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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر  تدوین ووظیفه تعیین،

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این   .  مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد            

هت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                است که استانداردهای ملی، در ج     
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   :  آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          
راجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات               نظرخواهی برای م  

) رسمی(  وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                   
 .چاپ و منتشر می شود

رعایت ضوابط تعیین   پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با              
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              .  استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
 توسط مؤسسه تشکیل میگردد به      تدوین و در کمیته ملی مربوط که      ))  5((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در                    
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای                 

 .نداردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدعلمی، فنی و صنعتی جهان و استا

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                    
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 

 بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد            مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای      
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   .  اجباری نماید 

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

ازمانها و مؤسسات فعال در زمینه        همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات س             
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را               

 قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،            بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی           
ترویج سیستم بین المللی    .  گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              

یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح                
 .ر وظایف این مؤسسه می باشداستانداردهای ملی از دیگ
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   روش آزمون-سختی گلوله ای  تعیین -کمیسیون تدوین استاندارد کربن فعال 

 رئیس سمت یا نمایندگی
 نيک آذر ، منوچهر عضو هيئت علمى دانشگاه صنعتى اميرکبير

 )دکتراى مهندسى شيمى( 
  
 عضاءا 

 رشيدزاده ، مهدى عضو هيئت علمى پژوهشگاه صنعت نفت
 )دکتراى شيمى( 
  

 رىاحى ، صفيه  نيروپژوهشگاه
 ) ليسانس  شيمى(  
  

 شرىفى پارسا ، محمدتقى     ساصد- صناىع شيمياىى شهيد زىن الدىن
 )ليسانس شيمى( 
  

 فرهانى ، مونا شرکت شيمى پژوه پارس
 )ليسانس شيمى( 
  

 فضل الهى ، احد پژوهشگاه صنعت نفت
 )فوق ليسانس مهندسى شيمى( 
  

 فالح نژاد ، گيلدا پارسشرکت شيمى پژوه 
 )ليسانس شيمى (  
  

 نجف پورخادم ، عباس اداره کل آزماىشگاههاى کنترل غذا و دارو
 )فوق ليسانس صناىع غذاىی( 
  
 دبیر 

عضو هيئت علمى مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
 صنعتى اىران

 ساالروند، زهره
 )فوق ليسانس شيمى معدنى(

 



 

 پیشگفتار

که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و        روش آزمون      - تعیـین سختی گلوله ای       -ربن فعـال    اسـتاندارد کـ    
 مورد  9/12/85 کمیته ملی استاندارد شیمیایی مورخ       چهـار صـد و بیست نهمین اجالسیه       تـدوین شـده و در       

تاندارد  قانون اصالح و قوانین و مقررات مؤسسه اس        3تصـویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده            
 . به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات                بـرای حفـظ همگامـی     
 برای اصالح یا تکمیل     استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که            

. ایـن اسـتانداردها ارائـه شـود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت                   
                                .بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد

در تهـیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد                     
            .امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

  :                                و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استمنابع 
ASTM D 3802 – 1999- Standard Test Method for Ball-Pan Hardness of Activated Carbon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

   روش آزمون- تعیین سختی گلوله ای -کربن فعال 
 

 هدف و دامنه کاربرد 1
 

برای استفاده از   . عدد سختی گلوله ای در کربن فعال گرانولی می باشد          هـدف از تـدوین ایـن استاندارد تعیین        
مطابق  ) 80مش          ( µm 180 درصد نمونه کربن فعال روی الک استاندارد           90ایـن روش باید حداقل      

 .   باقی بماند 7 – 2استاندارد بند 

رای تعیین عدد سختی گلوله ای به عنوان یک ویژگی قابل اندازه گیری در کربن فعال مفید است                  ایـن آزمون ب   
با توجه به اینکه این روش عمال مقاومت به تخریب کربن در حین سرویس دهی را اندازه گیری نمی کند، از                     . 

