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کمپانـی KEM بـا بکاربـردن آشکارسـازهای مختلـف در تیتراتورهـای پتانسـیومتری، انجـام انـواع تیتراسـیون هـا را بـا هزینـه کمتـر و بـدون نیـاز بـه تجهیـز اضافـی فراهم 
نمـوده اسـت. بـه وسـیله ایـن ویژگـی کاربـر می توانـد تیتراتورهـای متفاوت را متناسـب با نـوع تیتراسـیون خود انتخـاب نماید. تنـوع در آشکارسـازهای مختلـف موجب تنوع 
و گسـتردگی درگاه هـای اتصـال الکترودهـای مختلـف شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس انـواع تیتراتورهـای پتانسـیومتری کمپانی KEM بـا توجه به آشکارسـاز هـای متنوع، به 

۵ دسـته تقسـیم می شـوند.

 •( pH با قابلیت اتصال الکترودهای فلزی، یون گزین و ) تیتراتور پتانسیومتری استاندارد :AT-710-STD
AT-710-PTA: تیتراتورپتانسیومتری استاندارد با آشکارساز فتومتری• 
AT-710-CMT: تیتراتور پتانسیومتری استاندارد با آشکارساز هدایت سنجی• 
AT-710-POT: تیتراتور پتانسیومتری استاندارد با آشکارساز پالریزاسیون• 
AT-710-TET: تیتراتور پتانسیومتری استاندارد دوکاناله• 

KEM تیتراتورهای کمپانی
STDPOTPTACMTTETانواع تیتراتور

پتانسیومتری دوکانالههدایت سنجیفتومتریپالریزاسیونپتانسیومترینوع آشکارساز

نوع تیتراسیون

رسوبی، اکسایش-کاهش، کمپلکسومتری، اسید و باز در محیط های آبی و غیر آبی

تیتراسیون های 
پتانسیومتری

تیتراسیون پتانسیومتری با 
جریان ثابت

تیتراسیون آمپرومتری با 
پتانسیل ثابت

۲ ورودی اتصال الکترودهدایت سنجیفتومتری (رنگ سنجی)

پارامتر مورد اندازه گیری
پتانسیل (الکترودهای یون گزین، فلزی و pH)،pH و دما

 هدایتجذب و عبورجریان و پتانسیل پالریزه

الکترودهای استاندارد دستگاه

C-171 کامباین pH الکترود
T-171 الکترود تصحیح دمایی

الکترود دوقلوی پالتین
M-511 

الکترود هدایت سنجیالکترود فتومتری
K-321 

تیتراتورهای پتانسیومتری کمپانی KEM ژاپن

روش های تیتراسیون

تیتراتورهای کمپانی KEM جهت آنالیز نمونه های مختلف قالب های متفاوت و مناسبی را پیشنهاد می دهد. در جدول زیر شرح مختصری از این قالب ها آورده شده است.

توضیحاتقالب های تیتراسیون

Auto Titration
برای تیتراسیون هایی که سرعت واکنش زیاد است استفاده می شود. در این مد کنترل سرعت تیتراسیون به صورت اتوماتیک 

انجام می شود.
Auto Intermit.برای تیتراسیون هایی که واکنش آنها آهسته است و جهت پایدار شدن پتانسیل زمان باید صرف شود مناسب می باشد

 Intermit
در این مد، تیتراسیون با سرعت ثابت ادامه خواهد یافت و از ابتدا تا انتهای تیتراسیون حجم ثابتی از تیترانت که توسط کاربر 

قابل تعریف می باشد، اضافه می شود.
COD Titration.در تصفیه خانه های آب و فاضالب مورد استفاده قرار می گیرد (COD) جهت اندازه گیری مقدار اکسیژن شیمیایی مورد نیاز

Petroleum Titration.مورد استفاده قرار می گیرد ASTM D664 در محصوالت نفتی بر اساس استاندارد (TAN) جهت اندازه گیری عدد اسیدی کل

Petroleum Titration 2
ایـن مـد بـر اسـاس قالـب Intermit برنامه ریزی شـده اسـت. به وسـیله این مد کاربـر می تواند پایداری پتانسـیل بعـد از افزایش 

تیترانت را بررسـی نماید.
Learn .به وسیله این مد دستگاه پس از پایان تیتراسیون بهترین قالب و پارامترها را با توجه به نمونه به صورت اتوماتیک پیشنهاد می دهد

w w w . s a r m a d t e b . c o m ۲
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AT-710 ویژگی های تیتراتورهای پتانسیومتری

تیتراتورهـای  تولیـد  زمینـه  در   ۱۹۶۷ سـال  از  را  خـود  فعالیـت   KEM کمپانـی 
پتانسـیومتری آغاز کرده اسـت. نزدیک به ۵۰ سـال تجربه در ساخت تیتراتورهای 
پتانسـیومتری و دریافـت نـکات ارزشـمند بی شـمار از بازخـورد مشـتریان، کمپانی 
KEM را در دسـتیابی و تولیـد دسـتگاه هـای کـم نظیـر توانمند سـاخته اسـت. در 
سـال هـای اخیـر کمپانـی KEM فصـل جدیـدی را در تولیـد و ارائـه تیتراتورهای 
پتانسـیومتری آغـاز کـرده اسـت. این شـرکت با طراحی سیسـتم های تیتراسـیون 
AT-710 موفـق شـده دسـتگاهی بـا ابعـاد کوچـک، قیمـت مناسـب و قابلیـت 

انجـام اتوماسـیون معرفـی نماید.

  .KEM نسل جدید بورت های کمپانی 
اندازه گیری مطمئن و دقیق• 

به وسیله تکنولوژی جدید به کار گرفته شده در بورت های کمپانی KEM، خطای 
ناشی از تزریق تیترانت به کمترین میزان خود رسیده است و امکان اندازه گیری 
نمونه در مقادیر بسیار کم نیز فراهم شده است. با استفاده از بورت هایی با توان 
ریزش تیترانت در حجم بسیار کم (μl – 2.5 μl 0.05)، تکرارپذیری نتایج با 

تزریق های دقیق تضمین شده است.

کاهش حباب هوا و حجم مرده داخل بورت• 

کمپانـی KEM در نسـل جدیـد بـورت هـای خـود، از طریـق کاهـش اتصـاالت 
بـورت و حذف شـیر سـه طرفـه موجـود در بورت هـای قدیمی، حجم مـرده داخل 
سـیلندر بـورت و احتمـال ایجاد حباب هوا در مسـیر تیترانت را کاهش داده اسـت

هواگیری سهل و آسان• 

جهـت هواگیـری تیترانـت دیگـر نیـازی بـه اسـتفاده از تکنولـوژی هـای گـران 
قیمـت نیسـت. بـه کمـک نسـل جدیـد بـورت هـای کمپانـی KEM، هواگیـری 
بـورت از طریـق نـرم افـزار و بـا انتخـاب مسـیر تخلیـه تیترانـت بـه داخـل بطـری 

معـرف انجـام مـی شـود. 

حذف خطای حاصل از تغییرات حجم تیترانت در اثر نوسانات دمایی• 

نوسـانات دمایـی محیـط در دقـت نتایـج تاثیر گـذار اسـت و موجب ایجـاد خطای 
انـدازه گیـری مـی شـود. در تیتراتورهـای کمپانـی KEM بـه وسـیله یک سنسـور 
دمـا و اعمـال ضریـب دمایـی مناسـب خطـای بـه وجـود آمـده بـه علـت انبسـاط 

حجمـی تیترانـت، حـذف مـی گردد.

Conventional New structure

رفع مشکل Piston Block و رسوبات تشکیل شده در پیستون• 

در  متـداول  خطاهـای  از  یکـی   ،Piston Block و  بـورت  در  رسـوب  تشـکیل 
تیتراتورها اسـت و موجب افزایش دفعات سـرویس و نگه داری دسـتگاه می باشـد. 
ایـن مشـکل بـه علـت تاثیـر مـواد شـیمیایی بـر قطعـات داخلـی بورت و شـیر سـه 
طرفـه موجـود در بـورت اسـت. کمپانـی KEM در طراحـی جدیـد بـورت هـای 
خـود بـا حـذف شـیر سـه طرفـه متـداول، اسـتفاده از تکنولـوژی جدیـد بـه همـراه 
تجهیزاتـی بـا مقاومـت مکانیکـی بـاال و همچنیـن به کاربـردن قطعـات مقاوم در 
برابر مواد شـیمیایی، مشـکل Piston Block را مرتفع کرده اسـت. همچنین از 
طریـق کاهـش اتصاالت بـورت، موجب کاهش مکان های رسـوب گذاری شـده 
 KEM اسـت و این مسـئله مشـکالت سـرویس و نگه داری تیتراتورهای کمپانی

را نسـبت بـه تیتراتورهـای دیگـر کمپانـی هـای رقیـب به حداقل رسـانده اسـت.

 قابلیت کنترل دستگاه از طریق سیستم های اندروید
در تیتراتورهایـی کـه دارای صفحه کنترل لمسـی نیسـتند آغاز و پایان تیتراسـیون 
از طریـق موبایـل و تبلـت قابـل کنتـرل مـی باشـد. همچنیـن نمایـش همزمـان 

منحنـی تیتراسـیون و نتیجـه آنالیـز نیـز قابل مشـاهده اسـت.



در نسـل جدیـد تیتراتورهـای کمپانـی KEM صفحـه کنتـرل لمسـی بـدون کابل 
و از طریـق رابـط بلوتـوث بـه دسـتگاه تیتراتـور متصـل مـی شـود. بـه کمـک ایـن 
ویژگـی مـی تـوان در زمـان انجـام تیتراسـیون، بـر روی نمونـه هایـی کـه بخارات 
سـمی و مضـر منتشـر مـی کننـد، بـا ایجـاد فاصلـه تـا ۱۰۰ متـر بیـن دسـتگاه و 
صفحـه کنتـرل لمسـی، آزمایشـی ایمـن را رقـم زد. همچنیـن کاربـر مـی توانـد با 
اتصـال یـک پایـه متحـرک و قابـل تنظیـم بـه صفحـه کنتـرل، سـهولت کاربـری 

دسـتگاه را بـا توجـه بـه نیـاز خـود فراهـم کند.

 (Wireless) صفحه کنترل لمسی بی سیم

Max 100m 

 کنترل ۴ دستگاه تیتراتور به صورت همزمان

در تیتراتورهـای سـری AT-710M کمپانـی KEM چهـار دسـتگاه تیتراتـور بـه صـورت همزمـان و از طریق یـک صفحه کنترل لمسـی MCU-710 کنترل می شـوند. 
ایـن ویژگـی عـالوه بـر کنتـرل تیتراتورهـای کارل فیشـر حجـم سـنجی، کولـن سـنجی و پتانسـیومتری بـه صـورت همزمـان، موجـب صـرف جویـی در هزینـه و فضـای 

آزمایشـگاه شـده است. 

