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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206غيير و طي نامه شماره سازمان ملي استاندارد ايران ت

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي يرانا ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي انسازم و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 يقانون شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند زمان ملي استاندارد ايران ميسا

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور اخلد توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
 "هاي موتوركننده و ضد زنگمايعات خنك pHگيري اندازه "

  )تجديد نظر اول(
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
 جواهريان، محمد

  )ي شيميادكتر(
   

  هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران

    :دبير
  مواليي، فاطمهمهر

  )فوق ليسانس شيمي(
  

كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات 
 صنعتي استان خوزستان

  

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  پور، موسيآريان

  )ليسانس شيمي(
  

  دبير آموزش و پرورش

  ايل خاص، مهناز
  )ليسانس شيمي(

  مسئول كنترل كيفيت شركت پينار بهداشت

  سميهجمشيديان، 
  )ليسانس شيمي(

مســئول كنتــرل كيفيــت شــركت ره پويــان 
  صنعت جنوب

  چراغي، حسين
  )فوق ليسانس متالورژي(

تحقيقات  و اداره كل استانداردكارشناس 
 خوزستان استان صنعتي

  

 امير ،حاتمي

  )شيمي تجزيه فوق ليسانس(
  

  كارشناس
 

  
  حسيني، شهرزاد

  )فوق ديپلم شيمي(
  

  كارشناس شركت آبفا
  
  

  خوشنام، فرزانه
  )فوق ليسانس شيمي(

تحقيقات  و اداره كل استانداردكارشناس 
  خوزستان استان صنعتي

    



 

 د 

  

 سيدصدر، علي رضا  

  )ليسانس شيمي(
كارشناس آزمايشگاه گروه ملي صنعتي فوالد 

  ايران

  
  نيا، مهنازفتاحي

  )فوق ليسانس شيمي(

  
 كارشناس

  
  

  كريمي چشمه علي، مريم
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  
  مدير كيفي شركت پارس ليان اروند

  كي شمس، ليلي                                               
  )فوق ليسانس شيمي(
  

دانشگاه  كارشناس آزمايشگاه مركزي
  شهيدچمران اهواز

  لركي، آرش
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  كارشناس

  لطيفيان، مرضيه
  )ليسانس شيمي(
  

 كارشناس

  

  محمدنيا، حسين
  )ليسانس مهندسي شيمي(
  

  كارشناس فني شركت آبفا

 زاده، جليلهاشم

  )پزشكي فنيدكتراي (
   

  مدير فني شركت گواراسازان جهان
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  پيش گفتار
  

تدوين  1353بار در سال  نخستين "هاي موتوركننده و ضد زنگمايعات خنك pHگيري اندازه "استاندارد 
و تأييد در  سازمان ملي استاندارد ايرانهاي رسيده و بررسي توسط اين استاندارد بر اساس پيشنهاد. شد

اجالس  هشتصد و بيست و هشتمينهاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در كميسيون
 بند استناد بهاين استاندارد  اينك. تصويب شد 28/7/90كميته ملي استاندارد صنايع شيميايي و پليمر مورخ 

 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 ةماد يك
 و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي. شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371

 تجديد لزوم عمواق در ايران ملي خدمات، استانداردهاي و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت
 در نظر تجديد هنگام شود، ارائه اين استانداردها تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر

 تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون
  .كرد استفاده ملي استانداردهاي

   
  . است 1353سال :  1212د ملي ايران شماره  اين استاندارد جايگزين استاندار

  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأبع و ممن
  

ASTM D1287: 2009 , Standard Test Method for pH of Engine Coolants and Antirusts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

1 

  

 هاي موتورزنگكننده و ضد مايعات خنك pHگيري اندازه
 

در اين استاندارد به تمام موارد . در اين استاندارد از مواد، عمليات و تجهيزات خطرناك استفاده مي شود  -هشدار
سالمتي و   ،مسئوليت برقراري ايمني در صورت وجود چنين مواردي، .ايمني مرتبط با كاربرد آن اشاره نشده است

