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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملا سازمان آشنایی ب

  صۀنعتی صۀنعتی   و تحقیقۀات و تحقیقۀات   اسۀتاندارد اسۀتاندارد   مؤسسۀ  مؤسسۀ    مقرراتمقررات  وو  قوانینقوانین  اصالحاصالح  قانونقانون  11    مادۀمادۀ  یکیک  بندبند  موجبموجب  بهبه ایرانایران سازمان ملی استانداردسازمان ملی استاندارد

  استانداردهای ملی )رسمی( ایراناستانداردهای ملی )رسمی( ایران  نشرنشر  وو  تدوینتدوین  تعیین،تعیین،  که وظیف که وظیف   استاست  کشورکشور  رسمیرسمی  مرجعمرجع  تنهاتنها  31933193  ماهماه  بهمنبهمن  مصوبمصوب  ایران،ایران،

 .دارددارد  عهدهعهده  بهبه  رارا

نظۀران مراکۀو و مؤسسۀات    نظۀران مراکۀو و مؤسسۀات    صۀاحب صۀاحب   ،،های فنی مرکب از کارشناسان سازمانهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان  های مختلف در کمیسیونهای مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزهتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شۀرایط تولیۀدی،   شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شۀرایط تولیۀدی،   علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میعلمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننۀدگان،  کننۀدگان،  صۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تولیدکننۀدگان، مصۀر       صۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تولیدکننۀدگان، مصۀر           مشۀارکت آگاهانۀه و منصۀفان   مشۀارکت آگاهانۀه و منصۀفان   فناوری و تجاری است کۀه از  فناوری و تجاری است کۀه از  

نۀوی   نۀوی     شۀود. پۀی   شۀود. پۀی   دولتی حاصۀل مۀی  دولتی حاصۀل مۀی  های دولتی و غیرهای دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و واردصادرکنندگان و وارد

شۀود و پۀ  از دریافۀت    شۀود و پۀ  از دریافۀت      مربوط ارسۀا  مۀی  مربوط ارسۀا  مۀی    هایهای  نفع و اعضای کمیسیوننفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذیاستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چۀا  و  به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چۀا  و    ،،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویبملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب    نظرها و پیشنهادها در کمیتنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.شود.منتشر میمنتشر می

کننۀد  کننۀد    هیۀه مۀی  هیۀه مۀی  نیو با رعایت ضوابط تعیۀین شۀده ت  نیو با رعایت ضوابط تعیۀین شۀده ت    صالحصالحذیذیمند و مند و   های عالقههای عالقه  که مؤسسات و سازمانکه مؤسسات و سازمان  نوی  استانداردهایینوی  استانداردهایی  پی پی 

شۀود. بۀدین ترتیۀب،    شۀود. بۀدین ترتیۀب،      چۀا  و منتشۀر مۀی   چۀا  و منتشۀر مۀی     ملۀی ایۀران  ملۀی ایۀران    بررسی و درصورت تصۀویب، بۀه عنۀوان اسۀتاندارد    بررسی و درصورت تصۀویب، بۀه عنۀوان اسۀتاندارد      ،،درکمیته ملی طرحدرکمیته ملی طرح

ملی استاندارد مربۀوط  ملی استاندارد مربۀوط      تدوین و در کمیتتدوین و در کمیت  99  رۀرۀاستاندارد ملی ایران شمااستاندارد ملی ایران شما  مقررات مقررات شود که بر اساس شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی میاستانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد.به تصویب رسیده باشد.  شودشود  تشکیل میتشکیل میان ان ایرایراستاندارد استاندارد   در سازمان ملیدر سازمان ملیکه که 

(ISO)المللی استانداردالمللی استاندارد  ایران از اعضای اصلی سازمان بینایران از اعضای اصلی سازمان بیند د سازمان ملی استاندارسازمان ملی استاندار
و و   22((IEC))  المللی الکتروتکنیۀک المللی الکتروتکنیۀک   ،کمیسیون بین،کمیسیون بین3

(OIML)شناسی قانونیشناسی قانونی  المللی اندازهالمللی اندازه  سازمان بینسازمان بین
(CAC)کمیسۀیون کۀدک  غۀیایی   کمیسۀیون کۀدک  غۀیایی     55است و به عنوان تنهۀا رابۀط  است و به عنوان تنهۀا رابۀط    11

در کشۀور  در کشۀور    99

هۀای خۀاک کشۀور، از آخۀرین     هۀای خۀاک کشۀور، از آخۀرین       کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تۀوجه بۀه شۀرایط کلۀی و نیازمنۀدی    کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تۀوجه بۀه شۀرایط کلۀی و نیازمنۀدی      فعالیت میفعالیت می

 شود.شود.  گیری میگیری می  المللی بهرهالمللی بهره  های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین  پیشرفتپیشرفت

کنندگان، حفظ سۀالمت  کنندگان، حفظ سۀالمت    برای حمایت از مصر برای حمایت از مصر   بینی شده در قانون،بینی شده در قانون،  تواند با رعایت موازین پی تواند با رعایت موازین پی   سازمان ملی استاندارد ایران میسازمان ملی استاندارد ایران می

محیطۀی و اقتصۀادی، اجۀرای بعضۀی از     محیطۀی و اقتصۀادی، اجۀرای بعضۀی از       و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیۀت محصۀو ت و مالحظۀات زیسۀت    و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیۀت محصۀو ت و مالحظۀات زیسۀت    

استانداردهای ملی ایران را برای محصو ت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عۀالی اسۀتاندارد، اجبۀاری    استانداردهای ملی ایران را برای محصو ت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عۀالی اسۀتاندارد، اجبۀاری    

المللۀی بۀرای محصۀو ت کشۀور، اجۀرای اسۀتاندارد کا هۀای صۀادراتی و         المللۀی بۀرای محصۀو ت کشۀور، اجۀرای اسۀتاندارد کا هۀای صۀادراتی و           تواند به منظور حفظ بازارهۀای بۀین  تواند به منظور حفظ بازارهۀای بۀین  سازمان میسازمان می. . کندکند

ها و مؤسسات فعۀا  در  ها و مؤسسات فعۀا  در    کنندگان از خدمات سازمانکنندگان از خدمات سازمان  به استفادهبه استفاده  بخشیدنبخشیدن. همچنین برای اطمینان . همچنین برای اطمینان کندکندبندی آن را اجباری بندی آن را اجباری   درجهدرجه

هۀا و  هۀا و    محیطی، آزمایشۀگاه محیطی، آزمایشۀگاه   مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمدیریت کیفیت و مدیریت زیست  هایهایسیستمسیستمهی هی مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدورگوامشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدورگوا    زمینزمین

