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 )SF6(گيري اسيديته گاز هگزافلوريدگوگرد  طراحي و ساخت دستگاه اندازه

 
 محمد رضا عابدي محسن محسني،

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان مهندسي خدمات نيرو و مخابرات شرقشركت 
 

 
 

 SF6فلوريدگوگرد، گازهاي عايق، كليدهاي گازي،  هگزااسيديته، : كلمات كليدي
 

 
 
 
 

  :چكيده
توانايي خاموش كنندگي ) SF6(گاز هگزا فلوريد گوگرد 

اين گاز به . را داراستهاي الكتريكي  نظير براي قوس بي
صورت وسيع بعنوان عايق و محيط مناسب در تجهيزات 

 اين گاز بايد داراي خصوصيات .رود ميالكتريكي بكار
توان به مقدار اسيد موجود  مشخصي باشد كه از جمله آنها مي

اشاره كرد كه نبايد از مقدار مشخصي افزايش يابد در در آن 
براي . رسد غير اينصورت به تجهيز حاوي اين گاز آسيب مي

گيري اين پارامتر روشهاي متنوعي وجود دارد كه انجام  اندازه
در اين . باشد بيشتر آنها در محل تجهيز حاوي گاز مشكل مي

ب و تحقيق سعي شده طراحي و نحوه ساخت دستگاهي مناس
دقيق كه براحتي بتوان از آن در مكانهاي مختلف براي 

گيري اسيديته استفاده كرد و مقررات استاندارد در  اندازه
 .گيري رعايت شود ارائه شود اندازه

 
 

 مقدمه ) 1
 يك ماده خنثي، غيرقابل (SF6)هگزافلوريدگوگرد  گاز

 كه SF6خواص اصلي گاز . است بو بي اشتعال، غيرسمي و
 :از تجهيزات الكتريكي است عبارتند آن در اربردموجب ك

 
 الكتريك باال قدرت دي   -
 قوس الكتريكي يا مورد توانائي فرونشاني عالي در  -

 كنندگي  قدرت خاموش
 بودن شيميايي اثر بي پايداري و   -
كمترين خطرات زيست محيطي نسبت  غيرسمي بودن و  -

 مشابه  به مواد
 

به صورت وسيع  ت كه اين گازاس اين خواص موجب شده
به (تجهيزات الكتريكي  محيط مناسب در بعنوان عايق و
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، كليدها، باسبارها، GIS1مانند پستهاي ) خصوص فشار قوي
 .رود تجهيزات كنترلي بكار كابلهاي فشار قوي و

 در حين عملكرد يك كليد در SF6بطور مثال نقش گاز 
كتهاي ثابت و كليد شامل كنتا.  نشان داده شده است1شكل 

اي است كه در حين  طراحي كليد به گونه. باشد متحرك مي
حركت كنتاكتهاي متحرك گاز بر روي محل جدا شدن 

 قبل از 1مرحله . شود كنتاكتهاي ثابت و متحرك دميده مي
در ابتداي عملكرد كليد، گاز . دهد عملكرد كليد را نشان مي

SF6ت خواص گيرد و بعل  مابين اين كنتاكتها قرار مي
شود  غيرقطبي آن كه باعث خصلت عايق كنندگي باالي آن مي

در حين ). 2مرحله(شود  مانع ايجاد قوس الكتريكي شديد مي
عملكرد كليد، حرارت ايجاد شده ناشي از قوس الكتريكي 

وجود اتمهاي . شود  ميSF6صرف تجزيه مولكول 
يكي الكترونگاتيو فلوئور الكترونهاي آزاد ناشي از قوس الكتر

به مجموعه اين خواص گاز ). 3مرحله(نمايد  را جذب مي
SF6شود كه اين گاز را براي   گفته مي2 اثر خاموش كنندگي

 يعني 4در مرحله  .كليدهاي فشار قوي مناسب كرده است
 كامالً دو كنتاكت را از هم عايق SF6عملكرد كامل كليد، گاز 

