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ویژگیھا و روشھاي آزمون النولین بي آب جھت 
مصرف در صنایع آرایشي

تجدید نظر دوم
چاپ سوم



موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي 
ایران

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي 
ایران تنھا سازماني است در ایران 

كھ بر طبق قانون میتواند 
ھا را رسمي فرآوردهاستاندارد 

تعیین و تدوین و اجراي آنھا را 
با كسب موافقت شورایعالي 

. استاندارد اجباري اعالم نماید
وظایف و ھدفھاي موسسھ عبارتست 

:از
تعیین، تدوین و نشر (

انجام –استانداردھاي ملي 
تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد 

باال بردن كیفیت كاالھاي داخلي، 
روشھاي تولید و كمك بھ بھبود 

افزایش كارائي صنایع در جھت 
ترویج -خودكفائي كشور 

نظارت بر –استانداردھاي ملي 
–اجراي استانداردھاي اجباري 

كنترل كیفي كاالھاي صادراتي مشمول 
استانداردھاي اجباري و جلوگیري 
از صدور كاالھاي نامرغوب بمنظور 
فراھم نمودن امكانات رقابت با 

خارجي و حفظ كاالھاي مشابھ
بازارھاي بین المللي كنترل كیفي 
كاالھاي وارداتي مشمول استاندارد 

اجباري بمنظور حمایت از مصرف 
كنندگان و تولیدكنندگان داخلي و 
جلوگیري از ورود كاالھاي نامرغوب 

خارجي راھنمائي علمي و فني 
تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و 

مطالعھ و تحقیق –مصرف كنندگان 
اره روشھاي تولید، نگھداري، درب

بستھ بندي و ترابري كاالھاي مختلف 
ترویج سیستم متریك و –

آزمایش –كالیبراسیون وسایل سنجش 
و تطبیق نمونھ كاالھا با 



استانداردھاي مربوط، اعالم مشخصات 
و اظھارنظر مقایسھ اي و صدور 

).گواھینامھ ھاي الزم
موسسھ استاندارد از اعضاء سازمان 

المللي استاندارد میباشد و بین 
لذا در اجراي وظایف خود ھم از 
آخرین پیشرفتھاي علمي و فني و 

صنعتي جھان استفاده مینماید و ھم 
شرایط كلي و نیازمندیھاي خاص 
.كشور را مورد توجھ قرار میدھد

اجراي استانداردھاي ملي ایران 
بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور 

و فروش است و باعث افزایش صادرات
داخلي و تأمین ایمني و بھداشت 

مصرف كنندگان و صرفھ جوئي در وقت 
ھا و در نتیجھ موجب و ھزینھ

افزایش درآمد ملي و رفاه عمومي و 
.كاھش قیمتھا میشود



تھیھ كننده
ھاي آرایشيكمیسیون استاندارد فرآورده

رئیس
-یزداني 

سیروس
دكتر 

داروساز 
استاد و مدیر گروه 

داروسازي صنعتي 
دانشكده داروسازي 

دانشگاه تھران

اعضاء
-رستگار 

بدرالزمان
دكتر 

داروساز 
كارشناس آرایشي اداره 
نظارت بر مواد آرایشي 

و بھداشتي و خوراكي 
وزارت بھداري

-رجبیاني 
شاھرخ

دكتر 
داروساز 

متخصص علوم آرایشي

-صدیقیان 
محمدتقي

مھندس 
شیمي 

شركت سھامي نماینده 
ایران ھنكل

-عراقي 
عذرا

دكتر 
داروساز 

پرسنماینده شركت تولي

دبیر
محمودي 

-امین 
زھرا

كارشناس مؤسسھ شیمیست 
استاندارد و تحقیقات 

صنعتي ایران
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بسمھ تعالي
پیشگفتار

دومین تجدیدنظر استاندارد 
آب جھت مصرف در صنایع النولین بي

بوسیلھ كمیسیون فني آرایشي كھ 
استاندارد مواد آرایشي تھیھ و 

تدوین شده در بیست و دومین جلسھ 
كمیتھ ملي استاندارد صنایع 

تصویب گردید 54/11/27شیمیائي مورخ 
پس از تأئید شوراي عالي . 

(( استاندارد و باستناد ماده یك 
مواد الحاقي بھ قانون تأسیس 

مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي 
بعنوان )) 1349ران مصوب آذر ماه ای

استاندارد رسمي ایران منتشر 
.گردد مي

براي حفظ ھمگامي و ھمآھنگي با 
پیشرفتھاي ملي و جھاني صنایع و 

علوم استانداردھاي ایران در 
مواقع لزوم و یا در فواصل معین 

مورد تجدیدنظر قرار خواھند گرفت 
و ھرگونھ پیشنھادي كھ براي اصالح 

این استانداردھا برسد یا تكمیل
در ھنگام تجدیدنظر در كمیسیون 

فني مربوط مورد توجھ واقع خواھد 
.شد 

بنابراین براي مراجعھ بھ 
استاندارھاي ایران باید ھمواره 
از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنھا 

.استفاده نمود 
در تھیھ این استاندارد سعي بر 

آن بوده است كھ با توجھ بھ 
ص ایران نیازمندیھاي خا

المقدور میان روشھاي معمول در حتي
این كشور و استاندارد و روشھاي 

متداول در كشورھاي دیگر ھمآھنگي 
.ایجاد شود 



لذا با بررسي امكانات و 
مھارتھاي موجود و اجراي آزمایش 
الزم استاندارد حاضر با استفاده 

