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 خدا نامبه

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

 صرنتتی  تحقیقرا   و اسرتاندارد  مؤسسر   مقرررا   و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب بهسازمان ملی استاندارد ایران 

 ایران( رسمی) ملی استانداردهای نشر و تدوین تتیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران،

 .دارد عهده به را

بره   92/6/29مرور    نام موسسه استاندارد و تحقیقا  صنتتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری

 جهت اجرا ابالغ شده است. 93/4/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 مؤسسرا   و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

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

 کننردگان، مصرر   تولیدکننردگان،  شرام   نفرع،  و حر   صراحبان  منصرفان   و آگاهانره  مشرارکت  از کره  اسرت  تجاری و فناوری

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

 از پر   و شرود مری  ارسرا   مربرو   فنری  های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

 ایرران  (رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صور  در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیت  در پیشنهادها و نظرها دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

 کننرد  مری  تهیره  شده تتیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسا  که استانداردهایی نوی  پیش

 ترتیرب،  بردین  .شرود  مری  منتشرر  و چراپ  ایرران  ملری  اسرتاندارد  عنروان  به تصویب، درصور  و بررسی و طرح ملی درکمیت 

 ملری  کمیتر   در و تردوین  3 شرمارۀ  ایرران  ملری  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

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

(ISO)اسرتاندارد   المللری  برین  سرازمان  اصلی اعضای ازسازمان ملی استاندارد ایران 
الکتروتکنیرک   المللری  برین  کمیسریون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و

(OIML)  4رابرط  تنهرا  عنروان  بره  و اسرت
 غراایی   کردک   کمیسریون  

3
(CAC) خرا   هرای  نیازمنردی  و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فتالیت کشور در 

 .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنتتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور،

 حفر   کننردگان،  مصرر   از حمایرت  بررای  قرانون،  در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند میسازمان ملی استاندارد ایران 

 از بتضی اجرای اقتصادی، و محیطی زیست مالحظا  و محصوال  کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فردی ایمنی و سالمت

 اجباری استاندارد، عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و ر کشو داخ  تولیدی محصوال  برای را ایران ملی استانداردهای

 و صرادراتی  کاالهرای  اسرتاندارد  اجررای  کشرور،  محصروال   بررای  المللی بین بازارهای حف  منظور به تواند می سازمان. نماید

 فترا   مؤسسا  و زمانها سا خدما  از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیدرجه

 آزمایشرگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، زمین  در

 اسراس  برر  را مؤسسا  و ها سازمان گونه این ایران استاندارد سازمان ملی ، سنجش وسای  (واسنجی) کالیبراسیون مراکز و ها

 بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینام  الزم، شرایط احراز صور  در و کند می ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط

 فلرزا   عیرار  تتیرین  سرنجش،  وسرای   (واسرنجی ) کالیبراسیون یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند می نظار  آنها عملکرد

  .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی تحقیقا  انجام و گرانبها

                                                 
 

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين کمیسیون فني 

 "ويژگیها و روش هاي آزمون -پودر تالک مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي"

 (دوم)تجديد نظر 

 

 نمایندگیسمت و/ یا  رئیس: 

 زهرا، رایگان

 (لیسان  شیمی)

 کارشناس استاندارد

 

  دبیر:

 سرین، ن محمدبیگی

 (فوق لیسان  مهندسی شیمی)

 

 گروه بهداشتی فیروز

  ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء

 ، باقر                                                 احسانی گرگری

 )لیسان  شیمی(

 استاندارد پژوهشگاه

 

 شهین، بهرامی

 شیمی(مهندسی  )لیسان  

 گروه بهداشتی فیروز

 حبیبی، مجید

 )لیسان  شیمی(

 آزمایشگاه بهشت آیین

 دیثهح، یعخزا

 ) لیسان  شیمی (

، بهداشتی و انجمن صنایع شوینده

 آرایشی ایران

 ذوالفقاری، فاطمه

 لیسان  شیمی

مرکز آزمایشگاههای مرجع کنتر  غاا 

 و دارو

 سیدمحمدهادیفاطمی، 

 )لیسان  شیمی (

 پالیدن شیراز

 غفاری، پری

 )لیسان  شیمی (

 آزمایشگاه مهر

 کاهه، بتو 

 )لیسان  شیمی(

 لتلی، مریم

 )لیسان  شیمی(

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و 

 آرایشی ایران

 اداره استاندارد استان قزوین

 استاندارد  سازمان ملی       متین فر، مهناز

 (آلیلیسان  شیمی فوق )



 د 

 

 موسی عرب، محمد                                                    نگارین گستر کیمیا

 )فوق لیسان  علوم بهداشتی(
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 فهرست مندرجات
 

 عنوان
 صفحه       

 د ایران استاندارد سازمان ملی با آشنایی

 ه استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 ح پیش گفتار

 1 هد        1

 1 دامنه کاربرد      9

 1 مراجع الزامی      3

 1 اصطالحا  و تتاریف      4

 1 ویژگی ها      3

 9   بردارینمونه       6

 3 روش های آزمون      3

  13 بسته بندی      3

 13                                                                                                 نشانه گااری      2
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 تارگفپیش

 

نخستین بار  "روش های آزمونویژگی ها و   -پودرتالک موردمصر  در صنایع آرایشی بهداشتی" استاندارد