 .كند مي

 

 
 1مرحله 2مرحله 3مرحله 4مرحله

  SF6طرز عملكرد يك كليد حاوي گاز ) 1 شكل
 

 استفاده در مورد هگزافلوريد گوگرد هاي گاز ويژگي

مندرجات جدول شماره يك  مطابق با تجهيزات الكتريكي بايد
 )1(.باشد

                                                 
1 Gas Insulated system 
2 Queenching 

 مصرف در هگزافلوريد گوگرد مورد هاي گاز  ويژگي- 1جدول 

 تجهيزات الكتريكي
 هاي قابل قبول ويژگي حدود مشخصهرديف

1 
2 

 
3 
4 
5 

 خلوص درصد
 )نقطه شبنم(آب  مقدار

 
 )CF4(تترافلوريد كربن 

 )هوا ( N2 + O2مجموع 
 اسيديته

 وزني  درصد8/99حداقل 
 )وزني (ppm15حداكثر

  )-ºC 41حداكثر(
 وزني ppm 500حداكثر
  وزنيppm 500حداكثر
  وزنيppm 3/0حداكثر

 
 

 SF6لزوم انجام آزمايشات كنترل كيفيت گاز ) 2

 ناشي از ذكر شده در قسمت باالحرافي از خواص هر ان
 .تواند در اين گاز وجود داشته باشد كه ميهايي است  آلودگي

 از نشتيهاي موجود ،ها از واكنشهاي پروسه ساخت اين آلودگي
و يا در طي عملكرد  از مواد موجود در سليندرها ،در تجهيزات
 بايد به ها ناخالصياينبسياري از . دنشو  ميدجاياعادي كليد 

 و يا توأم با هم  مقاديري محدود شوند كه به صورت جداگانه
كنند مؤثر  در آسيب رساندن به تجهيزاتي كه از گاز استفاده مي

بويژه در ( اكسيژن  و ناخالصي اسيدي،نباشند براي مثال آب
هايي شود  ممكن است موجب ازدياد خوردگي) حالت تركيبي

آب به همراه هر . مكانيكي شودكه منتهي به ايراد عملكردهاي 
 اسيدي در عملكردهاي فشار باال و درجه حرارت  ناخالصي

. اندازد پايين ايمني تجهيزات را از لحاظ الكتريكي به خطر مي
ها بايد به قدري كوچك شود كه  بنابراين مقدار ناخالصي

آزمايشاتي براي تشخيص  .و تغليظ آنها ناچيز شود خوردگي
اي براي تشخيص  روشهاي ويژهو جود دارد ها و اين ناخالصي
 .رود آنها بكار مي

مورد مصرف در تجهيزات  SF6استانداردهاي مرتبط با گاز 
الكتريكي در سه نسخه و توسط شركت مهندسي خدمات نيرو 
و مخابرات شرق با عناوين ويژگيها، روشهاي آزمون و 

تدوين شده مقررات و ايمني بصورت استاندارد ملي ايران 
 )1،2،3(.ستا
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 : اسيديتهتعريف) 3
در اين گاز ، غلظت كل اسيدهاي موجود  SF6اسيديتة 

شود و به صورت   وزني بيان ميppm1است كه به صورت 
محصوالت قابل . شود محاسبه مي) HF(اسيد هيدروفلوريك 

توانند در طول   كه ميSF4 و SOF2هيدروليز شدن ديگر مثل 
توانند توسط  همچنين مي توليد شوند SF6تخريب شيميائي 

 در نظر گرفته HFگيري و به صورت معادل  چنين اندازه
 )2(.شود

 
 SF6 در گاز HFنحوه توليد اسيد ) 4

 بدليل عملكرد عادي SF6هنگامي كه قوس الكتريكي در 
 SF6دهد، تجزيه شدن  يك كليد يا به هر علت ديگر رخ مي

