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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
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سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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
استاندارد " فرآوردهاا نفتی و روانکنندهاا -عدد خنثیساز  -روش تیتراسیون پتانسیومتر " که پیش نویس
آن در کمیسیون اا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در بیست و پنجمین
اجالس کمیته میی استاندارد فراوردهاا نفتی مور  29/19/91مورد تصویب قرار گرفته است  ،اینک به استناد
بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهمن ماه
 ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
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

و

فرآوردههاي نفتی و روانكنندهها -عدد خنثیسازي -روش تيتراسيون پتانسيومتري
0

هدف و دامنه كاربرد

 0-0ادف از تدوین این استاندارد ،تعیین روری برا تعیین ترکیبات اسید فرآوردهاا نفتی و روانکننده-
اا محیول و یا تقریبا محیول در مخیوط تودوئن و ای وپروپیلادکل 1است .این استاندارد برا تعیین اسیداایی
که ثابت تفکیک آناا در آب ب رگتر از  19-2است کاربرد دارد ،اسیداایی که بهردت ضعیف استند و ثابت
تفکیک آناا کوچکتر از  19 -2است با این استاندارد تداخل ندارند .نمکاا با ثابت ایدرودی ب رگتر از 19-2
واکنش میداند.
يادآوري -در روغناا جدید و کارکرده ،ترکیباتیکه ممکن است مشخصات اسید دارته بارند رامل ،اسیداا آدی و غیرآدی،
استراا ،ترکیبات فنیی ،تکتوناا ،رزیناا ،نمکاا فی ات سنگین ،نمکاا آمونیاک و سایر ترکیبات باز
اسید اسیداا با پایه باز و اف ودنیاایی مثل بازدارندهاا و رویندهاا میبارند.

ضعیف ،نمکاا

 1-0این روش برا نشان دادن تغییرات نسبی در روغنی که در طول استفاده تحت ررایط اکسیداسیون ر
میداد ،صرفنظر از رنگ و سایر خوا روغن حاصل ،کاربرد دارد .اگرچه تیتراسیون تحت ررایط تعادل معین
انجام میگیرد ،این روش برا خاصیت اسید یا باز مطیق که میتوان برا پیشبینی عمیکرد روغن تحت
ررایط سرویس استفاده کرد ،کاربرد ندارد .ایچ رابطه کیی بین خوردگی یاتاقان و عدد اسید یا باز ،رناخته نشده
است.
يادآوري -امچنین یک روش تیتراسیون راخص رنگ در استاندارد  ISO 6618موجود است سبه کتابنامه پیوست ادف مراجعه
کنید  .عدداا اسید بهدستآمده با روش تیتراسیون پتانسیومتر ممکن است مشابه اعداد حاصل از روش استاندارد
بارد ،ودی به طور کیی از دحاظ اندازه مشابه استند.

ISO 6618

 8-0فرآوردهاا نفتی تازه و کارکرده ممکن است حاو ترکیبات اسید نظیر فرآوردهاا اکسیداسیون که
بهعنوان اف ودنی یا بهعنوان فرآورده تخریب ،که در طول مدت سرویسدای به وجود آمدهاند ،بارند .مقادیر
نسبی این مواد را میتوان با تیتراسیون باز تعیین کرد .عدد اسید  ،اندازهگیر مقدار ماده اسید موجود در
روغن تحت ررایط آزمون است .عدد اسید بهعنوان یک راانما در کنترل کیفیت فرمولبند روغناا روان-
کننده استفاده میرود .امچنین گاای اوقات بهعنوان می ان تخریب روانکننده در طول مدت سرویسدای
استفاده میگردد .ارگونه محدودیت اجبار باید بهطور تجربی برقرار گردد.
از آنجاییکه فرآوردهاا متنوع اکسیداسیون در عدد اسید مشارکت میکنند و اسیداا آدی بهطورگستردها
خوا خوردگی را تغییر میداند ،آزمون را نمیتوان برا پیشبینی خورندگی نفت تحت ررایط سرویسدای

1 - Propan-2-ol

1

استفاده کرد .ایچ ارتباط کیی بین عدد اسید و تمایل روغن به خوردگی فی ات رناخته نشده است .روغناا
موتور ترکیبی میتوانند ،و معموت ا  ،در این یک آزمون عدد اسید دارند.
1

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر کاربرد دارند:
0-1
عدد اسيدي

مقدار باز سکه برحسب  mgکیرید پتاسی بر  gنمونه بیان میرود مورد نیاز برا تیتر کردن پتانسیومتر آزمونه
در یک حالل مشخص ،از خوانش اندازهگیر  1اودیه آن تا خوانش اندازهگیر متناسب با مقدار بهدست آمده با
یک محیول بافر باز غیرآبی 9تازه تهیه رده ،یا نقطه عطف تعریفرده که در این استاندارد مشخص رده است.
1-1
عدد اسيدي قوي

مقدار باز سکه برحسب  mgکیرید پتاسی بر  gنمونه بیان میرود مورد نیاز برا تیتر کردن پتانسیومتر آزمونه
در یک حالل مشخص ،از خوانش اندازهگیر اودیه آن تا خوانش اندازهگیر متناسب با مقدار بهدست آمده با
یک محیول بافر اسید غیرآبی تازه تهیه رده ،یا نقطه عطف تعریفرده که در این استاندارد مشخص رده
است.
8