ها و مؤسسات را بر اسۀاس ضۀوابط نظۀام    ها و مؤسسات را بر اسۀاس ضۀوابط نظۀام      گونه سازمانگونه سازمان  استاندارد ایناستاندارد این  سازمان ملیسازمان ملیوسایل سنج ، وسایل سنج ،   ((الیبراسیونالیبراسیون)ک)کمراکو واسنجی مراکو واسنجی 

هۀا  هۀا  ها اعطا و بر عملکرد آنها اعطا و بر عملکرد آنبه آنبه آن  کند و در صورت احراز شرایط  زم، گواهینام  تأیید صالحیتکند و در صورت احراز شرایط  زم، گواهینام  تأیید صالحیت  تأیید صالحیت ایران ارزیابی میتأیید صالحیت ایران ارزیابی می

نظارت میکند. ترویج دستگاه بینالمللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوات گرانبها و انجۀام تحقیقۀات کۀاربردی    نظارت میکند. ترویج دستگاه بینالمللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوات گرانبها و انجۀام تحقیقۀات کۀاربردی    

 ..استاست  سازمانسازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاندارد کمیسیون فنی

 «صابون و اسید آلی مقدارتعیین  –بوتادین  —الستیک خام استایرن »

 

 یا محل اشتغال:/سمت و رئیس:

 بسته، هماآب

 )کارشناسی ارشد شیمی تجویه(

 شرکت سهند آسا

  دبیر:

 پیرا، رویا

 )کارشناسی ارشد شیمی تجویه(

 شرقی اداره کل استاندارد آذربایجان

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضا:

 اخیاری، شهاب

 (شیمی پلیمر )دکتری

 شرقی اداره کل استاندارد آذربایجان

  

 کیوان، پوررضا

 (کاربردی)کارشناسی ارشد شیمی 

 تخت جمشیدشرکت پتروشیمی 

  

 حضرتی، راحله

 (تجویه کارشناسی ارشد  شیمی)

 کارشناس استاندارد

  

 ،  لهسفیدیسنگ

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

 پژوهشگاه استاندارد

  

 حمید، صائب نیا

 (مهندسی صنایع یکارشناس)

 شرکت تک تایر آذر

  

 باقرمحمدی، 

 (مکانیکمهندسی )کارشناسی ارشد 

 شرکت آذرآوند

  

 احسان ،یمو ن

 (یمعدن یمیش یکارشناس)

 پتروشیمی بندر امام شرکت 

 

 سمت و/یا محل اشتغال: ویراستار:

 اخیاری، شهاب

 (شیمی پلیمر)دکتری 

 شرقی استاندارد آذربایجاناداره کل 



 

 2891سال   :)تجدید نظر اول( 28931 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

   

 ه 

 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 و پی  گفتار

 3 هد  و دامنه کاربرد   3

 3 مراجع الوامی   2

 2 اصطالحات و تعاریف   1

 2 اصو  آزمون   5

 1 واکنشگرها   9

 1 وسایل   9

 9 سازی نمونهبرداری و آمادهنمونه   9

 5 روش انجام آزمون   4

 5 سازی محلو  آزمونآماده   4-3

 9 با استفاده از واکنشگر شناساگربا استفاده از واکنشگر شناساگر  تیتراسیونتیتراسیونروش روش   -Aروش روش   4-2

 9 پتانسیومتری خودکارپتانسیومتری خودکار  اتوراتورتیترتیتربا استفاده از با استفاده از   تیتراسیونتیتراسیونروش روش   -Bروش روش    4-1

 اتۀۀۀورتیتربرگشۀۀۀتی بۀۀۀا اسۀۀۀتفاده از   تیتراسۀۀۀیونروش  -Cروش    4-5

 پتانسیومتری خودکار

9 

 5 بیان نتایج      5

 5 صابونصابون  مقدارمقدار  5-3

 38 اسید آلیاسید آلی  مقدارمقدار   5-2

 33 های دقتداده   38

 33 گوارش آزمون   33

 32 آزمون رزینپیوست الف  )آگاهی دهنده(، 

 Cهای دقت برای روش دادهپیوست ب   )آگاهی دهنده(، 

 نامه کتاب

31 

39 
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 گفتار پیش

بار در سا  که نخستین« صابون و اسید آلی مقدارتعیین  –بوتادین  - ستیک خام استایرن»استاندارد 

های مربوط بر مبنای تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون 3145

عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف،  به ای/منطقهالمللی پییرش استانداردهای بین

 بیست و ودومینبار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در  اولینبرای  9شمارۀ  ملی ایرانندارد ، استا9بند 

تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد  39/33/3159 مورخ صنایع پلیمر اجالسیه کمیت  ملی استاندارد

، مصوب بهمن ماه و تحقیقات صنعتی ایران استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  1بند یک مادۀ 

 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193

سۀاختار و شۀیوۀ    -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ملی و جهانی در زمینۀه   هایتحو ت و پیشرفت با حفظ همگامی و هماهنگی برای شوند.نگارش( تدوین می

کۀه   لووم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشۀنهادی  صورتایران در  ملی هایصنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قۀرار   توجه نظر در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمیلبرای اصالح و 

 ملی ایران استفاده کرد. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای خواهد گرفت.

 شود.می 3145 :سا  ،31542این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ 

و تهیه و تدوین شده « معاد  یکسان»به روش المللی زیر  این استاندارد ملی بر مبنای پییرش استاندارد بین

المللۀی موبۀور    یکسان اسۀتاندارد بۀین  باشد و معاد  شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

 است:

ISO 7781:2017, Styrene-butadiene rubber, raw — Determination of soap and organic-acid 

content 
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   صابون و اسید آلی مقدارتعیین  –بوتادین  —الستیک خام استایرن

 کاربردکاربرد  دامنۀدامنۀهدف و هدف و  22

 -اسۀتایرن  صابون و اسید آلی  سۀتیک خۀام   مقدارگیری های اندازهارائه روشهد  از تدوین این استاندارد، 

 است.  3(SBRبوتادین )

  روشA :با استفاده از شناساگر است؛ 2تیتراسیون 

  روشB :پتانسیومتری خودکار است؛ 1تیتراتوربا استفاده از  تیتراسیون 

  روشC :پتانسیومتری خودکار است. اتورتیتربرگشتی با استفاده از  تیتراسیون   

این طبو تنها ترکیبات شیمیایی موجود در  ستیک نیست، بنابراین ها و اسیدهای آلی جائی که صابوناز آن

