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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 ( ستانداردهای ملی ا نشر وظیفه تعیین، تدوین و

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            

و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن            است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها          
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          
ضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات             نظرخواهی برای مراجع ذینفع واع    

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

یین پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تع                
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     
کیل میگردد به   تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تش          ))  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                 

 .المـللی استفـاده می نمایدعلمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین 

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 

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

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

ات فعال در زمینه     همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسس                
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               

ر صورت احراز شرایط الزم،      بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و د                 
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                
 .سسه می باشداستانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤ
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   روش آزمون- تعیین رطوبت -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( 
  

 ىاحى ، صفيهر پژوهشگاه نيرو
 ) ليسانس  شيمى(  
  

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

 فرهانى ، مونا شرکت شيمى پژوه پارس
 )ليسانس شيمى( 
  

 دمفضل الهى ، اح پژوهشگاه صنعت نفت
 )فوق ليسانس مهندسى شيمى( 
  

 نجف پورخادم ، عباس رل غذا و دارواداره کل آزماىشگاههاى کنت
 )فوق ليسانس صناىع غذاىى( 
  

 نعمت ، مستانه شرکت شيمى پژوه پارس
 )ليسانس شيمى (  
  
 دبیر 

عضو هيئت علمى مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
 صنعتى اىران

 ساالروند، زهره
 )فوق ليسانس شيمى معدنى(

 



 

 پیشگفتار

 که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و           روش آزمون  -  رطوبت  ینتعی  -کربن فعال     استاندارد  

 مورد تصویب قرار     9/12/85 کمیته ملی استاندارد شیمیایی مورخ          چهار صد و سی امین اجالسیه        در  

 قانون اصالح و قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات            3گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده         

 . به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371ران مصوب بهمن ماه صنعتی ای

و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات                    برای حفظ همگامی  

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل                 

. ستانداردها ارائه شود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت                  این ا 

 .بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد

زهای جامعه، در حد    در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیا                 

 .امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

 :منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است

ASTM D 2867 – 1999 – Standard Test Method for Moisture in 

Activated Carbon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  روش آزمون- رطوبت -کربن فعال  
 

 هدف و دامنه کاربرد 1
 

در این استاندارد دو روش برای    . هـدف از تـدوین ایـن اسـتاندارد تعیـین میزان رطوبت کربن فعال می باشد                
از این روش ها می توان به منظور خشک کردن نمونه کربن            .تعیـین میـزان رطوبت کربن فعال ارایه شده است           

روش خشک کردن با آون زمانی استفاده می شود که ماده فرار موجود .آزمون های دیگر نیز استفاده نمود    بـرای   
برخی از نمونه های  کربن      (فقـط آب بـوده و مقدار آن قابل توجه باشد و کربن فعال به گرما حساس نباشد                   

راج با زایلن زمانی مورد روش استخ) .  بطور خودبخودی محترق می شوندC  ◦150 فعال دردمای پایین حتی 
 :استفاده قرار می گیرد که 

 . کربن فعال حساس به گرما بوده یا احتمال این حساسیت وجود داشته باشد-الف 

 . کربن فعال به جای آب ویا عالوه بر آن محتوی ترکیبات آلی غیر قابل امتزاج با آب باشد–ب 

عنوان روش مرجع برای تدوین روش های دستگاهی        روش خشـک کـردن باآون در این استاندارد می تواند به             
 .  اندازه گیری رطوبت کربن فعال استفاده شود

 
   اساس روش 2

    روش خشک کردن با آون 1 - 2

ســرپوش دار و بــا وزن معلــوم منــتقل و بــا دقــت تــوزین .  نمــونه ای از کــربن فعــال بــه کپســولی خشــک 
ین می شود وکاهش وزن به صورت در صد نسبت به           سپس وزن نمونه بعداز خشک وسرد شدن تعی       .مـی شـود   

 .وزن اولیه گزارش می گردد

    روش استخراج با زایلن2 – 2

مقدار معلومی زایلن به آن اضافه وپس از اتصال         . نمونه کربن با وزنی دقیق در بالن تقطیر قرار داده می شود             
رفالکس . لت رفالکس پایدار ایجاد می شود     با کنترل دما حا   . بـه تله آب حرارت داده می شود تا به جوش آید             

تا جمع شدن کامل آب درتله ادامه می یابد وزن آب جمع آوری شده به صورت در صد ، نسبت به وزن اولیه                       
 .نمونه کزارش  می گردد

    آزمون خشک کردن با آون  3

   وسایل الزم1 – 3

    آون الکتریکی 1 - 1 – 3

  C  ◦155     تاC  ◦145    نترل دما در محدوده  دارای سیستم گردش هوا وقابلیت ک



 

    کپسول های درپوش دار 2 – 1 – 3

 ظرف توزین شیشه ای کم عمق ،سرسمباده ای و درپوش دار یا ظروف فلزی یک تکه با درپوش،

 .ظروف باید درحد امکان کم عمق و دارای دستگیره مناسب برای حمل باشند 

    دسیکاتور3 – 1 - 3

 اد الزم مو  2 – 3

    ماده رطوبت گیر 1 – 2  – 3

 کلرید کلسیم بدون آب یا ماده رطوبت گیر مناسب دیگر 

  روش آزمون   3 – 3

   عبور می کند50 برای کربن فعالی که از الک شماره ی   1 – 3 – 3

آن را  .    یـک تـا دو گرم نمونه را به کمک قاشق یا اسپاتول از ظرف حاوی نمونه بردارید                      1 – 1 – 3 – 3
درپوش کپسول را گذاشته و فورا . که قبال توزین شده است ، منتقل کنید          ) 2 – 1 – 3(بـه کپسـول خشک      