 . آن فقط می توان برای مقایسه انواع کربن با یکدیگر استفاده نمود
    

 لزامی مراجع ا 2
بدین ترتیب  . مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                  

/ یا تجدیدنظر/در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و. آن مقـررات جزیـی از ایـن استاندارد محسوب می شود          
ذا بهتر است کاربران ذینفع این      معه. اصـالحیه هـا و تجدیدنظـر هـای بعـدی ایـن مـدارک مـورد نظر نیست                  

. امکـان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظر های مدارک الزامی زیر را مورد برسی قرار دهند                / اسـتاندارد   
یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع      /آخرین چاپ و  / یا تجدیدنظر   /در مـورد مـراجع بـدون تاریخ چاپ و         

 .داده شده مورد نظر است

 :جع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی استاستفاده از مرا

  واژه نامه– کربن فعال - 1386  سال 8932استاندارد ملی ایران شماره   1 – 2 

  روش آزمون چگالی ظاهری– کربن فعال -  1386 سال 8933استاندارد ملی ایران شماره    2 – 2

  روش آزمون توزیع اندازه ذرات          -ال  کربن فع-1386 سال8940استاندارد ملی ایران شماره  3 - 2

  روش آزمون رطوبت – کربن فعال - 1386  سال 8939استاندارد ملی ایران شماره    4 – 2

  ویژگی وروش های آزمون– الک های سیمی -  379 سال5002 استاندارد ملی ایران شماره  5 – 2
 

2 – 6    ASTM B 19 – specification for cartridge brass sheet, strip, plate, bar, 
and disks (blank)          

2 – 7    ASTM B 150 - specification for Aluminum Bronze Rod, Bar, and           
   shapes 
   

    اصطالحات وتعاریف3



 

 . می باشد1 – 2تعاریف واژه های عمومی بکار رفته در این استاندارد مطابق استاندارد بند   1  – 3 

 تعاریف واژه های مرتبط با این استاندارد  2  – 3

 گرانولی و نامنظم / اندازه ذرات اسمی کربن با شکل ذرات طبیعی   1 – 2 – 3

دامنه ای از اندازه ذرات مطابق اندازه الک های استاندارد است که ذرات باقیمانده برروی درشت ترین الک و 
 . در صد جرمی کل ذرات نباشد5 کدام بیش از ذرات عبوری از ریزترین الک هر

 قرص شده اندازه ذرات اسمی کربن  2 - 2 – 3

دامنه ای از اندازه ذرات مطابق اندازه الک های استاندارد است که ذرات باقیمانده برروی درشت ترین الک 
ل ذرات   درصد جرمی ک10 درصد جرمی کل ذرات و ذرات عبوری از ریزترین الک بیش از 5بیش از 
  .نباشد

 

 اساس روش 3
نمـونه کربن الک وتوزین شده به یک سینی مخصوص اندازه گیری سختی با تعدادی گلوله  های استیل منتقل                    

پس ازآن از   .  تحت عملیات ترکیبی چرخشی و ضربه ای قرار می گیرد          min 30سـپس بـه مـدت       . مـی شـود   
ه روزنه آن نصف  اندازه روزنه الکی است که          طـریق انـدازه گیـری جـرم کربن باقیمانده روی الکی که انداز             

مقدار کاهش اندازه ذرات تعیین     / بـرای تعیـین کوچکترین اندازه ذرات اسمی نمونه اولیه استفاده شده است            
 .می شود

 

   وسایل الزم5

     شیکر الک مکانیکی 1 – 5

سری الک مطابق    حرکت چرخشی در دقیقه برروی یک        320 تا   280 ضربه و  160دسـتگاه شـیکر الکـی کـه         
سینی و  / دستگاه باید به گونه ای تنظیم شود که بتوان تعداد مورد نیاز الک              .   ایجاد نماید   5 – 2استاندارد بند   