.از منابع زیر تھیھ گردید
ـ استاندارد ھندوستان شماره 1

1969سال 5340
ـ استاندارد ھندوستان شماره 2

)قسمت اول ( 1964سال 548
3- British Pharmaceutical Codex (B.P.C)

1973
4- The united states pharmacopeia (U.S.P)
1975
5- British Pharmacopeia (B.P) 1972
6- Codex Francaise edition VIII
7- Soap Manufacturing Book

ویژگیھاي و روشھاي آزمون 
آب جھت مصرف در النولین بي

صنایع آرایشي
این استاندارد شامل ویژگیھا و 

برداري روشھاي آزمون و نمونھ
النولین بي آب جھت مصرف در صنایع 

.باشد آرایشي مي

ـ ویژگیھا2
تعریف ـ این ماده زرد - 2-1

تقریبابدون , چرب ,كمرنگ چسبناك 
بو و یا داراي اندكي بوي مشخص 

.باشد مي
حاللیت ـ این ماده در آب - 2-2

نامحلول و بسختي در الكل اتیلیك 
ولي بھ آساني . شود درجھ حل مي95

در كلروفرم و اتر اتیلیك محلول 
این ماده بدون ایجاد الیھ . است 

با دو برابر وزنش در آب مخلوط 
.خواھد شد 



آب باید ویژگیھاي النولین بي- 2-3
مطابقت داشتھ 1با جدول شماره 

.باشد 

برداريـ نمونھ3
برداريمقررات كلي نمونھ- 3-1



, گیري نمونھ, در انتخاب - 3-1-1
ھاي آزمایش حفظ و حمل نمونھ

:دستورات زیر باید رعایت شود 
ھا باید در محلي دور از ـ نمونھ

د و خاك گرفتھ شود رطوبت ھوا و گر
.

, ھا ـ باید دقت شود كھ نمونھ
ایكھ مورد توده اصلي ماده

شود و وسائل برداري واقع مينمونھ
.برداري آلودگي پیدا نكند نمونھ

اي ھا باید در ظروف شیشھـ نمونھ
خشك و كامال تمیز , كامال در بستھ 

نگھداري شود و اندازه ظروف محتوي 
شد كھ از نمونھ باید طوري با

.نمونھ پر گردد 
ـ ھر ظرف محتوي نمونھ باید با 

سرپوش مناسبي بعد از پر كردن 
بستھ و مھر شود و با كلیھ اطالعات 

تاریخ , برداري راجع بھ نمونھ
شماره سري ساخت , برداري نمونھ

نام تولید كننده و سال ساخت و یا 
ھرگونھ اطالعات مھم دیگر 

.گذاري شود نشانھ
ھا باید در درجھ حرارتي ھـ نمون

نگھداري شود كھ خود محمولھ اصلي 
.شود نگھداري مي

برداريدستگاه نمونھ- 3-2
برداري نوع لولھ نمونھ- 3-2-1

بندي كھ در شكل بستھ بودن درجھ
شماره یك نشان داده شده است طول 

اي است كھ این دستگاه بھ اندازه
بھ آساني بھ تھ ظرف محتوي نمونھ 

این لولھ داراي دو . د رسید خواھ
لولھ فلزي متحدالمركز بوده كھ 
بطور كامل در برابر طول لولھ 
قرار گرفتھ بطوریكھ یك لولھ 

تواند بھ دور دیگري بچرخد مي
سوراخھاي طولي در حدود یك سوم 



محیط دایره ھر دو لولھ را قطع 
اند در یك حالت سوراخھا در كرده

در داخل لولھ رویھم قرار گرفتھ و
برداري باز این حالت لولھ نمونھ

است و بھ نمونھ اجازه داخل شدن 
دھد و بوسیلھ درون لولھ را مي

چرخاندن لولھ داخلي باندازه 
درجھ لولھ بصورت یك 180زاویھ 

ظرف در بستھ درخواھد آمد قطر 
متر میلي40تا 20لولھ داخلي حدود 

بوده و در امتداد طول آن 
دو لولھ . بندي نشده است تقسیم

ھائي در انتھا متحدالمركز دھانھ
ھا امكان دارند بطوریكھ این دھانھ

ھا كشیدن نمونھ را بوسیلھ لولھ
برداري بدرون دستگاه نمونھ

ھنگامیكھ سوراخھاي طولي رویھم 
.دھد قرار گرفتھ باشد مي



لولھ را وارد نمونھ وقتي - 3-2-2
كنید باید بستھ باشد و سپس در مي

داخل نمونھ آنرا باز كرده و پس 
برداري دوباره لولھ را از نمونھ

.بستھ و خارج كنید 
برداريمقدار نمونھ- 3-3
ـ كلیھ ظروفي كھ از 1بھر - 3-3-1

شود یك سري پخت كارخانھ گرفتھ مي
در . دھد تشكیل یك بھر را مي

این مقدار شامل سري صورتیكھ
پختھاي مختلف كارخانھ باشد این 

ھا بطور جداگانھ سري پخت
عالمتگذاري شده و گروھھاي ظروف 
, محتوي ماده متشكل یك سري پخت 

