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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و دارداستان مؤسسة با آشنايي

 صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 بـه  را ايـران ) رسـمي ( ملي استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

  .دارد عهده

 علمـي،  مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين 

 تجاري و فناوري توليدي، شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان كنندگان،مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه شاركتم از كه است

 بـه  نظرخـواهي  براي ايران ملي استانداردهاي نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي

 آن بـا  مـرتبط  ملـي  كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط يفن هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع

 مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش .شود مي منتشر و چاپ ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته

 به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة كنند مي يهته شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و

 در شـده  نوشـته  مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي ترتيب، بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي شكيلت استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد ملي كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة 
الكتروتكنيـك   المللي بين كميسيون 1

2
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 غـذايي   كـدكس  كميسيون 

5
(CAC) در 

 آخـرين  از كشـور،  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور

 مـي  ايـران  صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي

 حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمنـي  و سـالمت  حفظ كنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني شپي موازين رعايت با تواند

 محصـوالت  بـراي  را ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  از بعضي اجراي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان

 بازارهـاي  حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي

   . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين

 مميزي بازرسي، موزش،آ مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين

 ، سـنجش  وسـايل  )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و

 احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة

 كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللـي  بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة م،الز شرايط

 ديگـر  از ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

 .است مؤسسه اين وظايف

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين ميسيون فني ك

  " )روش مرجع(اندازه گيري ميزان رطوبت - )خام(سبزقهوه   "

  )تجديد نظر اول(

  

  يا نمايندگي/ سمت و     : رئيس

                         وايركاوئي ، شيام

  )ييع غذايي علوم و صناادكتر( 

  اهواز شهيد چمران  دانشگاه              

    

    :دبير

  نايمري ،يم

    )ييع غذايسانس صنايفوق ل(

  رضوي خراسان استان اداره كل استانداردوتحقيقات صنعتي    

  

   )ءاسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء

     ز ،احمديلي شاندياسماع

                                             )        ليسانس كشاورزي ( 

  رضوي  خراساناستان  عتياداره كل استاندارد وتحقيقات صن  

  

    

  

  صالح آبادي ، محسن 

  )             ليسانس علوم و صنايع غذايي(

  

              

  سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي         

  

  

  

  علوي نژاد ، هاله 

                  )ليسانس علوم و صنايع غذايي(

  

  

  عينك چي، بهاره

                  )اييليسانس علوم و صنايع غذ(

  كارشناس و مشاور در امور صنايع غذايي         

  

  

  

  )      مولتي ( شركت صنايع قهوه پارت سازان

  

  

  عباسي ، فاطمه 

  )شيمي –ليسانس بيولوژي (

  

  

  ايقلي زاده ، رو

                      )  ييع غذايسانس صنايفوق ل( 

             

           

  رضوي  خراساناستان  دارد وتحقيقات صنعتياداره كل استان  

        

  

               

 مركز پژوهشهاي غالت-شركت بازرگاني دولتي  

    



 

 ه

  

  

  كاهاني زاده، محمد حسين

  )                    ليسانس علوم و صنايع غذايي فوق (

   

            

          

  معاونت غذا و دارو –دانشگاه علوم پزشكي مشهد   

  

  

  

  نجف زاده ، نرگس

                    )يژولويكروبيم  ليسانس  (

  

  

            

            

  چابهارشهرستان   صنعتي  ستاندارد و تحقيقاتااداره             

  

  

   بايهرمزي ، فر

                        )هيسانس تغذيل(

         

  و بلوچستان اناستان سيست  صنعتي  استاندارد و تحقيقات اداره كل
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  مندرجات فهرست                                   

 عنوان

 استاندارد مؤسسة با آشنايي

  

 صفحه

 ج

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ح  پيش گفتار

  1  و دامنه كاربرد هدف    1

  1  مراجع الزامي     2

  1  و تعاريف اصطالحات     3

  2  اساس روش     4

  2  يا واكنش گرها/ مواد و   5

  2  وسايل    6

  4  نمونه برداري  7

  4  تهيه آزمايه 8

                                            روش آزمون 9

  بيان نتايج 10

  تكرارپذيري 11

  گزارش آزمون 12

  )اطالعاتي(پيوست الف 

6  

6  

9  

9  
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  ش گفتار پي

 1371در سـال  رنخستين بـا   "روش مرجع -اندازه گيري ميزان رطوبت – )خام(سبزقهوه " استاندارد

اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط موسسه اسـتاندارد و تحقيقـات   .تدوين شد

                 ت و درو تأييد كميسيون هـاي مربـوط بـراي اولـين بـار مـورد تجديـد نظـر قـرار گرفـ           صنعتي ايران

 7/10/87مـورخ .خوراك و فراورده هـاي كشـاورزي  اجالس كميته ملي استانداردهفت صدو هفتادمين 

قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات موسسـه       3اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده . تصويب شد

ستاندارد ملي ايران منتشر مي ، به عنوان ا1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه 

  .شود

،  در زمينـه صـنايع ، علـوم و خـدمات     براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت هاي ملي و جهاني

 وبراي اصالح  پيشنهادي كه گونهتجديد نظر  خواهد شد و هر استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم

ر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد هنگام تجديد نظتكميل اين استانداردها ارائه شود ، 

  .، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي ايران استفاده كردبنابراين . .گرفت

  

  .مي شود 1371سال  : 3324استاندارد ملي ايران شماره اين استاندارد جايگزين 

  

  :به شرح زير است منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته 
1-ISO 1446 : 2001 ,  Green coffee  - Determination of water content- Basic reference 

method.    
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  روش مرجع -رطوبت  اندازه گيري ميزان – )خام(سبزقهوه 

  و دامنه كاربرد  هدف   1

 ،   ه گيري رطوبت موجود درقهوه سبزانداز براي مرجعاستاندارد، تعيين روش   اين  از تدوين  هدف 

روش هايي كه به صورت متداول و تكميل  بازبينياين روش ، به عنوان روشي استاندارد براي  -  يادآوري. مي باشد

  .براي اندازه گيري رطوبت قهوه به كار مي روند ، طراحي شده است) معمول(

.  

    الزامي  مراجع 2

  بدين.  است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك 

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ . شود  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب

انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي 

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است ، همواره .يران نيستا

   .آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  :  است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  جعا از مر  استفاده 

رداري از دانه قهوه خام بسته روش نمونه ب، 1372سال :3309استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  بندي شده

  )تجديد نظر اول( ، ويژگيهاي دانه قهوه خام 1372سال :589استاندارد ملي ايران شماره    2-2

  

    و تعاريف  اصطالحات   3 

  :  رود زير به كار مي  استاندارد  اصطالح با تعريف  در اين 

 3 -1     

  رطوبت قهوه سبز 

اهش وزن دانه قهوه پس از رسيدن به تعادل واقعي در محيطي كه فشار رطوبت قهوه سبز عبارت است از ك

  .ازهرگونه واكنش مزاحم اجتناب شوديطي كه در آن اوتحت شر مي باشدبخار آب آن صفر

در حال حاضر ، اين كاهش وزن مطابق با ميزان واقعي رطوبت موجود در قهوه سبز در نظر گرفته        – 1 يادآوري

  .مي شود

  

  



 

 2

قبأل به صورت درصد (رطوبت محتوي برحسب درصد جرمي فرآورده مورد آزمون بيان مي گردد  -  2رييادآو

  ).جرمي بيان مي شده استدرصد  / جرمي يا  جرمي /جرمي

    روش  اساس   4

 ،مشروط بر اين كه قهوه سبز اندازه گيري كاهش وزن قهوه سبز مي باشد،اساس روش عبارت از   

كيلو  2 ± 7/0درجه سلسيوس و فشار  48±2بت خرد شده و در دماي بدون تغيير ميزان رطو

   .، به حالت تعادل با محيط بدون آب رسيده باشد  1پاسكال

  .در مورد دانه هاي خيلي مرطوب ،  ابتدا بايد خشك كردن مقدماتي انجام شود -   يادآوري

  

   يا واكنشگرها/ مواد و   5

  .آزمايشگاهي هستند خلوصاراي هايي استفاده كنيد كه دواكنش گرفقط از 

  اسيد سولفوريك 1- 5

  .گرم در ميلي ليتر باشد 83/1يا مساوي / كه وزن مخصوص آن بزرگتر و

  ).  5O  2P( ظرفيتي  5اكسيد فسفر  2- 5

  وسايل   6

  :، وسايل زير نيز مورد نياز است يعالوه بر وسايل معمول آزمايشگاه

  دستگاه مكنده 1- 6

  ).به عنوان مثال پمپ آب(كيلو پاسكال كاهش دهد 2 ± 7/0فشار را تا حد  مكنده بايددستگاه 