 . باشدcm 1/25عمق کربن در کپسول نباید بیش تر از .  توزین کنید mg 0/5با دقت 

 C  ◦ 145     دمای با    ) 1 – 1 – 3(    درپـوش کپسول را بردارید و هردو را با هم در آون  2 - 1 - 3 - 3
بطور معمول سه ( در آون را ببندید و نمونه را تا رسیدن به وزن تابت خشک کنید                           .  قـرار دهید     155 -

کپسول را درون . درپوش کپسول را فورا روی آن قرار دهید . در آون را بـاز کنـید        ) . سـاعت کافـی اسـت       
 .ن را توزین کنید سپس آ. دسیکاتور قرار دهید تا دمای محیط خنک شود 

 )روی آن الک باقی می ماند(  عبور نمی کند 50 برای کربن فعالی که از الک شماره ی   2 – 3 – 3

 3 – 3 گرم از نمونه را با دقت دو میلی گرم توزین کنید و مانند روش      بند                      10 تـا    5     1 – 2 – 3 – 3
 .  ادامه دهید 2 – 1 – 3 – 3 و بند 1 – 1 –

 محاسبه    4 – 3
 .مقدار رطوبت را از رابطه زیر تعیین کنید 

 ) )(([ ] 100/ ×−−= BCDC  در صد جرمی (رطوبت( 

 :که در آن 

           B = جرم کپسول همراه درپوش آن بر حسب گرم 

           C = جرم کپسول همراه درپوش آن به اضافه نمونه اولیه بر حسب گرم 

           D =  جرم کپسول همراه درپوش آن به اضافه نمونه خشک شده بر حسب گرم 

    روش استخراج با زایلن4
 
    وسایل الزم 1 – 4

    ظرف تقطیر 1 – 1 – 4

  ml 300ارلن مایر سر سمباده ای 



 

    مبرد 2 – 1 – 4

  ml  300مبرد سرسمباده ای 

    لوله خشک کن 3 – 1 – 4

  1یر مناسب همراه صافی فایبر گالسشامل ماده رطوبت گ

    تله آب4 – 1 – 4

تله آب باید تمیز باشد بطوریکه شکل سطح هاللی در پایان آزمون        .  بـا سـرهای سـنباده ای         ml 10تلـه آب    
 .شبیه آن در ابتدا باشد 

  
برای پوشش دادن تله .تله بهتر است با رزین سیلیکون پوشش داده شود تا سطح هاللی یکنواختی ایجاد گردد –یادآوری 

نگهدارید تا   آن را چنددقیقه  . تله تمیز را با رزین سیلیکون شستشو دهید         . مناسب تمیز کنید     ، ابـتدا آن را بـا پاک کننده        
 . قرار دهیدC ◦ 200سپس آن را به مدت یک ساعت در دمای تقریبا . قطرات سیلیکون بچکد

 2   گرمکن5 -  1 - 4

  دمای مشخص گرمکن برقی قابل کنترل در
 
 مواد الزم     2 – 4

    زایلن از نوع آزمایشگاهی وباخلوص تجزیه ای 1 - 2 – 4
 
 آماده سازی دستگاه    3 - 4

مبرد ،ظرف تقطیر و تله را به دقت تمیز کنید و مطمئن شوید که کامأل خشک هستند سپس مبرد و تله آب را                       
 .مانند شکل یک سوار کنید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiber-glass filte - 1   

Hot plate  - 2 
 
 



 

  روش آزمون    4  – 4

 از نمونه را از g 50 تا g 25بوسیله یک قاشق  . توزین کنیدg  1/0   بطـری نمـونه را بـا دقت    1 – 4 - 4
توزین g 1/0بطـری نمـونه خارج کنید و آن را به بالن تقطیر انتقال دهید وبطری نمونه رادوباره با دقت                                

برای کربن ها با دانسیته     . زایلـن بـه ظـرف تقطیر اضافه کنید وآن را به تله آب متصل نمایید                ml 100 .نمایـید 
 .  زایلن استفاده شودml 200 نمونه باید g 25به ازاء هر  g / cm3 3/0 کمتر از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   گـــرمکن را زیـــر 2 – 4 – 4

ظـرف تقطیر قرار داده و حرارت       
دمــا را . بــه جــوش آیــددهــید تــا 

طـوری تنظـیم کنـید تـا زایلن با          
سـرعتی در حـدود یـک قطره در        
رفالکس را تا زمانی ادامه دهید که سطح آب درون تله دریک دوره زمانی              . ثانـیه از نوک مبرد رفالکس شود      

 ). ساعت طول بکشد8 تا 2ممکن است ( دقیقه ای افزایش نیابد 30
 
 
 

 دستگاه اندازه گیری رطوبت–شکل یک 



 

 محاسبه   5  – 4

 .مقداررطوبت به صورت زیر محاسبه می شود    1 – 5 – 4

 100 * ] ) E  - C ( / V [  =  رطوبت ) درصد جرمی ( 

 :     که در آن 

        V = آب جمع آوری شده بر حسب میلی لیتر 

       C =  جرم اولیه بطری نمونه برحسب گرم 

       E = گرم  جرم بطری نمونه بعد از برداشت نمونه مرطوب برحسب 
 
 . برای جرم تصحیح شده نمونه کربن بر پایه خشک به صورت زیر محاسبه می شود    2 – 5 – 4
 
 )خشک نشده ( وزن اولیه کربن % ) * 100-) 1 -5 -5درصد رطوبت حاصل از بند ((

 )بر پایه خشک(  شده  جرم تصحیح=    

                                            100% 
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