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  ١٠املرفق 

  ذوبان الفلزات واملركبات/توجيه بشأن حتول
  )١(الفلزية يف األوساط املائية

  مقدمة  ١-١٠م 
ق يستهدف هذا التوجيه لالختبارات حتديد معدل ومدى قدرة الفلزات واملركبات الفلزية الضئيلة الذوبان على إطال  ١-١-١٠م 

  يف جمموعهـا متثـل يف ظروف اختبارات معمليـة  أشكال أيونية وأشكال أخرى حاملة للفلزات يف صورة متاحة يف األوساط املائية             
وميكن استخدام هذه املعلومات مىت توفرت لتقييم السمية املائية القصرية األمد والطويلة األمـد              . الظروف اليت حتدث يف البيئة عموماً     

وميثل هذا التوجيه حصيلة جهـد دويل حتـت         . ت الفلزية الضئيلة الذوبان اليت انطلقت منها أشكال قابلة للذوبان         للفلزات أو املركبا  
إشراف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لوضع هنج الختبار السمية وتفسري البيانات املتعلقة بالفلزات واملركبات الفلزيـة    

ونتيجة لالجتماعات واملناقشات اليت عقـدت      ). ٩ من املرفق    ٧-٩ هبذا املرفـق، والقسم م      ١املرجع  (غري العضوية الضئيلة الذوبان     
، أجريت ونشرت أعمال جتريبية على فلزات ومركبات        واالحتاد األورويب حديثاً يف إطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          

  ). هبذا املرفق١١ إىل ٥جع من املرا(فلزية عديدة وضع على أساسها هذا التوجيه 
وينبغي تقييم السمية املائية القصرية األمد والطويلة األمد للفلزات واملركبات الفلزية الضئيلة الذوبان عـن طريـق                   ٢-١-١٠م 

ية مناسـبة   بيانات قياس ) ب(تركيز أيون الفلز يف احمللول، الذي ينطلق أثناء التحول أو الذوبان يف وسط مائي قياسي مع                 ) أ(مقارنة  
وتوفر هذه الوثيقـة توجيهـاً إلجـراء اختبـارات          ). قيم حادة ومزمنة  (للسمية اإليكولوجية حتدد عند استخدام ملح ذائب للفلز         

التحول يف نطاق هـذه     / باستخدام نتائج بروتوكول الذوبان    ةالبيئي اخلطورةوال تدخل استراتيجية استنباط تصنيف      . الذوبان/التحول
  .٩ باملرفق ٧-٩م القسم ، وميكن االطالع عليها يف الوثيقة التوجيهية

وألغراض هذا التوجيه، تعّرف وتوصف حتوالت الفلزات واملركبات الفلزية الضئيلة الذوبان، يف سياق االختبـار،                 ٣-١-١٠م 
  :على النحو التايل

. ل متاح للـذوبان    ال تذوب يف املاء، ولكنها قد تتحول إلعطاء شك         (M0)الفلزات، يف حالتها األساسية       )أ(
وهذا يعين أن الفلز ميكن أن يتفاعل يف احلالة األساسية مع الوسط احمليط إلعطاء نواتج قابلـة للـذوبان                

ويف هذه العملية، يتأكسد الفلز أو خيتزل من احلالة املتعادلة أو حالة األكسدة صـفر  . كاتيونية أو أنيونية 
  إلعطاء حالة أكسدة أعلى؛

  البسيط، مثل األكسيد أو الكربيتيد، يوجد الفلز بالفعل يف حالـة أكـسدة، حبيـث    يف املركب الفلزي    )ب(
 غري أنه بينمـا قـد     . يرجح حدوث مزيد من األكسدة للفلز عندما يضاف املركب إىل الوسط املائي            ال
ب وميكن اعتبار املرك  . تتغري حالة األكسدة، قد يؤدي التفاعل مع الوسط أشكاالً أكثر قابلية للذوبان            ال

الفلزي الضئيل الذوبان مركباً ميكن أن حيسب له ناتج قابلية للذوبان، ويعطي كمية صغرية من الـشكل           
بيد أنه ينبغي إدراك أن تركيز احمللول النهائي قد يتأثر بعدد من العوامل منها ناتج قابلية                . املتاح بالذوبان 

  .الذوبان، مثل هدروكسيد األلومنيوم/تحولالذوبان يف بعض املركبات الفلزية اليت تترسب أثناء اختبار ال
  املبادئ  ٢-١٠م 
الذوبان على أسـاس إجـراءات      /يتوخى أن يكون هذا التوجيه لالختبار بروتوكوالً قياسياً لالختبارات املعملية للتحول            ١-٢-١٠م 

ّدد، وأخذ عينـات من احملاليل وحتليلـها يف        جتريبية بسيطة هبّز كميات متنوعة من املادة املختربة يف وسط مائي منظّم عند أس هدروجيين حم               
  :ويرد يف النص أدناه وصـف لنوعـني خمتـلفني من االختبارات. فترات زمنية حمددة لتعيني تركيزات أيونات الفلز الذائبة يف املاء

____________  
)١(  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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  املركبات الفلزية الضئيلة الذوبان: الذوبان/اختبار فحص التحول  ٢-٢-١٠م 
ملركبات الفلزية الضئيلة الذوبان تعيني التركيز األقصى للفلز الذائب الكلي على أساس حد قابلية              ميكن يف حالة ا     ١-٢-٢-١٠م 

