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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

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

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

) رسمی(  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                 
ـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان              شده تهیه می شود نیز پس از طرح و ب            

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              .  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

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

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

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

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

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

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

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

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

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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   واژه نامه-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( 
  

 مهدىرشيدزاده ،  عضو هيئت علمى پژوهشگاه صنعت نفت
 )دکتراى شيمى( 
  

 رىاحى ، صفيه پژوهشگاه نيرو
 ) ليسانس  شيمى(  
  

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

 هانى ، موناافر شرکت شيمى پژوه پارس
 )ليسانس شيمى( 
  

 دمفضل الهى ، اح پژوهشگاه صنعت نفت
 )هندسی شيمىفوق ليسانس م( 
  

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

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

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

د و تحقيقات عضو هيئت علمى مؤسسه استاندار
 صنعتى اىران

 ساالروند، زهره
 )فوق ليسانس شيمى معدنى(

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 پیشگفتار

چهار صد و بیست    که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در               واژه نامه   -استاندارد کربن فعال    

د تصویب قرار گرفته است، اینک به       مور 9/12/85  کمیـته ملـی استاندارد شیمیایی مورخ       و نهمـین اجالسـیه      

 قانون اصالح و قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 3اسـتناد بـند یک ماده     

 د                                                          به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شو1371بهمن ماه 

 هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات               و بـرای حفـظ همگامـی     

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

. فتایـن اسـتانداردها ارائـه شـود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گر                   

           .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                     

                  . پیشرفته هماهنگی ایجاد شودامکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و

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

ASTM D 2652 – 1999- Standard Terminology Relating to Activated Carbon 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  واژه نامه –کربن فعال  

 

   هدف و دامنه کاربرد1
 .تعرىف برخى واژه ها و اصطالحات مرتبط با کربن فعال مى باشدهدف از تدوىن اىن استاندارد 

 فهرست الفباىى به ترتيب فارسى به انگليسى و انگليسى به ۴ و ٣به منظور سهولت استفاده از اىن استاندارد در دو بند 
 .فارسى آورده شده است

 الحات وتعاریف   اصط2
 .دراين بند واژه ها به ترتيب الفبايى فارسى به انگليسى آورده شده است –یادآوری 

 
 آزمون آستانه بو  1  - 2

Threshold odor test 
 .روشى براى ارزىابى ميزان بوى ىک سيال توسط رقيق کردن با ىک سيال بى بو تحت شراىط مشخص

    آزمون تسریع شده جذب سطحی 2  - 2

Accelerated adsorption tests 
آزمون جذب سطحى که در آن رسيدن به نقطه پاىانى، تحت شراىط آزماىش سخت تر از شراىط معمول عملياتى انجام 

 . پذىرد

    احیاء مجدد3  - 2

Regeneration 
 .فرآىندهاىى از نوع تقطير ىا شوىش براى بازگرداندن خواص جذب سطحى جاذب مستعمل

 ام در برابر ضربه   استحک4 - 2

Impact strength 
 .وىژگى مقاومت در برابر خرد شدن  فيزىکى، زمانيکه نيروى اعمال شده بر آن با سرعت افزاىش مى ىابد

     استحکام دربرابر خرد شدن5  - 2

Crushing strength 
روى اعمال شده وىژگى مقاومت ىک ذره در برابر خردشدن فيزىکى است، در شراىطى که ذره در معرض ىک ني

 .پيوسته اى که به آرامى در حال افزاىش است، قرارداده شود

    اکسیدهای سطحی6  - 2

Surface Oxides 
 .ترکيبات و کمپلکس هاى داراى  اکسيژن که در سطح جاذب تشکيل مى شوند

    الکتروفورز7  - 2

Electrophoresis 
 .از دو الکترود تحت تأثير اعمال ولتاژ جرىان مستقيممهاجرت ماده جامد،ماىع ىا گاز پخش شده به طرف ىکى 



 

    اندازه مؤثر8  - 2

Effective size 
 درصد وزنى ٩٠در منحنى تجمعى توزىع ذرات، اندازه اى برحسب ميلى متر که ده درصد وزنى ذرات، رىزتر از آن و 

 .از ذرات، درشتر از آن باشند
   بازیافت9  - 2

Revivification 
 .مراجعه شود» عالسازى مجددف«به واژه 

    بستر ثابت10  - 2

Fixed bed 
 .بسترى از ذرات گرانولى که سيال بدون اىجاد حرکت قابل مالحظه در بستر عبور مى کند

    بستر سیال11  - 2

Fluidized bed 
ه طور کامل و بسترى از ذرات گرانولى که سيال در آن با سرعتى کافى به سمت باال جرىان مى ىابد و ذرات را ب

 .تصادفى در فاز سيال به حالت معلق در مى آورد

   بستر قابل انبساط 12  - 2

Expanded bed 
بسترى از ذرات گرانولى که سيال  از ميان آن با سرعتى کافى به سمت باال جرىان مى ىابد و بدىنوسيله ذرات را بدون 

