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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی)
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  29/6/92به
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مورخ  29/3/92جهت اجرا ابالغ شده است .
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان
و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل میشود .پیش نویس استانداردهای ملی
ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها
در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود  .بدین ترتیب ،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد
مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.
1

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک ) 9(IECو
2

سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط کمیسییون کیدکس غییایی ) 3(CACدر کشیور
فعالیت می کند  .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور  ،از آخرین پیشیرفت
های علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون  ،برای حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت
و ایمنی فردی و عمومی  ،حصول اطمینیان از کیفییت محصیوتت و مالحظیات زیسیت محیطیی و اقتصیادی  ،اجیرای بعضیی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد ،اجباری نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوتت کشور  ،اجرای استاندارد کاتهای صادراتی و درجهبندی آن
را اجباری نماید  .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممیزی و صدور گواهی سیستم هیای میدیریت کیفییت و میدیریت زیسیتمحیطیی  ،آزمایشیگاه هیا و مراکیز
کالیبراسیون ( واسنجی ) وسایل سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضیوابط نظیام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط تزم  ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن هیا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین المللی یکاها  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسایل سنجش  ،تعیین عیار فلیزات گرانبهیا و انجیام
تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
« رنگدانهيارها -ويژگیها و روشهاي آزمون -قسمت :6باريت (باريم سولفات طبیعی)»
(تجديد نظر اول)
ريیس:

سمت و /يا نمايندگی

زرگر ،بهروز
(دکترای شیمی)

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر:
مدیرعامل شرکت پرشیا پژوهش شریف

حاتمی ،امیر
(فوق لیسانس شیمی)
اعضاء( :اسامی به ترتیب حروف الفبا(
بیات ،زهرا
(لیسانس شیمی کاربردی)

مسئول کنترل کیفی مجتمع صنایع
شیمیایی ،خودرنگ ،پلیمر و ریف ایران

جنتی ،زهرا
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس اداره کل استاندارد استان
خوزستان

دایی ،مینا
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس اداره کل استاندارد استان
خوزستان

دوستی خواه ،سمیرا
(لیسانس شیمی)

کارشناس

زرگر ،مینا
(لیسانس شیمی)

کارشناس شرکت پرشیاپژوهش شریف

طاهری ،مریم
(لیسانس مهندسی شیمی)

مسئول کنترل کیفی مجتمع صنایع
شیمیایی ،خودرنگ ،پلیمر و ریف ایران

فتاحی نیا ،مهناز
(فوق لیسانس شیمی)

شرکت زرگستر روبینا

کریمی چشمه علی ،مریم

مدیر فنی شرکت پارس لیان اروند

ج

(فوق لیسانس شیمی)
محمودی ،اکرم
(لیسانس شیمی)

کارشناس شرکت پتروفناوری آسه

کارشناس شرکت زرگستر روبینا

نقدی ،تینا
(فوق لیسانس شیمی)

د

پیش گفتار
اسییتاندارد" رنگدانییهیارهییا -ویژگیییهییا و روشهییای آزمییون -قسییمت :9باریییت (بییاریم سییولفات طبیعییی)"
نخسییتین بییاردر سییال 1331ت یدوین شیید.اییین اسییتاندارد بییر اسییاس پیشیینهادهای رسیییده وبررسییی توسییط
کمیسیییونهییای مربییوط شییرکت پرشیییا پییژوهش شییریف بییرای اولییین بارموردتجدیییدنظرقرار گرفییت و در
یکهیزار و یکصید وپیانزدهمین اجیالس کمیتیۀ ملیی اسیتاندارد صینایع شییمیایی و پلیمیر میورخ 29/2/93
مییورد تصییویب قییرار گرفییت ،اینییک ب یه اسییتناد بنیید یییک مییاده  3قییانون اصییالح قییوانین و مقییررات موسسییه
اسییتاندارد و تحقیقییات صیینعتی ایییران ،مصییوب بهمیین مییاه  ،1331بییهعنییوان اسییتاندارد ملییی ایییران منتشییر
میشود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفتهای ملیی و جهیانی در زمینیۀ صینایع ،علیوم و خیدمات،
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که بیرای اصیالح و تکمییل ایین
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت  .بنابراین ،باید
همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
این استانداردجایگزین استانداردملی ایران شماره:6963سال1331است.
منبع و ماخیی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :
ISO 3262-2: 1998, Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 2: Barytes
)(natural barium sulfate

