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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  سسۀمؤ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام طمرتب و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می لحاص دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس یشپ

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته دمفا اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین تاندارداا اس و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این ایران سازمان میی استاندارد ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 اردكميسيون فنی تدوين استاند

 «روش تيتراسيون پتانسيومتري -سازيعدد خنثی -هاكنندههاي نفتی و روانفرآورده »

 

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئيس

 امینیان، وحید

 سکاررناسی اررد ریمی 

 پژواشگاه استاندارد

                                                              

  : دبير

 اخیار ، رهاب

 سکاررناسی اررد ریمی 

 ررقیاداره کل استاندارد آذربایجان

 

   ساسامی به ترتیب حروف ادفبا:  ءاعضا

 اصالنی، سعید

 س ریمی سکاررنا

 پارک عی  و فناور  استان آذربایجان ررقی

 

  

 ادفت، عییرضا

 سکاررناسی اررد مهندسی ریمی 

 ررقیاداره کل استاندارد آذربایجان
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 سدکترا  مهندسی ریمی 
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 سکاررناسی ریمی 

 ررکت پایه گستر سهند
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 سکاررناسی ریمی 
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 قاسمیان خجسته، محسن

  سکاررناس اررد ریمی

 سازانررکت تدبیر نوین

 

 مجرد، احمد

 پییمر  -سکاررناس مهندسی ریمی

 تایرررکت کن

 

 نامی، راضیه

 اررد مهندسی ریمی  یسکاررناس
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 نوراد، آرش

 سکاررناسی اررد ریمی 

 پاتیشگاه تبری 
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 سدکترا  ریمی 

 دانشگاه رهید مدنی آذربایجان
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 1 دو دامنه کاربر ادف 1
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 وسایل
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 ساز  سامانه ادکترودآماده
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 يش گفتارپ

که پیش نویس  "روش تیتراسیون پتانسیومتر  -ساز عدد خنثی -ااکنندهاا  نفتی و روانفرآورده "استاندارد 

در بیست و پنجمین ت و استهیه و تدوین رده ایران سازمان میی استاندارد توسط  مربوطآن در کمیسیون اا  

، اینک به استناد  یب قرار گرفته استمورد تصو 91/19/29اا  نفتی مور  اجالس کمیته میی استاندارد فراورده

مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3بند یک ماده 

 . شر می رود، به عنوان استاندارد میی ایران منت1331

،  ، عیوم و خدمات برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ،  . بنابراین مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی  استاندارداا ارائه رود

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است
ISO 6619: 1988, Petroleum products and lubricants – Neutralization number - Potentiometric 

titration method 
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 روش تيتراسيون پتانسيومتري -سازيعدد خنثی -هاكنندههاي نفتی و روانفرآورده

 دامنه كاربرد هدف و  0

-کنندهاا  نفتی و روانروری برا  تعیین ترکیبات اسید  فرآورده تعیین، استاندارداین ادف از تدوین      0-0

این استاندارد برا  تعیین اسیداایی است.  1ادکلای وپروپیلو  تودوئن اا  محیول و یا تقریبا محیول در مخیوط

و ثابت  ردت ضعیف استنداسیداایی که به است کاربرد دارد، 19-2تر از اا در آب ب رگکه ثابت تفکیک آن

 19-2تر از ثابت ایدرودی  ب رگ   باااندارند. نمکاست با این استاندارد تداخل  19 -2تر از اا کوچکتفکیک آن

  داند.واکنش می

ممکن است مشخصات اسید  دارته بارند رامل، اسیداا  آدی و غیرآدی، که اا  جدید و کارکرده، ترکیباتیدر روغن -يادآوري

اا  نمکسایر ترکیبات باز  ضعیف،  اا  آمونیاک واا  فی ات سنگین، نمکاا، نمکاا، رزیناستراا، ترکیبات فنیی، تکتون

 د.نبارمی اااا و رویندهاایی مثل بازدارندهاسید  اسیداا  با پایه باز  و اف ودنی

ر  که در طول استفاده تحت ررایط اکسیداسیون  روغنیدر برا  نشان دادن تغییرات نسبی  این روش      0-1

. اگرچه تیتراسیون تحت ررایط تعادل معین کاربرد داردحاصل،  روغننظر از رنگ و سایر خوا  داد، صرفمی

تحت  روغنبینی عمیکرد توان برا  پیشخاصیت اسید  یا باز  مطیق که میبرا  این روش گیرد، انجام می

رناخته نشده  ،و عدد اسید یا باز یاتاقان . ایچ رابطه کیی بین خوردگیکاربرد نداردررایط سرویس استفاده کرد، 

 است. 

نامه پیوست ادف مراجعه به کتابس موجود است  ISO 6618تیتراسیون راخص رنگ در استانداردامچنین یک روش  -آوريياد

 ISO 6618مشابه اعداد حاصل از روش استاندارد ممکن است آمده با روش تیتراسیون پتانسیومتر  دستکنید . عدداا  اسید  به

 استند. طور کیی از دحاظ اندازه مشابهه ببارد، ودی 

که اا  اکسیداسیون نظیر فرآورده اا  نفتی تازه و کارکرده ممکن است حاو  ترکیبات اسید آوردهفر     0-8

مقادیر  اند، بارند.به وجود آمدهدای سرویسمدت که در طول  ،عنوان فرآورده تخریبعنوان اف ودنی یا بهبه

گیر  مقدار ماده اسید  موجود در اندازه ، عدد اسیدکرد. توان با تیتراسیون باز  تعیین نسبی این مواد را می

-روان اا روغن بند راانما در کنترل کیفیت فرمولعنوان یک به  تحت ررایط آزمون است. عدد اسیدروغن 