تجدید نظر شد. این استاندارد براساس پیشنهادا  1332 تدوین و برای اولین بار در سا   1339در سا  

رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تایید کمیسیون های مربوطه برای دومین بار مورد 

لی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر یکهزار و نود و دومین اجالسیه کمیته متجدیدنظر قرار گرفت و در 

مقررا   و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به این استاندارد اینکتصویب شد.  13/3/29مور  

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهمن مصوب ایران، استاندارد سازمان ملی

خردما ،   و علروم  صرنایع،  زمین  در جهانی و ملی هایپیشرفت و تحوال  با هماهنگی و همگامی حف  برای

ایرن   تکمیر   و اصالح برای که پیشنهادی هر. شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

بنرابراین،  . گرفرت  خواهرد  قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهایشده  تجدیدنظرنسخه  آخرین از همواره باید

 است. 1339: سا  623این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهی  برای که منابع و ماخای

1-USP 30-united state pharmacopeia 30-NF25  
2- IS: 1462 _ Talc for cosmetic Industry 
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 ويژگي ها و روش هاي آزمون  -پودرتالک موردمصرف در صنايع آرايشي بهداشتي

 

 و دامنه کاربرد هدف   2

 

 ، بسته بندی و نشانه گااری ، روش های آزمون، نمونه برداری ویژگی ها تتیین هد  از تدوین این استاندارد

 پودر تالک مورد مصر  در صنایع آرایشی و بهداشتی می باشد.

 

 الزامي مراجع  1

 

ترتیب آن مقررا  ارد به آنها ارجاع شده است. بدینمدارك الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن استاند

ار ارجاع داده شده تاریخ انتش در صورتی که به مدرکی با ذکر شود.محسوب میی از این استاندارد ملی جزئ

 نظرهای بتدی آن مورد نظر این استاندارد ملی نیست.تجدید وها باشد، اصالحیه

نظر و مواره آخرین تجدیددر مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، ه

 نظر است. موردهای بتدی آن اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است.

اندازه گیری  -فرآورده های آرایشی و بهداشتی ،1339، سا  1196: شماره ایران ملی استاندارد 1-2

 روش آزمون – آرسنیک

 و هاویژگی – تجزیه آزمایشگاه در مصر  مورد آب، 1331، سا  1393: شماره ایران ملی استاندارد 1-1

 آزمون هایروش

 نمونه برداری از مواد آرایشی و بهداشتی، 1339، سا  1339: شماره ایران ملی استاندارد 1-9

، تتیین شرایط بهداشتی ساخت پودر بچه و حد مجاز 1333، سا  4441: شماره ایران ملی استاندارد 1-4

 آلودگیهای میکروبی آن

 

 اصطالحات و تعاريف  9

 این استاندارد اصطالحا  و تتاریف زیر به کار می رود:در 

9-2  

 تالک

آبدار می باشد. تالک خالص دارای فرمو  با ترکیب منیزیم سیلیکا  پودر شده تالک ماده طبیتی 

Mg3Si4O10(OH)2  .آلومینیوم) کلریت ها آنها اکثرمتغیری از سنگهای متدنی که  راین ماده با مقادیاست 

(، مگنزیت)منیزیم کربنا (، کلسیت)کربنا  کلسیم( و دولومیت)کلسیم و منیزیم سیلیکا و منیزیم  هیدراته

 همراه است. ،هستند کربنا (
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 ويژگي ها  4

 ويژگي هاي فیزيکي و شیمیايي 4-2 

ن باید مین استاندارد مورد آزمون قرار گیرد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آه 6 چنانچه نمونه طب  بند

 مطاب  جدو  شماره یک باشد

 میکروبیولوژيويژگي هاي  4-1

 مطابقت داشته باشد.1333سا  4441ایران شماره: استاندارد ملیهای میکروبیولوژی پودر تالک بایدباویژگی 

 نمونه برداري  5

  انجام می شود. 1339سا   1339 :نمونه برداری طب  استاندارد ملی ایران شماره 

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر تالک -1جدو    

ژگیها    وي رديف  روش آزمون حدود قابل قبول 

1-6بند  درحد روش آزمون شک  ظاهری 1  

  درشتی ذرا  9

9-6بند  میکرون، درصد جرمی     حداکثر 139باقیمانده روی الک     1/9  

میکرون، درصد جرمی       حداکثر 29باقیمانده روی الک    9/9  

9/3 کاهش وزن در حرار  سر ، درصد جرمی           حداکثر 3 3-6بند    

4-6بند  درحد روش آزمون قلیاییتاسیدیته و  4  

1/9 مواد محلو  در آب، درصد جرمی                      حداکثر 3 3-6بند    

93/9 حداکثر                  ( درصد جرمی   Feآهن) بر حسب   6 6-6بند    

9/19 حداکثر( قسمت در میلیون              Pbسرب )بر حسب  3 3-6بند    

2/9 حداکثر( درصد جرمی                  Caکلسیم ) برحسب  3 3-6بند    

2-6بند  9 ( درصد جرمی               حداکثرAlآلومینیوم )بر حسب  2  

9/13 – 3/12 ( درصد جرمی                              Mgمنیزیم )بر حسب  19 19-6بند    