ه

رنگدانهيارها -ويژگیها و روشهاي آزمون -قسمت :6باريت (باريم سولفات طبیعی)
2

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین الزامات و روشهای آزمون باریت (باریم سولفات طبیعی) میباشد.
این استاندارد برای باریم سولفات طبیعی که بهعنوان رنگدانهیار برای پوشرنگها استفاده میشود ،کاربرد
دارد.
6

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است .
بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن
مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده
شده است ،همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیههای بعدی آن ها مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :
 2-6استاندارد ملی ایران شماره  ، 9291رنگها و جالها – روشهای نمونه برداری مواد اولیه
 6-6استاندارد ملی ایران شماره ،1393
 6-6استاندارد ملی ایران شماره  ،3293رنگینه یارهای مورد مصرف در رنگ – ویژگیها و روشهای آزمون
 4-6استاندارد ملی ایران شماره  ،3393 -9رنگدانهها و رنگدانه یارها  -روش کلی آزمون  -قسمت دوم:
تعیین مواد فرار در  193درجه سلسیوس
 5-6استاندارد ملی ایران شماره  ،3393 -3رنگدانهها و پرکنندهها -تعیین مواد محلول در آب (روش
استخراج گرم)-روش آزمون
 2-6استاندارد ملی ایران شماره  ،3393 -3رنگدانه ها و پر کنندهها -روشهای آزمون عمومی  -قسمت :3
تعیین باقیمانده روی الک روش شستشوی دستی با آب
 7-6استاندارد ملی ایران شماره  ،3393 -2رنگدانهها و پرکننده ها -تعیین مقدار  PHسوسپانسیون آبی-
روش آزمون
 8-6استاندارد ملی ایران شماره  ،3393 -12رنگدانهها و پرکنندهها -تعیین مقدار  PHسوسپانسیون آبی-
روش آزمون
 3-6استاندارد ملی ایران شماره  ،19923فیلترهای متخلخل آزمایشگاهی درجه تخلخل طبقه بندی و
نامگیاری
6

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد اصطالح و تعریف زیر بهکار میرود:
1

2-6
باريت

باریم سولفات ( )BaSO4تولید شده بهطور طبیعی
4

الزامات و روشهاي آزمون

الزامات اساسی باریتها در جدول  1و الزامات توافقی آن در جدول  9مشخص شده است.
جدول -2الزامات اساسی
ويژگی

واحد

روش آزمون

الزامات
درجه A

درجه B

حداقل مقدار باریم سولفات

)% )m/m

29

39

بند  6را ببینید

حداکثر باقیمانده الک 23 µm

)% )m/m

9/ 3

جدول  9را
ببینید

استاندارد ملی ایران شماره
3393 -3

حداکثر مواد فرار در دمای 193 ºC

)% )m/m

حداکثر کاهش جرم در اثر اشتعال

)% )m/m

9/ 3
1

استاندارد ملی ایران شماره
a
3393 -9
جدول  9را
ببینید

حداکثر مواد محلول در آب

استاندارد ملی ایران شماره
3293
استاندارد ملی ایران شماره
3393 -3

مقدار  pHسوسپانسیون آبی

 6تا 19

استاندارد ملی ایران شماره
3393 -2

 aبا توافق بین طرفین ذینفع میتوان از آزمونههای غیر از  19 gاستفاده کرد.

5

نمونهبرداري

یک نمونه نماینده از فراورده مورد آزمون را مطابق استاندارد ملی ایران شماره  9291بردارید.
2

اندازهگیري مقدار باريم سولفات

 2-2کلیات
برای باریتها ،باریم نامحلول در اسید ،برحسب باریم سولفات محاسبه و بیان میشود.

9

جدول -6الزامات توافقی
ويژگی

واحد

روش آزمون

الزامات
درجه A

درجه B

مواد باقیمانده الک ()23 µm

)%)m/m

جدول  1را ببینید

با توافق طرفین ذینفع

توزیع اندازه ذرات(روش دستگاهی)

)%)m/m

با توافق طرفین ذینفع

رنگ

a

با توافق طرفین ذینفع

شفافیت
حداکثر کاهش در اثر اشتعال

استاندارد ملی ایران
شماره 3393 -3
استاندارد ملی ایران
شماره 3293
با توافق طرفین ذینفع
b

)%)m/m

جدول  1را ببینید

با توافق طرفین ذینفع

مواد محلول در آب

استاندارد ملی ایران
شماره 3293
استاندارد ملی ایران
شماره 3393 -3

مقاومت استخراج محلول آبی

Ωm

مواد محلول در هیدروکلریک اسید

)%)m/m

با توافق طرفین ذینفع

استاندارد ملی ایران
شماره 3393 -12
بند  3را ببینید

 aیک روش ته نشینی با استفاده از جیب پرتو ایکس در استاندارد  EN 725-5:1996آمده است.
b