 .باشداده به عهده كاربر ميتعيين حدود قوانين كاربري قبل از استف

  و دامنه كاربرد هدف           1
هاي موتور كننده و ضد زنگمايعات خنك pHگيري اين استاندارد تعيين روشي براي اندازههدف از تدوين 
  .باشدمياستفاده نشده  يااستفاده شده از محصوالت غليظ شده رقيق  آبي هايمحلولنيز استفاده نشده و 

  .هاي جامد كاربرد ندارددارد براي ضد زنگاين استان
كننده، ضد زنگ يا محلولي دهد كه مايع خنكهاي هيدروژن بوده و نشان مييك محلول بيانگر غلظت يون pH -1 يادآوري

  .شامل اين تركيبات، اسيدي، قليايي يا خنثي است

طور معمول مطلوب است كه مايعات به. شودبراي كنترل كيفيت محصول استفاده مي pHدر برخي موارد از  -2يادآوري 
 pH. باشدبيني طول عمر محصول داراي اهميت نمييك محلول از جنبه پيش pH .قليايي باشند pHكننده موتور داراي خنك

  .باشدمانده محلول نميهاي موتور بيانگر مقدار تأثيرگذاري يا عمر باقيكننده يا ضدزنگمايعات خنك

هاي موتور كننده يا ضد زنگهاي مايعات خنكنمونه pHگيري تاندارد تمام اطالعات مورد نياز براي اندازهاين اس -3 يادآوري
مراجعه  ASTM E70، به استاندارد  pHگيري شود در صورت نياز به اطالعات بيشتر در مورد اندازهتوصيه مي. كندرا ارايه مي

  .شود

  مراجع الزامي          2
. ها ارجاع داده شده استر حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زي

  .شوندبدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي
ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. ين استاندارد ملي ايران نيستمورد نظر ا

  . ها مورد نظر استهاي بعدي آنشده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه
  : اين استاندارد الزامي است كاربرد استفاده از مراجع زير براي

2-1    ASTM D1176, Standard practice for sampling and preparing aqueous solutions of 
engine coolants or antirusts for testing purposes 

2-2     ASTM E70, standard test method for pH of aqueous solutions with the glass electrode 
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  اصول آزمون         3
سازي با حجم معيني آب مقطر، درون يك بشر عد از رقيقيك نمونه به همان صورت دريافت شده يا ب  3-1

 -ايمتر مجهز به يك زوج الكترود شيشه pHوسيله يك آن به pHبرداري ريخته شده و يا ظرف نمونه
  . شودگيري مياندازهاشباع الكترود كالومل 

باشد ولي براي ريف قابل قبول نميظاهري است كه طبق تع pHهاي غليظ، متر براي محلول pHمقدار قرائت شده  -يادآوري
  .تفسير شرايط محلول مفيد است

  وسايل         4
4-1     pH اي و الكترود كالومل مطابق پيوست الفمتر، الكترود شيشه  

  يا واكنشگرها/مواد و         5
  خلوص واكنشگرها       1- 5

كه مشخص شود در صورتي. اده كرداستف 1آزمايشگاهيها بايد از واكنشگرهاي با خلوص در تمام آزمون
آن توان از شود، ميگيري نمياندازه ه كافي باال است كه باعث كاهش درستيبه انداز يخلوص واكنشگر

  .استفاده كرد خلوص
 خلوص آب     2- 5

 آب مقطر را بايد كامالً. فقط از آب مقطر يا آب با خلوص معادل استفاده كنيد به جز در موارد مشخص شده،
عالوه بر . حذف كردموجود در آن را  اكسيدديكربن اكسيد،ديهواي عاري از كربن عبور دادن اب  انده ياجوش
محافظت  از آب مقطريا معادل آن سود دار آهك  وسيله لولهبه داري،در هنگام خنك كردن و نگه بايد اين
  .باشد 2/7و  2/6بايد بين  C25 آب در دماي  pH .شود

  استاندارد بافر ايهمحلول    3- 5
ي يا يتنهاه كه ب خاصيهاي از نمكبايد الكترودها جفت و  متر pH كاليبراسيونهاي بافر براي محلول 

 هآب صورت دهبه بايدراكس كه وجز در مورد به ب. دوتهيه ش ،شودفروخته مي pHعنوان استاندارد همخلوط ب
  .دنخشك شو C110  در دمايساعت  1دت مه ب استفادهقبل از ها بايد اين نمك استفاده شود،