اصول آزمون
با KOH

آزمونه در مخیوطی از تودوئن و ای وپروپانول حاو مقدار کمی آب حل میرود و با روش پتانسیومتر
ادکیی با استفاده از ادکترود نشانگر ریشها و ادکترود مرجع کادومل 3تیتر میرود .خوانشاا مربوط به اندازه-
گیر بهصورت دستی یا خودکار در مقابل حج اا مربوطه محیول تیتراسیون رس میرود و نقاط پایانی فقط
در نقاط عطف تعریفرده در منحنی حاصل گرفته میرود .وقتی ایچ نقطه عطف معیومی بهدست نیامده بارد،
نقاط پایانی در خوانشاا مربوط به اندازهگیر متناسب با نقاط بهدست آمده با محیولاا بافر اسید یا
باز غیرآبی ،به دست میآید.
4

مواد و/يا واكنشگرها

در طول تج یه فقط از واکنشگراایی استفاده کنید که درجه تج یها معینی دارند و فقط از آب مقطر یا آب
خادص معادل استفاده کنید.

1 - Meter
2 - Non-aqueous
3 - Calomel
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 0-4محلول بافر اسيدي غيرآبی 19 ml ،محیول بافر ذخیره A 1سبند  3-2را به  199 mlحالل تیتراسیون
اضافه کنید .در طول مدت  1 hاستفاده کنید.
محلول بافر بازي غيرآبی 19 ml ،محیول بافر ذخیره  Bسبند  6-2را به  199 mlحالل تیتراسیون
1-4
اضافه کنید .در طول مدت  1 hاستفاده کنید.
 6 ،4 ،1 8-4تري -متيلپيريدين س-γکودیدین  9س  ، Mr =191/13که مطابق با اد امات زیر است:
 163°Cتا 139°C
محدوده نقطه جوش
1/2239±9/9993
ضریب رکست نورn D ،
بیرنگ
رنگ
واکنشگر را در یک ریشه قهوها رو اکسیدآدومینیوم فعالرده نگهدارید.
 -m 4-4نيتروفنل 3س، Mr =132/11که مطابق با اد امات زیر است:
 26 °Cتا 23 °C
نقطه ذوب
زرد ک رنگ
رنگ
واکنشگر را در یک ریشه قهوها نگهدارید.
محلول بافر ذخيره  ،Aبه دقت  gس 92/9±9/1از  6 ،2 ،9تر -متیلپیریدین را وزن کنید و به بادن
5-4
حجمی یک دیتر حاو  199 mlای وپروپانول بیآب سبند  2-2منتقل کنید .استوانه مدرج یک دیتر حاو
±3[ mlس ] 139/c1از محیول  HClادکیی  9/9 mol/lسبند  3-2را ،در حین ا زدن مداوم به بادن اضافه کنید
س c1غیظت واقعی محیول  HClاستانداردساز رده است  .با پروپانول محیول را به حج  1999 mlبرسانید .در
طول مدت یک ماه استفاده کنید.
محلول بافر ذخيره  ،Bبه دقت  gس 93/3±9/1از  -mنیتروفنل را وزن کرده و به بادن حجمی یک
6-4
دیتر حاو  199 mlای وپروپانول بیآب سبند  2-2منتقل کنید .استوانه مدرج  399 mlحاو
±1[ mlس9
 9/9 mol/lسبند  19-2را ،در حین ا زدن مداوم به بادن اضافه کنید سc9
 ] 39/cاز محیول  KOHادکیی
غیظت واقعی محیول  KOHاستانداردساز رده است  .با پروپانول محیول را به حج  1999 mlبرسانید .در
طول مدت یک ماه استفاده کنید.
 7-4اسيد هيدروكلريك ،محیول ادکیی حجمی استاندارد = 9/1mol/l ،س.c HCl
 2 mlاسید ایدروکیریک س HClس ρ99 = 1/12g/mlرا با  1 lای وپروپانول بیآب سبند  2-2مخیوط کنید.
استانداردساز مناسب را تکرار کنید ،برا تشخیص تغییرات غیظت  9/9993 mol/lبا تیتراسیون پتانسیومتر ،
تقریبا  3 mlاز محیول  KOHادکیی سبند  9/1 mol/l 11-2را با  193 mlد اکسیدکربن عار از آب رقیق
کنید.
20

