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 »بسمه تعالي «

 ؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي با م
 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها        و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
ن مؤسسه، صاحبنظران تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسا

سعی بر این   . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد            
است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                      

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   : لآوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شام              
پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          

نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات                  
) رسمی( ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی         وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح           

 .چاپ و منتشر می شود
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین                 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              . پ ومنتشرمی گردد  استاندارد ملی چا  
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد
تاندارد میباشد که در    مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی اس               

تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای                 
 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

ر قانون به منظور    مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده د                
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 
مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد                  

ای محصوالت کشور، اجرای     مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی بر             . اجباری نماید 
 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                     
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     

 آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را               محیطی،
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                        

ج سیستم بین المللی    تروی. گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح                

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد



 

 

تشخيص مركاپتان ها -فرآورده هاي نفتي و حالل هاي هيدروكربني«كميسيون استاندارد 
 »روش آزمون-ي گوگرد به روش دكترو ديگر گونه ها

 
 سمت يا  نمايندگي                                                     رئيس

       شركت پااليش نفت تهران    سّيد سعيد،حسيني ساميان

 )ليسانس شيمي(

 اعضا
 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي قزوين      علي اكبر،آژيده

 )يميليسانس مهندسي ش(

 شركت پااليش نفت تهران      فرهاد،اشرفيان

 )ليسانس شيمي(

 شركت نفت بهران      عليرضا،ذاكري

 )ليسانس شيمي(

 شركت كاسترول ايران     حميرا،رضائي پور

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 پژوهشگاه نيرو      لطيفه،شكوري

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 شركت نفت پارس      شهريار،كشاورز

 )    ليسانس شيميفوق(

 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي تهران      سيما،كيانفر

 )ليسانس شيمي(
 

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران      ساناز،شهال

 )   فوق ليسانس مهندسي شيمي(



اعضاي شركت كننده در چهارصد و سّومين كميتة ملّي استاندارد شيميايي فهرست 
 ١٨/٤/٨٥مورخ  و پليمر

 سمت يا نمايندگي                                                         رئيس
  پژوهشگاه نيرو                         شكوري،لطيفه

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 اعضا
 اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي كاشان    آسايي اردكاني، آميتيس

 )ليسانس شيمي(
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     كريم،اكبري حقيقي

 )ليسانس شيمي(
 وزارت صنايع و معادن      فريده،بلوري

 )ليسانس شيمي(
 مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت      مهرناز،بني اعمام

 كار)                                           ليسانس شيمي(
 كز تحقيقات و تعليمات وزارت كارمر     طنّاز،حافظ اميني

 )ليسانس شيمي(
 ذاكري،عليرضا                                             شركت نفت بهران

 )ليسانس شيمي(
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران      ساناز،شهال

 )   فوق ليسانس مهندسي شيمي(
 ات صنعتي تهراناداره كل استاندارد و تحقيق      سيما،كيانفر

 )ليسانس شيمي(
 مهدوي،آذر                                                 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 ميرنقي، فاطمه                                              شركت كاسترول                   
 )فوق ليسانس شيمي تجزيه(

 دبير
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    ام البنينفتحي رشتي، 

 )ليانس شيمي(
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 پيش گفتار
 تشخيص مركاپتان ها و ديگر گونه       -اي هيدروكربني و حالل ه   فرآورده هاي نفتي   «استاندارد

كه توسط كميسيون هاي مربوط تهّيه و تدوين           » روش آزمون  -هاي گوگرد به روش دكتر     
 مورد  ۱۸/۴/۱۳۸۵شده و در چهارصد و سّومين كميته ملي استاندارد شيميايي و پليمر مورخ                

 اصالح قوانين و مقررات       قانون ۳ اينك به استناد بند يك ماده          ،تصويب قرار گرفته است    
 بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر      ۱۳۷۱استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه          

 .مي گردد

 ،براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع                  
هد شد و هرگونه      استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خوا           ،علوم و خدمات  

 در هنگام تجديدنظر در       ،پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود               
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي      .كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت         
 .ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