محلول فسفات . دنداري شوي نگهياز لحاظ شيميامقاوم  هايبطريبايد در  5/9كمتر از  pHبا  يهامحلول
  .داري شودپوشش داده شده است نگهپارافين با ها آنداخلي  ديوارهاي كه  هاي شيشهي بايد در بطرييقليا

  .استفاده كرد  توانمي ،در دسترستجارتي  يها قرصيا  ه شدهتهي هاي بافرمحلولاز  -يادآوري

 C25 در دماي  01/4برابر   pHموالر و  05/0 با غلظت برابر ،محلول بافر پتاسيم هيدروژن فتاالت    4- 5
  .رقيق كنيدليتر  يكحجم تا در آب حل كرده و را  (KHC8 H4O4)پتاسيم هيدرژن فتاالت  g21/10 مقدار 

                                                 
1- Reagent grade 
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برابر   pHو هر نمك فسفات موالر با در نظر گرفتن  025/0 با غلظت برابر ،ل بافر فسفات خنثيمحلو    5- 5
   C25 در دماي  86/6

g 40/3 هيدروژن فسفات پتاسيم دي(KH2PO4)  و g55/3 سديم هيدروژن فسفاتدي (Na2HPO4) آب بي
  .رقيق كنيد ليتر حجم يكرا در مقداري آب حل كرده و محلول را تا 

   C25 در دماي  18/9برابر   pHموالر و  01/0با غلظت برابر ،راكسومحلول با فر ب    6- 5
g 81/3 ده آبهرات وب تتراسديمگرم دي (Na2B4O7.10H2O) ليتر رقيق  يكحجم در آب حل كرده و تا  را

يشه به جز در بطري بايد هم. هوا حفاظت كنيدموجود در  اكسيدديكربناين محلول را در مقابل   .كنيد
  .موقع مصرف بسته باشد

در  72/11برابر   pHموالر و  01/0 سديم فسفات با غلظت برابرتري، محلول بافر فسفات قليائي    5-7 
  C25 دماي 

g 42/1 آب  دي سديم هيدرژن فسفات بي(Na2HPO4)  دررا  ml100  موالر  1/0محلول سديم هيدروكسيد
  .ليتر رقيق كنيد يكحجم ا با آب تا عاري از كربنات حل كرده و محلول ر

در آب تهيه  (KCl) كلريدپتاسيم از يك محلول اشباع شده   كلريد،محلول الكتروليت پتاسيم      8- 5
  .كنيد

  بردارينمونه         6
  .انجام شود ASTM D1176برداري بايد مطابق استاندارد نمونه

  الكترودها سازيآماده        7
 هنگامبار در هفته  حداقل يك( مكرراي را در فواصل زماني  يشهالكترود ش ،الكترودهاداري نگه    7-1

هر هفته حداقل يك بار در محلول الكترود كالومل را . تميز كنيد مطابق با دستور كار سازنده) استفاده مداوم
باالي هميشه كالومل را سطح الكتروليت در الكترود . پركنيد كلريدپتاسيم خالي كرده و دوباره با الكتروليت 

يا  در آب مقطررا  آن پاييني نيمه شودنميكه الكترود كالومل استفاده هنگامي .داريدنگه  آزمون مورد محلول
براي مدت زمان  وندر محلول مورد آزم ها راالكترود .فرو بريدمحلول بافر مناسب توصيه شده توسط سازنده 

در شود توصيه ميگرچه الكترود خيلي شكننده نيست ولي ا. گذاريدباقي نگيري  طوالني در فاصله دو اندازه
  .از آن دقت شودجايي و استفاده جابههنگام 

با يك پارچه تميز و يا دستمال كامالً الكترود را از استفاده  بعدقبل و   ،الكترودها آماده سازي    7-2
 كاراز دستورالكترود،  سازي بيشترآماده در صورت لزوم .يديو با آب مقطر بشو نرم پاك كرده جاذب كاغذي

را براي حداقل دو دقيقه در آب مقطر آماده شده الكترود ،  pHگيري  اندازه هر بار قبل از. سازنده پيروي كنيد
نوك الكترودها را با دستمال كاغذي يا پارچه خشك تماس دهيد تا آب  ،بالفاصله قبل از استفاده. فرو ببريد

