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  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
اسـتانداردهاي   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 استاندارد 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

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  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  ملي استاندارد عنوان 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  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران ملي استانداردسازمان 
2(IEC) 3 قـانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 

5(CAC)خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  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 حمايـت  براي قانون ، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

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

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور ،  محصوالت 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

 محيطـي ، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدور گـواهي  و مميزي بازرسي ، آموزش ، مشاوره ، در زمينة

 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش ، وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه
 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم ، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر

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

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

                                                 
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 

  " آيين كار – معدن درجمع آوري نمونه هاي كانالي  -  سنگزغال  "
  

 :يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  سعيدي رضوي، بهزاد
 )دكتري  زمين شناسي(

 پژوهشگاه استانداردعضو هيات علمي 

  
  :دبير

 

  فالح، عباس
  )كارشناسي ارشد  زمين شناسي اقتصادي(
 

سازمان ملي كارشناس دفتر تدوين استانداردهاي ملي ، 
  استاندارد ايران

 
  )ااسامي به ترتيب حروف الفب(:  اعضا

  آقاجاني، وحيد
  )زمين شناسي مهندسي  كارشناسي ارشد(
 

 مدرس دانشگاه پيام نور ساوه 

  زاده، مجتبياكرم
  )كارشناسي ارشد شيمي(
 

 كارشناس اداره كل استاندارد استان يزد 

  پاك نيا، محمد
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 كارشناس استاندارد

 سامانيان ، حميد
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  استاندارد

  سپهري فر، پوريا
  )كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي(
 

 دانا كاوش شركت معدني كارشناس

  قاسملويان، محدثه
  )كارشناسي شيمي(
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  قديمي كلجاهي، فريده
  )كارشناس ارشد شيمي(
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 قشقائي ، محمد مهدي

  )كارشناس مهندسي معدن (
 

  پژوهشگاه استاندارد كارشناس دفتر تدوين 
 

  سوزانكريم نژاد ، 
  )كارشناس ارشد زمين شناسي(
 

 كشور سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني

  حسام،  مقدم علي
  )استخراج معدنكارشناس ارشد (
 

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران و عضـو سـازمان   
 نظام مهندسي معدن

  نوري،نگين
 )كارشناس شيمي(

ملي سازمان كارشناس دفتر تدوين استانداردهاي ملي ، 
  استاندارد ايران
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  پيش گفتار

 كـه پـيش نـويس آن در    " آيـين كـار   – معـدن  مع آوري نمونـه هـاي كانـالي در   ج - سنگزغال "استاندارد
يكصـد و هشـتادمين   در و  تهيـه و تـدوين شـده     سازمان ملي استاندارد ايـران كميسيون هاي مربوط توسط 

 بند استناد به اينك ،مورد تصويب قرار گرفته است 28/7/92مواد معدني  مورخ استاندارد  ملي كميتة اجالس

 مـاه  بهمـن  مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد 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 منبع و ماخذي
 

ASTM D 4596:2009, Standard Practice for Collection of Channel Samples of 
Coal in a Mine  
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 آيين كار – معدن هاي كانالي درمع آوري نمونهج - سنگزغال

  و دامنه كاربرد  هدف   1   
از كانال طويل از باال تا پايين  سنگروشي براي برداشت نمونه زغال دف از تدوين اين استاندارد، تعيينه 1- 1

  .در معدن است سنگرگه زغال سطح يك
كند اي را فراهم ميزغال سنگ است و نمونه اليهشامل فاصله كل  شدهآوريجمع سطحي نمونه كانال  2- 1

مورد  ،هاي بعديهاي كانالي براي آزموننمونه. برداري استنمونه محلدر  سنگزغال اليه رخنيمكه نماينده 
ريزي عمليات راي ارزيابي تجاري و براي برنامهو خصوصيات آن ب سنگزغالارزيابي كيفيت  براينياز 

بندي ارائه مطابق با طبقه سنگزغالو همچنين براي تعيين رتبه  سنگزغالمنظور حفظ كيفيت استخراج به
  .شوندبرداشت مي سنگزغالشناسي اي مطالعات منابع  زمينو نيز بر  2-2شده در استاندارد بند