دای سرویسمدت  کننده در طولتخریب روان می انعنوان رود. امچنین گاای اوقات بهکننده استفاده می

 طور تجربی برقرار گردد. باید به محدودیت اجبار د. ارگونه گرداستفاده می

ا  طورگستردهکنند و اسیداا  آدی بهمیمشارکت   عدد اسید دراا  متنوع اکسیداسیون فرآوردهکه از آنجایی

دای بینی خورندگی نفت تحت ررایط سرویستوان برا  پیشداند، آزمون را نمیخوا  خوردگی را تغییر می

                                                 
1 - Propan-2-ol 
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 اا  روغن نشده است.به خوردگی فی ات رناخته  روغنو تمایل   ده کرد. ایچ ارتباط کیی بین عدد اسیداستفا

 آزمون عدد اسید  دارند. این یک در  ،و معموت ا  توانند،میترکیبی  موتور

 تعاريفاصطالحات و   1

 د:نتعاریف زیر کاربرد داراصطالحات و این استاندارد  در

1-0    

  يعدد اسيد

  مورد نیاز برا  تیتر کردن پتانسیومتر  آزمونه رودنمونه بیان می gپتاسی  بر ید کیر mgکه برحسب س مقدار باز

 دست آمده بابا مقدار به سبمتنا گیر اودیه آن تا خوانش اندازه 1گیر حالل مشخص، از خوانش اندازهیک در 

 رده که در این استاندارد مشخص رده است. طف تعریفتازه تهیه رده، یا نقطه ع 9یآبیک محیول بافر باز  غیر

1-1    

 قوي يعدد اسيد

  مورد نیاز برا  تیتر کردن پتانسیومتر  آزمونه رودنمونه بیان می gپتاسی  بر کیرید  mgکه برحسب س مقدار باز

دست آمده با به با مقدار سبمتنا گیر اودیه آن تا خوانش اندازه گیر حالل مشخص، از خوانش اندازه یک در

رده که در این استاندارد مشخص رده تعریف ی تازه تهیه رده، یا نقطه عطفآبافر اسید  غیرمحیول بیک 

 است. 

 آزمون اصول      8

 KOHرود و با روش پتانسیومتر  با آزمونه در مخیوطی از تودوئن و ای وپروپانول حاو  مقدار کمی آب حل می

-اندازه مربوط به اا خوانش رود.میتیتر  3ا  و ادکترود مرجع کادوملرود نشانگر ریشهبا استفاده از ادکتادکیی 

فقط  ید و نقاط پایانرو  میاا  مربوطه محیول تیتراسیون رسدر مقابل حج  خودکارصورت دستی یا بهگیر  

بارد،  نیامده دستد. وقتی ایچ نقطه عطف معیومی بهرورده در منحنی حاصل گرفته مینقاط عطف تعریف در

اا  بافر اسید  یا دست آمده با محیولبا نقاط به   متناسبگیراندازهمربوط به اا  در خوانش ینقاط پایان

 .       دآیبه دست می ،یآبباز  غیر

 مواد  و/يا واكنشگرها      4

آب آب مقطر یا از و فقط دارند  معینی ا تج یهاستفاده کنید که درجه  ااییواکنشگرر طول تج یه فقط از د

 استفاده کنید.  معادل خادص

                                                 
1 - Meter 

2 - Non-aqueous 

3 - Calomel   
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تیتراسیون حالل  ml 199   را به3-2سبند A  1محیول بافر ذخیره ml 19 ،یآبغيرمحلول بافر اسيدي       4-0

  استفاده کنید. h 1 اضافه کنید. در طول مدت

حالل تیتراسیون  ml 199را به   6-2سبند  Bمحیول بافر ذخیره  ml 19، یآبغيرمحلول بافر بازي       4-1

 استفاده کنید.  h1 اضافه کنید. در طول مدت 

 :زیر است اد اماتمطابق با که  ، Mr= 13/191س  9کودیدین -γس پيريدينمتيل -تري 6، 4، 1      4-8

   C139°تا  C163°                 محدوده نقطه جوش      

nD ضریب رکست نور،

20                 9993/9±2239/1  

 رنگنگ                                          بیر

 .       یددارنگه ردها  رو  اکسیدآدومینیوم فعالواکنشگر را در یک ریشه قهوه

4-4      m- 11/132س 3نيتروفنل =Mr  ، زیر است اد اماتمطابق با که: 

 C 23°تا  C 26°نقطه ذوب            

 رنگرنگ                   زرد ک 

 دارید. ا  نگهواکنشگر را در یک ریشه قهوه

را وزن کنید و به بادن  پیریدینمتیل-تر  6، 2، 9  از 9/92±1/9سg  به دقت ،Aمحلول بافر ذخيره       4-5

ج یک دیتر  حاو  استوانه مدر  منتقل کنید. 2-2آب سبند ای وپروپانول بی ml 199حجمی یک دیتر  حاو  

ml [3±سc1/139 از محیول ] HCl  ادکییmol/l 9/9  زدن مداوم به بادن اضافه کنید   را، در حین ا 3-2سبند

برسانید. در  ml 1999استانداردساز  رده است . با پروپانول محیول را به حج   HClغیظت واقعی محیول  c1س

 طول مدت یک ماه استفاده کنید.  

را وزن کرده و به بادن حجمی یک  نیتروفنل -m   از 3/93±1/9س g به دقت ،Bبافر ذخيره  محلول      4-6

 9سml [1±حاو   ml 399استوانه مدرج   منتقل کنید. 2-2آب سبند ای وپروپانول بی ml 199دیتر  حاو  

c/39 از محیول ] KOH       ادکییmol/l 9/9  9ن اضافه کنید سزدن مداوم به بادرا، در حین ا   19-2سبندc 

برسانید. در  ml 1999استانداردساز  رده است . با پروپانول محیول را به حج   KOHغیظت واقعی محیول 

 طول مدت یک ماه استفاده کنید.  