 .دا مى کنداىجاد تغيير در وضعيت نسبى آنها، قدرى باال مى برد و ج

   بستر متحرک پیوسته13  - 2

Continuous moving bed 
است ) دانه اى(فرآىند جذب سطحى که مشخصه آن، جرىان ىک سيال از ميان بستر متحرک پيوسته اى از جاذب گرانولى
 .ددو در آن جاذب مستعمل به طور پيوسته تخليه  مى شود و جاذب بازىابى شده ىا نو بطور مداوم اضافه مى گر

 )جریان(  بستر متحرک دوره ای14  - 2

Intermittent moving bed (pulse, slug) 
در جهت پاىين به باال است ) دانه اى(فرآىند جذب سطحى که مشخصه آن جرىان سيال از ميان بستر ثابت جاذب گرانولى 
ده ىا نو به باالى بستر اضافه مى و در آن جاذب مستعمل به طور متناوب از ته بستر تخليه مى شود و جاذب بازىابى ش

 . شود

    به صورت مبنا15  - 2

As is basis 
 .همانطور که درىافت شده

   تئوری  جذب سطحی النگمور16  - 2

Langmuir adsorption theory 
 سطح ىک جاذب تنها داراى مکانهاى انرژى ىکسان است و جذب به ىک الىه تک مولکولى محدود 

 .مى شود

 وزیع حجم منافذ  ت17  - 2

Pore volume distribution 
 .توزىع حجم منافذ در ميان منافذى با قطر ىا اندازه متفاوت



 

   توزیع مساحت سطحی18  - 2

Surface area distribution 
 .با اندازه ىا قطرهاى متفاوت) خلل و فرج(توزىع مساحت سطحى براساس برخى وىژگيها مانند منافذ

     جاذب19  - 2

Adsorbent 
 .هر جامدى که تواناىى تغليظ کردن مقادىر قابل توجهى از ساىر مواد برروى سطح خود را داشته باشد

    جذب20  - 2

Sorption 
 .فرآىندى که در آن مولکول هاى سيال از طرىق  جذب پخشى ىا جذب سطحى گرفته مى شوند

    جذب پخشی21 - 2
Absorption 

يال توسط ىک ماىع ىا جامد گرفته مى شوند و در کل توده آن ماىع ىا جامد پخش فراىندى که در آن مولکول هاى س
 .مى شوند

    جذب سطحی22  - 2

Adsorption 
 .فرآىندى که در آن مولکول هاى سيال به واسطه نيروهاى شيمياىى ىا فيزىکى ىا هردو، برروى سطح تغليظ مى شوند

    جذب سطحی با جریان ناهمسو23  - 2

Countercurrent adsorption 
 .فرآىند جذب سطحى که در آن جرىان سيال، مخالف جهت حرکت جاذب مى باشد

    جذب سطحی برگشت پذیر24  - 2

Reversible adsorption 
 .فراىند جذب سطحى که در آن نمودار همدماى واجذبى به نمودار همدماى جذب نزدىک مى باشد

   جذب سطحی برگشت ناپذیر25 -  2

Irreversible adsorption 
 .جذبى سطحى که در آن همدماى واجذبى به سمت ظرفيت جذب سطحى تعادلى باالتر از همدماى جذب جابجا مى شوند

   جذب سطحی ترجیحی 26  - 2

Preferential adsorption 
 .فرآىند جذب سطحى که در آن ميزان جذب ىک ىا چند جزء مشخص بسيار بيشتر از ساىر اجزاء باشد

   جذب سطحی شیمیایی27  - 2
Chemical adsorption 

 .مراجعه شود" جذب شيمياىى"به واژه 

 )جذب سطحی  وان در والس(  جذب سطحی فیزیکی 28  - 2

Physical adsorption (Van der Waals adsorption) 
ى ميعان برابرى پيوند بين ماده جذب شونده و سطح جامد به وسيله نيروهاىى که سطوح انرژى آنها با سطوح انرژ

 .مى کند



 

   جذب سطحی هیدرولیتیکی29  - 2

Hydrolytic adsorption 
 .جذب سطحى اسيد ىا بازى که کمى ىونيزه شده اند و از هيدروليز بعضى از نمکها درمحلول آبى بوجود  مى آىند

 )جذب سطحی شیمیایی(  جذب شیمیایی 30  - 2

Chemisorption (chemical adsorption) 
 ماده جذب شده به سطح جامد به وسيله نيروهاىى که سطوح انرژىشان در حدود انرژى ىک پيوند شيمياىى اتصال
 .مى باشد

 چگالی بلوک  31  - 2
Density, block 

 .مراجعه کنيد" چگالى ذره اى"به واژه
 چگالی توده ای  32  - 2

Density, bulk 
 .به واژه چگالى ظاهرى مراجعه کنيد

 ذره ای  چگالی 33 -  2

Density, particle (density, block) 
به (جرم واحد حجم جاذب جامد در شراىط معين بدون احتساب فضاى خالى بين ذرات اما با درنظرگرفتن حجم منافذ آنها 

 ) . نيز گوىند ١اىن چگالى، چگالى بلوک 

 )چگالی توده ای(  چگالی ظاهری 34  - 2

Density, apparent (density, bulk) 
 .جرم واحد حجم جاذب جامد در شراىط معين با احتساب حجم منافذ ذرات و فضاى خالى بين آنها 

 