واهلدف من اختبار الفحص، الذي جيرى على مستوى محـل أو           . قابلية الذوبان /ذوبان املركب الفلزي أو من اختبار فحص للتحول       
ة أو حتول سريع حبيث تكون قدرة مسيتها اإليكولوجية غري خمتلفـة عـن              تركيز واحد، هو تعيني املركبات اليت حتدث هلا إذابة سريع         

  .األشكال القابلة للذوبان
وتضاف املركبات الفلزية الضئيلة الذوبان اليت تتسم بأصغر حجم جسيمات متثيلي متداول يف السوق التجارية                 ٢-٢-٢-١٠م 

 ٢٤غ الذوبان الذي جيرى عليه االختبار عن طريق اهلّز خالل مدة ويتم بلو. ل/ مغم١٠٠إىل الوسط املائي مبستوى محل مفرد مقداره 
  .وبعد اهلّز يقاس تركيز األيونات الفلزية الذائبة. ساعة

  الفلزات واملركبات الفلزية الضئيلة الذوبان: الذوبان/االختبار الكامل للتحول  ٣-٢-١٠م 
 مستوى ذوبان أو حتول الفلزات أو مركباهتـا الـضئيلة           الذوبان هو تعيني  /اهلدف من االختبار الكامل للتحول      ١-٣-٢-١٠م 

أو املساحيق عادة إىل الوسط املائي /وتضاف األشكال املتكتلة و. الذوبان بعد مدة زمنية حمددة عند مستويات محل خمتلفة للطور املائي   
يتوقع   ال ل إذا كان  / مغم ١٠٠ وميكن استخدام مستوى محل واحد مقداره     . ل/ مغم ١٠٠ و ١٠و  ١: عند ثالثة مستويات محل خمتلفة    

يـسبب َسـْحج     الالتحول باستخدام اهلّز املنظم الـذي /ويتحقق الذوبان. انطالق قدر ملحوظ من األشكال الفلزية القابلة للذوبان 
 ٧قدارها  حتلل م /الذوبان القصري األمد على أساس تركيزات األيونات الفلزية الناجتة بعد مدة ذوبان           /وتبىن نتيجة التحول  . اجلسيمات

  .ل/ مغم١ يوماً باستخدام مستوى محل مفرد هو ٢٨الذوبان الطويل األمد على أساس تركيزاهتا بعد مدة /وتوضع نتيجة التحول. أيام
الذوبان، فإن كال من اختبار الفحص واالختبار الكامل        / كبرياً يف التحول   ونظراً ألن األس اهلدروجيين يؤثر تأثرياً       ٢-٣-٢-١٠م 

وملراعاة الظروف املوجودة يف البيئة     .  املبدأ عند األس اهلدروجيين الذي حيقق أقصى تركيز لأليونات الفلزية يف احمللول            جيرى من حيث  
 يوماً، حيث ينبغي استخدام ٢٨، باستثناء حالة االختبار الكامل ملدة ٨,٥ إىل ٦عموما، جيب استخدام نطاق اآلساس اهلدروجينية من 

  .عاة إمكانية التأثريات الطويلة األمد يف البحريات احلمضية ملرا٨,٥ إىل ٥,٥النطاق 
النظر أيضاً إىل أن مساحة مسطح اجلسيمات يف العينة املختربة تـؤثر بدرجـة هامـة يف معـدل ومـدى                     بو  ٣-٣-٢-١٠م 

عند حجم اجلسيمات   التحلل، فإن املساحيق ختترب عند أصغر حجم جسيمات متثيلي موجود يف السوق، بينما ختترب التكتالت                /الذوبان
وال ميكن جتاوز . مم يف حالة وجود معلومات١وينبغي استخدام قطر جسيمات مبدئي مقداره   . التمثيلي للمناولة واالستخدام العاديني   

وينبغي قياس مساحة السطح النوعية لتوصـيف العينـات     . هذا القطر املبدئي يف الفلزات املتكتلة إال إذا كان هناك مربر كاٍف لذلك            
  .تشاهبة ومقارنتهاامل
  نطاق انطباق االختبار  ٣-١٠م 

وهناك استثناءات، كما   . ينطبق هذا االختبار على مجيع الفلزات واملركبات الفلزية غري العضوية الضئيلة الذوبان             
  .ينبغي أن يكون هلا ما يربرها, يف حالة بعض الفلزات اليت تتفاعل مع املاء

  معلومات عن املادة املختربة  ٤-١٠م 
ومن املهم لتفـسري نتـائج      . الذوبان، استخدام املواد يف شكلها املوجود يف السوق       /ينبغي يف اختبارات التحول     

  :املواد املختربةعن االختبار بطريقة صحيحة احلصول على املعلومات التالية 
  غتها الكيميائية، واستخدامها يف السوق؛ياسم املادة، وص  )أ(
   الفيزيائية؛-ة طريقة التحضري الكيميائي  )ب(
  تعريف دفعة اإلنتاج املستخدمة لالختبار؛  )ج(
  ؛)يف املائة أو جزء يف املليون،(والشوائب احملددة ) يف املائة(النقاوة الكلية : الوصف الكيميائي  )د(
  أو الوزن النوعي؛) ٣سم/غم(الكثافة   )ه(
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 - لقياس امتصاص    (BET)ت وتيلر    مقيسة بطريقة برونور وإمي    -)غم/٢سم(املساحة السطحية املقيسة      )و(
  إطالق النتروجني، أو بطريقة مماثلة؛

