـنظم. وتؤخـذ ثـالث عينــات عــلى األقـل (

 .) من وسط االختبار قبل إضافة املادة، وتقاس تركيزات الفلز الذائب يف شكل تركيزات العينات الضابطة وتركيزات أساسمل
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مـغ/ل مـادة صلبة/السـائل) كمـا هـو  100وهتـّز مخسـة أوعيـة اختبـار علـى األقـل حتتـوي الفلـز أو املركـب الفلـزي ( 
، وتؤخـــذ عينـــات ثالثيـــة مبحقـــن مـــن كـــل وعـــاء س°23 -س °20س يف النطـــاق °1.5 ±عنـــد درجـــة حـــرارة  9-1-5-10مبـــني يف م 

وحيمض احمللول بنقطة أو ، 10-1-5-10رشح غشائي كما هو مبني يف م ساعة. وتفصل املادة الصلبة والسائل مب 24اختبار بعد مرور 
 لتعيني الرتكيز الكلي للفلز الذائب. املستهدف وحيلل 1اثنتني من محض النرتيك من مكونات الفلزات باألس اهليدروجيين 

 املقيسة للفلز الذائب. وحيسب املتوسط داخل الوعاء واملتوسط بني األوعية ومعامالت تغيري الرتكيزات 4-3-2-5-10م 

 من أجل ضمان تكرار بيانات التحويل، يوصى بأن: 5-3-2-5-10 م

 تستخدم املختربات اجلديدة جمموعة تدريب؛ (أ)
 مسحوق فلز واحد حباالت سطح حمددة كإجراء قياسي للمراقبة؛ (ب)
 يكون خمترب أو خمتربان مسؤوالن عن املواد الكيميائية املرجعية. (ج)

 من الضروري فحص مناطق حمددة من سطح املساحيق.وقد يكون 

 االختبار أداء 3-5-10م 

 املركبات الفلزية الضئيلة الذوبان -اختبار فحص الذوبان  1-3-5-10م 

بعـــد حتضـــري وســـط اختبـــار الـــذوبان، يضـــاف الوســـط إىل ثالثـــة أوعيـــة اختبـــار علـــى األقـــل (يتوقـــف عـــدد أوعيـــة  1-1-3-5-10م 
التكرارية التقديرية أثناء اختبار الفحص). وبعد التقليب ملدة نصف ساعة لبلوغ اتزان الوسط املائي مع اجلو العلوي أو تنظيم االختبار على 

دروجيين وتركيـــزات األكســـجني الـــذائب يف يـــ)، تقـــاس درجـــة احلـــرارة واألس اهل8-1-5-10إىل م  6-1-5-10دروجيين (م يـــاألس اهل
مل من وسط االختبار (قبل إضافة املواد الصلبة)، مث يقاس تركيز الفلز  15-10نتان على األقل كل منها الوسط املائي. ومن مث، تؤخذ عي

 املذاب يف شكل عينات ضابطة وتركيزات أساس.

مغ/ل وتغطى أوعية االختبار وهتـّز بقـوة وبسـرعة. وبعـد  100ويضاف املركب الفلزي إىل أوعية االختبار حبمل  2-1-3-5-10م 
دروجيين وتركيــزات األكســجني املــذاب يف كــل وعــاء اختبــار، وتؤخــذ عينتــان أو ثــالث يــســاعة، تقــاس درجــة احلــرارة واألس اهل 24 اهلــز ملــدة

أعــاله،  10-1-5-10م  هــو مبــني يف عينــات مــن احمللــول مبحقــن مــن كــل وعــاء اختبــار، وميــرر احمللــول مــن خــالل مرشــح غشــائي كمــا
 نرتيك، مثًال)، وحيلل لتعيني تركيز الفلز الكلي الذائب.يف املائة من محض ال 1وحيمض احمللول (

 الفلزات واملركبات الفلزية -االختبار الكامل  2-3-5-10م 

 .1-1-3-5-10تكرر اخلطوات املبينة يف م  1-2-3-5-10م 

التــوايل، إىل مــغ/ل، علــى  100و 10و 1أيــام، تضــاف أمحــال مــن املــادة مقــدارها  7وألغــراض االختبــار ملــدة  2-2-3-5-10م 
)، الـيت حتتـوي الوسـط املـائي. وتغلـق أوعيـة االختبـار 3-2-5-10أوعية االختبار (يتوقف العدد علـى التكراريـة املقـدرة وفقـاً ملـا ورد يف م 

مـغ/ل  1يومـاً، ميكـن متديـد االختبـار باسـتخدام محـل  28. ويف حالـة إجـراء اختبـار ملـدة 9-1-5-10وهتّز وفقاً للتعليمـات املبينـة يف م 
أيـام ال  7  اليومـاً. غـري أنـه نظـراً ألن اختبـارات  28أيـام و 7دروجيين نفسها لالختبارين ملدة ييوماً، شـريطة اختيار قيمة األس اهل 28 ملدة