  .ودش برداشتهآن  اضافي
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  متر  pH هايسيستم الكترودي در واحد استاندارد كردن و آزمون         8
ز ا .شود استاندارد انجامبافر  هايمحلول با يكي از بايدمجموعه دستگاه هميشه استانداردسازي     8-1

راي بو  pH مقادير مختلف الكترودها در پاسخبراي بررسي خطي بودن  بايد محلول بافر استاندارد ثانويه
ه دو محلول بافر استاندارد بايد ب. استفاده شود دماتنظيم نبودن جبران اي يا  تشخيص عيب الكترود شيشه

  .دنرا در برگير ونمحلول مورد آزمبيني شده پيش pHد كه ني انتخاب شواگونه
نوك . سازنده تنظيم كنيد كاررا طبق دستور دستگاه را روشن كنيد و بگذاريد گرم شود و آن  8-1-1

الكترودها با  دماي تا مدت زمان كافي بگذاريدهدها را در محلول بافر استاندارد منتخب فرو بريد و بوالكتر
 تنظيمپيچ . محلول بافر تنظيم كنيد دمايدستگاه را روي  دمايپيچ تنظيم . شود برابربافر دماي محلول 
معادل  pH، عقربه روي صفحه مدرج امي كههنگ دستگاه را بچرخانيد تا پتانسيل عدم تقارن استاندارد كردن

pH  محلول بافر استاندارد را نشان دهدمعلوم.  
يا دستمال  خشكيك پارچه  نوك الكترودها با با تماس دادنو الكترودها را با آب مقطر بشوئيد   8-1-2

ي رو قرائت شده pH .الكترودها را در محلول بافر استاندارد دوم فرو بريد. اضافي را برداريدقطرات آب كاغذي 
واحد بدون تغيير پيچ تنظيم استاندارد  ± 05/0در محدوده  محلول بافر استاندارد  pH بايد با صفحه مدرج 

تغييرات  يا پاسخ آهسته و همراه باتوافق  در صورت عدم .داشته باشد توافق تقارن، عدمپتانسيل  كردن
  .ازنده تميز شودشود مطابق با دستور كار س، توصيه ميدستگاهتدريجي 

پس از استاندارد كردن دستگاه با بافر با محلول بافر استاندارد دوم  pHدست نيامدن مقدار صحيح هب  8-1-3
يكساني براي دو محلول بافر  pHكه ترك دارد اغلب  الكترودي. دهدمي نشان را  وجود الكترود معيوباول، 

  .دهد استاندارد نشان مي

  زمونانجام آروش          9
  :زير انجام دهيدسه نمونه را روي  pHگيري  اندازه     9-1

  )شودصورتي كه دريافت ميه ب(يا ضدزنگ مصرف نشده غليظ  خنك كننده - الف
  ، رقيق شده با آب مقطرهاي غليظ، كه فراورده مورد نظر از هرگونه محلول رقيق   -ب
  يا ضدزنگ مصرف شده خنك كنندهمحلول    -پ

حجمي  33% و  50%  خنك كننده موتور،هاي پيشنهادي براي محلول هايغلظت اي رقيقهبراي محلول
طريق زير هب راها محلول. باشد پيشنهادي مصرف محدودهغلظت محلول ضدزنگ در شود توصيه مياست و 

  :كنيدتهيه 
مورد  ر استكه قرا مصرف نشدهمحلول ضدزنگ  هاييا نمونه خنك كننده موتور هايشود نمونهتوصيه مي

  .دنتهيه شو  ASTM D1176استانداردطبق روش كار  ،قرار بگيرند ونآزم
نمونه  ونقبل از آزمرا اين اليه  ،وجود داشته باشد نامحلولمايع  كوچك از اليهيك كه هنگامي  9-1-1

مخلوط كننده يك استوانه  با استفاده از .برداريد براي آزمون،رقيق شده  هاينمونهسازي آمادهمصرف نشده و 
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ml100 با  ونبا غلظت موردنظر براي آزم حلوليمديگر، مناسب گيري  وسيله اندازه پت ياو يك پي
 يا ضدزنگ در يك استوانه مدرج تهيه كنيد و با افزودن آب مقطر گيري مقدار الزم از محلول ضديخ اندازه
  .برسانيد ml100را به  حجم آن كافي

