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فيشر كارل معرف با آب گيري اندازه روش  

 

اول نظر تجديد   

 

سوم چاپ   

 

5731 ماه مهر  

 

 

ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه  

 قانون طبق بر كه ايران در است سازماني تنها ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه

 موافقت كسب با را آنها اجراي و تدوين و تعيين را هافرآورده رسمي استاندارد ميتواند

:از عبارتست موسسه هدفهاي و وظايف. نمايد اعالم اجباري استاندارد شورايعالي  

 



 بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام – ملي استانداردهاي نشر و تدوين تعيين،) 

 جهت در صنايع كارائي زايشاف و توليد روشهاي بهبود به كمك داخلي، كاالهاي كيفيت

 كنترل – اجباري استانداردهاي اجراي بر نظارت – ملي استانداردهاي ترويج -كشور خودكفائي

 نامرغوب كاالهاي صدور از جلوگيري و اجباري استانداردهاي مشمول صادراتي كاالهاي كيفي

 المللي بين بازارهاي حفظ و خارجي مشابه كاالهاي با رقابت امكانات نمودن فراهم منظور به

 كنندگان مصرف از حمايت منظور به اجباري استاندارد مشمول وارداتي كاالهاي كيفي كنترل

 فني و علمي راهنمائي خارجي نامرغوب كاالهاي ورود از جلوگيري و داخلي توليدكنندگان و

 توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه – كنندگان مصرف و كنندگان توزيع توليدكنندگان،

 وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج – مختلف كاالهاي ترابري و بندي بسته نگهداري،

 اظهارنظر و مشخصات اعالم مربوط، استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش

( . الزم هايگواهينامه صدور و ايمقايسه  

 

 خود وظايف اجراي در لذا و باشد مي استاندارد المللي بين سازمان اعضاء از استاندارد موسسه

 و كلي شرايط هم و نمايد مي استفاده جهان صنعتي و فني و علمي پيشرفتهاي آخرين از هم

.دهد مي قرار توجه مورد را كشور خاص نيازمنديهاي  

 

 صادرات افزايش باعث و است كشور اقتصاد و مردم تمام نفع به ايران ملي استانداردهاي اجراي

 و ها هزينه و وقت در جوئي صرفه و كنندگان مصرف بهداشت و ايمني تأمين و داخلي فروش و

.شود مي قيمتها كاهش و عمومي رفاه و ملي درآمد افزايش موجب نتيجه در  

 

فيشر كارل معرف با آب گيري اندازه روش استاندارد كميسيون  

 

(نظر تجديد)  

 رئيس

 داريوش -سيفي  مهندس شيمي شركت ملي بخش و پااليش وزارت نفت
  

 اعضاء

 محمدرضا –آل ياسين  مهندس شيمي وزارت نيرو

 محمد حسن -عطارنژاد  مهندس شيمي رئيس آزمايشگاه پااليشگاه تهران

 نصراله -منتظري  دكتر شيمي آزاد
  

 دبير

 قاسم -بصيري  مهندس شيمي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران



مطالب فهرست  
 

 فيشر كارل معرف با نفتي هاي فرآورده در آب گيري اندازه روش

 

 كاربرد دامنه و هدف

 

 روش اساس

 

 برداري نمونه

 

 آزمون روش

 

 نتايج بيان

 

 دقت حدود

 

بهداشتي و ايمني احتياطات:  الف ضميمه  

 

تعالي بسمه  

 

 پيشگفتار

 

 تهيه5731  سال در بار نخستين كه فيشر كارل معرف با آب گيري اندازه روش استاندارد

 بار نخستين براي مربوطه فني كميسيون تأييد و بررسي و رسيده پيشنهادهاي اساس بر گرديد

 شيميائي استاندارد ملي كميته جلسه هفدهمين و يكصد در و گرفت قرار تجديدنظر مورد

 مؤسسه مقررات و قوانين اصالحي قانون7  ماده5  بند باستناد اينك شد، تصويب33/6/6  مورخ