AT-710M

AT-710BMKV-710BMKC-710B

(Japenese Patent no.2138712)

۴
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تیتراتورهای پتانسیومتری در یک نگاه

AT-710 MAT-710 SAT-710 B

انواع تیتراتورهای پتانسیومتری استاندارد، فوتومتری، هدایت سنجی، پالریزاسیون و پتانسیومتری دوکاناله در سه کالس زیر قابل ارائه می باشد.

ویژگی ها

 تیتراتور 

ــاز،  ــید و ب ــیومتری (اس ــای پتانس ــیون ه ــام تیتراس ــت انج قابلی
ــری، پالریزاســیون، هدایــت ســنجی ردوکــس و رســوبی) فتومت

COD و (Stat) امکان انجام تیتراسیون مطالعات آنزیمی

انجـام تیتراسـیون همزمـان (کنتـرل همزمـان ۴ دسـتگاه ماننـد 
کارل فیشـر حجم سنجی، کولن سـنجی و تیتراتور پتانسیومتری)

دستگاه های دارای صفحه کنترل لمسیصفحه کنترل لمسینحوه کنترل دستگاه
سیستم عامل اندروید

گــزارش همزمــان ٣ پارامتــر در هنــگام تیتراســیون (حجم بــه همراه 
pH و هدایــت، حجــم بــه همــراه pH و درصــد عبور)

امکان نمایش نتایج محاسبات در هنگام تیتراسیون

امکان اندازه گیری pH و هدایت (مانند یک دستگاه pH متر و 
هدایت سنج مجزا)

امکان اتصال الکترود هوشمند

pdf گزارش نتایج به فرمت

۵۰۰۵۰۰۵۰حافظه ذخیره نتایج
(RSD, SD, Mean) انجام محاسبات آماری

١٢٠١٢٠٢٠تعداد متدها
امکان انتقال اطالعات به کامپیوتر از طریق نرم افزار 

 (SOFT- CAP)

AT-WIN کنترل و کاربری کامل دستگاه از طریق نرم افزار

 USB ١١١تعداد ورودی
GLP- GMP مطابق با قوانین

صفحه کنترل لمسی
MCU-710 

 (LAN) ورودی اتصال به شبکه
امکان اتصال بی سیم تیتراتور به صفحه کنترل لمسی از طریق 

رابط بلوتوث

بورت 

امکان اتصال بورت هوشمند 
۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰پله های ریزش تیترانت

جایگاه اتصال دو بورت بطور همزمان بر روی دستگاه 

تصحیح حجم تیترانت با تغییر دما



AT-710 تیتراتور های پتانسیومتری

  انجــام تیتراســیون هــای پتانســیومتری (اســید و بــاز، ردوکــس، رســوبی و
کمپلکســومتری)، فتومتــری، پالریزاســیون، هدایــت ســنجی و مطالعــات 

آنزیمــی 
  Auto Titration, Auto Intermit, Intermit, دارای مدهــای تیتراســیون

Stat, Petroleum Titration ,Learn ,COD
  انجام تیتراسیون های کارل فیشر حجم سنجی، کولن سنجی
 امکان کاربری ۴ دستگاه به صورت همزمان
  ــط ــق راب ــتگاه از طری ــه دس ــرل لمســی ب ــیم صفحــه کنت ــی س اتصــال ب

ــی) ــوث (انتخاب بلوت
  و هدایــت، درصــد pH امــکان گــزارش همزمــان ۲ پارامتــر (بــرای مثــال 

 (pH عبــور و
  (اتصال به شبکه) LAN دارای درگاه ورودی
 8.4 inch دارای صفحه نمایش رنگی
 امکان کاربری دو بورت داخلی و بدون نیاز به تعویض

  انجـام تیتراسـیون هـای پتانسـیومتری (اسـید و بـاز، ردوکـس، رسـوبی و
کمپلکسـومتری)، فتومتـری، پالریزاسـیون، هدایـت سـنجی و مطالعـات 

یمی نز آ
  Auto Titration, Auto Intermit, Intermit, دارای مدهـای تیتراسـیون

 Stat, Petroleum Titration ,Learn ,COD
  و هدایـت، درصـد pH امـکان گـزارش همزمـان ۲ پارامتـر (بـرای مثـال

 (pH عبـور و
 8.4 inch دارای صفحه نمایش رنگی
 امکان کاربری دو بورت داخلی و بدون نیاز به تعویض

AT-710S

AT-710M

  انجـام تیتراسـیون هـای پتانسـیومتری (اسـید و بـاز، ردوکـس، رسـوبی و
کمپلکسـومتری)، فتومتـری، پالریزاسـیون، هدایـت سـنجی و مطالعـات 

یمی نز آ
  Auto Titration, Auto Intermit, دارای مدهای تیتراسیون

 Intermit, Stat
 امکان کاربری و کنترل دستگاه از طریق سیستم های اندروید
  رابط کاربری از طریق صفحه کلید روی دستگاه
 امکان کاربری دو بورت داخلی و بدون نیاز به تعویض
 AT-WIN امکان کنترل و کابری کامل دستگاه از طریق نرم افزار 

AT-710B
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تیتراتـور دسـتی APB-610 به عنوان بورتی دقیق جهت تیتراسـیون های دسـتی 
با شناسـاگر رنگی، تزریق محلول با حجم و سـرعت مشـخص اسـتفاده می شـود. 
همچنیـن ایـن دسـتگاه به عنوان بـورت خارجی تمامـی تیتراتورهای پتانسـیومتری 
AT-710 بـه کار مـی رود. بـه کمـک بـورت هایی با تـوان ریزش تیترانـت در حجم 
هـای بسـیار کـم (μl – 2.5 μl 0.05) تکرارپذیـری نتایـج بـا تزریـق هـای دقیـق 
تضمیـن شـده اسـت. بـا وجـود درگاه هـای متنـوع در دسـتگاه، ذخیـره و گـزارش 
اطالعـات بـه وسـیله پرینتـر IDP-100 و کامپیوتـر بـه آسـانی امـکان پذیـر شـده 
اسـت. همچنین با اتصال همزن مغناطیسـی MS-610 می توان تیتراسـیون های 
دسـتی را با سـهولت بسـیار انجام داد. تیتراتور دسـتی APB-610 مجهز به صفحه 

APB-610کلیـد و نمایشـگر LCD جهـت وارد کردن اطالعات می باشـد.

تیتراتور دستی APB-610ویژگی ها
تیتراسیون رنگ سنجی، تزریق محلول با حجم و سرعت مشخصانواع مدها

۲۰ میلی لیتریبورت
۲۰،۰۰۰پله های ریزش تیترانت
داردکلید کنترل کننده تزریق

AT-710B, AT-710S, AT-710Mقابلیت کاربری با تیتراتورها

دقت بورت

بورت ۵۰ میلی لیتری: ۰/۰۵ ± میلی لیتر، تجدیدپذیری: ۰/۰۲± میلی لیتر
بورت ۲۰ میلی لیتری: ۰/۰۲ ± میلی لیتر، تجدیدپذیری: ۰/۰۱± میلی لیتر
بورت ۱۰ میلی لیتری: ۰/۱۵ ± میلی لیتر، تجدیدپذیری: ۰/۰۰۵± میلی لیتر
بورت ۵ میلی لیتری: ۰/۰۱ ± میلی لیتر، تجدیدپذیری: ۰/۰۰۳± میلی لیتر
بورت ۱ میلی لیتری: ۰/۰۰۵ ± میلی لیتر، تجدیدپذیری: ۰/۰۰۱± میلی لیتر

APB-610 تیتراتور دستی

اتوسمپلـــر

ویژگی ها
(Rack) ۱۲ و ۱۸ تایی۶ و ۱۱ تاییانواع جایگاه نمونه

۵۰،۱۰۰،۲۰۰ و ۳۰۰ میلی لیتری۵۰،۱۰۰،۲۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتریبشرهای تیتراسیون
AT-710M و AT-710BAT-710S و AT-710M و AT-710Sقابل اتصال به

داردنداردکنترل دمایی نمونه
۲ پمپ پریستالتیکندارد- انتخابیپمپ پریستالتیک به صورت استاندارد

داردانتخابیعملکرد شستشو و آماده سازی الکترود 
داردانتخابیتخلیه ضایعات
انتخابیداردهمزن پروانه ای

CHA-700

 شستشو و آماده سازی الکترود در تیتراسیون های غیر آبی
  افزایش معرف های کمکی و آماده سازی نمونه
 تخلیه ظرف تیتراسیون پس از اتمام آنالیز
 طراحی براساس حداقل فضای مورد نیاز
 کنترل دمایی نمونه

CHA-600



 تیتراسیون کارل فیشر

روش کارل فیشر یکی از دقیق ترین روش های سنجش آب موجود در نمونه ها 
می باشد. در این روش یک مولکول آب با یک مولکول ید (I2) در حضور SO2 و 
حالل متانول واکنش می دهد. از آنجا که واکنش به نسبت استوکیومتری ۱:۱ 
انجام می گیرد، با سنجش میزان مصرف ید به روش الکتروشیمیایی، می توان 
 KEM آب موجود در نمونه را اندازه گیری کرد. دستگاه های کارل فیشر کمپانی
 (Coulometric) سنجی  کولن   ،(Volumetric) سنجی  حجم  دسته  سه  به 
و  ها  انواع نمونه  (Hybrid) تقسیم می شوند. کمپانی KEM برای  و هیبریدی 
کاربردهای خاص بهترین دستگاه را با مناسب ترین قیمت به شما ارائه می دهد. 

 کارل فیشر حجم سنجی

کارل فیشر حجم سنجی کمپانی KEM برای اندازه گیری مقادیر آب در محدوده 
۰/۰۰۱ تا ۱۰۰ درصد مناسب می باشد. از مزیت های دستگاه کارل فیشر حجم 
سنجی این است که می توان نمونه های جامد یا خمیری را به طور مستقیم وارد 
ظرف تیتراسیون نمود و با استفاده از حالل های آلی مناسب که مختص به نمونه 
مورد نظر می باشد، میزان آب نمونه را اندازه گیری نمود. علی رغم پیشرفت های 
زیاد در تولید معرف های کارل فیشر، تیتر پایدار برای این گونه معرف ها وجود 
ندارد و مشابه تمامی دستگاه های کارل فیشر در دنیا، تعیین فاکتور تیترانت کارل 

فیشر حجم سنجی باید به طور متوالی انجام شود. 