 .HCl c= س mol/l1/9کیی حجمی استاندارد، دمحیول ا وكلريك،رهيداسيد       4-7

ml 2 س اسید ایدروکیریکHClس  g/ml12/1  =99ρ را با  l 1 مخیوط کنید.2-2سبند  آبپروپانول بیای و   

با تیتراسیون پتانسیومتر ،  mol/l9993/9  برا  تشخیص تغییرات غیظت استانداردساز  مناسب را تکرار کنید، 

اکسیدکربن عار  از آب رقیق د  ml 193 را با mol/l 1/9  11-2سبند  ادکیی KOHاز محیول  ml3 تقریبا 

 کنید. 

                                                 
1 - Stock 

2 - 2,4,6 Trimethylpyridine (-Collidine) 

3 - m-Nitrophenol 
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 .HCl cس=  mol/l9/9  محیول ادکیی حجمی استاندارد،هيدروكلريك، اسيد       4-3

  HClس اسید ایدروکیریک ml 13از استانداردساز  کنید، ودی تهیه کرده و  3-2مطابق بند محیول را 

 استفاده کنید.  g/ml12/1  =99ρس

 .[آب  m/mس 1/9تر از % ک  ]آب  یب، ايزوپروپانول       4-3

به  ءستون ج توان آن را با تقطیر به روش ، میتوان فراا  کردنمی را   که به حد کافی خشک باردناساگرراگر 

کردن با استفاده از غربال انده تقطیر را دور بری ید. خشکمباقی 19تقطیر باتسر  ستون و % 19تهیه کرد. % ءج 

عبور حالل سیک بخش غربال مودکودی به ازا  ده  این عمل با .گیردنی  انجام می A21نوع  د، نظیر دینمودکودی

   گیرد.بخش حالل  به سمت بات از طریق یک ستون غربال مودکودی انجام می

   در آب تهیه کنید.KOHس پتاسی  یک محیول ارباع کیریدپتاسيم، كلريد الكتروليت      4-01

 .mol/l 1/9 ( =KOH)cمحیول ادکیی حجمی استاندارد، پتاسيم، هيدروكسيد      4-00

آب اضافه کنید. تحت رفالکس ای وپروپانول بی l 1پتاسی  را به تقریبا ایدروکسید  g 6در یک بادن دو دیتر ، 

بجورانید و سپس برا  اطمینان از حل ردن کامل، آن را تکان داید.  min 19مدت بهآرامی این محیول را به

بجورانید. محیول را دو روز به   19تا  3سmin مدت و دوباره به به آن اضافه کنید 9باری  ایدروکسید g9حداقل 

، مایع رویی را ا  متخیخل ری د و سپس با استفاده از یک قیف مجه  به فییتر ریشهکنی دار حادت سکون نگه

 دارید. صاف کنید. محیول را در یک بطر  ریمیایی مقاوم نگه

وسییه دوده محافظ حاو  هب .کربن موجود در جو محافظت روداکسیدا  توزیع کنید که محیول از د به ریوه

-چوب در تماس با  محیولبه طور  که این کار را انجام داید  2سودا بدون فیبرجاذب سیییکاتی ا یا 3آاک سود

  قرار نگیرد.  ردنصابونیقابل  محافظ پنبه، تستیک یا گریس

   با تیتراسیون پتانسیومتر ، در مقابل mol/l9993/9  برا  تشخیص تغییرات غیظت استانداردساز  مناسب را

g مدت خشک رده بهس تاتتپتاسی  ایدروژن ف  13/9تا  1/9س h9  در دما°C  193 که با دقت   g9999/9 

  ، تکرار کنید. روداکسیدکربن عار  از آب حل مید ml 199توزین رده و در حدود 

 .mol/l9/9 ( =KOH)cحجمی استاندارد،  محیول ادکیی، پتاسيم هيدروكسيد     4-01

  درایدروکسید پتاسی    13تا  19سg استانداردساز  کنید، ودی از  ذخیره و ،محیول را تهیه 11-2مطابق بند 

lit 1 استفاده کنید. برا  استانداردساز  از 2-2سبند  آبای وپروپانول بی  g ایدروژن  پتاسی   3/9 تا 9/9س

    آب حل کنید.  اکسیدکربن بید  ml  199توزین کرده و در g9999/9ا دقت ، بفتاتت استفاده کنید

                                                 
1- Linde type 4A   سنام تجار 
2 - Ba(OH)2 

3 - Soda lime 

4 - Soda non-fibrous silicate absorbant 



3 
 

اضافه   2-2ای وپروپانول بدون آب سبند  ml 223آب را به  ml 3تودوئن و  ml 399 ،حالل تيتراسيون      4-08

استفاده با  آن روزانه قبل از 1تهیکنید. بهتر است حالل تیتراسیون در مقادیر زیاد درست رود و مقدار 

 تیتراسیون تعیین گردد. 
اا  ماندهکامل باقی برا  حل کردنممکن است  رودجا  تودوئن استفاده میحالل تیتراسیون که در آن کیروفورم به -يادآوري

    نیاز بارد.  سنگین مخصو  مواد آسفادتی

   وسايل       5

 نشان داده رده است.  1رکل  مونتاژ سل مورد استفاده برا  تیتراسیون پتانسیومتر  در

 وسايل تيتراسيون دستی    5-0

در محدوده است که   ± v999/9 و حساسیت  v993/9± متر یا پتانسیومتر با دقت ، یک ودترگياندازه    5-0-0

