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 معرفی کلیدهای دستگاه 

صفحه کلید با طراحی خاص برخوردار است که دسترسی کاربر را به تمام  از یک " KFT21دانشیار "کارل فیشر دستگاه تیتراتور 

 :این صفحه شامل کلید های اصلی زیر است . قسمت های آن به سهولت امکان پذیر میکند

 

START :با زدن کلید . از این کلید برای شروع آنالیز استفاده می شودSTART روش از پیش فعال شده اجرا می شود ، . 

) و شروع عملیات اندازه گیری ، دستگاه فرآیند آماده سازی شرایط محیط آنالیز  start، با زدن کلید به عبارت بهتر

Conditioning  )،ظاهر شدن پیغام  و پس از طی این مرحله را آغاز میکندConditioning Ok  با زدن مجدد دکمهstart 

بعد از وارد کردن وزن یا حجم نمونه ، با زدن مجدد کلید . دستگاه آماده اضافه کردن نمونه و وارد کردن وزن یا حجم نمونه میشود

start می گردد اندازه گیری آغاز میشود و در نهایت نتیجه آزمایش روی صفحه نمایش دستگاه گزارش. 

 STOP :با زدن این کلید، در هر زمان از مراحل کار ، آنالیز متوقف می شود . 

Fill  :با فشردن و نگه داشتن این دکمه حالل از ظرف مربوطه به سل . برای انتقال حالل به سل، مورد استفاده قرار می گیرد

 .اندازه گیری منتقل میگردد

 ین پالتین الکترود دستگاه باشدسطح حالل باید باالتر از دو پ:توجه *

 .حالل همچنان وارد سل میشود زمان نگه داشتن دکمه را کوتاهتر کنید Fillدر صورتی که پس از رها کردن دکمه 

Empty  :با فشردن این کلید و نگه . برای خالی کردن سل و انتقال پساب به شیشه مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد

 انتقال می یابد wasteت سل اندازه گیری به داخل بطری داشتن آن محتویا

Stirrer On/Off  :از این کلید برای روشن یا خاموش کردن همزمان مغناطیسی استفاده می شود . 

Enter  :از این کلید برای ورود به. برای تایید و ذخیره مقادیر یا اطالعات وارد شده یا ویرایش شده مورد استفاده قرار می گیرد 

 .منو های دستگاه هم استفاده می شود

و نیز عالمت ممیز برای وارد کردن مقدار نمونه ، پارامترهای  9صفحه کلید دستگاه شامل اعداد از صفر تا :  اعدادمجموعه 

 .دستگاه و یا هر گونه اطالعاتی است که شامل یک عدد صحیح یا عدد اعشاری باشد

Function keys  شودصفحات مختلف نمایشگر استفاده می به عبارت نمایش داده شده باالی هر کلید دردکمه با توجه  5از این 

 .برای پاک کردن مقادیر اشتباه هنگام وارد کردن مقدار نمونه استفاده میشود:  Eکلید 

Arrow Keys   : پایین و چپ و راست بردن منوهای مختلف استفاده میشوددکمه برای باال 4از این ،. 
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ی از هر یک از این کلید ها بر حسب کاربرد و ضرورت در بخش های مختلف این راهنمای عمل شرح داده شده است استفاده عمل

 . که در صفحات بعدی به آن ها اشاره خواهد شد

****************************************************************************************************************** 

 KFT21اجزاء تشکیل دهنده دستگاه کارل فیشر 

اء و قطعات هر یک از این دو واحد از اجز. شامل یک پایه اصلی و یک همزن مغناطیسی است KFT21دستگاه کارل فیشر مدل 

همچنین یک پایه فلزی خاص برای نگهداری بطری پساب و بطری حاوی حالل متانول طراحی شده . متعددی تشکیل شده اند

 .ه در پشت دستگاه قرار می گیرد و مانع از برگشتن بطری های مذکور و سرازیر شدن محتوای آنها بر روی میز کار می شوداست ک

های تعبیه (  port) شامل اجزاء اصلی و کلیه قطعات و درگاه  KFT21در شکل های زیر ، کلیه اجزاء تشکیل دهنده کارل فیشر 

 :شده روی آنها قابل مالحظه است 
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 عرفی اجزای دستگاهم

