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 فیشر کارل واکنشگرهای حجم سنجی در روش

 دهبه کار بر یشرکارل ف یتراسیونت ینددر فرآ (Karl Fischer reagents) یشرکارل ف یواکنشگرها

 اشد کهبمینمونه در  (Water content) محتوای آب یینتع یبرا روشی یشرکارل ف یتراسیون. تشوندمی 

، متانولانند م)الکل یک و  دازول(ی)پیریدین یا ایم آلی بازیک  ،دی اکسید گوگرد ،از ید که واکنشگر آن

  تشکیل شده است. ( دی اتیلن گلیکول منو اتیل اتریا ، پروپانول اتانول

ماده ای ه کفقط از پیریدین به عنوان باز استفاده می شد محلولهای کارل فیشر تولید در  گذشته در

با  آلی بازیک با  پیریدینکردن به جایگزین  تالش معضل، این اصالحاز این رو جهت  است بدبوو  یسم

 فیشر کارل یواکنشگرها گردید.ایمیدازول  منجر به انتخاب باز سمیت کمتر در کنارعملکردی مشابه 

دار  دینهای پیریو سمیت کمتری نسبت به نمونه بیشترپایداری  دارای یمیدازولا بر پایهساخته شده 

 است.بیشتر این محلول ها  از مصرف کنندگاناستقبال  لذا هستند

و  یدینیرنوع با پ یک یشر،در حال حاضر دو نوع محلول کارل ف یدکتر مجلل یییمیاش یعمجتمع صنا

ار داده خود قر یانمشتر یاررنگ در اخت یرهت یایشهش یهایو در بطر یدرا تول یریدینبدون پ یگرید

 .است

 

 

  

 دکتر مجللی:شیمیایی کارل فیشر صنایع محصوالت  یژگیو ینمهمتر

 .مان ماندگاری طوالنیز

  .حصول نتایج بسیار تکرارپذیر

 های تیتراتور.ن رسوب گذاری و گرفتگی در دستگاهبدو

 .در فاصله بسیار کوتاه بعد از تولیدبه مشتری  محصولامکان ارسال سریع 

 و یا هر فاکتور سفارشی دیگر. 5 ,3 ,1 فاکتورهایمکان تولید و ارایه با ا

 و غیره(ها آلدهید ،ها، کتون ها امکان استفاده برای تمامی نمونه ها )شامل الکل
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 محلول کارل فیشر مشخصات فنی محلول کارل فیشر

Single Component Reagent with pyridine 

1mL≈ 5mg H2O 
Karl Fischer Reagent 5 (1L) 

Single Component Reagent free pyridine  

1mL ≈ 5 mg H2O 
Karl Fischer Reagent 5 (1L) 

Single Component Reagent with pyridine 

1mL≈ 3mg H2O 
Karl Fischer Reagent 3 (1L) 

Single Component Reagent free pyridine  

1mL ≈ 3 mg H2O 
Karl Fischer Reagent 3 (1L) 

 نکته

 باشد یم یردر محلول متانول به صورت ز یشرکارل ف یواکنش کل

CH3OH + SO2 + RN   → [RNH]
+
 + 

-
SO3 CH3    

 

H2O + I2 + [RNH] +  -SO3 CH3 +2 RN   → [RNH] SO4 CH3 + 2[RNH] I 

 

کارل  یتراسیونشود. در ت یم یدهد که توسط باز خنث یاتر م یک یلگوگرد با متانول تشک یداکس دی

واکنش  ینا .یردپذ یسولفات صورت م یلبه آلک یدتوسط  یتسولف یلآلک یونشدن آن یداکس یشرف

 .گردد یمنجر به مصرف آب م

 

 یلآلک یونآن

 سولفیت

 آلکیل سولفات

 بازآلی اتر

(مورد استفاده در دستگاه کارل فیشر ) ک دکتر مجللیمتانول گرید خش  