   .آیدبه دست میتقریبی صابون و اسید آلی  مقدارروش 

 مراجع الزامیمراجع الزامی 11

 ها ارجاع داده شده اسۀت. صورت الوامی به آن متن این استاندارد بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در 

 شوند.ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میبدین

های بعۀدی آن  تجدیۀدنظر هۀا و  هاصۀالحی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، صورتی در

ها ارجاع داده شده است، رد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آندر مو .آور نیستبرای این استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 جع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:ااستفاده از مر

2-1 ISO 385, Laboratory glassware — Burettes 

، بۀا اسۀتفاده از   ، بۀا اسۀتفاده از   هۀا هۀا ویژگۀی ویژگۀی   -هۀا هۀا بورتبورت  -ای آزمایشگاهیای آزمایشگاهیظرو  شیشهظرو  شیشه  ،،31314499سا  سا    ::35993599استاندارد ملی ایران شماره استاندارد ملی ایران شماره   -یادآورییادآوری

 تدوین شده است.تدوین شده است.ISO 385:2005   استاندارداستاندارد

2-2 ISO 648, Laboratory glassware — Single-volume pipettes 

، بۀا اسۀتفاده از   ، بۀا اسۀتفاده از   های تۀک حجۀم  های تۀک حجۀم  پتپتپیپی  -ی آزمایشگاهیی آزمایشگاهیاالوازم شیشهلوازم شیشه  ،،31315858سا سا   ::35953595استاندارد ملی ایران شماره استاندارد ملی ایران شماره   -یادآورییادآوری

 تدوین شده است.تدوین شده است.ISO 648: 2008   استاندارداستاندارد

2-3 ISO 1042, Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks 

                                                 

Styrene-butadiene rubber, raw  1- 

2- Titration  

3- Titrator 
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سنجی بۀا یۀک خۀط    سنجی بۀا یۀک خۀط    های حجمهای حجمبالنبالن  -ظرو  شیشه ای آزمایشگاهیظرو  شیشه ای آزمایشگاهی  ،،31314141سا  سا    ::99289928استاندارد ملی ایران شماره استاندارد ملی ایران شماره   -یادآورییادآوری

 تدوین شده است.تدوین شده است.ISO 1042:1998   ، با استفاده از استاندارد، با استفاده از استانداردهاهاویژگیویژگی  -نشانهنشانه

2-4 ISO 1795, Rubber, raw natural and raw synthetic — Sampling and further preparative 

procedures 

                اجرایۀی اجرایۀی   هۀای هۀای روشروش  - سۀتیک طبیعۀی خۀام و مصۀنوعی خۀام      سۀتیک طبیعۀی خۀام و مصۀنوعی خۀام       ،،31315959سۀا   سۀا     ::3899338993استاندارد ملی ایۀران شۀماره   استاندارد ملی ایۀران شۀماره     -یادآورییادآوری

 تدوین شده است.تدوین شده است.ISO 1795: 2017   ، با استفاده از استاندارد، با استفاده از استانداردسازیسازیبرداری و آماده برداری و آماده  نمونهنمونه

2-5 ISO 4799, Laboratory glassware — Condensers  

         ، بۀا اسۀتفاده از اسۀتاندارد   ، بۀا اسۀتفاده از اسۀتاندارد   مبردهۀا مبردهۀا   -ای آزمایشگاهیای آزمایشگاهیلوازم شیشهلوازم شیشه  ،،31453145سا  سا    ::42994299استاندارد ملی ایران شماره استاندارد ملی ایران شماره   -یادآورییادآوری

ISO 4799: 1978  .تدوین شده است.تدوین شده است 

 اصطالحات و تعاریفاصطالحات و تعاریف 88

 .3رودمیبه کار نریف او تعات در این استاندارد، اصطالح

 اصول اصول  44

(ETA) تولۀوئن  -از  ستیک، به شکل نوارهای نازک، با استفاده از آزئوترو  اتانو  ایمونه وزن شدهزآ
یۀا  ،  2

شود. بعد از رساندن به تخراج میسآب ا -تولوئن -شده با آلوم، با استفاده از مخلوط اتانو  لختهبرای  ستیک 

 شود.  می تیترباز  -اسید تیتراسیوناستخراج برداشته و با حاصل از  مشخصی حجم استاندارد، کسر

با استفاده از شناساگر  : با اسید استاندارد برای تعیین صابون و با باز استاندارد برای تعیین اسید آلی A روش

 شود.تیتر می

 تیتراتۀور با اسید استاندارد برای تعیین صابون و با باز استاندارد برای تعیین اسید آلی با اسۀتفاده از  : B روش

 شود.به وسیله نقطه عطف تعیین می تیتراسیونارزی شود. نقطه همپتانسیومتری خودکار تیتر می

شود. نقطه می تیتربا باز استاندارد برای تعیین صابون و اسید آلی فی از اسید، بعد از افوودن مقدار کا: Cروش 

 شود.به وسیله نقطه عطف تعیین می تیتراسیونارزی هم

، اگۀر  C  . بۀرای روش معلۀوم نیسۀت  های دقیو در دسترس نیست. بنابراین دقت آنها داده Bو  Aبرای روش 

 صابون بهتر است با دقت بررسی شود. مقدارگیری صابون خیلی کم باشد، انحرا  معیار اندازه مقدار

                                                 

  /www.electropedia.orgو  www.iso.org/obp هۀۀای در وبگۀۀاه IECو  ISOکۀۀار رفتۀۀه در اسۀۀتانداردهای   اصۀۀطالحات و تعۀۀاریف بۀۀه   -3

 دسترس است.قابل
2- Ethanol-toluene azeotrope 

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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 واکنشگرهاواکنشگرها 55

ای شناخته شده و آب مقطر یا همان آب با خلوک واکنشگرهای با درجه خلوک تجویهاز طو  آزمون تنها در 

 معاد  استفاده کنید.

  (ETA) تولوئن -آزئوتروپ اتانول 55-22

به عنوان جایگوین، هفت حجم اتانو  با درجۀه  و سه حجم تولوئن را مخلوط کنید.  الصخهفت حجم اتانو  

بۀا کلسۀیم اکسۀید بۀدون آب      3تجاری را با سه حجم تولوئن مخلوط کنید، مخلوط را تحت شۀرایط بۀازروانی  

و از طریو کاغی صۀافی   کنید. اجازه دهید تا دمای اتاق خنک کنید 2ازروانیساعت ب 5( به مدت پخته )آهک

 کنید.  صا آن را  52شماره 

 آبآب  -تولوئنتولوئن  -مخلوط اتانولمخلوط اتانول 55-11

cmمقدار 
cm( و 3-9طبو زیربند ) ETAاز  59 3

 آب را مخلوط کنید.  9  3

mol/dm برابر با غلظت دقیقا  استاندارد شده هیدروکسید ،هیدروکسید ،سدیم سدیم محلول محلول  5-8
3

 3/8 . 