1 - Stock
)2 - 2,4,6 Trimethylpyridine (-Collidine
3 - m-Nitrophenol
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 3-4اسيد هيدروكلريك ،محیول ادکیی حجمی استاندارد = 9/9 mol/l ،س.c HCl
محیول را مطابق بند  3-2تهیه کرده و استانداردساز کنید ،ودی از  13 mlاسید ایدروکیریک سHCl
س ρ99 = 1/12g/mlاستفاده کنید.
 3-4ايزوپروپانول ،بی آب [ ک تر از  9/1 %س m/mآب].
اگر رناساگر که به حد کافی خشک بارد را نمیتوان فراا کرد ،میتوان آن را با تقطیر به روش ستون ج ء به
ج ء تهیه کرد 19% .تقطیر باتسر ستون و  19%باقیمانده تقطیر را دور بری ید .خشککردن با استفاده از غربال
مودکودی ،نظیر دیند نوع  12Aنی انجام میگیرد .این عمل با عبور حالل سیک بخش غربال مودکودی به ازا ده
بخش حالل به سمت بات از طریق یک ستون غربال مودکودی انجام میگیرد.
 01-4الكتروليت كلريد پتاسيم ،یک محیول ارباع کیرید پتاسی س KOHدر آب تهیه کنید.
 00-4هيدروكسيد پتاسيم ،محیول ادکیی حجمی استاندارد.c)KOH( = 9/1 mol/l ،
در یک بادن دو دیتر  6 g ،ایدروکسید پتاسی را به تقریبا  1 lای وپروپانول بیآب اضافه کنید .تحت رفالکس
این محیول را بهآرامی بهمدت  19 minبجورانید و سپس برا اطمینان از حل ردن کامل ،آن را تکان داید.
حداقل  9gایدروکسید باری  9به آن اضافه کنید و دوباره بهمدت  minس 3تا  19بجورانید .محیول را دو روز به
حادت سکون نگهدار کنید و سپس با استفاده از یک قیف مجه به فییتر ریشها متخیخل ری  ،مایع رویی را
صاف کنید .محیول را در یک بطر ریمیایی مقاوم نگهدارید.
به ریوها توزیع کنید که محیول از د اکسیدکربن موجود در جو محافظت رود .بهوسییه دوده محافظ حاو
آاک سود3ا یا جاذب سیییکاتی بدون فیبر سودا 2این کار را انجام داید به طور که محیول در تماس با چوب-
پنبه ،تستیک یا گریس محافظ قابل صابونیردن قرار نگیرد.
استانداردساز مناسب را برا تشخیص تغییرات غیظت  9/9993 mol/lبا تیتراسیون پتانسیومتر  ،در مقابل
 gس 9/1تا  9/13پتاسی ایدروژن فتاتت سخشک رده بهمدت  9 hدر دما  193 °Cکه با دقت 9/9999 g
توزین رده و در حدود 199 mlد اکسیدکربن عار از آب حل میرود ،تکرار کنید.
01-4

هيدروكسيد پتاسيم ،محیول ادکیی حجمی استاندارد.c)KOH( = 9/9mol/l ،

مطابق بند  11-2محیول را تهیه ،ذخیره و استانداردساز کنید ،ودی از  gس 19تا  13ایدروکسید پتاسی در
 1 litای وپروپانول بیآب سبند  2-2استفاده کنید .برا استانداردساز از  gس 9/9تا  9/3پتاسی ایدروژن
فتاتت استفاده کنید ،با دقت  9/9999gتوزین کرده و در  199 mlد اکسیدکربن بیآب حل کنید.

سنام تجار 1- Linde type 4A
2 - Ba(OH)2
3 - Soda lime
4 - Soda non-fibrous silicate absorbant
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 08-4حالل تيتراسيون 399 ml ،تودوئن و  3 mlآب را به  223 mlای وپروپانول بدون آب سبند  2-2اضافه
کنید .بهتر است حالل تیتراسیون در مقادیر زیاد درست رود و مقدار تهی 1آن روزانه قبل از استفاده با
تیتراسیون تعیین گردد.
يادآوري -حالل تیتراسیون که در آن کیروفورم بهجا تودوئن استفاده میرود ممکن است برا حل کردن کامل باقیماندهاا
سنگین مخصو

5

مواد آسفادتی نیاز بارد.

وسايل

مونتاژ سل مورد استفاده برا تیتراسیون پتانسیومتر در رکل  1نشان داده رده است.
 0-5وسايل تيتراسيون دستی

 0-0-5اندازهگير ،یک ودتمتر یا پتانسیومتر با دقت  ±9/993 vو حساسیت  ± 9/999 vاست که در محدوده
بیش از  ، ± 9/3 vوقتی اندازهگیر با ادکتروداا مشخص رده در بند  9-1-3و  3-1-3استفاده میرود و نی
مقاومت بین ادکتروداا در حد  M Ωس 9/9تا  99است ،کار میکند .اندازهگیر باید از میداناا ادکترواستاتیکی
سرگردان محافظت رود ،بدینترتیب ایچ تغییر دائمی در خوانش اندازهگیر در طول دامنه عمییاتی در اثر تماس،
سی متصل به زمین ،ار قسمتی از سطوح در معرض ادکترود ریشها  ،سی ادکترود ریشها  ،پایه تیتراسیون یا
اندازهگیر است ،ایجاد نمیرود.
 1-0-5الكترود شيشهاي س Cدر رکل  ، 1نوع مداد با طول  mmس 193تا  139و قطر  mmس 3تا . 12
بدنه ادکترود باید از دوده ریشها مقاوم در برابر مواد ریمیایی با ضخامت دیواره  mmس 1تا  3ساخته رود.
انتها ادکترود غوطهور در محیول باید با یک نیمکره ریشها که انتها دوده ادکترود را درزگیر میکند ،9بسته
رود و رعاع نیمکره باید حدود  3 mmبارد .ضخامت ریشه نیمکره باید به حد کافی زیاد بارد تا مقاومت
نیمکره در  93 °Cبین  M Ωس 199تا  1999گردد.
ادکترود باید رامل یک سل مایع درزگیر رده بهطور ثابت که تجدیدپییر است بارد تا اتصال ادکتریکی با سطح
داخیی نیمکره ایجاد رود.
برا جیوگیر از تداخل ادکترواستاتیکی ،کل اتصال ادکتریکی از سل تماس محک رده تا خروجی اندازهگیر باید
با محافظ ادکتریکی احاطه رود.
محافظ باید توسط مواد ای وده با کیفیت بات مثل تستیک و ریشه از اتصال ادکتریکی عایقکار رود ،بهطور -
که مقاومت بین محافظ و کل طول اتصال ادکتریکی بیشتر از  39999 M Ωبارد.

