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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

انداردهای اسکت  نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورای عالی اداری مکور    نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد ی تدو

تولیکدی،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  نصکفانۀ م و آگاهانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجاری و فناوری

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذی و مند عحقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی یتۀدرکم

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی شکی سازمان ملی استاندارد ایران ت مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   هکای  نیازمنکدی  و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استانداردهای تدوی  در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیریبهره المللی بی  استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت های آخری  از کشور ،

 کننکدگان ، حفک    مصکر   از حمایکت  برای ون ،قان در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فردی ایمنی و سحمت

 ریاستاندارد، اجبا عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از

و  صکادراتی  کاالهکای  اسکتاندارد  اجکرای  کشکور ،  محصوالت برای المللی بی  بازارهای حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنی  نماید . اجباری را آن بندیدرجه

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  هکای  سیسکت   صدور گکواهی  و ممیزی ، بازرسی آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را مؤسسات و ها سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز ها آزمایشگاه

 ها آن به صححیت تأیید گواهینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکاها ، المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا

 .است انسازم ای  وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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: ماده فعا  9قسمت  - گیری مقدار ماده فعا  کاتیونیاندازه - هاشوینده - فعا  در سطحعوام  "  استاندارد

 تدوی  شد. ای  استاندارد بر 1339نخستی  بار در سا  "(399و  999)بی    پایی کاتیونی با جرم مولکولی 

های مربو  برای توسط شرکت پرشیا پژوهش شریف و تأیید کمیسیون اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی

صنایع استاندارد  ملی کمیتۀ اجحس ششمی یکهزار و یکصد و در  اولی  بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و

 اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ای  استاندارد شد. تصویب 99/2/29مور  شیمیایی و پلیمر 

 ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی 

 .شودمنتشر می ایران

خدمات،  و علوم صنایع، ینۀزم در جهانی و ملی هایپیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حف  برای

ای   تکمی  و اصح  برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

 گرفت. خواهد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارایه استانداردها

 .کرد استفاده ملی ردهایاستاندا تجدیدنظر آخری  از همواره بنابرای ، باید 

 

 است.1339: سا 3193ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شماره 

 

 است: زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برای که منبع و ماخیی

 
ISO 2871-2 :2010, Surface active agents - Detergents - Determination of cationic-active 

matter content - Part 2: Cationic-active matter of low molecular mass (between 200 and 500) 
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: ماده 1قسمت كاتيونی  گيري مقدار ماده فعالاندازه - هاشوينده - فعال در سطحعوامل 

 (711و  111)بين  پايينكاتيونی با جرم مولكولی  فعال

 هدف و دامنه كاربرد  0

گیری مواد فعا  کاتیونی با جرم مولکولی پایی  برای مثا  ستاندارد تعیی  روشی برای اندازهاز تدوی  ای  اهد  

 که دارای ی  زنجیر نیومیهای آلکی  پیریدیی و نم تاها ، آمی  اکسیدها ، ترکیبات آمونیوم چهارآمی ونوم

 . اشدبکرب  ندارند، می ات  6بیش از و بر روی شاخه کاتیونی  ات  کرب  می باشند 99تا  19 اصلی با

. ای  استاندارد برای مواد فعا  جامد یا محلو  کاربرد دارد گیری سایر مواد فعا  کاتیونیای  استاندارد برای اندازه

 . چنانچه مقدار ماده فعا  کاتیونی بصورت درصد جرمی بیان شود باید جرم مولکولیکاربرد داردهای آبی آنها 

توان ماده فعا  کاتیونی موجود باشد می نوع اگر بیش از ی  .گیری شده باشدوم یا از پیش اندازهنسبی آن معل

 ه کار برد.برآوردی از میانگی  جرم مولکولی نسبی ب

 آنیونی یا آمفوتر کاربرد ندارد. فعا  در سطحای  استاندارد برای مواد 

 الزامیمراجع   1

 ها ارجاع داده شده است. ه در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آنمدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است ک