 یونیت هم زن -1       یونیت اصلی-0

 سل اندازه گیری -4      نمایشگر و کیبرد -3

 الکترود پالتین -6      پایه نگهدارنده سل -5

 wasteبطری  -8      نگهدارنده بطری ها -7

 بطری محلول کارل فیشر -01       بطری حالل- -9

 بورت - 01       شیر سه طرفه -00

 پرینتر -4       پیستون -03

 لوله اتصال بورت به شیر سه راهه -06  لوله اتصال بطری محلول کارل فیشر به شیر سه راهه -05

 دسیکاتور بطری محلول کارل فیشر -08   لوله اتصال سل اندازه گیری به شیر سه راهه -07

 دسیکاتور سل اندازه گیری -11      دسیکاتور بطری حالل -09

 لوله اتصال بطری حالل به سل اندازه گیری -11   ل تزریق نمونه یا وارد کردن نمونه جامدمح -10

 کیبورد -14   به سل اندازه گیری wasteلوله اتصال بطری  -13

 محافط بورت -16   لوله سیلیکونی اتصال بطری حالل به پمپ -15

 نازل محلول کارل فیشر -17

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 پارامترهای عمومی تنظیم/ آغاز کار با دستگاه 

 . در این بخش ، شما می توانید به تنظیم های عمومی دستگاه دسترسی داشته باشید و در صورت لزوم آن ها را تغییر دهید

 :در منوی اصلی ، به موارد زیر دسترسی خواهید یافت  General Optionبرای اینکار با زدن کلید 

در پوشه ذخیره اطالعات یا در نتیجه ای که در برگ آنالیز چاپ می شود، ضروری  تنظیم آن برای ثبت دقیق زمان آنالیز:  ساعت

 .خواهد بود

به صورت میالدی یا خورشیدی قابل تنظیم است و به منظور ثبت دقیق تاریخ آنالیز در پوشه ذخیره اطالعات یا در نتیجه :  تاریخ

 .ای که در برگ آنالیز چاپ می شود، دارای اهمیت می باشد

بنابراین شما می توانید بر اساس شرایط . در این بخش امکان تنظیم نور پس زمینه و رنگ آن وجود دارد:  یمات نمایشگرتنظ

 .نور محیط و سلیقه خود اقدام به تنظیم نمایشگر خود نمایید

عات آنالیز را در این بخش شما می توانید محل مورد نظر برای ذخیره اطال:  نحوه ذخیره اطالعات بر روی حافظه جانبی

 انتخاب نمایید 

ذکر این نکته الزم به نظر میرسد که با یک بار تنظیم موارد مذکور ، دیگر نیازی به تعریف و تنظیم دوباره آنها وجود ندارد زیرا  *

مراجعه  اطالعات وارد شده در حافظه دستگاه ، حتی با قطع طوالنی مدت برق ، بصورت دست نخورده باقی می مانند و بنابراین

 .مکرر به این بخش ، ضروری نیست و وقتی از کاربر محترم نخواهد گرفت
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 ( Methods) روش ها 

شما برای استفاده از یک روش از پیش نوشته شده ، یا مالحظه و بررسی پارامتر های آن و نیز تدوین روش های کاربردی جدید بر 

با ورود به این بخش ، . در منوی اصلی دستگاه شوید ”Methods“اساس سلیقه و مالحظات خاص خود باید وارد بخش 

 :سرفصل های زیر قابل مشاهده و دسترسی خواهند بود 

Load Method  :موجود در حافظه برای انتخاب و احضار روش 

View Method :مورد نظر برای مشاهده تنظیمات مربوط به روش 

New Method  :برای نوشتن روش جدید توسط کاربر  

 

، شما به انتخاب های زیر برای تعیین عدد تیتر یا انجام تیتراسیون برای تعیین محتوای آب نمونه  Load Methodبا زدن کلید  

 :مجهول دسترسی خواهید داشت 

 .درصد 5تعیین عدد تیتر با آب استاندارد :  Titer with 5% H2O Std ـ1

 .درصد 1آب استاندارد تعیین عدد تیتر با :  Titer with 2% H2O Std ـ2

 .درصد 0تعیین عدد تیتر با آب استاندارد :   Titer with 1% H2O Std ـ3

 تعیین عدد تیتر با سدیم تارترات :  Titer with Tartrateـ 4

 اندازه گیری آب نمونه مجهول :  KFـ 5

 "تعیین عدد تیتر  "و  "ه گیری محتوای آب انداز "استفاده از هر یک از موارد فوق در ادامه این راهنمای عمل و در بخش های 

