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ІV

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є тотожний переклад ISO 2869:1973 Surface active agents — Detergents — Anionic-

active matter hydrolyzable under alkaline conditions — Determination of hydrolyzable and non-hydrolyzable
anionic-active matter (Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Аніонні поверхнево-активні речови-
ни, які гідролізуються в лужному середовищі. Визначання аніонних поверхнево-активних речовин,
які гідролізуються та не гідролізуються).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 49 «Cинтетичні мийні засоби».
Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»; «вміст» — на «масова частка»;

«аніоноактивні речовини» — на «аніонні поверхнево-активні речовини»; «5 N розчин» — на «розчин
молярної концентрації 2,5 моль/дм3»; «1,0 N розчин» — на «розчин молярної концентрації 0,5 моль/дм3»;
«10 N розчин» — на «розчин молярної концентрації 5 моль/дм3»; «0,004 М стандартний титрований
розчин» на «стандартний титрований розчин молярної концентрації 0,004 моль/дм3»; «мілі-еквіва-
лент» на «мг-екв»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ»;
— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене у тексті

рамкою;
— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651–97 Метрологія. Оди-

ниці фізичних величин.
Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Голов-

ному фонді нормативних документів.
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ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
ЗАСОБИ МИЙНІ

АНІОННІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ,
ЩО ГІДРОЛІЗУЮТЬСЯ В ЛУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Визначення аніонних поверхнево-активних речовин,

які гідролізуються та не гідролізуються

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
СРЕДСТВА МОЮЩИЕ

АНИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА,
ГИДРОЛИЗУЮЩИЕСЯ В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ
Определение анионных поверхностно-активных веществ,

гидролизующихся и негидролизующихся

SURFACE ACTIVE AGENTS
DETERGENTS

ANIONIC-ACTIVE MATTER HYDROLYZABLE
UNDER ALKALINE CONDITIONS

Determination of hydrolyzable
and non-hydrolyzable anionic-active matter

Чинний від 2007–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює метод визначання у мийних засобах аніонної поверхнево-активної ре-

човини, що гідролізується у лужному середовищі.
До таких активних речовин належать діалкілсульфосукцинати та сульфати гліцеринів жирних кис-

лот. Цей метод поширюється на аналізування сумішей, які містять аніонні поверхнево-активні речовини,
які гідролізуються і не гідролізуються.

Молярна маса цих двох типів активних речовин має бути відомою чи попередньо визначеною, якщо
їхню масову частку виражатимуть у відсотках.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
ISO 2271 Surface active agents — Detergents — Determination of anionic-active matter (direct two —

phase titration procedure).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ISO 2271 Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Визначання вмісту аніонактивних речовин

(метод прямого двофазного титрування) (впроваджено в Україні як ГОСТ 28954–91 (ИСО 2271–89)

Видання офіційне

1
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Вещества поверхностно-активные и средства моющие. Определение содержания анионактивного
вещества методом прямого двухфазного титрования вручную или механическим путем.

3 ПРИНЦИП
Титрування аліквоти випробувального розчину розчином хлористого бензотонію методом прямого

двофазного титрування, що його описано в ISO 2271.
Гідроліз нагріванням у колбі зі зворотним холодильником у лужному середовищі другої аліквоти

випробувального розчину.
Титрування аніонної поверхнево-активної речовини, що не гідролізується розчином хлористого

бензотонію.
Масову частку аніонної поверхнево-активної речовини, що гідролізується і не гідролізується, роз-

раховують на основі отриманих результатів.

4 РЕАКТИВИ
Під час аналізування використовують тільки здистильовану воду або еквівалентну їй за чистотою.
Реактиви, наведені нижче, відповідають наведеним у ISO 2271.

4.1 Хлороформ, ρ20 1,48 г/см3, переганяння між 59,5 оC і 61,5 оC.

4.2 Сірчана кислота, розчин молярної концентрації 2,5 моль/дм3.

4.3 Сірчана кислота, розчин молярної концентрації 0,5 моль/дм3.

4.4 Гідроксид натрію, стандартний титрований розчин молярної концентрації 1 моль/дм3.

4.5 Лаурилсульфат натрію, стандартний титрований розчин молярної концентрації 0,004 моль/дм3.

4.6 Бензотоній хлористий, стандартний титрований розчин молярної концентрації 0,004 моль/дм3.