  التخزين، وتاريخ انتهاء الصالحية؛  )ز(
  املعلومات املعروفة عن قابلية الذوبان ونواتج الذوبان؛  )ح(
   واحتياطات املناولة املأمونة؛طورةتعيني اخل  )ط(
  . أو ما يعادهلا(MSDS)صحائف بيانات سالمة املواد   )ي(

  وصف طريقة االختبار  ٥-١٠م 
  األجهزة والكواشف  ١-٥-١٠م 
  :األجهزة والكواشف التالية ضرورية إلجراء االختبار  ١-١-٥-١٠م 

  ؛)٢-١-٥-١٠الفقرة م (قوارير زجاجية مغلقة منظفة مسبقاً ومشطوفة باحلمض ألخذ العينات   )أ(
  ؛)٣-١-٥-١٠الفقرة م  ((ISO 6341)الذوبان /وسط التحويل  )ب(
  ؛)٤-١-٥-١٠الفقرة م (مستلزمات تنظيم محوضة حملول االختبار   )ج(
  ؛)٥-١-٥-١٠م (مداري، قالب بشفرات رأسية، هزاز معملي أو معدات مماثلة : معدات اهلّز  )د(
أو جهاز للطرد املركزي لفصل املادة      )  ميكرومتر ٠,٢ مبسام   Acrodiscمثل مرشح   (مرشحات مناسبة     )ه(

مرشح أكرودسك ما ال يقل عن ثـالث        ينبغي تشغيل    .)٧-١-٥-١٠فقرة م   ال(الصلبة عن السوائل    
  مرات باستخدام وسط جديد لتجنب ارتفاع مكونات الفلزات يف العينة عند بداية االختبار؛

، من قبيل س°٢٣ - س°٢٠س يف النطاق °١,٥ ±معدات لضبط درجة حرارة املفاعالت بدقة   )و(
  غرفة مكيفة احلرارة أو محام مائي؛

  أو ماصات أوتوماتية؛/حماقن و  )ز(
  ؛ وحدة أس هدروجيين٠,٢مقياس لألس اهلدروجيين يعطي نتائج مقبولة يف نطاق   )ح(
  مقياس لألكسجني الذائب، مزود بإمكانية لقياس درجة احلرارة؛  )ط(
  ترمومتر أو مزدوجة حرارية؛ و  )ي(
واملقياس الطيفـي   المتصاص الذري،   ل )رسبكترومت( املقياس الطيفي من قبيل   (معدات لتحليل الفلزات      )ك(

 أدىن كمـيم  ويفضل أن تكون ذات حـد ت ،ذات دقة مقبولة  ) وري بالتقارن احلثي  احملبالزما  النبعاث  ال
  .مخس مرات من أدىن قيمة مرجعية للسمية املائية املزمنة

 محـض  مثـل، (ية، وتنظيفها باحلمض وجيب تنظيف مجيع أوعية االختبار الزجاجية بعناية بالطرق املعملية العاد         ٢-١-٥-١٠م 
الحتواء لتر أو لتـرين مـن       ) سعة لترين (وجيب أن يتسع مفاعل االختبار      . وبعد ذلك شطفها مباء مرتوع األيونات     ) اهلدروكلوريك

روجيين االختبارات اليت جترى عنـد أس هـد       ( باستخدام اهلواء    اًفإذا كان الوسط منظم   . الوسط املائي دون أن يفيض أثناء فترة اهلزّ       
على سبيل املثال لتـر مـن   (السائل /، فإنه ينصح بزيادة قدرة اهلواء التنظيمية يف الوسط عن طريق زيادة نسبة عمود اهلواء    )٨مقداره  

  ). لتر٢,٨الوسط السائل يف قارورة سعة 
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ISO 6341 وفقاً للمعيار (reconstituted)وينبغي استخدام ماء معدل املكونات   ٣-١-٥-١٠م 
. الذوبان/ط قياسي للتحول، كوس)٢(

وفيما يلي التركيب الكيميـائي للوسـط       . قبل استخدامه يف االختبارات   )  ميكرومتر ٠,٢مسام  (وجيب تعقيم وسط االختبار بالترشيح      
  ): أو أعلى٨لالختبارات اليت جترى عند األس اهلدروجيين (الذوبان /القياسي للتحول

  ل/ مغم٦٥,٧  :  NaHCO3بيكربونات الصوديوم 
  ل/ مغم٥,٧٥  :  KCLلوريد البوتاسيوم ك

  ل/ مغم٢٩٤  :  CaCl2. 2H2Oكلوريد الكالسيوم املائي 
  ل/ مغم١٢٣  :  MgSO4.7H2Oكربيتات املغنسيوم املائية 

  .٧-١-٥-١٠وبالنسبة لالختبارات اليت جترى عند قيم آساس هدروجينية أقل، يبني التركيب الكيميائي يف الفقرة م   
  .ل/ مغم٢,٠ يتجاوز تركيز الكربون العضوي الكلي يف الوسط وينبغي أال  ٤-١-٥-١٠م 
وباإلضافة إىل وسط املياه العذبة، قد يستخدم أيضاً وسط اختبار قياسي للمياه املاحلة إذا كان يتوقع أن يتأثر أي من          ٥-١-٥-١٠م 