 تیمول تیمول آبی آبی شناساگر شناساگر  55-44

g 89/8  تیمو  را در آبیcm
mol/dmمحلو  سدیم هیدروکسۀید  از  59/9  3

حۀل کۀرده و بۀا آب تۀا            82/8 3

cm
 رقیو کنید.  98 3

mol/dm  بابا  برابربرابر  با غلظت دقیقا  استاندارد شده  اسید هیدروکلریک،اسید هیدروکلریک، 55-55
3

 8989//88  .. 

   تجهیزاتتجهیزات 66

 از وسایل آزمایشگاهی متداو  و موارد زیر استفاده کنید: 

 ؛mg 3با درستی با درستی ترازو، ترازو،  66-22

 ؛؛8داغداغصفحه صفحه  66-11

cmبا ظرفیت با ظرفیت با دهانه گشاد، با دهانه گشاد،   ارلن مایرارلن مایر 66-88
cmتا  588 3

  ؛988 3

cmبا ظرفیت با ظرفیت بالن حجمی، بالن حجمی،  66-44
 ؛ ISO 1042مطابو با الوامات استاندارد مطابو با الوامات استاندارد  ،298 3

                                                 
3  

1-Reflux 

2-Hotplate  
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 ؛؛  ISO 4799مطابو با الوامات استاندارد مطابو با الوامات استاندارد مبرد بازروانی، مبرد بازروانی،  66-55

cmبا ظرفیت با ظرفیت ارلن مایر، ارلن مایر،  66-66
3 298 ، 

 توان استفاده کرد.  توان استفاده کرد.  مبرد بازروانی و بالن حجمی میمبرد بازروانی و بالن حجمی می  ،،3استخراج کننده سوکسلهاستخراج کننده سوکسلهبه عنوان جایگوین، از به عنوان جایگوین، از   -یادآورییادآوری

cmبا ظرفیت با ظرفیت بورت، بورت،  66-11
 ؛؛  ISO 385مطابو با الوامات استاندارد مطابو با الوامات استاندارد   ،،2929  3

cmبا ظرفیت با ظرفیت پیپت، پیپت،  6-3
 ؛ ISO 648مطابو با الوامات استاندارد مطابو با الوامات استاندارد ، 388 3

cmبا ظرفیت با ظرفیت پیپت، پیپت،  6-9
 ؛ ISO 648مطابو با الوامات استاندارد مطابو با الوامات استاندارد ، 2 3

   روک  شده با پلی تترافلورواتیلن،روک  شده با پلی تترافلورواتیلن،  مگنتمگنتهمزن مغناطیسی، همزن مغناطیسی،  66-2121

 محلو  آلی؛ pHشامل الکترود مناسب برای آزمون شامل الکترود مناسب برای آزمون پتانسیومتری خودکار، پتانسیومتری خودکار،   تیتراتورتیتراتور 6-22

 سازی نمونه سازی نمونه برداری و آمادهبرداری و آمادهنمونهنمونه 11

  انتخاب و آماده شده است را برداریۀد. آن را انتخاب و آماده شده است را برداریۀد. آن را  ISO 1795 که طبو استاندارد  g 9تا  g 2ورق  ستیکی به وزن ورق  ستیکی به وزن 

و عۀر  کمتۀر از    mm 38یا نوارهایی با طو  کمتۀر از  یا نوارهایی با طو  کمتۀر از    mm 2× mm  22های کوچک به اندازه های کوچک به اندازه به صورت تکهبه صورت تکه

mm 9 ای با وزن تقریبی ای با وزن تقریبی ببرید. آزمونهببرید. آزمونهg 2  با دقت راg 883/8 .وزن کنید   

 آزمونآزمون  انجامانجام  روشروش 33

 سازی محلول آزمونسازی محلول آزمونآمادهآماده 33-22

cm( قرار دهید و ( قرار دهید و 11-99ای شکلی را در انتهای ارلن مایر با دهانه گشاد )طبو زیربند ای شکلی را در انتهای ارلن مایر با دهانه گشاد )طبو زیربند کاغی صافی دایرهکاغی صافی دایره
از  388 3

شده بۀا آلۀوم اضۀافه    شده بۀا آلۀوم اضۀافه      لختهلختهها به جو  ستیک ها به جو  ستیک ( را برای همه  ستیک( را برای همه  ستیک33-99)طبو زیربند )طبو زیربند  ETA حال  استخراج

 (.(.22-99بو زیربند بو زیربند آب استفاده کنید )طآب استفاده کنید )ط  -تولوئنتولوئن  -از مخلوط اتانو از مخلوط اتانو   2شده با آلومشده با آلوم  لختهلختهکنید. برای  ستیک کنید. برای  ستیک 

وارد کنید و بعۀد از هۀر نوبۀت وارد کۀردن نۀوار، آن را در      وارد کنید و بعۀد از هۀر نوبۀت وارد کۀردن نۀوار، آن را در        ارلنارلننوارهای  ستیکی را به طور جداگانه به داخل نوارهای  ستیکی را به طور جداگانه به داخل 

محلو  به صورت چرخشی حرکت دهید تا کامالً با حال  خی  شده و چسبندگی آنها به هۀم کۀاه  یابۀد.    محلو  به صورت چرخشی حرکت دهید تا کامالً با حال  خی  شده و چسبندگی آنها به هۀم کۀاه  یابۀد.    

 آرامۀی بۀه   h 3بۀه مۀدت   بۀه مۀدت     بۀازروانی بۀازروانی را تحت شرایط را تحت شرایط   بسته و حال بسته و حال   ارلنارلن( را به ( را به 99-99مبرد بازروانی )طبو زیربند مبرد بازروانی )طبو زیربند 

 بجوشانید. 