.دھد تشكیل بھرھاي جداگانھ را مي



ویژگیھاي قابل قبول - 3-3-2
ھاي گرفتھ شده از ھر بھر نمونھ

براي اطمینان بیشتر باید آزمون 
.دد گر
تعداد ظروفي كھ از ھر - 3-3-3

بستگي بھ ) n(شود بھر انتخاب مي
دارد و این مقدار ) N(اندازه بھر 

.داده شده است 2در جدول شماره 

ھائیكھ باید از شماره ترتیب بستھ
برداري شود از تقسیم آنھا نمونھ

آید بعنوان مثال بدست مي
, بنابراین از ظروف شماره یكم 

....... و صد و شستم و ھشتاد
.شود برداري مينمونھ

ھاي آزمودني و نمونھ نمونھ- 3-4
)داور ( مقایسھ 

النولین قبل از - 3-4-1
.برداري باید ذوب گردد نمونھ

) 2-3(برداري لولھ نمونھ- 3-4-2
را بھ آھستگي نسبت بھ مقدار مورد 

نیاز نمونھ فرو ببرید و بوسیلھ 
- 2-3(كھ در بند برداري روش نمونھ

شرح داده شده است مقدار نمونھ ) 2
را از ھر ظرف انتخاب شده بردارید 

ایكھ از ھر ظرف كل مقدار نمونھ. 



200محتوي گرفتھ شده باید حدود 
.میلي لیتر باشد 

كلیھ قسمتھائي كھ از ھر - 3-4-3
برداري شده كامال با نمونھ, ظرف 

بمقدار مساوي از . ھم مخلوط كنید 
ھاي مخلوط شده را از ھر نمونھاین

ظرف برداشتھ و دوباره كامال با ھم 
مخلوط كنید تا بصورت یك نمونھ 

لیتر میلي600مركب كھ كمتر از 
.نباشد در آید 

نمونھ مركب حاصل را بسھ - 3-4-4
قسمت مساوي تقسیم نموده و یك 

یك قسمت جھت , قسمت جھت خریدار 
تولید كننده و قسمت سومي بعنوان

. نمونھ مقایسھ نگھداري نمائید 
كلیھ قسمتھاي فوق را بھ ظروف 

محتوي نمونھ منتقل نموده و پس از 
مھر و موم شدن با كلیھ اطالعات 

برداري كھ در بند مربوط بھ نمونھ
شرح آن داده شده است ) 3-1(

.گذاري نمائید نشانھ
نمونھ مقایسھ ـ این - 3-4-5

, نمونھ باید بوسیلھ خریدار 
لید كننده بستھ و مھر و موم تو

گردد و براي مواقعي كھ بین آنھا 
اختالفي پیش آید بكار برده خواھد 

و این نمونھ در محلي كھ بین . شد 
خریدار و تولید كننده بتوافق 

.گردد رسیده باشد نگھداري مي
آزمون كلیھ ویژگیھاي نمونھ - 3-5

داده شده است باید ) 2(كھ در بند 
.ب انجام گیرد روي نمونھ مرك

ـ روش آزمون4
كیفیت مواد شیمیائي مورد - 4-1

نیاز
كلیھ مواد شیمیائي - 4-1-1

موردنیاز باید از نوع خالص 



شیمیائي بوده مگر در مواردي كھ 
براي آنھا كیفیت بخصوصي ذكر نشده 
باشد و ھمچنین از آب مقطر یا آبي 

كھ درجھ خلوص آن مشابھ آب مقطر 
.نید باشد استفاده ك

یادآوري ـ مواد شیمیائي خالص 
شامل موادي است كھ ھیچگونھ 

ناخالصي كھ روي نتایج آزمون اثر 
.بگذارد نداشتھ باشد 

گیري نقطھ ذوباندازه- 4-2
بدقت ماده مورد آزمایش را 

تدریجا در حداقل درجھ حرارت ممكن 
ذوب كرده و سپس آنرا در داخل 

ھاي موئین كھ دو طرف آنھا لولھ
متر میلي10باز است بھ ارتفاع 

آنرا سرد كرده تا بھ . وارد كنید 
درجھ سانتیگراد و یا كمتر 10

24برسد و در این درجھ حرارت مدت 
ساعت نگھداري كنید و یا در 

ساعت 2مجاورت یخ براي مدت 
نگاھدارید سپس لولھ مذبور را 

بوسیلھ مناسبي بیك ترمومتر متصل 
گرم طوري كنید و آنرا در حمام آب 

ور نمائید كھ انتھاي باالئي غوطھ
10لولھ موئي تا سطح آب حداقل 

متر فاصلھ داشتھ باشد و حمام میلي
آب را گرم كنید تا اینكھ روغن در 

داخل لولھ موئي بطرف باال حركت 
كند در این لحظھ نقطھ ذوب را 

.یادداشت كنید 
یادآوري ـ درجھ حرارت حمام آب 

دن لولھ موئین گرم قبل از وارد كر
درجھ سانتیگراد 1±10باید حدود 

تر از نقطھ ذوب النولین باشد پائین
.