 نی رود و استفاده می 3-1-3و  9-1-3گیر با ادکتروداا  مشخص رده در بند ، وقتی اندازه ± v 3/9بیش از 

ی اا  ادکترواستاتیکگیر باید از میداناندازه. کندمی کار، است  99تا  9/9سM Ω حد ادکتروداا در بین  متمقاو

 در اثر تماس،در طول دامنه عمییاتی  گیرایچ تغییر دائمی در خوانش اندازهترتیب بدین ،سرگردان محافظت رود

ا ، پایه تیتراسیون یا ادکترود ریشه سی ا ، ادکترود ریشه ار قسمتی از سطوح در معرض ،سی  متصل به زمین

  رود.   گیر است، ایجاد نمیاندازه

 . 12تا  3س mm و قطر  139 تا  193س mmنوع مداد  با طول   ،1در رکل  Cس ايالكترود شيشه    5-0-1

 ساخته رود.   3تا  1س mmا  مقاوم در برابر مواد ریمیایی با ضخامت دیواره بدنه ادکترود باید از دوده ریشه

، بسته 9کندمی درزگیر ا  که انتها  دوده ادکترود را ور در محیول باید با یک نیمکره ریشهانتها  ادکترود غوطه

بارد. ضخامت ریشه نیمکره باید به حد کافی زیاد بارد تا مقاومت  mm 3 رود و رعاع نیمکره باید حدود

 ردد. گ  1999 تا 199س M Ω بین C° 93نیمکره در 

اتصال ادکتریکی با سطح  ر ثابت که تجدیدپییر است بارد تاطورده بهدرزگیر ادکترود باید رامل یک سل مایع 

 رود.  ایجادداخیی نیمکره 

 گیر بایدرده تا خروجی اندازه محک کل اتصال ادکتریکی از سل تماس برا  جیوگیر  از تداخل ادکترواستاتیکی، 

 .رودادکتریکی احاطه  محافظبا 

-طور کار  رود، بهمحافظ باید توسط مواد ای وده با کیفیت بات مثل تستیک و ریشه از اتصال ادکتریکی عایق

 بارد. M Ω 39999تر از که مقاومت بین محافظ و کل طول اتصال ادکتریکی بیش

 

 

 

                                                 
1 - Blank 

2 - Sealed 
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 سل تيتراسيون پتانسيومتري – 0شكل

 

 . 12تا  3سmm  و قطر  139تا  193س mmنوع مداد  با طول ،  1در رکل  Bس كالوملالكترود مرجع     5-0-8

در انتها  محل خارجی قابل جابجایی  ریشه 1روکشباید دارا  یک نی  از ریشه ساخته رود و این ادکترود باید 

 .  استور ن غوطهیوبارد که در محیول تیتراسدرزگیر  

-به رود،ادکترود ده دار بارد تا مناسب برا  رو  طی رکل، کمی مخروطول  93تا  3سmm ریشه باید  روکش

باید پیوسته و  رده. سطح جیو رفته بارد روکشفراتر از   99تا  9سmm  رده ادکتروددرزگیر که انتها  طور 

  صاف بارد.  نقاطعار  از 

سورا   mm 1ادکترود باید با یک یا چند حفره به قطر  ده، دوردهدر یک نقطه وسط مسیر بین انتهااا  سطح 

 دائمی بارد.     کادومل و اتصال ادکتریکی به جیوه به طور مرتب ورود. ادکترود باید رامل جیوه تزم، 

و امچنین سر آن باید با چوب پنبه  پر رود  19-2سبند   KClادکترودیت ارباعتقریبا کل ظرفیت ادکترود باید با 

 بسته رود که ممکن است ادکترودیت دوباره پر گردد.  

                                                 
1- Sleeve  
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نشت ادکترودیت بیش از یک قطره در  نباید ،در حادی که روکش بر رو  آن استانگام تعییق در اوا و ترود ادک

min 19  بارد.  دارته  

 اند. آاسته برا  این روش نامناسب تشخیص داده رده پاسخددیل ادکتروداا  ترکیبی و ادکتروداا  کیرید نقره/نقره به -يادآوري

در رکل  Dا  سام ن پروانهپره دارا  ا  که ، از نوع مناسب ریشهبا سرعت متغيرهمزن مكانيكی     5-0-4

بخش است. امچنین ام ن رضایت رود،نصب می  23تا  39س° گامکه با  mm6  ا تیغهرعاع . پروانه با است  1

 بخش است.رضایت نی  مغناطیسی

 وصل یا قطعری   رود تا و پایه اصالحادکتریکی صورت رود، باید بهاگر از دستگاه ام ن ادکتریکی استفاده می

    گیر در طول تیتراسیون ایجاد نکند. به موتور، تغییر دائمی در خوانش اندازه برق

 ml 93/9± مدرج رده و با دقت  ml  93/9که به فواصل  ml 19  ، با ظرفیت1در رکل  Eس بورت    5-0-5

دورتر   139تا  199سmm باید نوک بورت ا  دارته بارد و ی ریشهراا. بورت باید یک ریر سهکادیبره رده است

ذب اباید یک دوده محافظ حاو  آاک سودا یا سایر مواد ج KOHبورت مورد استفاده برا  راای بارد. از ریر سه

CO2  .بارد 

 است. که از ریشه بوروسیییکات ساخته رده  ml 939 ، با ظرفیت 1در رکل  Aس بشر تيتراسيون     5-0-6

موقعیت پایه  1در رکل  دارتن ادکتروداا، ام ن و بورت بارد.برا  نگه مناسب، پايه تيتراسيون     5-0-7

 نشان داده رده است. 