11 
( قسمت در میلیون           As2O3آرسنیک )برحسب 

 حداکثر
9/3 11-6بند    
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 روش هاي آزمون  8 

: شماره  ایران ملی استاندارد سه درجه آب و ایتجزیه خلو  با اکنشگرهاو و مواد از فقط آزمون طو  در

 .کنید استفاده ،1331سا  1393

 

 شکل ظاهري 8-2

 3چنانچه پودر تالک به مد   باید دارای رنگ سفید یا سفید مای  به خاکستری خیلی روشن باشد.این ماده 

 حرار  ببیند نباید رنگ آن تغییر نماید. سلسیوسدرجه  999دقیقه در حرار  

 

 اندازه گیري درشتي ذرات 8-1

 وسايل الزم 8-1-2

 لسیوسدرجه س( 193±9)ون الکتریکی قاب  تنظیم در آ 8-1-2-2

 گرم 1/9ی الکترونیکی با دقت زوترا 8-1-2-1

 ( 139 مش)میکرون  29و  (199 مش)میکرون  139الک  8-1-2-9

 میکرون 251باقیمانده روي الک  اندازه گیري 8-1-1

. محتویا  روی الک را کنیدمیکرون منتق   139وزن نموده و روی الک  گرم 1/9با دقت گرم نمونه را  19

 آب قرار دهید تا کلیه ذراتی که می توانند عبور کنند، از الک بگارند.زیر جریان مالیم شیر 

. باقیمانده روی الک را با دقت به یک کنیدخشک لسیوس سدرجه  (193±9)الک و محتویا  آن را در آون 

 شیشه ساعت وزن شده منتق  کنید و دوباره آن را خشک و به وزن ثابت برسانید. سپ  به دقت وزن کنید.

 یان نتايجب 8-1-9

 ( به دست می آید.1میکرون از متادله ) 139باقیمانده روی الک  جرمیدرصد 

X = 
  

  
   (1متادله ) 100×

X درصد جرمی باقیمانده روی الک 

m1 بر حسب گرم باقیمانده روی الک جرم 

m2 بر حسب گرم نمونه برداشتی جرم 

 میکرون 91باقیمانده روي الک اندازه گیري  8-1-4

 میکرون انجام دهید. 29ولی با استفاده از الک (  9-9-6 ) را دقیقا مانند بندآزمون 

 

 کاهش وزن در حرارت سرخاندازه گیري   8-9

 وسايل الزم 8-9-2

 درجه سانتیگراد(1933±93 )قاب  تنظیم در الکتریکی کوره 8-9-2-2

 گرم 991/9با دقت  الکترونیکیوی زترا 8-9-2-1
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 بوته چینی 8-9-2-9

 روش اجراي آزمون 8-9-1

به وزن ثابت  سلسیوسدرجه 1999گرم در یک بوته چینی که در کوره  991/9گرم از نمونه را با دقت  4

درجه  (1933 ±93 )آن را به کوره بتد. ابتدا بوته را به آرامی روی شتله حرار  داده کنیدرسیده است، وزن 

منتق  کرده و تا رسیدن به وزن ثابت در آنجا حرار  دهید. سپ  آن را در دسیکاتور قرار داده تا  سلسیوس

 .کنیدسردشود. پ  از آن توزین 

 بیان نتايج 8-9-9

 به دست می آید. (9)نمونه در حرار  سر  از متادله  جرمدرصد کاهش 

 = X                  (                                                  9متادله)
  

  
×100 

X  کاهش جرم نمونه در حرار  سر درصد 

m1  بر حسب گرمباقیمانده  جرم 

m2  بر حسب گرم نمونه برداشتی جرم 

 

 اسیديته و قلیايیت  8-4

 وسايل الزم 8-4-2

  گرم 1/9با دقت  الکترونیکیی زوترا 8-4-2-2

 میلی لیتری 1پیپت مدرج  8-4-2-1

 ارلن سرسمباده ای 8-4-2-9

 49کاغا صافی واتمن  8-4-2-4

 مواد و يا واکنشگرها 4-1 -8

 (حجمی/حجمی) درجه 26میلی لیتر الک  199گرم از متر  را در  1/9متر  برومو تیمو  بلو:  8-4-1-2

 . اگر الزم شد محلو  را صا  کنید.کنیدح  

( حجمی/حجمی)درجه  26میلی لیتر الک   199گرم از متر  را در 1/9محلو  فن  فتالئین:  8-4-1-1

 ح  کنید.

  موالر 91/9 اسید کلریدریک محلو  استاندارد 8-4-1-9

  موالر 91/9 هیدروکسید سدیم محلو  استاندارد 8-4-1-4

 روش آزمون 8-4-9

سمباده ای منتق   گرم از نمونه را توزین کرده سپ  به یک ارلن سر 3/9گرم،  1/9با دقت   8-4-9-2

دقیقه رفالک  کنید. سپ  آن را با  39میلی لیتر آب مقطرجوشیده سرد شده به آن اضافه  و  39کنید. 

