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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

 29/6/90عالي اداري مورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

-مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 مـي  حاصـل  دولتـي  غيـر  و لتيدو هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد
 مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
ملـي   كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
لكتروتكنيـك  المللـي ا  بـين  ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC) خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان عتيصن و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 اجـراي  اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يـا /و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 اسـتاندارد  اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري

 خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 ايـن  ايـران سازمان ملـي اسـتاندارد    سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از
 

                                                 
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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  فني تدوين استاندارد  كميسيون
  " مايعات اسيدي سرويس هاي بهداشتي -پا ك كننده ها  "

 ويژگي ها و روش هاي آزمون
  )تجديدنظراول(

  
 ندگیيا نماي/ سمت و : رئيس

  عراقی ، عذرا
  )دکترای داروسازی(
 

 کارشناس استاندارد

  :دبير
  رايگان ، زهرا

  )ليسانس شيمی(
 

 کارشناس استاندارد

  )اسامی به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  عزيره،موریيت
  )ليسانس شيمیفوق (
 

  محمود،حکيم نيا
  )ليسانس شيمیفوق (
 

  خالق پرست، شهره
  )ليسانس شيمی(
  

  باسع ، دليرج
  )بيو شيمی ليسانس  (
 
  برتا ،سازی زر

  )بهداشتليسانس (
 

  هزفاي ،طارمی
  )ليسانس شيمی(
 

  محمد فاضل عابدينی،
  )ليسانس شيمیفوق ( 
 

  فاطمه،علی بيگی
  )شيمیفوق ليسانس (
  

  غفاری ، پری
  )ليسانس شيمی(
 

  عارفه ،کمپانی سعيد
  )دکترای شيمی(
  

  ميرزايی، محمد
  )ليسانس شيمی(
  

  شرکت پاکشو
  
 

  شرکت پاکشو
  
 

  شرکت پاکشو
  
  

اداره کل آزمايشگاههای کنترل غذا و 
  دارو

  
  استاندارد کارشناس 

  
  

  شرکت ساينا
  
  

  شرکت پاکنام
  
  

  )اتک(شيمی قهرمان  شرکت 
  
  

  آزمايشگاه  مهر
  
 

  شرکت پاکسان
  
  

  شرکت ساينا
  
  



 د 
 

  زهرا ين،محمودی ام
  )ليسانس شيمی(
  

  موسويان،شيوا
  )شيمیفوق ليسانس (
  

  محمدبيگی ، نسرين
  )فوق ليسانس شيمی(
  

  يوسفی زاد،کيوان
  )ليسانس شيمی(
  
 

  استاندارد کارشناس 
  
  

  شرکت دارو گر
  
  

  شرکت فيروز
  
  

 شرکت مهد تاژ

  



 ه 
 

  
  گفتار پيش

 "ويژگي ها وروشهاي آزمون  - هاي بهداشتي مايعات اسيدي سرويس - پاك كننده ها " استاندارد

بررسي توسط   اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و .تدوين شد  1374نخستين باردرسال 
مورد تجديد نخستين بار تائيد كميسيون هاي مربوط براي  و ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد ةمؤسس
استاندارد شيميائي وپليمر مورخ  ملي ةكميت اجالس نهصدوهفتادونهميندر  و قرارگرفت  نظر
 ةمقررات مؤسس و قوانين اصالح قانون 3 ةماد كي بند استناد به اينك .شد  تصويب 11/09/1391

-منتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد

   .شود
 و علوم صنايع، ةزمين در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي دهايخدمات، استاندار
 خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد . گرفت
  .است   1374سال :  3643دارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره اين استان

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين ةتهي براي كه منابع و ماخذي
  
 شو و شركت مهد تاژآزمايشات انجام شده در آزمايشگاه شركت پاك - ١
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  مايعات اسيدي سرويس هاي بهداشتي  -پاك كننده ها 
  گي ها وروشهاي آزمونويژ

  
  هدف و دامنه كاربرد   1

نمونه برداري ،  روش هاي آزمون ي فيزيكي و شيميايي ،ها هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي 
سرويس هاي بهداشتي  شستشويبراي مورد مصرف  اسيدي  هاي،بسته بندي و نشانه گذاري پاك كننده 