كاھش وزن در اثر خشك شدن- 4-3
وسائل الزم- 4-3-1



گیري رطوبت كھ الف ـ ظرف اندازه
0/45از صفحھ آلومینیومي بضخامت 

متر درست شده و داراي میلي0/56تا 
20متر و عمق آن میلي80تا 70قطر 
.متر باشد میلي

ب ـ دسیكاتور كھ داراي خشك 
كننده مؤثري مانند پنتواكسید 

.فسفر باشد 
پ ـ اتوو ھوا

روش آزمون ـ دقیقا حدود - 4-3-2
گرم از نمونھ را در بوتھ 10

گیري رطوبت كھ قبال خشك و اندازه
بوزن ثابت رسیده است وزن كنید و 

درجھ 1±105بمدت یكساعت در حرارت 
سانتیگراد در اتوو قرار دھید و 

پس از سرد كردن در دسیكاتور آنرا 
بدرجھ حرارت آزمایشگاه رسانده و 

وزن كنید سپس دوباره بوتھ را 
اعت در اتوو بمدت نیم تا یكس

بگذارید و عمل سرد كردن و وزن 
نمودن را آنقدر تكرار كنید كھ 

اختالف دو بار وزن كردن بیش از یك 
.گرم نشودمیلي

روش محاسبھ- 4-3-3
درصد رطوبت و مواد فرار از 

.شود رابطھ زیر حساب مي

W1 = كاھش وزن نمونھ پس از خشك
شدن بر حسب گرم

W2 =ي بر حسب وزن نمونھ برداشت
گرم

گیري خاكستر سولفاتھاندازه- 4-4
مواد شیمیائي الزم- 4-4-1

ـ اسید سولفوریك غلیظ
5روش آزمون ـ بدقت حدود - 4-4-2

گرم از نمونھ را وزن كرده و در 



ابتدا ,یك بوتھ وزن شده بریزید 
آنرا كامال بسوزانید سپس سرد 

لیتر اسید نموده با یك میلي
سولفوریك غلیظ باقیمانده را 

سپس مجددا آنرا , مرطوب كنید 
بسوزانید تا كامال كربن آن سوختھ 

و تبدیل بھ خاكستر شود و سپس 
ھنگامیكھ كربن , بشدت حرارت دھید 

از بین رفت بوتھ را در دسیكاتور 
.وزن كنید سرد نموده و سپس 

یادآوري ـ عمل سوزاندن را در 
محلي كھ دور از جریان ھوا باشد و 
حداقل حرارتي كھ باعث سوختن كربن 

.شود انجام دھید 
روش محاسبھ- 4-4-3

درصد وزني خاكستر سولفاتھ برابر 

است با 
W1 = برابر است با وزن باقیمانده

بدست آمده بر حسب گرم
W2 = نمونھ برابر است با وزن

برداشتھ شده جھت آزمون بر حسب 
گرم

آزمون وجود قلیائي- 4-5
مواد شیمیائي الزم- 4-5-1

الف ـ اتر اتیلیك
فتالئین ـ مقدار ب ـ شناساگر فنل

100فتالئین را در گرم از فنل0/1
60(لیتر الكل تصفیھ شده میلي

.حل كنید ) درصد حجمي 
2/0روش آزمون ـ مقدار - 4-5-2
لیتر میلي50م از نمونھ را در گر

اتر حل كنید و دو قطره شناساگر 
, فتالئین بھ آن اضافھ كنید فنل

در صورتیكھ رنگ قرمز بوجود نیاید 
آزمون قابل قبول بوده و نمونھ در 

.حد استاندارد است 



آزمون وجود اسیدھا و - 4-6
ھاي محلول در آبقلیائي

مواد شیمیائي الزم- 4-6-1
تورنسل ـ آبي و قرمزـ كاغذ

10/0روش آزمون ـ مقدار - 4-6-2
لیتر میلي50گرم از نمونھ را با 

آب روي یك حمام بخار با بھم زدن 
الیھ , گرم كرده تا كامال ذوب گردد 

چربي در اثر سرد كردن كامال جدا 
الیھ آبي را كھ تقریبا , میشود 

زالل است برداشتھ و آنرا صاف كنید 
را براي آزمونھاي قسمت صاف شده 

ھاي محلول در آب اسیدھا و قلیائي
مواد اكسیده ) 7-4(آمونیاك , 

و ) 8-4(شدني محلول در آب 
بكار ببرید و ) 13-4(گلیسیرین 

مقدار كمي از صاف شده را با كاغذ 
تورنسل آبي و قرمز آزمون كنید در 
صورتیكھ قشر آبي با كاغذ تورنسل 
خنثي باشد این نمونھ قابل قبول 