 کاغا صافی صا  کنید.
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لیتر متر  برموتیمو  بلو اضافه میلی  1/9میلی لیتر از محلو  صا  شده فوق برداشته و  19  8-4-9-1

قدار . متا محلو  تغییر رنگ دهد کنیداضافه  موالر 91/9 اسیدکلریدریک ،قطره قطره  کنید سپ 

 میلی لیتر باشد. 4/9جهت تغییر رنگ، نباید بیش از مصر  شده  اسیدکلریدریک

میلی لیتر متر  فن   1/9را برداشته و  (1-3-4-6از محلو  صا  شده بند )میلی لیتر  19 8-4-9-9 

هیدروکسید سدیم  قدار. مکنیداضافه  موالر 91/9هیدروکسید سدیم قطره قطره سپ   کنیدفتالئین اضافه 

 میلی لیتر باشد. 3/9جهت تغییر رنگ، نباید بیش از مصر  شده 

 

 اندازه گیري درصد مواد محلول در آب  8-5

 وسايل الزم  8-5-2

 لوازم شیشه ای متمو  آزمایشگاهی 8-5-2-2

 سانتیگراد درجه 193قاب  تنظیم در  الکتریکی آون 8-5-2-1

 گرم 1/9با دقت  الکترونیکیتراروزی  8-5-2-9

 49کاغا صافی واتمن  8-5-2-4

 کاغا لیتموس 8-5-2-5

 روش آزمون  8-5-1

 39و به آن  منتق  کنید یک ارلن سرسمباده ایتوزین کرده سپ  به گرم  1/9نمونه را با دقت از گرم  19

دقیقه آن را حرار  دهید. اجازه  39. تحت رفالک  کنیدمیلی لیتر آب مقطر جوشیده سرد شده اضافه 

و حجم محلو  را با آب مقطر جوشیده سرد  کنیدصا  با کاغا صافی،  دهید محلو  خنک شود سپ  آن را 

میلی لیتر از این  9/93 باشد.، خنثی  لیتموسبا کاغا  بایدمیلی لیتر برسانید. محلو  صا  شده  39شده به 

 بشر .کنیدمنتق  ، و توزین شده به وزن ثابت رسیده سلسیوسدرجه  193که قبال  در  بشرمحلو  را به یک 

تا رسیدن به وزن  سلسیوسدرجه  193را بر روی بن ماری قرار دهید تا آب آن تبخیر شود سپ  در آون 

 .کنیدثابت خشک 

 بیان نتايج  8-5-9

 به دست می آید. (3)مواد محلو  در آب از متادله  درصد جرمی

X = 
  

  
(3متادله ) 100 ×2×   

X  جرمی مواد محلو  در آبدرصد 

m1 بر حسب گرم باقیمانده در بشر جرم 

m2 بر حسب گرم نمونه برداشتی جرم 

 

 اندازه گیري آهن   8-8

 وسايل الزم 8-8-2



6 

 

 آزمایشگاهی متمو  ایشیشه لوازم و وسای  8-8-2-2

 آهنکاتد -مجهز به سیستم شتله و المپ هالو دستگاه جاب اتمی 8-8-2-1

 گرم 9991/9با دقت  الکترونیکیترازوی  8-8-2-9

 بن ماری  8-8-2-4

 49کاغا صافی واتمن  8-8-2-5

 مواد و يا واکنشگرها 8-8-1

  موالر 3/9 کلریدریکاسیدمحلو  استاندارد 8-8-1-2

 (FeCl3) ،جرمی %22بدون آب با خلو   کلرید آهن 8-8-1-1

 آزمونهاي تهیه محلول   8-8-9

 آزمون ذخیرهمحلول تهیه  8-8-9-2

این ید. منتق  کنارلن سر سمباده ای یک ده سپ  به کرتوزین گرم  9991/9با دقت  گرم از نمونه را  19

دقیقه  39ده و برای کراضافه  موالر 3/9میلی لیتر اسید کلریدریک  39و به آن  (m)کنیدوزن را یادداشت 

میلی لیتری  199. پ  از خنک شدن، سوسپانسیون را در یک بالن حجمی کنیدروی بن ماری رفالک  

. روی میلی لیتر آب مقطر گرم شستشو دهید 19هر بار با  ر،با 3را  ارلن. باقیمانده مواد موجود در کنیدصا  

زیر صافی خنک شود سپ  با  اجازه دهید محلو . ب مقطر گرم شستشو دهیدمیلی لیتر آ 13صافی را نیز با 

 .بهم بزنید تا یکنواخت شود کامال .ر به حجم برسانیدآب مقط

 آزمونهتهیه  8-8-9-1

میلی لیتری  199به یک بالن حجمی با یک پیپت را  (1-3-6-6نمونه بند )میلی لیتر از محلو  ذخیره  3/9

تا خط نشانه به  آب مقطرسپ  با اضافه کنید. موالر 3/9میلی لیتر اسید کلریدریک  39ده و به آن کرمنتق  

  بهم بزنید تا یکنواخت شود. کامال .حجم برسانید

 ذخیره استاندارد آهن محلول  8-8-9-9

محلولی با غلظت تا  کنیدح   موالر 3/9لیتر اسید کلریدریک  میلی 139در  راگرم کلرید آهن  3499/4

 .کنیددر میلی لیتر آهن بدست آید. این محلو  را درست قب  از مصر  تهیه میکروگرم  939

 هاي استاندارد آهنمحلول  تهیه 8-8-9-4

به  بریزید موالر 3/9میلی لیتر اسید کلریدریک 39میلی لیتری برداشته و در هر کدام  199حجمیبالن  4

میلی لیتر از محلو  ذخیره  4و میلی لیتر  9/3، میلی لیتر  3/9، میلی لیتر  9/9ترتیب به این بالن ها، 

. به حجم برسانید. هرکدام از بالن ها را تا خط نشانه با آب مقطر کنیداضافه  (3-3-6-6)استاندارد آهن بند 

وگرم در میلی میکر 9/3این بالن ها به ترتیب شام   د.نکامالبهم بزنید تا یکنواخت شو محتویا  بالن ها را

میکروگرم در میلی لیتر آهن می  19و  میکروگرم در میلی لیتر 3/3 ، میکروگرم در میلی لیتر 93/6، لیتر 

  باشند.

