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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح نقانو 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

به  92/6/29ه شورای عالی اداری مورخ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلس نام

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

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

کنندگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

نویس  پیش .شودمی حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ران ای ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدین ترتیب ،   .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملی  کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می قیتل ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که استاندارد

(ISO)اساتاندارد   المللای  باین  ساازمان  اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
المللای الکتروتکنیاک    نبای  ،کمیسایون  1

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

(OIML)  2راباط  تنهاا  باه عناوان   و اسات
 کادکس غایایی    کمیسایون  

3
(CAC)خاا   هاای  نیازمنادی  و کلای  شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی پیشرفت های آخرین از کشور ،

 کننادگان ، حفا    مصارف  از حمایات  برای قانون ، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فردی ایمنی و سالمت

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از

و  صاادراتی  کاالهاای  اساتاندارد  اجارای  کشاور ،  محصوالت برای المللی بین بازارهای حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید . اجباری را آن ندیبدرجه

 محیطای ، زیسات  مادیریت  و کیفیات  مادیریت  هاای  سیسات   صدور گاواهی  و ممیزی بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ش ،سنج وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز ها آزمایشگاه

 ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیاین  سنجش ، وسایل ن ) واسنجی (کالیبراسیو یکاها ، المللی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا

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

 

                                                 
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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 پيش گفتار

 

نخستین   " به روش جیب اتمی های پودر لباسشوییپاک کنندهری کائولن و زئولیت در ازه گیاند "استاندارد

شرکت پرشیا های رسیده و بررسی توسط . این استاندارد بر اساس پیشنهادشد تدوین 1331بار در سال 

 هزار ویک بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در اولینهای مربوط برای و تایید کمیسیون پژوهش شریف

تصویب شد.  16/19/1321مورخ   صنایع شیمیایی و پلیمرکمیته ملی استاندارد  اجالسشصت و نهمین 

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات  3اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 

  شود.به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می  1331 صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه،

خادمات،   و علاوم  صانایع،  زمینۀ در جهانی و ملی هایپیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حف  برای

ایان   تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

بناابراین،   . گرفات  خواهد قرار توجه دمور مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره باید

 

 است. 1331: سال 6233این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 

 : منبع و ماخیی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است

 
ASTM D 5547: 2009, Standard Test Method for Clay and Zeolite in Powdered Laundry 

Detergents by Atomic Absorption 
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 مقدمه

   آلومینی  به  ی سیلیس  باشند. نسبت می   آلومینیو   ی از سیلیس  یمتفاوت  های نسبت  دارای  و زئولیت  کائولن

  پودرهای  که  معناست  نه آب  باشد. این می  شوینده  در پودرهای  زئولیت و  نکائول معیاری از سطح نسبی

  کائولن  حاوی  فقط  ترتیب  بهمطابقت دارد،   یا زئولیت  آنها با کائولن   آلومینی  به  ی سیلیس  نسبت  که  شوینده

  کائولن Al/Siنسبت   آنها بین   یآلومین  به  ی سیلیس  نسبت  که  ای شوینده  پودرهای .باشند می  یا زئولیت

 .باشند می  زئولیت نیز و  کائولن    حاوی، گیرد قرارمی  وزئولیت

  در پودرهای Al/Si  و نسبت  زئولیت  به  کائولن  (نسبتترکیب نسبی )یا   بین  خطی  ارتباط  براساس  روش  این 

 .باشد می  شوینده
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 به روش جذب اتمی هاي پودر لباسشويیكنندهپاکگيري كائولن و زئوليت در اندازه

است. در صورت وجود چنين در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با كاربرد آن اشاره نشده -هشدار

 باشد.مواردي، مسئوليت برقراري ايمنی، سالمتی و تعيين حدود كاربري قبل از استفاده به عهده كاربر می

 برددامنه كار هدف و  1 

های پودر کنندهپاکدر   و زئولیت  کائولن  گیری اندازه  ی برایروش  تعیین ،استاندارد  این  از تدوین  هدف