  آسياب   2- 6

  :و داراي مشخصات زير است نمي كنداز جنس ماده اي باشد كه رطوبت را جذب آسياب بايد 

  .به راحتي قابل تميز كردن باشد  2-1- 6

  .حداقل فضاي مرده را دارا باشد 2- 6-2 

و حتي االمكان  بدون ايجاد حرارت قابل مالحظهعمل خرد كردن را سريع و يكنواخت ،  2-3- 6

  .انجام دهد بدون تماس با هواي خارج

                                                
  .ميلي متر جيوه است 20تا  10يا /  ميلي بار و 20±7هر كيلو پاسكال تقريبأ برابر   -1



 

 3

درصد ذرات ساييده شده قهوه داراي قطر  90طوري بتوان آن را تنظيم كرد كه بيش از   2-4- 6

  .ميلي متر داشته باشند 5/0درصد آن قطر كمتر از  50كمتر از يك ميلي متر و بيش از 

  

  ظرف فلزي مسطح 3- 6

همچنين سطح موثر .ي مقاوم به خوردگي و داراي در پوشي كه محكم روي آن بسته شود ، باشدظرف

گرم در هر سانتي متر مربع  3/0را به ميزان حداكثر  آزمونهاين ظرف بايد به گونه اي باشد كه بتوان 

  .در آن پخش كرد

  .نمونه اي از يك ظرف مناسب در پيوست اطالعاتي الف نشان داده شده است

  رف ناوداني شكلظ 4- 6

و سطح موثر اين ظرف  2- 5طبق بند ظرفيتي  5كه از جنس چيني يا شيشه و حاوي اكسيد فسفر 

  .برابر باشد 3- 6طبق بند  ظرفبايد در صورت امكان با سطح موثر 

  لوله ي خشك كن شيشه اي 5- 6

يك قسمت اين .اين لوله شيشه اي شامل دو قسمت مي باشد كه به راحتي به يكديگر متصل مي شوند

حاوي نمونه قهوه مي باشد و  3-6و براي قرار دادن ظرف فلزي طبق بند لوله داراي انتهاي بسته 

اول است كه ازيك طرف به قسمت و داراي دو انتهاي باز  4- 6قسمت ديگر آن ناوداني شكل طبق بند 

          يكي وصل متصل مي شود و در انتهاي ديگر آن شيري نصب شده كه براي تخليه به لوله بار

  .محل اتصال اين دو قسمت به صورت سنباده اي است.مي گردد

  .نمونه اي از يك لوله ي خشك كن شيشه اي مناسب در پيوست اطالعاتي الف نشان داده شده است

  

  آون الكتريكي با دماي ثابت  6- 6

 3- 6ه طبق بند را كه حاوي ظرف نمون 5- 6ديگري كه بتوان قسمتي از لوله طبق بند  سامانهيا هر 

  .درجه سلسيوس در آن قرار داد 48 ±2است، براي رساندن به دماي ثابت 

  بطري قابل شستشو با گاز  7- 6

  .مي باشد 1- 5كه شامل اسيد سولفوريك طبق بند 

  ترازوي دقيق آزمايشگاهي 8- 6

  .يك ده هزارم گرم مي باشدتا كه داراي قابليت توزين 
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  نمونه برداري            7

را دريافت نمايدكه هيچگونه تغييري در طول  كه نماينده واقعي فرآورده است نمونه اي ايدب آزمايشگاه

  .حمل و نقل و نگهداري در آن ايجاد نشده و آسيبي به آن نرسيده باشد

  .انجام شود 1372سال 3309شماره ران يطبق استاندارد ملي ابايد نمونه برداري 

ن يبه ا ،ار مهم مي باشد يسرعت عمل انجام آزمون بس،هوا قرار گرفته اند  برابردر يي كه نمونه هابراي  -  يادآوري

  .جاد شوديگري ايا مشكل دي بروداز دست بسته به رطوبت نسبي هوا ل كه ممكن است مقداري از رطوبت نمونه يدل

  

  تهيه آزمايه           8

  ارزيابي اوليه مقدار رطوبت نمونه          8-1

، را بدون  589شماره طبق تعاريف مندرج در استاندارد ملي ايران ، ) خام(سبز  قهوهنمونه    1- 8-1

  .كنيدكامأل مخلوط   3-8طبق بند  اصالح رطوبت

، ........... سال......... : استاندارد ملي ايران شمارهاده از فابتدا رطوبت موجود در نمونه را با است   2- 8-1

  .ديگري مورد ارزيابي قرار دهيد، يا روش سريع و مناسب ............