                                                 

Soxhlet 1- 

2-Alum 
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cm( منتقل کرده و  ستیک را بۀا  ( منتقل کرده و  ستیک را بۀا  55-99)طبو زیربند )طبو زیربند محلو  استخراج را به بالن حجمی 
دوم از حۀال    388 3

. این محلو  استخراج را به بالن حجمی اضافه کنیۀد. نوارهۀا را بۀه طۀور     کنیدبازروانی  h 3استخراج به مدت 

cmهای بار با بخ متوالی سه 
حال  استخراج بشویید و محلو  شستشو را نیو به بالن حجمی اضافه از  38 3

cmکنید. بعد از خنک کردن آن در دمای اتاق، حجم نهایی را با حال  استخراج به 
 برسانید.  298 3

استخراج کننۀده  ده شده و در یدر کاغی صافی پیچ را نوارهای توزین شده نمونهد یتوانمیجایگوین،  در روش

تحۀت   h 5آب به مدت حۀداقل  آب به مدت حۀداقل    -تولوئنتولوئن  -( یا اتانو ( یا اتانو 33-99)طبو زیربند )طبو زیربند    ETA( با ( با 99-99)طبو زیربند )طبو زیربند سوکسله 

 بازروانی قرار داده و استخراج کنید. 

 با استفاده از واکنشگر شناساگربا استفاده از واکنشگر شناساگر  تیتراسیونتیتراسیونروش روش   -Aروش روش  33-11

 صابونصابون  مقدارمقدارروش تعیین روش تعیین  33-11-22

cmکامل، با پیپت به هم زدن بعد از 
cmیک ارلن مایر در از محلو  رقیو شده را  388 3

)طبو زیربند )طبو زیربند  298 3

( را بۀه آن اضۀافه کنیۀد و محلۀو  را بۀا      ( را بۀه آن اضۀافه کنیۀد و محلۀو  را بۀا      55-99تیمو  )طبو زیربند تیمو  )طبو زیربند آبی آبی بریوید و ش  قطره از شناساگر بریوید و ش  قطره از شناساگر   ((99-99

 (.  V1کنید تا اولین تغییر رنگ مشاهده شود )کنید تا اولین تغییر رنگ مشاهده شود )  تیتراسیونتیتراسیون( ( 99-99روکلریک )طبو زیربند روکلریک )طبو زیربند ددمحلو  اسید هیمحلو  اسید هی

cmشاهد را با  تیتراسیون
از همان حال  استخراج که برای آزمونه مۀورد اسۀتفاده قۀرار گرفۀت انجۀام       388 3

 (. V2))  آزمونه استفاده کنید. تیتراسیوندهید و از همان شناساگر مورد استفاده برای 

 اسید آلی     اسید آلی       مقدارمقدارروش تعیین روش تعیین  33-11-11

هیدروکسید )طبۀو زیربنۀد   هیدروکسید )طبۀو زیربنۀد   سدیم سدیم عمل کنید اما قسمت دوم محلو  را  با محلو  عمل کنید اما قسمت دوم محلو  را  با محلو    33-22-44بند بند زیرزیردقیقاً طبو دقیقاً طبو 

 (. V3( استفاده کنید )( استفاده کنید )55-99)طبو زیربند )طبو زیربند  کنید و دوباره از شناساگر آبی تیمو کنید و دوباره از شناساگر آبی تیمو   تیتراسیونتیتراسیون( ( 99-11

cmشاهد را با شاهد را با   تیتراسیونتیتراسیونبا استفاده از همان روش با استفاده از همان روش 
 (.V4))از حال  استخراج انجام دهید  388 3

 پتانسیومتری خودکار پتانسیومتری خودکار   تیتراتورتیتراتوربا استفاده از با استفاده از   تیتراسیونتیتراسیونروش روش   -Bروش روش  33-88

 صابون  صابون    مقدارمقدارروش تعیین روش تعیین  33-88-22

( را روشن کنید، بگیارید تا مدار الکتریکی به حالت پایۀدار  ( را روشن کنید، بگیارید تا مدار الکتریکی به حالت پایۀدار  3333-99)طبو زیربند )طبو زیربند پتانسیومتری خودکار  تیتراتور

 برسد. برسد. 

cm
cmداخل یک بشر در از محلو  آزمونه را با پیپت  388 3

بریوید، سپ  بشر را  مگنتمحتوی یک  298 3

در در الکترود را درون محلو  مورد آزمون قۀرار دهیۀد.   الکترود را درون محلو  مورد آزمون قۀرار دهیۀد.   ( قرار دهید. ( قرار دهید. 3838-99)طبو زیربند )طبو زیربند روی همون مغناطیسی 

کنیۀد. حجۀم   کنیۀد. حجۀم     تیتراسیونتیتراسیون( ( 99-99هیدروکلریک )طبو زیربند هیدروکلریک )طبو زیربند اسید اسید حا  به هم زدن، محلو  آزمون را با محلو  حا  به هم زدن، محلو  آزمون را با محلو  
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داده شده داده شده   تیتراسیونتیتراسیونارزی که به عنوان نقطه عطف منحنی ارزی که به عنوان نقطه عطف منحنی ر نقطه همر نقطه هممحلو  هیدروکلریک اسید مصرفی را دمحلو  هیدروکلریک اسید مصرفی را د

 (.V1است، ثبت کنید )است، ثبت کنید )

  تیتراسۀیون تیتراسۀیون نقطه بیشینه مشتو منحنۀی  نقطه بیشینه مشتو منحنۀی     xها به صورت معاد  ها به صورت معاد  xمحور محور روی روی   تیتراسیونتیتراسیوننقطه عطف منحنی نقطه عطف منحنی   معاد معاد   -یادآورییادآوری

ارزی ارزی مصۀرفی در نقطۀه هۀم   مصۀرفی در نقطۀه هۀم     اسید هیدروکلریکاسید هیدروکلریک، مقدار حجم محلو  ، مقدار حجم محلو  xمحور محور روی روی . این مقدار . این مقدار شودشودداده میداده مینشان نشان   هاxروی محور روی محور 

 است. است. 

cmشاهد را با   تیتراسیونبا همان روش 
 (.   V5))از حال  استخراج انجام دهید  388 3

 اسید آلیاسید آلی  مقدارمقدارروش تعیین روش تعیین  33-88-11

بنۀد  بنۀد  زیرزیرهیدروکسید )طبو هیدروکسید )طبو سدیم سدیم عمل کنید، ولی قسمت دوم محلو  را با محلو  عمل کنید، ولی قسمت دوم محلو  را با محلو    33-11-44بند بند زیرزیردقیقاً مانند دقیقاً مانند 

ارزی کۀه بۀه عنۀوان نقطۀه عطۀف      ارزی کۀه بۀه عنۀوان نقطۀه عطۀف      هیدروکسید مصرفی را در نقطه هۀم هیدروکسید مصرفی را در نقطه هۀم سدیم سدیم کنید. حجم محلو  کنید. حجم محلو  تیترتیتر( ( 99-11