 بيانات  وفّروعند ت  فريدة ملياه البحر   يميائيةأو أي خصائص ك    بارتفاع حمتوى الكلور   أو حتوله بشكل واضح    قابلية ذوبان املركب الفلزي   
  :ويكون التركيب الكيميائي للوسط البحري القياسي يف حالة دراسة مياه البحر كما يلي. اختبار للسمية يف األنواع األحيائية البحرية
  ل/ مغم٣  :  (NaF)فلوريد الصوديوم 

  ل/ مغم٢٠  :  (SrCl2, 6H2O) كلوريد السترنشيوم املائي
  ل/ مغم٣٠  :  (H3BO3) وريكمحض الب

  ل/ مغم١٠٠  :  (KBr)بروميد البوتاسيوم 
  ل/ مغم٧٠٠  :  (KCl)كلوريد البوتاسيوم 

  ل/ غم١,٤٧  :  (CaCl2, 2H2O)كلوريد الكالسيوم املائي 
  ل/ غم٤,٠  :  (Na2SO4)كربيتات الصوديوم 

  ل/ غم١٠,٧٨  :  (MgCl2, 6H2O)كلوريد املغنسيوم املائي 
  ل/ غم٢٣,٥  :  (NaCl)كلوريد الصوديوم 

  ل/ مغم٢٠  :  (Na2SiO3, 9H2O)سليكات الصوديوم املائية 
  ل/ مغم٢٠٠  :  (NaHCO3) بيكربونات الصوديوم

كما ينبغي ختليص ماء البحـر      . ٠,٢ ± ٨,٠كغم واألس اهلدروجيين    /غم٠,٥ ± ٣٤وينبغي أن تكون امللوحة       
  .(ASTM E 729-96)املعـّدل املكونات من الفلزات 

فلز الذائبة يف النطاق املوصى الذوبان عند أس هدروجيين حيقق أقصى تركيز أليونات ال/رى اختبارات التحولوجت  ٦-١-٥-١٠م 
 أيـام، بينمـا     ٧ الختبار الفحص واالختبار الكامل ملدة       ٨,٥ - ٦وجيب استخدام نطاق آساس هدروجينية      . به لألس اهلدروجيين  

  ).٢-٣-٢-١٠الفقرة م ( يوماً ٢٨ لالختبار الكامل ملدة ٨,٥ - ٥,٥يستخدم النطاق 
 عن طريق حتقيق حالة اتزان مع هواء يوفر تركيـز ثـاين أكـسيد              ٨وميكن تنظيم الوسط عند أس هدروجيين         ٧-١-٥-١٠م 

طوال مـدة أسـبوع واحـد     وحدة أس هدروجيين ٠,٢ ± يف نطاق الكربون فيه قدرة تنظيم طبيعية كافية حلفظ األس اهلدروجيين   
  .وميكن زيادة حيز اهلواء فوق السائل لتحسني قدرة اهلواء على تنظيم األس اهلدروجيين للوسط املائي). ١٠ ، املرفق٧ املرجع(

 تركيبـات الوسـط     ١-١٠بني اجلدول م    ي،  ٨,٥ و ٨وحىت األس اهلدروجيين     ٦ أو   ٧ولضبط األس اهلدروجيين عند       
  .ريره يف احليز العلوي، والقيم احملسوبة لألس اهلدروجيين حتت هذه الظروفاملوصى هبا، وكذلك حمتوى اهلواء من ثاين أكسيد الكربون أثناء مت

____________  
. الذوبان مع بيانات السمية اإليكولوجية القائمة للفلزات واملركبات الفلزية        /ألغراض تصنيف األخطار، تقارن نتائج اتباع بروتوكول التحلل         )٢(

غراض هذا التقييم للبيانات، قد تكون هناك حاالت يكون من املناسب فيها استخدام الوسط املائي من اختبار حتول مـستكمل يف                   غري أنه أل  
فإذا كانـت   .  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      ٢٠٣ و ٢٠٢اختبار السمية اإليكولوجية لرباغيث املاء واألمساك وفقا للتوجيهني         

، أمكن ISO 6341 لوسط التحول خمفضة إىل ُخمس التركيزات يف الوسط وفقاً للمعيار MgSO4. 7H2O وامللح CaCl2 2H2Oتركيزات امللح 
  .OECD 201يف اختبار السمية اإليكولوجية للطحالب وفقاً للتوجيه ) بعد إضافة املغذيات اجملهرية(أيضاً استخدام وسط التحول املستكمل 
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 التركيب الكيميائي املوصى به لوسط االختبار: ١-١٠اجلدول م 

NaHCO3 ل/ مغم١٩٤,٢٥  ل/ مغم٦٤,٧٥  ل/ مغم١٢,٦  ل/ مغم٦,٥  
KCl ل/غم م٥,٧٤  ل/ مغم٥,٧٥  ل/ مغم٢,٣٢  ل/ مغم٠,٥٨  

CaCl2.2H2O ل/ مغم٢٩,٤  ل/ مغم٢٩٤  ل/ مغم١١٧,٦  ل/ مغم٢٩,٤  

التركيب 
الكيميائي للوسط 

 املائي

MgSO4.7H2O ل/ مغم١٢٣,٢٥  ل/ مغم١٢٣,٢٥  ل/ مغم٤٩,٢  ل/ مغم١٢,٣  
  (CO2)تركيز ثاين أكـسيد الكربـون  

  يف وعاء االختبار) مستكمل باهلواء(
 يف املائة ٠,٠٣٨   يف املائة٠,١٠  املائة  يف٠,٥٠

