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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 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            

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

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

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

انهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین         پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازم       
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     
دوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             ت))  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                 

 .لمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدع

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 

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

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

ه استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه               همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن ب     
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               

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

 سطح  یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای              
 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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   روش آزمون-  اندازه گیری توزیع اندازه ذرات -کمیسیون تدوین استاندارد کربن فعال 

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

 )دکتراى مهندسى شيمى( 
  
 عضاءا 

 اولياىى ، محمد شرکت شيمى پژوه پارس
 )ليسانس شيمى( 
  

 رشيدزاده ، مهدى لمى پژوهشگاه صنعت نفتعضو هيئت ع
 )دکتراى شيمى( 
  

 رىاحى ، صفيه پژوهشگاه نيرو
 ) ليسانس  شيمى(  
  

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

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

 فالح نژاد ، گيلدا شيمى پژوه پارسشرکت 
 )ليسانس شيمى (  
  

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

عضو هيئت علمى مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
 صنعتى اىران

 ساالروند، زهره
 )فوق ليسانس شيمى معدنى(

 



 

 

 پیشگفتار

که توسط کمیسیون های    روش آزمون    - اندازه گیری توزیع اندازه ذرات       -ستاندارد کربن فعال    ا
کمیته ملی استاندارد شیمیایی     چهار صد و سی وامین اجالسیه         مربوط تهیه و تدوین شده و در        

 قانون اصالح و    3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده                9/12/85  مورخ
 به عنوان   1371 مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه              قوانین و 

 .استاندارد ملی ایران منتشر می شود

و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و                  برای حفظ همگامی  
گونه پیشنهادی که برای    خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر           

اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد                  
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین            .  توجه قرار خواهد گرفت   

 .تجدیدنظر آنها استفاده کرد

ی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای              در تهیه و تدوین این استاندارد سع        
جامعه، در حد 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 2862 – 1997 - Standard Test Method for Particle Size Distribution of Granular 
Activated Carbon 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  روش آزمون- اندازه گیری توزیع اندازه ذرات –کربن فعال 
 

 هدف و دامنه کاربرد 1

هدف از تدوین این استاندارد ارایه روش اندازه گیری توزیع اندازه ذرات کربن فعال گرانولی    1 – 1
 80مش  ( µm 180 درصد نمونه روی الک استاندارد       90برای کاربرد این روش باید حداقل . می باشد

 .باقی بماند ) 

  .برای کربن های میله ای، چون نسبت طول به قطر ذرات افزایش می یابد ممکن است صحت نتایج تحت تاثیر قرار بگیرد –یادآوری 

 ، اندازه موثر (MPD)رای محاسبه قطر متوسط ذرات   از داده های حاصل همچنین می توان ب  2 – 1
 . وضریب یکنواختی استفاده نمود

   دانستن توزیع اندازه ذرات در کربن فعال گرانولی برای تامین تماس کامل گاز یا مایع در یک    3 – 1
شار در طول تغییرات در توزیع اندازه ذرات می تواند بر افت ف. بستر پرشده از کربن ، بسیار ضروری است

 .بستر وکاهش میزان جذب سطحی در بستری با اندازه معین موثر باشد

 .قطر متوسط ذرات خصوصیتی از کربن فعال است که بر افت فشار تاثیر گذار است   4 – 1

 در مواردیکه کنترل توزیع ذرات اهمیت دارد مانند تصفیه آب شهری ، دو ویژگی کربن فعال یعنی   5 – 1
 . وضریب یکنواختی مهم است اندازه موثر

 
 مراجع الزامی 

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             

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

یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع      /یا تجدیدنظر ، آخرین چاپ و     /در مـورد مـراجع بـدون تاریخ چاپ و         
 .ه شده مورد نظر استداد

 :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

  واژه نامه– کربن فعال - 1386 سال8932استاندارد ملی ایران شماره  1 – 2 

  روش آزمون چگالی ظاهری – کربن فعال -  1386 سال8933استاندارد ملی ایران شماره    2 – 2