نرژي، تعدادي  امقداردر مقادير متفاوتي شروع شده و بسته به 
توليد  راديكال، يون يا مولكول خنثي طبق معادالت زير

 :شوند  مي

SF6      
E
       SFX + (6-x) F        0 < x < 6 

 :و در حضور اكسيژن

S + O + 2F ⎯⎯→ SOF2 
SF4 + O     ⎯⎯→ SOF2 + 2F  
SF3 + O    ⎯⎯→ SOF2 + F  
SF5 + O     ⎯⎯→ SOF4 + F  

ركيبات حاصل از تجزيه وارد واكنش در حضور بخار آب ت
 :شوند با آن مي

F   + H2O  ⎯⎯→ HF + OH 
SF5 + OH  ⎯⎯→ SOF4 + HF 
 
SF4     +  H2O  ⎯⎯→ SOF2 + 2HF 
 
 
 
 
 
 
 
SOF4 +   H2O  ⎯⎯→  SO2F2 + 2HF  

                                                 
1 Parts Per Million 

 :اگر حضور آب ادامه داشته باشد
SOF2 + H2O  ⎯→  SO2 + 2HF 

 

 بيشتر اتمها ،شود  ميمتوقف )E( وقتي كه اعمال انرژي
هاي  اتم. گردد  تشكيل ميSF6مولكول  مجدداً تركيب شده و

شوند تا اينكه  باقيمانده با مواد ديگر داخل سيستم تركيب مي
 . تنوعي از محصوالت پايدار نهايي توليد شود

لحاظ شيميايي خالص باشد، گازي از   SF6چنانچه گاز 
تجزيه حاصل از ت اما، محصوال. كامال واكنش ناپذير است

، در تماس با رطوبت، )اوليه و ثانويه (SF6شدن 
توانند  دهند كه مي اي را تشكيل مي هاي خورنده الكتروليت

باعث وارد آمدن صدماتي به مواد استفاده شده داخل 
موادي مثل شيشه، چيني، كاغذ عايق و امثال . دنها شو دستگاه

تي مثل  فلزا واينها نسبت به صدمات حساستر هستند
 مورد حمله قرار شدتآلومينيوم، استيل، مس و برنج به 

هاي اپوكسي، پلي  بندي ديگر مثل رزين  مواد عايق اماگيرند مي
ي تحت  و غيره، بطور جدPTFE ، PVCاستر، پلي اتيلن، 

 )4(. گيرند تاثير قرار نمي
 
 انواع روشهاي اندازه گيري اسيديته) 5

 روشهاي مختلفي وجود SF6 گيري اسيديته گاز براي اندازه
 دارد كه از آن جمله ميتوان به روشهاي

 ASTM D-2284 ،IEC 480 ، BS 5209 ،IEC 376 ،
ISIRI 6374-2گيري اسيديته   و دستگاههاي تجارتي اندازه

 .شود اشاره كرد كه در زير بطور مختصر توضيح داده مي
 

 
 ASTM D-2284روش ) 5-1

آبي يك محلول زمايش از  ليتر گاز مورد آ18 تا 16حدود 
كه بطور جزئي توسط هيدروكسيد سديم ) ليتر  ميلي300(

حاوي معرف و )  نرمال00007/0غلظت نهايي (شده قليايي 
اجزاء اسيدي اين نمونه . شود فنل فتالئين است عبور داده مي

توسط باقيمانده اضافي باز جذب شده و مقدار توسط محلول 
از . شود استاندارد تيتر ميمال  نر01/0سولفوريك اسيد محلول 

روي حجم اسيد سولفوريك مصرفي اسيديته نمونه محاسبه 
 )6،7(.شود مي

+ ½ O2+ ½ O2 +F2
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 BS 5209 و IEC 480روش ) 5-2
 ليتر گاز از درون محلول هيدروكسيد سديم رقيق 20حدود 