4.7 Розчин фенолфталеїну.

4.8 Розчин змішаного індикатора.
Також необхідні такі реактиви:

4.9 Гідроксид натрію, розчин молярної концентрації 10 моль/дм3.

4.10 Сірчана кислота, розчин молярної концентрації 5 моль/дм3.

5 УСТАТКОВАННЯ
Звичайне лабораторне устатковання і

5.1 Колба конічна, 250 см3, з конічним шліфом з матового скла.

5.2 Зворотний холодильник з водяним охолоджуванням і конічним шліфом з матового скла
у нижній частині.

6 ПРОЦЕДУРА
6.1 Визначання загальної масової частки аніонної поверхнево-активної речовини
Загальну масову частку аніонної поверхнево-активної речовини, наявної у зразку, визначають за

методом, наведеним в ISO 2271.

6.2 Визначання аніонної поверхнево-активної речовини, що гідролізується
За допомогою піпетки добавляють другу аліквоту розчину аніонної поверхнево-активної речовини,

що дорівнює 25 см3, у конічну колбу (див. 5.1). Добавляють за допомогою піпетки 5 см3 розчину гідрок-
сиду натрію (див. 4.9) і декілька гранул, які забезпечують рівномірне кипіння.

Приєднують до конічної колби зворотний холодильник з водяним охолоджуванням (див. 5.2), ре-
тельно промитий водою, і проводять переганяння протягом 30 хв. Для уникнення надмірного виділен-
ня пари на початку уникають надмірного нагрівання.
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Через 30 хв закінчують переганяння, охолоджують розчин, ретельно промивають зворотний холо-
дильник з водяним охолоджуванням принаймні 5 см3 води, від’єднують конічну колбу від холодильника
і промивають шліфи з матового скла невеликою кількістю води, збираючи промивні води у конічну колбу.

У конічну колбу додають декілька крапель розчину фенолфталеїну (див. 4.7) і нейтралізують роз-
чином сірчаної кислоти (див. 4.10): одразу добавлять більшу частину розчину сірчаної кислоти і закін-
чують нейтралізацію, добавляючи по краплях розчин сірчаної кислоти (див. 4.3) до знебарвлення
розчину.

Добавляють у конічну колбу 15 см3 хлороформу (див. 4.1) і 10 см3 розчину змішаного індикатора
(див. 4.8), закривають пробкою і ретельно струшують.

Титрують розчином хлористого бензотонію (див. 4.6), як описано в ISO 2271.

7 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
7.1 Розрахунки
7.1.1 Аніонна поверхнево-активна речовина, що гідролізується у лужному середовищі
Масова частка речовини, у відсотках, дорівнює:
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Кількість речовини, у мг-екв, дорівнює:
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де умовні позначення ті самі, що і в 7.1.2.
7.1.2 Аніонна поверхнево-активна речовина, що не гідролізується у лужному середовищі
Масова частка речовини, у відсотках, дорівнює:
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Кількість речовини, у мг-екв, дорівнює:
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де M1 — молярна маса аніонної поверхнево-активної речовини, що гідролізується у лужному середо-
вищі;

M2 — молярна маса аніонної поверхнево-активної речовини, що не гідролізується у лужному
середовищі;

m — маса випробувального зразка, г;
T — нормальність чи молярність розчину хлористого бензотонію (див. 4.6);
V0 — об’єм розчину хлористого бензотонію (див. 4.6), витраченого на титрування аніонної поверх-

нево-активної речовини, см3;
V1 — об’єм розчину хлористого бензотонію (див. 4.6), витраченого на титрування аніонної поверх-

нево-активної речовини після лужного гідролізу, см3.

7.2 Збіжність результатів
Розбіжність між результатами двох визначень, виконаних одночасно чи у швидкій послідовності

на тому самому зразку тим самим лаборантом з використанням того самого устатковання, не повинна
перевищувати 2 % від середнього значення.

7.3 Відтворюваність
Розбіжність між результатами, отриманими на тому самому зразку у двох різних лабораторіях, не

повинна перевищувати 4 % від середнього значення.
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8 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ
Звіт про випробування повинен містити такі дані:
a) посилання на метод, який використовували;
b) результати і метод їх вираження;
c) відхили, помічені під час визначання;
d) будь-які дії, не передбачені цим стандартом, або розцінені як факультативні.
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