 ايران رسمي استاندارد بعنوان 5735 سال ماه بهمن مصوب ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد

.گردد مي منتشر  

 

 علوم، و صنايع زمينه در جهاني و ملي پيشرفتهاي با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 براي كه پيشنهادي هرگونه و گرفت قرار نظر تجديد مورد لزوم مواقع در ايران استانداردهاي

.شد خواهد واقع توجه مورد بعدي نظر تجديد در برسد، استاندارد اين تكميل يا اصالح  

 



 آنها تجديدنظر و چاپ آخرين از همواره بايد ايران استاندارهاي به مراجعه براي بنابراين

.كرد استفاده  

 

 و موجود شرايط به توجه ضمن كه است شده سعي استاندارد اين نظر تجديد و تهيه در

 پيشرفته و صنعتي كشورهاي واستاندارد استاندارد اين بين المقدور حتي جامعه نيازهاي

.شود ايجاد هماهنگي  

 

 از استفاده با استاندارد اين الزم آزمايشهاي اجراي و موجود مهارتهاي و امكانات بررسي با لذا

:است گرديده تهيه زير منابع  

 

513 شماره ايران ملي استاندارد -5  

 Designation D- 1477 - 83       D - 1744 - 83 استاندارد -2

 

فيشر كارل معرف با نفتي هاي فرآورده در آب گيري اندازه روش  

 

كاربرد دامنه و هدف -5  

. ميباشد مايع نفتي هاي فرآورده در آب گيري اندازه روش ارائه استاندارد اين تدوين از هدف

 ميليون در قسمت5555  تا15  آنها آب مقدار كه نفتي هاي فرآورده مورد در روش اين

 همچنين و كيفيت بيني پيش براي تواند مي آزمون اين از حاصل نتايج. دارد كاربرد ميباشد

.گردد واقع مفيد آزمونه كارآئي به مربوط ويژگيهاي  

 

روش اساس -2  

الكترومتري نقطه پايان تا فيشر كارل معرف با آزمونه تيتراسيون  

 يا و دار نيتروژن قليائي مواد بعضي كننده، احياء و كننده اكسيد عوامل آزاد، قلياي - يادآوري

) بايد مواديكه ساير II  ميليون در قسمت يك حضور. ميكنند مزاحمت ايجاد دارند واكنش( 

.ميگردد تيتراسيون در آب ميليون در قسمت 5/2 معادل خطائي باعث مركاپتان بصورت گوگرد  

 

برداري نمونه -7  

5....  شماره به ايران ملي استاندارد طبق  

 

آزمون روش -3  

 ممكن كه را مصرف مواد و وسائل عمليات، به مربوط ايمني مسائل استاندارد اين - هشدار

 خواهد كننده آزمايش بعهده ايمني جوانب تمام رعايت و. برنميگيرد در باشد خطرناك است



 بهداشتي و ايمني روشهاي گرفتن بكار با آزمونها انجام از قبل بايد كننده آزمايش بنابراين. بود

 ميشود توصيه. آورد بعمل را الزم هاي بيني پيش مربوطه دستورالعملهاي به توجه و مناسب

 قرار مطالعه مورد دقيقا الف ضميمه در مندرج بهداشتي و ايمني احتياطات آزمون انجام از قبل

.گيرد  

 

الزم وسائل5-3-   

 

آزمايشگاهي، معمول وسايل  

 

:زير اجزاء شامل( 5 - شكل) تيتراسيون دستگاه5-5-3-   

 

ليتر ميلي5/51  تقسيمات با ليتري ميلي55  مدرج بورت يك - بورت5-5-5-3-   

 

 قرار فيشر كارل معرف تاثير تحت بورت شير در استفاده مورد گريسهاي انواع بعضي - يادآوري

sisco - 755 گريس،. ميگيرند  توصيه منظور، اين براي آن مشابه يا سوئد فوالد و آهن شركت