نگهدارنده ی زیرین را طوری تنظیم کنید که فاصله بین صفحه ی زیرین وسینی ها               . درپـوش را در آن جـا داد       
mm  6/1             الستیکی  ( یک نگهدارنده ی چوب پنبه ای       .فراهم گردد  باشـد تـا امکـان چـرخش آزادانه الک ها (

 . باالتر از برآمده گی فلزی روی درپوش باشدmm 5/9 تا mm 2/3روی صفحه درپوش نصب کنید که 
 
 الک های سیمی   2 – 5

  مورد نیاز است که حداقل چهار تای آنها باید توزیع اندازه             5 – 2شـش الـک  سـیمی مطابـق استاندارد بند            
 اسـمی مـورد نظـر برای نمونه را دسته بندی کنند ویکی از آنها که به عنوان الک آزمون سختی در نظر                        ذرات

گـرفته می شود، باید دارای اندازه روزنه ی تا حد امکان نزدیک به نصف اندازه روزنه الک استفاده شده برای                     
فهرست الک های آزمون سختی در جدول شماره یک .تعیـین کوچکترین اندازه ذرات اسمی نمونه اولیه باشد      

 .   متناظر با کوچکترین اندازه اسمی ذرات، ارایه شده است
 



 

  فهرست الک های آزمون سختی متناطر با کوچکترین اندازه اسمی ذرات–جدول شماره یک 

 الک آ زمون سختی

کوچکترین اندازه اسمی 
عبوری از ریزترین (ذرات 

 ) الک 

 الک آ زمون سختی 

ه اسمی کوچکترین انداز
عبوری از ریزترین (ذرات 

 ) الک 

 اندازه روزنه مش
µm 

اندازه روزنه مش
µm 

 اندازه روزنه مش
µm 

 اندازه روزنه مش
mm  

40 425 20 850 7 2800 2/1 3 6/5 

45 355 25 710 8 2360 4 75/4 

50 300 30 600 10 2000 5 00/4 

60 250 35 500 12 1700 6 35/3 

70 212 40 425 14 1400 7 80/2 

80 180 45 355 16 1180 8 36/2 

100 150 50 300 18 1000 10 00/2 

120 125 60 250 20 850 12 70/1 

140 106 70 212 25 710 14 40/1 

170 90 80 180 30 600 16 18/1 

    35 500 18 00/1 

 
 سینی الک ودرپوش الک  3 – 5

 شکل یکسینی آزمون سختی با اندازه های مطابق   4 – 5

  )s  600 ) min 10 ودوره زمانی حداقل± s 5زمان سنج قابل تنظیم با دقت حداقل   5 – 5

  نوع یک مرحله ای –تقسیم کننده نمونه   6 – 5

   g  1/0  ترازو بادقت 7 – 5

 برس نرم سیمی از جنس برنج  8 – 5

 گلوله های استیل   9 – 5

  mm 1/0 ± mm 5/9به قطر  عدد 15 و mm 1/0 ± mm 7/12 عدد به قطر 15
 

  کالیبراسیون 6
تـرازو بایـد مطابـق روش هـای آزمایشـگاهی  اسـتاندارد کالیبـره باشـد و الک ها باید بطور ادواری ومطابق                         

 .  کالیبره شوند5 – 2استاندارد بند 
  



 

    روش آزمون7

 2 آن را مطابق استاندارد بند        و مقدار رطوبت   3 – 2  اندازه ذرات اسمی نمونه را مطابق استاندارد بند           1 - 7
 . تعیین کنید4 –

 و بر اساس    3 – 2 از نمونه کربن را به  عنوان آزمونه بردارید ومطابق استاندارد بند              ml 125 حـدود     2 – 7
ذرات باقیمانده روی الک درشت تر  وذرات عبوری از الک ریزتر            .توزیع اندازه ذرات اسمی آن را الک کنید       

 از نمونه در محدوده اندازه      ml 100 عمـل را درصورت ضرورت تکرار کنید تا حداقل           ایـن . را دور بریـزید   
 . ذرات اسمی جدا گردد