 باشد. می  اتمی  جیب از طریق لباسشویی

 کاربرد دارد.  لباسشوییهای پودر کنندهپاکدر   و زئولیت  کائولن  گیری اندازهاستاندارد برای این 

 الزامیمراجع   2

 ها ارجاع داده شده است. به آنارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران مد

 ن ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود.بدی

 آن ها و تجدید نظرهای بعدی اصالحیه که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،در صورتی

ها ارجاع داده تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 ها مورد نظر است.های بعدی آنشده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

 های آزمونها و روشویژگی -مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه -آب،1393ایران شماره  استاندارد ملی 2-1

2-2  ASTM E 180, Practice for Determining the Precision of ASTM Methods for Analysis 

and Testing of Industrial and Specialty Chemicals 

 ل آزموناصو           3

 از طریق آن  ی و سیلیس  آلومینیوم مقدار  ، سپسشودمی  و در اسید حل  شده  ذوب  ،متابورات  با لیتی  آزمایه

شود. مقدار کائولن و می  محاسبه( Al/Si)  آلومینیوم  به  ی سیلیس  و نسبتشده   گیری اندازه  اتمی  جیب

کائولن و زئولیت مورد   آلومینیوم  به  ی سیلیس  نسبتو آن   یومآلومین  به سی سیلی  نسبتروی از  آزمایهزئولیت 

در   Al/Si نسبت یکی  آزمایشی  نقطه دو  فقط با  کالیبراسیون  منحنی  یک شود.محاسبه می آزمایهانتظار در 

  و  ائولنک 199% استاندارد )  کائولن  Al/Si نسبت  ( و دیگری کائولن 9% و   زئولیت199% ) استاندارد  زئولیت

  شود. می  رس   ( زئولیت %9 

 ها مزاحمت           5 

  ایجاد مزاحمت ،یا هر دو باشد  یا آلومینیوم  ی سیلیس  حاوی  که  و زئولیت  غیر از کائولن  به  ای هر ماده 

 کند. می
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 مواد و/يا واكنشگرها            4

  مقطر طبق  و از آب ها با درجه خلو  مشخصشگرغیر از موارد ذکر شده، فقط از واکندر طول آزمون به

 کهمشروط به اینتوانند استفاده شوند استفاده کنید. درجات دیگر می 1393   ایران شماره استاندارد ملی

 .شودگیری نمیمعین شود که خلو  واکنشگر به اندازه کافی باال بوده و موجب کاهش صحت اندازه

 آنلیتر یا معادل آلومینی  در هر میلی µg  1999، حاوی مينيوماستاندارد آلو  محلول    4-1 

 لیتردر هر میلی ی سیلیس µg  1999حاوی   ،يماستاندارد سيليس  محلول    4-2

 ایبا خلو  تجزیه، كلريد  پتاسيم   4-3 

حل کنید. به آب مقطر  ml 199پتاسی  کلرید را در  g 1 (، / حجمی وزنی) 1% كلريد   پتاسيم  محلول   4-5 

 داری کنید.خوبی مخلوط کرده و در ظرف پالستیکی نگه

 ایبا خلو  تجزیه،  اسيد غليظ  هيدروكلريک    4-4 

  (1:1)اسيد   هيدروكلريک  محلول    4-6 

و در ظرف  ه  زدهخوبی به کرده،  مخلوطرا مقطر   آب و  غلی اسید   هیدروکلریک های یکسانی ازحج  

 اری کنید.دپالستیکی نگه

 ایبا خلو  تجزیه، يديد  پتاسيم     4-7 

  مخصو  ذوب، متابورات  ليتيم    4-8 

 استاندارد  زئوليت     4-3 

 . شودفاده میاستاندارد است  عنوانه ب آزمایه درماده مورد انتظار همان  

 استاندارد  كائولن    4-11

 . شودفاده میدارد استاستان  عنوانه ب آزمایهدر همان ماده مورد انتظار 

   وسايل             6

 شوند.همراه با وسایل زیر استفاده می  آزمایشگاهی معمول  وسایل 

و   ی سیلیس خالیتو کاتد  المپ با  استیلن -نیتروز اکسید  مشعل مجهز به ،اتمی  اسپكتروفتومترجذب     6-1