بلند با لبه ديواره  ml250ا به يك بشر ر مخلوط كنيد و آن تكان دادن كامالًاستوانه را با  ياتمحتو  9-1-2
  .يكنواخت يا بشر مناسب ديگري منتقل كنيد

 رضايت بخشاستفاده از اين گونه ظروف . ظرف نمونه كوچك استيك متر مجهز به  pHهاي بعضي از دستگاه -يادآوري
  .مورد نياز استمقدار كمتري نمونه  شخص شده،و بشر منمونه  ml100جاي هاين طريق ب است و از

و محلول را  محلول كردهوارد نوك الكترود را . آماده كنيد 7اي را طبق بند  الكترود كالومل و شيشه    9-2
 هسيستم ب بگذاريد. استفاده كرد توان از آنميزن مكانيكي داشته باشد كه دستگاه همدر صورتي .هم بزنيد

ها را الكترودها را از محلول خارج كنيد و با آب مقطر بشوئيد و آن. را يادداشت كنيد pH ربرسد و مقداتعادل 
  .داريد بعدي نگه وندر آب مقطر تا آزم

الزم است  ،يك اليه نازك روغني پوشيده شود با يمحصوالت دو فاز وناي در اثر آزم كه الكترود شيشه رديادر مو -1 يادآوري
  .استات اين اليه نازك روغني را پاك كرداتيل تولوئن و ) 1+1(نند مخلوط وسيله حالل مناسبي ماهب

سازي يا بعد از يك زمان بالفاصله بعد از رقيق pHدر مورد خنك كننده موتور حاوي سيليكات، مهم است قرائت  -2 يادآوري
 2/0طور تقريبي به  pHقه مقدار دقي 30بعد از گذشت ،  pHقرائت سريع  يسه بادر مقا. دقيقه انجام شود 30مشخص مانند 

  .شودواحد كمتر نشان داده مي 5/0تا  3/0ساعت  24گيري انجام شده بعد از واحد كمتر و اندازه

  آزمون گزارش        10
pH را گزارش كنيد.   

  دقت و انحراف        11
ها بيشتر از ه تفاوت آنك، در صورتيشود نتايج تكراري توسط يك آزمونگريتوصيه م تكرارپذيري،    11-1
  .باشد، مورد ترديد قرار گيرند pHواحد  1/0±
توسط دو يا چند آزمايشگاه بيشتر  ارائه شده كه اختالف نتايجدر صورتيشود توصيه مي تجديدپذيري،  11-2
  .گيرندنمورد تأييد قرار  نتايج ،باشد pHواحد  ±2/0از 
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  پيوست الف
  )الزامي(

  وسايل
  سنجشتگاه دس   1-الف
 هايدستگاه با الكترودهاي مشخص شده در بنددر صورت كار كه  است متر يا پتانسيومتريولت  1-1-الف
با درستي قرار بگيرد،  MΩ20تا  MΩ2/0مقاومت بين الكترودها در محدوده هنگامي كه و  3- و الف 2- الف
V005/0± يت و حساس V002/0±  در محدوده حداقلV5/0±  هاي گاه بايد از ميداندست. كندميكار

هيچ تغيير دايمي در  ،كه در كل محدوده عملكرد دستگاهطوريبه ،سرگردان محافظت شده  الكترواستاتيكي
اي، از سطح در دسترس الكترود شيشهزمين، هر قسمتي  رابطسيم با  تماسهاي دستگاه از طريق قرائت

دستگاه مطلوب ممكن است . گيري ايجاد نشودهيا دستگاه انداز ، ظرف تيتراسيونايسيم الكترود شيشه
كه براي كاركرد  باشد ت پيوسته با محدوده، درستي و حساسيت مشخص شدهائمتر الكترونيكي قرشامل ولت

دستگاه  هايبه پايانه M1000مقاومت  هنگامي كه سيستم الكترودي با  A12 -10×5در ورودي كمتر از 
گاه همچنين داراي يك محافظ فلزي متصل به زمين و يك پايانه اين دست. متصل شده، طراحي شده باشد
اي به دستگاه، بدون مزاحمت ناشي از حضور محافظت شده از الكترود شيشهمناسب براي اتصال سيم رابط 