.باشد مي
آزمون وجود آمونیاك- 4-7
مواد شیمیائي الزم- 4-7-1

ـ محلول ئیدروكسید سدیم ـ 
تقریبا یك نرمال

10روش آزمون ـ مقدار - 4-7-2
) 2-6-4(لیتر از صاف شده بند میلي

لیتر ئیدروكسید را با یك میلي
سدیم بجوشانید در صورتیكھ 

ھیچگونھ بوي آمونیاكي بمشام نرسد 
این نمونھ از نظر این آزمون قابل 

.قبول خواھد بود 
آزمون وجود مواد اكسیده - 4-8

شدني محلول در آب
مواد شیمیائي الزم- 4-8-1

0/01ـ محلول پرمنگنات پتاسیم ـ 
نرمال



10وش آزمون ـ مقدار ر- 4-8-2
لیتر از قسمت صاف شده بند میلي

0/5را بردارید و آنرا با ) 4-6-2(
لیتر محلول پرمنگنات پتاسیم میلي

, گرم كنید در صورتیكھ نمونھ 
محلول پرمنگنات پتاسیم را در مدت 

دقیقھ كامال بیرنگ نكرد این 10
.باشد آزمون قابل قبول مي

آزمون وجود كلرورھا- 4-9
اساس ـ كلرورھا بوسیلھ - 4-9-1

جوشاندن نمونھ با الكل بوسیلھ 
مبرد برگردان جدا میشوند تاري 

حاصل پس از افزودن نیترات نقره 
بھ محلول و تاري كھ از محلول 

استاندارد شاھد بوجود آمده است 
.گردد مقایسھ مي

وسائل الزم- 4-9-2
50ھاي نسلر بظرفیت ـ لولھ

لیترمیلي
مواد شیمیائي الزم- 4-9-3

الف ـ الكل تصفیھ شده
درصد2ب ـ محلول نیترات نقره ـ 
نرمال4پ ـ اسید نیتریك رقیق ـ 

0/01ت ـ اسید كلریدریك ـ كامال 
نرمال

2/000روش آزمون ـ مقدار - 4-9-4
لیتر میلي20گرم از نمونھ را با 

الكل تصفیھ شده با استفاده از یك 
سپس , انید مبرد برگردان بجوش

آنرا سرد كرده و صاف كنید قسمت 
صاف شده را در یك لولھ نسلر 

لیتر اسید بریزید و بآن یك میلي
لیتر محلول نیتریك رقیق و یك میلي

نیترات نقره اضافھ كنید و آنرا 
با آب مقطر تا خط نشانھ رقیق 
كنید یك آزمون كنترل در لولھ 

1/0نسلر دیگر با استفاده از 



محلول اسید كلریدریك لیتر میلي
نرمال و ھمان مقدار از مواد 0/01

شیمیائي بصورتي كھ براي نمونھ 
. مصرف شده است انجام دھید 

دقیقھ در 3ھاي نسلر را بمدت لولھ
سایھ نگاھدارید و سپس تاري آنھا 

.را با ھم مقایسھ كنید 
گیري عدد اسیدياندازه- 4-10
عدد اسیدي بوسیلھ : اساس - 4-10-1

عمل تیتراسیون نمونھ در محیط 
الكل بنزن با محلول ھیدروكسید 

.آید پتاسیم بدست مي
مواد شیمیائي الزم- 2- 4-110

بنزن ـ كھ بوسیلھ معرف فنل 
.فتالئین خنثي شده باشد 

الكل تصفیھ شده كھ مطابق 
( ایران 161استاندارد شماره 

تھیھ شده ) ویژگیھاي الكل اتیلیك 
.باشد 

ھیدروكسید پتاسیم محلول 
.نرمال 0/5استاندارد 

فتالئین ـ محلول شناساگر فنل
گرم از فنل فتالئین را 0/1مقدار 

لیتر الكل تصفیھ شده میلي60در 
100حل كنید و آنرا با آب تا 

.لیتر رقیق نمائید میلي
روش آزمون ـ نمونھ را - 4-10-3

كامال مخلوط كرده و قبل از وزن 
. كردن آنرا بصورت مایع در آورید 

گرم از این نمونھ را 5در حدود 
بدقت وزن كرده و آنرا بھ یك ارلن 

لیتري منتقل كنید و میلي250مایر 
لیتر از مخلوطي از میلي75بھ آن 

دو قسمت بنزن و یك قسمت الكل 
آنرا . نمائید تصفیھ شده اضافھ 

بیك مبرد برگردان وصل نموده و 
حرارت دھید تا نمونھ كامال حل 



سرد كرده تا بھ درجھ . گردد 
حرارت آزمایشگاه برسد و سپس با 

محلول ھیدروكسید پتاسیم 
استاندارد در مجاورت شناساگر 

.فتالئین تیتر كنید فنل
روش محاسبھ- 4-10-4

:عدد اسیدي برابر است با 

V برابر است با حجم محلول
ھیدروكسید پتاسیم استاندارد مصرف 

.لیتر شده بر حسب میلي
N برابر است با نرمالیتھ محلول

ھیدروكسید پتاسیم استاندارد
W برابر است با وزن نمونھ

گرفتھ شده جھت آزمون بر حسب گرم
گیري عدد صابونياندازه- 4-11
نمونھ بوسیلھ عمل: اساس - 4-11-1

برگشتي بوسیلھ مبرد برگردان با 
یك مقدار اضافي از محلول 

ھیدروكسید پتاسیم الكلي با حجم 
مشخص صابوني میگردد مقدار 

ھیدروكسید پتاسیم مصرف شده جھت 
خنثي كردن اسیدھاي چرب آزاد و 

صابوني كردن نمونھ با تیتراسیون 
مقدار ھیدروكسید پتاسیم اضافي با 

شود ب ميمحلول اسید استاندارد حسا
.

