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روش آزمون مقدار قلع در ظروف پالستيكي مورد مصرف در پزشكي و تعيين حد
مجاز آن
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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
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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

ch

خودكفائي كشور -ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي

po

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

ly

راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق
درباره روشهاي توليد ،نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم

m

متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي
مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسهاي و صدور گواهينامههاي الزم ) .
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موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف
خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي
و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش

om

صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت

و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

كميسيون استاندارد مواد مورد مصرف در پزشكي
رئيس
ملك الكتاب-
مينا

ch

دكتر ميكروب شناس دانشگاه الزهرا
مركز نشر دانشگاهي
فوق ليسانس
زبانشناسي  -فريك
مهندس صنايع غذائي دفتر كل آزمايشگاههاي كنترل دارو و غذا
 ,وزارت بهداشت  ,درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه صنعتي اميركبير
ليسانس شيمي
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مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دكتر داروساز
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دبير
آريانت -عفت
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دكتر داروساز

اعضاء
سپهر -شايسته
ميرزابيگي -
جهانشاه
هاشمي جوادي
سكينهنويد -كيومرث

اداره نظارت بر مواد غذائي و داروئي وزارت
بهداشت  ,درمان و آموزش پزشكي
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روش آزمون مقدار قلع در ظروف پالستيكي مورد مصرف
در پزشكي و تعيين حد مجاز آن
هدف و دامنه كاربرد
اساس آزمون
دستگاه
معرفها
روش تهيه معرفها و محلول استاندارد
آماده سازي آزمونه
روش آزمون
گزارش آزمون

بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد روش آزمون حد قبول مقدار قلع در ظروف پالستيكي مورد مصرف در پزشكي
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كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در هشتمين كميته ملي استاندارد
مهندسي پزشكي مورخ  68/7/24مورد تائيد قرار گرفته  ,اينك به استناد ماده يك قانون مواد
الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه  1349به

ch

عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم ,

po

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي
كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديد نظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد
.

ly

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها
استفاده كرد .

m

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي
ايجاد شود .
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جامعه حتيالمقدور 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 منابع زير تهيه گرديده است :
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 -1فارماكوپه انگلستان بخش 1980 , A200
1- British pharmacopoeia 1980 , A200 Appendix XIX

 -2ظروف پالستيكي براي آزمون مواد داروئي و كنترل آنها  ,جك كوپر  ,سازمان بهداشت

جهاني 1975 ,

2- Plastic containers for ph phasmaceuticals Testing and Jack
Cooper, control , WHO 1975
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روش آزمون مقدار قلع در ظروف پالستيكي مورد مصرف
در پزشكي و تعيين حد مجاز آن
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 -1هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون مقدار قلع در ظروف پالستيكي مورد
مصرف در پزشكي است .
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 -2اساس آزمون

اساس آزمون عبارتست از تهيه محلول اسيدي قلع و كلريدريك اسيد نرمال  ,سپس ايجاد

ly

رنگ قرمز در مخلوطي از سولفوريك اسيد و سديم دو دسيل سولفات و معرف زينك دي تيول
و مقايسه شدت رنگ كمپلكس حاصل با محصول استاندارد قلع 5 PPM

m

 -3دستگاه
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 -1-3بالن گرد با گردن بلند مخصوص حرارت دادن از جنس پيركس .
 -2-3كپسول پالتين مناسب براي تبخير

 -3-3بن ماري ( حمام آبجوش ) با دستگاه خشك كن كه با اشعه مادون قرمز كار ميكند .
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 -4-3ظروف شيشهاي مناسب براي آزمون

 -4معرفها

 -1-4در اين آزمونها بايد از معرفهاي خالص آزمايشگاهي و آب مقطر استفاده شود .
 -2-4سولفوريك اسيد غليظ خالص و عاري از سرب
 -3-4آب اكسيژنه غليظ حدود  200حجم
 -4-4كلريدريك اسيد نرمال

 -5-4سولفوريك اسيد  20درصد
 -6-4سديم دو دسيل سولفات

1

 -7-4معرف زنيك دي تيول 3,4 Toluen = 2

ite

 -8-4قلع به صورت دانههاي ريز ( گرانول ).

 -9-4تيو گليكوليك اسيد تجارتي  ( 3مركاپتواستيك اسيد ) با وزن مولكولي  92/12به
ميرود )
 -10-4محلول استاندارد قلع  5قسمت در ميليون ()5 PPM
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فرمول  ( Hs - CH2 - CooHاين اسيد بيرنگ و با بوي نامطبوع است و بطور غليظ بكار

po

 -5روش تهيه معرفها و محلول استاندارد

 -1-5محلول زينك دي تيول  :مقدار  200ميلي گرم از كمپلكس تولوئن –  -4 ، 4 3دي تيول

ly

و زينك ( روي ) را در يك بالن ژوژه  100ميلي ليتري با مقدار كمي از محلول الكلي وزن
به حجم سديم هيدوركسيد يك درصد ( اين محلول  0/25ميلي ليتر متانول  96درصد دارد )
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بريزيد و يك ميلي ليتر از محلول تيو گليكوليك اسيد تجارتي ( غليظ ) بآن اضافه كنيد  ,سپس
.
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آنرا با محلول الكلي وزن به حجم سديم هيدروكسيد يك درصد به حجم  100ميلي ليتر برسانيد
يادآوري  -اين محلول بايد تازه تهيه و بالفاصله مصرف شود .
 -2-5محلول غليظ استاندارد قلع ( محلول ذخيره  ):مقدار  100ميلي گرم از دانههاي ريز
قلع را در يك بالن ژوژه  500ميلي ليتري حرارتي بريزيد  ,سپس مقدار  20ميلي ليتر
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سولفوريك اسيد غليظ بآن اضافه كنيد و حرارت دهيد تا بخارات آن خارج شود و سپس آنرا