 ترتیبی که اجازه داد بشر بدون اخالل در ادکترود، بورت و ام ن خارج رود، مطیوب است.    -يادآوري

 خودكاروسايل تيتراسيون     5-1

یا  به ررح زیر عمیکرد فنی و خصوصیاتبارد و  1-3 طور کیی مطابق بندباید به خودکاراسیون سامانه تیتر

 را ارائه داد:  ااجنبه

 به ریب منحنی تیتراسیون ،تیترکنندهمستمر  تحویلسرعت تیتراسیون در حادت  خودکارسازگار   5-1-0

در طول  ml/min 9/9تر از   تیتراسیون ک و فراا  کردن نر ،با قابییت تطابق با تعادل پتانسیل مشخص رده

 . یآبو در نقاط پایان اسید  یا باز  غیر در نقاط عطف ml/min93/9 تیتراسیون و ترجیحا مدت 

   .  ml 91/9±حج  توزیع ، با درستی اا  موتور  دقیق قابل تعویضبورت 5-1-1

  .در مقابل حج  تیترکننده اضافه ردهثبت دوره کامل تیتراسیون با چاپ مداوم پتانسیل مربوطه  5-1-8

 روغن كاركرده هسازي آزمونآماده     6

عایت رکه خود رسوب اسید  است و امچنین ممکن است مواد اسید  را از نمونه جیب کند، از آنجایی    6-0

 د رد. معرف باعث خطااا  جد  خواا هآوردن آزموندست . کوتاای در بهبردار  ضرور  استدقیق روش نمونه
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پس از خروج از سامانه باید آزمونه روغن کارکرده ممکن است در انبار تغییر محسوسی دارته بارد، بنابراین 

  بردار  باید یاددارت رود. اا  آزمایش و نمونهمورد آزمون قرار گیرد، تاریختر ار چه سریعروانکار  

، با ام دن متالط  در امان ظرف اصیی روغن  69±3س C°نمونه آزمایشگاای روغن کارکرده را تا دما     6-1

 صورت یکنواخت به حادت تعییق درآید، حرارت داید. اگر ظرف اصیی قوطیروغن به که تمام رسوبتا زمانی

ا  رفاف که ظرفیت آن ن پر است، کل نمونه را به بطر  ریشهآا  است و بیش از سه چهارم فی   یا ریشه

با تکان دادن ردید ا  نمونه است انتقال داید. تمام مقادیر ناچی  رسوب را  تر از حج حداقل یک سوم بیش

     از ظرف اصیی به بطر  انتقال داید.   ،اا  رسوبقسمت

-می نظرصرفگرمایشی که ررح داده رد  روشاز اا  آزمایشگاای مشخصا عار  از رسوب استند، که نمونهانگامی -يادآوري

 د. ور

با مش صفحه مشبک از آن را با فشار از میان یک  کسر مناسبییا  ه، آزمونکامل تمام رسوب قپس از تعیی   6-8

 عبور داید تا ذرات ب رگ آدودگی دفع رود.  199

 الكترود سامانهسازي آماده      7

 نگهداري الكترودها    7-0

بار تر از یکستفاده مداوم، ک را در فواصل زمانی مکرر سدر صورت ا  9-1-3سبند  ا ادکترود ریشه      7-0-1

جا  روینده مناسب بهاز مواد ور کردن در محیول تمی  اسید کرومیک سرد تمی  کنید. در افته نبارد  با غوطه

 توان استفاده کرد. محیول تمی  اسید کرومیک می

-چند دقیقه در اسید کرومیک غوطه آن را فقط به مدت ،برا  جیوگیر  از آسیب رسیدن به ادکترود، انگام تمی  کردن -يادآوري

 ور کنید. 

  را حداقل یک بار در افته تخییه کنید و دوباره با ادکترودیت تازه 3-1-3سبند کادومل ادکترود مرجع     7-0-1

KCl که  مطمئن روید  پر کنید. 19-2بند س KCl را  کادوملسطح ادکترودیت در ادکترود  امیشه .استمتبیور

 .داریدبشر تیتراسیون نگه باتتر از مایع در

ور کنید. برا  اردوره زمانی تر از نصف در آب غوطهاا را تا ک د، آنروادکتروداا استفاده نمی از وقتی    7-0-8

حالل تیتراسیون باقی بمانند. ارچند  ور دراا، اجازه نداید ادکتروداا به حادت غوطهمحسوس بین تیتراسیون

 اا را جابجا کنید.ننده نیستند، ودی امیشه با دقت آنرکبه طور خا  ادکتروداا 
 سازي الكترودهاآماده   7-1

طور کامل با پارچه تمی  و یا دستمال جاذب نرم، پاک ا  را بهقبل و بعد از استفاده، ادکترود ریشه    7-1-0

ا  ریشهپایه بازو   با دقت پاک کنید،را با پارچه یا دستمال  کادوملو با آب رستشو داید. ادکترود مرجع  کنید

 کامل ار دو سطح زمینه را پاک کنید.  طوررا خارج و به
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 ردهاتصال  رو اجازه داید چند قطره از ادکترودیت  تعویض کنید و در حادی که رل استرا  روکش  7-1-1

ر جا  خود قرار طور محک  درا به روکشکامل با ادکترودیت مرطوب کنید،  طوررا به ردهح . سطبری دا  ریشه

  با آب رستشو داید.ادکترود را داید و 

و در آب خیس کنید  min 3استفاده به مدت حداقل تیتراسیون، ادکتروداا را درست قبل از  قبل از ار   7-1-8

  آب اضافی سر ادکتروداا را با پارچه یا دستمال خشک کنید.    