 (.V3داده شده است، ثبت کنید )داده شده است، ثبت کنید )  تیتراسیونتیتراسیونمنحنی منحنی 

را را   تیتراسۀیون تیتراسۀیون نقطه بیشینه مشۀتو منحنۀی   نقطه بیشینه مشۀتو منحنۀی    xها، معاد  ها، معاد  xمحور محور   رویروی  ،،تیتراسیونتیتراسیوننقطه عطف منحنی نقطه عطف منحنی معاد  معاد  مقدار مقدار   -یادآورییادآوری

 ارزی است. ارزی است. مصرفی در نقطه هممصرفی در نقطه هم  سدیم هیدروکسیدسدیم هیدروکسید، مقدار حجم محلو  ، مقدار حجم محلو  هاهاxمحور محور روی روی دهد. این مقدار دهد. این مقدار نشان مینشان می

cmشاهد را با   تیتراسیونبا همان روش 
 (.   V4))از حال  استخراج انجام دهید  388 3

 پتانسیومتری خودکار پتانسیومتری خودکار   تیتراتورتیتراتوربا استفاده از با استفاده از   برگشتی تیتراسیونتیتراسیونروش روش   -Cروش روش  33-44

 سازیسازیآمادهآماده 33-44-22

 شۀیلنگ و  3تغییۀه  شۀیلنگ ( را روشۀن کنیۀد. هۀوا را از    33-9بنۀد  زیرپتانسیومتری خودکار )طبو  تیتراتور

، دهۀد را میکه برخی مقادیر توصیه شده  3خارج کنید. پارامترهای اصلی را طبو جدو   تیتراتور تیتراسیون

 تنظیم کنید.

تواند پارامترها را بر پایه تجربه شخصی خود تنظیم کند، اما فر  بر این اسۀت کۀه او منحنۀی    تواند پارامترها را بر پایه تجربه شخصی خود تنظیم کند، اما فر  بر این اسۀت کۀه او منحنۀی    همچنین آزمونگر میهمچنین آزمونگر می  -یادآورییادآوری

 به دست آورد.    به دست آورد.      22نمونه شاهد را مشابه شکل نمونه شاهد را مشابه شکل   تیتراسیونتیتراسیونو منحنی و منحنی   33نمونه را مشابه شکل نمونه را مشابه شکل   تیتراسیونتیتراسیون

 

 

 

 

                                                 

Dosing tube  1- 
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 پتانسیومتری خودکار  تیتراتورپارامترهای  -2جدول 

 مقدار تنظیم پارامترها

 pH  پویا تیتراسیون مونروش آز

cm تغییه شیلنگحجم 
3 9 

 بهتر است یک گرداب کوچک بدون صدا شکل بگیرد   مغناطیسی سرعت همون

 mV 98 تنظیم جریان سیگنا 

 صفر s حداقل زمان انتظار

 s 29 حداکثر زمان انتظار

cm تغییهحداقل جوء نمونه 
3 83/8 

  تغییهتا توقف  غییهحداکثر جوء نمونه ت

cmبعد از افوودن  توقفشرایط 
 تیتراتوراز محلو   5 3

 

 

 

 

 نمونه تیتراسیوننوعی منحنی  -2شکل 
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 شاهد تیتراسیوننوعی منحنی  -2شکل 

 نمونهنمونه  تیتراسیونتیتراسیونروش روش  33-44-11

cmمقدار 
cmداخل بشۀر   دره پیپت لاز محلو  نمونه را به وسی 388 3

cm بریویۀد،  مگنۀت حۀاوی   398 3
3 2 

اضۀافه   تیتراتۀور ( یۀا  5-9بنۀد  زیر( را با استفاده از پیپت )طبو 9-9بند زیرهیدروکلریک )طبو اسید محلو  

بهم بونید، با  min 2آزمون قرار دهید. الکترود را داخل آن قرار داده و به مدت  پایهکنید، سپ  بشر را روی 

 کنید.  تیتر( 9-1)طبو زیربند محلو  سدیم هیدروکسید 

یدروکلریک در فرمو  محاسبه وجود ندارد، بنابراین  زم نیست درستی غلظت یدروکلریک در فرمو  محاسبه وجود ندارد، بنابراین  زم نیست درستی غلظت ههاسید اسید غلظت محلو  غلظت محلو    ،،Cبرای روش برای روش   -یادآورییادآوری

 آن استاندارد شود. آن استاندارد شود. 

 شاهدشاهد  تیتراسیونتیتراسیونروش روش  33-44-88

cmمقۀۀدار 
cmداخۀۀل بشۀۀر  دراز حۀۀال  آزمۀۀون را  388 3

cmبریویۀۀد،  مگنۀۀتحۀۀاوی  398 3
محلۀۀو   2 3

اضۀافه کنیۀد،    تیتراتۀور ( یۀا  5-9بنۀد  زیریپت )طبو ( را با استفاده از پ9-9بند زیرهیدروکلریک اسید )طبو 

 کنید. تیتر ،آزمونهبا همان روش استفاده شده برای سپ  
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 ارزیارزیط همط همااتعیین نقتعیین نق 33-44-44

و  تیتراسۀیون شۀکل منحنۀی   -sدهد. منحنی نمونه و شاهد را نشان می تیتراسیوننوعی منحنی  2و 3شکل 

 است. تیتراسیون یدهنده مشتو منحنمنحنی دارای دونقطه اوج نشان

( بر روی منحنی  EP2و  EP1نشان داده شده است بهتر است دو نقطه هم ارز ) 2و  3طور که در شکل همان

 موجود باشد.  تیتراسیون

است  زیادیهیدروکلریک اسید نمایانگر پایان واکن  سدیم هیدروکسید و  EP1نمونه،  تیتراسیوندر منحنی 

پایۀان واکۀن    نمایۀانگر   EP2شود. بر روی منحنی مشتو تعیین می اوج نقطهو آن به وسیله موقعیت اولین 

آیۀد و بۀا موقعیۀت    صابون به دست میاسیدی که از سدیم هیدروکسید و اسید آلی موجود در نمونه است یا 

 شود.نقطه اوج دوم در منحنی مشتو تعیین می

توانۀد بۀه همۀان روش    را دارند و می مفهوم مشابهی مانند نمونه EP2و  EP1شاهد،  تیتراسیونبرای منحنی 

 د. نتعیین شو

ارزی ثبت کنید. حجم محلو  سۀدیم  ( را در هر نقطه هم1-9بند زیرحجم محلو  سدیم هیدروکسید )طبو 