  آلومینیوم

 همراه با تنظی  کننده مناسب ،هاي استيلن و نيتروز اكسيدمخزن     6-2

  C1999˚   در دمای  تنظی   قابل  ،مافل كوره     6-3

 ايترازوي تجزيه     6-5

 يا معادل )چراغ بونزن(مشعل فيشر     6-4



3 

 

 تریا بزرگ  ml 99 ،پالتينی  بوته     6-6

 انبر با نوک پالتينی     6-7

 ml 93با ظرفیت  بورت،    6-8

 ml 999و  ml 199، پروپيلنیسنجی پلیبالن حجم     6-3

 ml 93 و ml 19، استوانه مدرج    6-11

 ml 139، بشر پالستيكی    6-11

 زنو ميله هم  مغناطيسی  زنهم    6-12

 یا در صورت در دسترس نبودن هاون و دسته آن  ،مخلوط كن    6-13

 یدستگاه  شرايط           7

 .کنید  تنظی  1صورت ارایه شده در جدول به ،سازنده دستورکارهایاز با پیروی جیب اتمی را   دستگاه 

 
 شرايط دستگاهی جذب اتمی -1جدول

 يمسيليس  گيري اندازه  آلومينيوم  گيري اندازه مشخصه

 nm 3/392 6/931،  موج  طول

 UV UV همحدود

 nm 9/9 9/9  ، شکاف  طول

  استیلن -یدنیتروزاکس nm، شعله

 قرمز  شعله

 استیلن -یدتروز اکسنی

 زرد  بیرونی  های و لبه cm3 تا cm 9 با ارتفاع  قوی  احیا کننده  

  آزمون نجاما  روش         8

  آلومينيوم  گيري اندازه    8-1

  را در یک  (آزمایهدر )همان ماده مورد انتظار  استاندارد  از زئولیت( mg 1/9) با تقریب  g 1/9 دقیقا   8-1-1

)همان ماده مورد انتظار در  استاندارد  کائولناز  g 9/9 دقیقاهمچنین کنید.   وزن  تمیز و خشک  تینیپال  بوته

 .کنید  وزن یدیگر  تمیز و خشک  پالتینی  بوته  را در یک (آزمایه

  و نرم  یکنواخت یپودر  صورتهب مخلوط کن  وسیلههب ای از شوینده پودر شده رانماینده  آزمایه  8-1-2

 .)در صورت در دسترس نبودن مخلوط کن از  هاون و دسته آن استفاده کنید(آسیاب کنید 

  تمیز و خشک  پالتینی  بوته  را در یکآسیاب شده  آزمایه)های(از ( mg 1/9) با تقریب  g 3/9 دقیقا  8-1-3

 کنید.  وزندیگر 

8-1-5  ( g1/9±) g 9 میله یک بارا محتویات  و  افزوده  پالتینی  های از بوته  هریک  به  متابورات  لیتی  از  

 کنید.  مخلوط  پالستیکی
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 C˚   دما به  کنید. وقتی  را روشن  و کوره  سرد قرار دادهمافل   را در کوره و محتویات آن ها بوته   8-1-4

 دارید.نگه  ثابتدیگر   دقیقه 3  مدت  به  رسید دما را حداقل  1999
در  سرد  از کوره  استفاده کهدرصورتی شود.می  پخش  بیرون  و به مشتعل شده گیرد،قرار   داغ  در کوره  اگر نمونه - ادآوريي

  اجتناب  نمونه  ور شدن )از شعلهرده زغالی ک (3-6)بند  مشعل فیشر  روی  آرامی  را به  ابتدا نمونه  ،نیستامکان پییر  شروع

 قرار دهید.  در کوره  سپس (،کنید
8-1-6   ml 29 درون بشرهای  مقطر  آبml 139 ( ی هااستانداردها و نمونهبه تعداد  هااز بشراضافه کنید

 .استفاده کنید( موجود

  قرار دهید. به زن مغناطیسیروی ه بشرها را و  قرارداده بشرهر  درون  مغناطیسی  زنه میله   یک  8-1-7 