زير شير آب سرد كنيد با احتياط قطره قطره  150ميلي ليتر آب بآن بيافزاييد  ,دوباره آنرا

زير شير آب سرد كنيد  .سپس  65ميلي ليتر سولفوريك اسيد غليظ تدريجأ بآن اضافه كنيد و
بعد از سرد كردن حجم محلول را با آب مقطر به  500ميلي ليتر برسانيد  .اين محلول براي

تهيه استاندارد قلع بكار ميرود .

 -3-5محلول استاندارد قلع  :در يك بالن ژوژه  100ميلي ليتري  2/5ميليمتر از محلول غليظ
استاندارد قلع مندرج در بند ( )2-5بريزيد و حجم آنرا با آب مقطر به  100ميلي ليتر برسانيد
 .يك ميلي ليتر از اين محلول حاوي  5ميكروگرم قلع است .
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 -6آماده سازي آزمونه

ابتدا ظرف را از محتويات آن خالي كنيد و با آب مقطر عاري از يون قلع و فلزات سنگين

كامال بشوئيد  .سپس خشك كنيد و قسمتهائي را كه بر روي آن هيچگونه عالمت چاپي وجود
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ندارد به قطعات خيلي كوچك ببريد و مقدار  2/5گرم از بريدههاي آن را در بالن ته گرد

گردن بلند بريزيد  20 ,ميلي ليتر سولفوريك اسيد غليظ خالص بآن اضافه كنيد و مدت -10
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 5دقيقه آنرا روي شعله غير مستقيم حرارت دهيد  .سپس قطره قطره آب اكسيژنه  200حجم
به محلول گرم بيفزائيد تا بتدريج بي رنگ شود  .بعد از افزودن هر قطره آب اكسيژنه
بگذاريد تا بخارات  SO3از محيط خارج شود  .بالن را به آرامي سرد كنيد و محتويات بالن
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را با  10ميلي ليتر آب خالص عاري از فلزات سنگين به يك ظرف پالتين مناسب ( ظرف
مناسب ديگري ) منتقل كنيد و سپس آنرا بطور ماليم حرارت دهيد تا خشك شود  .خشك كردن

m

ميتوانيد از خشك كن مادون قرمز با حمام شن استفاده كنيد  .باقيمانده كپسول را در  10ميلي
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ليتر كلريدريك اسيد نرمال حل كنيد و در صورت لزوم آنرا صاف كنيد و حجم آنرا
به  25ميلي ليتر برسانيد  ( .محلول ).A

 -7روش آزمون

 -1-7دو لوله  25ميلي ليتري آزمايشگاهي كه با شماره  Aو  Bمشخص شده است انتخاب
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كنيد  .در لوله  Aده ميلي ليتر از محلول  ( Aبند  )6بريزيد  ,سپس  5ميلي ليتر سولفوريك
اسيد  20درصد حجم به حجم و يك ميلي ليتر محلول سديم دو دسيل سولفات يك درصد و يك
ميلي ليتر معرف زينك دي تيول بآن بيافزائيد  .اين محلول را دقيقأ به مدت يك دقيقه روي بن

ماري ( حمام آب جوش ) حرارت دهيد  .بگذاريد به مدت  30دقيقه در حرارت اطاق سرد

شود  .پس از اين مدت رنگ قرمز حاصل از كمپلكس فوق بدست ميآيد .

همزمان با اين آزمون در لوله  Bده ميلي ليتر از محلول استاندارد رقيق قلع ( بند )3-5
بريزيد و عمليات انجام شده مانند لوله  Aرا روي آن تكرار كنيد .
لولهها را در يك زمينه سفيد قرار دهيد و شدت رنگ آنها را از طريق عيني مقايسه كنيد .
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 -2-7در صورتيكه شدت رنگ لوله  ( Aآزمونه ) مساوي يا كم رنگتر از شدت رنگ
لوله  Bباشد نمونه قابل قبول است .

 -1-8گزارش آزمون بايد شامل جزئيات زير باشد :
 -2-1-8تاريخ انجام آزمون .
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 -1-1-8شماره استاندارد مورد استفاده به عنوان مأخذ .
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 -8گزارش آزمون :

 -3-1-8مشخصات كامل نمونه مورد آزمون و نام توليدكننده آن  ,شماره سري توليد و
تاريخ انقضاي مصرف در صورت وجود

m

ly

 -4-1-8قابل قبول بودن نمونه از نظر ميزان يون قلع
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Sodium Sodium Lauryl sulfate = C12H25NaO4S -1
= dodecyle sulfate
Zine Dithiol Reagent = Zine Dithiol 3 , 4 Toluen = -2
C7H6S2Zn
Thioglycolic Acid -3
Toluene - 3 , 4 - dithiol-4
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