1 - Blank
2 - Sealed
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شكل – 0سل تيتراسيون پتانسيومتري

 8-0-5الكترود مرجع كالومل س Bدر رکل  ، 1نوع مداد با طول  mmس 193تا  139و قطر  mmس 3تا . 12
این ادکترود باید از ریشه ساخته رود و نی باید دارا یک روکش 1ریشه خارجی قابل جابجایی در انتها محل
درزگیر بارد که در محیول تیتراسیون غوطهور است.
روکش ریشه باید  mmس 3تا  93طول ،کمی مخروطی رکل و رده دار بارد تا مناسب برا ادکترود رود ،به-
طور که انتها درزگیر رده ادکترود  mmس 9تا  99فراتر از روکش جیو رفته بارد .سطح رده باید پیوسته و
عار از نقاط صاف بارد.
در یک نقطه وسط مسیر بین انتهااا سطح رده ،دوده ادکترود باید با یک یا چند حفره به قطر  1 mmسورا
رود .ادکترود باید رامل جیوه تزم ،کادومل و اتصال ادکتریکی به جیوه به طور مرتب و دائمی بارد.
تقریبا کل ظرفیت ادکترود باید با ادکترودیت ارباع  KClسبند  19-2پر رود و امچنین سر آن باید با چوب پنبه
بسته رود که ممکن است ادکترودیت دوباره پر گردد.

1- Sleeve
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ادکترود انگام تعییق در اوا و در حادی که روکش بر رو آن است ،نباید نشت ادکترودیت بیش از یک قطره در
 19 minدارته بارد.
يادآوري -ادکتروداا ترکیبی و ادکتروداا کیرید نقره/نقره بهددیل پاسخ آاسته برا این روش نامناسب تشخیص داده ردهاند.

 4-0-5همزن مكانيكی با سرعت متغير ،از نوع مناسب ریشها که دارا پره ام ن پروانها س Dدر رکل
 1است .پروانه با رعاع تیغها  6 mmکه با گام °س 39تا  23نصب میرود ،رضایتبخش است .امچنین ام ن
مغناطیسی نی رضایتبخش است.
اگر از دستگاه ام ن ادکتریکی استفاده میرود ،باید بهصورت ادکتریکی اصالح و پایهری رود تا قطع یا وصل
برق به موتور ،تغییر دائمی در خوانش اندازهگیر در طول تیتراسیون ایجاد نکند.
 5-0-5بورت س Eدر رکل  ، 1با ظرفیت  19 mlکه به فواصل  9/93 mlمدرج رده و با دقت ±9/93 ml
کادیبره رده است .بورت باید یک ریر سهراای ریشها دارته بارد و باید نوک بورت  mmس 199تا  139دورتر
از ریر سهراای بارد .بورت مورد استفاده برا  KOHباید یک دوده محافظ حاو آاک سودا یا سایر مواد جاذب
 CO2بارد.
 6-0-5بشر تيتراسيون س Aدر رکل  ، 1با ظرفیت  939 mlکه از ریشه بوروسیییکات ساخته رده است.
 7-0-5پايه تيتراسيون ،مناسب برا نگهدارتن ادکتروداا ،ام ن و بورت بارد .در رکل  1موقعیت پایه
نشان داده رده است.
يادآوري -ترتیبی که اجازه داد بشر بدون اخالل در ادکترود ،بورت و ام ن خارج رود ،مطیوب است.

 1-5وسايل تيتراسيون خودكار

سامانه تیتراسیون خودکار باید بهطور کیی مطابق بند  1-3بارد و به ررح زیر عمیکرد فنی و خصوصیات یا
جنبهاا را ارائه داد:
 0-1-5سازگار خودکار سرعت تیتراسیون در حادت تحویل مستمر تیترکننده ،به ریب منحنی تیتراسیون
با قابییت تطابق با تعادل پتانسیل مشخص رده ،و فراا کردن نر تیتراسیون ک تر از  9/9 ml/minدر طول
مدت تیتراسیون و ترجیحا  9/93 ml/minدر نقاط عطف و در نقاط پایان اسید یا باز غیرآبی.
 1-1-5بورتاا موتور دقیق قابل تعویض ،با درستی توزیع حج . ±9/91 ml
 8-1-5ثبت دوره کامل تیتراسیون با چاپ مداوم پتانسیل مربوطه در مقابل حج تیترکننده اضافه رده.
6