وسائل الزم- 4-11-2
250ـ ارلن مایرھائي بھ ظرفیت 

لیتر كھ از شیشھ میلي300تا 
مقاوم در مقابل قلیا ساختھ شده 

.باشد 
ـ مبرد ھوائي برگردان ـ كھ 

سانتیمتر طول داشتھ 65حداقل 
.باشد 

مواد شیمیائي الزم- 4-11-3



ـ متیل اتیل ستون ـ این محلول 
تاریكي نگھداري شود باید در محل

.
ـ الكل تصفیھ شده

ـ محلول ھیدروكسید پتاسیم الكلي 
گرم ھیدروكسید پتاسیم 30ـ مقدار 

را در الكل تصفیھ شده حل كنید و 
.حجم آنرا بھ یك لیتر برسانید 
محلول را بمدت یك شب در محل 

تاریكي نگھداري نمائید و بوسیلھ 
عمل جدا كردن مایع شفاف را جدا 

اي در كنید و آنرا در یك ظرف شیشھ
بستھ نگھداري نموده و دھانھ آنرا 
بوسیلھ چوب پنبھ و یا در الستیكي 

.بھ بندید 
فتالئینـ محلول شناساگر فنل

ـ محلول اسید كلریدریك 
نرمال0/5رد استاندا

2/0روش آزمون ـ در حدود - 4-11-4
گرم از نمونھ را در یك ارلن مایر 

25دقیقا وزن كنید و بھ آن 
25لیتر از متیل ستون و میلي
لیتر محلول الكلي ھیدروكسید میلي

پتاسیم بیفزائید و سپس چند تكھ 
سنگ ضدجوش اضافھ كرده و بالن را 

. بھ یك مبرد ھوائي وصل كنید 
ن را روي یك حمام آب و یا بال

اجاق الكتریكي حدود دو ساعت 
حرارت دھید و محلول مداوم و 

سپس بالن و . بمالیمت بجوشانید 
سرد كننده را سرد نموده و داخل 

10سرد كننده را با حدود 
لیتر الكل اتیلیك شستشو دھید میلي

لیتر فنل فتالئین حدود یك میلي. 
بھ آن اضافھ كنید و آنرا با 

حلول استاندارد اسید كلرئیدریك م



یك آزمون شاھد ھم در . تیتر كنید 
.ھمان زمان انجام دھید 

:روش محاسبھ - 4-11-5
: عدد صابوني برابر است با 

B برابر است با حجم محلول اسید
كلریدریك استاندارد مصرف شده 
لیتر براي آزمون شاھد بر حسب میلي

.
S اسید برابر است با حجم محلول

كلریدریك استاندارد مصرف شده 
.لیتر براي نمونھ بر حسب میلي

N برابر است با نرمالیتھ محلول
.اسید كلریدریك استاندارد 

W برابر است با وزن نمونھ
گرفتھ شده جھت آزمون بر حسب گرم 

.
گیري عدد یدياندازه- 4-12
اساس ـ نمونھ را با یك - 4-12-1

محلول مقدار مشخص اضافي از
منوكلرورید در مجاورت اسید استیك 

مقدار اضافي . گالسیال قرار دھید 
منوكلروید بطریقھ یدومتري 

.شود گیري مياندازه
وسائل الزم- 4-12-2

الف ـ دماسنج ـ از یك دماسنج 
بندي آن مدرج شده كھ میزان درجھ

درجھ سانتیگراد باشد 65و 10بین 
استفاده كنید دقت درجات این 

درجھ سانتیگراد است 0/1دماسنج تا 
این دماسنج باید داراي درجھ صفر 

نیز باشد و ھمچنین داراي یك منبع 
در انتھاي قسمت باال جھت جمع شدن 

باشد و طول آن در حدود جیوه مي
6متر و قطر آن در حدود میلي370

.باشد متر ميمیلي



مواد شیمیائي الزم- 4-12-3
ـ تتراكلرور كربن و یا كلروفرم

درصد كھ 99ـ اسید استیك گالسیال 
درجھ 14/8داراي نقطھ ذوب 

سانتیگراد بوده و عاري از 
. ناخالصیھاي احیأ كننده باشد 

براي بدست آوردن نقطھ ذوب اسید 
استیك و ھمچنین آزمون براي 

ت ناخالصیھاي احیأ كننده آن بصور
:زیر عمل كنید 

گیري نقطھ ذوب اسید ـ اندازه
استیك

سانتیمتري 15یك لولھ آزمایش 
انتخاب كرده و در حدود دو سوم از 

حجمش را از اسید استیك پر كنید 
دماسنجي كھ در قسمت الف مشخص 
گردیده از میان یك دھانھ چوب 

اي متصل بھ لولھ عبور داده و پنبھ
قدار م. بھ داخل اسید بگذارید 

اسید باید حداقل دو برابر مقدار 
الزم جھت پوشاندن طول حباب 

دماسنجي باشد كھ خود حباب دماسنج 
متري از تھ لولھ میلي12بھ فاصلھ 

این لولھ . آزمون قرار گرفتھ است 
را از میان یك چوب پنبھ عبور 
داده و بداخل یك لولھ آزمون 