  گيري نمونه       8-2

  .گرم از نمونه قهوه سبز را برداريد 4تا  3به سرعت و بدون وقفه 

و مقدار  كنيدباشد از آن صرف نظر ... اگر اين مقدار قهوه داراي ناخالصي زيادي مانند شن، قطعات چوب و -  يادآوري

 .ديگري از نمونه را برداريد

هاي برداشته شده از نمونه اصلي بايد به صورت جداگانه مورد عمل خشك كردن  ونهنمهريك از 

  .قرار گيرد 4-8و ساييدن طبق بند  3- 8مقدماتي طبق بند

  خشك كردن مقدماتي         8-3

بيش  2-1- 8در صورتي كه مقدار رطوبت موجود در دانه قهوه پس از ارزيابي اوليه طبق بند    1- 8-3

  .باشد، بايد قبل از ساييدن مطابق شرح زير خشك شود درصد جرمي 11از

و هم چنين مقداري از رطوبت آن در طول  استمشكل  رطوبت زيادي داردساييدن قهوه سبزي كه  -   يادآوري

 .ساييده شدن از بين مي رود

كه قبأل آن را خشك و وزن كرده ايد  3-6را در ظرف فلزي طبق بند 2-8ه طبق بند نمون  2- 8-3

  .گرم وزن كنيد 0002/0داده و مجموع را تا تقريب  قرار

      كه داراي انتهاي بسته  5-6ظرف فلزي را در آن قسمت از لوله خشك كن طبق بند  3-3- 8 

قرار دهيد و درقسمت ديگر لوله شيشه اي كه مجهز به شير است ، ظرف ناوداني شكل طبق بند است 
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 10پرشده و داراي ضخامتي معادل  2-5طبق بند ي ظرفيت 5را كه از يك اليه اكسيد فسفر  4- 6

وصل  1-6سپس اين قسمت را از طريق شير ، به دستگاه مكنده طبق بند .ميلي متر است قرار دهيد

  .كيلو پاسكال كاهش دهيد 2 ± 7/0و فشار داخل لوله را تاحد  كنيد

راي ظرف فلزي نمونه است از سپس قسمتي از لوله را كه دا.و دستگاه مكنده را برداريد ببنديد شير را

در حاليكه قسمت ديگر كه شامل ظرف ناوداني  كنيد،وارد  6-6يكي از دريچه هاي آون طبق بند 

  .شكل است خارج از آون قرار مي گيرد

كه فشار داخل اطمينان حاصل نماييد .ساعت لوله را از آون خارج و سرد كنيد 3تا  2پس از  4- 8-3

سپس هوايي را .اي جلوگيري از جدا شدن دو قسمت از يكديگر ، پايين استلوله به اندازه ي كافي بر

خشك شده است از داخل لوله عبور  1- 5با عبور از اسيد سولفوريك طبق بند  7- 6كه طبق بند 

آن را  پوشو بال فاصله در كنيد، ظرف فلزي را خارج  كنيددو قسمت لوله شيشه اي را باز .دهيد

   .گرم وزن كنيد 0002/0محكم ببنديد و با تقريب 

، عبور هوا بايد خيلي آرام و يا بخار درون لوله جمع مي شود  است وقتي كه فشار در حال پايين آمدن -   يادآوري

         به عنوان مثال با به كارگيري يك لوله شبه مويين ( تدريجي انجام تا از حذف قسمتي از پودر جلوگيري شود 

 ).دادمي توان اين كار را انجام 

 11اگر كاهش وزن نمونه نشان دهنده ي اين موضوع باشد كه ميزان رطوبت نمونه كمتر از  5- 8-3

    .است، بالفاصله عمل ساييدن را انجام دهيددرصد 

و  كنيدظرفيتي را تجديد  5در صد باشد اكسيد فسفر  11اگر رطوبت محتوي نمونه باالتر از   6- 8-3

درصد  10تا  8انجام دهيد تا ميزان رطوبت نمونه تقريبأ به  عمل خشك كردن مقدماتي را دوباره

  .برسد

درجه سلسيوس و  25تا  18عمل خشك كردن مقدماتي به اين دليل انجام مي شود كه محصول در دماي  -   يادآوري

