
 

 خدمات آزمايشگاهي

 

آزمون نام روش آزمون  رديف 

Volumetric Method 

(8121-1-53) 

واجذب گازهای غیر خورنده مانند متان، اندازه گیری ايزوترم جذب و 

 نیتروژن، دی اکسید کربن، هیدروژن

1 

Volumetric Method 

(8121-1-52) 

اندازه گیری ايزوترم جذب و واجذب رطوبت و بخارات آلی مانند 
 هیروکربنهای سنگین چون هپتان و هگزان

 

2 

Volumetric Method 
اندازه گیری ايزوترم جذب و واجذب گازهای خورنده مانند ترکیبات 

 S2Hگوگرداری چون مرکاپتان و 

 

3 

RIPI Method (Gas Chromatography) 
(812-1-26) 

 
 اندازه گیری محصوالت فساد آمین 

4 

RIPI Method (Ion Chromatography) 
(812-1-29) 

 

اندازه گیری  آنیون ها و اسید های معدنی شامل کلريد، سولفات، اگزاالت، 
 تیوسولفات، تیوسیانات، نیترات و نیتريت. 

5 

RIPI Method (Conductometer) 
ASTM D5907 

 
 6 های آبی اندازه گیری سختی نمونه

RIPI Method (Refractometer) 
 

ASTM D1218 

 7 های آبیتعیین ضريب شكست نمونه

ASTM- G31 8 خوردگی فاز های مايع و گاز 

RIPI Method (Ion Chromatography) 
(812-1-29) 

اندازه گیری  آنیون ها و اسید های آلی شامل ساکسینات، فرمات، استات، 
 پروپیونات و بوتیرات

9 

RIPI Method (Gas Chromatography) 
(812-1-33) 

 10 هازايلنن، اتیل بنزن، ئاندازه گیری بنزن، تولو

RIPI Method (Gas Chromatography) 

گیری ترکیبات گوگردی شامل هیدروژن سولفید، متیل اندازه
مرکاپتان، اتیل مرکاپتان، پروپیل مرکاپتان و بوتیل مرکاپتان در 

 های آمیننمونه

11 

ASTM E203  12 اندازه گیری مقدار آب در نمونه های آمین 

ISO 13320  13 ذرات در نمونه های آمین در حد میكروتعیین اندازه 

RIPI Method (Titrator) 
(812-1-25) 

 
UOP 163 

 

تیتراسیون رسوبی جهت اندازه گیری  هیدروژن سولفید ومرکاپتان ها در 
 باز جهت اندازه گیری آمین-نمونه های آمین و تیتراسیون اسید

14 

RIPI Method  15 اسیدی در حاللهااندازه گیری حاللیت تعادلی گازهای 



RIPI Method 16 جذب دينامیكی گازهای اسیدی توسط حاللها 

RIPI Method  گازهای اسیدی توسط انواع حاللهااندازه گیری گرمای جذب 
17 

RIPI Method 
 

ASTM 6730 

اندازه گیری کمی و کیفی محدوده وسیعی از ترکیبات هیدروکربنی به 
 همراه ترکیب درصد آنها  

18 

RIPI Method 
 

ASTM (D5134, 7900, 2163) 

 کروماتوگرافی گاز
19 

RIPI Method 
 

ASTM D3663 

 حفره کاتالیست و اندازه گیری سطح، حجم
20 

RIPI Method 21 بررسی فعالیت کاتالیست در مقیاس آزمايشگاهی در دما و فشار باال 

 