معادله واکنش کارل فیشر:• 

H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN → [RNH] SO4CH3 + 2[RNH] I

 کارل فیشر کولن سنجی

برای اندازه گیری مقادیر کم آب (10μg تا 300mg مقدار مطلق آب)، کولن 
سنجی روشی ایده ال برای اندازه گیری آب در مایعات، جامدات و گازهاست.

 کارل فیشر هیبریدی

بـه کمـک کارل فیشـر هیبریـد نیازی بـه تصمیم گیـری در مورد انتخـاب تکنیک 
کولـن سـنجی و حجـم سـنجی نداریـد. ایـن تکنیـک آب موجـود در نمونـه را در 

محـدوده ۰ تـا ۱۰۰ درصـد انـدازه گیـری مـی کند.

KEM کارل فیشرهای کمپانی
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  100% 10 تا ppm افزایش محدوده اندازه گیری آب از

شـما مـی توانیـد بـا انتخـاب بـورت دوم بر روی دسـتگاه هـای کارل فیشـر حجم 
سـنجی سـری 710 و اسـتفاده از تیترانـت با غلظت کمتر، محـدوده اندازه گیری 

کارل فیشـر حجـم سـنجی خـود را تـا ppm 10 افزایش دهید.

 امکان استفاده به صورت پرتابل

کاربری  امکان  باطری،  اتصال  با  سنجی  کولن  فیشرهای  کارل  جدید  نسل  در 
دستگاه به صورت پرتابل نیز فراهم شده است. 

 آغاز تیتراسیون به صورت اتوماتیک

در کارل فیشـرهای حجـم سـنجی و کولـن سـنجی جدید بـه محض تزریـق نمونه 
بـه ظـرف نمونه، تیتراسـیون بـه صورت اتوماتیک و هوشـمند آغاز می شـود که این 

امـر موجـب صرفـه جویی در زمـان و افزایش دقت تیتراسـیون می شـود. 

 پمپ تخلیه حالل

به دلیل استفاده از پمپ های پریستالتیک به جای پمپ های دیافراگمی در ساختار 
 ،KEM کمپانی   710 سنجی  حجم  فیشرهای  کارل  حالل  تخلیه  های  پمپ 
مشکالت سرویس و نگهداری پمپ های دستگاه کارل فیشر به کمترین مقدار خود 

رسیده است. همچنین کنترل این پمپ از طریق نرم افزار انجام می شود.

 افزایش سرعت الکترولیز در کارل فیشرهای کولن سنجی

بـه موجـب تکنولـوژی بـی نظیـر کمپانـی KEM، سـرعت الکترولیـز دسـتگاه تـا 
2.6 افزایـش یافتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل زمـان آماده سـازی  mgH2O/min
دسـتگاه و آنالیـز نمونـه بـه صـورت قابـل توجهـی نسـبت بـه تیتراتورهـای سـایر 

کمپانـی هـا کاهـش یافته اسـت.

 الکترود مولد با دیافراگم قابل تعویض

یکی از مشـکالتی که تمامی کاربران دسـتگاه های 
کولـن سـنجی به صـورت روزانه با آن مواجه هسـتند 
 Generator) سـرویس و نگـه داری الکترود مولـد
Electrode) مـی باشـد. الکترودهـای مولـد جدید 
کمپانـی KEM بـا دیافراگـم قابـل تعویـض، نوآوری 
هـای  دسـتگاه  مولـد  الکترودهـای  نسـل  در  جدیـد 
کارل فیشـر مـی باشـد. بـه کمـک انتخـاب الکتـرود 
مولـد بـا دیافراگـم قابـل تعویـض، در وقـت و هزینـه 
کاربـر صرفـه جویـی شـده و مشـکالت سـرویس و 

نگـه داری بـه حداقل رسـیده اسـت.

ویژگی های کارل فیشرهای حجم سنجی و کولن سنجی 

قابل تعویض

ن دسـتگاه های 
ن مواجه هسـتند 
Generator) د

هـای مولـد جدید 
 تعویـض، نوآوری 
هـای  دسـتگاه  د 
انتخـاب الکتـرود 
در وقـت و هزینـه 
و کالت سـرویس

ت.

دستگاه به صورت پرتابل نیز فراهم شده است



کارل فیشرهای حجم سنجی در یک نگاه

MKV-710MMKV-710SMKV-710B

ویژگی ها

کارل فیشر 
حجم سنجی

مانند  دستگاه   ۴ همزمان  (کنترل  همزمان  تیتراسیون  انجام 
کارل فیشر حجم سنجی، کولن سنجی و تیتراتور پتانسیومتری)

انجام تیتراسیون حجم سنجی نرمال و برگشتی

دستگاه های دارای صفحه کنترل لمسیصفحه کنترل لمسینحوه کنترل دستگاه
سیستم عامل اندروید

آغاز  تیتراسیون به  صورت اتوماتیک به محض تزریق نمونه 

ppm- 100%10 ppm- 100%10 ppm- 100% 10محدوده اندازه گیری آب

قابلیت ارتقاء به مدل های پیشرفته

۵۰۰۵۰۰١٠٠حافظه ذخیره نتایج
امکان نمایش نتایج محاسبات در هنگام تیتراسیون

GLP-GMP مطابق با قوانین

 IDP - 100 پرینت نتایج از طریق پرینتر

(RSD, SD, Mean) انجام محاسبات آماری

 pdf گزارش نتایج به فرمت

انتقال نتایج از طریق نرم افزار (SOFT-CAP) به کامپیوتر

KF-WIN کنترل و کاربری کامل دستگاه از طریق نرم افزار

١٢٠١٢٠٢٠تعداد متدها

صفحه کنترل لمسی 
MCU-710

اتصال بی سیم صفحه کنترل لمسی به دستگاه از طریق رابط 
بلوتوث

(LAN) ورودی اتصال به شبکه

بورت

جایگاه اتصال دو بورت بطور همزمان بروی دستگاه 

تصحیح حجم تیترانت با تغییر دما

امکان تخلیه تیترانت به داخل بطری معرف در هنگام هواگیری 

بورت هوشمند (انتخابی)

٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠پله های ریزش تیترانت
ml±0.015 mlml ±0.015 0.015±دقت بورت (١٠ میلی لیتری )

ml±0.005 ml±0.005 ml 0.005±تکرارپذیری بورت
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MKV-710 کارل فیشرهای حجم سنجی

  قابلیت کنترل همزمان ۴ تیتراتور(پتانسیومتری، کارل فیشر حجم سنجی
و کولن سنجی) 

 آغاز تیتراسیون به صورت اتوماتیک به محض تزریق نمونه
 (انتخابی) اتصال بی سیم صفحه کنترل لمسی به دستگاه از طریق رابط بلوتوث
 کنترل پمپ تخلیه حالل از طریق نرم افزار
   10 تا %100 آب ppm محدوده اندازه گیری آب از
 8.4 inch دارای صفحه نمایش رنگی
 امکان کاربری دو بورت داخلی و بدون نیاز به تعویض
  (اتصال به شبکه) LAN مجهز به ورودی

MKV-710M

MKV-710S

MKV-710B

  10 تا %100 آب ppm محدوده اندازه گیری آب از
 8.4 inch دارای صفحه نمایش رنگی
 امکان کاربری دو بورت داخلی و بدون نیاز به تعویض
 کنترل پمپ تخلیه حالل از طریق نرم افزار
 آغاز تیتراسیون به صورت اتوماتیک به محض تزریق نمونه

  10 تا %100 آب ppm محدوده اندازه گیری از
 قابلیت کاربری دستگاه با سیستم های اندروید
 کاربری دستگاه از طریق صفحه کلید روی دستگاه
 امکان کاربری دو بورت داخلی و بدون نیاز به تعویض
 کنترل پمپ تخلیه حالل از طریق نرم افزار
 آغاز تیتراسیون به صورت اتوماتیک به محض تزریق نمونه



کارل فیشرهای کولن سنجی در یک نگاه

MKC-710MMKC-710SMKC-710B

تمامـی مـدل هـای کارل فیشـرهای کولن سـنجی سـری 710 کمپانی KEM، در دو گروه کارل فیشـر کولن سـنجی با الکتـرود مولد با دیافراگم و کارل فیشـر 
کولـن سـنجی بـا الکترود مولـد بدون دیافراگـم قابل ارائه می باشـند.

ویژگی ها

کارل فیشر 
کولن سنجی

انجام تیتراسیون همزمان (کنترل همزمان ۴ دستگاه مانند 
کارل فیشر حجم سنجی، کولن سنجی و تیتراتور پتانسیومتری)

μg - 300 mg10 μg - 300 mg10 μg - 300 mg 10محدوده اندازه گیری

انجام تیتراسیون برمین ایندکس

قابلیت کاربری دستگاه به صورت پرتابل 

دستگاه های دارای صفحه کنترل لمسیصفحه کنترل لمسینحوه کنترل دستگاه
سیستم عامل اندروید

آغاز تیتراسیون به صورت اتوماتیک به محض تزریق نمونه

الکترود مولد، با دیافراگم قابل تعویض

افزایش سرعت الکترولیز و کاهش زمان تیتراسیون 

قابلیت ارتقاء به مدل های پیشرفته

 GLP/ GMP مطابق با قوانین

انتقال نتایج از طریق نرم افزار (SOFT- CAP) به کامپیوتر

KF-WIN کنترل و کاربری کامل دستگاه از طریق نرم افزار

(RSD, SD, Mean) انجام محاسبات آماری

امکان نمایش نتایج محاسبات در هنگام تیتراسیون

١٢٠١٢٠٢٠تعداد متدها
۵۰۰۵۰۰١٠٠حافظه ذخیره نتایج

 100 - IDP  پرینت نتایج از طریق پرینتر

USB ١١١ورودی
 pdf گزارش نتایج به فرمت

(resolution) 0.1قدرت تفکیک μg0.1 μg0.1 μg

(RSD)0.30% 0.30% 0.30دقت %

(LOD) 1حد تشخیص ppm1 ppm1 ppm

(LOQ) 3حد مقدار ppm3 ppm3 ppm

صفحه کنترل لمسی 
MCU-710

اتصال بی سیم صفحه کنترل لمسی از طریق رابط بلوتوث

(LAN) ورودی اتصال به شبکه
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MKC-710 کارل فیشرهای کولن سنجی

  حجـم فیشـر  کارل  (پتانسـیومتری،  تیتراتـور  دسـتگاه   ۴ کنتـرل  امـکان 
همزمـان  صـورت  بـه  سـنجی)  کولـن  و  سـنجی 