.ميشود  

 

مناسب بگنجايش اي شيشه بطري يك - معرف مخزن2-5-5-3-   

 

مغناطيسي - همزن7-5-5-3-   

 

ليتر ميلي155  تقريبا بگنجايش دهانه سه بالن يك - تيتراسيون بالن3-5-5-3-   

 

 نفوذ از جلوگيري براي را ممكن احتياطات تمام و كنيد سوار( 5) شكل مطابق را دستگاه

 مناسبي بادرزگير بايستي آنها پوش در و ها دهانه فواصل. داريد معمول آن بداخل هوا رطوبت

 هوا، رطوبت نفوذ از جلوگيري بمظور باشند باز است الزم كه هائي دهانه در. شود بندي آب

.كنيد نصب آب بدون كلسيم سولفات حاوي هاي لوله  

 

الكتريكي مدار2-5-3-   

 

:زير اجزاء شامل( 5 -شكل) الكتريكي مدار  

 



 آمپر ميكرو 15 تا 5 گستره با مستقيم جريان آمپرمتر ميكرو يك – ميكروآمپرمتر 5-2-5-3-

.اهم 5155 تقريبا داخلي مقاومت و  

 

ولتي5/1  خشك باطري يك - باطري2-2-5-3-   

 

.نمود تهيه زير بطريق ميتوان را( 2 -شكل) مناسب الكترود - الكترود7-2-5-3-   

 

 از باريك لوله يك در را متر ميلي5/1  تا5/7  قطر و متر ميلي21  بطول پالتين سيم يك

 كنيد بندي آب آنرا ورود محل و نموده وارد متر ميلي565  بطول معمولي شيشه جنس

  تقريبا و لوله داخل در شده بندي آب محل از باالتر آن متر ميلي3/5  تقريبا بطوريكه

 متري ميلي75  تا25  در را لوله. گيرد قرار شده بندي آب محل بيرون در آن ليتر ميلي51/2

 لوله بيرون كه را پالتين سيم از قسمت آن و كنيد خم( 2  -شكل) شده بندي آب محل باالي

 بريزيد لوله در جيوه كافي مقدار. درآوريد متر ميلي6/3  بقطر كوچكي حلقه بصورت گرفته قرار

.گردد كامل مدار و مرتبط جيوه با تا بريد فرو لوله ديگر سر به سربي سيم يك  

 

 و شكاف شده بندي آب قسمت در كه شود دقت بايد. است نياز مورد عدد دو الكترود اين از

.ميگردد الكترود افتادن كار از موجب كه باشد نداشته وجود ترك  

 

اهم -2555   مقاومت با پتانسيومتر يك - پتانسيومتر3-5-2-3-   

 

.كنيد كامل( 5) شكل طبق را مدار  

 

الزم مواد2-3-   

 

 بهر. باشد شده ذكر آن غير اينكه مگر شود استفاده خالص شيميائي مواد از بايستي آزمونها در

.كاهد نمي آزمون دقت از كه است بحدي آنها خلوص كه شود حاصل اطمينان بايستي حال  

 

 آن غير موارديكه در مگر آنست معادل خلوص با آبي يا مقطر آب آب، از منظور - آب5-2-3- 

.باشد شده ذكر  

 

 ميليون در قسمت 155  حداكثر يعني كم بسيار بايد نيز استفاده مورد حاللهاي آب مقدار

.باشد جرمي  

 



 I يد2-2-3- 

 

 N(CH)5 پيريدين7-2-3- 

 

SO2 گوگرد اكسيد دي3-2-3-  شده مايع يا گاز بصورت   

 

 CHCL3 كلروفرم1-2-3- 

 

 Mg فلزي منيزيم6-2-3- 

 

 CH3OH درصد99/9  متانول3-2-3- 

 

