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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی
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اجـراي کـشور، محـصوالت برايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداجبارياستاندارد،عالیشوراي
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گفتارپیش
هاي نویس آن در کمیسیونکه پیش"هاهاي استاندارد تجدیدپذیر رسانندگی الکترولیتمحلول"استاندارد

ملی ۀکمیتاجالس بیست و دومینتهیه و تدوین شده و در یکصد و شرکت مهندسین پرکابمربوط توسط
به استناد ، اینکمورد تصویب قرار گرفته است6/11/88مورخهاشناسی و اوزان و مقیاسدارد اندازهاستان
قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 3ماده 1بند 

.شودبه عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371
, علوم و خدمات ,و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت هاي ملی و جهانی در زمینه صنایع همگامیحفظ براي

تکمیل این واصالح براياستانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پشنهادي که 
، بنابراین. رفت قرار خواهد گتوجهمورد در کمیسیون فنی مربوطهنگام تجدید نظر , استانداردها ارائه شود 

.استانداردهاي ملی استفاده کرداز آخرین تجدید نظرهموارهباید 
:شرح زیر استبهمورد استفاده قرار گرفتهکه براي تهیه این استاندارد خذيأو ممنبع

OIML R 56 : 1981, Standard solutions reproducing the conductivity of electrolytes
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هادارد تجدیدپذیر رسانندگی الکترولیتهاي استانمحلول

هدف و دامنه کاربرد1
هاي استاندارد اولیه در دماي مقادیر ثابت براي رسانندگی محلولتعیین ،هدف از تدوین این استاندارد

هاي و تعیین این مقادیر ثابت براي رسانندگی محلول) 1جدول (oC25و oC18صفر درجه سلسیوس، 
.است) 2جدول (oC25ر دماي استاندارد ثانویه د

ي ازها، براي گسترههاي استاندارد تجدید پذیر رسانندگی الکترولیتاین استاندارد براي محلول
S/m30 تاS/m3-10×1کاربرد دارد .

.کاربرد دارد1سنجهاي هدایتهاي استاندارد تجدید پذیر رسانندگی براي کالیبراسیون سلمحلول

اصطالحات و تعاریف2
:رود در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

2-1
محلول تجدیدپذیر رسانندگی الکترولیت

هاي سلاستاندارد براي کالیبراسیون که به عنوان سنجهالکتریکی معینرسانندگیداراي یمحلول
.دروبکار میسنج هدایت

2-1-1
محلول استاندارد اولیه

. شودانندگی آن توسط روشی مطلق تعیین میمحلول استانداردي که رس
بر شده و تعیینبه عنوان تابعی از مشخصات هندسی سل همین استاندارد2-3بند باثابت سل مطابق
.شودمیمحلولهاي استاندارد بیان سایربدون  استفاده از ، SIسیستم حسب یکاهاي 

2-1-2
محلول استاندارد ثانویه

.شودتعیین میايآن به روش مقایسهسانندگیرمحلول استانداردي که
.شودتعیین میمحلول استاندارد اولیه استفاده ازروش غیر مستقیم و با اثابت سل ب

2-2
سنجسل هدایت

.رودرسانندگی بکار میبراي اندازه گیري کهايمحفظه

1- Conductance Cell
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2-3
ثابت سل

ز سطح مایع نسبت به الکترودها اي معین امشخصه کمی ظرفی با ابعاد وشکل معین براي ناحیه
).مشخصه هندسی سل( 

:شود ثابت سل از رابطه زیر محاسبه می

)1(K=l/A

:که در آن 
K ثابت سل بر حسبm-1؛
lگیر بر حسب فاصله بین الکترودهاي اندازهm؛

A بر حسبالکترودهاقرار داده شده میانسطح مقطع ستون الکترولیتm2است.
ثابت سل توسط روشی غیر "هاي هندسی سل، معموالمشخصهدرستیرت پیچیده بودن تعیین در صو

.شودتعیین می) استانداردهايمحلول(هایی با رسانندگی معین مستقیم و با استفاده از الکترولیت
:شود ، ثابت سل از رابطه زیر محاسبه میبه هنگام استفاده از این روش

)2(K=x.R

:که در آن 
x رسانندگی محلول استاندارد بر حسبS/m؛
Rگیري شده بر حسب مقاومت اندازهΩاست.
2-4

کالیبراسیون سل
ايتعیین ثابت سل به روش مطلق یا روش مقایسه

محلولهاي استاندارد3
هاي مطمئن که قابل دسترس باشد، به عنوان محلول کلرید پتاسیم، با بیشینه درستی و داده1- 3

.شودل استاندارد توصیه میمحلو
هاي استاندارد اولیه ، به عنوان محلول1تجدیدپذیر ارائه شده در جدولهايمحلول1-1- 3

G.JONES and B.C.BRADSHOWبراي اطالعات بیشتر به . شوندتوصیه می : که بر اساس 1993
).ببینیدپیوست الف را(توانید مراجعه کنید ، میتصحیح شده استIUPACاستاندارد  

-هاي استاندارد ثانویه توصیه می، به عنوان محلول2هاي تجدیدپذیر ارائه شده در جدول محلول1-2- 3
T.SHEDLOSKYبراي اطالعات بیشتر به . شود : ).پیوست الف را ببینید(مراجعه کنید 1993
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.شودبه هنگام توزین، تصحیحی براي شناوري هوا انجام می
.بیشتر نباشدS/m4-10×2شود که رسانندگی آن از از آب مقطري تهیه محلول استاندارد باید

بیشتر نباشد، رسانندگی آب مقطر باید به S/m1/0گیري از در صورتی که رسانندگی محلول اندازه
.حساب آید

.ثابت باقی بماندoC01/0±باید در محدوده ) تنظیم کننده دما(گیري، دماي ترموستات در حین اندازه

oC25و oC18رسانندگی استانداردهاي اولیه در صفر درجه سلسیوس، - 1جدول
رسانندگی

s/m
جرم کلرید پتاسیم بر حسب گرم

oC0oC18oC25گرم از محلول1000در 
1352/71514/6781/9131/11

41913/77134/01163/12853/1
745263/007733/012201/014083/0

oC25ی استانداردهاي ثانویه در دماي رسانندگ- 2جدول
جرم کلرید پتاسیم بر حسب گرم

گرم از محلول1000در 
رسانندگی

s/m
37329/007182/0
14932/002916/0
07466/001469/0
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