 انجام تیتراسیون کارل فیشر کولن سنجی و برمین ایندکس
 (با باطری) قابلیت کاربری دستگاه به صورت پرتابل
 8.4 inch دارای صفحه نمایش رنگی
 آغاز تیتراسیون به صورت اتوماتیک به محض تزریق نمونه
 (انتخابی) الکترود مولد، با دیافراگم قابل تعویض
  اتصـال بـی سـیم صفحه کنترل لمسـی بـه دسـتگاه از طریق رابـط بلوتوث

(انتخابی)
  (2.6 mgH2O/min) افزایش سرعت الکترولیز و کاهش زمان تیتراسیون
 (شبکه خارجی) LAN امکان اتصال تیتراتور کارل فیشر به درگاه

MKC-710M

MKC-710S

MKC-710B

  انجام تیتراسیون کارل فیشر کولن سنجی و برمین ایندکس
 (با باطری) قابلیت کاربری دستگاه به صورت پرتابل
  کاربری دستگاه از طریق صفحه کلید روی دستگاه
 آغاز تیتراسیون به صورت اتوماتیک به محض تزریق نمونه
 قابلیت کاربری دستگاه با سیستم های اندوروید

 انجام تیتراسیون کارل فیشر کولن سنجی و برمین ایندکس
 (با باطری) قابلیت کاربری دستگاه به صورت پرتابل
 8.4 inch دارای صفحه نمایش رنگی
 آغاز تیتراسیون به صورت اتوماتیک به محض تزریق نمونه
 (انتخابی) الکترود مولد، با دیافراگم قابل تعویض
 (2.6 mgH2O/min) افزایش سرعت الکترولیز و کاهش زمان تیتراسیون



 MKH-700 کارل فیشـر هیبریدی
هوشـمند در انتخاب روش های تیتراسیون کارل فیشر

  مکانیسم تیتراسیون کارل فیشر هیبریدی

ــدار  ــه مق ــا توج ــود، ب ــی ش ــده م ــدی نامی ــیون هیبری ــه تیتراس ــن روش ک در ای
ــول از ســطح  ــی کــه پتانســیل محل آب موجــود در ظــرف تیتراســیون -در صورت
مشــخصی باالتــر باشــد- افزایــش یــد بــه روش حجــم ســنجی و کولــن ســنجی 
بــه صــورت همزمــان انجــام مــی شــود. زمانــی کــه مقــدار پتانســیل محلــول بــه 
کمتــر از ســطح مشــخصی رســید، افزایــش معــرف کارل فیشــر حجــم ســنجی 
متوقــف شــده و تولیــد یــد بــه روش کولــن ســنجی تــا پایــان انــدازه گیــری ادامــه 
ــه و در نتیجــه  ــدار آب موجــود در نمون ــی کــه مق ــد. همچنیــن در صورت مــی یاب
پتانســیل محلــول کمتــر از ســطح مشــخصی باشــد، انــدازه گیــری آب تنهــا بــه 

روش کولــن ســنجی انجــام مــی شــود.

براســاس میــزان آب موجــود در نمونــه، کارل فیشــر مــدل MKH-700 بــه طــور اتوماتیــک ســریعترین و دقیــق تریــن روش را جهــت انــدازه گیــری میــزان آب نمونــه بــه 
کار مــی بــرد. اگــر رطوبــت اولیــه بــاال باشــد، دســتگاه روش کارل فیشــر حجــم ســنجی را ادامــه مــی دهــد تــا مقــدار رطوبــت بــه ســطح مشــخصی برســد. زمانــی کــه مقــدار 
رطوبــت بــه ســطح مشــخصی رســید تیتراســیون بــا روش کارل فیشــر کولــن ســنجی ادامــه یافتــه و بــه پایــان مــی رســد. کارل فیشــر هیبریــد MKH-700 توانایــی انجــام 

تیتراســیون برمیــن ایندکــس و برمیــن نامبــر را نیــز مطابــق بــا اســتاندارد ASTM D2710 دارد.

 تعیین تیتر تیترانت بدون استفاده از آب استاندارد

بـــه کمـــک کارل فیشـــر هیبریـــدی کمپانـــی  KEM تعییـــن تیتـــر معـــرف کارل 
ـــیون  ـــیله تیتراس ـــه وس ـــتاندارد و ب ـــه آب اس ـــاز ب ـــدون نی ـــنجی ب ـــم س ـــر حج فیش
ـــدار  ـــتگاه مق ـــور دس ـــن منظ ـــه ای ـــود. ب ـــی ش ـــام م ـــنجی انج ـــن س ـــوس کول معک
مشـــخصی از محلـــول کارل فیشـــر حجـــم ســـنجی را بـــه ظـــرف تیتراســـیون 
اضافـــه کـــرده و مقـــدار دقیـــق یـــد (I2)موجـــود در محلـــول را بـــه وســـیله 
ـــئله  ـــن مس ـــد. ای ـــی نمای ـــری م ـــدازه گی ـــوس ان ـــنجی معک ـــن س ـــیون کول تیتراس
ـــه اســـتفاده از آب اســـتاندارد، صرفـــه  ـــاز ب ـــن، عـــدم نی موجـــب حـــذف خطـــای توزی
جویـــی در هزینـــه هـــای آزمایشـــگاه و کاربـــری آســـان دســـتگاه شـــده اســـت.

   منحنی تعیین فاکتور کارل فیشر حجم سنجی به روش 
تیتراسیون کولن سنجی معکوس

Start EndTitr. Time

End Level

KF reagent 
injection

Current (mA) Potential (mV)

Consumption of electricity

   دیاگرام تیتراسیون کارل فیشر هیبریدی

Change Level

Measurement Time

High Moisture

Trace Moisture

Volumetric
titration

Coulometric
titration

Potential
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MKH-700 ویژگی های کارل فیشر هیبریدی

 انجام تیتراسیون کارل فیشر حجم سنجی، کولن سنجی و هیبریدی
 انجام تیتراسیون برمین ایندکس و برمین نامبر
 دارای الکترود مولد با دیافراگم قابل تعویض
 تعیین تیتر تیترانت بدون استفاده از آب استاندارد
 نوع کاربری دستگاه از طریق صفحه کنترل لمسی رنگی
 10 با ۲۰،۰۰۰ پله ریزش تیترانت ml مجهز به بورت
 کنترل پمپ تخلیه حالل از طریق نرم افزار
 نمایش همزمان منحنی در حال انجام تیتراسیون
  ADP-611 سازگار با تبخیر کننده مدل
  نمایش همزمان منحنی تبخیر
 Excel و pdf، CSV گزارش نتایج با فرمت
 (SOFT-CAP) امکان انتقال اطالعات به کامپیوتر از طریق نرم افزار
 ...صفحه کلید، بارکد خوان و ،USB امکان اتصال پرینترهای
 انجام کلیه محاسبات آماری

متعلقات استاندارد دستگاه
 MKH-700 کارل فیشر هیبرید
 MCU-610 صفحه کنترل لمسی

 MS-710VP پمپ تخلیه اتوماتیک حالل
 الکترود مولد با دیافراگم قابل تعویض
  IDP-100 پرینتر
 بورت ۱۰ میلی لیتری
 اتصاالت و کابل های مورد نیاز دستگاه
 پایه نگهدارنده بطری حالل و ضایعات

 GLP-GMP
 IQ-OQ
 DQ

   سل تیتراسیون کارل فیشر هیبریدی

Cathode Electrode

Anode Electrode

Indicator Electrode



(Evaporators) تبخیــر کننده ها

ــه ظــرف کارل فیشــر  ــر ورود مســتقیم آن هــا ب ــا در اث ــول قابــل حــل نیســتند و ی ــه هایــی کــه در متان ــدازه گیــری آب در نمون ــرای ان آون کارل فیشــر راه حــل مناســبی ب
واکنــش جانبــی رخ مــی دهــد، مــی باشــد. در ایــن روش رطوبــت حاصــل از گــرم  شــدن نمونــه توســط گاز حامــل بــی اثــر بــه ظــرف تیتراســیون منتقــل شــده و بــه وســیله 

تیتراتورهــای حجــم ســنجی و کولــن ســنجی انــدازه گیــری مــی شــود. 

 تبخیر کننده جهت نمونه های جامد :ADP-611

مستقیم  صورت  به  آنها  در  آب  گیری  اندازه  که  جامدی  های  نمونه  آب  تعیین 
امکان پذیر نیست به روش گرمایی و با تبخیر کننده ADP-611 انجام می شود. 
در  انحالل  از  پس  و  شده  تیتراسیون  ظرف  وارد  حباب  صورت  به  نمونه  رطوبت 

حالل اندازه گیری می شود. 
همچنین به وسیله عملکرد جدید Scan mode، بهترین دمای تبخیر نمونه به 
صورت اتوماتیک بر اساس میزان آب آزاد شده و دمای گرم کن انتخاب می شود. 

عملکرد Scan mode بهترین دما برای آزاد شدن رطوبت نمونه را به صورت 
اتوماتیک تعیین و شناسایی می کند. به کارگیری این ویژگی به ویژه هنگامی راه 
گشا خواهد بود که اندازه گیری آب یک نمونه ناشناخته و یا ماده ای که تمایل 
زیادی به تجزیه حرارتی دارد مورد نیاز باشد. در این روش دمای آون به سرعت 
گیرد.  قرارمی  آنالیز  مورد  نمونه،  از  شده  آزاد  رطوبت  میزان  و  یابد  می  افزایش 

دمای بهینه آون در زمان کاهش رطوبت آزاد شده تعیین می شود. .