  )اهلواء(
ائة  يف امل٠,٠٣٨

  )اهلواء(
  ٨,٥  ٧,٩٨  ٧,٠٧  ٦,٠٩  األس اهلدروجيين احملسوب

 (Facility for the analysis of chemical thermodynamics)النظام باستخدام اآلساس اهلدروجينية قيم حسبت  :١املالحظة 

http://www.crct.polymt/ca/fact/fact.htm).(  

، ال حيول هذا اجلدول من الوصول إىل ٨,٠-٦,٠يف حني مل يتحقق الربوتوكول إال لنطاق األس اهليدروجيين   :٢الحظة امل
  . يف حالة وجود فلز٨,٥مل يتم التحقق يف التجارب من مكونات األس اهليدروجيين و. ٥,٥األس اهليدروجيين 

خرى لتنظيم األس اهلدروجيين لوسط االختبار إذا كـان تأثري طريقة التنظيم وميكن استخدام طرائق بديلة أ  ٨-١-٥-١٠م 
 االختبارالل ـال ينبغي تعديل األس اهليدروجيين خو .املطبقة على الشكل الكيميائي ومعدل حتول اجلزء الفلزي الذائب ضئيالً

  .باستخدام محض أو قلوي
الذوبان توفري اهلّز الكايف للمحافظة على معدل تدفق الوسط املائي على          /وينبغي أثناء االختبارات الكاملة للتحول      ٩-١-٥-١٠م 

. املادة موضع االختبار مع احملافظة على سالمة سطح جسيمات املادة املختربة وأي ناتج تفاعل صلب يتكون على السطح أثناء االختبار
  :وميكن حتقيق ذلك بالنسبة للتر واحد من الوسط املائي باستخدام ما يلي

 سم  ٥قاع مبسافة   ال لفة يف الدقيقة، على أن ترتفع الريشات عن          ٢٠٠قالب ذو ريشات رأسية بسرعة        )أ(
مم مثبتـتني  ١٥×  مم ٤٠ويتكون القالب من ريشتني من الربوبلني مقاس .  لتر ١يف وعاء تفاعل سعة     

   مم؛ أو٣٥٠ مم وطول ٨ بقطر (PVC)على قضيب من الصلب املغطى بطالء من كلوريد البويل فنيل 
 لفة ١٠٠ لتر بسدادة مطاطية وموضوعة على هزاز دوار أو هزاز معمـلي بسـرعة           ٣-١قارورة سعة     )ب(

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

ان حيدث امتصاص لأليونات الفلزية الذائبة على ويتوقف اختيار طريقة فصل املواد الصلبة والسائلة على ما إذا ك          ١٠-١-٥-١٠م 
، وهو يعتمد بدوره على توزيعـات أحجـام         ٩-١-٥-١٠ وما إذا كان يتولد مستحلب نتيجة للهّز املبني يف الفقرة م             ،املرشحات

 اأحجام جـسيماهت  يقل نطاق   و تقريباً   ٣سم/ غم ٦وبالنسبة للمواد الصلبة اليت تزيد كثافتها على        . اجلسيمات وعلى كثافة اجلسيمات   
 ٩-١-٥-١٠ ال حيتمل أن تؤدي طرائق اهلّز اخلفيف املوصوفة يف الفقرة م هبينت اخلربة أن  ميكرومتر، فقد٨ < يف املائة ٥٠ليصل إىل 

 ٠,٢ مم ومسام ٢٥ح حمقين غشائي أليف للماء من البويل إيثر سلفون بقطر شيح عينة يف مرشولذلك، فإن تر. إىل تكوين مستحلبات
  .يعطي حملوالً خالياً تقريباً من املواد الصلبة) مترو ميكر٠,٨ميكن استخدام غطاء علوي كمرشح أمامي مبسام (ومتر ميكر

 دقائق قبل ٥عند حدوث مستحلبات وقف اهلّز لتمكني املستحلب من االستقرار ملدة  قد يكون من املفيد غري أنه  
  .أخذ عينة من احمللول
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  اشتراطات أساسية  ٢-٥-١٠م 
  طريقة التحليل  ١-٢-٥-١٠ م

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

  :وجيب بيان جوانب التثبت التالية من الطريقة التحليلية كحد أدىن  
  احلد األدىن للكشف والتقدير الكمي يف طريقة التحليل؛   )أ(
  نطاق اخلطية التحليلية يف النطاق التحليلي املطبق؛  )ب(
  ؛)ناء االختباراتميكن إجراء هذا االختبار أث( باستخدام وسط التحول )غري معاملة(ضابطة اختبار عينة   )ج(
  دراسة تأثري مادة أساس وسط التحول على قياسات الفلز املتأين الذائب؛  )د(
  د انتهاء اختبار التحول؛عب) يف املائة ( املتبقيالرصيد الوزين  )ه(
  قابلية نتائج التحليل للتكرارية؛  )و(
 لفصل األيون الفلزي القابل     إذا استخدم الترشيح  (خواص امتصاص أيونات الفلز الذائبة على املرشحات          )ز(

  ).للذوبان عن أيون الفلز اجلامد
  ناسب لوسط الذوبانتعيني األس اهلدروجيين امل  ٢-٢-٥-١٠م 

جيب يف حالة عدم توفر بيانات منشورة إجراء اختبار مبدئي للتأكد من إجراء االختبار عند األس اهلـدروجيين                    
  .٦-١-٥-١٠ وم ٢-٣-٢-١٠دروجينية املبينة يف م ذوبان يف نطاق اآلساس اهل/الذي حيقق أقصى حتول