  . مي باشد 
  
  مراجع الزامي   2

. به آنها ارجاع داده شده اسـت ملي ايران  الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد مدارك
صورتي كه به مدركي بـا ذكـر تـاريخ    در . شودبدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

اسـتاندارد ملـي ايـران    آن مورد نظر ايـن  ها و تجديدنظرهاي بعدي اصالحيهانتشار ارجاع داده شده باشد، 
هـا ارجـاع داده شـده اسـت، همـواره آخـرين       در مورد مداركي كه بدون ذكر تـاريخ انتشـار بـه آن   . نيست

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنتجديدنظرها و اصالحيه
  :ر براي اين استاندارد الزامي استجع زيااستفاده از مر

  
ويژگي ها  -مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه  ، آب1381 سال:  1728استاندارد ملي ايران شماره    1- 2

 و روش هاي آزمون

نمونه برداري –، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 1380 سال 1770 : استاندارد ملي ايران شماره    2- 2  

مواد فعال اندازه گيري   - مواد فعال درسطح ، 1388 سال 3178- 3 : استاندارد ملي ايران شماره    3- 2

روش آزمون –كاتيوني تيتراسيون سنتزي با   نيونيآ در سطح  

اندازه  روش  –روش هاي آزمون زدآينده ها  ،1373 سال 3178- 4 : استاندارد ملي ايران شماره    4- 2

ماده فعال كاتيوني با وزن ملكولي باال – 1قسمت  - يونيكاتفعال ميزان ماده گيري   

روش  اندازه  –روش هاي آزمون زدآينده ها ، 1373 سال 3178- 9 : استاندارد ملي ايران شماره    5- 2

يونيغيرگيري مقداركل  ماده   
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  هاويژگي        3
  
 ويژگي هاي عمومي   1- 3

   
عاري از رسوب بوده و به ومحلول آبي يكنواخت  بايد بصورت  فرآوردهاين  : شكل ظاهري  1-1- 3

 .باشدهرنسبتي با آب قابل اختالط 

  
  هداري شرايط نگ  1-2- 3

و دور از تابش مستقيم آفتاب و  در ظروف در بسته ) c40–c5( درشرايط معمول انبارش فرآوردهاين 
  . ، ويژگي هاي خود را حفظ كند  بايد تا زمان انقضا تعيين شده توسط سازنده

  
  
 ويژگي هاي شيميايي   2- 3

هاي  روش. شماره يك باشد ويژگيهاي شيميايي مايعات اسيدي سرويس هاي بهداشتي بايد طبق جدول 
  .  شودانجام مي  5آزمون آن طبق بند 
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  مايعات اسيدي سرويس هاي بهداشتي -پاك كننده ها ويژگي هاي شيميايي - 1جدول 
  
  

  ويژگي ها   رديف
  

  بندطبق روش آزمون   حدود قابل قبول 

  1-3بند   طبق استاندارد  شكل ظاهري  1

مصرفي براي  سديم هيدروكسيدگرم  ميلي(اسيديته   2

  2-5بند   70       حداقل    )هر گرم نمونهاسيد موجود درخنثي كردن 

  3-5بند   1 حداقل              ) جرميدرصد (مواد فعال در سطح كل   3

) مقاوم در محيط اسيدي (، كاتيوني و غير يوني ) مقاوم در محيط اسيدي (فعال در سطح نوع آنيوني مواداز : يادآوري 

  . ميتوان استفاده كرد 

  

  
  
  
  نمونه برداري        4

  .انجام دهيد 1380سال   : 1770نمونه برداري را طبق استاندارد ملي 
  
  روش هاي آزمون        5
  
5 -1  

 1728در آزمونها بايد از مواد شيميايي خالص آزمايشگاهي و آب مقطر طبق استاندارد ملي ايران شماره 
  . استفاده شود ) نوع سوم ( 1382سال 
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  اسيديته اندازه گيري    2- 5
  الزم وسايل  1- 2- 5

  معمول آزمايشگاهي  وسايل       
  
  
  
   واكنشگرهايا / مواد و   2- 2- 5
  
  mol/l1     محلول استاندارد سديم هيدروكسيد  2-1- 2- 5

  . از محلول هاي استاندارد آماده استفاده كنيد : يادآوري 
  
  گر تيمول فتالئينشناسا  2-2- 2- 5

g 2/0  تيمول فتالئين را درml 60حل كنيد وبه آن چند قطره محلول سديم هيدروكسيد%) 95(اتانول 

mol/l1/0 اضافه كنيد تا آبي كمرنگ ظاهر شود سپس حجم آن را با آب مقطر به ml 100 برسانيد. 