آمادهسازي آزمونه روغن كاركرده

 0-6از آنجاییکه خود رسوب اسید است و امچنین ممکن است مواد اسید را از نمونه جیب کند ،رعایت
دقیق روش نمونهبردار ضرور است .کوتاای در بهدست آوردن آزمونه معرف باعث خطااا جد خوااد رد.
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روغن کارکرده ممکن است در انبار تغییر محسوسی دارته بارد ،بنابراین آزمونه باید پس از خروج از سامانه
روانکار ار چه سریعتر مورد آزمون قرار گیرد ،تاریخاا آزمایش و نمونهبردار باید یاددارت رود.
 1-6نمونه آزمایشگاای روغن کارکرده را تا دما  °Cس ، 69±3با ام دن متالط در امان ظرف اصیی روغن
تا زمانیکه تمام رسوب روغن بهصورت یکنواخت به حادت تعییق درآید ،حرارت داید .اگر ظرف اصیی قوطی
فی یا ریشها است و بیش از سه چهارم آن پر است ،کل نمونه را به بطر ریشها رفاف که ظرفیت آن
حداقل یک سوم بیشتر از حج نمونه است انتقال داید .تمام مقادیر ناچی رسوب را ا با تکان دادن ردید
قسمتاا رسوب ،از ظرف اصیی به بطر انتقال داید.
يادآوري -انگامیکه نمونهاا آزمایشگاای مشخصا عار از رسوب استند ،از روش گرمایشی که ررح داده رد صرفنظر می-
رود.

 8-6پس از تعییق کامل تمام رسوب ،آزمونه یا کسر مناسبی از آن را با فشار از میان یک صفحه مشبک با مش
 199عبور داید تا ذرات ب رگ آدودگی دفع رود.
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آمادهسازي سامانه الكترود

 0-7نگهداري الكترودها

ادکترود ریشها سبند  9-1-3را در فواصل زمانی مکرر سدر صورت استفاده مداوم ،ک تر از یکبار
1-0-7
در افته نبارد با غوطهور کردن در محیول تمی اسید کرومیک سرد تمی کنید .از مواد روینده مناسب بهجا
محیول تمی اسید کرومیک میتوان استفاده کرد.
يادآوري -برا جیوگیر از آسیب رسیدن به ادکترود ،انگام تمی کردن ،آن را فقط به مدت چند دقیقه در اسید کرومیک غوطه-
ور کنید.

 1-0-7ادکترود مرجع کادومل سبند  3-1-3را حداقل یک بار در افته تخییه کنید و دوباره با ادکترودیت تازه
 KClسبند  19-2پر کنید .مطمئن روید که  KClمتبیور است .امیشه سطح ادکترودیت در ادکترود کادومل را
باتتر از مایع در بشر تیتراسیون نگهدارید.
8-0-7

وقتی از ادکتروداا استفاده نمیرود ،آناا را تا ک تر از نصف در آب غوطهور کنید .برا اردوره زمانی

محسوس بین تیتراسیوناا ،اجازه نداید ادکتروداا به حادت غوطهور در حالل تیتراسیون باقی بمانند .ارچند
ادکتروداا به طور خا رکننده نیستند ،ودی امیشه با دقت آناا را جابجا کنید.
 1-7آمادهسازي الكترودها

 0-1-7قبل و بعد از استفاده ،ادکترود ریشها را بهطور کامل با پارچه تمی و یا دستمال جاذب نرم ،پاک
کنید و با آب رستشو داید .ادکترود مرجع کادومل را با پارچه یا دستمال پاک کنید ،با دقت بازو پایه ریشها
را خارج و بهطور کامل ار دو سطح زمینه را پاک کنید.
3

 1-1-7روکش را در حادی که رل است تعویض کنید و اجازه داید چند قطره از ادکترودیت رو اتصال رده
ریشها بری د .سطح رده را بهطور کامل با ادکترودیت مرطوب کنید ،روکش را بهطور محک در جا خود قرار
داید و ادکترود را با آب رستشو داید.
 8-1-7قبل از ار تیتراسیون ،ادکتروداا را درست قبل از استفاده به مدت حداقل  3 minدر آب خیس کنید و
آب اضافی سر ادکتروداا را با پارچه یا دستمال خشک کنید.
 8-7آزمايش الكترودها

 0-8-7ترکیب ادکترود/اندازهگیر را وقتی برا بار اول استفاده میروند ،یا وقتی ادکتروداا تازه نصب میرود
آزمایش کنید و مجددا در فواصل زمانی پس از آن با فروبردن ادکتروداا در مخیوطی از  199mlحالل تیتراسیون
و  mlس 1تا  1/3از محیول  KOHادکیی  9/1 mol/lسبند  ، 11-2آزمایش کنید.
 1-8-7ترکیب ادکترود/اندازهگیر برا استفاده در زمانی که تغییرات پتانسیل بیش از  939 mvاز پتانسیل بین
ادکتروداا مشابه در موقع غوطهورردن در محیول بافر غیرآبی اسید سبند  1-2میبارد ،مناسب است.
يادآوري -تمی کردن کامل ادکتروداا ،دورنگهدارتن اتصاتت رده دار ریشها از مواد خارجی و آزمایش منظ ادکتروداا در به-
دستآوردن پتانسیلاا تجدیدپییر ،بسیار مه است ،چون آدودگی ممکن است پتانسیلاا در تماس با مایع را نامنظ و
نامشخص و غیر قابل پیشبینی معرفی کند .ارچند ،انگامیکه نقاط پایان از میان نقاط عطف رو منحنی تیتراسیون انتخاب می-
روند ،این موضوع در درجه دوم اامیت قرار دارد ،ودی انگامیکه نقاط پایان از میان پتانسیلاا سل ثابت رده ددخواه انتخاب
میروند ،کامال جد میرود.