. كما 6إىل  5.5دروجيين من ييوماً تغطي نطاق األس اهل 28أو أعلى، فإنه يلزم إجراء اختبارات ملدة  6دروجيين يجترى إال عند األس اهل
قد يكون من املفيد إدراج اختبار ضابط يف الوقت نفسه ال تسـتخدم فيـه املـادة املختـربة (حملـول اختبـار خـام). وتقـاس درجـة احلـرارة واألس 

أيـــام،  4 ســـاعات، يـــوم واحـــد، 6دروجيين وتركيـــزات األكســـجني املـــذاب يف كـــل وعـــاء اختبـــار يف الفـــرتات الزمنيـــة املقـــررة (ســـاعتان، يـــاهل
مل) مبحقن من كـل وعـاء اختبـار. وتفصـل املـواد الصـلبة والسـوائل وفقـاً للتعليمـات املبينـة  15-10)، وتؤخذ عينتان على األقل (أيام 7و
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 24  ال مروريف املائة مثًال) وحتلل لتعيني تركيز الفلز الذائب. وبعد  1أعاله. وحتمض احملاليل (محض النرتيك برتكيز  10-1-5-10م  يف
تكمل أحجام احمللول حبجم من وسط الذوبان الطازج يعادل املقدار الذي سحب من الوسط. وتكرر عملية االسـتكمال ساعة األوىل، تس

يف املائـة مـن حجـم حملـول االختبـار األصلــي.  20بعد العمليات التالية ألخذ العينات. وينبغي أال يتجاوز إمجـايل أحجـام حماليـل االختبـار 
يف املائـــة.  15ول علــى ثــالث قــيم متواليــة للرتكيــز الكلــي للفلــز الــذائب ال ختتلــف بنســبة ال تزيــد علــى وميكــن إيقــاف االختبــار عنــد احلصــ

مــغ/ل  1 أيــام (اختبــارات قصــرية األمــد) واملــدة القصــوى الختبــار احلمــل 7مــغ/ل هــي  100و 10والـــمدة القصــوى الختبــارات احلملــني 
 يوماً. 28(االختبار الطويل األمد) هي 

 ظروف االختبار 4-5-10م 

س يف °1.5 ±رارة معتـــــــــادة مضـــــــــبوطة ـة حــــــــــول/الذوبان عنـــــــــد درجــــــــــارات التحــــــــــراء اختبــــــــــينبغـــــــــي إجـــــــــ 1-4-5-10م 
 س.°23 -س °20 النطاق

-1-5-10 مو  2-3-2-10 النطــاق املبــني يف م دروجيين يفيــد أس هـول/الذوبان عنـــارات التحـــوجتــرى اختبــ 2-4-5-10م 
دروجيين يـــــدروجيين حمللـــــول االختبـــــار يف كـــــل فـــــرتة زمنيـــــة تؤخـــــذ فيهـــــا العينـــــات. ويتوقـــــع أن يبقـــــى األس اهليـــــ. وينبغـــــي تســـــجيل األس اهل6

مـغ/ل  100 أمحـالدروجيين عند يد من األس اهلوحدة) أثناء معظم االختبارات، رغم مالحظة بعض التغريات القصرية األم 0.2 ±( ثابتاً 
 هذا املرفق) بسبب اخلواص املتأصلة للمادة يف حالة املساحيق الدقيقة.من  7من املساحيق التفاعلية الدقيقة (املرجع 

وينبغـــي تـــوفري حيـــز علـــوي فـــوق الوســـط املـــائي يف وعـــاء التفاعـــل يكفـــي يف معظـــم األحـــوال للمحافظـــة علـــى  3-4-5-10م 
يبــاً. غــري أنــه يف حــاالت مــغ/ل تقر  8.5يف املائــة مــن درجــة التشــبع البالغــة  70مــغ/ل، أي  6.0األكســجني الــذائب أعلــى مــن تركيــز

تكـــون حركيـــة التفاعـــل حمـــددة بدرجـــة إتاحيـــة األكســـجني اجلزيئـــي يف اهلـــواء العلـــوي فـــوق احمللـــول ولكـــن بانتقـــال األكســـجني  معينــــة، ال
ظـار حملول". وال ميكن عمل الكثري يف هذه احلالة سـوى انت -، وزوال ناتج التفاعل من السطح البيين "صلب ناتج التفاعل إىل الذائب

 استعادة االتزان.

التحول/الذوبان يف أوعية مغلقـة ويف عمليات ولتقليل التلوث الكيميائي والبيولوجي وكذلك التبخري، جيب إجراء  4-4-5-10م 
 الظالم، كلما أمكن ذلك.

 معالجة النتائج 6-10م 

 اختبار الفحص 1-6-10م 

 فرتة (فرتات) ثقة). ساعة (مع 24حتسب متوسطات تركيز الفلز الذائب بعد انقضاء  

 االختبار الكامل: تعيين مدى الذوبان/التحول 2-6-10م 

 االختبار القصري األمد 1-2-6-10م 

أيــام)  7ترســم منحنيــات العالقــة بــني تركيــزات الفلــز الــذائب، املقيســة أثنــاء االختبــارات املختلفــة القصــرية األمــد ( 
 وميكن استخدام مناذج احلركية التالية لوصف منحنيات التحول/الذوبان:والزمن، وتعني، إن أمكن، حركيات الذوبان/التحول. 