Model Evaporator ADP-611
Heating method Electrically conductive clear heater glass
Heating temperature range 50 °C ~ 300 °C
temperature control Setting range: 50°C ~ 300°C (Minimum setting: 1°C)

Temperature sensor: K-thermocouple
(Precision: ±2°C/Setting temperature: At higher than 100°C)

temperature/ Flow display LED digital 3 digits
Heated tube Pyrex glass tube: ϕ30 (O.D) mm*335(L) mm
Sample boat Pyrex glass: 68(L) * 25 (W) * 15 (H) mm capacity 16mL
Carrier gas Nitrogen gas: Not included as a standard accessory

Air : Air Pump Unit (option)
Gas dryer Zeolite container (100g) * 2pcs
Gas flow 100~300 mL/min
External control input/ output Communication with Karl Fischer Moisture Titrator 

: RS232C Mini DIN 8pin
Dimensions 370 (W) * 195 (D) * 217 (H)mm
Power source AC 100-120V  50/60Hz

AC 220-240V  50/60Hz
(Pre-adjusted before shipment from the factory)

Power consumption Approx. 300W
Weight Approx. 5kg

Approx.7kg
Option Stand

  Scan mode (Japenese Patent no.4247093)W
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 تبخیر کننده جهت نمونه های روغن و نفتی :ADP-513

 (Oil Base) رطوبـت در ایـن آون بـه وسـیله حل شـدن نمونـه در روغن پایـه
آزاد مـی شـود. تبخیـر کننـده ADP-513، عمدتـًا برای اندازه گیـری رطوبت 
روغـن هـای روان کننـده، گریـس، محصـوالت قیـر، رنگ هـا و دیگـر مایعات 
ویسـکوز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. ایـن روش مطابـق بـا اسـتانداردهای 
JIS K 2275 و ASTM D6304 (انـدازه گیـری آب در نمونـه هـای نفتـی 
و نفـت خـام) اسـت. همچنیـن ایـن آون بـا سیسـتم تخلیـه روغـن پایـه مجهز 

است.  شـده 

Model Evaporator for Oil Sample ADP-513

Heating oven Room temp.~200°C
Temperature indicator controller PID control
Plate heater
Cartridge type structure

Gas flow 100ʙ300mL/ min
Carrier gas Nitrogen gas/ Supply pressure below 50kPa
Power source AC 100-120V/ 200-240V±10% 50/60Hz
Power consumption Approx. 400W

Dimensions 320 (W) x 210 (D) x 330 (H)mm
Weight Approx. 6kg

  راه حلی ایده آل برای نمونه های قندی :ADP-344

ایــن سیســتم مجهــز بــه یــک سیســتم گــرم کــن بــرای تیتراســیون کارل فیشــر 
ــد  ــی مانن ــه های ــت نمون ــل رطوب ــتخراج کام ــرای اس ــنجی اســت و ب ــم س حج
ــه هــای حــاوی شــکر مناســب مــی باشــد.  شــکالت، کارامــل و دیگــری نمون

Model Heat Extractor for Sugar Samples ADP-344

Heating method Mantel heater
Heating temperature range Room temp~60°C
Thermo sensor Thermistor
Temperature control ±3°C (At setting temperature higher than 

40°C) ON/ OFF control



  تبخیر کننده ای جهت سنگ معدن :ADP-512

ــز،  ــن، منگن ــای آه ــنگ ه ــی س ــطحی و آب درون مولکول ــتگاه آب س ــن دس ای
خــاک رس و دیگــر ترکیبــات معدنــی را بــه وســیله گــرم کــردن آن هــا انــدازه گیــری 

مــی کنــد. 

Model Evaporator for Ores ADP-512

Electric furnace High temperature furnace   50~1000°C
Temperature indicator controller PID control
Temperature setting precision: Set value ±10°C
(At room temperature 25°C/ At setting tempera-
ture higher  than 300°C)
Low temperature furnace 50~130°C
Temperature indicator controller PID control

Gas flow 100~300mL/ min
Carrier gas Nitrogen gas/ Supply pressure below 50kPa
Power source AC 100-120V/ 200-240V±10% 50/60Hz
Power consumption Approx. 600W
Dimensions 1150 (W) x 340 (D) x 334 (H)mm
Weight Approx. 30kg

  تبخیر کننده ای جهت دماهای باال :ADP-512S

ــرای  ــای C°1000 را دارد و ب ــا دم ــه ت ــردن نمون ــرم ک ــت گ ــن دســتگاه قابلی ای
نمونــه هایــی کــه دارای آب درون مولکولــی هســتند و رطوبــت خــود را در 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــد اس ــی کنن ــاال آزاد م ــای ب دماه

Model Evaporator for High Temperature ADP-512S

Electric furnace 50~1000°C
Temperature indicator controller PID control
Temperature setting precision: Set value ±10°C
(At room temperature 25°c/ At setting tempera-
ture higher than 300°C)

Gas flow 100ʙ300mL/ min
Carrier gas Nitrogen gas/ Supply pressure below 50kPa
Power source AC 100-120V/ 200-240V±10% 50/60Hz
Power consumption Approx. 600W
Dimensions 835 (W) x 340 (D) x 334 (H)mm
Weight Approx. 30kg
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  آون اتوسمپلردار :CHK-501

ــه و  ــرای ۲۴ نمون ــمپلری ب ــراه اتوس ــه هم ــده ب ــر کنن ــک تبخی ــتگاه ی ــن دس ای
ــه  ــرای هــر نمون ــی ب ــه هــا مــی باشــد. تنظیــم دمای ــدازه گیــری پیوســته نمون ان
امــکان پذیــر اســت و بنابرایــن نمونــه هــای مختلــف در یــک زمــان قابــل آنالیــز 

مــی باشــند.

Model Multiple Sample Changer CHK-50

Number of vials 24 vials
Vial 20 mL vial
Heating temperature Setting range : Room temp.~300°C

Minimum setting : 1°C
Control precision:±3°C Measurement with Thermocouple
(At setting temperature higher than 100°C)

Heating tube Higher than 100°C with self-control
Heating method Electric oven heating over outside surface and bottom

Special heater made of integrated mica with 50 W capacity
Vial detection Optical beam sensor
Auto power off Power is shut off automatically after measurement is over.
Pre-treatment Programmable automatic purge of system lines
Sample transfer sys-
tem

Revolve turntable with vials and transfer a vial from turntable to heater oven.

Carrier gas Flow range : 100~300 mL/min
Other : Dehydration with silica gel and zeolite

Display 20 digits x 2 lines LCD with back light
Alarm Transfer mechanism malfunctions, temperature control failure, carrier gas suspension, 

operation error etc.
Ambient condition Temperature : 15~35°C

Humidity: 0~85%RH
Power source AC 100-120V/ 220-240V±10% 50/60Hz
Power consumption Approx. 100W



نرم افزارها

 KF-WIN
 MKV-710B را از طریق فضای نرم افـزاری و کامپیوتر امکان پذیر نموده اسـت در واقـع B ایـن نـرم افـزار کنتـرل کامل کارل فیشـرهای حجم سـنجی و کولن سـنجی سـری

و MKC-710B در هنـگام کاربـری بـا نـرم افـزار KF-WIN از نظر قابلیت و کارایی به دسـتگاه MKV-710M و MKC-710M تبدیل خواهند شـد. 

 AT-WIN
ایـن نـرم افـزار کنتـرل کامـل تیتراتورهـای پتانسـیومتری AT-710B را از طریـق فضـای نـرم افـزاری و کامپیوتـر امـکان پذیر نمـوده اسـت. در واقـع AT-710B در هنگام 

کاربـری بـا نـرم افـزار AT-WIN از نظـر قابلیـت و کارایـی بـه دسـتگاه AT-710M تبدیل خواهند شـد.

KF-WIN و AT-WIN توانمندی های
 window 7 سازگار با   

CSV و PDF خروجی نتایج به فرمت   
   قابلیت کنترل ۴ دستگاه کارل فیشر به صورت همزمان از طریق یک نرم افزار

   امکان قفل کردن نرم افزار در هنگام Run شدن دستگاه جهت جلوگیری از خطاهای سهوی کاربران 
   قابلیت کاربری نرم افزار بر روی کامپیوترهای تحت شبکه 

   انجام Recalculation نتایج و ارزیابی مجدد (Re-evaluation) نقاط پایانی 
 GLP کامًال سازگار با قوانین   

   فولدربندی اتوماتیک نتایج 
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کاربردهای تیتراتورهای پتانسیومتری کمپانی KEM در صنایع مختلف مطابق با استاندارهای بین المللی

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
استانداردپارامتر مورد اندازه گیری 

ASTM D4739 , ASTM D2896اندازه گیری عدد بازی در روغن ها

 (TBN) انداره گیری عدد بازی کلDIN ISO 3771

UOP 269اندازه گیری بازهای نیتروژن در مایعات نفتی

 ASTM D664-11aاندازه گیری عدد بازی کل (TBN) در محصوالت نفتی

 ASTM D974-12اندازه گیری عدد بازی (TBN) و اسیدی (TAN) به روش تیتراسیون رنگ سنجی  

 ASTM D3227-04a اندازه گیری سولفور در بنزین، نفت سفید، روغن توربین هواپیما و سوخت ها به روش تیتراسیون پتانسیومتری

ASTM D3242-11اندازه گیری عدد اسیدی سوخت توربین هواپیما 

 ASTM D3339-11اندازه گیری عدد اسیدی محصوالت نفتی 

DIN EN 12634اندازه گیری عدد اسیدی

UOP 565اندازه گیری عدد اسیدی و اسیدهای نفتیک

ISO 3012اندازه گیری سولفور و مرکاپتان در مایعات نفتی 

  Liquefied Petroleum gas (LPG) در H2S اندازه گیریASTM D2420

UOP 163اندازه گیری H2S، سولفور و مرکاپتان

UOP 209اندازه گیری قلیاییت، H2S و مرکاپتان

 ASTM D1832-04اندازه گیری عدد پراکسید در محصوالت نفتی  

Liquefied Petroleum gas (LPG) مرکاپتان و سولفور و کربنیل سولفید در ، H2S اندازه گیریUOP 212

ASTM D94-07, DIN 51559اندازه گیری عدد صابونی در محصوالت نفت خام، روغن عایق کننده و سایر محصوالت 

ASTM D1159-07اندازه گیری عدد برم (Bromine number) در مایعات نفتی و آلکن های آلیفاتیک

ASTM D5776-07e1اندازه گیری عدد برم (Bromine number) در هیدروکربن های آروماتیک 

ISO 3839اندازه گیری عدد برم (Bromine number) در میعانات نفتی و آلکن ها

UOP 304اندازه گیری عدد برم (Bromine number) و ایندکس (Bromine index) در هیدروکربن ها

ASTM D2710-09اندازه گیری ایندکس برم (Bromine index) در هیدروکربن ها

ASTM E1899-08اندازه گیری عدد هیدروکسیل در هیدروکربن های آلیفاتیک و هیدروکربن های آروماتیک

DIN 53240اندازه گیری عدد هیدروکسیل در رزین ها، رنگ ها، الکل ها، گالیکول ها و چربی 

UOP 588اندازه گیری مقدار کلر آلی و معدنی و کل در هیدروکربن ها

ASTM D4929اندازه گیری مقدار کلر کل آلی در نفت خام

ASTM D6470اندازه گیری درجه شوری در نفت خام 

DIN 51777-1/2اندازه گیری مقدار آب در هیدروکربن ها (به روش کارل فیشر کولن سنجی و حجم سنجی)

ASTM D4377اندازه گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل فیشر حجم سنجی)

ASTM D4928اندازه گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل فیشر کولن سنجی)

ASTM E1064اندازه گیری مقدار آب در روغن ها و حالل های آلی و نفت خام (به روش کارل فیشر کولن سنجی)