3

استانداردسازي وسايل

 0-3تعيين خوانشهاي اندازهگير براي محلولهاي بافر غيرآبی متناسب با نقاط پايانی اسيدي

برا اطمینان از انتخاب مقایسها نقاط پایان ،انگامیکه نقاط عطف تعریف رده در منحنی تیتراسیون بهدست
نمیآید ،روزانه برا ارجفت ادکترود ،خوانشاا اندازهگیر بهدستآمده با محیولاا بافر غیرآبی اسید سبند
 1-2یا باز سبند  9-2را تعیین کنید.
 1-3ادکتروداا را طبق ررح بند  9-3تهیه و آناا را در محیول بافر غیرآبی غوطهور کنید و به مدت  3 minا
ب نید .محیول بافر را در دما  9 °Cکه در آن دما تیتراسیوناا باید انجام گیرد ،نگهدار کنید .ودتاژ سل را
بخوانید .خوانشاا بهدستآمده ،بهعنوان نقاط پایانی در منحنیاا تیتراسیون که نقطه عطفی ندارند ،در نظر
گرفته میروند.
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روش انجام آزمون عدد اسيدي كل و عدد اسيدي قوي

 0-3مقدار وزن ردها از آزمونه ،که در جدول  1بیان رده است ،و  193 mlحالل تیتراسیون را به داخل بشر
 939 mlسبند  13-2بری ید .ادکتروداا را طبق بند  9-3آماده کنید.
2

بشر را در محل تیتراسیون قرار داید و موقعیت آن را طور تنظی کنید که نصف ادکتروداا در محیول فرو روند.
ام ن سبند  2-1-3را رورن کنید و محیول را با سرعت مناسب با ایجاد تالط و بدون پاریدگی به اطراف در
طول مدت تیتراسیون و نی بدون اختالط با اوا ا ب نید.
جدول  – 0اندازه آزمونه
عدد اسيدي

جرم آزمونهg ،

دقت توزينg ،

 9/93تا 1/9
 1/9تا 3/9
 3تا 99
 99تا 199
 199تا 939

99/9± 9/9
3/9± 9/3
1/9±9/1
9/93 ±9/99
9/1±9/91

9/19
9/99
9/993
9/991
9/9993

 1-3بورت را با محیول  KOH 9/1 mol/lادکیی سبند  19-2پر کنید و آن را درموقعیت مناسب رو سل سوار
کنید و مواظب بارید که نوک بورت تا حدود  93 mlدر مایع بشر فرو رود .مقدار اودیه بورت و خوانشاا
اندازهگیر سپتانسیل سل را ثبت کنید.
8-3

روش تيتراسيون دستی

قسمتاا کوچک مناسبی از محیول  KOH 9/1 mol/lادکیی را اضافه کنید و منتظر بمانید تا
0-8-3
پتانسیل ثابت ایجاد گردد و سپس خوانشاا بورت و اندازهگیر را ثبت کنید.
يادآوري -در نظر دارته بارید که وقتی پتانسیل سل ک تر از  3 mv/minتغییرات دارد ثابت است .این بدین معنی است که با
اف ایش  9/93 mlمحیول ،تقریبا باید  minس 1تا  9به ازا ار  199 mvپتانسیل منتظر ماند ،و با اف ایش  9/1 mlممکن است
 minس 3تا  3نیاز بارد.

 1-8-3در رروع تیتراسیون و در ار ناحیه بعد سنقاط عطف که در آن  9/1 mlاز محیول 9/1 mol/l KOH
تغییر کیی پایدار بیش از  39 mvدر سل پتانسیل ایجاد میکند 9/93 ml ،از محیول را اضافه کنید.
 8-8-3در نواحی میانی که  9/1 mlاز محیول  KOHادکیی  ،9/1 mol/lپتانسیل سل را ک تر از  39 mvتغییر
میداد ،مقادیر بیشتر که برا ایجاد تغییر کل پتانسیل تقریبا برابر و نه بیشتر از  39 mvکافی است ،اضافه
کنید.
 4-8-3با این ریوه ،تیتراسیون را انجام داید تا وقتی که تغییرات پتانسیل ک تر از  3 mvبه ازا ار 9/1 ml
محیول  KOHاضافه رده بارد و پتانسیل سل نشان میداد که محیول ،قییاییتر از بافر باز غیرآبی است.
5-8-3

