
 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
INSO  

 14697 سازمان ملي استاندارد ايران 14697

 Iranian National Standardization Organization 1st. Edition  چاپ اول

   1391بان آ
  
 

  نامهواژه –شده بندي دانه سنگ
  
  
  
  
  

Graded Stone – Vocabulary 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ICS:91.100 

Nov.2012 



  

 ب 

 

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »نامههژوا –بندي شده سنگ دانه«

 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  شرقي، عبدالعلي
 )دكترا مهندسي عمران(

 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

  :دبير
  باسحميدي، ع

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
 

 كارشناس استاندارد

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضاء
  سامانيان، حميد

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
 

 پژوهشگاه استاندارد

  عباسي، محمدرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  عباسي رزگله، محمد حسين
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

  مدرس مركز آموزش انقالب اسالمي
  
  

 سازمان ملي استاندارد

  قعري، هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
 

 پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز، محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
 

 سازمان ملي استاندارد

  گلبخش، محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
 

 اداره كل استاندارد استان يزد

  سيدعليرضا  مجتبوي،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

 سازمان ملي استاندارد

  محرري، حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
 

 اداره كل استاندارد استان فارس

  مرشدي، عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
 

 پژوهشگاه استاندارد

  نوري، عباس
 )كارشناس مهندسي معدن(

  كارشناس استاندارد
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  فهرست مندرجات
 صفحه نوانع

 ب ازمان ملي استاندارد ايرانس با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  د  گفتارپيش

  1  هدف و دامنه كاربرد  1
  1  مراجع الزامي  2
  1  تعاريف مرتبط با سنگ  3
  4  بندي سنگتعاريف مرتبط با تجهيزات دانه  4
  9  كردن) سرند(تعاريف و اصطالحات مرتبط با فرايند غربال   5
  12  تعاريف و اصطالحات مرتبط با محصول فرايند سرندكردن  6
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  گفتارپيش
شركت معيـار  توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه» نامهواژه –بندي شده سنگ دانه«د استاندار
ن، استاندارد مهندسـي سـاختما   ملي كميتة اجالس سيصدوشصت و چهارمين در و شده تدوين و تهيه گستر

 يـك  بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 7/12/1390 مورخ هاي ساختمانيمصالح و فراورده

 ، 1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با اهنگيهم و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
ابراين، بنـ  .گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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   نامهواژه –بندي شده سنگ دانه

  و دامنه كاربرد هدف   1
بندي سنگ دانهاين استاندارد براي . سنگ استبندي دانهتعاريفي براي  هاراي استاندارداين هدف از تدوين 

  .كاربرد داردصنايع ساختماني مورد مصرف در شده 

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودمقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميترتيب آن بدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنواره آخرين تجديدنظر و اصالحيهاست، هم

  :جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
 آزمون هايروش و هايويژگ– صنعتي هايلغرباصفحه : 9270 استاندارد ملي ايران شماره  2-1

 آزمون هايروش و هايويژگ– تيصنع سيمي هايلغربا: 9272استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  

  مرتبط با سنگ تعاريف    3
  : روددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

3-1    

 سنگ

 طور به كه هاييدانه از هاسنگ ريزساختار .شوندمي تشكيل كاني يك از عمده طور به گاهي و چند از هاسنگ

 از شده توليدي شيشه اتصال، عامل اگر . است شده تشكيل اندهشد متصل خلل هايدانه و يكديگر به طبيعي
 و رسوبي را سنگ باشد، كرده رسوب مواد اتصال، عامل اگر و آتشفشاني را سنگ ،باشد آتشفشاني مذاب مواد
 تركيب. گويندمي دگرگوني را سنگ باشد زمين زير زياد دماي و فشار تحت سراميكي جوش اتصال، عامل اگر

 .است اصلي سنگ مشابه معمول طورهب سنگ، خرده يك ايهسنگدانه
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3-2   

