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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 ه استاندارد مؤسس

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و

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

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

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

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

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

 ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد           بدین ترتیب استانداردهایی  .  استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             ))  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                    
لی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای               تدوین استانداردهای م  

 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

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

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

 .صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نمایداستاندارد کاالهای 

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                     
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     

، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را        محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش      
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                        

ترویج سیستم بین المللی    .  گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              
ایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح             یکاها ، کالیبراسیون وس   

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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  اندازه گیری ظرفیت جذب سطحی به روش نمودار-کمیسیون تدوین استاندارد کربن فعال 

 آزمون روش -همدمای فاز آبی 

 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 پژوهشگاه نيرو
 ) ليسانس  شيمى(  
  

 شرىفى پارسا ، محمدتقى   سا صد-ن الدىن صناىع شيمياىى شهيد زى
 )ليسانس شيمى( 
  

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

 فالح نژاد ، گيلدا شرکت شيمى پژوه پارس
 )ليسانس شيمى (  
  

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

 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

  روش - آبی انـدازه گیـری ظـرفیت جذب سطحی به روش نمودار همدمای فاز          -اسـتاندارد کـربن فعـال       
کمیته ملی  چهارصد و سی امین اجالسیه      کـه توسـط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در              آزمـون     

 قانون  3مـورد تصـویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده                9/12/85 اسـتاندارد شـیمیایی مـورخ     
 به عنوان   1371 مصوب بهمن ماه     اصـالح و قوانـین و مقـررات مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران               

                                                                                         .استاندارد ملی ایران منتشر می شود

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

. ایـن اسـتانداردها ارائـه شـود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت                   
            .تفاده کردبنابـراین بـرای مـراجعه بـه اسـتانداردهای ملـی ایـران بایـد همـواره از آخرین تجدیدنظر آنها اس                   

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

 :    ه کار رفته به شرح زیر استمنابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد ب
 

                                   
ASTM D 3860 – 1998- Standard Test Method for Determination of Adsorptive Capacity of 
Activated Carbon by Aqueous Phase Isotherm Technique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  -ی ظرفیت جذب سطحی به روش نمودار همدمای فاز آبی  اندازه گیر–کربن فعال 
 روش آزمون

 
 هدف و دامنه کاربرد 1

   هدف1 – 1
هـدف از تـدوین ایـن اسـتاندارد تعیـین ظـرفیت جـذب سطحی کربن فعال درحذف اجزای نامطلوب آب                      

 .وپساب به روش نمودار همدمای فاز آبی است 

   دامنه کاربرد2 – 1
برای کاربرد این . یت جذب سطحی کربن فعال بازیابی شده یا نو کاربرد داردایـن روش بـرای ارزیابـی ظـرف       

این روش هنگامی   . روش و بـه مـنظور کـاهش ضـایعات بایـد در حین آزمون، تدابیر خاص بکار گرفته شود                   
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد کـه کربن فعال در تصفیه آب به عنوان جاذب عمل می کند و برای موارد زیر                           

 .اما به این کاربرد ها نیز محدود نمی شود.  داردکاربرد

 حذف رنگ از پساب کارخانه های رنگ •

 حذف بو یا مزه ، یا هردو ، از آب شرب •

 حذف مواد سمی از آب •

 حذف مواد فعال سطحی از آب •

  از پساب های بهداشتی BOD5حذف  •

  از پساب های صنعتیTOCحذف  •
 

وهم پودری عرضه می شود روش استانداردی برای اطمینان از          بدلـیل اینکه کربن فعال هم به صورت گرانول          
برای این منظور باید از کربن با اندازه ذرات         . ارزیابی کربن های فعال تحت شرایط یکسان مورد نیاز می باشد          

 .استفاده  شود)  مش 325( خاص 

 تواند انجام شود اما باید      اگر چه در دمای دیگری نیز می      . انجام می شود     C ◦20انـدازه گیـری معموال در دمای        
 .هنگام گزارش، دما اعالم گردد

 
    مراجع الزامی 2

بدین ترتیب  . مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                  
دیدنظر، یا تج/در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و     . آن مقـررات جزیـی از ایـن استاندارد محسوب می شود             

معهذا بهتر است کاربران ذینفع این      . اصـالحیه هـا و تجدیدنظـر هـای بعـدی ایـن مـدارک مـورد نظر نیست                  
. اسـتاندارد ، امکـان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظر های مدارک الزامی زیر را مورد برسی قرار دهند                   



 

جدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع     یا ت /یا تجدیدنظر ، آخرین چاپ و     /در مـورد مـراجع بـدون تاریخ چاپ و         
 .داده شده موردنظر است

 :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

  واژه نامه - آب -1381سال )  کلیه قسمت های  (5711   استاندارد های ملی ایران شماره1 – 2