  زن)ه   وسایل  مجموعه  اینشود توصیه مینریزد.   بیرون  بهچیزی بشر بچرخد اما   داخل  تا آب  زدهه   سرعت

 باشند. )ها(حاوی استانداردهای خاکستر شده و نمونه  کوره  و بشر( نزدیک

 (3-6)بند   بونزن  چراغ  روی بالفاصلهو   در آورده  را از کوره  بوتهبا استفاده از انبر نوک پالتینی، یک    8-1-8

 جامد نشود.  شده  ذوب  قرار دهید تا نمونه

  بیافزایید. یک  شده  ذوب   نمونه  بهیدید   پتاسی )یک مقدار اندک در انتهای اسپاتول(  mg9 حدود    8-1-3 

  ه هب  ذرات یا  بچرخانید تا قطرات گرداگرد درون ظرفرا  میاب  خواهد شد. گوی  تشکیل میاب  گوی

گیرد   انجام  سریع نسبتا  مرحله  این  ستا و الزم  فرار است  ،کنندهآزاد  عامل  بعنوان یدید  پتاسی  .بچسبند

  یدید تازه  پتاسی   زودنشود، با اف  روان درون ظرفو   باز شده میاب  گوی کهدرصورتی (. دقیقه 9)حدود 

 را تکرار کنید.  گوی  و تشکیل  شدن  ذوب  عمل  دوباره

 بریزید.  چرخش  در حال  آب  حاویپالستیکی بشر یک  داخل را سریعا ابمی  گویهر    8-1-11 
 كنيد.  استفاده  و دستكش  صورت  از ماسک  -هشدار

کلرید   پتاسی  1%   از محلول ml 99 ( و1:1اسید )  کلریکهیدرو ml 99 از بشرها   هر یک  به   8-1-11

 ml 999سنجی پالستیکی حج   بالن  به  طور کمیهبمقطر با آب   . سپسبزنید  ه  تا انحالل کامل،و   افزوده

 مخلوط کنید. یخوببهرسانده و   حج   به کرده،  منتقل

  از بورت  با استفادهرا  (1 -3بند )  استاندارد آلومینیوم  از محلول ml 19 و ml 3 ،ml 3/3  هایحج    8-1-12

  µg و µg  39 ،µg  33  حاویبه ترتیب استانداردها   این .بیافزاییدجداگانه  ml 199سنجی حج   بالن  سه  به

 شوند(.  تهیه روزانه تازهها باید محلول  باشند )این لیتر می  میلیهر در   آلومینیوم 199

 8-1-13   ml 19  ( و 1:1اسید )  کلریکهیدروml 19 کلرید و  پتاسی  1%   محلولg  1  به  متابورات  لیتی  

 .بزنید  ه   خوبرسانده و تا انحالل کامل   حج   مقطر به  و با آب  افزوده (19-1-3بند )  ایه از بالن  هر یک

 کنید.  تهیهواکنشگر شاهد     یک   8-1-15 

 کنید.  تنظی  1-3بند  مطابق را  اتمی  جیب  دستگاه   8-1-14 

آزمایه و   و کائولن  استاندارد زئولیت  ، آلومینیوم هایاستاندارد   را با شاهد صفر کنید. جیب  تگاهدس    8-1-16

  و میانگین تکرار کرده  هر بالن  برای  بار دیگر   سه را گیری اندازه کنید.  گیری اندازه nm 3/392  موج  را در طول

بند   طبق  ی سیلیس  گیری اندازه  ها را برایمحلول بقیه،  آلومینیوم  هایغیر از محلول  کنید. به  را محاسبه  جیب

 دارید.نگه 3-9
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استاندارد   هایاز محلول  هر یکدر مقابل غلظت  جیب  میانگین  استاندارد را با رس   منحنی  یک   8-1-17

 کنید.  تهیه لیتر  ر میلیب  میکروگرم  برحسب  آلومینیوم

و قرایت مستقی  ندارد استا  با منحنی   میانگینجیب   را با مقایسه آزمایه)ها(در   آلومینیوم  غلظت   8-1-18 