  قابلية تكرار نتائج التحول  ٣-٢-٥-١٠م 
عادي يتضمن ثالثة أوعية اختبار مكررة وعينتني مكررتني يف كل وعاء اختبار يف كل مدة                بالنسبة الختبار   ١-٣-٢-٥-١٠م 

ونطاق ) متر، مثالً و ميكر ٤٤-٣٧(ق من أحجام اجلسيمات     اختبار، من املعقول، يف حالة كل محل ثابت من املادة خيترب يف نطاق ضي             
 يف املائة، واالختالف ١٠ <مساحة السطح الكلية، فإن من املعقول توقع أن يكون االختالف داخل الوعاء الواحد يف بيانات التحول           

  ). من هذا املرفق٥املرجع ( يف املائة ٢٠ <فيمـا بني األوعية 
 التالية بعض التوجيهات لتقدير تكرارية نتائج اختبار التحول، وميكن استخدام النتائج فيما             يف الفقرات  وترد  ٢-٣-٢-٥-١٠م 

 عدد االختبارات العملية املتطابقـة      ريبعد لتحسني التكرارية عن طريق إجراء مزيد من الضبط لظروف االختبار النهائي من خالل تغي              
ئية تتيح إجراء تقييم لسرعة حتول املادة املختربة وتساعد يف حتديد التواتر املناسب             كما أن االختبارات املبد   . أو عدد العينات املتماثلة   /و

  .ألخذ العينات
التنظيم بـاهلواء أو    (الذوبان، ضبط األس اهلدروجيين عند الرقم املطلوب        /وينبغي، لدى إعداد وسط التحول      ٣-٣-٢-٥-١٠م 

وتؤخذ ثالث عينـات عـلى . ول إىل اتزان الوسط املائي مع اجلو املنظمعن طريق اهلّز ملدة نصف ساعة للوص) بثاين أكسيد الكربون
من وسط االختبار قبل إضافة املادة، وتقاس تركيزات الفلز الذائب يف شكل تركيـزات العينـات الـضابطة                  )  مل ١٥-١٠(األقل  

  .وتركيزات أساس
كمـا  ) السائل/ل مادة صلبة / مغم ١٠٠(وهتّز مخسة أوعية اختبار على األقل حتتوي الفلز أو املركب الفلزي              

، وتؤخذ عينات ثالثية مبحقن من كل وعاء س°٢٣ -س °٢٠س يف النطاق °١,٥ ± عند درجة حرارة ٩-١-٥-١٠هو مبني يف م 
وحيمض احمللول بنقطة ، ١٠-١-٥-١٠وتفصل املادة الصلبة والسائل مبرشح غشائي كما هو مبني يف م            .  ساعة ٢٤اختبار بعد مرور    

  .لتعيني التركيز الكلي للفلز الذائب  املستهدف وحيلل١ من محض النتريك من مكونات الفلزات باألس اهليدروجيين أو اثنتني
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  .وحيسب املتوسط داخل الوعاء واملتوسط بني األوعية ومعامالت تغيري التركيزات املقيسة للفلز الذائب  ٤-٣-٢-٥-١٠م 

  :، يوصى بأنمن أجل ضمان تكرار بيانات التحويل  ٥-٣-٢-٥-١٠ 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(

  .وقد يكون من الضروري فحص مناطق حمددة من سطح املساحيق

   االختبارأداء  ٣-٥-١٠م 
   املركبات الفلزية الضئيلة الذوبان-اختبار فحص الذوبان   ١-٣-٥-١٠ م

يتوقف عـدد أوعيـة     (بعد حتضري وسط اختبار الذوبان، يضاف الوسط إىل ثالثة أوعية اختبار على األقل                ١-١-٣-٥-١٠م 
تزان الوسط املائي مع اجلو العلوي أو       وبعد التقليب ملدة نصف ساعة لبلوغ ا      ). االختبار على التكرارية التقديرية أثناء اختبار الفحص      

، تقاس درجة احلرارة واألس اهلدروجيين وتركيـزات األكـسجني          )٨-١-٥-١٠ إىل م    ٦-١-٥-١٠م  (تنظيم األس اهلدروجيين    
 ، مث )قبل إضافة املواد الـصلبة    ( مل من وسط االختبار      ١٥-١٠ومن مث، تؤخذ عينتان على األقل كل منها         . الذائب يف الوسط املائي   

  .يقاس تركيز الفلز املذاب يف شكل عينات ضابطة وتركيزات أساس
. ل وتغطى أوعية االختبار وهتّز بقوة وبسرعة      / مغم ١٠٠ويضاف املركب الفلزي إىل أوعية االختبار حبمل          ٢-١-٣-٥-١٠م 

وعاء اختبار، وتؤخذ عينتان أو  ساعة، تقاس درجة احلرارة واألس اهلدروجيين وتركيزات األكسجني املذاب يف كل ٢٤وبعد اهلز ملدة 
 ١٠-١-٥-١٠ثالث عينات من احمللول مبحقن من كل وعاء اختبار، وميرر احمللول من خالل مرشح غشائي كما هـو مـبني يف م              