حاوي معرف رنگي )  نرمال0002/0 ميلي ليتر، 10حدود (
و مقدار گاز مورد شود  برومو كرزول ارغواني عبور داده مي

از روي . شود نياز براي تغيير رنگ معرف اندازه گرفته مي
حجم گاز عبور كرده و غلظت محلول قليايي، اسيديته نمونه 

 )5،11(.آيد بدست مي
 
 

 IEC 376روش ) 5-3
 ليتر گاز از درون محلول هيدروكسيد سديم رقيق 20حدود 

 گاز شور  نرمال در دو بطري00013/0 ميلي ليتر 300حدود (
حاوي معرف رنگي برومو ) اند كه بصورت سري وصل شده
اجزاء اسيدي اين نمونه . شود كرزول ارغواني عبور داده مي

توسط باقيمانده اضافي باز جذب شده و مقدار توسط محلول 
از . شود استاندارد تيتر مي نرمال 01/0سولفوريك اسيد محلول 

مونه محاسبه روي حجم اسيد سولفوريك مصرفي اسيديته ن
 )8،9،10(.شود مي

 
 دستگاه تجارتي اندازه گيري اسيديته) 5-4

توضيح كلي يك نمونه از اين دستگاهها بصورت زير 
تواند از داخل  زمايش كه گاز مورد نظر ميآيك لوله . باشد مي
زمايش به آخروجي گاز لوله . شود ن عبور كند استفاده ميآ

لوله . شود  وصل مي) ليتر2حجم حدود (يك كيف پالستيكي 
گيري درج  زمايش در محل تعبيه شده در دستگاه اندازهآ

شود و  دستگاه اندازه گيري به محفظه گاز وصل مي. شود مي
شير سوزني فلومتر روي يك سرعت جريان خاص تنظيم 

شود سپس  كيف پالستيكي پر مي, با عبور دادن گاز. شود مي
ر رنگ در مقياس با تغيي. شود شير سوزني فلومتر بسته مي

 ppmزمايش مقدار اسيديته بر حسب آرنگي روي لوله 
 .آيد بدست مي
 

 ISIRI 6374-2روش ) 5-5
با انجام آزمايشات متعدد انجام شده طبق روشهاي ذكر 

 با كمي اصالحات مانند كم كردن 2-5شده در باال، روش
غلظت محلول تيتراسيون، كم كردن ميزان گاز عبوري و غيره 

به ثبت ) ISIRI 6374-2(وش استاندارد در ايران بعنوان ر

 توسط وارد كردن گاز بصورت حباب از SF6اسيديته . رسيد
درون هيدروكسيد سديم رقيق حاوي يك شناساگر رنگي 

مقدار گاز مورد نياز براي تغيير رنگ . شود اندازه گرفته مي
گيري و با استفاده از غلظت قلياي رقيق و  اندازه, شناساگر

 از )2(.آيد گاز عبور كرده از آن، اسيديته گاز بدست ميحجم 
توان به  جمله داليل برتري اين روش به روشهاي ديگر مي

 :موارد زير اشاره كرد
 گيري اسيديته براي اندازهSF6 حجم كمتر گاز  �
 كارگاهي بودن روش �

 حساسيت بيشتر در تغيير رنگ و تعيين غلظت �

 سرعت بيشتر براي انجام آزمايش �
 

 گيري اسيديته راحي و ساخت دستگاه اندازهط) 6
 سعي شد روشي ارائه 5-5با توجه به توضيحات بخش 

گردد كه بتوان براحتي در مكانهاي مختلف مثل پستها آنرا 
براي انجام اين آزمايش دستگاه خاصي طاحي شده . انجام داد

 و در شركت مهندسي نيرو و خدمات مخابرات شرق ساخته
 بوده و شامل 2دستگاه طراحي شده بصورت شكل . شد

شماره هر بند . شود اجزائي است كه در زير به آنها اشاره مي
 .باشد هاي داخل شكل مي همان شماره