 منيزيم گرم23  چرخاندن از ميتوان آنرا نباشد دسترس در درصد99/9  متانول موارديكه در

 وقتي(. است شديد بسيار واكنش - هشدار. )آورد بدست متانول ليتر ميلي255  در فلزي

 سپس و نموده برگردان تقطير ساعت پنج مدت و افزوده بآن متانول ليتر سه شد كامل واكنش

 براي تقطير طول در. كنيد تقطير درصد99/9  الكل نگهداري مخصوص ظرف در آنرا مستقيما

 به الرطوبه جاذب مواد حاوي لوله از شده داده عبور خشك هواي بايد رطوبت نفوذ از جلوگيري

.شود دميده سيستم  

 

H2So4 غليظ سولفوريك اسيد1-2-3-  5/13 مخصوص وزن با   

 

 NaZc4H4    ,    2H2O آبه دو سديم تارتارات9-2-3- 

 

( شود رجوع الف ضميمه به است سمي - هشدار) مادر محلول - فيشر كارل معرف55-2-3- 

 مقدار اي شيشه درپوش داراي خشك بطري يك در مادر، محلول ليتر يك هر تهيه براي( 5)

 مقدار سپس. كنيد حل( 3-2-7) پريدين ليتر ميلي 2±235 در را( 3-2-2) يد گرم 11±5

 زير تا يخ حمام در را مخلوط بيافزائيد بآن( 3-2-3) درصد99/9  متانول ليتر ميلي 635±2

 از كه( 3-2-3) گوگرد اكسيد دي گاز شده خنك بمخلوط. كنيد خشك سلسيوس درجه7/9

 بحجم تا دهيد ادامه آنقدر را گاز دميدن. بدميد كرده عبور( 3-2-1) غليظ سولفوريك اسيد

 مورد ساعت52  حداقل از پس و بزنيد بهم را مخلوط. شود افزوده ليتر ميلي 5±15 مخلوط

.دهيد قرار استفاده  

 



 آن شده تهيه تازه مايع ليتر ميلي 5±15 در ميتوان گوگرد اكسيد دي گاز بجاي - يادآوري

.كرد استفاده  

 

رقيق محلول - فيشر كارل معرف55-2-3-   

 

 ليتر ميلي در گرم ميلي7  تا2  آن آب معادل كه كنيد رقيق طوري را( 3-2-55) مادر محلول

.شود  

 

(3-2-1) كلروفرم حجم سه و( 3-2-3) متانول حجم يك مخلوط - نمونه حالل52-2-3-   

 

كار روش7-3-   

 

(3-2-55) فيشر كارل معرف كردن استاندارد5-7-3-   

 

 و بريزيد خشك تيتراسيون بالن يك در را( 3-2-52) نمونه حالل از ليتر ميلي5-5-7-3- 15 

 بشدت جرياني عبور براي را( 3-2-5-3) پتانسيومتر و كرده باز را مدار. بگذاريد آنرا درپوش

 كارل رفمع مقداري بحالل سپس. گردد مشخص مرجع نقطه تا نمائيد تنظيم ميكروآمپر يك

.شود منحرف مرجع نقطه از( 3-5-2-5) ميكروآمپرمتر عقربه تا بيافزائيد رقيق فيشر  

 

 قرار معرف تاثير تحت كه( 3-5-2-7) الكترودها اطراف موضعي غلظت اثر در عقربه ابتدا در

 واكنش پايان زمانيكه. برميگردد مرجع نقطه نزديكيهاي به مدتي از بعد ولي منحرف نگرفته

 يك افزايش با وقتي. ميشود كندتر افزايش هر با مرجع نقطه به برگشت سرعت ميشود نزديك

 حداقل و منحرف مرجع نقطه از ميكروآمپر يك باندازه حداقل آمپرمتر عقربه معرف از قطره

 يك از آب قطره يك احتياط با سپس. است رسيده فرا پايان نقطه بماند ثابت ثانيه75  مدت

 اضافه تيتراسيون ببالن شده تعيين گرم ميلي5/5  دقت با قبال آن وزن كه توزين قابل پت پي