 کنید.   گیری اندازه، لیتر  ر میلیب  میکروگرم آلومینی غلظت 

 محاسبات     8-1-13

 محاسبه کنید. زیر  از رابطهرا با استفاده   آلومینیوم  درصد جرمی 

 (1) 
10000

200





wt

C = آلومینی % 

 :  در آن  که

C   ؛لیتر  میلی بر  میکروگرم  برحسب  آلومینیوم  غلظت 

 ؛لیترمیلی  برحسب   نهایی  رقت   999

wt   ؛ گرم  بر حسبآزمایه)ها( و  هااستاندارد  و کائولن  زئولیت  وزن 

  .درصد  به  گرم بر  میکروگرم  تبدیل ضریب   19999 

  يمسيليس  گيري اندازه    8-2 

  به  از بورت  با استفادهرا  (1-3بند ) ی سسیلیاستاندارد   از محلول ml 13 و ml 3 ،ml 19  هایحج  8-2-1

  .بیافزاییدجداگانه  ml 199سنجی پالستیکی حج   بالن  سه

 8-2-2   ml 19  ( و 1:1اسید )  کلریکهیدروml 19 کلرید و   پتاسی  1%   محلولg  1  به  متابورات  لیتی  

  این .بزنید  ه   خوب رسانده و تا انحالل کامل  حج   مقطر به  با آب،  افزوده 1-9-3بند ی ها از بالن  هر یک

ها محلول  باشند )این لیتر می  میلیهر در  ی سیلیسµg  139 و µg  39 ،µg  199  حاویبه ترتیب استانداردها 

 (.را روزانه تازه تهیه کنید

در یک بالن  مقطر  با آب را 1-3بند   استاندارد کائولن  ز محلولا ml 9/39 تهیه کرده وشاهد   یک   8-2-3

 کنید. رقیق ml 9/199  حج  تا ml 199سنجی پالستیکی حج 

 کنید.  تنظی  1-3بند   بقاطمرا جیب اتمی   دستگاه    8-2-5 

و   استاندارد زئولیت  و محلول  ی استاندارد سیلیس  هایمحلول  را با  شاهد صفر کنید. جیب  دستگاه   8-2-4 

بار   سهرا   گیری اندازهکنید.   گیری اندازه nm  6/931 موج  را در طول 1-3از بند  حاصل آزمایه)های( و  کائولن

 کنید.  را محاسبه  میانگین جیبو  کرده تکراردیگر برای هر بالن 

استاندارد   هایاز محلول  هر یکغلظت در مقابل   میانگینهای  جیب  با رس استاندارد   منحنی  یک    8-2-6 

 کنید.  تهیه لیتر  میلی بر  میکرو گرم   ببرحس  ی سیلیس

با   میانگین  جیب  را با مقایسه  کائولناستاندارد و   زئولیت آزمایه)ها(، استاندارد در  ی سیلیس  غلظت   8-2-7 

 کنید. گیریاندازهلیتر   ر میلیب  میکروگرم  برحسب  ی سیلیس  غلظت و قرایتاستاندارد   منحنی

 محاسبه  8-2-8 

 محاسبه کنید.زیر   از رابطهرا با استفاده  ی سیلیس  صد جرمیدر 
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           (9                                                                                 )
10000

200





wt

Cسیلیس % = 

 :  در آن  که

C   ؛یترل  کرومی بر  میکروگرم  برحسب  از منحنی  ی سیلیس  غلظت 

 ؛لیترمیلی  برحسب   نهایی  رقت   999

wt    ؛ گرم  حسببر  آزمایه)ها(و   و کائولن  زئولیت )های(استاندارد  وزن 

  .درصد  به  گرم بر  میکروگرم  تبدیل ضریب  19999 

 ها هآزمايدر   و زئوليت  درصد كائولن  محاسبه          3

از به ترتیب  آزمایه)های( و  زئولیتاستاندارد ،  کائولناستاندارد   رایب  آلومینیوم  به  ی سیلیس  نسبت    3-1 

 د.نشو می  محاسبه 9-3و  1-3 هایاز بند  آمده  دستهب  ی سیلیس  و درصد جرمی  آلومینیومجرمی درصد 