  
ديگر در  سنگزغال اليهبدليل امكان بالقوه براي تغييرات جانبي، ممكن است يك نمونه نتواند نماينده كيفي از  -1يادآوري

برداري و نيز به نقاط نمونه فاصلههاي كانالي به تعداد و از نمونه هاي استخراج شدهاعتبار داده .برداري باشدنمونهنقاط 
   .در ناحيه برداشت بستگي دارد زغال سنگتغييرپذيري خصوصيات 

  
آلودگي فرآورده با مواد خارج از رگه، امكان  به داليلي چون ،ي براي اين اهدافنمونه برداري از فرآورده معدن -2يادآوري

 خوانيعدم هممعدن، يا  ز يك يا چندين مكان خاصهايي انمونه عدم توانايي براي تهيه ،كاري انتخابي بخشي از رگهمعدن
هاي تجاري هاي كانالي نبايد براي ارزيابي كيفيت محمولهنمونه ،عكسبر. كاري، رضايت بخش نيستبرداري با معدنونههدف نم

  .اندنمونه برداري شده 3-2دارد بند د كه مطابق با استاننفرآورده معدني مورد استفاده قرار گير
  

اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي كند بنابراين  -هشدار 
وظيفه كاربر اين استاندارد است كه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت و قبل از استفاده 

  .محدوديت هاي اجرايي آنرا مشخص كند
  

  مراجع الزامي   2
 

. ها ارجاع داده شده است است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي
  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

نظرهاي بعدي آن  ها و تجديد در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. لي ايران نيستمورد نظر اين استاندارد م

 .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :ع زير براي اين استاندارد الزامي استجاستفاده از مرا
2-1  ASTM D 121   ,Terminology of Coal and coke. 
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2-2   ASTM D 388 Classification of Coals by Rank. 
2-3   ASTM D2234/D 2234M Practice for Collection of a Gross Sample of Coal. 
2-4   ASTM D 2796 , Terminology Relating to Megascopic Description of Coal and Coal 
Seams and Microscopical Description and Analysis of Coal.  
2-5  ASTM D 4371 Test Method for Determining the Washability Characteristics of Coal. 
 
 
 

  اصطالحات و تعاريف  3
  .كاربرد دارد 2-2بند  استاندارد و  1- 2در استاندارد بند شدهتعييناصطالحات و تعاريف  ،در اين استاندارد

  
  خالصه اي از روش كار   4

صاف و  آن، ها تميز شده و سطحهوازده و واريزه سنگزغالرگه از  سطحدر معدن،  انتخابيهاي از محل
 ناشي از آن سنگزغالو زده شده برش  ،سنگزغالسطح مقطع افقي يكنواخت رگه كانالي از . شودميهموار 

  .شودبراي آناليز و آزمون جمع آوري مي
  
  وسايل  5
  . متر 3با طول بيش از ، متر نواري فلزي  1- 5
ممكن است وسايل ديگري از قبيل . با سوهان براي تيز كردن  ،يا ابزار مشابه شناسيچكش زمين 2- 5

  .استفاده شود) بطور بادي(كاربيد تنگستن با عملكرد پنوماتيكي ي از جنسهاياره زنجيري با دندانه
   .زغال سنگاز سطح  سستبراي زدودن ذرات ،  برس يا جارو 3- 5
    كشيخط گچ 4- 5
گيرد، ظرف بايد نمونه براي تعيين رطوبت ذاتي مورد استفاده قرار مي اگر، ظروف نمونه با درپوش 5- 5
وزن نمونه در فاصله زماني بستن ظرف محتوي نمونه و زمان باز كردن  05/0%باشد كه كمتر از  صورتيبه

اليه ظروف فلزي غيرقابل نفوذ در برابر هوا با  .دبرواز دست سازي نمونه جهت آناليز درپوش ظرف براي آماده
جنس از  اليه داخليبراي اهداف ديگر، . اتيلني براي اين منظور مناسب استجنس كيسه پلي از داخلي
   .تواند مناسب باشدهاي پلي اتيلني ميپوششي از كيسه وهاي محكم پارچه