روش آزمون در آماده سازی

 6-2مواد و /يا واکنشگرها

فقط از مواد با خلوص تجزیهای شناخته شده و فقط از آب حداقل درجه  3مطابق استاندارد ملی ایران شماره
 1393استفاده کنید.
 2-6-2هیدروکلريک اسید ،غلیظ ،با کسر جرمی حدود  33 %و جرم حجمی 1/12 g/ml
 6-6-2هیدروکلريک اسید ،رقیق شده به نسبت 3 : 1
یک قسمت حجمی هیدروکلریک اسید غلیظ (بند  )1-9-6را به سه قسمت حجمی آب اضافه کنید.
 6-6-2هیدروکلريک اسید ،رقیق شده به نسبت 199 : 1
یک قسمت حجمی هیدروکلریک اسید غلیظ (بند  )1-9-6را به  199قسمت حجمی آب اضافه کنید.
 4-6-2سولفوريک اسید ،رقیق شده به نسبت 2 : 1
یک قسمت حجمی سولفوریک اسید غلیظ با کسر جرمی حدود  26 %و جرم حجمی  1/32 g/mlرا به آرامی
نه قسمت حجمی آب اضافه کنید.
 5-6-2محلول آمونیاک ،رقیق شده به نسبت 3 : 1
یک قسمت حجمی محلول آمونیاک غلیظ با کسر جرمی حدود  39 %و جرم حجمی  9/339 g/mlرا به سه
قسمت حجمی آب اضافه کنید.
 2-6-2آب برم ،محلول اشباع
3

 7-6-2محلول سديم کربنات ،با غلظت 19 g/l
 1 gسدیم کربنات بدون آب را در  199 mlآب حل کنید.
 8-6-2محلول هیدروکسیل آمونیوم کلريد ،با غلظت 39 g/l
 3-6-2مخلوط ذوب

قسمتهای جرمی یکسان از سدیم کربنات و پتاسیمکربنات را مخلوط کنید.
 6-2وسايل

از وسایل و ظروف شیشهای معمول آزمایشگاهی به همراه وسایل زیر استفاده کنید.
 2-6-2بوته پالتینی ،با سرپوش
 6-6-2بوته صافی سیلیکا متخلخل ،با اندازه منفی شاخص ( P16قطر منفی  19 µmتا  )16 µmمطابق
استاندارد ملی ایران شماره 19923
 6-6-2گرمخانه فن دار ،با قابلیت نگهداری دما در )193 ± 9) ºC
 4-6-2کوره مافل
 4-2روش انجام آزمون