 .شرح داده شده است

 .تنظیمات و پارامتر های تعیین شده برای هر روش قابل مشاهده خواهند بود   View Methodبا زدن کلید 

، بدیهی است  در شرایط معمول . امکان نوشتن یک روش آنالیز جدید برای کاربر وجود دارد   New Methodبا زدن کلید 

نیازی به نوشتن یک روش جدید احساس نمی شود و این امکان ، تنها در شرایط خاص و احتماال با مشورت با کارشناسان شرکت 

 .سازنده مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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 آماده سازی دستگاه برای انجام آزمایش

 : باید آن را به شرح زیر آماده نمود  ، KFT21پیش از آغاز نخستین اندازه گیری و کار عملی با دستگاه کارل فیشر 

 بطری مربوط به محلول کارل فیشر را با محلول مناسب پر کنید-

 .محلول کارل فیشر را از منابع مطمئن تهیه و از کیفیت خوب آن اطمینان حاصل کنید: توضیح 

 بطری مربوط به حالل را با حالل مناسب پر کنید

حالل را از منابع مطمئن تهیه و از کیفیت . ان حالل در روش کارل فیشر استفاده می شودعموما از متانول خشک به عنو: توضیح 

 .خوب ان اطمینان حاصل کنید

 آداپتور دستگاه را به پریز برق متصل کرده و توسط کلید پشتی دستگاه را روشن کنید-

 اصلی روی نمایشگر ظاهر میشود ثانیه دستگاه مراحل تست داخلی را طی کرده و منوی 11بعد از حدود -

 (حالل باید سطح دو پین پالتین الکترود را بپوشاند)مقدار مناسب از حالل را به سل اندازه گیری منتقل کنید fillتوسط دکمه 

 لوله هایی که دارای رو کش زرد میباشند را جهت وجود حباب هوا بررسی کنید

 ید ،در غیر این صورت دستگاه آماده انجام تست میباشددر صورت وجود حباب هوا مراحل زیر را انجام ده

 در صورت وجود حباب هوا در بورت و یا هر کدام از لوله های با روکش زرد رنگ مراحل هواگیری : هوا گیری

 : را طبق دستور العمل زیر انجام دهید 

 را فشار دهید تا صفحه تزریق دستی ظاهر شود  burretکلید  -0

و نگه داشتن آن، بورت به سمت باال حرکت میکند و حباب های هوا شروع به حرکت به سمت خارج از  Dose با فشردن  کلید-1

 این کار را تا جایی ادامه دهید که هیچ حباب هوایی در لوله های با روکش زرد رنگ مشاهده نشود. لوله ها می کنند

تون به سمت پایین حرکت کرده و بورت از محلول کارل فیشر پر در قسمت پایین نمایشگر و رها کردن آن پیس fillبا زدن کلید -3

 میشود

 هیچگونه حباب هوایی دیده نشود fillمراحل باال را تکرار کنید تا زمانی که، پس از زدن دکمه 

در قسمت باالی سمت چپ نمایشگر مجددا  fillسل اندازه گیری را خالی و توسط دکمه  emptyبا فشردن و نگه داشتن دکمه 

 (حالل باید سطح دو پین پالتین الکترود را بپوشاند)سل اندازه گیری را با مقدار مناسب حالل پر کنید

 اکنون دستگاه آماده کار می باشد
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 اندازه گیری محتوای آب  

 در شرایط معمول برای تعیین محتوای آب. تعیین محتوای آب در نمونه های مجهول است "KF 21دانشیار "کار اصلی دستگاه 

 :نمونه مجهول، باید به روش زیر عمل کرد

 " Method "ـ زدن کلید  0

 با استفاده از کلید های باال و پایین 01تا  6 از میان گزینه های قابل انتخاب "Load Method "ـ انتخاب گزینه  1

  (arrow keys ) . 