    چگالی مطلق یا حقیقی35  - 2

Density, absolute or true 
 .جرم واحد حجم جاذب جامد در شراىط معين بدون احتساب حجم منافذ ذرات و فضاى خالى بين آنها

   حجم منافذ36  - 2

Pore volume 
 .حجم منافذ در واحد وزن جاذب

   حلقه پسماند37  - 2

Hysteresis loop 
 واگراىى بين نمودارهاى همدماى جذب و واجذب

   خاکستر38  - 2

Ash 
 .باقى مانده ىک ماده پس از احتراق تحت شراىط معين

    خوراک دهی  مرحله ای 39  - 2

Split feed 

                                                 
1 - block density 



 

با ( ب پودرى در دو ىا چند مرحله به محلول مورد تصفيه اضافه مى شودفرآىند جذب سطحى فاز ماىع که در آن جاذ
 ).جداسازى بينابينى جاذب ىا بدون آن

   خیس شوندگی40  - 2

Wettability 
 .ميزان مرطوب شدن ذرات تحت شراىط مشخص

   دُز41  - 2

Dosage 
 . شودمقدار ماده بکارگرفته شده به ازاء واحد حجم ىا وزن سيالى که باىد تصفيه

 )نقطه آتش گرفتن(  دمای اشتعال 42  - 2

Ignition temperature (kindling point) 
 پاىين ترىن دماىى که در آن تحت شراىط مشخص احتراق به طور خود به خودى اتفاق مى افتد

   راندمان نسبی43  - 2

Relative efficiency 
 .ن با کارآىى جاذب مرجع از طرىق آزمون معينميزان ظرفيت جذب سطحى ىک جاذب براساس مقاىسه کارآىى آ

   ریزه ها44  - 2

Fines 
 .ذراتى که از کوچکترىن اندازه ذرات اسمى کوچکترند

 زمان سرویس  45  - 2
Service time 

 .مراجعه شود» عمر سروىس دهى«به واژه 

   سختی46  - 2

Hardness 
وط مى باشد و از طرىق آزمونهاى وىژه اندازه گيرى اصطالحى عمومى که به مقاومت ذرات در برابر خردشدن مرب

 .شود

   ضریب همسانی47  - 2

Uniformity coefficient 
 درصد وزنى ۴٠( درصد وزنى ذرات رىزتر از آن است۶٠در منحنى تجمعى توزىع ذرات نسبت قطرى از ذرات که 

 درصد ذرات بزرگتر از ٩٠(ن است  درصد وزنى ذرات رىزتر از آ١٠به قطرى از ذرات که ) ذرات بزرگتر از آن
 .را ضرىب ىکنواختى گوىند) آن

    ظرفیت جذب دینامیکی48  - 2

Dynamic adsorptive capacity 
مقدار کمى جزء مورد نظر جذب شده به ازاء واحد جاذب، حاصل از عبور ىک سيال ىا مخلوطى از چند سيال از روى 

 .نىک بستر ثابت جاذب تا رسيدن به نقطه شکست آ

   ظرفیت جذب سطحی  تعادلی49  - 2

Equilibrium adsorptive capacity 
ميزانى از ىک  جزء معين از سيال ىا مخلوط سياالت که به ازاء مقدار واحد جاذب در غلظت و دماى تعادل ىا فشار 

 .تعادلى جذب مى شود



 

   عمر  سرویس دهی50  - 2

Service life (service time) 
 .قطه پاىان در فرآىند جذب سطحىزمان رسيدن به ن

   عمر عملیاتی تسریع شده51  - 2

Accelerated service life 
 .مدت زمان رسيدن به نقطه پاىان در آزمون جذب سطحى تسرىع شده

   عمق بحرانی بستر52  - 2

Critical bed depth 
 .گيردکمترىن عمق مورد نياز براى ىک بستر جاذب که ناحيه  انتقال جرم را دربر 

   عملیات ناپیوسته تماسی53  - 2

Contact batch operation 
فرآىند جذب سطحى که در آن ىک جاذب براى تصفيه ىک  سيال در آن توزىع  مى شود و پس از رسيدن به ىک تعادل 

 .عملى  از آن سيال جدا مى گردد

   غبار54  - 2

Dust 
ت در هوا ىا ساىر گازها و همچنين به ذراتى کوچکتر از ىک اصطالحى غيردقيق که به ذراتى با قابليت تعليق موق

 .اندازه دلخواه اشاره دارد

    غلظت آستانه55  - 2

Threshold concentration 
 .حداقل غلظت  ماده که از طرىق روش آزمون بو ىا مزه قابل تشخيص است

   فعال سازی56  - 2

Activation 
 .مى ىابد) توسعه( ماده بهبود هر فرآىندى که طى آن خواص جذب سطحى ىک

    فعالسازی مجدد57  - 2

 Reactivation (revivification) 
 .فراىند اکسيداسيون براى بازگرداندن خواص جذب سطحى جاذب مستعمل

   فعالیت58  - 2

Activity 
 جاذب  اصطالحى عام براى بيان ظرفيت جذب سطحى در حالت کلى و همچنين  براى بيان ظرفيت جذب ىک ماده