 النموذج اخلطي: (أ)

Ct   =   C0 + kt, mg/l 
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 حيث:
C0 = الرتكيز الكلي األويل للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمن صفر؛ 
Ct =  الرتكيز الكلي للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمنt؛ 
k =  أيام. –ثابت املعدل اخلطي، مغ/ل 

 النموذج من الدرجة األوىل: (ب)

Ct   =   A (1-e (-kt) ), mg/l 

 حيث:
A =  ثابت؛ب (مغ/ل) يف االتزان الظاهري = لفلز الذائاحد تركيز 
Ct =  الرتكيز الكلي للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمنt؛ 
k =  ،أيام1ثابت املعدل من الدرجة األوىل/. 

 النموذج من الدرجة الثانية: (ج)

A (1-e(-at) ) + B (1-e(-bt) ), mg/l Ct   =    

 حيث:
Ct =  الرتكيز الكلي للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمنt؛ 
a =  ،أيام؛1ثابت املعدل من الدرجة األوىل/ 
b =  ،أيام؛1ثابت املعدل من الدرجة الثانية/ 
C = A + B .(مغ/ل) حد تركيز الفلز الذائب 

 معادلة حركية التفاعل: (د)

Ct   =   a[1-e-bt - (c/n){1 + (b e-nt - n e-bt)/(n - b)}], mg/l 

 حيث:
Ct =  الرتكيز الكلي للفلز الذائب (مغ/ل) يف الزمنt؛ 
a = معامل االحندار (مغ/ل)؛ 

b,c,d = ) أيام)؛1معامالت االحندار/ 
n = c + d. 

 املرفق). هبذا 8و 7وقد تنطبق معادالت احندار أخرى حلركية التفاعل (املرجعان  

وتقدر بارامرتات كل منوذج لكل وعـاء مكـرر يف اختبـار التحـول عـن طريـق حتاليـل االحنـدار. ويتجنـب هـذا الـنهج  
إذا املشكالت املمكنة للـرتابط بـني القياسـات املتعاقبـة لـنفس الوعـاء املكـرر. وميكـن مقارنـة القـيم املتوسـطة باسـتخدام حتليـل قياسـي للتبـاين 

 كمقياس ملالءمة "جودة " النموذج. r2ة اختبار مكررة على األقل. ويقدر معامل التعيني استخدمت ثالثة أوعي
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 االختبار الطويل األمد 1-2-6-10م 

؛ مث يومــاً  28ل ااختبــار  أثنــاءمــغ/ل 1يرســم منحــىن العالقــة بــني تركيــزات الفلــز الــذائب، املقيســة يف حالــة احلمـــل  
 .2-6-10وم  1-6-10أمكن، وفقاً ملا ورد يف م  حتدد بعد ذلك حركية التحول/الذوبان، إذا

 تقرير االختبار 7-10م 

 ):1-2-5-10وم  4-10جيب أن يتضمن تقرير االختبار املعلومات التالية على األقل (انظر أيضاً م  

 بيان اسم طالب االختبار واملخترب الذي أجراه؛ (أ)
 وصف املادة املختربة؛و  (ب)
 دل املكونات وأمحال الفلز يف الوسط؛وصف وسط االختبار املعو  (ج)
 يف مبــنيدروجيين املســتخدم (كمــا هــو يدروجيين لوســط االختبــار وتوثيــق األس اهلـــيــتنظــيم األس اهلو  (د)

 ) ووصف طريقة التحليل؛8-1-5-10إىل م  6-1-5-10ومن م  2-3-2-10 م
 وصف تفصيلي ألجهزة االختبار وخطوات االختبار؛و  )ه(

 املعياري للفلز؛ حتضري احمللولو  (و)
 نتائج التحقق من صحة الطريقة؛و  (ز)
 دروجيين، ودرجة احلرارة، وتركيز األكسجني؛ينتائج حتاليل تركيزات الفلز، واألس اهلو  (ح)
 تواريخ االختبارات والتحاليل يف الفرتات الزمنية املختلفة؛و  (ط)
 (مع فرتات الثقة)؛متوسط تركيز الفلز الذائب يف الفرتات الزمنية املختلفة و  (ي)
 منحنيات التحول (الرتكيز الكلي للفلز الذائب مقابل الزمن)؛و  (ك)
 نتائج تقدير حركية التفاعل، إذا مت تعيينها؛و  (ل)
 معادلة حركية التفاعل، إذا مت تعيينها؛و  (م)
 الدراسة، إن وجدت، وأسباهبا؛ خطواتتربيرات لالختالفات عن بروتوكول و  (ن)
 تكون قد أثرت يف النتائج؛أي ظروف و  (س)
 اإلشارة إىل السجالت والبيانات اخلام.و  (ع)
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