ASTM D6304اندازه گیری مقدار آب در محصوالت نفتی (به روش کارل فیشر کولن سنجی)

ASTM D1364اندازه گیری مقدار آب در حالل های بسیار فرار (به روش کارل فیشر حجم سنجی)

ASTM D890اندازه گیری مقدار آب در ترپانتین (به روش کارل فیشر)

ASTM E203اندازه گیری مقدار آب در کلیه محصوالت نفتی (به روش کارل فیشر حجم سنجی)

ISO 1036اندازه گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل فیشر حجم سنجی)



 صنایع غذایی و تبدیلی

استانداردپارامتر مورد اندازه گیری
ISO 10337اندازه گیری مقدار آب در نفت خام (به روش کارل فیشر کولن سنجی)

ISO 12937اندازه گیری مقدار آب در محصوالت نفتی (به روش کارل فیشر کولن سنجی)

ISO 6296اندازه گیری مقدار آب در محصوالت نفتی (به روش کارل فیشر حجم سنجی)

ASTM D6470-99اندازه گیری آب در نفت خام به وسیله تیتراسیون کارل فیشر کولن سنجی  

ASTM D1121-11تعیین قلیاییت باقیمانده خنک کننده های موتور و ضد زنگ 

اندازه گیری اسیدیته، کلراید و کلسیم در محصوالت لبنی
اندازه گیری ویتامین C (ascorbic acid) در محصوالت لبنی

اندازه گیری نیتروژن کجلدال در محصوالت لبنی
اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد (FFA) و عدد اسیدی در روغن ها و چربی های خوراکی

اندازه گیری عدد هیدروکسیل در روغن ها و چربی های خوراکی
اندازه گیری عدد ید (Iodine number) در روغن ها و چربی های خوراکی

اندازه گیری عدد پراکسید (Peroxide number) در روغن ها و چربی های خوراکی
اندازه گیری عدد صابونی در روغن ها و چربی های خوراکی

اندازه گیری اسیدیته، کلراید و نمک طعام در غالت، پاستا و صبحانه های آماده
اندازه گیری نیتروژن کجلدال و پروتئین کل در غالت، پاستا و صبحانه های آماده 

اندازه گیری کلسیم و منیزیم در خاکستر غالت، پاستا و صبحانه های آماده
اندازه گیری اسیدهای آزاد در عسل، قند و شیرینی ها

اندازه گیری عدد فرمال (Formal number) در عسل، قند و شیرینی ها 
اندازه گیری قندهای کاهش یافته در عسل، قند و شیرینی ها

اندازه گیری سیتریک اسید، سیترات ها و فسفریک اسید در نوشیدنی ها و لیمونادها
اندازه گیری پتاسیم و فسفرکل در نوشیدنی ها و لیمونادها

اندازه گیری اسیدیته کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها 
اندازه گیری ویتامین C (ascorbic acid) در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها

اندازه گیری سولفات، سولفید، کلراید و فسفر کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
اندازه گیری کلسیم، منیزیم و پتاسیم در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها

اندازه گیری قلیاییت خاکستر عصاره عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها
اندازه گیری عدد فرمال (Formal number)، نیتروژن کجلدال و پروتئین کل در عصاره میوه ها، سبزیجات و نکتار میوه ها و مرباها

اندازه گیری قندهای کاهش یافته در مرباها
اندازه گیری اسیدیته، قلیاییت خاکستر، کلراید و قندهای کاهش یافته در انواع قهوه

اندازه گیری pH، قلیاییت خاکستر، نیتروژن کجلدال در کاکائو و پودر شکالت 
اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد (FFA)، عدد ید و عدد صابونی در کره کاکائو 

اندازه گیری گروه های متواکسی و اتوکسی در ژالتین و قوام دهنده ها 
اندازه گیری سیکالمات و ساخارین در شیرین کننده های مصنوعی

اندازه گیری اکسالیک اسید در میوه ها و سبزیجات
اندازه گیری اسیدهای گوگردی کل در میوه ها و سبزیجات خشک شده

اندازه گیری نمک طعام در عصاره و کنستانتره قارچ
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اندازه گیری کلراید در نمک طعام اولیه
اندازه گیری ید و تری کلسیم فسفات در نمک طعام

اندازه گیری نیتریت در نمک طعام شستشو (جهت مصرف در صنعت کنسروسازی)
اندازه گیری کلراید (NaCl) در فرآورده های گوشتی

اندازه گیری نیتروژن کجلدال و پروتئین در فرآورده های گوشتی
اندازه گیری اسید گوگرد در فرآورده های گوشتی

 صنعت آب و فاضالب
استانداردپارامتر مورد اندازه گیری

 EPA 1302, DIN 38406 , EN ISO 9963, ASTMاندازه گیری سختی کل کلسیم و منیزیم در آب
D1126-12

EPA 310.1, ASTM D1067-11انداره گیری قلیاییت کربنات و بی کربنات در آب

DIN  38405-1اندازه گیری کلراید در آب

ASTM D1426-08تعیین نیتروژن آمونیاکی در آب 

 ASTM D4658-09تعین یون سولفید در آب  

 صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی

استانداردپارامتر مورد اندازه گیری
استاندارد ملی ١٧٨٢٣اندازه گیری آمید آزاد در آلکیل دی متیل  بتائین ها به روش تیتراسیون غیر آبی

(HCIO4 تیتراسیون های غیر آبی با تیترانت ) استاندارد ملی ١٧٨٢٢اندازه گیری بتائین
JIS K0102, JIS K3362اندازه گیری سورفکتانت های آنیونی در شامپو

ISO 2271, JIS K3362اندازه گیری سورفکتانت های آنیونی در شوینده ها

JIS K0113تعیین آب در سورفکتانت ها به روش کارل فیشر حجم سنجی

اندازه گیری فسفات کل در پودرهای شوینده 
اندازه گیری پراکسی اسیدها (پربورات، پرکربنات، پرسولفات) در پودرهای شوینده

اندازه گیری NTA و EDTA در پودرهای شوینده و صابون ها 
اندازه گیری کربنات در پودرهای شوینده
اندازه گیری آب ژاول در سفید کننده ها 

اندازه گیری فلوراید در خمیر دندان

 صنایع آبکاری
اندازه گیری مقادیر مس، سولفوریک اسید و کلراید در حمام های اسیدی مس

اندازه گیری مقادیر مس، سیانید آزاد، کربنات و هیدروکسید در حمام های قلیایی مس
اندازه گیری مقادیر مس، سولفوریک اسید و کلراید در حمام های اسیدی مس

اندازه گیری مقادیر نیکل، بوریک اسید و کلراید در حمام های نیکل
اندازه گیری مقادیر کروم (VI)، کروم (III) و کروم کل، فلورید و آهن در حمام های کروم

اندازه گیری مقادیر روی، هیدروکسید، کربنات و سیانید کل در حمام های روی
اندازه گیری مقادیر قلع (II)، قلع (IV)، سولفوریک اسید و فلوریک اسید، کلراید در حمام های اسیدی قلع

اندازه گیری قلع، کربنات و هیدروکسید در حمام های قلیایی قلع 
اندازه گیری سیانید آزاد، کربنات و مس در حمام های نقره 



دانسیتومتر و رفرکتومتر
   اصول دانسیتومتری دیجیتال

دانســیته یــا جــرم حجمــی یــک مــاده، جــرم آن در واحــد حجــم اســت و واحــد آن در سیســتم Kg/m3، SI اســت. در برخــی مــوارد دانســیته بــه عنــوان نســبت وزن بــر حجــم 
تعریــف می شــود کــه کامــال غیــر دقیــق اســت و ایــن مقــدار اختصاصی تــر کــه از نســبت دانســیته مــواد بــه دانســیته مــواد اســتاندارد، معمــوال آب، بــه دســت می آیــد، وزن 

مخصــوص (Specific gravity) نامیــده می شــود.
ــت.  ــان (Resonant frequency oscillation) اس ــس نوس ــتفاده از فرکان ــا، اس ــات و گازه ــیته مایع ــری دانس ــرای اندازه گی ــا ب ــن روش ه ــن و دقیق تری ــی از جدیدتری یک
براســاس ایــن روش نمونــه در محفظــه نوســان کننــده ای کــه  یــک لولــه شیشــه ای توخالــی U شــکل اســت  پــر شــده اســت و  ســل انــدازه گیــری بــه صــورت الکترونیکــی 
در کمتریــن دامنــه نوســان، تحریــک می شــود. فرکانــس نوســان تنهــا تحــت تاثیــر جرمــی از نمونــه کــه در درون نوســان کننــده اســت، قــرار می گیــرد و از روی مقــدار جــرم 

اندازه گیــری شــده، دانســیته قابــل محاســبه اســت. 

   اصول رفرکتومتری دیجیتال
نســبت ســرعت نــور در هــوا بــه ســرعت نــور در یــک محیــط شــفاف را ضریــب شکســت آن محیــط مــی نامنــد. میــزان شکســت نــور ماننــد اثــر انگشــت بــرای محلول هــای بــا 

غلظــت یکســان و در دمــا و فشــار برابــر منحصربــه  فــرد می باشــد.
شکســت ســنج یــا رفرکتومتــر دســتگاهی اســت کــه در صنایــع غذایــی، دارویــی و شــیمیایی بــرای تعییــن نــوع مــاده وغلظــت و بریکــس بــه کار مــی رود. ایــن دســتگاه قابلیــت 

انــدازه گیــری ضریــب شکســت نــور و نیــز پارامتــر ” بریکــس ” محلــول را دارد. 
امــروزه در دیجیتــال رفرکتومترهــا ضریــب شکســت نمونه هــا بــر اســاس اندازه گیــری زاویــه بحرانــی بازتــاب کلــی انــدازه گیــری مــی شــود. یــک منبــع تابــش LED نــور را در 
محــدوده وســیعی از زوایــا بــه ســطح یــک منشــور کــه در تمــاس بــا نمونــه اســت می تابانــد. بــر اســاس تفــاوت ضریــب شکســت بیــن منشــور و نمونه، قســمتی از نــور عبــور کرده 
و یــا اینکــه بازتــاب کلــی اتفــاق می افتــد. زاویــه بحرانــی بازتــاب کلــی بوســیله اندازه گیــری شــدت نــور انعــکاس یافتــه بــه عنــوان تابعــی از زاویــه ورودی اندازه گیــری می شــود.

ایــن روش اندازه گیــری زاویــه بازتــاب کلــی مســتقل از خــواص نمونــه اســت و ســبب می شــود اندازه گیــری ضریــب شکســت نمونه هــای بــا دانســیته بــاال و جــذب نــوری قــوی، 
نمونه هــای حــاوی حباب هــای هــوا و یــا ذرات جامــد امــکان پذیــر باشــد. همچنیــن مقــدار بســیار کمــی نمونــه الزم بــوده و نمونــه  پــس از اندازه گیــری قابــل بازیابــی اســت.