   ویژگی وروش های آزمون- الک های سیمی- 1379 سال5002یران شماره استاندارد ملی ا  3 – 2

   اساس روش3



 

جـرم معلومی از کربن فعال گرانولی برروی سری الک های روی هم چیده شده ریخته می شودوتحت شرایط                   
سپس درصدجرمی باقیمانده برروی هر     . اسـتاندارد وبـرای مـدت زمـان مشخص الک ها تکان داده می شوند              

 .سینی زیرین تعیین می شودالک و
 

    وسایل الزم4

     شیکر الک مکانیکی 1 – 4

) سری  ( دسـتگاه شـیکر الکـی مـورد نظـر اسـت کـه حـرکت چرخشی و ضربه ای یکنواختی به یک دسته                       
دستگاه بایدبه گونه ای تنظیم     . بدهد)  شرح آن آمده است    2 – 4یا معادل آن که در بند        (mm 203الـک هـای     

فاصله بین نگهدارنده ی صفحه باالیی      .   مقدار مورد نیاز الک ، سینی و درپوش را در آن جاداد            شود که بتوان  
دستگاه بایدبه  . باشد تا امکان چرخش آزادانه الک ها فراهم گردد         mm  5/1و صـفحه درپـوش الـک هـا باید           

. ایجاد کند  دور در دقیقه را      1750 الی   1725 مجهز باشد تا سرعت چرخش       w 186یـک موتـور الکتریکـی       
 تا  280 ضربه در دقیقه ایجاد کند و الک ها را با سرعت             160 الی   140دسـتگاه باید با بازوی ضربه زننده خود         

 mmبا فاصله   ) الستیکی  ( صفحه درپوش باید دارای نگهدارنده ی چوب پنبه ای          . دور در دقیقه بچرخاند    320
ده از نگهدارنـده از جـنس دیگـری بـه غیر از             اسـتفا . باالتـر از برآمدگـی فلـزی روی آن باشـد           35/6 18/3±

 .در هیچ زمانی مجاز نمی باشد) الستیک( چوب پنبه  

 الک ها   2 –4

) نیمه   ( mm 25یا  ) کامل   ( mm 51الک ها باید دارای ارتفاع    . باشند 3 – 2الک  ها باید مطابق استاندارد بند        
 .باشند) یا معادل آن  (mm 203و قطر 

 پوش الکسینی الک ودر  3 –4

  ± s 10زمان سنج با دقت    4 – 4

   نوع یک مرحله ای -تقسیم کننده نمونه   5 – 4

 g  1/0 ترازو بادقت  6 – 4

 برس نرم سیمی از جنس برنج  7 – 4

  ml 250 _ استوانه مدرج  8 – 4

 دستگاه های معادل  9 – 4

 با دستگاه شیکر مکانیکی که این       تکـنولوژی مـدرن ممکـن است دستگاه های جدیدی را با عملکردی مشابه             
در صورت استفاده از دستگاه های جدید  ، آزمون          . اسـتاندارد بـر اسـاس آن تـدوین شده است، عرضه نماید            

کنـنده بایـد عملکرد مشابه آن را با دستگاه مکانیکی این استاندارد ارزیابی کند و امکان آزمون مقایسه ای بین      
 .این استاندارد ودستگاه جدید را فراهم و حفظ نمایددستگاه مکانیکی شرح داده شده در 

    روش آزمون5 

 .  الک های مورد نظر را به ترتیب ریز به درشت از پایین به باال روی سینی قرار دهید1 - 5



 

 . نمونه کربن فعال را به ترتیب زیر آماده نمایید 2 – 5

را از تقسیم کننده نمونه یک مرحله ای عبور  بـرای مخلـوط کـردن کـل نمونه آزمایشگاهی ، آن              1 – 2 – 5 
سپس نمونه مخلوط شده را از      . این کار را دو مرتبه انجام دهید      . دهـید ودوبـاره آن را بـا هـم تـرکیب نمایید            