 الكترودها ايشآزم   7-8

رود میروند، یا وقتی ادکتروداا  تازه نصب گیر را وقتی برا  بار اول استفاده میازهترکیب ادکترود/اند  7-8-0

حالل تیتراسیون  ml199بردن ادکتروداا در مخیوطی از در فواصل زمانی پس از آن با فرو و مجددا آزمایش کنید

  ، آزمایش کنید.  11-2سبند  mol/l1/9 ادکیی KOH از محیول   3/1تا  1س mlو 

از پتانسیل بین  mv 939که تغییرات پتانسیل بیش از در زمانی برا  استفاده  گیرترکیب ادکترود/اندازه   7-8-1

 بارد، مناسب است. می  1-2اسید  سبند  یآبغیرورردن در محیول بافر در موقع غوطهادکتروداا  مشابه 

-از مواد خارجی و آزمایش منظ  ادکتروداا در به ا ریشهر رده دادارتن اتصاتت کردن کامل ادکتروداا، دورنگهتمی  -يادآوري

اا  در تماس با مایع را نامنظ  و پتانسیلاا  تجدیدپییر، بسیار مه  است، چون آدودگی ممکن است آوردن پتانسیلدست

-یتراسیون انتخاب میکه نقاط پایان از میان نقاط عطف رو  منحنی ت، انگامیبینی معرفی کند. ارچندنامشخص و غیر قابل پیش

اا  سل ثابت رده ددخواه انتخاب که نقاط پایان از میان پتانسیلروند، این موضوع در درجه دوم اامیت قرار دارد، ودی انگامی

     رود. جد  میروند، کامال می

 استانداردسازي وسايل     3

 با نقاط پايانی اسيدي ناسبی متآبهاي بافر غيرگير براي محلولهاي اندازهتعيين خوانش   3-0

دست که نقاط عطف تعریف رده در منحنی تیتراسیون بها  نقاط پایان، انگامیبرا  اطمینان از انتخاب مقایسه

سبند  اسید  یآباا  بافر غیرآمده با محیولدستگیر بهاا  اندازه، روزانه برا  ارجفت ادکترود، خوانشآیدنمی

  ا تعیین کنید.    ر9-2سبند    یا باز 2-1

ا   min 3 ور کنید و به مدتغوطهآبی غیراا را در محیول بافر آنتهیه و  9-3بند ررح ادکتروداا را طبق    3-1

ودتاژ سل را  دار  کنید.گیرد، نگهاا باید انجام که در آن دما تیتراسیون C 9°ب نید. محیول بافر را در دما  

در نظر اا  تیتراسیون که نقطه عطفی ندارند، در منحنی یعنوان نقاط پایان، بهآمدهدستاا  بهبخوانید. خوانش

 د. نروگرفته می

 آزمون عدد اسيدي كل و عدد اسيدي قويانجام روش      3

  حالل تیتراسیون را به داخل بشر ml 193و  ،بیان رده است 1که در جدول  ه،ا  از آزمونمقدار وزن رده   3-0

ml 939  آماده کنید.  9-3. ادکتروداا را طبق بند بری ید  13-2سبند 
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آن را طور  تنظی  کنید که نصف ادکتروداا در محیول فرو روند.  موقعیت بشر را در محل تیتراسیون قرار داید و

و بدون پاریدگی به اطراف در  با سرعت مناسب با ایجاد تالط را  محیولو را رورن کنید   2-1-3سبند ام ن 

 ا  ب نید.   و نی  بدون اختالط با اوا تیتراسیون مدت طول

 اندازه آزمونه – 0جدول 

 g دقت توزين، g جرم آزمونه، عدد اسيدي

 9/1تا  93/9

 9/3تا  9/1

 99تا  3

 199تا  99

 939تا  199

9/9 ±9/99 

3/9 ±9/3 

1/9±9/1 

99/9± 93/9 

91/9±1/9 

19/9  

99/9 

993/9 

991/9 

9993/9 

و آن را درموقعیت مناسب رو  سل سوار  پر کنید  19-2ادکیی سبند  mol/l 1/9 KOH حیولم بورت را با    3-1

اا  مقدار اودیه بورت و خوانشبشر فرو رود. ایع در م ml 93کنید و مواظب بارید که نوک بورت تا حدود 

  را ثبت کنید.  سپتانسیل سل  گیراندازه

 روش تيتراسيون دستی      3-8

و منتظر بمانید تا  ادکیی را اضافه کنید mol/l 1/9 KOH محیول اا  کوچک مناسبی ازقسمت     3-8-0

 گیر را ثبت کنید. اا  بورت و اندازهپتانسیل ثابت ایجاد گردد و سپس خوانش

ه با کاین بدین معنی است . استثابت تغییرات دارد  mv/min  3تر ازوقتی پتانسیل سل ک در نظر دارته بارید که  -يادآوري

   ممکن است ml 1/9، و با اف ایش پتانسیل منتظر ماند mv 199ازا  ار ه ب  9تا  1سmin محیول، تقریبا باید  ml 93/9 اف ایش

min نیاز بارد.   3تا  3س 

 KOH  mol/l1/9 از محیول ml 1/9 که در آن سنقاط عطف  در رروع تیتراسیون و در ار ناحیه بعد      3-8-1

 از محیول را اضافه کنید.  ml93/9 کند، در سل پتانسیل ایجاد می mv 39ار بیش از تغییر کیی پاید

تغییر  mv 39تر از ، پتانسیل سل را ک mol/l1/9 ادکیی  KOHاز محیول  ml1/9 که  در نواحی میانی    3-8-8

اضافه  ،کافی است mv39  زتر او نه بیش برا  ایجاد تغییر کل پتانسیل تقریبا برابرکه  تر مقادیر بیشداد، می

 . کنید

 ml1/9 ازا  ار ه ب mv 3تر از یرات پتانسیل ک یتغانجام داید تا وقتی که  اتیتراسیون ربا این ریوه،     3-8-4

 است.  غیرآبی باز  از بافر ترقییایی ،داد که محیولاضافه رده بارد و پتانسیل سل نشان می KOHمحیول 

 ارج کرده و ادکتروداا و سر بورت را با حالل تیتراسیون، سپس با ای وپروپانول و محیول تیتررده را خ 3-8-5
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، بعد  ا ، قبل از انجام تیتراسیونتیه ژده آبی ادکترود ریشه حفظ برا در نهایت با آب رستشو داید. 