 شود.ی  استاندارد ملی ایران محسوب میی از ابدی  ترتیب آن مقررات جزی

 ها و تجدید نظرهای بعدی آن که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیهدر صورتی

ها ارجاع داده شده ران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنمورد نظر ای  استاندارد ملی ای

 ها مورد نظر است.آن، همواره آخری  تجدید نظر و اصححیه های بعدی است

 استفاده از مراجع زیر برای ای  استاندارد الزامی است:

 ها و روشهای آزمونویژگی –تجزیه آب مورد مصر  در آزمایشگاه ، 1393استاندارد ملی ایران شماره   1-0

 اهویژگی–بورت ها  -ظرو  شیشه ای آزمایشگاهی ، 1236استاندارد ملی ایران شماره    1-1

 کننده و مواد موثر سطحیبندی نمونه در مواد پاکهای تقسی روش، 3923استاندارد ملی ایران شماره  1-9

 –های حج  سنجی با ی  خط نشانه بال  –آزمایشگاهیشیشه آالت ، 3399استاندارد ملی ایران شماره  1-4

 هاویژگی

2-5   ISO 2271: 1989, Surface active agents - Detergents - Determination of anionic-active matter 

by manual or mechanical (direct two-phase titration procedure)
 1

 

 

                                                 
 برداری موجود است.جهت بهره 3133-3استاندارد ملی ایران شماره  -1
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 اصول آزمون      9

آنیونی استاندارد در  فعا  در سطح( با ی  عام  در آب)کلروفرم  سیست  دوفازینمونه درماده فعا  کاتیونی 

 فعا  در سطحعام  شود. های آنیونی و کاتیونی مخلو  تیتر میر ی  شناساگر تشکی  یافته از رنگحضو

-کلروفرم ح  می دهد که در الیهکاتیونی موجود در نمونه ابتدا با رنگ آنیونی واکنش داده و نمکی تشکی  می

آنیونی جایگزی  رنگ آنیونی شده و  فعا  در سطحدر طو  تیتراسیون عام   دهد.شود و به ای  الیه رنگ آبی می

در الیه رنگ صورتی مای  به خاکستری  باعث ایجاددهد که در نقطه پایانی با رنگ کاتیونی نمکی تشکی  می

 شود.کلروفرم می

 مواد و/ يا واكنشگرها      4

درجات  ها با درجه خلو  شناخته شده استفاده کنید.جز در موارد ذکر شده، فقط از واکنشگردر طو  آزمون به

 گیری استفاده شوندتوانند مشرو  بر دارا بودن خلو  به اندازه کافی باال و بدون کاهش درستی اندازهدیگر می

استفاده  1393مطاب  استاندارد ملی ایران شماره  3، باید فقط از آب درجه جز در موارد ذکر شدهبه، آب   4-0

 کنید.

  C ˚ 3/61و  C ˚ 3/32و تقطیر شده بی  g/ml 23/1جرم حجمی ، كلروفرم  4-1

سنجی حج استاندارد محلو   ،[CH3(CH2)11OSO3Na] )سديم دودسيل سولفات( سديم لوريل سولفات 4-9

 M 992/9با غلظت 

 بررسی کنید. 1-3-2خلو  سدی  لوری  سولفات جامد را مطاب  بند  9-3-2تهیه ای  محلو  مطاب  بند  هنگام

 گيري خلوص سديم لوريل سولفاتاندازه   4-9-0

g 9/9 ± g 3  فرآورده جامد را با تقریبmg 1  ای با ظرفیت         ای سنبادهبال  ته گرد با دهانه شیشهدرون ی

ml  939  وزن کنید. دقیقاml  93   سنجی سولفوری  اسید حج ارد استاندمحلوM 1  افزوده  و با استفاده از

شده و به شدت تمای   3دقیقه او  محلو  غلی   19تا  3قرار دهید. در  یمتراک  کننده آب تحت تقطیر برگشت

 کنتر  کرده و محتویات بال  را بچرخانید. منبع گرمابه تشکی  کف دارد ای  حالت را با برداشت  

ی  ساعت در حمام توانید محلو  را به مدت تشکی  کف اضافی به جای تقطیر برگشتی می برای جلوگیری از

 آب جوش قرار دهید. 