رد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي             در تهّيه و تدوين اين استاندا     
 در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته                       ،جامعه

 .هماهنگي ايجاد شود

 :منبع و مآخذي كه براي اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
ISO 5275-2003   Petroleum products and hydrocarbon solvents- 
Detection of thiols and other sulfur species- Doctor test 

 
 
 
 
 
 
 
 ب



1 

 ها و ديگر ١ مركاپتانتشخيص- يفرآورده هاي نفتي و حالل هاي هيدروكربن

٢گونه هاي گوگرد به روش دكتر
 روش آزمون - 

 

 هدف و دامنه كاربرد  ١

 تشخيص جهت) روش دكتر  (هـدف از تدويـن ايـن اسـتاندارد ارائـه يـك روش آزمـون                ١-١

 و  يو عنصر گوگرد در حالل هاي هيدروكربن       يدا، هيدروژن سولف  ) تيول ها (مركاپـتان هـا     

 هاي اوليه وجود پراكسيدها     روش . مي باشد  تقطير نفت    فرآورده هاي حاصل از   خوراك و   

 بيش از   در صورت وجود اين تركيبات به ميزان       .  مي كنند  مشـخص  فنلـي را نـيز       و مـوادّ  

 غلظت هاييد در اكربن دي سولف . است، كاربـرد ايـن استاندارد نامناسب         ديـر جزئـي   مقا

 ة نتيجتفسير  در٣با تيره كردن اليه آبي)  گوگرددرصـد جرمـي    ۴/۰بـيش از  ( زيـاد  نسـبتاً 

 . مي كند ايجاد مزاحمتآزمون 

 مورد ة مجاز غلظت مركاپتان به ماد  حّددر آن   اسـت كـه      ٤ايـن آزمـون يـك روش شـرطي         ٢-١

ي مقدار مركاپتان   اين روش اغلب بعنوان يك جانشين براي تعيين كمّ        . د  ار بستگي د  مونآز

 . به كار مي رود

 در سوخت هاي حاصل از تقطير و        يدا هيدروژن سولف  وجـود گوگرد بصورت مركاپتان يا        ٣-١

 و  يي موجود در سيستم هاي سوخت     ي و غير فلزّ   ال ها مي تواند به بسياري از مواد فلزّ        حلّـ 

                                                                 
1 -  Thiols 
2 -  Doctor test 
3  - Aqueous layer 

  go-no/go - 4      تأييد ادامه يا توقّف آزمون
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 مي دهد كه غلظت اين نشان دكتر آزموننتيجه منفي حاصل از .  آسيب رساند    زاءاجديگـر   

 . گردد معموليتركيبات به اندازه اي نيست كه منجر به بروز چنين مشكالتي در كاربرد 

 عملكرد و تجهيزات خطرساز     ،كاربـرد ايـن استاندارد ممكن است مستلزم استفاده از مواد             ٤-١

نكات ايمني مربوط به استفاده از اين روش ذكر نمي گردد لذا             ةدر اين استاندارد هم   .باشد  

 آزمايشگر است كه توصيه هاي ايمني و سالمتي را در نظر گرفته و              ةايـن مسـؤوليت بعهد    

 .كاربرد مقررات الزم را قبل از استفاده مشخص نمايد 

 

 مراجع الزامي  ٢

به آنها ارجاع داده شده       زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد              الزامي مدارك

در مورد مراجع داراي    . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شوند            . است  

. يا تجديد نظر ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست                 /تاريخ چاپ و  

اصالحيه ها و تجديد نظرهاي     معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين            

يا تجديد نظر ،    /در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و      . مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند         

 . يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع شده مورد نظر است /آخرين چاپ و

 : استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

ويژگيها و  -مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه       آب ١٣٨١ سال   ١٧٢٨–ملي ايران   استاندارد   -١

  آزمون  هايروش

 روش هاي نمونه برداري دستي از مواد و فرآورده هاي           ١٣٧٧ سال   ٤١٨٩-استاندارد ملي ايران   -۲