 . بدست آیدml 250تقسیم کننده عبور دهید تا نمونه ای به حجم تقریبی 

 ml 200 از هر نمونه به حجم       2 – 2ستاندارد بند   بـا استفاده از دستگاه دانسیته ظاهری مطابق ا          2 – 2 – 5
 نمونه کافی خواهد بود و g50 باشد، g/cm3 35/0اگر چگالی ظاهری کمتر از . بـه عـنوان آزمـونه بـردارید      

در تمام موارد حجم آزمونه     .  آزمونه استفاده کنید   g 100 باشد، از    g/cm3 35/0اگر چگالی ظاهری بیشتر از      
 . باشد بیشترml 200نباید از 

 آزمونه را ml 10 ± 200اگـر چگالـی ظاهـری نمـونه قبال اندازه گیری شده باشد می توان از طریق محاسبه وزن معادل                  –یـادآوری   
 .بدست آورد

 .  توزین نماییدg 1/0آزمونه را با دقت   3 – 2 – 5

 .  آزمونه را به روی الک باالیی منتقل کنید  3 – 5

 .ید و سری الک ها را روی دستگاه شیکر قرار دهید الک  را بگذار درپوش   4 – 5

 .  درحالیکه ضربه زننده نیز عمل می کند، الک کنیدs 10 ± (min 10(    سری الک ها رابه مدت5 - 5

با استفاده از برس، کربن فعال باقیمانده روی هر الک و سینی            .سری الک ها را از روی شیکر بردارید         6 - 5
 .  توزین کنیدg 1/0ه طور کمی به ظرف توزین منتقل وبا دقت آخری را به ترتیب و ب

 .د  آزمون را در صورت نیاز تکرار نمایی 7 - 5
 
 
 

    محاسبه6

اگر اختالف جمع حاصل با جرم آزمونه بیشتر از         .    وزن باقیمانده بر روی هر الک راباهم جمع کنید             1 - 6
g 0/2باشد ، آزمون باید تکرار شود . 

 درصد از معادله زیر محاسبه      1/0 توزیـع انـدازه ذرات هـر نمونه ومتوسط هر دو نمونه را با تقریب                  2 – 6
 .کنید

100 R = ( F/S ) ×     

 :          که در آن 

F            = جرم باقیمانده روی الک 

           S =  مجموع جرم باقیمانده روی هر الک 

          R  = ی هر الک درصد باقیمانده رو 
 



 

که از  ( اگـر قطر ذرات متوسط موثر مورد نیاز باشد آن را با استفاده از درصد باقیمانده روی هر الک                     3 –6
 .وداده های جدول شماره  یک واز معادله زیر محاسبه کنید) آزمون توزیع اندازه ذرات بدست آمده است 

P = R × N 
 
 
 

  =       MPD)  ( قطر متوسط موثر ذرات  ) بر حسبmm(  
 
 

 :       که در آن 

         R =  درصد باقیمانده روی هر الک 

        N  =   جدول یک ( فاکتور هر الک( 

          P =  اندازه متوسط موثر ذرات 
 
 . را ببینید2برای مثالی از محاسبه اندازه متوسط موثر ذرات ، جدول    1 -3 – 6
 
 ، از درصد 3 ضریت یکنواختی مورد نظر باشد می توان آن ها را مطابق جدول اگر اندازه موثر و     4 – 6

 .تجمعی عبور کرده از هر الک محاسبه نمود

  روی کاغذ mmدرصد تجمعی اندازه ذرات را نسبت به اندازه روزنه الک بر حسب   1 – 4  – 6

(  بدست آورد 3 – 2استاندارد بند اندازه روزنه الک را می توان مطابق ). شکل یک  ( لگاریتمی رسم کنید 
 ) .جدول یک را ببینید 

 درصد 10مربوط به نقطه ای که منحنی ، مقدار عبوری  ) mm(از طریق خواندن اندازه روزنه   2 – 4  – 6
 ).شکل یک ( را قطع می کند اندازه موثر را تعیین کنید