 و يادداشت را شده اضافه آب وزن و  توزين مجددا را پت پي و بگذاريد را بالن پوش در كنيد

.نمائيد تيتر( 3-7-5-5) مانند الكترومتري پايان نقطه تا را مخلوط  

 

:ميآيد بدست زير رابطه از فيشر كارل معرف آب معادل  

 

 
:آن در كه   



 

=Fليتر ميلي در گرم ميلي حسب بر رقيق، فيشر كارل معرف آب معادل 

  =Wو گرم، ميلي حسب بر شده اضافه آب مقدار 

  =Tليتر ميلي حسب بر شده اضافه آب تيتراسيون براي شده مصرف فيشر كارل معرف 

 

(جايگزين روش) درصد99/9  متانول با فيشر كارل معرف كردن استاندارد2-5-7-3-   

 پايان نقطه تا و ريخته تيتراسيون ببالن حالل بعنوان را درصد99/9  متانول ليتر ميلي15 

 از آبه دو سديم تارتارات گرم ميلي215  تقريبا. نمائيد تيتر( 3-7-5-5) مانند الكترومتري

 و خشك قاشقك يك بوسيله است شده صفر ترازو در قبال آن محتوي تارتارات با كه ظرفي

 و بگذاريد را تيتراسيون بالن پوش در بريزيد درصد99/9  متانول محتوي ببالن و برداريد تميز

.كنيد يادداشت را شده برداشته دوآبه سديم تارتارات وزن ظرف، مجدد توزين با  

 

 فرو مخلوط در آنرا ميتوان قاشقك از آبه دو سديم تارتارات كامل شدن جدا از اطمينان براي

.كنيد تيتر( 3-7-5-5) مانند الكترومتري پايان نقطه تا را مخلوط. برد  

 

 1±515 دماي با آون يك در آبه دو سديم تارتارات شده توزين نمونه يك كردن خشك با

.كنيد يادداشت و تعيين آنرا كل آب مقدار سلسيوس درجه  

.آوريد بدست زير رابطه در را فيشر كارل معرف آب معادل  

 

 
 

آن: در كه  

 

  =Fليتر ميلي در گرم ميلي حسب بر فيشر كارل معرف  آب معادل 

 

  =Aگرم ميلي حسب بر شده، مصرف دوآبه سديم تارتارات مقدار 

 

  B=دوآبه سديم تارتارات كل آب درصد 

 



  =Tسبح بر آبه، دو سديم تارتارات آب تيتراسيون براي شده مصرف فيشر كارل معرف مقدار 

 ليتر ميلي

 

آزمونه آب مقدار تعيين2-7-3-   

 

 تا شده استاندارد فيشر كارل معرف با آنرا و ريخته تيتراسيون ببالن را حالل از ليتر ميلي15 

 بالن ورودي دهانه سريع بستن. كنيد تيتر( 3-7-5-5) مانند الكترومتري پايان نقطه به رسيدن

 آزمونه مخصوص وزن تعيين از پس. ميباشد مهم بسيار رطوبت جذب از جلوگيري جهت

 نقطه پايان تا و منتقل تيتراسيون ببالن آنرا از ليتر ميلي15  بالفاصله هيدرومتر بوسيله

.كنيد يادداشت را فيشر كارل معرف ليترهاي ميلي و نموده تيتر( 3-7-5-5) مانند الكترومتري  

 

 آنرا وزن ميتوان مخصوص وزن گيري اندازه طريق از آزمونه وزن تعيين بجاي - يادآوري

.نمود تعيين مناسب روش با مستقيما  

 

نتايج بيان -1  

 

:ميآيد بدست زير رابطه از آزمونه در موجود آب  

 
:آن در كه  

 