 .اندازه گيرى شده طبق ىک آزمون استاندارد

   فیلتر پذیری59  - 2
Filterability 

 .ميزان جرىانى که در آن ذرات مى توانند از ىک دوغاب به کمک ىک محيط تراوا در شراىط مشخص جدا شوند

   قابلیت نگهداری60  - 2

Retentivity 
 .مقاومت جاذب در برابر واجذبى ماده جذب شده



 

   قطر متوسط ذره61  - 2

Mean particle diameter 
اندازه متوسط وزنى ذرات جاذب گرانولى برحسب ميلى متر که از طرىق جمع مقادىر بدست آمده از حاصلضرب درصد 

 .مربوطه و تقسيم آن بر صد، محاسبه مى شود) غربال(ذرات داراى  ابعاد ىکسان در اندازه متوسط سوراخ هاى الک 

 )خلل و فرج(طر منفذ    ق62  - 2

Pore diameter 
قطر منفذ مدلى که شکل منافذ جاذب در آن استوانه اى فرض مى شود و با استفاده از داده هاى حاصل از دستورالعمل 

 .مشخص محاسبه مى شود

   کانالیزه شدن63  - 2

Channeling 
ها ىا ستون هاى ثابتى از ذرات در نتيجه جرىان بيشتر سيال از مسيرهاى داراى مقاومت کمتر که مى تواند در بستر

 .انباشت غيرىکنواخت، اشکال و اندازه هاى نامنظم ذرات، بسته هاى گاز، اثرات دىواره اى و عوامل دىگر اتفاق بيافتد

 )گرمخانه(   کاهش ناشی از خشک کردن در آون64  - 2

Oven drying loss 
 .تحت شراىط مشخص) مخانهگر(کاهش وزن ماده ناشى از حرارت دادن آن در آون

    کربن فعال65  - 2

Activated carbon 
 .ىافته است) توسعه(گروهى از مواد کربنى که خواص جذب سطحى آنها طى فرآىندهاى ساخت، بهبود

   کربن فعال پودر شده66  - 2

Powdered activated carbon 
 .کوچکتر است )٨٠مش (  ميکرون١٨٠کربن فعالى که اندازه ذرات آن عمدتًا از

   کربن فعال قرص شده67  - 2

 Pelleted activated carbon 
 .نوعى از کربن فعال گرانولى که به شکل استوانه اى مى باشد

   کربن فعال گرانولی68  - 2

Granular activated carbon 
 .بزرگتر است) ٨٠مش ( ميکرون ١٨٠کربن فعالى که اندازه ذرات آن عمدتًا از

 

 ز  زدایی  گا69  - 2

Degassing 
 .حذف گازها

   گرمای انتگرالی جذب سطحی70  - 2

Integral heat of adsorption 
 .مجموع گرماى دىفرانسيلى جذب سطحى از صفر تا سطحى معين از جذب

   گرمای جذب سطحی 71  - 2

Heat of adsorption 



 

 .گرماىى که در طى فراىند جذب سطحى آزاد مى شود

 یفرانسیلی جذب سطحی  گرمای د72  - 2

Differential heat of adsorption 
 .گرماىى که در طى فراىند جذب ماده جذب شونده در شراىط مشخص از جذب سطحى، آزاد مى گردد

   الیه تک مولکولی73  - 2

Monomolecular layer 
 .الىه نازک جذب شده که ضخامت آن به اندازه ىک مولکول است

 ولی  الیه چند مولک74  - 2

Multimolecular layer 
 .الىه نازک جذب شده که ضخامت آن بيش از ىک مولکول است

   ماده جذب شونده75  - 2

Adsorbate 
 .هر ماده اى که جذب شده ىا مى تواند جذب شود

   مبنای خشک76  - 2

Dry basis 
 .بدون احتساب هرگونه  رطوبتى که ممکن  است در ماده موجود باشد

 ل آزمون ساختگی  محلو77  - 2

Synthetic test solution 
 .محلولى از دو  ىا چند جزء که براى ارزىابى جاذب تحت شراىط مشخص تهيه مى شود

   مساحت سطحی78  - 2

Surface area (B.E.T) 
 و با استفاده از داده هاى حاصل از جذب سطحى (B.E.T) تلر - امت -مساحت سطح کل جامدى که از معادله بروناور 

 .و ىا واجذبى نيتروژن تحت شراىط مشخص محاسبه مى شود

    مقاومت سایشی79  - 2

 Abrasion resistance 
 .وىژگى مقاومت ىک ذره در برابر خرد شدن و ىا ساىيده شدن بر اثر اصطکاک 

    منافذ80  - 2

Pores 
 .شبکه پيچيده از کانالهاى درون ذره جاذب 

   منافذ درشت81  - 2

Macropore 
 ). آنگستروم۵٠٠( نانومتر ۵٠نافذ با قطر بيش از م

   منافذ ریز82  - 2

Micropore 
 .تجاوز نمى کند)  آنگستروم٢٠( نانومتر ٢منافذى که قطر آنها از 



 