 
  SF6دستگاه طراحي شده براي اندازه گيري اسيديته ) 2شكل 
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 بطري گازشور
شامل لوله آزمايشي است ) 3 مطابق شكل(بطري گازشور 

متر كه درون آن  ميلي30متر و قطر خارجي  ميلي200ول با ط
دار قرار دارد كه در انتهاي آن يك ديسك  يك لوله حباب

 به پهناي 1با تخلخل ) Sintered glass(اي متخلخل  شيشه
متر بوده و  ميلي7قطر خارجي اين لوله . متر قرار دارد  ميلي6

محلول ليتر   ميلي10حدود . باشد متر مي ميلي1ضخامت آن 
هيدروكسيد سديم و همراه با چند قطره معرف بروموكرزول 

. شود داخل بطري گاز شور ريخته مي) 7-6محلول (ارغواني 
سپس گاز مورد آزمايش از طريق لوله مركزي از داخل محلول 

شود  اي متخلخل باعث مي ديسك شيشه. كند قليايي عبور مي
 با محلول گاز بصورت حبابهاي خيلي ريز در آمده و بيشتر

با عبور گاز از داخل محلول اسيد موجود . تماس داشته باشد
بمحض خنثي شدن . در گاز سود را به مرور خنثي ميكند

آيد كه  محلول قليايي رنگ محلول از قرمز به رنگ زرد در مي
 . نشان دهنده ختم عمل است

 

 
 بطري گازشور ) 3شكل 

 
 شيرها، لوله آالت و اتصاالت) 6-2

 نشان داده شده 2يم دستگاه بطوري كه درشكل براي تنظ
است، شيرهاي سوزني، لوله فوالد ضد زنگ يا پلي تترا فلورو 

 ميلي متر و اتصاالت الزم مورد نياز 3اتيلني با قطر داخلي 
براي كنترل دقيق سرعت جريان گاز عبوري از داخل . هستند

 .سيستم بايد از شير سوزني ظريفي استفاده كرد

 تر يا گازسنجفلوم) 6-3
براي محاسبه وزن گاز عبوري بايد سرعت جريان گاز را 

براي اين منظور از يك فلومتر دقيق . گيري كرد بدقت اندازه
ن فلومتر با استفاده از فلومتر حباب صابون يا. شود استفاده مي

 نتايج بدست .بره شدين گاز كالي خالص براي اSF6و گاز 
 .  است2 جدول آمده در سرعتهاي روتين به قرار

 
 هگزافلوريدگوگرد  كاليبراسيون فلومتر براي گاز- 2جدول 

 بندي فلومتر درجه  SF6 بندي تصحيح شده براي  درجه
0.895   L/min 1     L/min 
0.805   L/min 0.9  L/min 
 0.725  L/min 0.8  L/min 
0.690   L/min 0.7  L/min 

 
 كرنومتر )6-4

دقيق گاز عبور كرده از محلول براي بدست آوردن حجم 
تيتراسيون داخل بطري گازشور بايد زمان عبور گاز جهت 

 .گيري شود  تغيير رنگ محلول بدقت با يك كرنومتر اندازه
 

 دماسنج) 6-5
 فشار سنج) 6-6

با توجه به اينكه حجم يك گاز به شرايط محيطي بستگي 
گيري كرد  دارد بنابراين بايد دما و فشار محيط را بدقت اندازه

 عبور كرده SF6و با استفاده از قانون عمومي گازها حجم گاز 
 درجه سلسيوس و فشار 20را توسط رابطه زير براي شرايط 

 :يك بار تصحيح كرد

t273
293PVC,1bar)(20VC +

××=° 
 

VC  = حجم گازSF6 بر حسب ليتر( عبور كرده و تصحيح شده ( 
V =  حجم گازSF6 بر حسب ليتر( عبور كرده ( 
t =  حسب درجه سلسيوس بر(دماي محيط( 