دقیقه  29پس از ده دقیقه دیگر محلو  شفا  شده و تشکی  کف متوقف خواهد شد. تقطیر برگشتی را به مدت 

 دیگر ادامه دهید.

شستشو اتانو  و سپس با آب  ml 39کننده را با احتیا  با بال  را خن  کنید و متراک  منبع گرما را برداشته، 

 دهید.

                                                 
3-Thicken 
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تیتر  M 1و محلو  را با سدی  هیدروکسید  افزوده (g/l 19)با غلظت  تانولیچند قطره محلو  فن  فتالئی  ا

 کنید .

انجام  M 1با محلو  سدی  هیدروکسید  M 1محلو  سولفوری  اسید  ml 93ن ن شاهد با تیتراسیوی  آزمو

 ید.ده

 محاسبه کنید.  1درصد جرمی با استفاده از رابطه  ب، را برحس خلو  سدی  لوری  سولفات، 

1

001 )(84.28

m

cVV 
                                                                                                          (1)         

  : در آن  که

V0  حج  مصرفی محلو  سدی  هیدروکسیدM 1 لیتر؛برای آزمون شاهد برحسب میلی 
V1    حج  مصرفی محلو  سدی  هیدروکسیدM 1 ه سدی  لوری  سولفات برداشته شده برحسب برای آزمون

 لیتر؛میلی

c0    هایغلظت دقی  محلو  سدی  هیدروکسید استفاده شده برحسب تعداد مو NaOH ؛لیتر هردر 

m1  .جرم آزمایه سدی  لوری  سولفات برداشته شده برحسب گرم 

 سنجی سديم لوريل سولفاتحجماستاندارد تهيه محلول    4-9-1

آب ح  کنید. محلو  را  ml 999وزن کرده و در  mg 1سدی  لوری  سولفات را با تقریب  g 16/1و  g 12/1بی  

ای منتق  ای سنباده( مجهز به درپوش شیشه3-3)بندml 1999با ظرفیت  سنجیکمی به ی  بال  حج به طور 

 کنید. تا خط نشانه با آب رقی  کنید. 

 محاسبه کنید. 9درلیتر را با استفاده از رابطه  C12H25NaO4S های، برحسب تعداد مو c2غلظت دقی  محلو ، 

 
 که در آن :

m2   جرم سدی  لوری  سولفات استفاده شده برای تهیه محلو ؛ 

τ     .خلو  سدی  لوری  سولفات 

 1محلول شناساگر مخلوط   4-4

 محلول ذخيره   4-4-0

 و دیمیدیوم برمید تهیه شود.  1 بلوای  محلو  باید از اسید 

 

 

                                                 
 شود پیش از استفاده اسیدی و رقی  شود.ای  شناساگر مخلو  به صورت تجاری به شک  محلو  بازی موجود است که توصیه می -1
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دی -2ʹ،9ʹ (آمینککککو)دی اتیکککک -2[-2[، نمکککک  سککککدی  )هیککککدرو ن  01 بلییییو اسییییيد 4-4-0-0

)شکککککاخ   اتیککککک  آمونیکککککوم دی ]ایلیکککککدن-1-اندی -3،9-سکککککیکلوهگزا]سکککککولفوناتوبنزهیدریلیدن

 (29923رنگ 

 