 روش آزمون 8-8-4
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 منحنی کالیبراسیون را در ( 4-3-6-6در دستگاه جاب اتمی با استفاده از محلولهای کالیبراسیون بند  ) 

 استیلن رسم کنید. سپ  مقدار آهن -آهن و سیستم شتله هوا کاتد-هالو نانومتر و المپ 3/943طو  موج 

 .کنیدرا اندازه گیری  ( 9-3-6-6 ) بند هآزمون

 نتايج آزمون 8-8-5

 بدست می آید: (4متادله )از  درصد جرمیبرحسب  (X)آهنمقدار 

 

 × X =D                                                              (         4متادله )           
   

 
  

D   میکروگرم در میلی لیتربرحسب بدست آمده ، از روی منحنی کالیبراسیون  نمونه کهآهن میزان (ppm) 

X  درصد جرمینمونه برحسب  آهنمقدار 

m  برداشتی از نمونه بر حسب گرم جرم 

 

 اندازه گیري سرب  8-7

 وسايل الزم 8-7-2

 آزمایشگاهی متمو  ایشیشه لوازم و وسای  8-7-2-2

 سرب کاتد-مجهز به سیستم شتله و المپ هالو دستگاه جاب اتمی 8-7-2-1

 گرم9991/9 دقت با الکترونیکی رازویت 8-7-2-9

 مواد و يا واکنشگرها 8-7-1

 سانتیگراددرجه  99در دمای  گرم بر میلی لیتر 32/1با جرم حجمی  نیتریک غلی اسید  8-7-1-2

  Pb(NO3)2، جرمی%22با خلو  حداق   نیترا  سرب 8-7-1-1

  موالر 3/9 اسیدکلریدریکمحلو  استاندارد 8-7-1-9

 آزمونهاي تهیه محلول   8-7-9

 آزمونهتهیه  8-7-9-2

 .کنید( استفاده 1-3-6-6ذخیره آزمون بند)از محلو  

 استاندارد سربذخیره تهیه محلول  8-7-9-1

میلی لیتر اسید نیتریک می باشد  1میلی لیتر آب مقطری که شام    199گرم نیترا  سرب را در 1699/9

تا خط نشانه به با آب مقطر ده کرمیلی لیتری منتق   1999 حجمیآن را به یک بالن سپ   کنید.ح  

میلی لیتر از این محلو  را  19 ،به وسیله یک پیپت حبابدار .بهم بزنید تا یکنواخت شود کامال .حجم برسانید

. محتویا  بالن به حجم برسانیدبا آب مقطر تا خط نشانه  ،دهکرمیلی لیتری منتق   199به یک بالن حجمی 

 را کامال بهم بزنید تا یکنواخت شود. 

 میکروگرم سرب است. 19هر میلی لیتر این محلو  شام  

 

 استاندارد سرب هاي تهیه محلول 8-7-9-9
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به  بریزید موالر 3/9میلی لیتر اسید کلریدریک 39میلی لیتری برداشته و در هر کدام  199حجمیبالن  4

میلی لیتر از محلو  ذخیره  3/19و  میلی لیتر9/19، میلی لیتر  3/3، میلی لیتر  9/3ترتیب به این بالن ها، 

. به حجم برسانید. هرکدام از بالن ها را تا خط نشانه با آب مقطر کنیداضافه  (9-3-3-6)استاندارد سرب بند

میکروگرم در میلی  3/9این بالن ها به ترتیب شام   د.نکامالبهم بزنید تا یکنواخت شو محتویا  بالن ها را

ی میکروگرم در میلی لیتر سرب م 93/1و میکروگرم در میلی لیتر  9/1، میکروگرم در میلی لیتر  33/9، لیتر 

 باشند.

 روش آزمون 8-7-4

منحنی کالیبراسیون را در طو   ( 3-3-3-6)در دستگاه جاب اتمی با استفاده از محلولهای کالیبراسیون بند

 سرب. سپ  مقدار کنیداستیلن رسم  -و سیستم شتله هوا سرب کاتد-نانومتر و المپ هالو 9/913موج 

 .کنیدرا اندازه گیری  (1-3-3-6)بند آزمونه

 بیان نتايج 8-7-5

 بدست می آید: (3متادله )از میکروگرم در میلی لیتربرحسب  (X)سربمقدار 

 

 × X =D                                                              (         3متادله )           
   

 
  

D  میکروگرم در میلی لیتربرحسب بدست آمده ، از روی منحنی کالیبراسیون  میزان سرب نمونه که 

(ppm) 

X  میکروگرم در میلی لیترنمونه برحسب  سربمقدار 

m  برداشتی از نمونه بر حسب گرم جرم 

 