  .باشدهاي الكترواستاتيكي خارجي ميميدان
  ايالكترود شيشه   2-1-الف

بدنه الكترود بايد .  mm14تا  mm8و قطر  mm180تا  mm125با طول  ياي از نوع مداديك الكترود شيشه
. ساخته شده باشد mm3تا  mm1اي به ضخامت با ديواره ،شيميايي در برابر مواداي مقاوم شيشه ولهاز ل

كه طوريلوله الكترود، درزبندي شده باشد بهروي  ايكره شيشهنيميك انتهاي فرو رونده درون محلول بايد با 
كه طوريكره بايد به اندازه كافي بزرگ باشد بهضخامت شيشه در نيم .باشد mm7ه بيشتر از كرشعاع نيم

الكترود بايد شامل سل مايع درزبندي . باشد MΩ1000تا  MΩ100بين  C25كره در دماي مقاومت نيم
كل اتصال . شدكره باهاي الكتريكي با سطح دروني نيمشده دايمي با قابليت توليد مجدد براي ايجاد اتصال

درزبندي شده تا پايانه دستگاه، بايد با استفاده از يك پوشش الكتريكي كه در زمان الكتريكي از سل اتصال 
پوشش بايد با استفاده . كند، احاطه شده باشدهاي الكترواستاتيكي جلوگيري مياتصال به زمين، از مزاحمت

شيشه، از اتصال الكتريكي جدا شود تا مقاومت بين  از ماده عايق با باالترين كيفيت از قبيل الستيك يا
  . باشد MΩ50000پوشش و كل طول اتصال الكتريكي بيشتر از 

  الكترود كالومل   3-1-الف
از اين الكترود بايد .  mm14تا  mm8و قطر  mm180تا  mm125يك الكترود كالومل مدادي شكل با طول 

جدا شدن خارجي روي انتهاي درزبندي شده كه درون  اي قابلحاوي يك پوشش شيشهو شيشه تهيه شده 
بوده و به آرامي  mm25تا  mm8اي بايد داراي طول پوشش شيشه. رود باشدمحلول تيتراسيون فرو مي
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انتهاي  خوبي متصل شده وبا الكترود به اي باشد تاپوشش همچنين بايد سر سنباده. باريك شده باشد
اي بايد پيوسته و عاري از سطح سنباده. خارج شودپوشش انتهاي از  mm20تا  mm2درزبندي شده الكترود 

اي، يك يا چند سوراخ با در يك نقطه مياني از دو انتهاي سطح سنبادهبايد درون الكترود، . نقاط صيقلي باشد
 ده بهالكترود بايد حاوي مقدار الزم جيوه، كالومل و اتصال الكتريكي به جيوه بو. ايجاد شده باشد mm1قطر 

 KClالكترود بايد تقريباً تا كل ظرفيت با الكتروليت . صورت دايمي ايجاد شده باشندها بهطوري كه تمامي آن
توان از طريق آن دار باشد كه  ميهمچنين الكترود بايد مجهز به يك ورودي درپوش. اشباع پر شود
 بگيرد و پوشش در جاي خود نصب شده باشد،در هوا قرار هنگامي كه الكترود . وارد كرددوباره الكتروليت را 

  .دقيقه از آن نشت كند 10قطره در  1نبايد الكتروليت با سرعت بيشتر از 
  زنهم    4-1-الف
 دارزن پرههم، مجهز به يك )يادآوري را ببينيد(نوع مناسب  زن مكانيكي با سرعت قابل تغيير از هرهم

. مناسب است 45تا  30و تنظيم شده با شيب  mm6هاي با شعاع پرهاي با پروانه. اياي از نوع پروانهشيشه
شود بايد از نظر الكتريكي تصحيح و به زمين متصل شده باشد تا زن الكتريكي استفاده مياگر از دستگاه هم

   .در هنگام قطع و وصل جريان به موتور، تغيير دايمي در قرايت دستگاه در حين انجام تيتراسيون ايجاد نشود
  .مكانيكي استفاده كردهاي مغناطيسي به جاي انواع زنتوان از هممي -يادآوري

  
  
  
  
  