   منافذ متوسط83  - 2

Mesopore 
 ). آنگستروم۵٠٠ تا ٢٠( نانومتر ۵٠ تا ٢منافذى با قطر بين 

   منطقه جذب سطحی84  - 2

Adsorption zone 
 .مراجعه شود» ناحيه انتقال جرم«به واژه 

   مواد قابل استخراج با آب85  - 2

Water-extractable material 
 .موادى که از طرىق حل شدن در آب در شراىط مشخص از مواد دىگر جدا مى شوند

    مواد قابل استخراج با اسید86  - 2

Acid-extractable material 
 .يد تحت شراىط خاص حل مى شوندموادى که توسط ىک اس

   موج جذب سطحی87  - 2

Adsorption wave 
 .مراجعه شود» ناحيه انتقال جرم«به واژه 

   میان شکن88  - 2

Breakthrough 
 .اولين ظهور ماده جذب شونده مورد نظر در جرىان خروجى تحت شراىط معين

 

    میزان  رطوبت89  - 2

Moisture content 
 .ود در ىک ماده که تحت شراىط مشخص اندازه گيرى مى شودمقدار آب موج

 )ناحیه جذب سطحی ) (موج جذب سطحی (   ناحیه انتقال جرم 90  - 2

Mass transfer zone (adsorption wave) (adsorption zone) 
ل تشخيص ناحيه اى که در آن غلظت ماده جذب شونده مورد نظر در سيال، از غلظت ورودى به کمترىن غلظت قاب

 .کاهش مى ىابد

    نقطه پایانی91  - 2

End point 
 .رسيدن غلظت ماده جذب شونده مورد نظر به حداکثر ميزان  مجاز در جرىان  خروجى

    نقطه شکست92  - 2

Breakpoint 
 .ظهور غلظت مشخصى از ماده جذب شونده در جرىان خروجى

    نمودار  همدمایی جذب سطحی فریانلیچ93  - 2

Freundlich adsorption isotherm 
نمودار لگارىتمى مقدار جزء جذب شونده، به ازاء واحد جاذب برحسب غلظت آن جزء در تعادل و دماى ثابت، که طبق 

 .معادله جذب فرىانليچ خط راستى به معادله زىر است



 

X/M = k .Cn 
:که در آن  

X : مقدار جذب شده 
M : مقدار جاذب 
C : غلظت 

 k, n : ثابتمقادىر 

    نمودار هم دمایی النگمور94  - 2

Langmuir isotherm 
 .نمودارى از داده هاى جذب سطح همدماىى که مطابق با معادله جذب سطحى  النگمور است

    واجذبی95  - 2

Desorption 
 .جداسازى ماده جذب شده از ماده جاذب

 

    هدایت الکتریکی ماده ذره ای96  - 2

Electrical conductivity of a particulate substance 
 .جرىان عبورى از واحد سطح مقطع به ازاء ىک واحد تغيير پتانسيل در شراىط خاص انباشتگى

    هم جذب شده97  - 2

Isothere 
 .نمودار فشار ىا غلظت تعادل نسبت به دما هنگامى که مقدار جذب به ازاء واحد جاذب ثابت باشد

    هم جذبی98  - 2

Coadsorption 
 .جذب سطحى دو ىا چند جزء برروى ىک جاذب که هر کدام از آنها بر قابليت جذب دىگرى تأثير دارد

    هم فشار99  - 2

Isobar 
 .نمودار مقدار جذب به ازاء واحد جاذب نسبت به دماى تعادلى، در غلظت ىا فشار ثابت

    هم دما100  - 2

Isotherm 
 .ب نسبت به غلظت ىا فشار تعادلى  در دماى ثابتنمودار مقدار جذب به ازاء واحد جاذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فهرست الفبایی فارسی به انگلیسی 3
 

 فارسی انگلیسی شماره بند صفحه

١-٢ ١  Threshold odor test  آزمون آستانه بو

٢-٢ ١ Accelerated adsorption tests آزمون تسريع شده جذب سطحى 

٣-٢ ١ Regeneration  احياء مجدد

٢ ١-۴ Impact strength  استحکام در برابر ضربه

٢ ١-۵ Crushing strength  استحکام دربرابر خرد شدن

٢ ١-۶ Surface Oxides  اکسيدهاى سطحى

٧-٢ ٢ Electrophoresis  الکتروفورز

٨-٢ ٢ Effective size  اندازه مؤثر

٩-٢ ٢ Revivification  بازيافت
١٠-٢ ٢ Fixed bed  بستر ثابت

١١-٢ ٢ Fluidized bed  بستر سيال

١٢-٢ ٢ Expanded bed  بستر قابل انبساط

١٣-٢ ٢ Continuous moving bed  بستر متحرک پيوسته

١-٢ ٢۴ Intermittent moving bed 
(pulse, slug)  )جريان(بستر متحرک دوره اى

١-٢ ٣۵ As is basis  به صورت مبنا

١-٢ ٣۶ Langmuir adsorption theory  تئورى  جذب سطحى النگمور

١٧-٢ ٣ Pore volume distribution  توزيع حجم منافذ

١٨-٢ ٣ Surface area distribution  توزيع مساحت سطحى

١٩-٢ ٣ Adsorbent  جاذب

٢٠-٢ ٣ Sorption  جذب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ادامه فهرست الفبایی فارسی به انگلیسی
 
 