حدود  1 gآزمایه ( )m0از قبل خشک شده مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  3393 -9را با تقریب 1 mg
وزن کرده و به یک بشر  299 mlمنتقل کنید .سپس  199 mlمحلول هیدروکلریک اسید (بند  )3-9-6را
اضافه کرده و اجازه دهید بهمدت یک ساعت در دمای اتاق بماند ،درحالیکه بعضی مواقع هم میزنید .این
محلول را با استفاده از کاغی صافی بدون خاکستر با بافت ریز  193 mmصاف کرده و رسوب روی کاغی صافی
را یک بار با  19 mlآب داغ شستشو دهید.
کاغی صافی را به یک بوته پالتینی (بند  )1-3-6منتقل کرده ،خشک و مشتعل کنید 3 g .از مخلوط ذوب
(بند  )2-9-6را به آن افزوده ،کامال مخلوط کنید و سپس  1 gدیگر مخلوط ذوب را روی قسمت باتیی
مخلوط در بوته اضافه کنید.
بوته در بسته را به مدت 13دقیقه در کوره در دمای  399 ºCتا  299 ºCحرارت دهید ،سپس از کوره خارج
کرده و بگیارید بوته و درپوش خنک شود.
 199 mlآب داغ را درون یک بشر  )A( 699 mlافزوده ،بوته و درپوش را درون بشر قرار دهید و به مدت
13دقیقه به آهستگی حرارت دهید تا میاب خارج شود .سپس بوته و درپوش را بهوسیله انبرک نیکلی تمیز
یا انبرک مناسب دیگر خارج کنید .بوته ،درپوش و انبرکها را با آب درون بشر بشویید .هر گونه باقیمانده
سفید را با یک میله همزن شیشهای دارای سرتستیکی از بوته خارج کرده و دوباره با آب بشویید.
 23 mlآب و  3 mlهیدروکلریدریک اسید غلیظ (بند  )1-9-6را در یک بشر  699 mlدیگر ( )Bافزوده و
بوته و درپوش را درون بشر قرار دهید.
مایع آبی استخراجی حاصل از ذوب در بشر ( )Aرا به مدت  39دقیقه روی سطحی گرم قرار دهید تا ته
نشین شود .سپس محلول داغ باتی رسوب را روی کاغی صافی بدون خاکستر با بافت ریز  193 mmسرریز
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کنید .رسوب را با قسمتهای  19 mlمحلول سدیم کربنات داغ (بند  )3-9-6سه مرتبه با سرریز کردن
شسته و به کاغی صافی انتقال دهید .شستشو را سه مرتبه با قسمتهای  3 mlمحلول سدیم کربنات تکرار
کرده و محلول حاصل از شستشو را دور بریزید.
بوته و درپوش را از محلول اسید در بشر  Bخارج کرده و درون بشر با آب شستشو دهید .این محلول را به
بشر  Aحاوی مایع استخراجی میاب منتقل کنید ،کاغی صافی و باقیمانده را به آن اضافه کنید .بشر را با یک
شیشه ساعت پوشانده و به مدت پنج دقیقه بجوشانید .سپس روی کاغی صافی  193 mmدرون بشر  Bکه در
حالت اولیه حاوی محلول اسیدی بوده ،صاف کنید .کاغیهای صافی را شش مرتبه با حجمهای  19 mlآب
داغ شستشو دهید.
کاغیهای صافی را به بوته پالتینی منتقل ،خشک و سپس در دمای  639 ºCتا  399 ºCمشتعل کنید9 g .
مخلوط ذوب (بند  )2-9-6به بوته اضافه کنید .بوته و درپوش را بهمدت  13دقیقه در دمای  399 ºCتا ºC
 299حرارت دهید .سپس بوته و درپوش را از کوره خارج کرده و خنک کنید.
 39 mlآب داغ به بشر  Aافزوده ،بوته و درپوش را درون بشر قرار دهید .بهمدت 13دقیقه به آهستگی حرارت
دهید تا ترکیبات حاصل از ذوب قلیایی استخراج شود .سپس با استفاده از کاغی صافی  193 mmصاف کنید.
رسوب روی کاغی صافی را دو مرتبه با قسمتهای  3 mlاز محلول سدیم کربنات شستشو داده و محلولهای
حاصل از شستشو را دور بریزید.
 99 mlهیدروکلریک اسید (بند  )9-9-6و  39 mlآب داغ به بشر  Aکه هنوز حاوی بوته و درپوش میباشد،
اضافه کنید .این محلول را با استفاده از کاغی صافی ،صاف کرده سپس محلول زیر صافی را در بشر  Bکه
حاوی محلول استخراجی اسیدی اولیه است ،جمعآوری کنید .رسوب روی کاغی صافی را شش مرتبه با
قسمتهای  3 mlآب داغ شستشو دهید .محلول زیر صافی را تا حجم تقریبا  399 mlبا آب رقیق کنید.
محلول بشر  Bرا بجوشانید تا کربن دیاکسید خارج شود .سپس تا ظهور رنگ زرد ،آب برم (بند)6-9-6
اضافه کنید .محلول آمونیاک (بند  )3-9-6در مقادیر کم افزوده و محلول را بجوشانید تا هیدروکسیدهای
آهن ،آلومینیم و منگنز رسوب دهند .رسوب را با استفاده از کاغی صافی سریع صاف کنید و سه مرتبه با
محلول داغ آمونیاک (بند  )3-9-6شستشو دهید ،محلول زیر صافی و محلولهای حاصل از شستشو را در
یک بشر  299 mlجمعآوری کنید.
رسوب را در بشر دیگری با حدود  3 mlهیدروکلریک اسید (بند  )6-9-6و  19 mlآب مقطر حاوی چند
قطره محلول هیدروکسیل آمونیوم کلرید (بند  )3-9-6حل کنید .این محلول را تا حجم  39 mlرقیق کرده و
تا ظهور رنگ زرد ،آب برم (بند )6-9-6اضافه کنید .سپس محلول آمونیاک (بند  )3-9-6در مقادیر کم اضافه
کنید .رسوب را به صورت شرح داده شده در بات صاف کرده و بشویید .محلولهای زیر صافی دو مرحله بات را
به بشر  Bاضافه کرده و کل محلول را با استفاده از هیدروکلریک اسید (بند  )9-9-6در حضور متیل اورانژ
اسیدی کنید .حدود  2 mlاسید اضافی بیفزایید.
محصول استخراجی اسیدی را تا جوشیدن حرارت دهید .هم بزنید و  99 mlمحلول سولفوریک اسید رقیق
داغ (بند  )2-9-6را اضافه کنید .بگیارید بشر دربسته بهمدت سه ساعت روی سطحی گرم بماند.
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محلول را با استفاده از بوته صافی سیلیکا متخلخل (بند  )9-3-6که از قبل در گرمخانه فن دار (بند )3-3-6
در دمای  )193 ± 9) ºCخشک شده و در دسیکاتور خنک و وزن شده ،صاف کنید .سپس رسوب را چهار
مرتبه با قسمتهای  19 mlآب داغ شستشو دهید .سپس به مدت 13دقیقه در گرمخانه فندار در دمای )
 )193 ± 9ºCخشک کنید و در کوره مافل (بند  )2-3-6در دمای  399 ºCتا  699 ºCتا رسیدن به جرم
ثابت حرارت دهید .رسوب را در دسیکاتور خنک کرده و با تقریب  )m1( 9/1 mgوزن کنید .بهطور جایگزین
میتوانید رسوب را روی یک کاغی صافی صاف کرده ،در بوته پالتینی قرار داده و قبل از خنککردن در
دسیکاتور ،خشک و مشتعل کنید.
 5-2بیان نتايج
مقدار ترکیب باریم ،W(BaSO4) ،را برحسب درصد جرمی باریم سولفات از رابطه  1محاسبه کنید:
()1
m
wBaSO4   1  100
m0
که در آن:
 m0جرم آزمونه بر حسب گرم؛
 m1جرم رسوب بر حسب گرم.
 7اندازهگیري مواد محلول در هیدروکلريک اسید
 2-7مواد و /يا واکنشگرها