 (فنی  فنانتریدینیوم برمید-6-متی -3-دی آمینو-3،3 ) ديميديوم برميد   4-4-0-1

 
 تهيه محلول ذخيره    4-4-0-9

g 993/9 ± g 3/9  را بککککا تقریککککب  (9-1-2-2دیمیککککدیوم برمید)بنککککدmg 1 یکککک  بشککککر درونml 39 و           

g 993/9 ± g  93/9  ( را درون دومککی  بشککر  1-1-2-2بنککد )1 بلککواسککیدml 39     وزن کنیککد. بککیml 99 

تکا زمکان حک     بشکرها را  محلکو   را بکه هکر بشکر اضکافه کنیکد.       19%  بکا کسکر حجمکی    اتکانو  داغ   ml  39تا 

انتقککا  دهیککد. بشککرها را بککا اتککانو   ml 939سککنجی هککا را بککه بککال  حجکک هکک  زده و محلککو محتویککات شککدن 

 سنجی بریزید. با اتانو  تا خط نشانه رقی  کنید. را درون بال  حج شسته و محصو  شستشو 

 

                                                 
برای  باشد. ای  اطحعات تنهاتجاری می ای از ی  فرآورده مناسب موجود به صورتنیز معرو  است نمونه VN 150سولفون بلو که به نام دی 1اسید بلو  -1

 راحتی کاربران ای  استاندارد ارایه شده است.
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 محلول اسيد   4-4-1

ml 999  آب بهml 99  سنجی ( درون ی  بال  حج 1-2-2محلو  ذخیره )بندml 399  .اضافه کنیدml 99 

کنید. محلو   را ، مخلو  و تا خط نشانه با آب رقی  فزودها g/l 923محلو  سولفوری  اسید با غلظت تقریبی 

 داری کنید. در مکان تاری  نگه

 وسايل       7 

 مایشگاهی به همراه وسای  زیر استفاده کنید.از وسای  معمو  آز

 ایسنبادهای درپوش شیشه دارای ml 939با ظرفیت  گيري،بالن يا استوانه اندازه   7-0

 1236دارد ملی ایران شماره استان A ردههای ، مطاب  ویژگیml 93، با ظرفیت بورت   7-1

 A ردهمطاب   ایسنبادهای دارای درپوش شیشه ml 1999، با ظرفیت سنجی تک نشانهبالن حجم   7-9

 3399استاندارد ملی ایران شماره 

 بردارينمونه   6

     و آماده  3923باید مطاب  دستورکارهای استاندارد ملی ایران شماره را ی  نمونه آزمایشگاهی از شوینده 

 د. داری کنینگه

 روش انجام آزمون        5

 آزمونه   5-0

ماده فعا  کاتیونی باشد، با  mol 993/9 تا mol 999/9مقدار کافی از نمونه آزمایشگاهی را به صورتی که حاوی

 وزن کنید. mg 3/9تقریب 

 هنمای تقریبی به کار رود.تواند به عنوان ی  رامحاسبه شده می 369که برپایه جرم مولکولی نسبی  1جدو  

 راهنماي جرم آزمونه -0جدول 

 فعال كاتيونی مورد انتظارماده كسر جرمی 

% 

 جرم آزمونه
g 

19 19 

99 3 

199 1 

 باشند:های احتمالی به شر  زیر میمزاحمت
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که هنگامیحضور دارند  1آبدوست ی نسبی پایی  که به صورتهای تولوئ  و زایل  با جرم مولکولسولفونات الف(

، مزاحمتی ایجاد    نسبت به ماده فعا  حضور داشته باشند 13و شام   %  13های تا کسرجرمی % در غلظت

 کنند. نمی

های تترااستی  اسید)اتیل  دی نیتریلو( مزاحمتی ایجاد غیر یونی، صابون، اوره و نم   فعا  در سطحب( عوام  

 کنند.نمی

های شوینده مانند سدی  کلرید، سولفات، بورات، تری پلی فسفات، رموالسیونپ( اجزای سازنده معدنی متداو  ف

بورات باید پیش از تجزیه از بی  پرپربورات، سیلیکات و غیره مزاحمت ندارند ولی عوام  سفید کننده به غیر از 

 رفته و نمونه باید کامح در آب ح  شود. 