ستيكي هاي پاليا ورق) اندود و عايق آب چه كرباسي قيررپا( 1كرباس تارپولين، زير انداز 6- 5
 هدف نمونه برداري تعيين رطوبت ذاتي هم باشد، اگر .) m3×m3( ابعاد با) مخصوص كارهاي سخت(محكم
 اتيلن يا پارچه برزنتيمانند پليپاييني در برابر آب داشته باشند ها بايد نفوذپذيري و قابليت انحالل ورق

  .مناسب
  .گذاري و شناسايي نمونهبراي نشان  ،ضد آبماژيك برچسب ها و  7- 5
  

                                                 
1-Tarpaulin  
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  بيلچه 8- 5
  هايا وسايل ديگر براي  حفظ يادداشت  ،دفتر يادداشت و مداد 9- 5
  
  برداري طراحي نمونه  6
  هاي هوازده و رطوبت ذاتي زغال سنگبه  مربوطمالحظات  6-1

ال براي اطمينان از تازگي و دگرسان آوري شده از كانهاي جمعهوازده براي قرار گرفتن در نمونه زغال سنگ
هوازده بطور غير عادي داراي رطوبت كل پايين، بازده پايين  زغال سنگمعموالً . نبودن مواد نامناسب است

ارائه ها نتايج غير معمول براي ساير آزمون است و نيز) 1خشك و مرطوب و خاكستر پايه آزاد(ارزش گرمايي
- تواند براي طبقهنيست و نمي جادر غيرهوازده سنگزغالخصوصيات  كنندهبيانهوازده  سنگزغال. كندمي

تواند تخمين درستي از رطوبت استخراج مطابق رتبه آن مورد استفاده قرار گيرد و نمي سنگزغالبندي 
   .ارائه كند ،معمول

  نشانه هاي بارز هوازدگي  6-1-1
  :اما محدود به اين موارد نيستموارد زير بوده  شامل 

  2هاهوگيا  زغال سنگسطوح شكسته شده  ش رنگههرگونه كا- الف
  ،شده از اكسيداسيون پيريتهاي سولفاته حاصلحضور كاني-ب
  و) سولفاتكلسيم (وجود بلورهاي ژيپس-پ
در  سنگزغالهاي بلوك شده و ترك خورده يا شرايط خرد شدنكستهش زغال سنگوجود غبار، سطوح -ت

  .اثر از دست دادن رطوبت ذاتي
تواند به كامل اغلب مفيد است اما اين شرايط هميشه نمي هاي با رطوبت ذاتيآوري نمونهجمع  6-1-2

كه  زغال سنگتواند براي شناسايي كيفي ظاهر تازه يك آزمون ميداني ساده مي. آساني قابل تشخيص باشد
. اما هنوز بطور  واضح هوازده نشده، مورد استفاده قرار گيرد از دست دادهخود را رطوبت ذاتي  از مقداري
ماليده  سنگزغالروي سطح  بوسيله دستماليا پاشيده شده  زغال سنگاز آب بر روي سطح  ينازك پوشش

چند طي  معموال در( ناپديد شدن سريع. شودمي بررسي سنگزغالشود و نرخ ناپديد شدن آب از سطح مي
داراي رطوبت ذاتي كمتر از مقدار كامل تعريف  سنگزغال كه كندجذب است و ثابت ميدهنده نشان) ثانيه

دهد كه تبخير است و نشان مي ، مشخصه) دقيقه و بيشتر يك در احتماالً( ترناپديد شدن آهسته. شده است
 :از قبيل برداريمحل نمونهتغييرات در شرايط  با در نظر گرفتن. است شده از رطوبت پر سنگزغالمنافذ 

آزمون براي تعدادي از قطعات  اين هاي مختلف و غيره،سنگزغالهاي جذب مختلف توسط نرخ رطوبت، دما،
  .رودكار ميهبرداري بدر طول فرآيند نمونه چنينآوري نمونه و هميند جمعآقبل از فر سنگزغال