    ثبۀت کنیۀد.    V6و  V5نمونۀه بۀه عنۀوان     تیتراسۀیون را بۀر روی منحنۀی    EP2و  EP1هیدروکسید مربوط به 

شاهد را به عنۀوان   تیتراسیونرا بر روی منحنی  EP2و  EP1های محلو  سدیم هیدروکسید مربوط به حجم

V7  وV8  .ثبت کنید 

 بیان نتایجبیان نتایج 99

 صابونصابون  مقدارمقدار         99-22

را طبو  Wsصابون  مقدار C( محاسبه کنید. برای روش 3را طبو فرمو  ) Wsصابون  مقدار Bو  Aبرای روش 

 ( محاسبه کنید.  2فرمو  )

(3)                   
                  

 
                                                 

                       

(2)                 
                  

 
                                                                         

 که در آن:

 صابون بر حسب درصد جرمی؛ مقدار   

 ؛کعبمترماستخراج  ستیک بر حسب سانتی تیتراسیونهیدروکلریک مصرفی در اسید حجم محلو     
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 ؛کعبمترمشاهد بر حسب سانتی تیتراسیونهیدروکلریک مصرفی در اسید حجم محلو     

                   حسۀۀب  بۀۀر EP1محلۀۀو  نمونۀۀه در   تیتراسۀۀیونحجۀۀم محلۀۀو  سۀۀدیم هیدروکسۀۀید مصۀۀرفی در      

 ؛مکعبمتر سانتی       .

 ؛مکعبمتربر حسب سانتی EP1شاهد در  تیتراسیونحجم محلو  سدیم هیدروکسید مصرفی در    

 ؛ کعبمتر مهیدروکلریک بر حسب مو  بر دسیاسید محلو   دقیوغلظت    

 ؛ کعبمتر ممحلو  سدیم هیدروکسید بر حسب مو  بر دسی دقیوغلظت    

m جرم آزمونه بر حسب گرم؛ 

Ks :فاکتور مناسب انتخاب شده از موارد زیر 

 ؛محاسبه شودسدیم استئارات  عنوانوقتی صابون به  189

 محاسبه شود؛سدیم رزینات  عنوانوقتی صابون به  194

 محاسبه شود؛سدیم استئارات و سدیم رزینات  98:98مخلوط  عنوانوقتی صابون به  119

 محاسبه شود؛پتاسیم استئارات  عنوانوقتی صابون به  122

 محاسبه شود؛ رزیناتپتاسیم  عنوانوقتی صابون به  145

 محاسبه شود؛ رزیناتپتاسیم استئارات و پتاسیم  98:98مخلوط  عنوانوقتی صابون به  191

اسۀتئارات  باشد پتاسیم  رزیناتسدیم استئارات و پتاسیم  98:98مخلوط  عنوانوقتی صابون به  159

 محاسبه شود؛ رزیناتسدیم و               و

صۀابون صۀفر در نظۀر     مقۀدار صابون، نتایج ممکن است منفی باشد، بهتۀر اسۀت   کم  مقدارهای با برای نمونه

 شود.گرفته

تنها مقۀدار  تنها مقۀدار    Ksها نیستند، مقدار تعیین شده برای ها نیستند، مقدار تعیین شده برای شیمیایی موجود در  ستیکشیمیایی موجود در  ستیک  اتاتها تنها ترکیبها تنها ترکیباز آنجائی که صابوناز آنجائی که صابون  -یادآورییادآوری

 بیان شده است.بیان شده است.  الفالفدر پیوست در پیوست   رزینرزینصابون است. یک آزمون برای صابون است. یک آزمون برای   مقدارمقدارتقریبی تقریبی 

 اسید آلی    اسید آلی      مقدارمقدار 99-11

 Wo اسید آلۀی  مقدار C( محاسبه کنید. برای روش 1را طبو فرمو  ) Wo اسید آلی مقدار Bو  Aبرای روش 

 ( محاسبه کنید.  5را طبو فرمو  )

(1)                                                                                   
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(5)                                                                                         
                  

 
 

 که در آن:

 حسب درصد جرمی؛اسید آلی بر  مقدار   

 ؛مکعبمترمحلو  آزمون بر حسب سانتی تیتراسیونحجم محلو  سدیم هیدروکسید مصرفی در    

 ؛مکعبمترشاهد بر حسب سانتی تیتراسیونحجم محلو  سدیم هیدروکسید مصرفی در    

-بۀر حسۀب سۀانتی    EP2محلۀو  نمونۀه در    تیتراسۀیون حجم محلو  سدیم هیدروکسید مصرفی در    

 ؛کعبممتر

 ؛مکعبمتربر حسب سانتی EP2شاهد در  تیتراسیونحجم محلو  سدیم هیدروکسید مصرفی در    

 ؛ مکعبمتر محلو  سدیم هیدروکسید بر حسب مو  بر دسی دقیوغلظت    

m جرم آزمونه بر حسب گرم؛ 

Ko :فاکتور مناسب انتخاب شده از موارد زیر 

 ؛محاسبه شودریک ائاستاسید  عنوانبه  اسیدوقتی  245

 محاسبه شود؛ رزیناسید  عنوانوقتی صابون به  159

 محاسبه شود؛ رزیناسید  ریک وااستئاسید  98:98مخلوط  عنوانبه  اسیدوقتی   139

تنهۀا  تنهۀا    Koها نیستند، مقدار تعیین شده بۀرای  ها نیستند، مقدار تعیین شده بۀرای  شیمیایی موجود در  ستیکشیمیایی موجود در  ستیک  اتاتتنها ترکیبتنها ترکیب  اسیدهای آلیاسیدهای آلیاز آنجائی که از آنجائی که   -یادآورییادآوری

 بیان شده است.بیان شده است.  الفالف  در پیوستدر پیوست  رزینرزیناست. یک آزمون برای است. یک آزمون برای   اسید آلیاسید آلی  مقدارمقدارمقدار تقریبی مقدار تقریبی 

 های دقتهای دقتدادهداده 2121

 مراجعه شود. ببه پیوست 

 گزارش آزمونگزارش آزمون 2222

 شامل اطالعات زیر باشد:حداقل گوارش آزمون باید 
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 ارجاع به این استاندارد؛ارجاع به این استاندارد؛ 2222-22

 مشخصات مورد نیاز برای شناسایی نمونه؛مشخصات مورد نیاز برای شناسایی نمونه؛ 2222-11

 (؛(؛Cو و A،،   B))  شدهشده  روش استفادهروش استفاده 2222-88

 آزمون: جوئیات هر گونه انحرا  از این استاندارد؛آزمون: جوئیات هر گونه انحرا  از این استاندارد؛جوئیات جوئیات  2222-44