 فارسی انگلیسی شماره بند صفحه

٢١-٢ ٣ Absorption   پخشىجذب

٢٢-٢ ٣ Adsorption  جذب سطحى

٢٣-٢ ٣ Countercurrent adsorption  جذب سطحى با جريان ناهمسو

٢-٢ ٣۴ Reversible adsorption  جذب سطحى برگشت پذير

۴ ٢-٢۵ Irreversible adsorption  جذب سطحى برگشت ناپذير

۴ ٢-٢۶ Preferential adsorption  جذب سطحى ترجيحى

۴ ٢٧-٢ Chemical adsorption  جذب سطحى شيميايى

۴ ٢٨-٢ Physical adsorption (Van der 
Waals adsorption)

جذب سطحى  (جذب سطحى فيزيکى 
 )واندروالس

۴ ٢٩-٢ Hydrolytic adsorption  جذب سطحى هيدروليتيکى

۴ ٣٠-٢ Chemisorption (chemical 
adsorption)  )ايىجذب سطحى شيمي(جذب شيميايى 

۴ ٣١-٢ Density, block  چگالى بلوک

۴ ٣٢-٢ Density, bulk  چگالى توده اى  

۵ ٣٣-٢ Density, particle (density, 
block)  چگالى ذره اى

۵ ٣-٢۴ Density, apparent (density, 
bulk)  )چگالى توده اى(چگالى ظاهرى 

۵ ٣-٢۵ Density, absolute or true  چگالى مطلق يا حقيقى

۵ ٣-٢۶ Pore volume  حجم منافذ

۵ ٣٧-٢ Hysteresis loop  حلقه پسماند

۵ ٣٨-٢ Ash  خاکستر

۵ ٣٩-٢ Split feed  خوراک دهى  مرحله اى

۵ ٢-۴٠ Wettability  خيس شوندگى

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ادامه فهرست الفبایی فارسی به انگلیسی

 

 فارسی انگلیسی شماره بند صفحه

۵ ٢-۴١ Dosage  ُدز

۶ ٢-۴٢ Ignition temperature (kindling 
point)  )نقطه آتش گرفتن(دماى اشتعال 

۶ ٢-۴٣ Relative efficiency  راندمان نسبى

۶ ٢-۴۴ Fines  ريزه ها

۶ ٢-۴۵ Service time  زمان سرويس

۶ ٢-۴۶ Hardness  سختى

۶ ٢-۴٧ Uniformity coefficient  ضريب همسانى

۶ ٢-۴٨ Dynamic adsorptive capacity  ظرفيت جذب ديناميکى

۶ ٢-۴٩ Equilibrium adsorptive 
capacity  ظرفيت جذب ديناميکى

٢ ٧-۵٠ Service life (service time)  عمر  سرويس دهى

٢ ٧-۵١ Accelerated service life  عمر عملياتى تسريع شده

٢ ٧-۵٢ Critical bed depth  عمق بحرانى بستر

٢ ٧-۵٣ Contact batch operation  عمليات ناپيوسته تماسى

٢ ٧-۵۴ Dust  غبار

٢ ٧-۵۵ Threshold concentration  غلظت آستانه

٢ ٧-۵۶ Activation  فعال سازى

٢ ٧-۵٧ Reactivation (revivification)  فعالسازى مجدد

٢ ٧-۵٨ Activity  فعاليت

٢ ٨-۵٩ Filterability  فيلتر پذيرى

٢ ٨-۶٠ Retentivity   نگهدارىقابليت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ادامه فهرست الفبایی فارسی به انگلیسی

 

 فارسی انگلیسی شماره بند صفحه

٢ ٨-۶١ Mean particle diameter  قطر متوسط ذره

٢ ٨-۶٢ Pore diameter  )خلل و فرج(قطر منفذ 

٢ ٨-۶٣ Channeling  کاناليزه شدن

٢ ٨-۶۴ Oven drying loss کاهش ناشى از خشک کردن در 
 )مخانهگر(آون

٢ ٨-۶۵ Activated carbon  کربن فعال

٢ ٨-۶۶ Powdered activated carbon  کربن فعال پودر شده

٢ ٩-۶٧ Pelleted activated carbon  کربن فعال قرص شده

٢ ٩-۶٨ Granular activated carbon  کربن فعال گرانولى

٢ ٩-۶٩ Degassing  گاز  زدايى

٧٠-٢ ٩ Integral heat of adsorption  گرماى انتگرالى جذب سطحى

٧١-٢ ٩ Heat of adsorption  گرماى جذب سطحى

٧٢-٢ ٩ Differential heat of adsorption  گرماى ديفرانسيلى جذب سطحى

٧٣-٢ ٩ Monomolecular layer  اليه تک مولکولى

٧-٢ ٩۴ Multimolecular layer  اليه چند مولکولى

٧-٢ ٩۵ Adsorbate   شوندهماده جذب

٧-٢ ٩۶ Dry basis  مبناى خشک

٧٧-٢ ١٠ Synthetic test solution  محلول آزمون ساختگى

٧٨-٢ ١٠ Surface area (B.E.T)  مساحت سطحى

٧٩-٢ ١٠ Abrasion resistance  مقاومت سايشى

٨٠-٢ ١٠ Pores  منافذ
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 فارسی انگلیسی شماره بند صفحه