اسید را . بزرگتر وارد كنید 
ن لولھ آزمون در بوسیلھ قرار داد

داخل آب یخ سرد كرده تا حرارت آن 
درجھ سانتیگراد برسد سپس 10بھ 

آنرا از آب یخ خارج كرده و اسید 
را براي چند دقیقھ بشدت بھم 

بزنید تا اینكھ درجھ سرما از 
تر آید و نقطھ ذوب اسید پائین

قسمتي از مایع تبدیل بھ كریستال 
شود و مخلوطي از اسید مایع و 

ثانیھ 15ھر . تولید نماید جامد



دماسنج را بخوانید و درجھ حرارتي 
كھ حداقل بمدت دو دقیقھ ثابت 

باقي بماند آنرا بعنوان نقطھ ذوب 
.حقیقي یادداشت نمائید 

ـ آزمون براي ناخالصیھاي احیأ 
آزمون پرمنگنات پتاسیم ( كننده 

لیتر اسید استیك را با میلي2): 
قیق كرده و لیتر آب مقطر رمیلي10

لیتر محلول میلي0/1بھ آن 
نرمال اضافھ 0/1پرمنگنات پتاسیم 

درجھ 2±27كنید و آنرا در حرارت 
این . سانتیگراد نگھداري نمائید 

آزمایش در صورتي قابل قبول خواھد 
بود كھ رنگ صورتي پس از دو ساعت 

.از بین نرود 
ـ بیكرومات پتاسیم ـ بصورت پودر 

.نرم 
گرم 5شاستھ ـ مقدار ـ محلول ن

گرم یدور 0/01از نشاستھ و 
لیتر آب میلي30مركوریك را با 

سرد مخلوط كرده و بھ آھستگي آنرا 
بھم زده و بھ داخل یك لیتر آب 

دقیقھ 3جوش بریزید و براي مدت 
محلول را . آنرا بجوشانید 

بگذارید تا سرد شده و قسمت مایع 
.شفاف را جدا كنید 

0/1لفات سدیم ـ محلول تیوسو
گرم از تیوسولفات 24/8نرمال ـ 

سدیم را با آب مقطر بحجم یك لیتر 
.برسانید 

ـ طرز استاندارد كردن و تعیین 
نرمالیتھ محلول تیوسولفات سدیم 

لیتر از محلول استاندارد میلي25
و دي كرومات پتاسیم را در یك 

لیتر اسید میلي5ارلن بریزید و 
10كرده و كلرئیدریك بآن اضافھ

لیتر از محلول یدور پتاسیم میلي



نیز بیفرائید و آنرا در حالیكھ 
. بھم میزنید مخلوط نمائید 

دقیقھ باقي بماند و 5بگذارید 
لیتر آب مقطر میلي100سپس بآن 

اضافھ كرده و با محلول تیوسولفات 
.سدیم تیتر كنید 

محلول را بشدت تكان دھید تا رنگ 
لیتر از میلي0/5, زرد ناپدید شود 

شناساگر نشاستھ بمحلول بیفزائید 
و تیتر كردن را تا از بین رفتن 

نرمالیتھ . رنگ آبي ادامھ دھید 
سدیم تیوسولفات از رابطھ زیر 

.شود حساب مي

ـ محلول بیكرمات پتاسیم 
گرم از پودر 4/9035استاندارد ـ 

بسیار نرم بیكرمات پتاسیم را در 
درجھ سانتیگراد بمدت یك ساعت 105

خشك كنید و آنرا در یك بالن ژوژه 
یك لیتري با آب مقطر بحجم 

.برسانید 
ـ گاز كلر خشك
ـ تري كلرورید

2ـ محلول منوكلروریدویج 

این محلول را بوسیلھ یكي از دو 
طریقھ زیر تھیھ نمائید و آنرا در 

اي در یك دار شیشھیك ظرف دھانھ
اریك نگھداري نمائید جاي خنك و ت

و با پارافین جامد دھانھ آنرا 
ببندید تا اینكھ براي آزمون 

آماده گردد
گرم از ید دوبار 13الف ـ مقدار 

تصعید شده را در یك لیتر اسید 
استیك در صورت لزوم بوسیلھ حرارت 
دادن حل كنید و درجھ آنرا بوسیلھ 

تیتراسیون با محلول تیوسولفات 



. تعیین كنید سدیم استاندارد 
لیتر از میلي100تا 50مقدار 

محلول را كنار گذاشتھ و بھ داخل 
باقیمانده گاز كلر شستھ شده و 

خشك شده وارد كنید تا اینكھ 
تغییر رنگ مشخصي بوجود آید و 

ھالوژن محتوي تقریبا بطور معین 
دوباره بوسیلھ تیتراسیون دو 

در صورتیكھ . برابر شده باشد 
یش از دو برابر ھالوژن محتوي ب

شده باشد آنرا بوسیلھ افزودن 
مقداري از محلول یدو اسید استیك 

. در محلول نھائي پائین بیاورید 
ید اضافي بھ مقادیر كم مضر 

باشد اما مقدار اضافي كلر نمي
.قابل قبول نخواھد بود 

:مثال 
20در صورتیكھ براي تیتراسیون 

لیتر محلول اصلي ید میلي
لیتر محلول تیو میلي22اسیداستیك 

سولفات سدیم استاندارد الزم باشد 
لیتر محلول ویج میلي20بنابراین 

لیتر میلي44تا 43تمام شده براي 
از ) لیتر میلي44و نھ بیش از ( 

ھمان محلول تیوسولفات سدیم الزم 
.باشد مي

ب ـ یك روش دیگر براي تھیھ ویج 
گرم تري كلروید را در 8مقدار 

لیتر اسید استیك میلي450با تقری
گرم ید را 9مقدار . حل كنید 

لیتر میلي450بطور جداگانھ در 
اسید استیك در صورت لزوم بوسیلھ 

بتدریج . حرارت دادن حل كنید 
محلول ید را بھ محلول تري كلرور 
ید اضافھ كنید تا اینكھ رنگ آن 