 1سنگقلوه

 حدود از بيش هاآن اندازه و است گرد كمي آن هايگوشه و شده ساييده طبيعي صورت به كه هاييگسن

 و سنگ گرده را مترسانتي پنجاه حدود تا و آن از تربزرگ هايسنگ .باشد مترسانتي سي تا و مترسانتي پنج
 .گويندمي صخره را آن از تربزرگ هايگسن

3-3   

 سنگپاره

 سي تا ومتر سانتي پنج حدود از بيش هاآن اندازه و هستند پولكي و اياليه اليه صورت به كه هاييسنگ
 را آن از تربزرگ هايسنگ و سنگ الشه را مترسانتي پنجاه حدود تا و سي از تربزرگ انواع .باشد مترسانتي

 .گويندمي گسن تخته

3-4  

  سنگدانه 
 قدرت آب، با آن مخلوط و بوده پايدار آب در و باشد شده تشكيل دانه زيادي تعداد از كه جامدي ماده هر

 خواص بودن، خنثي و پايدار عين در .شودمي ناميده سنگدانه باشد، نداشته سيمان مثل چسبانندگي

 جمع خزش، سختي، مكانيكي، مقاومت و اراييك مثل شده سخت و تازه مالت و بتن خواص روي سنگدانه

 يك و مناسب سنگدانه مكانيكي خواص است بهتر سيمان، با سنگدانه مخلوط در .دارد اثر دوام و شدگي

.باشدمي مترميلي پنجاه تا ميكرون هفتادوپنج محدوده در دانه سنگ دانه اندازه .شود مصرف تميز سنگدانه

 تهيه روش نظر از دانهسنگ .نامند مي سنگ پاره يا سنگ قلوه و پودر ترتيب به را تربزرگ و تركوچك مواد

   .باشد آلي و فلزي سراميكي، سنگدانه جنس نظر از و بازيافتي و صنعتي شكسته، طبيعي، سنگدانه تواندمي

3-5   

  بندي شده سنگدانه دانه
 در دانه اندازه توزيع .است شده لوطمخ و تهيه مناسبي طور به كه مشخص دانه اندازه محدوده با ايسنگدانه

 در كه دانهسنگ اسمي اندازه باالي حد وچهاردهميك از تربزرگ ،دانه اندازه حداكثر نبايد كه است طوري آن

 از تركوچك ها،دانه درصد ده از تربيش اندازه نبايد و ،باشد است، دانه اندازه اسمي حداكثر حدود در جااين

  .باشد دانهسنگ اسمي اندازه پايين حد
  

                                                 
1 - Boulder 
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3-6  

 1سنگ ماسه

   .اندشده حاصل ماسه هايدانه شيميايي غير ضعيف اتصال از كه هاييسنگ
 

3-7  

 شن سنگ سنگ شن،

 توانندمي هاسنگ اين همچنين. اندشده حاصل شن هايدانه شيميايي غير ضعيف اتصال از كه هاييسنگ

 .است گردگوشه سنگدانه ها،سنگ اين كردن خرد از حاصل سنگدانه .باشند داشته نيز ماسه مختلفي مقادير

3-8  

 شيل

 دياتومه خاك ميكا، كوارتز، رس، از مخلوطي تواندمي كه ،بندي اليه سطوح در تورق قابليت با اليه اليه سنگ

 .باشد ديگر هايكاني و

3-9  

  2دانه
  .آن يي جامد بدون توجه به اندازهي مادهدهندهتشكيل عنصر
 طور به و داشته اياندازه و شكل هر تواندمي كه پودر يا سنگدانه مثل جامد ماده يك از منفرد دانه يك

  .باشد خنثي يا زاواكنش آن به نسبت و ناپايدار يا دارايپ سيمان خمير در و توليد مصنوعي يا طبيعي

3-10  

 3اندازه دانه

 خواهد از آن چشمه عبور، ت را داشته باشدترين وضعي، مطلوباي كه اگر يك دانهترين چشمهاندازة كوچك
  .كرد