 نفتي 

3-ISO 1995, 1981, Aromatic Hydrocarbons - Sampling  
4-ISO 3171:1988, Petroleum Liquids - Automatic Pipeline Sampling    
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 خالصة روش آزمون ٣

 ن مورد بررسي  تكان داد  پس از    آن  ظاهر مخلوط شده و   بـا محلـول سديم پلمبيت        آزمونـه  ١-٣

  ، وجود يا عدم وجود مركاپتان ها ،          با توجه به وضعيت ظاهري مخلوط      .قـرار مـي گـيرد       

وجود مركاپتان ها .  استنباط است  يا پراكسيد ها قابل١ عنصر گوگرد ، هـيدروژن سـولفايد   

ـ     ظاهر  ة، تكان دادن بيشتر  و مشاهد      ) گل گوگرد ( با افزودن گوگرد تصعيد شده       دمـي توان

 .  ييد گردد أتمخلوط نهايي 

 

 مواد الزم    ٤

 ويژگيهاي عمومي  ١-٤

 مورد   بايد داراي خلوص آزمايشگاهي بوده و آب       ١١-۴ تا   ٢-۴ هايمـواد ذكر شده در بند     

 .  ايران مطابقت كند١٧٢٨مشخصات آب درجه سه در استاندارد ملي شماره  با استفاده

  [(2Pb,3H2O(CH3COO)] سه آبه  سرب استاتبلور   ٢-٤

  (NaOH)  جامديداهيدروكس  سديم  ٣-٤

 ) محلول دكتر (٢محلول سديم پلمبيت   ٤-٤

را آن   .  صاف كنيد  و سپس  ميلي ليتر آب حل      ٢٠٠را در   ) ٢-۴بند  ( گـرم سـرب استات       ٢۵       

 . نماييد ميلي ليتر آب اضافه ١٠٠در ) ٣-۴ بند(يد ا گـرم سديم هيدروكس ۶٠ بـه محلولـي شـامل   

 آن را سرد و با افزودن       سپس .  دقيقه گرم كنيد   ٣٠ ± ۵مخلـوط را در حمـام آب جوش به مدت           

                                                                 
1 - Elemental sulfur 
2  - Na2PbO2,3H2O    
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  را در يك بطري با درپوش كامالً        حاصل محلول . نمايـيد  ميلـي ليـتر رقـيق        ١٠٠٠آب تـا حجـم      

 . اري و قبل از مصرف در صورت كدر بودن صاف كنيد محكم نگهد

   (CdCl2)يد اكادميم كلر ٥-٤

 .  را ببينيد ٧-۴يادآوري بند 

  (HCL) غليظريك اسيد لهيدروك ٦-٤

 ) مول بر ليتر١١ ( درصد جرمي٣۶ تقريباً

 يد امحلول كادميم كلر ٧-٤

ريك اسيد   ميلي ليتر هيدروكل   ١٠ .را در آب حل كنيد    ) ۵-۴بند(يد  اگـرم كادمـيم كلر     ١٠٠

 .  ميلي ليتر رقيق كنيد ١٠٠٠به آن بيفزاييد و تا حجم ) ۶-۴بند(

  .ي براي محيط زيست، دفع شود ي است و بايد همانند زباله هاي سّميد سّماكادميم كلر -يادآوري

 گرم بر   ۵٠ در آب با غلظت       (NaHCO3) محلول سديم هيدروژن كربنات       از  عادي ، مي توان    ةبراي تجزي 

يد بايد با كاغذ    ايد ، خارج شدن هيدروژن سولف      ا سديم سولف  بدليل بي رنگ بودن    ، ولي    نموداده  ليتر استف 

    . ) را ببينيد۳-۷بند  ( شودتأييدسرب استات 

 )گل گوگرد(خشك ١تصعيد شده گوگرد ٨-٤

  . كنيد در ظرف بسته نگهداري  راتصعيد شده گوگرد

  (KI)يد ايد محلول پتاسيم ٩-٤

 . يد در آب را بصورت تازه قبل از مصرف تهيه كنيد ايم يدسپتا گرم بر ليتر ١٠٠محلول 

   (CH3COOH)محلول استيك اسيد  ١٠-٤

                                                                 
1 - Sublimed sulfur 
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 در آب را بصورت تازه قبل از مصرف تهيه ١ گرم بر ليتر استيك اسيد يخي١٠٠محلول 