 کلسیماندازه گیري   8-6

 وسايل الزم 8-6-2

 آزمایشگاهی متمو  ایشیشه لوازم و وسای  8-6-2-2

 کلسیم کاتد-مجهز به سیستم شتله و المپ هالو دستگاه جاب اتمی 8-6-2-1

 گرم9991/9 دقت با الکترونیکی رازویت 8-6-2-9

 گرمکن الکتریکی 8-6-2-4

 مواد و يا واکنشگرها 8-6-1

درجه 99در دمای  گرم بر میلی لیتر32/1با جرم حجمی  نیتریک غلی  بدون سرباسید  8-6-1-2

 سلسیوس

  La2O3، جرمی %22با خلو  حداق  النتانیوم اکسید 8-6-1-1

 سلسیوسدرجه 99در دمای  گرم بر میلی لیتر 12/1غلی  با جرم حجمی اسیدکلریدریک  8-6-1-9

 (HClO4)، جرمی %39پرکلریک اسید  8-6-1-4

  (HF) جرمی،33 -49%  هیدروفلوریکاسید  8-6-1-5
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 (CaCl2) جرمی،%23با خلو  حداق   کلرید کلسیم 8-6-1-8

گرم بر 12/1میلی لیتر اسیدکلریدریک غلی ) جرم حجمی 199   :اسیدکلریدریک رقی محلو   8-6-1-7

میلی لیتر آب مقطر درون یک بالن حجمی  499( را به دقت به سانتیگراددرجه 99در دمای  12/1 میلی لیتر

 .بهم بزنید تا یکنواخت شود کامال .ر به حجم برسانیدسپ  با آب مقطمیلی لیتری اضافه کرده،  1999

 آزمونتهیه محلول هاي  8-6-9

 النتانیوم کلريد تهیه محلول  8-6-9-2

میلی لیتر   19 میلی لیتری منتق  و به آرامی 199به یک بالن حجمی ده کروزن  را گرم اکسیدالنتانیوم 2/3

 حجمبه ب مقطر سپ  حرار  دهید تا بجوشد. پ  از خنک شدن  با آ .کنیداضافه  به آن اسیدکلریدریک

 .یکنواخت شودبهم بزنید تا  کامال .برسانید

 نمونهتهیه محلول ذخیره  8-6-9-1

این وزن ده کرمیلی لیتری از جن  پلی تترافلورواتیلن وزن  199 ظر  تبخیرگرم نمونه را در یک  3999/9

میلی لیتر  3میلی لیتر اسیدنیتریک و  3، غلی  میلی لیتر اسیدکلریدریک 3و به آن (m)کنیدرا یادداشت 

هیدروفلوریک اضافه نموده و اسید میلی لیتر  33. بطور مرتب هم بزنید. سپ  کنیدپرکلریک اضافه اسید 

 3ماند. به باقیمانده، میلی لیتر باقی ب 3/9را روی هیتر قرار دهید تا محتویا  آن تبخیر شده و حدود  ظر 

ر  حرارا اضافه نموده و روی ظر  را با شیشه ساعت بپوشانیدو محلو  اسیدکلریدریک غلی  میلی لیتر

را با آب مقطر شسته و محتویا  آن را به ظر  تبخیر و . پ  از خنک شدن، شیشه ساعت تا بجوشد دهید

خوب هم بزنید تا محلو   .به حجم برسانیدمقطر  آب باده و کرمیلی لیتری منتق   39یک بالن حجمی 

 یکنواخت شود.

 هتهیه آزمون 8-6-9-9

 19ده و به آن کرمیلی لیتری منتق   199را به یک بالن (9-3-3-6بند) نمونه میلی لیتراز محلو  ذخیره  3

تا ده و با آب مقطر حجم کرالنتانیوم اضافه یدرکل میلی لیتر محلو  19و  غلی  میلی لیتر اسیدکلریدریک

 خوب هم بزنید تا محلو  یکنواخت شود. به حجم برسانید.خط نشانه 

 کلسیماستاندارد ذخیره تهیه محلول  8-6-9-4

میلی  1999ح  کرده و با همان محلو  به حجم  هگرم کلرید کلسیم را در اسیدکلریدریک رقی  شد63/3

میلی لیتری  199میلی لیتر از این محلو  را به یک بالن حجمی  19لیتر برسانید. بالفاصله قب  از استفاده، 

 د.، خوب هم بزنید تا محلو  یکنواخت شوبه حجم برسانیدده و با آب مقطر کرمنتق  

 میکروگرم کلسیم است. 199هر میلی لیتر این محلو ، شام  

 کلسیماستاندارد  هاي تهیه محلول 8-6-9-5

میلی لیتراز   19میلی لیتر اسید کلریدریک و  19میلی لیتری برداشته و در هر کدام  199حجمیبالن  4

، میلی لیتر9/9، میلی لیتر9/1 به ترتیب به این بالن ها، .بریزید ( 1-3-3-6) محلو  کلرید النتانیوم بند

. هرکدام از بالن کنیداضافه  (4-3-3-6بند) کلسیممیلی لیتر از محلو  ذخیره استاندارد  9/4و  میلی لیتر9/3