٨١-٢ ١٠ Macropore منافذ درشت 

٨٢-٢ ١٠ Micropore  منافذ ريز

٨٣-٢ ١٠ Mesopore  منافذ متوسط

٨-٢ ١٠۴ Adsorption zone  منطقه جذب سطحى

٨-٢ ١٠۵ Water-extractable material  مواد قابل استخراج با آب

٨-٢ ١٠۶ Acid-extractable material  مواد قابل استخراج با اسيد

٨٧-٢ ١١ Adsorption wave  موج جذب سطحى

٨٨-٢ ١١ Breakthrough  ميان شکن

٨٩-٢ ١١ Moisture content  ميزان  رطوبت

٩٠-٢ ١١ 
Mass transfer zone 
(adsorption wave) (adsorption 
zone)

) موج جذب سطحى (ناحيه انتقال جرم 
 )ناحيه جذب سطحى (

٩١-٢ ١١ End point  نقطه پايانى

٩٢-٢ ١١ Breakpoint  نقطه شکست

٩٣-٢ ١١ Freundlich adsorption 
isotherm  دمايى جذب سطحى فريانليچ نمودار  هم

٩-٢ ١٢۴ Langmuir isotherm  دمايى النگمور نمودار هم

٩-٢ ١٢۵ Desorption  واجذبى

٩-٢ ١٢۶ Electrical conductivity of a 
particulate substance  ماده ذره اىهدايت الکتريکى 

٩٧-٢ ١٢ Isothere  جذب شده هم

٩٨-٢ ١٢ Coadsorption  جذبى هم

٩٩-٢ ١٢ Isobar  فشار هم

١٠٠-٢ ١٢ Isotherm دما هم 
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شماره بند فارسی انگلیسی  صفحه

Abrasion resistance  ١٠ ٧٩ -٢ مقاومت سايشى

Absorption  ٣ ٢١-٢  پخشىجذب

Accelerated adsorption tests  ١ ٢-٢ آزمون تسريع شده جذب سطحى 

Accelerated service life  ٧ ۵١-٢ عمر عملياتى تسريع شده

Acid-extractable material  ١٠ ٨۶-٢ مواد قابل استخراج با اسيد

Activated carbon  ٨ ۶۴-٢ کربن فعال

Activation  ٧ ۵۶-٢ فعال سازى

Activity  ٧ ۵٨-٢ يتفعال

Adsorbate  ٩ ٧۵-٢ ماده جذب شونده

Adsorbent  ٣ ١٩-٢ جاذب

Adsorption  ٣ ٢٢-٢ جذب سطحى

Adsorption wave  ١١ ٨٧-٢ موج جذب سطحى

Adsorption zone  ١٠ ٨۴-٢ منطقه جذب سطح

As is basis  ٣ ١۵-٢ به صورت مبنا

Ash  ۵ ٣٨-٢ خاکستر

Breakpoint  ١١ ٩٢-٢ نقطه شکست

Breakthrough  ١١ ٨٨-٢ ميان شکن

Channeling  ٨ ۶٣-٢ کاناليزه شدن

Chemical adsorption  ۴ ٢۶-٢ جذب سطحى شيميايى

Chemisorption (chemical 
adsorption)  ۴ ٣٠-٢ )جذب سطحى شيميايى( جذب شيميايى
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شماره بند فارسی انگلیسی  صفحه

Coadsorption  ١٢ ٩٨-٢ هم جذبى

Contact batch operation  ٧ ۵٣-٢ عمليات ناپيوسته تماسى

Continuous moving bed  ٢ ١٣-٢ بستر متحرک پيوسته

Countercurrent adsorption  ٣ ٢٣-٢ جذب سطحى با جريان ناهمسو

Critical bed depth  ٧ ۵٢-٢ عمق بحرانى بستر

Crushing strength  ١ ۵-٢ دربرابر خرد شدناستحکام 

Degassing  ٩ ۶٩-٢ گاز  زدايى

Density, absolute or true  ۵ ٣۵-٢ چگالى مطلق يا حقيقى

Density, apparent (density, 
bulk)  ۵ ٣۴-٢ )چگالى توده اى(چگالى ظاهرى 

Density, block  ۴ ٣١-٢ چگالى بلوک

Density, bulk  ۴ ٣٢-٢ چگالى توده اى

Density, particle (density, 
block)  ۵ ٣٣-٢ چگالى ذره اى

Desorption  ١٢ ٩۵-٢ واجذبى

Differential heat of adsorption  ٩ ٧٢-٢ گرماى ديفرانسيلى جذب سطحى

Dosage  ۵ ۴١-٢ ُدز

Dry basis  ٩ ٧۶-٢ مبناى خشک

Dust  ٧ ۵۴-٢ غبار

Dynamic adsorptive capacity  ۶ ۴٨-٢ ظرفيت جذب ديناميکى

Effective size  ٢ ٨-٢ اندازه مؤثر

Electrical conductivity of a 
particulate substance  ١٢ ٩۶-٢ هدايت الکتريکى ماده ذره اى
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شماره بند فارسی انگلیسی  صفحه