اي مایل بھ تغییر كرده و  بھ قھوه
50بھ محلول . قرمز تبدیل شود 



لیتر دیگر از محلول ید اضافھ میلي
كنید و مخلوط را با اسید استیك 

لیتر میلي10رقیق كرده تا اینكھ 
لیتر میلي20از مخلوط برابر با 

از محلول تیوسولفات سدیم 
استاندارد در موقعیكھ ھالوژن 

محتوي آن بوسیلھ عمل تیتراسیون 
در حضور یك مقدار اضافھ 

آب برآورد گردیده یدورپتاسیم و 
100باشد این محلول را تا , است 

دقیقھ 20درجھ سانتیگراد بمدت 
. حرارت دھید سپس آنرا سرد كنید 
از داخل شدن بخار آب در تھیھ 

.محلول جلوگیري بعمل آورید 
( روشي كھ در قسمت : یادآوري 

ذكر گردیده است نسبت بھ ) الف 
برتر است زیرا تري ) ب ( روش 

.ناپایدار است كلرورید
روش آزمون ـ نمونھ را - 4-12-3

ذوب كرده و از میان یك كاغذ صافي 
عبور داده تا ناخالصیھاي آن 

گرفتھ شده و آخرین آثار رطوبت آن 
اي بكار وسائل شیشھ. از بین برود 

برده شده باید كامال تمیز و خشك 
.باشد 

مقداري از نمونھ بوسیلھ اختالف 
صورتي كھ در یك مقدار تقریبي ب

نشان داده شده است 3جدول شماره 
دقیقا وزن كنید و آنرا بھ داخل 

500دار اي دھانھیك ظرف شیشھ
لیتري خشك و تمیز كھ داراي میلي

لیتر تتراكلرور كربن یا میلي25
كلروفرم باشد اضافھ كنید و آنرا 

بھ . بھم بزنید تا كامال حل شود 
لیتر از میلي25محلول مقدار 

مقدار . ( لول ویج اضافھ كنید مح
تا 50محلول ویج اضافھ شده باید 



درصد بیش از مقدار مورد نیاز 60
پس از مرطوب كردن محلول ) باشد 

با محلول یدور پتاسیم دھانھ 
اي را بجابجا كرده و آنرا شیشھ

45تكان دھید و محلول را بمدت 
دقیقھ در محل تاریكي بگذارید 

ھم زمان یك آزمون شاھد. بماند 
با آزمون اصلي تحت ھمان شرایط 

و پس از مدت . مشابھ انجام دھید 
لیتر محلول یدور میلي15دقیقھ 45

لیتر آب مقطر میلي100پتاسیم و 
بھ محلول اضافھ كنید و ید آزاد 

شده را با محلول تیوسولفات سدیم 
استاندارد در حالیكھ محتویات ظرف 

را بھم بزنید بسنجید تا اینكھ 
نگ محلول بصورت زرد كمرنگ درآید ر

لیتر میلي0/5سپس بھ محلول . 
محلول نشاستھ اصلي كنید و عمل 

سنجیدن را ادامھ داده تا اینكھ 
.رنگ آبي از بین برود 

روش محاسبھ- 4-12-4
:عدد یدي برابر است با 

B برابر است با حجم محلول
تیوسولفات سدیم استاندارد مصرف 

.لیتر شده جھت شاھد بر حسب میلي
S برابر است با حجم محلول

تیوسولفات سدیم استاندارد مصرف 
شده جھت نمونھ مورد آزمون بر حسب 

.لیتر میلي
N برابر است با نرمالیتھ محلول

تیوسولفات سدیم استاندارد
Wا وزن نمونھ برابر است ب

برداشتھ شده جھت آزمون بر حسب 
گرم



وزن نمونھ جھت 3جدول شماره 
)3-11-4بند ( گیري عدد یدي اندازه

آزمون وجود گلیسیرین- 4-13
مواد شیمیائي الزم- 4-13-1

ـ بي سولفات پتاسیم
10روش آزمون ـ مقدار - 4-13-2

لیتر از قسمت صاف شده از بند میلي
ا بردارید و آنرا تبخیر ر) 4-6-2(

لیتر كنید تا حجم آن حدود یك میلي
سولفات مقدار كمي بي. برسد 

پتاسیم بھ آن اضافھ كرده و حرارت 
بوي بخارات متصاعد شده را , دھید 

استشمام كنید در صورتیكھ بوي 
آكرولئین بھ مشام نرسید این 

.باشد نمونھ قابل قبول مي
(آزمون وجود پترالتوم - 4-14

)وازلین 
مواد شیمیائي الزم- 4-14-1

الف ـ الكل تصفیھ شده
روش آزمون ـ یك گرم از - 4-14-2

لیتر الكل میلي80نمونھ را با 
تصفیھ شده بھ جوشانید و سپس 

محلول را مشاھده كنید در صورتیكھ 
محلول روشن و یا اندكي كدر باشد 

.باشد نمونھ قابل قبول مي



بندي و ـ بستھ5
گذارينشانھ

بندي ـ این ماده در بستھ- 5-1
ظروف مناسب زنگ نزن و غیرقابل 

نفوذ در مقابل رطوبت كھ بتوافق 
خریدار و تولید كننده رسیده باشد 

.شود بندي ميبستھ
گذاري ـ ھر ظرف محتوي نشانھ- 5-2

النولین باید با اطالعات زیر بطور 
.گذاري شود خوانا نشانھ

الف ـ نام ماده محتوي
ب ـ نام تولید كننده

3پ ـ شماره ھر بار تولید 

ت ـ وزن خالص
( ث ـ نام و مقدار محافظت كننده 

در ) ھا و یا محافظت كننده
.صورتیكھ بھ آن اضافھ شده باشد 

1-Lot
2-Wijs
3-Batch
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