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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            

ت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                است که استانداردهای ملی، در جه     
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          
اجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات               نظرخواهی برای مر  

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

عایت ضوابط تعیین   پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با ر             
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                 

 .داردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدعلمی، فنی و صنعتی جهان و استان

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

زمانها و مؤسسات فعال در زمینه        همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا             
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                
 . وظایف این مؤسسه می باشداستانداردهای ملی از دیگر
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   روش آزمون-تعیین خاکستر کل -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 ت نفتعضو هيئت علمى پژوهشگاه صنع
 )دکتراى شيمى( 
  

 رىاحى ، صفيه پژوهشگاه نيرو
 ) ليسانس  شيمى(  
  

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

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

 نجف پورخادم ، عباس نترل غذا و دارواداره کل آزماىشگاههاى ک
 )غذائیفوق ليسانس صناىع ( 
  

 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       روش آزمون    -یین خاکستر کل     تع –اسـتاندارد کـربن فعال      
            کمیـته ملی استاندارد شیمیایی مورخ      چهارصـد و بیسـت و نهمـین اجالسـیه         تـدوین شـده و در       

 قانون اصالح و قوانین و      3صـویب قـرار گـرفته است، اینک به استناد بند یک ماده              دت مور 9/12/85
 به عنوان استاندارد ملی     1371و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه        مقررات مؤسسه استاندارد    

 .ایران منتشر می شود
و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و               بـرای حفـظ همگامـی     

خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای               
الح یـا تکمـیل این استانداردها ارائه شود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد                 اصـ 

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

در تهـیه و تـدوین ایـن اسـتاندارد سـعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای                      
 استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی         و جامعـه، در حـد امکـان بین این استاندارد         

           .ایجاد شود
 :                                  مĤخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استمنابع و 

ASTM D 2866 – 1999 - Standard Test Method for Total Ash Content of Activated Carbon 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  روش آزمون- تعیین خاکستر کل -کربن فعال 
 

  کاربرد  هدف و دامنه1
در برخی از کاربرد ها مقدار و ترکیب .هدف از تدوین این استاندارد تعیین خاکستر کل درکربن فعال است

 .   خاکستر ممکن است بر قابلیت ها و ویژگی های خاص و مورد نیازکربن فعال اثر بگذارد

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

یا تجدیدنظر، /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                  

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

 .داده شده مورد نظر است

 :  استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

  روش آزمون رطوبت – کربن فعال - 1386  سال 8939دارد ملی ایران شماره  استان   1 – 2
 

   اساس روش 3
نمونه کربن فعال خشک به دقت توزین وسپس درکوره الکتریکی با دمای قابل کنترل برای مدت چند ساعت                  

. توزین می شود    وقتی به وزن ثابت رسید ، بوته در دسیکاتور تا دمای محیط سرد ودوباره               .قـرار داده مـی شود     
 .وزن خاکستر به صورت در صد نسبت به وزن نمونه کربن اولیه بیان می شود

 

  وسایل الزم4

  C ◦ 25 ± C ◦ 650   کوره الکتریکی قابل کنترل در دمای 1 – 4

    بوته بلند ومقاوم در مقابل درجه حرارت های باال2 – 4

 mg 1/0  ترازو بادقت 3 – 4

 ردسیکاتور شیردا  4 – 4

  C ◦ 5 ± C ◦ 150آون دارای سیستم گردش هوا وقابل کنترل در دمای   5 – 4

    روش آزمون 5

  قرار دهید سپس آن را در C ◦ 25 ± C ◦ 650  بـوته را بـرای مـدت یـک سـاعت در کـوره در دمای             1 – 5
 . توزین نماییدmg 1/0دسیکاتور تا دمای محیط خنک کنید و با دقت 



 

 3معموال مدت   (  خشک  کنید تا به وزن ثابت برسد          C ◦ 5 ± C ◦ 150نه رادر دمای      مقـداری از نمـو      2 – 5
 ) .ساعت در آون کافی است 

در این حالت باید . بطـور خودبخـودی محتـرق مـی شوند     C  ◦ 150 بعضـی از انـواع کـربن هـا در دمـای      –یـادآوری  
در محاسبه بکارگرفته    ) 1- 2ق استاندارد بند    اندازه گیری شده طب   ( کـربن مرطوب استفاده شود ومقدار تصحیح رطوبت         

 .در این موارد ، عملیات خاکستر سازی باید با کوره ی سرد ، شروع شود. شود 

g 1/0    مقـدار مناسـبی نمـونه کربن فعال خشک را بطوریکه مقدار تقریبی خاکستر آن برابر                                3 – 5
 C ◦ 25بوته رادرون کوره در دمای  . توزین کنید  ) 1 – 4بند  (  در بوته با وزن ثابت     mg 1/0باشـد ، بـا دقت       

± C ◦ 650     16 ساعت تا    3مـرحله خاکسـترگیری بـا توجه به اندازه ذرات و نوع کربن فعال ،                .  قـرار دهـید 
 . مراحل خاکسترگیری هنگامی کامل می شود که به وزن ثابت برسد. ساعت طول خواهد کشید

پس از خنک شدن شیر دسیکاتور را به    .  تـا به دمای محیط برسد           بـوته را در دسـیکاتور قـراردهید          4 –5
سپس بوته  ). بطوریکه جریان هوای ورودی باعث از دست رفتن خاکستر درون بوته نشود           ( آرامـی بـاز کنید      

 . توزین نماییدmg 1/0 را با دقت 

    محاسبه6
 .مقدار خاکستر را از معادله زیر تعیین کنید 

                                                         )( )([ ] 100/ ×−−= BCBD         خاکسـترکل       

 )در صد جرمی (                                                                                         
                          

 :که در آن 

           B = جرم بوته بر حسب گرم 

           C = جرم بوته با نمونه بر حسب گرم 

           D =  جرم بوته با خاکستر بر حسب گرم 
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