ي اگر شرايط محيط. ، كم و بيش به يك تعادل نسبي رطوبت با محيط آزمايشگاه برسددرصد  80تا  50 نسبيرطوبت 

 .فوق در آزمايشگاه برقرار نباشد بهتر است شرايط خشك كردن مقدماتي اصالح شود

  ساييدن   8-4

 3-8اگر خشك كردن مقدماتي طبق بند .قرار دهيد 2-6را در آسياب طبق بند  2-8طبق بند  نمونه

ردن، و بالفاصله پس از آسياب ك دهيدرا انجام داده ايد ، محتويات ظرف فلزي را در آسياب قرار 

  .آزمونه را براي خشك كردن نهايي به كار ببريد
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  روش آزمون    9

  آزمونه 9-1

 3-6پودر حاصل از آسياب كردن را كه قبأل خشك و وزن شده است در ظرف فلزي طبق بند 

  .گرم وزن كنيد 0002/0آن را بسته و تا تقريب  پوش قراردهيد و بالفاصله در

  اندازه گيري رطوبت 9-2

انجام دهيد و درصورت لزوم اكسيد  3-3- 8ا طبق شرح مندرج دربند عمل خشك كردن ر 9-2-1

  .ظرفيتي را به محض از دست رفتن فعاليت آن تجديد كنيد 5فسفر 

چنانچه فعاليت آن از .ظرفيتي را به منظور اطمينان از فعاليت آن مورد بررسي قرار دهيد 5اكسيد فسفر  -   يادآوري

ظرفيتي  5، آن را با اكسيد فسفر ...) اي شده، ظاهر برفكي پيدا كرده باشد و به عنوان مثال پوسته (دست رفته باشد

  .تازه جايگزين نماييد

 .وزن كنيد 4-3-8طبق بند  آزمونه را ساعت  100تا  80پس از  9-2-2

يعني تا زمانيكه اختالف بين دو توزين .خشك كردن را تا رسيدن به وزن ثابت ادامه دهيد 3- 9-2

  .گرم باشد 0005/0كمتر از  ، ساعت 48زماني  زه بادر  انجام شده

 150درجه سلسيوس براي رسيدن به وزن ثابت معموأل به زماني در حدود  48±2خشك كردن در دماي  -  يادآوري

  .ساعت نياز دارد 200تا 

  دفعات اندازه گيري  9-3

  .هيد، دو بار آزمايش را انجام د 2-8آزمون طبق بند  مستقل مورد براي هر نمونه

  

  بيان نتايج    10

  روش محاسبه 1 - 10

، برحسب درصد جرمي بيان مي شود و از فرمول زير به دست   wمقدار رطوبت نمونه دريافت شده ، 

  :مي آيد

  

  

  بدون خشك كردن مقدماتي - الف

  

  1فرمول 

W      = (m2 – m3)  x     100   %    
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                                 m2 

  قدماتيبا خشك كردن م -ب

  

                              

     x   ] 1m -  0m +  1m  ) 3m -  2m [  (        = W 100   %  2فرمول   

                                               m0       m2         
                                                                                                                                                                                             

     3m . 1m  -  1[ 100     = W   [ %   3فرمول      يا  

           m2. m0                      

      

  

 

  : كه در آن 

m0  = به گرم مي باشد 2- 3-8اتي طبق بند اوليه نمونه قبل از خشك كردن مقدمجرم ،.  

m1  = به گرم مي باشد 4-3- 8نمونه بعد از خشك كردن مقدماتي طبق بند جرم ،.  

m2=  خواه خشك كردن (، به گرم مي باشد 1-9آزمونه حاصل از محصول ساييده شده طبق بند جرم

  ).مقدماتي بر روي آن انجام شده يا نشده باشد

m3 = به گرم مي باشد 2-9ك كردن طبق بند آزمونه پس از خشجرم.  

باشد،  11ميانگين عددي نتيجه حاصل از دوباراندازه گيري را در صورتي كه تكرار پذيري آن طبق بند 

  .به عنوان نتيجه آزمايش گزارش كنيد

  

  

  سبه محاديگر روش  2- 10

  خشك كردن مقدماتي 1- 2- 10

آب در طي عمليات خشك كردن مقدماتي  ، كه مربوط به حذف قسمتي از  w 1 كاهش جرم نمونه ،

  :مي باشد، بر حسب گرم درصد بيان شده است و از فرمول زير به دست مي آيد) 3- 8(طبق بند 

  W1 =     (m0 – m1)    x   100    %  4فرمول  

                                        m0    
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  :كه در آن 

  

m0  = به گرم مي باشد 2- 3-8مقدماتي طبق بند اوليه نمونه قبل از خشك كردن جرم ،.  

m1 = به گرم مي باشد 4-3- 8نمونه بعد از خشك كردن مقدماتي طبق بندجرم ،.  