فقط از مواد با خلوص تجزیه ای شناخته شده و فقط از آب حداقل درجه ،3مطابق استاندارد ملی ایران
شماره  1393استفاده کنید.
 2-2-7هیدروکلريک اسید ،با کسر جرمی حدود  93 %و جرم حجمی 1/193 g/ml
 6-7وسايل

از وسایل و ظروف شیشهای معمول آزمایشگاهی به همراه وسایل زیر استفاده کنید.
 2-6-7صافی غشايی ،با اندازه منفی 9/3 µm
 6-6-7گرمخانه فن دار ،با قابلیت نگهداری دما در )193 ± 9) ºC
 6-7روش انجام آزمون

حدود  19 gآزمایه ( )m0را با تقریب  9/1 mgدرون یک بشر  699 mlوزن کنید .سپس  39 mlآب و حدود
 39 mlهیدروکلریک اسید (بند  )1-1-3را با دقت اضافه کنید .بشر را با شیشه ساعت بپوشانید و محلول را
به مدت  13دقیقه بجوشانید.
صافی غشایی (بند  )1-9-3را در گرمخانه فندار (بند  )9-9-3در دمای  )193 ± 9) ºCتا رسیدن به جرم
ثابت خشک کرده ،در یک دسیکاتور تا دمای اتاق خنک کرده و با تقریب  )m1( 9/1 mgوزن کنید .سپس
محلول را از میان آن صاف کنید .باقیمانده روی صافی را هشت بار با آب مقطر داغ بشویید .باقیمانده را به
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مدت حدود یک ساعت در گرمخانه فن دار در دمای  )193 ± 9) ºCخشک کنید .اجازه دهید دسیکاتور تا
دمای اتاق خنک شود ،سپس با تقریب  )m2( 9/1 mgوزن کنید.
 4-7بیان نتايج

مواد محلول در هیدروکلریک اسید  ،W(MSHCl)،را برحسب درصد جرمی از رابطه  9محاسبه کنید:
()9
m m

که در آن:
 m0جرم آزمونه بر حسب گرم؛
 m1جرم صافی غشایی خشک شده بر حسب گرم؛
 m2جرم صافی غشایی خشک شده به همراه باقیمانده برحسب گرم.

100 


 8گزارش آزمون
گزارش آزمون باید حداقل شامل اطالعات زیر باشد.
 2-8روش آزمون استفاده شده مطابق این استاندارد ملی؛
 6-8تمام جزئیات ضروری برای شناسایی آزمونه؛
6-8

هر گونه انحرافی از روش آزمون مشخص شده؛

 4-8مطابقت یا عدم مطابقت داشتن نمونه مورد آزمون با حدود قابل قبول؛
 5-8نام و نام خانوادگی و امضای آزمونگر؛
 2-8تاریخ انجام آزمون.
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1

2

m0

wMS HCl   100  