 C= رليت ميلي حسب بر آزمونه تيتراسيون براي شده مصرف استاندارد فيشر كارل معرف 

 =Fليتر ميلي بر آب گرم ميلي حسب بر استاندارد فيشر كارل معرف آب معادل 

ميليون در قسمت به تبديل فاكتور=5555    

  =Wگرم حسب بر آزمونه، وزن 

=A  ليتر ميلي حسب بر آزمونه حجم 

  =Gآزمونه مخصوص وزن 

 

دقت حدود -6  

 

 رايج معتبر دستورالعملهاي از آمده بدست نتايج با كه نيست معلوم آزمون اين دقت حدود

RR.DOZ- 1007  تحقيقاتي گزارش مثال) D-Z  كميته به مربوط  داده تعيين روش بعنوان



ASTM  دقت حدود هاي  نتايج اين. كند مطابقت( ها كننده روان و نفتي هاي فرآورده براي

 پايدار بصورت آزمونه توزيع مشكالت. دارد كاربرد هواپيما توربيني سوختهاي مورد در فقط

 نتايج آماري بررسيهاي اساس بر كه روش اين دقت حدود. است بيشتري هاي داده ارائه مانع

:ميباشد زير بشرح آمده بدست آزمايشگاهي بين  

 

 آزمايش يك بوسيله متوالي آزمونهاي از آمده بدست نتايج بين تفاوت - تكرارپذيري5-1- 

 بكار و متعدد آزمونهاي در بايستي يكسان مواد با كار، ثابت شرايط با وسايل، همان با كننده

.كند تجاوز زير مقادير از مورد بيست از مورد يك فقط آزمون، روش صحيح بردن  

 

ميليون در قسمت حسب بر تكرارپذيري، ميليون در قسمت حسب بر محتوي آب مقدار  

55                       5555 تا15  
 

 به توزيع هنگام ها آزمونه خواص نگهداري و حفظ مشكالت بعلت - تجديدپذيري2-1- 

.است نگرديده تعيين روش اين تجديدپذيري همكار، آزمايشگاههاي  

 

بهداشتي و ايمني احتياطات:  الف ضميمه  

فيشر كارل معرف -1  

متانول حاوي -  

.شود كوري باعث آن بلع و مهلك است ممكن آن بخار -  

شود نگهداري حرارت از دور -  

گردد جلوگيري پوست و چشم با آن تماس از -  

شود تهويه مناسبي صورت به بايد آن از استفاده محل -  

(غليظ) سولفوريك اسيد -2  

قوي كننده اكسيد و خورنده سمي، -  

.گردد حريق موجب است ممكن آلي مواد با آن تماس -  

.باشد مهلك است ممكن استنشاق و بلع صورت در -  

ميشود سوختگي باعث آن بجار يا مايع -  

.كند مي ايجاد زيادي حرارت آب با آن تماس -  

كند حريق ايجاد است ممكن آن ترشحات -  

.شود جلوگيري پوست و چشم با آن تماس از -  

گردد رقيق آب با اسيد افزودن با -  

.شود نگهداري خنك جاي و اسيد مخصوص قفسه در و محكم كامال آن درپوش -  

.شود احتياط كامال آن درپوش كردن باز هنگام -  



.شود بسته محكم آن درب نكردن استفاده مواقع در -  

.گردد استفاده ايمني عينك و لباس از آن با كار هنگام -  

.شود شسته كامال دستها آن ظرف با تماس از بعد -  

كلروفرم - 3  

باشد مهلك است ممكن آن بلع -  

است خطرناك آن استنشاق -  

.كند ايجاد سمي بخارات است ممكن اشتعال اثر در -  

.شود بسته كامال آن درب نكردن استفاده مواقع در -  

شود پرهيز آن بخار مداوم تنفس از      -  

.گردد جلوگيري  چشم با آن تماس از       -  

.نشود خورده -  

گردد تهيه مناسب بصورت بايد آن از استفاده محل -  

.كند ايجاد سمي بخارات ميتواند الكتريك قوس و برافروخته آتش،سطوح با تماس اثر در -  
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