P = حسب بار بر(ميانگين محيط  فشار( 
 
 محلول تيتراسيون ) 6-7

هيدروكسيد ليتر   ميلي10داخل بطري گاز شور حدود 
 كه با معرف بروموكرزول ارغواني به  موالر0001/0سديم 

. شود رنگ ارغواني مايل به بنفش در آمده است ريخته مي
 قطره معرف بروموكرزول ارغواني 20لول تهيه اين مح براي

را به حدود يك ليتر آب مقطر افزوده و با هيدروكسيد % 1
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ليتر از  به محلول، ده ميلي.  موالر خنثي كنيد01/0سديم 
NaOH ،01/0توسط محلول خنثي شده  و بيافزائيد  موالر
مخزن  در محلول تهيه شده بايد. برسانيد به يك ليتر حجم را

 هوا به آن ممانعت CO2ورود  از ريخته شده وپلي اتيلني 
 )2(.بهتر است اين محلول روزانه تهيه شود. شود

 

 روش انجام آزمون )7
گيري به تجهيزي كه نمونه از آن  براي اتصال دستگاه اندازه

شود به يك خط نمونه برداري احتياج است كه  برداشته مي
اين . ت ترسيم شده اس4اي از اين تجهيزات در شكل  نمونه

 متر لوله استيل ضد زنگ با قطر 2 تا 1تواند شامل  خط مي
اتصاالت بايد از نوع تمام فلزي و . متر باشد  ميلي6 تا 3داخلي 

داخل لوله بايد تميز باشد و عاري از گريس، . گازبندي باشد
 .باشد..... روغن روان كننده، 

 
 گيري اسيديته سيستم اندازه) 4شكل 

 
ها، محل نمونه برداري را  ها يا پوشش شرداشتن درپوببا 

شده و خط نمونه  آماده كرده و سپس اتصاالت به تجهيز وصل 
 براي چند دقيقه قبل SF6برداري توسط جريان آرامي از گاز 

شوند كه  شيرها طوري باز مي. شود از برداشتن نمونه تميز مي
ه ليتر در دقيق نيم گاز از طريق بطري گازشور با سرعت تقريبي

. شود براي محاسبه حجم گاز، كرنومتر روشن مي. جريان يابد
به محض اينكه گاز كافي از درون بطري گازشور عبور كرد 

يعني درست در لحظه تغيير رنگ محلول از بنفش به زرد 
، شيرها بسته شده و زمان عبور گاز )نقطه پاياني واكنش(

عت با استفاده از زمان عبور گاز و سر. شود يادداشت مي
توان حجم گاز عبور كرده و نهايتاً ميزان اسيديته  جريان آن مي
 . را محاسبه كرد

روش ديگر اين است كه مقدار گاز عبوري در شرايط 
يعني (واقعي براي تغيير رنگ معرف در حالت مجاز 

ppm3/0سپس با در نظر گرفتن . كنيم را محاسبه مي)  وزني
از براي عبور اين توان زمان مورد ني دما و فشار محيط مي

اگر تا آن زمان تغيير رنگ رخ داد . مقدار گاز را محاسبه نمود
اسيديته بيشتر از حد مجاز است و با استفاده از زمان تغيير 

ولي اگر تغيير . توان مقدار اسيديته را اندازه گرفت رنگ مي
محاسبات . رنگ رخ نداد اسيديته كمتر از مقدار مجاز است

 . آورده شده است8مورد نياز در بند 
 
 محاسبات) 8

 به شرح زير  وHF وزني ppmبصورت  اسيديته گاز
 :شود محاسبه مي

 موجود در HFوزن 
 گاز

106 
 SF6 وزن  *

 )وزنيppm (اسيديته = 

 موجود در گاز از حاصلضرب غلظت و حجم HFوزن 
محلول تيتراسيون موجود در بطري گاز شور و لحاظ كردن 

 از ضرب SF6وزن گاز . آيد ت مي بدسHFجرم ملكولي 
بخش Vc(  عبور كرده و تصحيح شده SF6كردن حجم گاز 