  
  آزمون انجام روش  2-3- 2- 5
g10  از نمونه را با دقتg001/0 ك ارلن در يml 100  وزن كنيد .ml 25  آب مقطر به آن اضافه كرده

در حضور شناساگر تيمول فتالئين تا ايجاد رنگ ) 1- 2-2-5بند (و با محلول استاندارد سديم هيدروكسيد 
  . كنيد  تيتر آبي 

  
  بيان نتايج 2-4- 2- 5

  . محاسبه كنيد  ) 1(اسيديته نمونه را از معادله 
  

                )                   1(معادله 
m

MV 40 =A 

  
  :كه در آن 

A   در مصرفي براي خنثي كردن مقدار اسيد موجود اسيديته بر حسب ميلي گرم سديم هيدروكسيد 
  يك گرم نمونه 

V    حجم سديم هيدروكسيد مصرفي بر حسب ميلي ليتر  
M   برحسب مول برليتر  سديم هيدروكسيد مصرفي غلظت   
m   نمونه برداشتي بر حسب گرم جرم  



٥ 
 

  
  
 
  
   مواد فعال در سطح  كل اندازه گيري     3- 5
  
  اساس كار   3-1- 5

از تبخير محلول پس و موجود در نمونه از طريق استخراج با كلروفرم جدا كرده  فعال درسطحمواد 
  . وزن مي شود  فعال درسطحمواد ، كلروفرم 

  
  الزم  يلوسا   3-2- 5
  
  c 105 در قابل تنظيمگرمخانه   3-2-1- 5
5 -3-2-2  pH   متر  
  
  الزم  مواد   3-3- 5
  
  محلول سديم هيدروكسيد  3-3-1- 5
g 40  از سديم هيدروكسيد را درml1000  آب مقطر حل كنيد.  
  كلروفرم  3-3-2- 5
  
  آزمون انجام روش   3-3- 5
g100  از نمونه را با دقتg001/0  2- 2-3-5بند ( يدروكسيدهمحلول سديم  بوسيلهوزن نموده و  (pH 

آن را تا . تا خشك شدن تبخير نمائيد  c 105 گرمخانهاين محلول را در. برسانيد  7تا  8/6آن را به 
محلولهاي شستشو را . كلروفرم شستشو دهيد  ml20هر بار با مرتبه  5دماي محيط سرد كرده و سپس 

درصد وزني . س آن را تبخير كنيد صاف كرده و محلول زير صافي را در يك بشر وزن شده ريخته و سپ
  .محاسبه كنيد ) 2(معادله از را  فعال درسطحمواد كل 

  
                                    )2(معادله 

m

m 1001  =A 

  
  :كه در آن 

A    درصد جرمي كل مواد فعال در سطح  
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m1    جرم رسوب برحسب گرم  
m    گرمجرم نمونه برداشتي بر حسب  

فعال درسطح آنيوني ، كاتيوني و غير يوني به پيوست اطالعاتي الف مراجعه  اندازه گيري مواد براي  -يادآوري
  .كنيد

  
  
  بسته بندي        6

در ظروف پلي اتيلن مناسب و مقاوم در هنگام بايدمايعات پاك كننده اسيدي سرويس هاي بهداشتي 
  . شودبسته بندي ) نه ريزش نداشته باشد بطوري كه هيچ گو(حمل و نقل و كامال بسته 

  
  نشانه گذاري         7

زبان يا  وانگليسي  يامشخصات زير بايد بطور خوانا و با مركب پاك نشدني به زبان فارسي اطالعات و 
  . د شو درج كشور خريدار روي بسته بندي

  
   توليد كننده نشاني كارخانهنام و         7-1
  و عالمت تجاري  محصول نام        7-2
  شماره پروانه ساخت و بهره برداري كد بهداشتي سازمان غذا و دارو         7-3
   و سري ساخت  ،انقضاتاريخ توليد        7-4
  روا داريحد با حجم خالص  يا وزن        7-5
  نام مواد متشكله        7-6
  روش مصرف      7-7
  هشدار الزم    7-8