 درصد را 60 که منحنی ، مقدار عبوری مربوط به نقطه ای ) mm(با خواندن اندازه روزنه   3 – 4  – 6
 .  ، ضریب یکنواختی را محاسبه کنید2-4-6قطع می کند و تقسیماین مقدار بر اندازه موثر حاصل از بند 

 :بطور مثال

 

  ضریب یکنواختی  = --------------------------------------------------------------------            

 

 

 ∑ P

١٠٠

  
  در صد۶٠در محل تالقى ) تربرحسب ميلى م( مقدار

  در صد١٠در محل تالقى ) برحسب ميلى متر( مقدار
 



 

اگر همه . چه مقدار ضریب یکنواختی کمتر باشد کربن فعال گرانولی یکنواخت تر خواهد بودهر: یادآوری 
 .ذرات انداره دقیقا یکسان داشته باشند، ضریب یکنواختی برابر یک خواهد بود

 

 

 

 

 
 

 ضریب ها برای محاسبه قطر متوسط موثر ذره –جدول یک 
 متوسط روزنه 

(N) mm 
 شماره الک
U.S.S. 

 متوسط روزنه 
(N) mm  

 شماره الک
U.S.S. 

72/0 30 × 20 74/5 4+  

65/0 30 × 25 06/4 6 × 4  

55/0 35 × 30 57/3 8 × 4 

51/0 40 × 30 87/2 8 × 6 

46/0 40 × 35 19/2 10 × 8 

39/0 45 × 40 03/2 12 × 8 

36/0 50 × 40 84/1 12 × 10 

33/0 50 × 45 55/1 14 × 12 

27/0 60 × 50 44/1 16 × 12 

25/0 70 × 50 30/1 16 × 14 

23/0 70 × 60 10/1 18 × 16 

19/0 80 × 70 02/1 20 × 16 

18/0 100 × 70 92/0 20 × 18 

16/0 100 × 80 78/0 25 × 20 

 
  )2 و 1 (8 × 30مثالی از محاسبه اندازه متوسط موثر ذرات با استفاده از اندازه ذرات  -جدول دو 

 زنه متوسط رو متوسط توزین شده
(N) mm 

 شماره الک درصد باقیمانده
U.S.S. 

0/23 87/2 8/0 8+  

7/63 03/2 4/34 12 × 8 

2/39 44/1 2/27 16 × 12 

9/21 02/1 5/21 20 × 16 

6/6 72/0 1/9 30× 20  

4/1 51/0 8/9  
8/155  0/100  



 

1 -    588/1 = 100 / 8/155 = MPD (mm)متوسط موثر ذرات  

که مواد از آن عبور  ) mmبر حسب (متوسط اندازه روزنه الکی/ ه متوسط اندازه ذرات هر سری الک فرض می شودک– 2
در مورد ذرات درشت تر از آن .باشد/ که مواد روی آن باقی می مانند ) mmبر حسب (می کنند و متوسط اندازه روزنه الکی

ات این جزء متوسط اندازه روزنه الکی که عمال استفاده شده فرض می شودکه متوسط اندازه ذر/ اندازه ای که اندازه گیری می شود
فرض می شودکه / در مورد ذرات ریزتر از آن اندازه ای که اندازه گیری می شود. .والک درشتر بعدی در سری الک ها باشد

به .(الک ها باشدمتوسط اندازه ذرات این جزء متوسط اندازه روزنه الکی که عمال استفاده شده والک ریزتر بعدی در سری 
 .)برای سری الک های متفاوت در جدول یک مراجعه کنید ) mmبرحسب (فهرست اندازه الک 

 
 اندازه موثر و ضریب یکنواختی – 3جدول 

درصد تجمعی عبور ی از  
 الک

درصد باقیمانده روی هر الک  اندازه روزنه
(mm)  

 شماره الک
U.S.S. 

0/92 8/0 36/2 8 

6/60 4/31 70/1 12 

4/34 2/27 18/1 16 

9/11 5/21 85/0 20 

8/2 1/9 60/0 30 

0/0 8/2 ..... 30 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  منحنی توزیع تجمعی اندازه ذرات–شکل یک 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICS: 71.040 

 7 :  صفحه
 
 