3-11  

    4كلوخه
 .اندچندين دانه كه به هم چسبيده

                                                 
1 - Sandstone 
2 - Particle 
3 - Particle size 
4 - Agglomerate 
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3-12  

   1ريز دانه
  .مشخص يتر از اندازههاي كوچكدانه

3-13  
 دانه اندازه محدوده

 .شودمي ايجاد دو آن بين دانه اندازه محدوده يك دلخواه، دانه اندازه دو انتخاب با

3-14  
 2ديبندانه

 و حجمي يا وزني درصد بين رابطه به .است متنوع بسيار پودر يا سنگدانه يك هايدانه اندازه معمول طور به
 نمودار رياضي، معادله جدول، صورت به تواندمي رابطه اين .شودمي گفته دانه اندازه توزيع ها،دانه اندازه

 .شودمي حاصل بنديدانه آزمون توسط كردن بنديدانه با رابطه اين .شود بيان بندي دانه منحني يا و ستوني

3-15  
 بنديدانه حوزه

 منحني دو بين ، حوزه آن به متعلق دلخواه سنگدانه هر بنديدانه منحني كه دانه اندازه توزيع از ايمحدوده

 .گيردمي قرار آن حدي

3-16  
 كردن بنديدانه

 عمل اين درشت تا ريز از مختلف هايدانه اندازه به توجه با پودر يا سنگدانه هايدانه تفكيك يا تقسيم عمل

 بنديدانه نتيجه چون .شود گزارش دانه اندازه توزيع صورت به نتيجه و شود انجام بنديدانه آزمون با تواندمي

 منحني با مترادف بندي دانه اصطالح اسم، عنوان به گاهي است، بندي دانه منحني و دانه اندازه توزيع كردن،

 آزمون و دانه اندازه محدوده بندي،دانه حوزه مثل .رودمي كارهب دانه اندازه حتي و دانه اندازه توزيع يا بنديدانه

 .بنديدانه

  بندي سنگدانهتعاريف مرتبط با تجهيزات  4
4-1  

   3غربال
 .روداي كه جهت انجام فرآيند غربال كردن براي اهداف صنعتي به كار ميوسيله

  .رودهمچنين واژه غربال كلمه مخففي است كه معموال براي سطح غربال كننده  يا كف غربال  به كار مي -يادآوري

                                                 
1 - Fines 
2 - Grading 
3 - Screen 
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4-2  

   1سطح غربال كننده

  2كف غربال 
  .غربال كردن ترتيبي منظم به منظور هم اندازه با هاي منظم ويك ورق با گشودگي

4-3  

    3تور سيمي بافته شده

   4غربال سيمي
. شوداليه سيم موازي توليد ميطريق فرآيند بافت سيم يا جوشكاري فشاري دو اي كه ازسطح غربال كننده

توانند قبل از ها ميسيم. دهندهاي چهارگوش يا مستطيلي با اندازه هاي يكسان را تشكيل ميچشمه ،ها سيم
  .شوند داربافته شدن موج

- مشخص مي د شوند اغلب تحت عنوان  تورسيمي بافته شدهتوانند نورپذير كه ميسطوح غربال كنندة انعطاف -يادآوري
شوند تحت عنوان  غربال سيمي  يا به روش جوشكاري فشاري ساخته مي/ دار وهاي موجكه عمدتا ازسيم ترسطوح سخت. شوند

  .شوندمشخص مي

4-4  

   5صفحة مشبك
توانند به ها مياين سوراخ ،اي شامل يك صفحه با سوراخ هاي هم شكل با ترتيبي منظمسطح غربال كننده
  .اي يا به صورت ساير اشكال هندسي منظم باشنددايره ،شياردار ،صورت چهار گوش

4-5  

   6سرند كننده
معموال براي غربال كردن ذرات  ،نوعي غربال داراي حركت چرخشي درصفحة موازي با سطح غربال كننده