آب  اا را درنید آنکببرید. وقتی از ادکتروداا استفاده نمی در آب مقطر فرو min 3مدت حداقل ادکتروداا را به

 اقدام کنید.  3دارید. اگر ادکتروداا کثیف یا آدوده بارند طبق بند مقطر نگه

 خودكارروش تيتراسيون       3-4

به پیرو  از پتانسیل مورد نیاز حادت تعاددی برقرار رده برا  سازنده  دستگاه را مطابق دستورادعمل      3-4-0

 تحویل مداوم ، نر در یک حادت متغیر /یاو تنظی  کنیدررح داده رد،  1-3-2تیتراسیون دستی که در بند 

نقطه  از میان ناحیه ml/min93/9 در طول تیتراسیون و ترجیحا  ml/min 9/9تر از تیتراسیون با نر  تحویل ک 

 . استاندارد، عمل کنید یآبیافت رده برا  محیول بافر باز  غیر با نقطه عطف یا در نقطه پایان متناسب

را  اا  مشتق در صورت وجوداا  پتانسیومتر  یا منحنیپیش بروید و منحنی خودکاربا تیتراسیون     3-4-1

 ثبت کنید.

 انجام داید تا وقتی که پتانسیل ثابت ادکیی mol/l 1/9 KOH محیول در این ریوه تیتراسیون را با    3-4-8

 یا [کند  تغییر میخودکارسنقطه پایانی  ml1/9 KOH  یولمح ازا ه ب mv 3تر از برا  مثال، پتانسیل ک ] رود

آبی غیرتر  از محیول بافر باز  سقییایی تراا  پتانسیل نشان داد که محیول تیتراسیون باز که خوانش تا وقتی

 نقطه پایانی از پیش انتخاب رده است . س تازه تهیه رده است

و نوک بورت را با حالل تیتراسیون سپس با ای وپروپانول و در پس از اتمام تیتراسیون، ادکتروداا     3-4-4

ا ، قبل از انجام تیتراسیون دیگر، منظور بازگرداندن تیه ژده آبی ادکترود ریشهبهنهایت با آب رستشو داید. 

ا در آب اا رکنید آنببرید. وقتی از ادکتروداا استفاده نمی در آب مقطر فرو min3 ادکتروداا را به مدت حداقل 

 اقدام کنید.  3دارید. اگر ادکتروداا کثیف یا آدوده بارند طبق بند مقطر نگه

 آزمون تهی    3-5

 ، برا  تیتراسیون دستیاا درست کنید. حالل تیتراسیون برا  ار سر  از نمونه ml 193یک تیتراسیون خادی با 

بورت را وقتی گیر و اا  اندازهو خوانشاضافه کنید  ml 93/9را با اف ایش  ادکیی mol/l 1/9 KOHمحیول 

 اقدام کنید.  2-2، مثل بند خودکاررد، ثبت کنید. برا  تیتراسیون  ابتپتانسیل ث

 بيان نتايج   01

 عنوان عدد اسید  یا عدد اسید  قو  مناسب بیان گردد. نتایج باید به

 تراسيون دستیتي روش     01-0

 رس  کنید متناسبگیر اا  اندازهاضافه رده را در مقابل خوانش ادکیی mol/l1/9 KOH  محیول اا حج 

 را عالمت تر استو به ودتاژ سل ن دیک تعریف رده استفقط نقطه عطف که  ،یعنوان نقطه پایانبه . 9سرکل 

نقاط . اگر تازه تهیه رده است غیرآبیا  است که با محیول بافر اسید  یا باز  با نقطه متناسب ب نید. این نقطه

ی را در  ، نقطه پایانB، منحنی 9سرکل  شوند یا ایچ نقطه عطفی ظاار نشودن به طور مناسب تعیینعطف 

 عالمت ب نید.   ،مناسب غیرآبیآمده با بافر دستبا نقطه به گیر متناسبخوانش اندازه
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نی که مرتبط با خوانش رو  منح ، نقطهیعنوان نقطه پایاناا  کارکرده، بهاا  روغنبرا  تمام تیتراسیون

 تازه تهیه رده است، را عالمت ب نید.  غیرآبیآمده با بافر اسید  دستگیر بهاندازه

که ارکدام تغییر  KOHمحیول  ml 93/9چندین اف ایش متوادی در آن ا  که عنوان نقطهبه ،طور کییبه ،نقطه عطف -0يادآوري 

اا  قبیی یا بعد از آن با امان تر از تغییر ایجاد رده در اف ایشب رگ 39و حداقل % کنندتودید می mv 13تر از پتانسیل سل ب رگ

-اا  ا طور کیی نقاط عطف مشخص ممکن است تنها در نواحی که از اف ایشبه .رودمشخص می بازرسی از طریق، اندازه است

  رود.  گردد، تشخیص داده اندازه استفاده می

نشان داده اا  کارکرده روغن و اف ودنی اا اا  تازه، کنسانترهم رده رو  تعیین عدد اسید  روغنکار مشترک انجا -1يادآوري 

یا بدون نقاط  نامشخصطور کیی نقاط عطف و به اا  اف ودنیاا  تازه و کنسانترهاست که نقاط عطف تعریف رده برا  روغن