 . كنيد 

 محلول نشاسته  ١١-٤

  . گرم بر ليتر نشاسته در آب را بصورت تازه قبل از مصرف تهيه كنيد پنجمحلول 

 

 وسايل الزم  ٥

 استوانه هاي اختالط  ١-٥

 .  ميلي ليتر ۵٠ ، در پوش دار ، با ظرفيت  ايشيشه

 استوانه هاي مدرج  ٢-٥

 .  ميلي ليتر ١٠ ميلي ليتر و پنج ، با ظرفيت هاي  ايشهشي

 قيف جداكننده  ٣-٥

 .  ميلي ليتر ۵٠ ، در پوش دار، با ظرفيت  ايشيشه

 

 نمونه برداري   ٦

 ٣ … يا ٢...،٤١٨٩ي  طـبق روش ذكر شده در استانداردهاي ملّ   نمونـه هـاي آزمايشـگاهي را       ١-٦

  .  و منبع نمونه تهيه كنيد آزمون موردةتناسب با نوع مادم

اگر نمونه در   .  بخوبي تكان دهيد     ه آزمون  نمودن نمونـه هـاي آزمايشـگاهي را قـبل از جدا           ٢-٦

اشيد تراكم  كيلو پاسكال است ، مراقب ب٣٠دمـاي آزمايشـگاه داراي فشـار بخـار بـيش از           

                                                                 
1 -  Glacial acetic acid 

 . استفاده نماييد ISO 1995تا تدوين اين استاندارد ملّي از  -۲
 . استفاده نماييد ISO 3171تا تدوين اين استاندارد ملّي از - ۳
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ر و ايمن تخليه     فشار را بصورت مكرّ    در صورت نياز  . فشـار در ظـرف نمونـه اتفاق نيفتد          

 . كنيد

 روش آزمون   ٧

 آزمون هاي اوليه  ١-٧

 مواد فنلي  ١-١-٧

 مورد  ة ماد در) كه بعنوان بازدارنده هاي اكسايش به كار مي روند          ( به وجود مواد فنلي    اگر

 در تفسير نتايج آزمون     )با رنگي شدن اليه آبي       ( ستممكن ا اين امر    ،    مشكوك مي باشيد   آزمون

 جرمي درصد   ١٠ ميلي ليتر محلول     پنج را با    آزمونه ميلي ليتر از     ١٠بنابراين  . ايجاد مزاحمت نمايد    

 ١۵بريزيد و به مدت     ) ١-۵بند  ( اختالط   ة يك استوان  وندر ، در آب ) ٣-۴بند(يد  اسديم هيدروكس 

و آن را براي مقايسه هنگام بررسي         غيير رنگ را مشاهده كنيد      ت ةدرج. ت تكان دهيد    ثانيه بشدّ 

 تغيير رنگ قابل توجه      در صورت مشاهدة   . مورد استفاده قرار دهيد       ٢-١-۷نتايج حاصل از بند     

  . سازيد متوقف آزمون را

 با توّجه به   رنگ زرد    در صورت ايجاد  . هرگونه تغيير رنگ بيش از زرد كم رنگ با اهميت است              -يادآوري

  . آزمون را نتيجه گيري و ادامه دهيد ١ چهارمين رديف جدول طبق، ت آنّدش

 گونه هاي گوگرد و پراكسيدها  ٢-١-٧

 ةدر يك استوان  ) ۴-۴بند  ( ميلي ليتر محلول سديم پلمبيت        پنج را با    آزمونهميلي ليتر    ١٠

اهده كنيد و   ظاهر مخلوط را مش   .  ت تكان دهيد   ثانيه بشدّ  ١۵ت  بريزيد و به مدّ   ) ١-۵بند(اختالط  

 .  را ادامه دهيد آزمون ١طبق جدول 

 

  مشاهدات حاصل از آزمون اوليه-١جدول 
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 را طبق بند تعيين آزمون
 شده ادامه دهيد