 ویژگی ها   –صرف در آزمایشگاه تجزیه      آب مورد م   – 1381 سال   1728   اسـتاندارد ملی ایران شماره         2 – 2
 و روش های آزمون 

  واژه نامه– کربن فعال - 1386 سال8932استاندارد ملی ایران شماره     3 – 2

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

  روش آزمون توزیع اندازه ذرات  -ل کربن فعا-1386 سال8940استاندارد ملی ایران شماره   5 – 2
2 – 6 – ASTM D 3370 – practices for sampling water from closed conduits         

    اصطالحات وتعاریف 3

 . مراجعه کنید3 -2در مورد اصطالحات مرتبط با کربن فعال به استاندارد ملی  بند    1 – 3

 . مراجعه کنید1 -2ه استاندارد ملی  بند  در مورد اصطالحات مرتبط با آب ب  2 – 3
 

   اساس روش 4
با اندازه گیری مقدار اجزای حذف شده ،   .درایـن روش کـربن فعـال در تمـاس بـا محلـول آبی قرار می گیرد                 

مقدار جرم نمونه . ظـرفیت جـذب سطحی کربن فعال با استفاده از نمودار همدمای فریانلیچ محاسبه می شود            
 .لظت اجزای قابل جذب آب تعیین می گرددکربن فعال براساس غ

 

    محدودیت های روش5

 .نمونه آب نباید شامل روغن های غیر قابل امتزاج باشد  1 – 5

عموما ، صافی های غشایی شامل مقادیر کمی از مواد فعال سطحی قابل شستشو ومواد مرطوب کننده                   2 – 5
 شونده با غلظت کم موجب بروز خطای قابل توجهی          مـی باشند که در مورد نمونه آب های دارای مواد جذب           

 .می گردند
 

   وسایل الزم  6

    همزن 1 – 6

 .همزن دستی یا مغناطیسی که بتواند کربن فعال را در سوسپانسیون به صورت معلق نگه دارد

   آسیاب 2 - 6

 . مش عبور کند325  در صد نمونه کربن پس از آسیاب از الک95قدرت خرد کردن آن باید تا حدی باشد که 

 ء    تجهیزات صاف کردن با فشار یا خال3 - 6



 

  میکرومتر45/0 میکرومتر تا 4/0صافی غشایی با اندازه منافذ    4 – 6

   ml 1000  و ml 500   ارلن سرسمباده ای 5 - 6

 mg  1/0 ترازو با دقت  6 – 6

 آون  7 – 6

  C 155◦ تا C145◦دوده دارای سیستم گردش هوای با قابلیت کنترل دما در مح

 حمام آب  8 – 6

  C 1 ±  ◦C 20◦با دمای ثابت با قابلیت کنترل دمادر 

  ml  100پی پت حجمی     9 – 6
 

    آماده سازی نمونه  7
برای الک کردن به استاندارد     (  مش عبور کند     325 در صد آن از الک       95نمـونه کـربن فعال را آسیاب کنید تا          

 .  در آون خشک کنید4 -2سپس آن را مطابق استاندارد بند ). نید  مراجعه ک5 – 2بند 

 .  نمونه آب مورد نیاز برای آزمون را تهیه کنید6 – 2مطابق روش استاندارد بند 
 

     روش آزمون 8

 مقادیـر پیشـنهادی جـرم کـربن فعـال وحجـم نمونه محلول مورد نیاز برای غلظت موردانتظار مواد                      1 - 8
مقادیر جرم کربن وحجم نمونه محلول باید به گونه ای انتخاب           . ول یک داده شده است    جـذب شـونده در جد     
 .   در صد باشد85  در صد تا 10شوند که میزان جذب 

 نمونه  ml100 از ماده جذب شونده، به ازاء هر دُز کربن           mg/l 10بـرای نمونه آب با غلظت بیش از           2  – 8
 میلی لیتری منتقل کنید وبرای غلظت های کمتر یا          500سمباده ای   محلـول را بـه کمـک پی پت به ارلن های سر            

 میلی لیتری   1000 نمونه محلول را به ارلن های سرسمباده ای          ml 500 ، بـه ازاء هر دُز کربن         mg/l 10برابـر   
 . منتقل نمایید

  کربن   بـه هـر ارلن بادرنظرگرفتن زمان الزم جهت عمل صاف کردن ، مطابق جدول یک مقدار الزم                    3 –8
 .به یک ارلن به عنوان شاهد کربن فعال اضافه نکنید. اضافه نمایید ) 7بند (فعال 

پس از گذاشتن سرپوش ارلن، آن را       . پـس از افزودن کربن ارلن را تکان دهید تا کربن مرطوب شود                4 –8
 .روی همزن قرار داده وزمان را یادداشت نمایید

زمان تماس دو . عت در حمام آب در دمای مورد نظر هم بخورد سا2 اجازه دهید هرارلن به مدت   5  –8
سـاعت معمـوال برای رسیدن به حالت پایدار کافی است اگر چه برای اطمینان بیشترازرسیدن به حالت پایدار      