( ( 33-55بنۀد  بنۀد  زیرزیرصابون محاسبه شده )طبو صابون محاسبه شده )طبو   مقدارمقداراند: اند: نتایج آزمون و یکاهایی که بر حسب آنها بیان شدهنتایج آزمون و یکاهایی که بر حسب آنها بیان شده 2222-55

 ؛؛  Koو/یا و/یا   Ks(، و مقدار (، و مقدار 22-55بند بند زیرزیراسید آلی  )طبو اسید آلی  )طبو   مقدارمقدارو/یا و/یا 

 ؛؛آزمونآزمون  انجامانجام  ریخریختاتا 2222-66

 ..گرنام آزموننام آزمون 2222-11
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 پیوست الف

 (آگاهی دهنده)

 آزمون رزین

 واکنشگرها 2-الف

ای شناخته شده و آب مقطر یا همان آب با خلۀوک  طو  آزمون تنها واکنشگرهای با درجه خلوک تجویهدر 

 معاد  استفاده کنید.

 .استیکانیدرید  2-2 -الف

𝜌) سۀولفوریک   اسید g 99با دقت محلول سولفوریک اسید،  1-2 -الف
  

g/cmبرابۀر بۀا    
     ( را بۀه 45/3 3

g 19 .آب اضافه کرده و خوب مخلوط کنید 

mol/dmمحلول پتاسیم پرمنگنات،  8-2 -الف
3 8882/8  =c(KMnO4) .باشد 

  آزمون انجام روش 1-الف

cmمقدار کمی از نمونه را با 
اسۀید  ( مخلۀوط کۀرده و دو قطۀره    3-3-بنۀد الۀف  زیر)طبو انیدرید استیک  1 3

( به آن اضافه کنید. اگر رنگ بنف  به طور موقت ظاهر شود، واکن  برای 2-3-الفطبو زیربند سولفوریک )

 باشد.تر از رنگ محلو  پتاسیم پرمنگنات میحداکثر پررنگی، پررنگلحظه مثبت است که در  رزین
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 پیوست ب 

 )آگاهی دهنده(

 Cهای دقت برای روش داده

 کلیات 2-ب 

در کشور چۀین   2016این استاندارد در جو ی سا   Cدقت روش  3(ITP) آزمایشگاهیبرنامه آزمون بین یک

مطۀابو بۀا    3پتانسیومتری خودکار انجام شد. دقت محاسبه شۀده از دقۀت نۀوع     تیتراتورو ژاپن با استفاده از 

 است.  ISO/TR9272استاندارد 

 جزئیات دقت 1-ب

یۀک  استفاده شۀد.   هابرای آزمون (SBRشرکت کرده و از دو ماده مختلف ) ستیک  ITPش  آزمایشگاه در 

نتایج آزمۀون از هۀر    .استصابون و اسید آلی  مقدار تعیینبه دست آمده از ه عنوان یک مقدار نتیجه آزمون ب

 آزمایشگاه در سه روز مختلف در دو هفته به دست آمده است. 

 نتایج دقت 1-ب

اسۀید آلۀی آمۀده     مقۀدار برای تعیین  2-صابون و در جدو  ب مقداربرای تعیین  3-نتایج دقت در جدو  ب

 بۀه دسۀت آمۀده کۀه در اسۀتاندارد      2(AOT) ی نقۀاط پۀرت  هۀای جۀایگوین  این نتایج با اسۀتفاده از روش است. 

ISO/TR9272 .شرح داده شده است 

برای  2-یا جدو  ب 3-جدو  ببه صورت مقدار مناسب در روش آزمون ( rتکرارپییری: تکرارپییری ) -الف

بهتر است که مشکوک دارند  این مقدار تفاوت زیادی با هر ماده مشخص شده است. نتایج دو آزمون تکی که 

 شود اقدامات تحقیقاتی مناسب انجام شود. در نظر گرفته شود و پیشنهاد می

 2-یا جۀدو  ب  3-ب ( روش آزمون به صورت مقدار مناسب در جدو Rتجدیدپییری: تجدیدپییری ) -ب

بهتۀر اسۀت کۀه     تفاوت زیادی با این مقدار  دارنۀد برای هر ماده مشخص شده است. نتایج دو آزمون تکی که 

 شود اقدامات تحقیقاتی مناسب انجام شود. مشکوک در نظر گرفته شود و پیشنهاد می

 

 

 

                                                 

interlaboratory test programme  1- 

2- Ascending order trend  
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 صابون مقدارداده دقت برای تعیین  -2-جدول ب

مقدار  ماده

 میانگین

 aتعداد آزمایشگاه بین آزمایشگاهی آزمایشگاهیدرون 

sr r (r) sR R (R) 
SBR1723 89/8 835/8 899/8 24/328 819/8 855/8 59/239 9 

SBR1502 29/8 835/8 899/8 99/23 818/8 849/8 54/11 9 

 - 51/399 852/8 811/8 53/49 899/8 835/8 34/8 جمع مقادیر

sr     تکرارپییری؛انحرا  استاندارد   

r     گیری؛تکرارپییری بر حسب یکاهای اندازه 

(r)  تکرارپییری بر حسب درصد )نسبی(؛ 

sR   انحرا  استاندارد تجدیدپییری؛ 

R   گیری؛بر حسب یکاهای اندازه تجدیدپییری   

(R) بر حسب درصد )نسبی(؛ تجدیدپییری 

a     ها در تعداد نهایی آزمایشگاهITP  ( 2بعد از )گوینهAOT .در جایگوینی نقاط پرت است 

 اسید آلی مقدارداده دقت برای تعیین  -1-جدول ب

مقدار  ماده

 میانگین

 aتعداد آزمایشگاه بین آزمایشگاهی درون آزمایشگاهی

sr R (r) sR R (R) 
SBR1723 99/5 849/8 252/8 34/9 338/8 133/8 99/9 9 

SBR1502 91/9 899/8 231/8 93/1 382/8 244/8 82/9 9 

 - 51/9 8 389/8 93/5 224/8 848/8 21/9 جمع مقادیر

 مراجعه شود. 3 -برای مفهوم نمادها در این جدو ، به جدو  ب

a     ها در تعداد نهایی آزمایشگاهITP  ( 2)گوینه بعد ازAOT .در جایگوینی نقاط پرت است 

 

   

 

 



 

 2891سال   :)تجدید نظر اول( 28931 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

   

39 

 

 کتابنامه

 

[1]  ISO/TR 9272, Rubber and rubber products — Determination of precision for test method 

standards 

 

 

 