 گيرياندازه    5-1

نشانه با خط منتق  کرده و تا  (3-3)بند  ml 1999سنجی به بال  حج    کنید و( را در آب ح1-3آزمونه )بند 

 آب به حج  رسانده و به خوبی مخلو  کنید.

ml 93  گیریپت به درون بال  یا استوانه اندازهبا استفاده از پیاز ای  محلو  را ml 939  منتق  کنید.  (1-3)بند

ml 19  (،2-2محلو  شناساگر مخلو )بند ml 13 و  (9-2)بند  کلروفرمml 93 های با استفاده از استوانه را آب

 خوبی مخلو  کنید.هو ب به آن اضافه کردهگیری اندازه

شروع کنید . پس از هر بار و تیتراسیون را پر کرده  (3-2)بند  را با محلو  سدی  لوری  سولفات( 9-3)بند بورت 

 .ه خوبی تکان دهیدی را بسته و بیرگبال  یا استوانه اندازه پوشافزودن، در

 .خواهد شد رنگ ینی )کلروفرم( آبیایالیه پ -يادآوري

که در آن رنگ امه دهید تا نقطه پایانی واکنش ادمکرر های شدید را قطره قطره همراه با تکان دادن تیتراسیون

 .ودششود، حاص  رتی مای  به خاکستری میصو)کلروفرم( ینیرنگ الیه پایآبی ناپدید  و 

 بيان نتايج       8

 محاسبات   8-0

 کنید. محاسبه 1رابطه  با استفاده از برحسب درصد جرمی را کاتیونی فعا   مادهمقدار 

 
 که در آن :

V  ؛استفاده برای تیتراسیونمورد ( 3-2 حج  محلو  سدی  لوری  سولفات )بند 

c      های مو ( برحسب 3-2)بند غلظت واقعی محلو  سدی  لوری  سولفاتC12H25NaO4S  ؛در لیتر 

                                                 
1- Hydrotrope 
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Mr   ؛فعا  کاتیونی مادهمیانگی  جرم مولکولی نسبی 

M0  ؛( برحسب گرم1-3 جرم آزمونه )بند 

 دقت   8-1

 تكرارپذيري   8-1-0

ت زمون، اختح  بی  دو نتیجه مجزای به دسست. در عملیات معمو  و صحیح روش آمقدار میانگی  ا %6/1 

تر از ی  گر و وسای  و مواد آزمون یکسان بیشتری  فواص  زمانی عملی توسط آزمونمده در محدوده کوتاهآ

 .تر نخواهد شدبیشمقدار تکرارپییری میانگی  مورد در بیست مورد از 

 تجديدپذيري   8-1-1

زمون، اختح  بی  نتایج مجزای به دست آمده از ست. در عملیات معمو  و صحیح روش آمقدار میانگی  ا %2 

تر از ی  مورد در بیست مورد از مقدار تجدیدپییری آزمایشگاه مختلف با استفاده از مواد آزمون یکسان بیش دو

 .تر نخواهد شدبیشمیانگی  

 گزارش آزمون    3

 گزارش آزمون باید حداق  شام  اطحعات زیر باشد:

 ؛3193ایران شماره  استاندارد ملیبا ارجاع به روش آزمون استفاده شده      3-0

 تمام اطحعات الزم برای شناسایی کام  نمونه؛    3-1

 استفاده شده؛بیان نتایج و روش      3-9

 گیری؛معمو  مشاهده شده در حی  اندازههر گونه مورد غیر    3-4

 شود؛طور اختیاری در نظر گرفته میهر گونه عملیاتی که در ای  استاندارد ملی بیان نشده یا به    3-7

 زمون؛آتاریخ انجام    3-6

 گر.نام و امضای آزمون    3-5

 
 