 .باید روی زمان تماس بررسی بعمل آید

 ) 4- 6بند  (شایی نو          بالفاصله پس از دو ساعت نمونه های آزمون وشاهد را به کمک صافی های غ                6 – 8
 .صاف کنید



 

اگر نمونه آب شامل اجزاء فرار باشد برای کاهش ضایعات از روش صاف کردن تحت فشار با گاز نیتروژن استفاده                     –یـادآوری یک    
   .کنید

)  2 – 2مطابق استاندارد بند    (  آب نوع دوم   ml 500توصـیه میشـود قـبل از عمـل صاف کردن صافی غشایی را با                 –یـاد آوری دو     
 .شستشو دهید

نتایج حاصل را   . محلـول زیـر صـافی را بـرای تعیـین مقـدار جزء مورد نظر فورا اندازه گیری کنید                     7 – 8
 .به همراه دُز کربن مربوطه ثبت نمایید

 
  مقدار حجم نمونه محلول و دُز کربن–جدول یک 

 حجم نمونه محلول دُزپیشنهادی کربن برمبنای خشک
ml 

 ندهغلظت ماده جذب شو
mg/l 

 Mg0/1- 5/2 – 0/5 – 5/7 -0/10- 0/25 – 0/50 500 ١٠≤  

g  01/0 - 02/0 – 04/0 – 10/0 – 20/0 – 40/0 -0/1 -0/2 -0/4 100 100- 10 

g 05/0 – 1/0 – 2/0 – 5/0 -0/1 -0/2 – 0/5 – 0/10  100 100 > 

 
     محاسبه9

 .حاسبه کنیدرا از معادله زیر م ) X( مقدار جزء جذب شده  1  -9
X = C◦V – CV 

 :که در آن 

X = مقدار جزء جذب شده برحسب mg  

C◦ = غلظت اجزاء قبل از تصفیه با کربن بر حسب mg/l  

C = غلظت اجزاء پس از تصفیه با کربن بر حسب mg/l  

V = حجم نمونه محلول برحسب l  

 .ز معادله زیر محاسبه کنید، را ا )X/M(  کربن ،  مقدار جزء جذب شده به ازاء واحد جرم 2 –9
 

X/M =  
 :که در آن 

M = جرم کربن بر حسب g  

 X = مقدار جزء جذب شده برحسب mg 

C◦ = غلظت اجزاء قبل ازجذب با کربن بر حسب mg/l  

C  = غلظت اجزاء پس ازجذب با کربن بر حسب mg/l  

V  = حجم نمونه محلول برحسب l  
    
   گزارش نتایج10

 .ده ها را مطابق جدول دو مرتب کنیددا  1 – 10

 (C◦V – CV )

M



 

 رسم داده ها   2 – 10

برحسب ) پس از جذب ( از کاغذ لگاریتمی استفاده کنید ومحور افقی را غلظت باقیمانده   1 – 2 – 10
mg/l و محور عمودی را  X/Mبه شکل یک توجه کنید(  در نظر بگیرید و نقاط را به هم وصل کنید.( 

برروی محور افقی بر خط حاصل عمود کنید واز محل تالقی به ، ◦Cه برابر مقدار اگر از نقط  2 – 2 – 10
نمایانگر مقدار  ) ◦Cمعادل  (X/Mاین مقدار .  بدست می آیدX/Mمحور عمودی وصل نمایید مقدار 

ناخالصی های جذب شده توسط کربن در حالت تعادل با غلطت سیال می باشد که ظرفیت نهایی برای 
 .د نظر را بیان می کندجذب شونده مور

   دقت و گرایش11

 دقت   1 – 11

 .دقت این روش در حد دقت روش های اندازه گیری مورد استفاده در تعیین غلظت اجزاء می باشد

 گرایش 2 – 11

 .گرایش دراین روش درحدگرایش روش های اندازه گیری مورد استفاده درتعیین غلظت اجزاء  می باشد

 رش داده ها ساختار گزا-جدول دو 

X/M 
( mg/l ) 

X  
مقدار اجزاء جذب 

 شده 
( mg ) 

CV  
مقدار اجزاء 

باقیمانده در محلول 
( mg ) 

C  
غلظت باقیمانده در 

 ) (mg/lمحلول 

M  
   ( g )جرم کربن

 شاهد 500 50 ..... ......

50 5/2 5/47 475 0500/0 

50 0/5 0/45 450 1000/0 

40 ٠/٨ 0/42 420 2000/0 

38 19 0/31 310 5000/0 

30 30 0/20 200 000/1 

20 40 0/10 100 000/2 

3/9 5/46 5/3 35 000/5 

9/4 8/48 2/1 12 000/10 

48/2 6/49 4/0 4 000/20 

 
 



 

 
 mg/l – ( C )  رسم داده های غلظت-                      شکل یک
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 6 :  صفحه
 
 