  .ودشمتر استفاده ميتر از يك ميلينسبتا كوچك يعني كوچك

                                                 
1 -Screen surface  
2 - Screen deck 
3 - Woven wire cloth 
4 - Wire screen 
5 - Perforated plate 
6 - Sifter 
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4-6  

   1غربال گريزلي
معموال براي غربال  ،ها يا صفحات گرد ثابت يا متحرك به شكل معلق يا غلتانغربال ناهمواري شامل ميله

  .متر استفاده مي شودميلي 100تر از كردن ذرات نسبتا بزرگ يعني بزرگ

4-7  

   2غربال نرده اي
كه مواد غربال كردني در باالترين نقطه روي  ،هاي طولي در فواصل منظمدار ساكني شامل ميلهغربال شيب
  .شوندآن وارد مي

4-8  

   3غربال ميله اي
  .با زاويه قائم نسبت به ريختن مواد روي غربال ،هاي سيمي موازياي شامل ميلهسطح غربال كننده

4-9  

    4غربال گوه اي شكل

ي شكل كه در فواصل ثابتي از هم اهاي با سطح مقطع مثلثي يا ذوزنقهشامل سيم ،ايسطح غربال كننده
-عبور مي ،اي كه سطح مقطع آن در حال افزايش استبنابراين مواد عبور كردني از ميان چشمه ،قراردارند

  .كند

4-10  

   5غربال غلتكي
هاي هاي دوار افقي كه با عناصري جفت و جور شده اند كه قرار گرفتن چشمهغربالي شامل تعدادي ميله

  .كندراهم ميغربال كننده را ف

                                                 
1 - Grizzly 
2 - Bar screen 
3 - Rod screen 
4 - Wedge wire screen 
5 - Roll screen 
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4-11  

    1غربال چرخان
تقريبا  غربالي كه در آن سطح غربال كننده به شكل استوانه يا مخروط ناقص بوده و روي يك محورافقي يا

- مواد غربال كردني به قسمت دروني غربال دوار وارد مي. نصب شده است ،هاي دوارافقي دوار يا روي غلتك

  .شود

4-12  

    2غربال ثابت
توان براي برداشتن قسمت ريزدانه از خوراك  خشك يا برداشتن قسمت دار ساكني كه از آن ميغربال شيب

  .استفاده كرد ،به وسيله نيروي گرانش) مخلوط مواد نامحلول ( مايع و ريزدانه از گل والي يا دوغاب 

4-13  

   3غربال محافظ
به درون ماشين  ،ماشين اختالل ايجاد كندتواند در كاركرد هاي درشت و زبري كه ميغربالي كه از ورود دانه

  .كندجلوگيري مي

4-14  

   4غربال پشتيبان
 .گيردآن قرار مي در زير ،درشتي است كه جهت پشتيباني كردن سطح غربال كننده ريزتر غربال

4-15  

   5تر از اندازه معينهاي كوچكغربال كنترل دانه

 6غربال شكست

  .شودي  نامطلوب از ماده از آن استفاده ميهاغربالي كه جهت برداشتن ريز دانه

                                                 
1 - Revolving screen 
2 - Fixed screen 
3 - guard screen 
4 - backing screen 
5 - Undersize control screen 
6 - breakage screen 
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4-16  

   1كف كمكي
هاي كف هاي آن حداقل دو برابر  چشمهشود و معموال چشمهغربالي كه به باالي غربال ديگري متصل مي

  .گيردغربال كننده پائيني است و براي كاهش بار و سايش سطح غربال كننده پائيني مورد استفاده قرار مي

4-17  

   2وسيغربال ق
- هاي ريز معلق درمايع توسط يك صفحة خميده ساكن كه به وسيلة آن دانهاي براي غربال كردن دانهوسيله

همچنين اين الك به عنوان وسيله آب زدايي . شوداز حجم مايع در حال جريان برداشته مي ،هاي ريزتر
  .گيردمرحله اول  مورد استفاده قرار مي