این  د.نکامالبهم بزنید تا یکنواخت شو . محتویا  بالن ها رابه حجم برسانید ها را تا خط نشانه با آب مقطر
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میکروگرم در میلی  9/3، میکروگرم در میلی لیتر  9/9، میکروگرم در میلی لیتر  9/1بالن ها به ترتیب شام  

 میکروگرم در میلی لیتر کلسیم می باشند. 9/4و لیتر 

 روش آزمون 8-6-4

کالیبراسیون را در طو   (  منحنی3-3-3-6در دستگاه جاب اتمی با استفاده از محلولهای کالیبراسیون بند) 

 استیلن رسم کنید. سپ  مقدار -کاتد کلسیم و سیستم شتله نیتروزاکساید-المپ هالونانومتر و  3/499موج
 .کنیدرا اندازه گیری ( 3-3-3-6)بند هآزمونکلسیم 

 بیان نتايج 8-6-5

 بدست می آید:( 6متادله )از  درصد جرمیبرحسب  (X)کلسیممقدار 

 × X =D                                                              (         6متادله )
   

 
 

D  میکروگرم در میلی لیتربرحسب بدست آمده ، از روی منحنی کالیبراسیون  یزان کلسیم نمونه کهم 

(ppm) 

X   درصد جرمینمونه برحسب  کلسیممقدار 

m  برداشتی از نمونه بر حسب گرم جرم 

 

 گیري آلومینیوماندازه   8-9

 وسايل الزم 8-9-2

 آزمایشگاهی متمو  ایشیشه لوازم و وسای  8-9-2-2

 آلومینیوم کاتد-مجهز به سیستم شتله و المپ هالو دستگاه جاب اتمی 8-9-2-1

 گرم 9991/9با دقت  الکترونیکیترازوی  8-9-2-9

 مواد و يا واکنشگرها 8-9-1

 (AlCl3) جرمی %22با خلو  حداق    کلرید آلومینیوم 8-9-1-2

 (CsCl) جرمی %3/22با خلو  حداق  سزیم کلرید 8-9-1-1

 سلسیوسدرجه  99در دمای  گرم بر میلی لیتر 12/1اسیدکلریدریک غلی  با جرم حجمی  8-9-1-9

 تهیه محلول هاي آزمون 8-9-9

 سزيم کلريد طرز تهیه محلول  8-9-9-2

کنید. کامال بهم آب مقطر ح  میلی لیتر 199در  ،ده کرگرم توزین  9991/9با دقت  سزیم راکلریدگرم 33/9

  بزنید تا یکنواخت شود.

 هتهیه آزمون 8-9-9-1

، کنیدمیلی لیتری منتق   199را به یک بالن حجمی ( 9-3-3-6)بند نمونه میلی لیتر از محلو  ذخیره 3

به ده و با آب مقطر کرد سزیم به آن اضافه یمحلو  کلرمیلی لیتر از  19میلی لیتر اسیدکلریدریک و  19

 .دکامالبهم بزنید تا یکنواخت شو. برسانیدحجم 



11 

 

 تهیه محلول ذخیره استاندارد آلومینیوم 8-9-9-9

محلو  را  سپ  نید.ح  ک آب مقطردر  و دهکرگرم توزین  9991/9با دقت د آلومینیوم را گرم کلری243/3

کامالبهم بزنید تا یکنواخت . به حجم برسانیدمیلی لیتری منتق  و با آب مقطر  1999یک بالن حجمی  به

میلی لیتری منتق   199میلی لیتر از این محلو  را به یک بالن حجمی  19بالفاصله قب  از استفاده،  .دشو

 خوب هم بزنید تا محلو  یکنواخت شود.. برسانید حجم به ده و با آب مقطرکر

 است. آلومینیوممیکروگرم  199هر میلی لیتر این محلو ، شام  

 آلومینیومتهیه محلول هاي استاندارد  8-9-9-4

میلی لیتراز   19میلی لیتر اسید کلریدریک و  19میلی لیتری برداشته و در هر کدام  199حجمیبالن  4

 9/99و  میلی لیتر9/13، میلی لیتر9/19 ،میلی لیتر9/3به ترتیب به این بالن ها،  .محلو  کلرید سزیم  بریزید

. هرکدام از بالن ها را تا خط کنیداضافه ( 3-3-2-6بند )میلی لیتر از محلو  ذخیره استاندارد آلومینیوم 

این بالن ها به  د.نکامالبهم بزنید تا یکنواخت شو . محتویا  بالن ها رابه حجم برسانیدنشانه با آب مقطر 

 99و میکروگرم در میلی لیتر  13، میکروگرم در میلی لیتر  9/19، م در میلی لیترمیکروگر 9/3ترتیب شام  

 میکروگرم در میلی لیتر آلومینیوم می باشند.