محیول تیتررده را خارج کرده و ادکتروداا و سر بورت را با حالل تیتراسیون ،سپس با ای وپروپانول و
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در نهایت با آب رستشو داید .برا حفظ تیه ژده آبی ادکترود ریشها  ،قبل از انجام تیتراسیون بعد ،
ادکتروداا را بهمدت حداقل  3 minدر آب مقطر فرو ببرید .وقتی از ادکتروداا استفاده نمیکنید آناا را در آب
مقطر نگهدارید .اگر ادکتروداا کثیف یا آدوده بارند طبق بند  3اقدام کنید.
4-3

روش تيتراسيون خودكار

 0-4-3دستگاه را مطابق دستورادعمل سازنده به پیرو از پتانسیل مورد نیاز حادت تعاددی برقرار رده برا
تیتراسیون دستی که در بند  1-3-2ررح داده رد ،تنظی کنید و/یا در یک حادت متغیر ،نر تحویل مداوم
تیتراسیون با نر تحویل ک تر از  9/9 ml/minدر طول تیتراسیون و ترجیحا  9/93 ml/minاز میان ناحیه نقطه
عطف یا در نقطه پایان متناسب با نقطه یافت رده برا محیول بافر باز غیرآبی استاندارد ،عمل کنید.
 1-4-3با تیتراسیون خودکار پیش بروید و منحنیاا پتانسیومتر یا منحنیاا مشتق در صورت وجود را
ثبت کنید.
 8-4-3در این ریوه تیتراسیون را با محیول  KOH 9/1 mol/lادکیی انجام داید تا وقتی که پتانسیل ثابت
رود [برا مثال ،پتانسیل ک تر از  3 mvبه ازا محیول  KOH 9/1 mlسنقطه پایانی خودکار تغییر میکند] یا
تا وقتی که خوانشاا پتانسیل نشان داد که محیول تیتراسیون باز تر سقییاییتر از محیول بافر باز غیرآبی
تازه تهیه رده است سنقطه پایانی از پیش انتخاب رده است .
 4-4-3پس از اتمام تیتراسیون ،ادکتروداا و نوک بورت را با حالل تیتراسیون سپس با ای وپروپانول و در
نهایت با آب رستشو داید .بهمنظور بازگرداندن تیه ژده آبی ادکترود ریشها  ،قبل از انجام تیتراسیون دیگر،
ادکتروداا را به مدت حداقل  3 minدر آب مقطر فرو ببرید .وقتی از ادکتروداا استفاده نمیکنید آناا را در آب
مقطر نگهدارید .اگر ادکتروداا کثیف یا آدوده بارند طبق بند  3اقدام کنید.
 5-3آزمون تهی
یک تیتراسیون خادی با  193 mlحالل تیتراسیون برا ار سر از نمونهاا درست کنید .برا تیتراسیون دستی،
محیول  KOH 9/1 mol/lادکیی را با اف ایش  9/93 mlاضافه کنید و خوانشاا اندازهگیر و بورت را وقتی
پتانسیل ثابت رد ،ثبت کنید .برا تیتراسیون خودکار ،مثل بند  2-2اقدام کنید.
 01بيان نتايج

نتایج باید بهعنوان عدد اسید یا عدد اسید قو مناسب بیان گردد.
0-01

روش تيتراسيون دستی

حج اا محیول  KOH 9/1 mol/lادکیی اضافه رده را در مقابل خوانشاا اندازهگیر متناسب رس کنید
سرکل  . 9بهعنوان نقطه پایانی ،فقط نقطه عطف که تعریف رده است و به ودتاژ سل ن دیکتر است را عالمت
ب نید .این نقطه متناسب با نقطها است که با محیول بافر اسید یا باز غیرآبی تازه تهیه رده است .اگر نقاط
عطف به طور مناسب تعیین نشوند یا ایچ نقطه عطفی ظاار نشود سرکل  ،9منحنی  ، Bنقطه پایانی را در
خوانش اندازهگیر متناسب با نقطه بهدستآمده با بافر غیرآبی مناسب ،عالمت ب نید.
11

برا تمام تیتراسیوناا روغناا کارکرده ،بهعنوان نقطه پایانی ،نقطه رو
اندازهگیر بهدستآمده با بافر اسید غیرآبی تازه تهیه رده است ،را عالمت ب نید.

منحنی که مرتبط با خوانش

يادآوري  -0نقطه عطف ،بهطور کیی ،بهعنوان نقطها که در آن چندین اف ایش متوادی  9/93 mlمحیول  KOHکه ارکدام تغییر
پتانسیل سل ب رگتر از  13 mvتودید میکنند و حداقل  39%ب رگتر از تغییر ایجاد رده در اف ایشاا قبیی یا بعد از آن با امان
اندازه است ،از طریق بازرسی مشخص میرود .به طور کیی نقاط عطف مشخص ممکن است تنها در نواحی که از اف ایشاا ا -
اندازه استفاده میگردد ،تشخیص داده رود.
يادآوري  -1کار مشترک انجام رده رو تعیین عدد اسید روغناا تازه ،کنسانترهاا اف ودنی و روغناا کارکرده نشان داده
است که نقاط عطف تعریف رده برا روغناا تازه و کنسانترهاا اف ودنی و بهطور کیی نقاط عطف نامشخص یا بدون نقاط
عطف ،برا روغناا کارکرده تعریف رده است.