  اا  کارکرده تعریف رده است. برا  روغن ،عطف

 خودكارتيتراسيون  شرو     01-1

-مشابه روند مورد استفاده برا  تیتراسیون دستی، عالمتاا، را رو  منحنی 2-2بند آمده در دستنقاط نهایی به

  .  1-19بند س گیار  کنید

  خودکاربا قابییت کاربرد برا  روش دستی و س روش محاسبه     01-8

رود، طبق معادتت زیر بیان میکه نمونه،  gر ب  mg KOHعدد اسید  کل و عدد اسید  قو  را بر حسب 

 محاسبه کنید:

 عدد اسید  کل =                                                                                      

 

 عدد اسید  قو    =                                                                                                     

 که در آن:

v0        برحسب آزمون تهیحج  مورد استفاده برا  تتیراسیون ،ml  محیولKOH ؛ 11-2سبند  ادکیی   

v1       برحسب  9-19 بندسیا   1-19بند س کردن آزمونه در نقطه نهاییمورد استفاده در تیتر حج ،ml  محیول

KOH ؛  11-2سبند  ادکیی 

v2        غیرآبیبا بافر  گیر متناسبآزمونه در نقطه نهایی که در خوانش اندازهکردن مورد استفاده در تیتر حج 

  ؛ 11-2سبند  ادکیی KOHمحیول  ml، برحسب آیددست میبه  1-2بند س اسید 

v3        با بافر  متناسبگیر وانش اندازهدر خکه  پایانیکردن حالل تهی در نقطه ترمورد استفاده در تی حج

      .  3-2ادکیی سبند  HCl محیول ml، برحسب آیددست می  به1-2بند س اسید  غیرآبی

c3      محیول  غیظت واقعیKOH برحسب  11-2سبند  ادکیی ،mol/l  ؛ 

c4      محیول  غیظت واقعیHCl برحسب  3-2سبند  ادکیی ،mol/l؛   

m      سب جرم آزمونه بر حg است. 

 



13 

 

 
 

 :راهنما

 حالل تیتراسیون ml193 تهی در      Aمنحنی 

در  یخمش تی   مشهود نیست، نقاط پایان که ایچجاییاز آن. حالل تیتراسیون ml193 اضافه ه دنگ بکارکرده محفظه میلروغن  B     g1999منحنی 

 رود. میانتخاب  غیرآبیآمده با دو محیول بافر دستگیر بهخوانش اندازه

    تر به عمود ن دیک است انتخاب ا  که بیشعنوان نقطهبه یتیتراسیون. نقطه پایانحالل  ml193 اضافه ه بروغن حاو  اسید ضعیف  C    g1999منحنی 

 رود. می

تر به عمود ن دیک منحنی بیش کهعنوان نقاطیبه یتیتراسیون. نقاط پایانحالل  ml193 اضافه ه بروغن حاو  اسید ضعیف و قو   D   g1999منحنی 

 رود. است، انتخاب می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 گیراا عالمت ودتاژ معکوس رده است.در بعضی اندازه  -1

  .تقریبی است  PHا  و خوانش ، ارتباط بین پتانسیل ادکترود ریشهر که در رکل نشان داده رده است، در بعضی از اب ارااطوامان -2

 هاي تيتراسيونمنحنیمثالی از   -1شكل 
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 دقت     00

 عدد اسيدي    00-0

 تكرارپذيري    00-0-0

 تحت ررایط عمییاتی ثابت ،با وسایل یکسانآمده توسط یک اپراتور دستاا  متوادی بهبین نتایج آزمون اختالف

فراتر از مقادیر نشان داده رده در رو  مواد آزمون یکسان در درازمدت، با عمیکرد صحیح و نرمال روش آزمون، 

  تنها یک مورد در بین بیست مورد خوااد بود.  ،9جدول 
 تكرارپذيري تعيين عدد اسيدي -1جدول 

 

 

نفت تازه و  غلظت

ها در نقاط افزودنی

 عطف

روغن كاركرده در 

 نقاط پايان بافر

 خودکار دستی خودکار دستی روش تیتراسیون

 19 3 6 3 درصد میانگین

 تجديدپذيري     00-0-1

اا  متفاوت رو  مواد یکسان اختالف بین دو نتیجه منفرد و مستقل که توسط دو اپراتور مختیف در آزمایشگاه

، فراتر از مقادیر نشان داده رده در جدول ا عمیکرد صحیح و نرمال روش آزمون، در درازمدت، باست انجام گرفته

 بود.  ، تنها یک مورد در بیست مورد خوااد 3

 
 تجديدپذيري تعيين عدد اسيدي -8جدول 

 

 

نفت تازه و  غلظت

ها در نقاط افزودنی

 عطف

روغن كاركرده در 

 نقاط پايان بافر

 خودکار دستی خودکار دستی روش تیتراسیون

 22 32 93 99 درصد میانگین

 عدد اسيدي قوي    00-1

 ده دقت ثبت نشده است.به ددیل استفاده به ندرت این روش در آنادی  نمونه، دا
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 آزمون گزارش       01

 :زیر بارد اطالعات حداقل حاو گ ارش باید 

 محصول مورد آزمون؛ مشخصاتنوع و     01-0

 ارجاع به این استاندارد؛      01-1

  ؛19بند س نتیجه آزمون    01-8

 ارگونه انحراف از روش تعیین رده، با یا بدون توافق؛     01-4

 یخ انجام آزمون. تار     01-5
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 پيوست الف

 )اطالعاتی(

 نامهكتاب

[1]  IS0 6618, Petroleum products and lubricants - Neutralization number - Colour-indicator 

titration method 

[2] IS0 3771, Petroleum products - Total base number - Perchloric acid po ten tiome tric titration 

method 

[3]  IS0 7537, Petroleum products - Determination of total acid number - Semi-micro colour- 

indicator titration method. 