دانسیتومترها و رفرکتومترهای کمپانی KEM ژاپن
کمپانــی KEM ژاپــن بــا بهره گیــری از تکنولــوژی روز دنیــا یکــی از دقیق تریــن و تکرارپذیرتریــن دســتگاه های اندازه گیــری دانســیته/وزن مخصــوص و ضریــب شکســت را تولیــد می کنــد. 
دســتگاه های دانســیتومتر و رفرکتومتــر ایــن کمپانــی بــا حداقــل زمــان آنالیــز، کمتریــن مقــدار نمونــه و قابلیــت کنترل دمــا و تصحیح ویســکوزیته توانایــی آنالیز طیــف وســیعی از نمونه ها 
و محصــوالت را دارا می باشــند. کنتــرل دمایــی نمونــه خصوصــا در دســتگاه های رفرکتومتــر بــا بهره گیــری از تکنیــک پلتیــر(peltier) از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد محصــوالت ایــن 
کمپ انــی اســت. اســتفاده از پمــپ جهــت مکــش و تخلیــه نمونــه در دســتگاه های دانســیتومتر ســرعت و دقــت آزمایــش را افزایــش داده و خطاهــای انســانی را بــه حداقــل رســانده اســت. 

طراحــی صفحــه کنتــرل لمســی، عــالوه بــر آســان تر نمــودن کنتــرل دســتگاه، پــردازش نتایــج و ذخیره ســازی داده هــا را بــه راحت تریــن شــکل ممکــن امکان پذیــر می ســازد.

   صنایع کاربردی
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انواع دانسیتومتر

DA-130N دانسیتومتر پرتابل
   قابلیت کنترل حجم و سرعت مکش نمونه با یک دست

   پس زمینه روشن و قابلیت اندازه گیری در مکان های تاریک
 2000mpa.s قابلیت اندازه گیری دانسیته مایعات ویسکوز تا   

   قابلیت گزارش دانسیته، وزن مخصوص، بریکس، غلظت الکل،  
 Proof و Baume، Plato درجه ،API سولفوریک اسید، غلظت       

DA-100 دانسیتومتر رومیزی
   زمان اندازه گیری کوتاه

   گزارش دانسیته تصحیح شده دمایی
   پایداری در نتایج با استفاده از ترموستات داخلی 
   سسنسور دمایی با دقت باال در سل اندازه گیری

   قابلیت گزارش دانسیته، وزن مخصوص، بریکس، غلظت الکل،  
 Proof و Baume، Plato درجه ،API سولفوریک اسید، غلظت       

DA600/ 645/650 دانسیتومتر رومیزی سری
   صفحه نمایش و کنترل لمسی

   مجهز به پمپ نمونه برداری و تخلیه
   امکان کالیبراسیون در یک دما

   دارای پنجره نمایش سل اندازه گیری
   کالیبراسیون سل اندازه گیری با آب و هوا

   تصحیح ویسکوزیته برای نمونه های با ویسکوزیته باال
   میزان نمونه موردنیاز 1ml (تزریق با سرنگ) و 2ml (تزریق با پمپ)

   گزارش دانسیته نمونه، وزن مخصوص، فرکانس نوسان، غلظت 
        نمونه های مختلف، دما و غیره

ASCA-6400 دانسیته/ضریب شکست سنج
   گزارش همزمان ضریب شکست و دانسیته

   افزایش راندمان دستگاه با استفاده از اتوسمپلر 
(20ml) جایگذاری همزمان ۴۸ نمونه   

   توقف اندازه گیری با کلید اضطراری 
   کنترل با رایانه و امکان انتقال داده ها

   خاموش شدن دستگاه هنگام باز شدن در دستگاه 
   متوقف شدن اندازه گیری هنگام تشخیص خطا توسط سنسورهای مختلف

   مناسب برای صنایع عطر، سازندگان نوشیدنی و تعداد باالی نمونه



انواع رفرکتومتر

RA-130 رفرکتومتر پرتابل
   قابلیت کاربری به صورت رومیزی و پرتابل 

   قابلیت غوطه وری جایگاه اندازه گیری دستگاه در نمونه و یا چکاندن قطره ای 
         نمونه بر سل اندازه گیری

   دارای تصحیح دمایی خودکار و قابلیت تعریف مقیاس برای اندازه گیری غلظت
   ذخیره سازی ۱۱۰۰ داده در حافظه دستگاه

   قابلیت پرینت و انتقال نتایج به کامپیوتر
   مجهز به سه روش متداول اندازه گیری غلظت شکر در صنعت

HFCS55  و Brix، HFCS42        

RA-600/620   رفرکتومتر رومیزی سری
   صفحه نمایش بزرگ و لمسی 

   کنترل دمایی سریع و با دقت باال
   ذخیره سازی بیش از ۱۰۰ نتیجه

   مجهز به درگاه USB جهت انتقال نتایج به کامپیوتر
(Abbe عملکرد) اندازه گیری دقیق ضریب شکست نمونه های کدر   

BX-1 بریکس متر
   دیجیتال، پرتابل و ایده آل برای اندازه گیری های سریع و معتبر خارج از آزمایشگاه

   آنالیز نمونه در محدوده ۰ تا ۸۵ درصد
   قابلیت اندازه گیری در معرض نور مستقیم خورشید

   بدنه ضد آب

کمپانــی KEM ژاپــن عــالوه بــر ارایــه دســتگاه هــای  رفرکتومتــر و دانســیتومتر 
محلول هــای اســتاندارد کالیبراســیون آنهــا را نیــز در محــدوده وســیعی از ضریــب 

ــد.  ــد می کن ــت تولی ــطح دق ــن س ــا باالتری ــیته ب شکســت و دانس

محلول های کالیبراسیون دانسیته و ضریب شکست
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Models DA-130N DA-100 DA-640 DA-645 DA-650 ASCA-6400
Type Portable Benchtop Benchtop Benchtop Benchtop Benchtop
Measuring Range 
[g/cm³] 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3      D : 0 - 3

     RI: 1.32- 1.70

Resolution [g/cm³] 0.0001 0.001 0.0001 0.00001 0.000001      D : 0.00005
     RI : 0.0001

Limit of Error [g/cm³] 0.001 0.001 0.0001 0.00005 0.00002      D : 0.00005
     RI: 0.0001

Temperature Range [˚C] 0 - 40 15 - 40 0 - 96 0 - 96 0 - 96 15 - 40
Temperature Control no yes yes yes yes yes
Minimum Amount of 
Sample [ml] 0.5 1 1 1 5.5

مقایسه دستگاه های  دانسیتومتر و رفرکتومتر

Models BX-1 RA-130 RA-600 RA-620 ASCA-6400
Type Portable Portable Benchtop Benchtop Benchtop

Measuring Range [nD] - 1.32 - 1.50 1.32 - 1.70 1.32 - 1.58   D : 0 - 3
  RI: 1.32 - 1.70

Limit of Error [nD] - 0.0005 0.0001 0.00002   D : 0.00005
  RI: 0.0001

Resolution [nD] - 0.0001 0.0001 0.00001   D : 0.00005
  RI: 0.0001

Measuring Range [Brix] 0.0 - 85.0 0.0 - 85.0 0.0 - 100.0 0.00 - 100.00 -
Resolution [Brix] 0.1 0.1 0.1 0.01 -
Limit of Error [Brix] 0.2 0.2 0.1 0.014 -
Temperature Range [˚C] 10 - 75 10 - 40 5 - 75 5 - 75 15 - 40
Temperature Control no no yes yes yes
Minimum Amount of Sample (ml) 0.2 0.2 0.2 0.2 5.5

   مقایسه دستگاه های اندازه گیری ضریب شکست و بریکس

   محلول های استاندارد کالیبراسیون

Density Standard Liquid g/cm3 at 20 ˚C Refractive Index & 
Brix Standard Liquid % brix at 20 ˚C

Pure Water 0.998** Water 1.33299
Isooctane 0.691** Iso- Octane 1.391**
Dichlorotoluene 1.249** Cyclohexane 1.426**
Bromobenzene 1.494** Dichlorotoluene 1.546**
5% Ethanol 0.991** Dibenzyl Ether 1.563**
10% Ethanol 0.985** 1-Bromonaphtalene 1.658**
15% Ethanol 0.980** 5% Brix Solution 5%** Brix% 1.340**
20% Ethanol 0.975** 10% Brix Solution 10%** Brix% 1.347**

** محلــول هــای اســتاندارد کالیبراســیون کمپانــی KEM تــا پنــج رقــم گــزارش مــی شــوند، کــه دو رقــم انتهایــی آن در هــر ســری تولیــد ممکــن اســت متفــاوت باشــد و 
بــا (**) نشــان داده مــی شــوند.

   مقایسه دستگاه های اندازه گیری دانسیته و وزن مخصوص



راهنمای استاندارد برای استفاده از جداول اندازه گیری در صنایع نفتی  D1250

 ASTM

دانسیته رنگ، الک الکل و محصوالت مرتبط D1475

روش آزمون استاندارد برای چگالی و چگالی نسبی مایعات توسط دانسیتومتر دیجیتال D4052

مشخصات استاندارد سوخت اتانول ترکیب شونده با بنزین برای استفاده به عنوان سوخت موتور خودرو D4806

روش آرمون استاندارد سوخت اتانول مخلوط برای سوخت موتورهای اشتعالی انعطاف پذیر D5002

مشخصات استاندارد سوخت اتانول مخلوط برای سوخت موتورهای اشتعالی انعطاف پذیر D5798

مشخصات استاندارد برای چگالی و چگالی نسبی موتور خنک شونده تراکمی و خنک شونده آبی به وسیله دانسیتومتر دیجیتال D5931

روش آزمون استاندارد برای ضریب شکست و پراکندگی نوری هیدروکربن مایع D1218

روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری شوینده ها  D1569

روش آزمون استاندارد برای ضریب شکست و پراکندگی نوری مایعات عایق الکتریکی  D1807

راهنمای آزمون استاندارد روان کننده های مصنوعی استفاده شده در الستیک D1992

روش استاندارد محاسبه ساختار کربنی روغن های نفت خام  D2140

روش آزمون استاندراد برای برآورد حاللیت آب در هیدروکربن ها و گریس های استر آلیفاتیک D4056

روش استاندراد استفاده از رفرکتومتر برای تعیین ماده غیر فرار (کل مواد جامد) در جال دهنده های کف D4095