 2 – 2 از نمونه الک شده را بوسیله استوانه مدرج مطابق استاندارد     بند                 ml  100حجمـی برابر      3 – 7 
 . توزین کنیدg 1/0اندازه گیری کنید وسپس آن را با دقت 

 ) 3 – 7بند    ( آزمونه    . را روی سینی الک ها قرار دهید        ) مطابق شکل یک    (  آزمونه سختی    سـینی   4 – 7
 را روی سینی آزمون سختی بریزید وگلوله های استیل را به آن اضافه کنید

در .  الک با ارتفاع کامل ویک درپوش در باالی سینی آزمون سختی کامل کنید             5 دسـته الـک ها را با         5 - 7
 الـک اضـافی بـرای ایجـاد دسـته ای از الک ها و به منظور پر کردن دستگاه شیکر الک، استفاده                        ایـن مـورد از    

 . می شود تا از تغییرات در عملیات ضربه زدن وتنظیم دوباره ی نگهدارنده الک ها اجتناب شود 

 در حالیکه چکش    min  5/0± min 30دسـته الـک هـا را روی شـیکر قـرار دهید وآن را به مدت                    6 –7
 . ضربه زننده عمل می کند، الک نمایید

سینی آزمون سختی را از روی الک های دیگر         . پـس از الـک کـردن، الک ها را از روی شیکر بردارید              7 –7
 .الک آزمون سختی را روی سینی قرار دهید. بردارید 

ل ودرپوش الک   پنج الک با ارتفاع کام    .گلـوله هـای استیل را پس از تمیز نمودن با برس، خارج کنید              8 – 7
را روی الـک آزمـون سختی وسینی الک قرار دهید ودسته الک های حاصل را روی شیکر بگذارید وبه مدت           

s 10± min 10درحالیکه چکش ضربه زننده عمل می کند،آن را الک نماید . 

ا به  پـس از الـک کـردن، الک ها را از روی شیکر بردارید ونمونه باقیمانده روی الک آزمون سختی ر                     9 – 7
 . توزین نمایدg 1/0کفه ترازو منتقل وبا دقت 

 . توزین کنیدg 1/0باقیمانده روی سینی انتهایی را  درون کفه ترازو خالی و با دقت  10 – 7
 
 



 

 
 : جنس صفحه یکی از دو آ لیاژ زیر میباشد-یادآوری

 – 2به استاندارد       بند ( یا بیشتر HBR 60 ،سختی متوسط ، سختی UNS C 26000آلیاژ برنج کارتریج ، -1
 ) مراجعه کنید 6

 7 – 2به استاندارد بند ( یا بیشتر HB 140 ،سـختی نـرم، سختی   UNS C 61400آلـیاژ برونـز آلومینـیوم،     -2
 )مراجعه کنید 

 
 
 
 
    محاسبه8

 . عدد سختی گلوله ای را از معادله زیر محاسبه کنید  1 –8

 B / A 100 = H 
 

 :     که در آن 

          H = عدد سختی گلوله ای 

          B =  برحسب گرم) 9 – 7بند (جرم نمونه باقیمانده روی الک آزمون سختی 

          A =  برحسب گرم) 3 – 7بند (جرم نمونه منتقل شده به سینی سختی 
   
نی انتهایی مطابق   مقدار سختی گلوله ای را با استفاده از باقیمانده روی سی          / بـرای بررسی دقت آزمون       2 –8

 .معادله زیر محاسبه کنید

– C/A) 1  (100=  2H 

 :که در آن      

         C =  بر حسب گرم) 10 – 7بند (جرم سینی 
 

  سینی آزمون سختی گلوله ای–شکل یک 

 )یادآوری ( صفحه 

   می باشدmmابعاد بر حسب 

      محل جوش

 204  قطر 

 203   قطر 



 

باشد اتالف نمونه کربن قابل مالحظه بوده و آزمون باید دوباره تکرار % 2 بیشتر از H  و 2Hاگر اختالف 
 .شود
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