دور از دسترس كودكان نگهداري شود با ساير . هداري آن دقت الزم بعمل آيد بعلت داشتن اسيد در نگ
. دشوهنگام مصرف از دستكش استفاده . محصوالت شوينده بخصوص مايعات سفيد كننده مخلوط نشود 

  پس از مصرف در آنرا كامال ببنديد . از تنفس بخارات حاصله از آن پرهيز شود 
  
  موارد مصرف  7-9

از مصرف آن در ساير موارد اكيدا . استفاده شود رويس هاي بهداشتي لعاب دار فقط براي شستشوي س
    . خودداري شود

  ساخت ايران 7-10
 عالمت استاندارد ايران 7-11
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  پيوست الف

  )اطالعاتي ( 
  روش هاي آزمون

  
  

  اندازه گيري مواد فعال در سطح  غير يوني     1 -الف
  

   اساس كار     1 -1 -الف
مونه را از طريق استخراج با كلروفرم جدا كرده سپس مواد آلي حاصل از استخراج با مواد آلي موجود در ن

كلروفرم را در الكل حل كرده و آنرا از يك ستون حاوي رزينهاي تعويض كننده يوني عبور داده و حاصل 
  . مواد فعال در سطح غير يوني مي باشد 

  
   مواد الزم    2-1 -الف
   معرف ماير    1- 2-1 -الف

g358/1  از جيوه كلريد)Hg Cl2 ( را درml60  آب مقطر حل كرده سپس آنرا به يك محلول حاويg5 
اين معرف براي . برسانيد  ml100آب مقطر بيافزائيد كل اين محلول را به حجم  ml10پتاسيم يديد در 

  . شناسايي مواد فعال در سطح  غير يوني مي باشد 
  يدروكسيدهمحلول سديم     2- 2-1 -الف

g 40  از سديم هيدروكسيد را درml1000  آب مقطر حل كنيد.  
   كلروفرم    3- 2-1 -الف
   رزينهاي تعويض كننده كاتيونيك و آنيونيك    4- 2-1 -الف

  
  آزمون انجام روش     3-1 -الف

g100  از نمونه را با دقتg001/0  2-2-1- الفبند (يدروكسيد هوزن نموده و توسط محلول سديم  (
pH  اين محلول را درگرمخانه . برسانيد  7تا  8/6به آن راc 105  آن را تا . تا خشك شدن تبخير نمائيد

محلولهاي شستشو را . كلروفرم شستشو دهيد  ml20مرتبه هر بار با  5دماي محيط سرد كرده و سپس 
وزني  درصد. صاف كرده و محلول زير صافي را در يك بشر وزن شده ريخته و سپس آن را تبخير كنيد 

  . مواد آلي از رابطه زير بدست مي آيد 
   

100 وزن نمونه برداشتي به گرم  درصد وزني مواد آلي جامد  =  وزن رسوب به گرم  
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  . با اتانل به حجم برسانيد  ml250 حجمي واد آلي جامد را در مقداري اتانل حل كرده و سپس در بالن م

ml100 ميزان ماده  3178-9استاندارد ملي ايران شماره ) 1-5(بند  ليتر از اين محلول را برداشته و طبق
  . غير يوني را اندازه گيري كنيد فعال درسطح 

  
قطره  4تا  2آب حل كنيد و به آن  ml5از مواد فعال در سطح غير يوني جدا شده را در  mg 150تا  mg100:  شناسايي

  . د مواد فعال در سطح غير يوني مي باشد ايجاد رسوب زرد رنگ دليل بر وجو. معرف ماير اضافه كنيد 
  
  

  اندازه گيري مواد فعال در سطح آنيوني     2 -الف 
  . اندازه گيري كنيد 1388سال :  3178-3مواد فعال در سطح آنيوني را طبق استاندارد ملي ايران شماره 

  
  اندازه گيري مواد فعال در سطح كاتيوني    3 –الف 

  . اندازه گيري كنيد 1373سال :  3178-4را طبق استاندارد ملي ايران شماره  مواد فعال در سطح كاتيوني
  