  .، وحيلل لتعيني تركيز الفلز الكلي الذائب) يف املائة من محض النتريك، مثال١ً(أعاله، وحيمض احمللول 
   الفلزات واملركبات الفلزية–امل االختبار الك  ٢-٣-٥-١٠م 
  .١-١-٣-٥-١٠تكرر اخلطوات املبينة يف م   ١-٢-٣-٥-١٠م 
ل، على التوايل، إىل    / مغم ١٠٠ و ١٠ و ١ أيام، تضاف أمحال من املادة مقدارها        ٧وألغراض االختبار ملدة      ٢-٢-٣-٥-١٠م 

وتغلق أوعية االختبار . ، اليت حتتوي الوسط املائي)٣-٢-٥-١٠ م يتوقف العدد على التكرارية املقدرة وفقاً ملا ورد يف(أوعية االختبار 
ل / مغم ١ يوماً، ميكن متديد االختبار باستخدام محل        ٢٨ويف حالة إجراء اختبار ملدة      . ٩-١-٥-١٠وهتّز وفقاً للتعليمات املبينة يف م       

 أيام ٧  الغري أنه نظراً ألن اختبارات   .  يوماً ٢٨ أيام و  ٧ يوماً، شـريطة اختيار قيمة األس اهلدروجيين نفسها لالختبارين ملدة           ٢٨ملدة  
. ٦ إىل ٥,٥ يوماً تغطي نطاق األس اهلدروجيين من ٢٨ أو أعلى، فإنه يلزم إجراء اختبارات ملدة ٦ال جترى إال عند األس اهلدروجيين 

وتقاس درجة احلرارة ). حملول اختبار خام(تربة كما قد يكون من املفيد إدراج اختبار ضابط يف الوقت نفسه ال تستخدم فيه املادة املخ
 سـاعات، يـوم   ٦سـاعتان،  (واألس اهلدروجيين وتركيزات األكسجني املذاب يف كل وعاء اختبار يف الفترات الزمنيـة املقـررة     

 والسوائل وفقاً وتفصل املواد الصلبة. مبحقن من كل وعاء اختبار)  مل١٥ – ١٠(، وتؤخذ عينتان على األقل ) أيام٧أيام، و٤ واحد،
وحتلل لتعيني تركيـز الفلـز      )  يف املائة مثالً   ١محض النتريك بتركيز    (وحتمض احملاليل   .  أعاله ١٠-١-٥-١٠للتعليمات املبينة يف م     

 ساعة األوىل، تستكمل أحجام احمللول حبجم من وسط الذوبان الطازج يعادل املقدار الذي سحب من                ٢٤    الوبعد مـرور   . الذائب
 يف املائة   ٢٠وينبغي أال يتجاوز إمجايل أحجام حماليل االختبار        . تكرر عملية االستكمال بعد العمليات التالية ألخذ العينات       و. الوسط

وميكن إيقاف االختبار عند احلصول على ثالث قيم متوالية للتركيز الكلي للفلز الذائب ال ختتلف . من حجم حملول االختبار األصلـي
) اختبارات قصرية األمـد   ( أيام   ٧ل هي   / مغم ١٠٠ و ١٠والـمدة القصوى الختبارات احلملني     .  يف املائـة  ١٥بنسبة ال تزيد على     

  . يوما٢٨ًهي ) االختبار الطويل األمد(ل / مغم١واملدة القصوى الختبار احلمل 
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  ظروف االختبار  ٤-٥-١٠م 
  .س°٢٣ -س °٢٠س يف النطاق °١,٥ ±ة مضبوطة الذوبان عند درجة حرارة معتاد/ينبغي إجراء اختبارات التحول  ١-٤-٥-١٠م 
. ٦-١-٥-١٠ و م    ٢-٣-٢-١٠الذوبان عند أس هدروجيين يف النطاق املبني يف م          /وجترى اختبارات التحول    ٢-٤-٥-١٠م 

ويتوقـع أن يبقـى األس اهلـدروجيين        . وينبغي تسجيل األس اهلدروجيين حمللول االختبار يف كل فترة زمنية تؤخذ فيهـا العينـات              
       أثناء معظم االختبارات، رغم مالحظة بعـض الـتغريات القـصرية األمـد مـن األس اهلـدروجيين عنـد                    )  وحدة ٠,٢ ±( بتاًثا

  .بسبب اخلواص املتأصلة للمادة يف حالة املساحيق الدقيقة)  من هذا املرفق٧املرجع (ل من املساحيق التفاعلية الدقيقة / مغم١٠٠ أمحال
 حيز علوي فوق الوسط املائي يف وعاء التفاعل يكفي يف معظم األحوال للمحافظة على تركيز                وينبغي توفري   ٣-٤-٥-١٠م 

 غري أنه يف حاالت معينــة، . ل تقريباً/ مغم٨,٥ يف املائة من درجة التشبع البالغة ٧٠ل، أي / مغم٦,٠األكسجني الذائب أعلى من  
 ئي يف اهلواء العلوي فوق احمللول ولكن بانتقال األكسجني الذائب إىل          تكون حركية التفاعل حمددة بدرجة إتاحية األكسجني اجلزي        ال

وال ميكن عمل الكثري يف هذه احلالة سوى انتظـار اسـتعادة   ".  حملول-صلب "، وزوال ناتج التفاعل من السطح البيين       ناتج التفاعل 
  .االتزان

الذوبان يف أوعية مغلقة    /التحولعمليات   إجراء   ولتقليل التلوث الكيميائي والبيولوجي وكذلك التبخري، جيب        ٤-٤-٥-١٠م 
  .ويف الظالم، كلما أمكن ذلك