 4-18  

    3غربال رفت  و  برگشتي
هاي غربال يا جفت غربالي كه حركت  افقي و عمودي مركبي دارد وحركت آن بوسيله يك ميل لنگ و ميله

  .سطوح غربال كننده افقي بوده يا داراي زاويه شيب كوچكي است. اتصال است

4-19  

   4غربال لرز ان
  .كندغربالي كه با يكي از وسايل مكانيكي يا الكتريكي نوسان مي

4-20  

  5ديديغربال تش
  .كندنوسان مي ،غربالي كه با زمان تناوب نزديك به زمان تناوب طبيعي تكيه گاه ارتجاعي 

4-21  

   6غربال شيبدار
درجه نصب  36درجه و  10و معموال در يك زاويه بين   ،ايغربال لرزاني با حركت نوساني مستقيم يا دايره

  .شودمي

                                                 
1 - relieving deck 
2 - sieve bend 
3- jigging screen 
4 - vibrating screen 
5 - resonance screen 
6 - inclined screen 
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4-22  

    1غربال افقي
اساسا در يك خط مستقيم در صفحه عمودي است و معموال به صورت افقي نصب  غربال لرزاني با حركتي كه

  .درجه داشته باشد 8تواند شيبي تا مي شود اما مي

4-23  

   2غربال سريع
هرتز عمل  20داري با حركت نوساني مستقيم الخط يا دايروي و معموال با بسامدي بزرگتر از غربال شيب

  .كندمي

4-24  

   3صفحه غربال
  .پرداخت شده محيط غربال كننده همراه با لبة آماده شدهقسمت 

4-25  

   4قالب
  .يا بستن سطح مقطع غربال/ لبه فلزي است مورد استفاده براي كشيدن و

4-26   

  استانداردهاي غربال
  .يا ساير استانداردهاي معتبر مطابقت داشته باشند 2-2،  1-2هاي صنعتي بايد با استانداردهاي بند غربال

   كردن )سرند(غربال فرآيند مرتبط با و اصطالحات اريف تع  5
5 -1  

   5غربال كردن
ها موجب باقي ماندن  قسمتي از ها كه چشمهفرآيند جداسازي صنعتي ماده جامد ريز برحسب اندازه دانه

  .ها بقيه مواد را عبور داده باشندشوند در صورتي كه اين چشمهماده روي سطح غربال كننده مي

                                                 
1 - horizontal screen 
2 - high speed screen 
3 - screen panel 
4 - hook 
5 - screening 
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5 -2  

   1بندي دسته
  .شودهايي از اندازه تعريف ميكه هر جزء به وسيلة محدوده ،هاغربال كردن مادة ريز به جزء

5 -3  

   2غربال كردن تر
  .غربال كردن در حضور يك مايع كه اغلب به صورت افشانه است

5 -4  

   3غربال كردن خشك
  .غربال كردن بدون وجود مايع

5 -5  

   4بوجاري
  .تر از اندازة معين بوده و مورد نياز نيسته الك كردني كه معموال بزرگبرداشتن مقدار كوچكي از ماد

5 -6  

    5آب زدايي
  .حذف آب آزاد از ماده جامد

5 -7  

    6آب كشي
  .با پاشيدن آب معموالً ،تر يا چسبيده به آنهاهاي بزرگبرداشتن مواد ريز يا نامناسب موجود در ميان دانه

5 -8  

    7الي زدايي
  .هاي تري بسيار ريز از يك ماده الك كردني با استفاده از روشهابرداشتن دانه

                                                 
1 - sizing 
2 - wet screening 
3- dry screening 
4 - scalping 
5- dewatering 
6 - rinsing 
7 - de-sliming 
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5 -9  

   1گرد زدايي
  .هاي خشكهاي بسيار ريز از يك ماده با استفاده از روشبرداشتن دانه

5 -10  

     2سر ريز
  .ريزدازسطح غربال كننده بيرون مي ،هابرداشتن قسمتي از ماده كه بدون عبور كردن از چشمه