 آید:به دست میاز اتصال نقاط زیر   c   +y = mx مستقی  خط  معادله     3-2 
 (3)                                                                                                          9 , (C) Al /Si  =x1, y1 

199 , (Z )Al/Si  =x2, y2 

 :  در آن  که 

(C) Al /Si   ؛استاندارد  در کائولن  آلومینیوم  به  ی سیلیس  نسبت 

(Z )Al/Si  ؛استاندارد  در زئولیت  آلومینیوم  به  ی سیلیس  نسبت 

 ؛ استاندارد کائولندر   زئولیت  غلظت   9 

 . زئولیتاستاندارد در   زئولیت  غلظت   199 

  آلومینیوم  به  ی سیلیس  و نسبت 9-2 رابطه بنداز   با استفادهرا  آزمایه)ها(در   زئولیت  نسبی  سطح   3-3 

 محاسبه کنید.  1-2از بند   )ها(هآزمای
 C    + y(RLZ) =  mx              (2)     

 : در آن  که 

y(RLZ)      ؛آزمایه در  زئولیت  نسبی  سطح 

 m    ؛(9-2)بند   خط  شیب 

x    ؛آزمایه  آلومینیوم  به  ی سیلیس  نسبت 

 C   (9-2)بند خط از مبدأ   عرض. 

  هآزمايدر   درصد زئوليت     3-5 

 محاسبه کنید. زیر  ز رابطهارا   هآزمایدر   زئولیت  درصد جرمی 

    (3)                                                                                    
 AZ

RIZATS
 زئولیت % 

 : در آن  که 

 ATS   ؛(1-3)بند   آزمایهدر   درصد آلومینیوم 
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 RLZ   ؛(3-2)بند   آزمایهدر   زئولیت  نسبی  سطح 

 AZ    زئولیتاستاندارد در    درصد آلومینی . 

 آزمايهدر   درصد كائولن      3-4 

 زیر محاسبه کنید.  از رابطهرا   آزمایهدر   کائولنجرمی درصد  

 (6)                                                                        
 AC

RLZATS 


 % کائولن 100

 : در آن  که

 ATS    ؛(1-3)بند  آزمایه در  آلومینی   درصد 

 RLZ   ؛(3-2)بند  آزمایه در  زئولیت  نسبی  سطح 

 AC     کائولناستاندارد در   آلومینی   درصد . 

 پودر شوينده نوعی و   و زئوليت  كائولنبراي    نمونه  محاسبه      3-6 

 نتايج تجربی      3-6-1 

 ن و زئوليت و پودر شوينده نوعیتجربی براي كائول نتايج -2جدول

 شويندهپودر    زئوليتاستاندارد   كائولناستاندارد  

 3/3 16 3/3   آلومینی  درصد جرمی

 2/3 6/13 3/93    ی سیلیس  درصد جرمی

 62/1 1/1 1/3           آلومینی  به  ی سیلیس  نسبت

 

 آید.دست میبهزیر   خط رابطه  x2, y2=  1/1، 199و   x1, y1=  1/3، 9  نقاطبا استفاده از     3-6-1-1

 (3)                                                                                      133   +x 39-  =y  

 برابر است با: شویندهدر پودر   (RLZ)   زئولیت  نسبی سطح    3-6-1-2 

 (3)                                                                         33 =133 ( +62/1( )39)-  =y 

 با:   برابر است شویندهدر پودر   زئولیت  درصد جرمی 3-6-1-3 

 (2)                                                                 
 

  
1.15

16

733.3


AZ

RIZATS
 

 با:  برابر است دهشویندر پودر   کائولن  درصد جرمی 3-6-1-5

 (19)                                                    
 

1.10
8.8

731003.3


 =  
 AC

RLZATS 100 

 رافحو ان  دقت         11

 را ببینید. 1 جدول مشارکت داشته اند.  (B, A) شش آزمایشگاه در تجزیه دو پودر شوینده    11-1

 % تا 6/12  در گستره  %  زئولیت  و برای 2/2 % تا 9/3%    در گستره  کائولن  رد برایاستاندا  انحراف  11-2 

 .را ببینید 1. جدول باشد می 2/93
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 .قرار گیرد  زیر مورد استفادههای معیارشود برای قضاوت در مورد پییرش نتایج توصیه می    11-3 