  معاجلة النتائج  ٦-١٠م 
  اختبار الفحص  ١-٦-١٠م 

  ).ثقة) فترات(مع فترة ( ساعة ٢٤حتسب متوسطات تركيز الفلز الذائب بعد انقضاء   
  التحول/تعيني مدى الذوبان: االختبار الكامل  ٢-٦-١٠م 
  تبار القصري األمداالخ  ١-٢-٦-١٠م 

)  أيام ٧(ترسم منحنيات العالقة بني تركيزات الفلز الذائب، املقيسة أثناء االختبارات املختلفة القصرية األمد                
  :الذوبان/وميكن استخدام مناذج احلركية التالية لوصف منحنيات التحول. التحول/والزمن، وتعني، إن أمكن، حركيات الذوبان

  :النموذج اخلطي  )أ(
Ct   =   C0 + kt, mg/l  

  :حيث
C0  =   يف الزمن صفر؛) ل/مغم(التركيز الكلي األويل للفلز الذائب  
Ct  =   يف الزمن ) ل/مغم(التركيز الكلي للفلز الذائبt؛  
k  =  أيام–ل /ثابت املعدل اخلطي، مغم .  

  :النموذج من الدرجة األوىل  )ب(
Ct   =   A (1-e (-kt) ), mg/l  

  :حيث
A  =   ثابت؛=  يف االتزان الظاهري ) ل/مغم(فلز الذائب لاحد تركيز  
Ct  =   يف الزمن ) ل/مغم(التركيز الكلي للفلز الذائبt؛  
k  =   ،أيام/١ثابت املعدل من الدرجة األوىل  

  :النموذج من الدرجة الثانية  )ج(
A (1-e(-at) ) + B (1-e(-bt) ), mg/l Ct   =     

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

559 

  :حيث
Ct  =   يف الزمن ) ل/مغم(التركيز الكلي للفلز الذائبt؛  
a  =   ،أيام؛/١ثابت املعدل من الدرجة األوىل  
b  =   ،أيام؛/١ثابت املعدل من الدرجة الثانية  
C  =  A + B ل/مغم( 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  =  يف الزمن ) ل/مغم(لي للفلز الذائب التركيز الكt؛  
a  =   ؛)ل/مغم(معامل االحندار  

b,c,d =   ؛)أيام/١(معامالت االحندار  
n  =  c + d.  

  ). هبذا املرفق٨ و٧املرجعان (وقد تنطبق معادالت احندار أخرى حلركية التفاعل   
ويتجنب هـذا   .  االحندار وتقدر بارامترات كل منوذج لكل وعاء مكرر يف اختبار التحول عن طريق حتاليل              

وميكن مقارنة القيم املتوسطة باستخدام حتليـل قياسـي         . النهج املشكالت املمكنة للترابط بني القياسات املتعاقبة لنفس الوعاء املكرر         
  .النموذج" جودة "كمقياس ملالءمة r2  ويقدر معامل التعيني . للتباين إذا استخدمت ثالثة أوعية اختبار مكررة على األقل

  االختبار الطويل األمد  ١-٢-٦-١٠م 
 يوما؛  ٢٨ل ا اختبار   أثناءل  /مغم١يرسم منحىن العالقة بني تركيزات الفلز الذائب، املقيسة يف حالة احلمـل              

  .٢-٦-١٠ وم ١-٦-١٠الذوبان، إذا أمكن، وفقاً ملا ورد يف م /مث حتدد بعد ذلك حركية التحول
  تقرير االختبار  ٧-١٠م 

  ):١-٢-٥-١٠ وم ٤-١٠انظر أيضاً م (تقرير االختبار املعلومات التالية على األقل جيب أن يتضمن   
  بيان اسم طالب االختبار واملخترب الذي أجراه؛  )أ(
  وصف املادة املختربة؛  )ب(
  وصف وسط االختبار املعدل املكونات وأمحال الفلز يف الوسط؛  )ج(
كما هـو مبــني     (األس اهلـدروجيين املستخدم    تنظيم األس اهلدروجيين لوسط االختبار وتوثيق         )د(

  ووصف طريقة التحليل؛) ٨-١-٥-١٠ إىل م ٦-١-٥-١٠ ومن م ٢-٣-٢-١٠م  فـي
  وصف تفصيلي ألجهزة االختبار وخطوات االختبار؛  )ه(
  حتضري احمللول املعياري للفلز؛  )و(
  نتائج التحقق من صحة الطريقة؛  )ز(
  س اهلدروجيين، ودرجة احلرارة، وتركيز األكسجني؛نتائج حتاليل تركيزات الفلز، واأل  )ح(
  تواريخ االختبارات والتحاليل يف الفترات الزمنية املختلفة؛  )ط(
  ؛)مع فترات الثقة(متوسط تركيز الفلز الذائب يف الفترات الزمنية املختلفة   )ي(
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  ؛)التركيز الكلي للفلز الذائب مقابل الزمن(منحنيات التحول   )ك(
  قدير حركية التفاعل، إذا مت تعيينها؛نتائج ت  )ل(
  معادلة حركية التفاعل، إذا مت تعيينها؛  )م(
   الدراسة، إن وجدت، وأسباهبا؛خطواتتربيرات لالختالفات عن بروتوكول   )ن(
  أي ظروف تكون قد أثرت يف النتائج؛  )س(
  .اإلشارة إىل السجالت والبيانات اخلام  )ع(
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