5 -11  

   3ته ريز
  .هاي سطح غربال كننده عبور كرده باشدسمتي از ماده كه از چشمهق

5 -12  

   4اليه بندي
گيرند قرار مي ،شوداي كه تكان داده يا لرزانده ميتر در روي بستري از مادههاي بزرگفرآيندي كه در آن دانه

  .گيرندار ميرد شده و در قسمت تحتاني بستر قر ،تر از فضاهاي خاليهاي كوچكدر حالي كه دانه

5 -13  

   5گرفتگي
  .كندهاي الك گير ميها در چشمهحالتي كه در آن دانه

5 -14  

   6)كور شدن ( انسداد 
ها يا بسته چسبند و باعث كاهش اندازه چشمههاي بسيار ريز به سطح غربال كننده ميحالتي كه در آن دانه
  .شوندشدن كامل آنها مي

                                                 
1 - de-dusting 
2 - overflow 
3 - underflow 
4- stratification  
5- pegging  
6 - blinding, clogging 
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 فرايند سرندكردنصول محاصطالحات مرتبط با تعاريف و   6

6-1  

   1محصول
ماده نهايي كه درنتيجه يك سري  ،در حالت خاص. ماده حاصل از هر عملكرد را محصول گويند ،بطور كلي

محصول پرداخت شده و  ،را محصول گويند به عنوان مثال محصول غربال كردن ،شودعملكرد حاصل مي
  .غيره

6-2  

   2بازه اندازه
ها بين همان كه اندازة آن هايي استازه ذكر شده براي ماده كه شامل دانهفاصله بين دو محدوده اند

 . باشدها ميمحدوده

6-3  

   3اندازة اسمي
  .رودبندي به كار مياي كه براي توصيف محصول دانهاندازه دانه

6-4  

   4اندازة ميانگين
  .بهر يا محموله ماده ،ها در نمونهزني دانهاندازه متوسط و

6-5  

     5دانة حد
  .ها تقريبا برابر با اندازه چشمه سطح غربال كننده باشدهايي كه اندازه آندانه

6-6  

   6)رد شده (تر از اندازه معين كوچك
  .تر از يك اندازة مشخص شده باشدمحصول غربال شده كه اندازة آن كوچك

                                                 
1 - product 
2 - size fraction 
3 - nominal size 
4 - mean size 
5 -near-size material; near mesh material 
6 - undersize 
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6-7  

   1)مانده ( تر از اندازه معينبزرگ
  .باشدتر از يك اندازة مشخص شده گبزر  محصول غربال شده كه  اندازة آن

6-8  

 مانده درصد

 دو بين مانده وزني درصد به استاندارد ايهالك با لرزان ايهالك آزمون در دانه سنگ يك كردن بندي دانه در

 .گويندمي تركوچك الك روي مانده درصد متوالي، استاندارد الك

6-9  

 تجمعي مانده درصد

 مانده وزني درصدهاي مجموع به استاندارد الك با لرزان هايالك آزمون در هدان سنگ يك كردن بندي دانه در

 .گويندمي الك آن روي تجمعي مانده درصد تر،بزرگ متوالي استاندارد هايالك و الك يك روي

6-10   

  عبوري درصد
 الك دو بين اندهم وزني درصد به استاندارد الك با لرزانهاي الك آزمون در دانه سنگ يك كردن بندي دانه در

 .گويندمي تربزرگ الك از عبوري درصد متوالي، استاندارد

6-11   

  درصد عبوري تجمعي 
 وزني درصدهاي مجموع به استاندارد الك با لرزان هايالك آزمون در دانه سنگ يك كردن بنديدانه در

 .گويندمي الك آن زا تجمعي عبوري درصد تر،كوچك متوالي استاندارد هايالك و الك يك از عبوري

                                                 
1 - oversize 