 روش آزمون 8-9-4

منحنی کالیبراسیون را در  ،( 4-3-2-6بند ) در دستگاه جاب اتمی با استفاده از محلولهای کالیبراسیون

. کنیداستیلن رسم  -روزاکسایدتو سیستم شتله نیآلومینیوم کاتد -نانومتر و المپ هالو 3/392طو  موج 

 ید.کنرا اندازه گیری ( 9-3-2-6)بند هآزمون لومینیومسپ  مقدار آ

 بیان نتايج 8-9-5

 بدست می آید: (3متادله )از  درصد جرمیبرحسب  (X)آلومینیوم مقدار 

 × X =D                                                              (         3متادله )
   

 
 

 

 

D  میکروگرم در میلی لیتربرحسب بدست آمده ، از روی منحنی کالیبراسیون  میزان آلومینیوم نمونه که 

(ppm) 

X   درصد جرمینمونه برحسب آلومینیوم مقدار 

m   برداشتی از نمونه بر حسب گرم جرم 

 

 اندازه گیري منیزيم  8-21

 وسايل الزم 8-21-2

 آزمایشگاهی متمو  ایشیشه لوازم و وسای  8-21-2-2

 منیزیم کاتد-مجهز به سیستم شتله و المپ هالو دستگاه جاب اتمی 8-21-2-1

 گرم 9991/9 دقت با الکترونیکی رازویت 8-21-2-9
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 مواد و يا واکنشگرها 8-21-1

 سلسیوسدرجه 99در دمای  گرم بر میلی لیتر 12/1غلی  با جرم حجمی  اسیدکلریدریک 8-21-1-2

 (MgCl2 . 6H2O)جرمی، %22آبه با خلو  حداق   6 کلرید منیزیم 8-21-1-1

 ( تهیه شود.3-9-3-6بند ) طب   :اسیدکلریدریک رقی محلو   8-21-1-9

 آزمون هاي تهیه محلول 8-21-9

 هتهیه آزمون  8-21-9-2

ده و کرمیلی لیتری منتق   199را به یک بالن حجمی  (9-3-3-6)بندنمونه میلی لیتر از محلو  ذخیره 3/9

  د.کامالبهم بزنید تا یکنواخت شو . محتویا  بالن رابرسانید حجمبه با آب  مقطر 

میلی لیتر  19، ده کرمیلی لیتری منتق   199میلی لیتر از محلو  فوق را به یک بالن حجمی  9/4

با آب  و کنیدبه آن اضافه   (1-3-3-6)النتانیوم بندید کلرمیلی لیتر از محلو   19و غلی  اسیدکلریدریک 

 د.بهم بزنید تا یکنواخت شو کامال . محتویا  بالن رابرسانید حجمبه مقطر 

 تهیه محلول ذخیره استاندارد منیزيم 8-21-9-1

 1999ده سپ  با همان محلو  به حجم کرح  نیزیم را در اسید کلریدریک رقی  ید مگرم کلر3639/3

و با آب  کنیدمیلی لیتری منتق   399میلی لیتر از این محلو  را به یک بالن حجمی  3میلی لیتر برسانید. 

 خوب هم بزنید تا محلو  یکنواخت شود. .برسانید حجم به مقطر

 میکروگرم منیزیم است. 19هر میلی لیتر این محلو ، شام  

 تهیه محلول هاي استاندارد منیزيم  8-21-9-9

میلی  19و  غلی  کمیلی لیتر اسید کلریدری 19میلی لیتری برداشته و در هر کدام  199حجمیبالن  4

، میلی لیتر9/3، میلی لیتر3/9به ترتیب به این بالن ها،  .بریزید  (1-3-3-6) النتانیوم بندلیتراز  محلو  کلرید

. هرکدام از کنیداضافه  (9-3-19-6بند) منیزیممیلی لیتر از محلو  ذخیره استاندارد  9/3و میلی لیتر 9/4

 د.نکامالبهم بزنید تا یکنواخت شو . محتویا  بالن ها رابه حجم برسانیدبالن ها را تا خط نشانه با آب مقطر 

میکروگرم در  4/9، میکروگرم در میلی لیتر  3/9، میکروگرم در میلی لیتر  93/9این بالن ها به ترتیب شام  

 میکروگرم در میلی لیتر منیزیم می باشند.3/9و  میلی لیتر

 روش آزمون 8-21-4

منحنی کالیبراسیون را در  (3-3-19-6بند ) در دستگاه جاب اتمی با استفاده از محلولهای کالیبراسیون

. سپ  کنیداستیلن رسم  -هواو سیستم شتله  منیزیم کاتد-المپ هالونانومتر و  9/933طو  موج 

 ید.کنرا اندازه گیری ( 1-3-19-6) هآزمون منیزیممقدار

 بیان نتايج 8-21-5

 بدست می آید: (3متادله )از درصد جرمی برحسب  (X)منیزیم مقدار 

 × X =D                                                              (         3متادله )
  

 
 

D  میکروگرم در میلی لیتربرحسب بدست آمده ، از روی منحنی کالیبراسیون  میزان منیزیم نمونه که 

(ppm) 
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 X   درصد جرمینمونه برحسب منیزیم مقدار 

m  برداشتی از نمونه بر حسب گرم جرم 

 آرسنیکاندازه گیري   8-22

   :میزان آرسنیک نمونه را طب  استاندارد ملی ایران شماره گرم وزن کرده، 9991/9گرم از نمونه را با دقت  1
  .کنیداندازه گیری 1339سا  1196

 

   بسته بندي  7
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 نشانه گذاري  6

مطالب زیر بطور خوانا و با مرکب پاك نشدنی برای مصار  داخلی به زبان فارسی و برای صادرا  به زبان 

 ور خریدار بر روی بسته بندی نوشته و یا برچسب گردد.انگلیسی و یا زبان کش

 نام، نشانی و عالمت تجاری تولیدکننده 6-2

 نام محصو  6-1

 سری ساخت و تاریخ تولید 6-9
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