Electrophoresis  ٢ ٧-٢ الکتروفورز

End point  ١١ ٩١-٢ نقطه پايانى

Equilibrium adsorptive 
capacity  ۶ ۴٩-٢ ظرفيت جذب سطحى  تعادلى

Expanded bed  ٢ ١٢-٢ بستر قابل انبساط

Filterability  ٨ ۵٩-٢ فيلتر پذيرى

Fines  ۶ ۴۴-٢ ريزه ها

Fixed bed  ٢ ١٠-٢ بستر ثابت

Fluidized bed  ٢ ١١-٢ بستر سيال

Freundlich adsorption isotherm  ١١ ٩٣-٢ ار  هم دمايى جذب سطحى فريانليچنمود

Granular activated carbon  ٩ ۶٨-٢ کربن فعال گرانولى

Hardness  ۶ ۴۶-٢ سختى

Heat of adsorption  ٩ ٧١-٢ گرماى جذب سطحى

Hydrolytic adsorption  ۴ ٢٩-٢ جذب سطحى هيدروليتيکى

Hysteresis loop  ۵ ٣٧-٢ حلقه پسماند

Ignition temperature (kindling 
point)  ۵ ۴٢-٢ )نقطه آتش گرفتن(دماى اشتعال 

Impact strength  ١ ۴-٢ استحکام در برابر ضربه
Integral heat of adsorption  ٩ ٧٠-٢ گرماى انتگرالى جذب سطحى

Intermittent moving bed (pulse, 
slug) ٢ ١۴-٢ )جريان(بستر متحرک دوره اى 

Irreversible adsorption  ۴ ٢۶-٢ جذب سطحى برگشت ناپذير

Isobar  ١٢ ٩٩-٢ هم فشار
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شماره بند فارسی انگلیسی  صفحه

Isothere  ١٢ ٩٧-٢ هم جذب شده

Isotherm  ١٢ ١٠٠-٢ هم دما

Langmuir adsorption theory  ٣ ١۶-٢ تئورى  جذب سطحى النگمور

Langmuir isotherm  ١٢ ٩۴-٢ نمودار هم دمايى النگمور

Macropore  ١٠ ٨١-٢ منافذ درشت

Mass transfer zone (adsorption 
wave) (adsorption zone)

) موج جذب سطحى (ناحيه انتقال جرم 
 ١١ ٩٠-٢ )ناحيه جذب سطحى (

Mean particle diameter  ٨ ۶١-٢ قطر متوسط ذره

Mesopore  ١٠ ٨٣-٢ منافذ متوسط

Micropore  ١٠ ٨٢-٢ منافذ ريز

Moisture content  ١١ ٨٩-٢ ميزان  رطوبت

Monomolecular layer  ٩ ٧٣-٢ اليه تک مولکولى

Multimolecular layer  ٩ ٧۴-٢ اليه چند مولکولى

Oven drying loss کاهش ناشى از خشک کردن در 
 ٨ ۶۴-٢ )گرمخانه(آون

Pelleted activated carbon  ٩ ۶٧-٢ فعال قرص شدهکربن 

Physical adsorption (van der 
waals adsorption)

جذب سطحى  وان در (جذب سطحى فيزيکى 
 ۴ ٢٨-٢ )والس

Pore diameter  ٨ ۶٢-٢ )خلل و فرج(قطر منفذ 

Pore volume  ۵ ٣۶-٢ حجم منافذ

Pore volume distribution  ٣ ١٧-٢ توزيع حجم منافذ

Pores  ١٠ ٧٩-٢ منافذ

Powdered activated carbon  ٨ ۶۵-٢ کربن فعال پودر شده
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شماره بند فارسی انگلیسی  صفحه

Preferential adsorption  ٣ ٢۶-٢ جذب سطحى ترجيحى 

Reactivation (revivification)  ٧ ۵٧-٢ فعالسازى مجدد

Regeneration  ١ ٣-٢ احياء مجدد

Relative efficiency  ۶ ۴٣-٢ راندمان نسبى

Retentivity  ٨ ۶٠-٢ قابليت نگهدارى

Reversible adsorption  ٣ ٢۴-٢ جذب سطحى برگشت پذير

Revivification  ٢ ٩-٢ بازيافت

Service life (service time)  ٧  ۵٠ -٢  عمر  سرويس دهى

Service time  ۶ ۴۵ -٢  زمان سرویس

Sorption  ٣ ٢٠ - ٢ ذب ج

Split feed  ۵ ٣٩-٢ خوراک دهى  مرحله اى

Surface area (B.E.T)  ١٠ ٧٨-٢ مساحت سطحى

Surface area distribution  ٣ ١٨-٢ توزيع مساحت سطحى

Surface Oxides  ١ ۶-٢ اکسيدهاى سطحى

Synthetic test solution  ٩ ٧۶-٢ محلول آزمون ساختگى

Threshold concentration  ٧ ۵۴-٢ غلظت آستانه

Threshold odor test  ١ ١-٢ آزمون آستانه بو

Uniformity coefficient  ۶ ۴٧-٢ ضريب همسانى

Water-extractable material  ١٠ ٨۵-٢ مواد قابل استخراج با آب

Wettability  ۵ ۴٠-٢ خيس شوندگى
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