 .ده روی صفحه نمایشگر به چشم می خورددر این حالت نام متد انتخاب ش.  Escبازگشت به صفحه اصلی با زدن کلید  -3

برای خنثی سازی آب موجود در حالل و آماده کردن سل برای  Conditioningبا این کار عمل .  STARTـ زدن کلید  4

و تا زمانی که برای این منظور ، محلول کارل فیشر به داخل سل اندازه گیری تزریق می شود . آغاز می شود  اضافه کردن نمونه

به محض خاتمه . ن آب موجود در حالل و محیط سل به حداقل مطلوب کاهش یابد، این عمل ادامه می یابدمیزا

Conditioning  المپ دستگاه از حالت چشمک زن به حالت ثابت در می آید و پیغام ،" Conditioning OK"  بر روی

  .صفحه نمایش ظاهر می شود

دقیقه طول میکشد،معموال اگر سل  01تا  0در حالل و کیفیت محلول کارل فیشر بین این مرحله بسته به مقدار آب موجود : نکته 

اشکال در حالل ،محلول کال فیشر،و  زمان بیش از این نشانه،دقیقه میباشد 01تا  3را با حالل جدید پر کرده باشید این زمان بین 

 (به قسمت عیب یابی مراجعه شود)اجزای دیگر دستگاه میباشد یا

 : در این حالت پیغام زیر ظاهر می شود. STARTمجدد کلید  ـ زدن 5

"Please add the standard and enter the standard size" 

 . ـ وزن ماده استاندارد را که قبالً توسط یک ترازوی آنالیتیکال  سنجیده شده از طریق صفحه کلید وارد می کنیم6

 . مجهول وزن شده را به داخل سل می ریزیمرا می زنیم و سپس ماده  STARTـ مجدداً کلید 7

در این حالت دستگاه شروع به تیتراسیون می کند و در پایان این مرحله، نتیجه به صورت عددی که بیانگر محتوای آب نمونه 

 .مجهول است، بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود

 . کردمیتوان نتیجه آنالیز را چاپ  PRINTـ در صورت تمایل، با زدن کلید  8

 را زده و مراحل باال را تکرار کنید  STARTبرای انجام آزمایش بعدی دکمه  -9
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 Titrationتیتراسیون  

با تنظیم بهینه این پارامتر ها میتوان به نتایج دقیق . این بخش از برنامه دستگاه حاوی پارامتر های مرتبط با عمل تیتراسیون است

توجه به این . کالت مرتبط با کاربرد های خاص یا نمونه های پیچیده را برطرف نمودتر و یا سریع تری دست یافت و برخی مش

نکته بسیار ضروری است که تغییر و ویرایش اغلب این پارامتر ها نیازمند برخورداری از تجربه ای قابل قبول در کار با دستگاه های 

ها نسبت به آنچه که سازنده دستگاه تعیین کرده است ، احساس تیتراتور کارل فیشر دارد و در اغلب موارد ، نیازی به تغییر آن 

 . نخواهد شد

 :این پارامتر ها عبارتند از 
Titrant Age Reminder  : تعیین زمان و یادآوری زمان انقضاء عمر مفیدTitrant 

Imposed  : میکرو آمپر 50-40-30-20-10تنظیم جریان پالریزه، قابلیت تنظیم در 

End point value  : 1000-10 تنظیم نقطه پایانی تیتراسیون در محدوده mv 

Signal Averaging  : تنظیم تعداد دفعات برای معدل گیری از ولتاژ نقطه پایانی 

Titre  : به صورت دستی "تیتر  "وارد کردن عدد. 

 . ماتیک تغییر می کند، به صورت اتو "روش ها  "مندرج در بخش  5تا  0تیتر توسط روش های عدد این عدد با تعیین 

 Maximum Duration   : وارد کردن حداکثر زمان آزمایش 

Maximum Titrant Volume  : وارد کردن حداکثر حجم تزریق تیترانت  
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  "تیتر"تعیین عدد 

مورد استفاده قرار  عدد تیتر به عنوان یک ضریب اصالح بسیار با اهمیت در محاسبه نتایج آنالیز محتوای آب در نمونه های مجهول

تعیین عدد تیتر در شرایط و فواصل زمانی خاص . می گیرد و لذا تعیین دقیق آن برای دستیابی به نتایج صحیح بسیار ضروری است