 مشاهده نتيجه گيري

 . تشكيل شودرسوب سياه رنگي فوراً يدا هيدروژن سولفوجود ٣-۷

  پراكسيدهاوجوداحتمال  ٢-۷
ي رنگي به آرامي ارسوب قهوه 

 . شودتشكيل

يا /و ) يول هات( مركاپتان ها وجود ۷-۴
 عنصر گوگرد

 تكان دادن ، محلول ةدر طول مرحل
 شود و سپس رنگ آن تيره شيري
 گردد

  مركاپتان هاوجوداحتمال  ۷-۴
ر رنگي اتفاق نيفتد يا رنگ زرد يتغي

 .ايجاد شود

 

  پراكسيدها ٢-٧

 ميلي ليتر محلول    دو. بريزيد  ) ١-۵بند  ( اختالط   ة را در يك استوان     ه ميلي ليتر آزمون   ١٠

و چند قطره محلول نشاسته     ) ١٠-۴بند  (، چند قطره محلول استيك اسيد       ) ٩-۴بند(يد  اپتاسيم يد 

 آبي را پس از ته نشين شدن        ةت تكان دهيد و الي     ثانيه بشدّ  ١۵به مدت   . به آن بيفزاييد    ) ١١-۴بند(

 ،يدها را به مقداري كه آزمون را باطل كنند        پيدايش رنگ آبي در اليه آبي وجود پراكس       .بررسي كنيد   

 . ييد مي كند أت

 يدا سولفهيدروژن ٣-٧

 ميلي ليتر   ٢٠ تشكيل شد ،      ي رسوب سياه رنگ    ٢-١-۷حين انجام آزمون طبق بند        اگر  

 )٧-۴بند(يد  ا ميلي ليتر محلول كادميم كلر     يك  .بريزيد) ٣-۵بند( تازه را در قيف جدا كننده        آزمونة

  از هم  صبر كنيد تا اليه ها بطور كامل       . ت تكان دهيد     ثانيه به شدّ   ١۵ت  ه مدّ به آن بيفزاييد و ب     

 روش   اختالط بريزيد و   ة غير آبي را درون يك استوان       ة ميلي ليتر از الي    ١٠ سپس   . شوند   كتفكي

 شستشو هيچ گونه رسوب     ة مرحل يناگر پس از اول   .  را تكرار كنيد     ٢-١-۷ شرح داده شده در بند    
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 شده همراه با    ه شست آزمونة را روي    ۴-۷ روش شرح داده شده در بند        نشد ،    سياه رنگي تشكيل  

 آبي را از قيف     ة تشكيل شد الي   ي هم رسوب سياه رنگ    بازاگر  . محلول سديم پلمبيت انجام دهيد      

يد تازه به آن بيفزاييد  و عمل شستشو و          ا ميلي ليتر محلول كادميم كلر     ۵/۰جدا كننده خارج كنيد ،      

 .  را ببينيد ٧-۴ سديم هيدروژن كربنات ، بند در صورت استفاده از. ار كنيد  را تكرمونآز

در هر  .  نامطلوب است     تشكيل شود ،   ي رسوب سياه رنگ   مجدداًتشو  س پس از دوبار ش    اگر

 ميلي ليتر و    ۱۰به حجم    صورت بايد حجمي از نمونه استفاده شود كه آزمونة شسته شده اي                

طبق جهت آزمون نهايي    )  با شستشو و آزمون مناسب بدست آمده       كه(عاري از هيدروژن سولفايد     

 . باشد در دسترس ،  ۴-۷ و سپس ٢-١-۷ هايبند

  ها مركاپتان ٤-٧

كه براي پوشاندن سطح مشترك      را   )٨-۴بند) (گل گوگرد (مقدار اندكي گوگرد تصعيد شده      

 ٣-۷ يا   ٢-١-۷ بند   و سديم پلمبيت كه طبق    آزمونه  به مخلوط    ،استبين اليه ها در استوانه كافي       

. يه بماند   ن ثا ۶۰±۵ت تكان دهيد و بگذاريد       ثانيه بشدّ  ١۵استوانه رابه مدت    . بدست آمده بيفزاييد    