1-01

روش تيتراسيون خودكار

نقاط نهایی بهدستآمده در بند  2-2را رو منحنیاا ،مشابه روند مورد استفاده برا تیتراسیون دستی ،عالمت-
گیار کنید سبند . 1-19
8-01

روش محاسبه سبا قابییت کاربرد برا روش دستی و خودکار

عدد اسید کل و عدد اسید قو را بر حسب  mg KOHبر  gنمونه ،که طبق معادتت زیر بیان میرود،
محاسبه کنید:
= عدد اسید کل

= عدد اسید قو

که در آن:
حج مورد استفاده برا تتیراسیون آزمون تهی ،برحسب  mlمحیول  KOHادکیی سبند  11-2؛
v0
حج مورد استفاده در تیترکردن آزمونه در نقطه نهایی سبند  1-19یا سبند  ، 9-19برحسب  mlمحیول
v1
 KOHادکیی سبند  11-2؛
حج مورد استفاده در تیترکردن آزمونه در نقطه نهایی که در خوانش اندازهگیر متناسب با بافر غیرآبی
v2
اسید سبند  1-2بهدست میآید ،برحسب  mlمحیول  KOHادکیی سبند  11-2؛
حج مورد استفاده در تیترکردن حالل تهی در نقطه پایانی که در خوانش اندازهگیر متناسب با بافر
v3
غیرآبی اسید سبند  1-2بهدست میآید ،برحسب  mlمحیول  HClادکیی سبند . 3-2
 c3غیظت واقعی محیول  KOHادکیی سبند  ، 11-2برحسب mol/l؛
 c4غیظت واقعی محیول  HClادکیی سبند  ، 3-2برحسب mol/l؛
 mجرم آزمونه بر حسب  gاست.
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راهنما:
منحنی  Aتهی در  193 mlحالل تیتراسیون
منحنی  1999 g Bروغن کارکرده محفظه میلدنگ به اضافه  193 mlحالل تیتراسیون .از آنجاییکه ایچ خمش تی مشهود نیست ،نقاط پایانی در
خوانش اندازهگیر بهدستآمده با دو محیول بافر غیرآبی انتخاب میرود.
منحنی  1999 g Cروغن حاو اسید ضعیف به اضافه  193 mlحالل تیتراسیون .نقطه پایانی بهعنوان نقطها که بیشتر به عمود ن دیک است انتخاب
میرود.
منحنی  1999g Dروغن حاو اسید ضعیف و قو به اضافه  193 mlحالل تیتراسیون .نقاط پایانی بهعنوان نقاطیکه منحنی بیشتر به عمود ن دیک
است ،انتخاب میرود.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 -1در بعضی اندازهگیراا عالمت ودتاژ معکوس رده است.
 -2امانطور که در رکل نشان داده رده است ،در بعضی از اب اراا ،ارتباط بین پتانسیل ادکترود ریشها و خوانش  PHتقریبی است.

شكل  -1مثالی از منحنیهاي تيتراسيون
13

00

دقت

 0-00عدد اسيدي
 0-0-00تكرارپذيري

اختالف بین نتایج آزموناا متوادی بهدستآمده توسط یک اپراتور با وسایل یکسان ،تحت ررایط عمییاتی ثابت
رو مواد آزمون یکسان در درازمدت ،با عمیکرد صحیح و نرمال روش آزمون ،فراتر از مقادیر نشان داده رده در
جدول  ،9تنها یک مورد در بین بیست مورد خوااد بود.
جدول  -1تكرارپذيري تعيين عدد اسيدي
غلظت نفت تازه و
افزودنیها در نقاط
عطف

1-0-00

روغن كاركرده در
نقاط پايان بافر

روش تیتراسیون

دستی

خودکار

دستی

خودکار

درصد میانگین

3

6

3

19

تجديدپذيري

اختالف بین دو نتیجه منفرد و مستقل که توسط دو اپراتور مختیف در آزمایشگاهاا متفاوت رو مواد یکسان
انجام گرفته است ،در درازمدت ،با عمیکرد صحیح و نرمال روش آزمون ،فراتر از مقادیر نشان داده رده در جدول
 ،3تنها یک مورد در بیست مورد خوااد بود.
جدول  -8تجديدپذيري تعيين عدد اسيدي
غلظت نفت تازه و
افزودنیها در نقاط
عطف

روغن كاركرده در
نقاط پايان بافر

روش تیتراسیون

دستی

خودکار

دستی

خودکار

درصد میانگین

99

93

32
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 1-00عدد اسيدي قوي

به ددیل استفاده به ندرت این روش در آنادی نمونه ،داده دقت ثبت نشده است.
12

01

گزارش آزمون

گ ارش باید حاو حداقل اطالعات زیر بارد:
0-01
1-01
8-01
4-01
5-01

نوع و مشخصات محصول مورد آزمون؛
ارجاع به این استاندارد؛
نتیجه آزمون سبند  19؛
ارگونه انحراف از روش تعیین رده ،با یا بدون توافق؛
تاریخ انجام آزمون.
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[1] IS0 6618, Petroleum products and lubricants - Neutralization number - Colour-indicator
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[3] IS0 7537, Petroleum products - Determination of total acid number - Semi-micro colourindicator titration method.
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