  

  خشك كردن نها يي 2- 2- 10

مي باشد كه برحسب گرم در  2-9، در طي عمليات خشك كردن نهايي طبق بند w2كاهش رطوبت ، 

  :يدگرم بيان شده و ازفرمول زير به دست مي آ 100

  

  5فرمول 

W2   =   (m2– m3)   x   100    % 
                                         m2 

كه در آن  :       

m2 = خواه خشك كردن (، به گرم مي باشد  1-9آزمونه حاصل از محصول ساييده شده طبق بند جرم

  ).مقدماتي بر روي آن انجام شده يا نشده باشد

m3 =به گرم مي باشد 2-9ك كردن طبق بند جرم آزمونه پس از خش.  

  

  مقدار رطوبت نمونه بدون خشك كردن مقد ماتي 3- 2- 10

، برحسب درصد جرمي بيان مي شود و از فرمول زير به  wرطوبت موجود درنمونه دريافت شده ، 

  : دست مي آيد

        

  W2   =w                                                                                  6فرمول            

  مقدار رطوبت نمونه با خشك كردن مقد ماتي 4- 2- 10

، برحسب درصد جرمي بيان مي شود و از فرمول زير به  wرطوبت موجود درنمونه دريافت شده ، 

  : دست مي آيد

     W2 x 1W   -   2w  +  1w=  W    %                                                    7فرمول           

                                                                                   100   
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  تكرارپذيري    11

اختالف بين نتايج حاصل از دوبار اندازه گيري كه هم زمان يا با فاصله زماني خيلي كوتاه بر روي دو 

ايشگاه با مواد يكسان و توسط يك آزمون كننده با همان نمونه مستقل با يك روش ، در يك آزم

گرم رطوبت در صد گرم نمونه  2/0درصد موارد بيش از  5تجهيزات انجام شده است نبايد در بيش از 

  .باشد

  

  گزارش آزمون 12

  :بايد داراي آگاهي هاي زير باشدگزارش آزمون 

 مشخصات نمونه مورد آزمون قرارگرفته     1- 12

  1387 سال: 3324 ايران شمارهش آزمون به كار رفته طبق استاندارد ملي به رو   2- 12

 نتايج به دست آمده از آزمون    3- 12

اختياري انجام شده ، به عالوه  صورتيا به  /و هرگونه جزئيات منظور نشده در اين استاندارد   4- 12

 .هرگونه شرايطي كه ممكن است بر نتايج آزمون اثر داشته باشد

 مامي اطالعات مورد نياز براي شناسائي كامل نمونه ت  5- 12

 تاريخ انجام آزمون    6- 12

 محل انجام آزمون    7- 12

  نام ، نام خانوادگي و امضاي آزمون كننده    8- 12
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  وست الفيپ

  )اطالعاتي(

  مثال هايي از ظرف مناسب و لوله خشك كن

  

  3-6 ظرف طبق بند  1 - الف 

سانتي متر مربع و هم چنين  16، ته صاف بوده و سطح موثر آن  1ظرف نشان داده شده در شكل

  .ميلي متر است 14ارتفاع داخلي آن 

ميلي متري  5سوراخ .نشان داده شده است به كار مي رود 2اين ظرف با لوله خشك كن كه در شكل 

  .وله خشك كن استموجود در ظرف براي خارج كردن آن به وسيله گيره ، از ل

  

  5-6لوله خشك كن شيشه اي طبق بند   2- الف 

ميلي  40قطر ( مي باشد 50/40داراي اتصال سنباده اي  2لوله خشك كن نشان داده شده در شكل 

 1اين لوله براي كاربرد با ظرف مندرج در شكل ). ميلي متر است 50متر و طول قسمت گرد شده 

شير تخليه كناري ممكن است با اتصال سنباده اي جايگزين  انتهاي زيتوني شكل.مناسب مي باشد

  .شود

  

  

  

  



 

 12

 

  



 

 13

 



 

 14

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

ICS: 67.140.20 

  12:  صفحه  

 

 