در عمل براي بدست . آيد در دانسيته گاز بدست مي) 6-6
گيري  آوردن اين مقدار، فاكتوري كه مجهول است و بايد اندازه

 .شود زمان مورد نياز براي تغيير رنگ محلول تيتراسيون است
در بخواهيم بدانيم كه اسيديته وقتيكه در روش ديگر، براي 

ابتدا بايد . شود است يا خير به طريق زير محاسبه مي مجاز حد
براي تغيير رنگ ) در شرايط متعارفي( نياز مورد SF6 حجم

.  را محاسبه كنيم)ppm3/0=اسيديته(معرف در اسيديته مجاز 
ر  موال0001/0ليتر محلول تيتراسيون   ميلي10بطور مثال اگر از 

 :استفاده شده باشد محاسبات به شكل زير خواهد بود

 

lit
mgrSF

litSF
mgHF
mgSF

mmolHF
mgHF

mmolNaOH
mmolHF

ml
mmolmlNaOH 17.11

5970
1

3.0
10

1
20

1
10001.010

6

66
6

=××××× 
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ليتر محلول تيتراسيون   ميلي10سازي  يعني براي خنثي
 ليتر گاز در 17/11 موالر موجود در بطري گازشور 0001/0

 فشار و دماي توجه به بااين مقدار . شرايط متعارفي الزم است
 سپس با زيرتصحيح شدهر فرمول محيط و قرار دادن آن د

استفاده از سرعت عبور گاز مدت زمان الزم براي عبور اين 
 چنانچه پس از گذشت اين مدت .دآي  گاز بدست مي ازحجم

زمان محلول تيتراسيون تغيير رنگ نداد مقدار اسيديته موجود 
 .باشد كمتر از حد مجاز بوده و گاز داراي شرايط استاندارد مي گاز در

 

P
T

PT
TVPV

T
PV

T
VP

×
××

==⇒=
298

17.1125.1013
o

oo

o

oo  
( )

P
tV

P
TV 2733838 +

=⇒=  

 
 :گيري نتيجه )9

 تجهيزات مورد مصرف در SF6گاز همانگونه كه گفته شد 
بايد داراي خصوصيات مشخصي باشد كه از جمله الكتريكي 
اين مقدار . توان به مقدار اسيد موجود در آن اشاره كرد آنها مي

ر غير اينصورت به نبايد از مقدار مشخصي افزايش يابد د
گيري اين  براي اندازه. رسد تجهيز حاوي اين گاز آسيب مي

پارامتر روشهاي متنوعي وجود دارد كه انجام بيشتر آنها در 
دستگاه ساخته شده . باشد محل تجهيز حاوي گاز مشكل مي

در اين تحقيق قادر است در مكانهاي مختلف براي 
 گيرد و طراحي آن به گيري اسيديته مورد استفاده قرار اندازه
گيري اسيديته  اي است كه مقررات استاندارد در اندازه گونه

 .شود رعايت مي
توان  از جمله داليل برتري اين روش به روشهاي ديگر مي

گيري اسيديته، كارگاهي  براي اندازهSF6 به حجم كمتر گاز 
بودن روش، حساسيت بيشتر در تغيير رنگ و سرعت بيشتر 

 .مايش اشاره كردبراي انجام آز
توان از فشارسنج، دماسنج،  براي توسعه اين دستگاه مي

كرنومتر و فلومتر ديجيتالي استفاده كرده و نتايج آنها را با يك 
نقطه . واحد كنترل ساده در انجام محاسبات استفاده نمود

توان با يك سنسسور پتانسيومتر تعيين  پاياني واكنش را مي
گيري اسيديته بصورت كامالً  ازهاي كه اند نموده به گونه

اتوماتيك انجام شود و نيازي به انجام محاسبات توسط كاربر 
 .نباشد، كه البته قيمت بيشتري نيز خواهد داشت
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