تعیین درصد ماده خشک شربت گلوکز با روش ضریب شکست  1743

ISOشکل U نفت خام و فرآورده های نفتی - تعیین دانسیته - روش نوسان لوله 12185

دانسیتومترهای نوسانی 15212

رفرکتومترها برای اندازه گیری مقدار قند انگور  R 124 OIML

اندازه گیری مواد خشک مالس - قند مایع بسیار خالص، آب میوه غلیظ - به روش رفرکتومتری GS 4/3/8-13
ICUMSA Method

رفرکتومتری و جداول SPS-3

کاربرد دانسیتومتر و رفرکتومتر در صنایع مختلف بر اساس استانداردهای بین المللی
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ویژگی ها 
(0-200°C) اندازه گیری در محدوده دمایی گسترده   

 (0.1-100,000mPa.s) محدوده اندازه گیری وسیع ویسکوزیته   
        بدون نیاز به چرخنده های مختلف 

   زمان اندازه گیری کوتاه 
100mpa.s یک ثانیه جهت نمونه هایی با ویسکوزیته کمتر از        

10.000mpa.s یک دقیقه جهت نمونه هایی با ویسکوزیته        
   تعیین خواص رئولوژیکی

(300μL)مناسب برای نمونه های بسیار کم   
   مناسب برای اندازه گیری تحت شرایط بی هوازی 
   تنظیمات دستگاه از آغاز تا پایان آنالیز با نرم افزار 

 EMS-1000 ویسکومتر

(Patent 5093599)  روشی جدید برای تعیین ویسکوزیته   
ــر اعمــال تنــش برشــی.  بــه  گرانــروی عبــارت اســت از مقاومــت یــک ســیال در براب
عبارتــی دیگــر، مقاومــت اصطکاکــی یــک مایــع یــا گاز را در برابــر شــارش یــا لغزیــدن 

ــد. ــروی می گوین ــرد گران ــرار گی الیه هــا، هنگامــی کــه تحــت تنــش برشــی ق
مشــاهده  طریــق  از  را  مختلــف  مایعــات  ویســکوزیته   ،EMS-1000 ویســکومتر 
ــی چرخــد  ــدان الکترومغناطیســی م ــیله می ــه وس ــه ب ــی ک ــوی آلومینیوم چرخــش گ
ــا  ــی KEM ب ــه وســیله همــکاری کم پان ــد ب ــد. ویســکومتر جدی ــری می نمای ــدازه گی ان

ــن ایجــاد شــده اســت.  ــو ژاپ ــی، دانشــگاه توکی ــوم صنعت موسســه عل

   مکانیزم عملکرد دستگاه
ــکوزیته آن  ــه ویس ــه ای ک ــری و در نمون ــدازه گی ــل ان ــی در س ــوی آلومینیوم ــک گ ی
انــدازه گیــری خواهــد شــد غوطــه ور اســت. میــدان مغناطیســی تولیــد شــده به وســیله 
ــان چرخشــی را در گــوی القــاء مــی کنــد. در نتیجــه برهــم کنــش  یــک مگنــت جری
ــد  ــه وجــود می آی ــان هــای ســرگردان، گشــتاوری ب ــدان مغناطیســی و جری ــان می می
کــه گــوی را مــی چرخانــد. بدیــن ترتیــب گــوی آلومینیومــی بــدون هیــچ تماســی بــه 
ــه دارد و  ــه ویســکوزیته نمون ــد. ســرعت چرخشــی گــوی بســتگی ب چرخــش درمی آی

ــه ای گــوی محاســبه می شــود.  ــر اســاس ســرعت زاوی ــه ب ویســکوزیته نمون

ظرف نمونهمحفظه کنترل شده دمایی

نمونه

گوی آلومینیومی

دوربین



   زمینه های تحقیقاتی 
     مطالعه وابستگی دمایی ویسکوزیته در محدوده دمایی وسیع (C°200-0) در 10 دقیقه

     پایش ویسکوزیته به وسیله دوربین در طول اندازه گیری 
     اندازه گیری ویسکوزیته  نمونه های سمی، فرار، حساس به اکسیژن و جاذب آب 

   کاربردهای صنعتی 
بیوشیمی  

     اندازه گیری ویسکوزیته نمونه های بیولوژیکی (مانند خون)
     مطالعه تغییرات ویسکوزیته با غلظت محلول پروتئین 

پلیمر 
     ویسکوزیته ذوب پالستیک 

     بررسی خواص شارشی در طول فرآیند پلیمریزاسیون رزین های ترموستات 

پتروشیمی 
 Waste Oil ویسکوزیته نفت سنگین و     

     تعیین وابستگی دمایی ویسکوزیته آسفالت 

آرایشی و بهداشتی
     کنترل کیفیت مواد آرایشی و بهداشتی 

     مطالعه خواص شارشی لوسیون ها (بررسی وابستگی تیکستروپیک و سرعت برشی ویسکوزیته) 

کاربردها

مشخصات فنی 

Models Designation

Device Name EMS Viscometer
Electro Magnetically Spinning Viscometer

Model Name EMS-1000
Method of measurment Electro Magnetically Spinning Method (EMS)

Viscosity measuring range 0.1 … 100,000 mPa.s (aphere with φ 2 mm)
0.1 … 1,000,000 mPa.s (aphere with φ 4.7 mm,option)

Measurement accuracy Rapeatability RSD 3% (according to KEM´s standard measuring conditions)

Minimum sample amount 300 μL (sphere with φ 2 mm)
700 μL (sphere with φ 4.7 mm,option)

Temperature 
Range

Stability

0 … 200 °C (the ambient temperature must not exceed 20°C for 
measurments at temperatures ≤ 10°C) 
± 0.1 °C

Motor speed Temperature 10 … 30°C
85% RH max. (no condenstion)

۳۰



۳۱

QTM-710/700 هدایت سنج گرمایی

در انتقــال گرمــا، رســانش یــا رســانش گرمایــی حالتــی از جابجایــی انــرژی درون یــا بیــن 
بدنــه اجســام اســت کــه بــر اثــر گرادیــان دمــا رخ می دهــد در نتیجــه گرمــا خودبه خــود 
از جســمی بــا دمــای بیشــتر بــه جســمی بــا دمــای کمتــر شــارش مــی یابــد. رســانش در 
همــه شــکل های مــاده ماننــد جامدهــا، مایــع هــا، گازهــا و پالســماها صــورت می گیــرد. 
میــزان رســانش گرمایــی مــواد نــه تنهــا در رشــته هــای علــوم و مهندســی اهمیــت دارد، 

بلکــه ایــن پارامتــر فیزیکــی تاثیــر بســزایی در زندگــی روزمــره مــا دارد.
ــانش  ــی KEM رس ــدل QTM-710/700 کمپان ــی م ــنج گرمای ــت س ــیله هدای ــه وس ب
گرمایــی مــواد بــا اشــکال مختلــف (Sheet, Block) کــه در بخش هــای تولید، ســاخت و 
ســاز، صنایــع دســتی، خــاک یــا صنایــع غذایــی وجــود دارنــد قابــل انــدازه گیــری می باشــد. 
رســانش گرمایــی بــه آســانی و بــا تکــرار پذیــری بــاال تنهــا بــا قــرار دادن پــروب اندازه گیــری 
بــر روی ســطح نمونــه ایــی کــه از لحــاظ دمایــی یکنواخــت شــده اســت در زمــان کوتاهــی 
انــدازه گیــری مــی شــود.  ایــن دســتگاه جهــت انــدازه گیــری رســانش گرمایــی مــواد زیــر 

قابــل اســتفاده اســت:
(Foamed Plastic) مواد عایق حرارتی مانند فوم     

     پالستیک، چرم، شیشه، چوب و ...
     خمیر نان، مواد غذایی پخته شده، پودر و ...

     سرامیک ها و ...

(Hot wire method) اصول اندازه گیری   
پــروب اندازه گیــری رســانش گرمایــی شــامل یــک ســیم گــرم کــن و ترموکوپــل

مــی باشــد. هنگامــی کــه انــرژی الکتریکــی بــه ســیم اعمــال مــی شــود، دمای ســیم به 
صــورت تابــع نمایــی افزایــش مــی یابــد. ســپس منحنــی افزایــش دمــا برحســب لگاریتــم 
زمــان بــه صــورت خطــی رســم مــی شــود. زاویــه ایــن خــط نســبت عکــس بــا رســانش 
ــه خــط رســم شــده  ــی زاوی ــا افزایــش رســانش گرمای ــه دارد در نتیجــه ب ــی نمون گرمای
ــر  ــا ب ــه منحنــی دم ــه وســیله زاوی ــه ب ــی نمون ــد. درواقــع رســانش گرمای کاهــش می یاب

حســب لگاریتــم زمــان قابــل انــدازه گیــری مــی باشــد.

ویژگی ها
   کاربری با صفحه کنترل لمسی و رنگی  

   اتصال ۳ پروب اندازه گیری به یک دستگاه
   امنیت بسیار باالی داده ها 

 USB انتقال داده ها به وسیله فلش   
   استانداردهای هدایت گرمایی (Reference plate) با قابلیت ردیابی

   اندازه گیری هدایت گرمایی نمونه فیلم نازک 



پروب های متنوع

  PD-11N پروب   
ایــن پــروب مناســب نمونــه هــای به شــکل بلــوک، پــودر و ورقــه ای اســت. اندازه گیری 
رســانش گرمایــی بــه وســیله ایــن پــروب بســیار آســان اســت و تنهــا بــا قــرار دادن پروب 

بــر روی ســطح صــاف نمونــه انــدازه گیــری انجــام می شــود. 

     زمینه های کاربردی
مواد عایق حرارتی، سرامیک، پالستیک، الستیک و شیشه

 PD-13N پروب   
در واقــع PD-13N همــان پــروب PD-11N اســت کــه تنهــا بــا روکشــی از فیلــم عایــق 
ــدازه گیــری رســانش گرمایــی مــواد آبــی و مــواد  شــده اســت. ایــن پــروب مناســب ان

رســانا اســت. 

     زمینه های کاربردی
مواد غذایی، فلزات و خمیر بتن 

 PD-31N پروب   
ــدوده  ــای در مح ــه ه ــی نمون ــانش گرمای ــری رس ــدازه گی ــروب ان ــن پ ــیله ای ــه وس ب
دمایــی باالتــر امــکان پذیــر شــده اســت. رســانش گرمایــی نمونــه بــه وســیله ســاندویچ 

ــدازه گیــری مــی شــود.  شــدن هیتــر، سنســور دمــا و نمونــه در هــم ان

     زمینه های کاربردی
مواد جدید، مواد عایق حرارتی، آجر نسوز 
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