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روش آزمون حد قابل قبول يون سولفات در مايع استخراجي پالستيكهاي مورد
مصرف در پزشكي
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چاپ اول

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون

ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت
شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن
كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت
خودكفائي كشور  -ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –

ite

كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي
نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي
بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از
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مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي

راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق

po

درباره روشهاي توليد ،نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي
مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم).

ly

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود
هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و

m

نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش
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صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت
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و هزينهها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

كميسيون استاندارد پالستيهاا وورد ورف

رئيس
ملك الكتاب  -دكتر داروساز
مينا
اعضاء

در پشكهي

اداره نظارت بر مواد غذائي و داروئي وزارت بهداشت ,
درمان و آموزش پزشكي

دكتر داروساز

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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فافست وطالب
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دبيف
آريانت -
عفت

دفتر كل آزمايشگاههاي كنترل دارو و غذا ـ وزارت
بهداشت  ,درمان و آموزش پزشكي
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روش آزمون حد قابل قبول يون سولفات در مايع
هدف
دامنه كاربرد
اساس آزمون
معرفها
روش آزمون
گزارش آزمون
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دكتر
شايسته -
ميكروبشناس
سپهر
دمحمي  -زهرا شيميست

دانشگاه الزهرا

بسمه تعالي
پيشگفتار
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استاندارد روش آزمون حد قابل قبول يون سولفات در مايع استخراجي پالستيكهاي مورد
مصرف در پزشكي كه بوسيله كميسيون فني پالستيكهاي مورد مصرف در پزشكي تهيه و
تدوين شده و در هفتمين كميته ملي استاندارد مهندسي پزشكي مورخ  67/3/31مورد تأئيد

ch

قرار گرفته  ,اينك باستناده ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و

تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه  1349بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .
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براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع علوم ,

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي
كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط

ly

مورد توجه واقع خواهدشد .
استفاده نمود .
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بنابر اين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه بشرايط موجود و نيازهاي
ايجاد شود .
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جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد با استفاده
از منبع زير تهيه گرديده است :
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 1ـ استاندارد افريقاي جنوبي بشماره  ,594سال 1975
1- SABS – CKS 594 1975

روش آزوون حد قابل قبول يون سولفات در وايع
استخفاجي پالستيهاا وورد ورف

در پشكهي
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 1ـ هد
مصرف در پزشكي است .

 2ـ داونه كاربفد
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هدف از تدوين اين استاندارد سنجش يون سولفات در مايع استخراجي پالستيكهاي مورد
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روش آزمون مندرج در اين استاندارد ميتواند براي تعيين ميزان يون سولفات در مايع

آزمون استخراجي جهت آزمون پالستيكهاي مورد مصرف در پزشكي كه مطابق استاندارد
شماره  2572ايران تهيه شده است استفاده شود .
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 3ـ اساس آزوون

در اين روش آزمون از مايع آزمون استخراجي جهت آزمون پالستيكهاي مورد مصرف در
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پزشكي بعنوان آزمونه  ,از مخلوط آب مقطر ( مطابق استاندارد  ,2572ايران ) و سولفات
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پتاسيم بعنوان شاهد و از محلول كلرور باريم به عنوان معرف استفاده ميشود .
ميزان كدورت ايجاد شده بعلت تشكيل رسوب سفيد رنگ سولفات باريم نشانه ميزان يون
سولفات موجود در محيط است .

 4ـ وعففاا
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 -1-4در اين آزمونها بايد ازمعرفها و مواد شيميايي خالص آزمايشگاهي و آب مقطر عاري

از يون سولفات استفاده شود .
 -2-4محلول اسيد كلريدريك رقيق محلول  30درصد حجمي تهيه شده از اسيد كلريدريك

غليظ در آب

) كلرور باريم در

 -3-4محلول كلرور باريم ( - )Bacl2 , 2H2Oمحلول  25درصد (

 -4-4محلول آبي سولفات پتاسيم  -محلول  0/0181درصد (
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آب

) سولفات پتاسيم

 -5-4محلول سولفات پتاسيم اتانولي ـ يك محلول تازه تهيه شده ( 0/0181درصد ) در مخلوط
 -6-4معرف تورنسل ـ كاغذ تورنسل
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 5ـ روش آزوون
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با  69ميلي ليتر آب مقطر و  31ميلي ليتر الكل اتيليك  95درصد حجمي

 -1-5در دو لوله آزمون مشابه و هم اندازه  0/25ميلي ليتر محلول سولفات پتاسيم اتانولي و
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يك ميلي ليتر محلول كلرور باريم بريزيد  .خوب بهم بزنيد و يك دقيقه صبر كنيد ,
سپس  20ميلي ليتر از مايع آزمون استخراجي جهت آزمون پالستكيهاي مورد مصرف در
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پزشكي كه مطابق استاندارد شماره  2572ايران تهيه شده است را در لوله آزمون اول بريزيد
و  19ميلي ليتر از محلول شاهد مطابق استاندارد  2572ايران و يك ميلي ليتر از محلول
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سولفات پتاسيم را در لوله دوم بريزيد .

مخلوطهاي دو لوله را بوسيله كاغذ تورنسل بررسي و در صورت لزوم به وسيله اسيد
كلريدريك رقيق خنثي كنيد  .سپس  0/5ميلي ليتر محلول اسيد كلريدريك رقيق به هر دو لوله
بيفزائيد و بهم بزنيد  .كدورت درون لولهها را پس از  5دقيقه مقايسه كنيد .
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 -2-5در صورتيكه كدورت لوله اول بيشتر از لوله دوم نباشد  .نمونه مورد آزمون از نظر

يون سولفات قابل قبول است .

 6ـ گشارش آزوون

 -1-6گزارش آزمون بايد شامل جزئيات زير باشد :
 -1-1-6شماره استاندارد مورد استفاده بعنوان مأخذ
 -2-1-6تاريخ انجام آزمون

 شماره سري,  مشخصات كامل نمونه مورد آزمون ( نام توليد كننده و كشور آن-3-1-6
) توليد و تاريخ انقضاي مصرف در صورت وجود
 قابل قبول بودن نمونه از نظر ميزان يون سولفات-4-1-6
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