در .   كنيد مشاهدهي يا سياه رنگ       ا  رسوب قهوه  به منظور بررسي وجود     را   استوانهمحتويات  

 .ارد وجود دارند  اين استاندحّد مجاز ، مركاپتان ها به مقدار بيش از  رسوب تشكيلصورت

 

   آزمون نتايجتفسير ٨

 ة ، نتيج )۱-۷طبق بند  (در صـورت عـدم تكمـيل آزمـون بواسـطة وجود تركيبات مزاحم                ١-٨

 . گزارش كنيد "  مزاحم وجود دارند مواّد –آزمون فاقد اعتبار است  " بصورتآزمون را 

 ون فاقد آزم " آزمون را بصورت     ة ، نتيج   )۲-۷طـبق بـند      ( پراكسـيدها  در صـورت وجـود     ٢-٨

 . گزارش كنيد " پراكسيد ها وجود دارند  – اعتبار است
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 رسوب سياه )٢-١-۷ بند طبق(اگـر در طـول تكـان دادن نمونـه بـا محلول سديم پلمبيت          ٣-٨

هيدروژن  –  آزمون دكتر مثبت است   " آزمون را بصورت     ة تشـكيل شـد ، نتيج       فـوراً  يرنگـ 

يد ، رسوب سياه    اردن هيدروژن سولف  اگر بعد از جداك   . گزارش كنيد   " يد وجود دارد    اسولف

 آزمون را   ة تشكيل شد ، نتيج    ) ۴-۷ بند   طبق(ي رنـگ پـس از افـزودن گوگرد          ايـا قهـوه     

" يد و مركاپتان ها وجود دارند       اهـيدروژن سـولف    – ت اسـت  بـ آزمـون دكـتر مث    " بصـورت   

 . گزارش كنيد 

، گرديدره   شيري و سپس تي    ) ٢-١-۷ بند   طبق  ( تكـان دادن   طـول  محلـول در      رنـگ  اگـر  ٤-٨

مركاپتان ها و يا عنصر گوگرد وجود        –آزمون دكتر مثبت است     " بصورت آزمـون را     ةيجتـ ن

 . گزارش كنيد " دارند 

اگـر در طـول تكان دادن با محلول سديم پلمبيت رنگ شيري ظاهر شود و پس از افزودن                    ٥-٨

ا با   آزمون ر  ة تشكيل گردد ، نتيج    يي يا سياه رنگ   ا رسـوب قهوه     )۴-۷ بـند    طـبق  (گوگـرد 

 . گزارش كنيد " مركاپتان ها وجود دارند  –آزمون دكتر مثبت است " ت رعبا

 ، تغيير رنگي صورت نگيرد يا تنها رنگ زرد كم           )٢-١-۷ بند   طبق (اگـر پس از تكان دادن      ٦-٨

هيچگونه رسوبي تشكيل ) ۴-۷ طبق بند     (رنـگ ظاهـر شـود ، و پـس از افـزودن گوگـرد              

 . گزارش كنيد " آزمون دكتر منفي است "  آزمون را با عبارت ةنگردد ، نتيج

 

 آزمونت دقّ ٩

 نمي توان بيان كرد ، زيرا اين آزمون تنها            اين روش آزمون   تهي براي دقّ  يمقدار قابل توج  

 مجاز تعيين مي كند كه به        ال را در مقادير بيش از حدّ       يا عدم وجود گونه هاي گوگرد فعّ        وجود

 .  آزمون بستگي دارند مورد مواّد
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  آزمون گزارش ١٠

 : شامل اطالعات زير باشد حّداقل يد ا آزمون بةگزارش نتيج

  اين استاندارد مليةذكر شمار )الف

  مورد آزمونة كامل نمونمشخّصاتنوع و  )ب

 )را ببينيد  ۸ بند( آزمون ةنتيج )پ

كـه در اين استاندارد قيد نشده يا بطور  شـرح داده شـده    هـر گونـه انحـراف از روش آزمـون            )ت

 . اختيار شده استدلخواه

 تاريخ آزمون )ث

  نام آزمايشگر)ج
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