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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایکت از مصکر کننکدگان  ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی ،
آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است .
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خطیبی ،زاره
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس شرکت انطباق آوران

دایی ،مینا
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس اداره ک استاندارد استان خوزستان

دوستی خواه ،سمیرا
(لیسانس شیمی)

کارشناس

فتاحی نیا ،مهناز
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس شرکت زرگستر روبینا

قباد پیمان
(فوق لیسانس چوب و کاغی)
کریمی چشمه علی ،مری
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس شرکت کاغی پارس
مدیر فنی شرکت پارس لیان اروند
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محمود  ،اکرم
(لیسانس شیمی)

کارشناس شرکت پترو فناور آسه

مهرموالیی ،فاطمه
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس اداره ک استاندارد استان خوزستان

نجفی ،زینب
(فوق لیسانس شیمی)

تکنسی آزمایشگاه شرکت ملی مناط نفت خیز جنوب

نقد  ،تینا
(فوق لیسانس شیمی)

کارشناس شرکت زرگستر روبینا
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پیش گفتار
استاندارد " کلر مایع -ویژگیاا" که پیش نویس آن در کمیسیون اا مربو توسط شرکت پرشیا پژواش
شریف تهیه وتدوی شده است و در یکهزار و یکصد و نود پنجمی اجحس کمیته ملی استاندارد صنایع
شیمیایی و پلیمر مور  29/19/19تصویب شد .این ای استاندارد به استناد بند ی ماده  3قانون اصح
قوانی و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه 1331،به عنوان استاندارد ملی
ایران منتشر می شود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینۀ صکنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااکد گرفکت .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است :
ASTM E 1120 : 2008, Standard Specification for Liquid chlorine

ه

کلر مايع -ويژگیها
هشدار -در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است .در صورت وجود چنین
مواردي ،مسئولیت برقراري ايمنی ،سالمتی و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر میباشد.
براي اطالعات بیشتر در باره سمیت ،اقدامات کمکی اولیه ،جابجايی و اقدامات احتیاطی ،برگه دادههاي ايمنی مواد
را مطالعه کنید.
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هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی ویژگیاا کلر با درجه خلو
در ظرو فلز تحت فشار در دسترس میباشد.
3

صنعتی است که معموال به صورت مایع

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
 8-3استاندارد ملی ایران شماره  ،319رنگ سیلندراا گاز
2-2 ASTM E 410, Test Method for Moisture and Residue in Liquid Chlorine
2-3 ASTM E 1746, Test Method for Sampling and Analysis of Liquid Chlorine for Gaseous
Impurities
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الزامات شیمیايی

 8-2کلر مایع باید مطاب الزامات جدو  1باشد.
جدول  -8الزامات شیمیايی کلر مايع
مقدار قابل قبول

روش آزمون
ASTM E 1746

ويژگی

9/ 3

ASTM E 1746

رطوبت برحسب درصد وزنی ،حداکثر

9 /913

ASTM E 410

مواد غیر فرار برحسب درصد وزنی ،حداکثر

9/913

ASTM E 410

خلو

22/3

برحسب درصد حجمی ،حداق

ناخالصی گاز برحسب درصد حجمی ،حداکثر

4

نمونهبرداري

کلر مایع را مطاب استاندارد  ASTM E 1746نمونهبردار کنید.
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بستهبندي و نشانهگذاري

کلر مایع باید در ظرو تحت فشار از جنس فوالد زنگ نزن با ظرفیتاا  29 kgتا  1999 kgذخیره شود.
رنگ سیلندر طب استاندارد ملی ایران شماره  319باید زرد باشد و موارد زیر بر رو سیلندر ح یا
برچسب شود.
 نام نمونه؛ شماره سیلندر؛ وزن سیلندر خالی؛ وزن سیلندر پر؛ وزن خالص؛ تاریخ پرشدن سیلندر؛ نام تولید کننده.ضمنا بررو پحکی که به بدنه سیلندر پرچ میشود ،عبارات زیر نوشته شود.
 خطرناک؛ سمی است؛ از حرارت و آتش دورنگهدارید؛ حم و نق با احتیا انجام شود.يادآوري  -برا ایمنی ارچه بیشتر ضرور است که شیر سیلندر قب از باز کردن مورد آزمایش قرار گیرد.
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