  كائولن  ( برايگرونآزم  )يک  تكرار پذيري    11-3-1

  متفاوت  در روزهایگر ونآزم  یک  توسط  آمده  سته د(، ب تکراردو   میانگینیک )هر   نتایج استاندارد  انحراف 

 میانگیناین دو  شودتوصیه می .شده استزده تخمین  1  آزادی  درجه 19در  یمقدار مطلق وزن 3/9 % برابر

  )با سطح مشکوک در نظر گرفته شوند باشند،  شتهدا  اختالف  وزنی مقدار مطلق  9/9در صورتی که بیش از % 

 (.23%   اطمینان

  زئوليت  ر( برايگمونآز  )يک  تكرار پذيري  11-3-2 

  متفاوت  در روزهایگر ونآزم  یک  توسط  آمده  سته د(، ب تکراردو   میانگینیک )هر   نتایج استاندارد  انحراف 

در  میانگیناین دو  شودتوصیه می .تخمین زده شده است  آزادی  درجه 19در  مقدار مطلق وزنی 9/1 % برابر

  )با سطح مشکوک در نظر گرفته شوندباشند،   داشته  اختالف  وزنی مقدار مطلق  1/3که بیش از % صورتی

 (.23%   اطمینان

 ( آزمايشگاه  )چندين  كائولن  براي  تجديد پذيري    11-3-3

  هایآزمایشگاهدر گرها ونآزم   توسط  آمده  سته د(، ب تکراردو   میانگین یک )هر  نتایج استاندارد  انحراف 

این دو  شودتوصیه می .تخمین زده شده است  آزادی  درجه 19در  مقدار مطلق وزنی 3/1 % برابر  متفاوت

 رفته شوندمشکوک در نظر گباشند،   داشته  اختالف  وزنی مقدار مطلق  1/2در صورتی که بیش از %  میانگین

 (.23%   اطمینان  )با سطح

 ( آزمايشگاه  )در چندين  زئوليت  براي  تجديد پذيري    11-3-5

  هایآزمایشگاهدر گرها ونآزم  توسط  آمده  ستده(، ب تکراردو   میانگینیک )هر   نتایج استاندارد  انحراف 

این دو  شودتوصیه می .مین زده شده استتخ  آزادی  درجه 19در  مقدار مطلق وزنی 3/9 %  برابر  متفاوت

 مشکوک در نظر گرفته شوندباشند،   داشته  اختالف  وزنی مقدار مطلق 9/3در صورتی که بیش از %  میانگین

 (.23%   اطمینان  )با سطح
 دو پودر شوينده توسط شش آزمايشگاه  آزمون -3  جدول

 زئوليت  كائولن نمونه

  دستهمقدار ب  شده  مقدار اضافه

 ( بار آزمون 25) آمده

  دستهمقدار ب  شده  مقدار اضافه

 ( بار آزمون 25) آمده
A 99/3 9/3 32/92 2/93 

B 32/2 2/2 23/12 6/12 

 

 

 

                                                 
 الزم برای تعیین یک آماره را درجه آزادی می نامند. لتعداد مقادیر مستق -1
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  كائولن  براي  دو بار آزمون  محدوده  بررسی     11-3-4 

د نباش مقدار مطلق وزنی 9/3% در محدوده   که  کنید. دوبار آزمون  گزارش 91/9 تقریبرا با   درصد کائولن 

 (.23%   اطمینان  )با سطح هستند  قبول  قابل  میانگین  برای

  زئوليت  براي  دو بار آزمون  محدوده  بررسی     11-3-6 

مقدار مطلق  3/3در محدوده %   که  شده  انجام  کنید. دوبار آزمون  گزارش 91/9 تقریبرا با  زئولیتدرصد 

  (.23%   اطمینان  )با سطح هستند  قبول  قابل  میانگین  د براینباش وزنی

  طور نسبیهکمتر ب 3% حدود   زئولیت  و برای  طور نسبیهباالتر ب 9% حدود   کائولن  برای ،انحراف    11-3-7 

 .بود (19-1)