"   KFT 21دانشیار  "اطالعات الزم در این مورد توسط کارشناسانی که برای آموزش کار با دستگاه . باید تعیین و باز تعیین شود

 .ا می آیند ارایه خواهد شد اما در این قسمت راهنمایی های الزم برای  تعیین عدد تیتر خدمتتان ارایه می گرددنزد شم

 :به روش زیر عمل می کنیم "تیتر  "تعیین عدد برای  

  " Method "ـ زدن کلید  0

 .از میان گزینه های قابل انتخاب "Load Method "ـ انتخاب گزینه 1

در این حالت نام روش انتخابی در قسمت میانی صفحه نمایش . ) ، بسته به شرایط و امکانات 4تا  0روش های  ـ انتخاب یکی از 3

 (. ظاهر میشود

آغاز می شود و تا زمانی که میزان آب موجود در حالل و محیط  Conditioning، با این کار عمل  STARTـ زدن کلید 4

، المپ دستگاه از حالت چشمک  Conditioningبه محض خاتمه . مه می یابدسل به حداقل مطلوب کاهش یابد، این عمل ادا

 .بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود "Conditioning OK "زن به حالت ثابت در می آید و پیغام 

 : در این حالت پیغام زیر ظاهر می شود. STARTـ زدن مجدد کلید  5

"Please add the standard and enter the standard size" 

 . ـ وزن ماده استاندارد را که قبالً توسط یک ترازوی آنالیتیکال  سنجیده شده از طریق صفحه کلید وارد می کنیم6

 .را می زنیم و سپس ماده استاندارد وزن شده را به داخل سل می ریزیم STARTـ مجدداً کلید 7

مرحله، نتیجه به صورت یک عدد بر روی صفحه نمایش ظاهر  در این حالت دستگاه شروع به تیتراسیون می کند و در پایان این

 . در محاسبات مربوط به تعیین آب نمونه های مجهول مورد استفاده قرار خواهد گرفت. می شود

 . میتوان نتیجه آنالیز را چاپ کرد PRINTـ در صورت تمایل، با زدن کلید  8
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  "KFT 21یار دانش "مشخصات فنی دستگاه تیتراتور کارل فیشر مدل 

 : (Methods) روش ها

 (ت روش برای سدیم تارترا 0ندارد و روش برای آب استا 3)  "تیتر"پیش نوشته شده برای تعیین عدد  روش از 4الف ـ وجود  

 ب ـ یک روش از پیش نوشته شده برای تیتراسیون کارل فیشر

 لیست روش ها توسط کاربر پ ـ قابلیت نامحدود برای نوشتن روش های جدید و افزودن آنها به 

 .ت ـ امکان ویرایش یا حذف روش های موجود

 :پارامتر های تیتراسیون 

 میکروآمپر -0میکرو آمپر با دقت  10,20,30,40,50جریان پالریزه  5قابلیت تعیین : جریان پالریزه

 mv 1با دقت  V 1500+-..…0: محدوده اندازه گیری پتانسیل

 step 1/300.000با دقت  ml 10: حجم بورت

 :واحد های اندازه گیری محتوای آب 

 % در صد 

Ppm 

mg/ml 

 :محدوده اندازه گیری محتوای آب 

 درصد  011در صد تا 0.01 

100 ppm به باال 

 امکان اتصال به چاپگر و رایانه

 برای اتصال چاپگر و ترازو: RS232درگاه 

 برای اتصال به رایانه و حافظه جانبی :  USBدرگاه 
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 :د سازندهموا

 KEL-F, Pyrex , POM , Peek , PTFE: الف ـ قسمت تر 

 فوالد ضد زنگ با روکش اپوکسی ـ پلی کربنات: ب ـ قسمت خشک 

 :نمایشگر 

 .هفت اینچ رنگی با قابلیت رسم همزمان منحنی تیتراسیون  TFTصفحه نمایش :نمایشگر 

 :ولتاژ و فرکانس 

 V 220: ولتاژ کاری

 Hz 60-50: فرکانس کاری

 :ابعاد دستگاه 

 mm 180: ، ارتفاع  mm 280، عرض  mm 300طول : ابعاد دستگاه 

 mm 110 : ، ارتفاع mm 110، عرض mm 170طول : ابعاد پمپ 

 