  بندي طبق رتبهطرح نمونه برداري براي طبقه 6-2

                                                 
1- Free basis 
2-Cleats    
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استاندارد  7به بند برداريو محل نمونه مورد نياز نمونه اطالعات در خصوص تعدادبراي دريافت  6-2-1
  .مراجعه كنيد 2-2بند

 براي هرسنگ زغال Kg 3عرض داشته و بايد حداقل  cm10عمق و  cm8اندازه كانال بايد حداقل  6-2-2

cm 5/30  به دست آيداز ضخامت رگه.  
، لنزهاي مينراليزه شده يا cm1 با ضخامت بيش ازكاني ميهمان  هاي سقف و كف،سنگ تمام 6-2-3

  .بايد از نمونه خارج شوند cm 5 و عرض cm 25/1با ضخامت بيش از ) هاي سولفورياز قبيل گلوله(انباشته
  
  برداري براي اهداف ديگرنمونه 6-3

هاي توقف اجراي دستورالعملموجب  )در معدن(برداري محل نمونهشرايط برداري و تغيير در اهداف نمونه
- ، اهداف نمونهكاريطرحي را آماده نموده و در خصوص اجراي معدن ،در هر مورد. برداري استثابت نمونه

  .گيري نماييدتصميم سنگزغالرگه  مشخصو خصوصيات  ،برداري
-يا سفت 1هاي ميهمان، ظهور مداوم كانيزغال سنگيا قائم در كيفيت  افقيخصوصيات شامل تغييرات 

اين مالحظات را . است سنگزغال، و ميزان اكسيداسيون يا هوازدگي سنگزغالهاي درون رگه شدگي
هاي بااليي و زيرين و اليهدر نظر بگيريد و بايد نوع سنگ،كاني ميهمان  ،ريزي انتخاب محل نمونهدربرنامه

  .شود مشخص ين اندازه نمونه، و تعيزغال سنگسازي سطح همچنين روشي براي آماده. دتوصيف شون رگه
هايي كه به بهترين محل. دست آوريدبه برداريهاي مناسب نمونهاطالعات براي شناسايي محل  1- 6-3

  .، انتخاب كنيددنبرداري را برآورده مي سازهدف نمونه ،وجه
كافي براي بسياري از نمونه  ،عرض cm10 و) نسبت به سطح رگه(عمق  cm8كانالي با حداقل   2- 6-3

وقتي خصوصيات  ،اندازه كانال تغييراتكانال ممكن است براي به حداقل رساندن اثر . كندرا فراهم مياهداف 
زغال اي به اليه ديگر در رگه و يا وقتي كه از قبيل مقدار خاكستر، تغييرات زياد از اليه سنگزغال خاصي از

راي بدست آوردن همچنين مقطع عرضي كانال ممكن است ب. بزرگ شود ،بطور نامنظم شكسته شده سنگ
اندازه كانال براي . شود بزرگ در نظر گرفته الزم دارند، ي كه مقدار زيادي نمونههايآزموننمونه كافي براي 

براي ).  g/cm33/1تقريباً  ( تخمين زده شود زغال سنگمورد نياز مي تواند از روي چگالي  زغال سنگمقدار 
  .مراجعه شود 5-2به استاندارد بند  زغال سنگعات در خصوص قابليت شستشو دريافت اطال

 2شستهفرو زغال سنگاگر  .است وابستهزيادي  به عوامل ،سنگزغالهوازدگي  توجه بهبا  تكنيك 3- 6-3
هاي شكل. كنداز قبيل مقدار سولفور كل، بطور محسوسي با هوازدگي تغيير نمي آنبرخي خصوصيات  ،نشود

 با رتبه پايين سنگزغالو ) C(هاي با مواد فرار باالبيتومن رطوبت و مقدار اكسيژن سولفور، ظرفيت نگهداري
هاي مختلف ري از عمقبردانمونه. كندها با هوازدگي تغيير ميسنگزغالشوندگي كك 3رئولوژيو خصوصيات 

                                                 
1-Mineral partings 
2-Leached 
3-Rheological 
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 را هوازدهغير سنگزغال آوردنبدست  عمق ،باشد كهآن نيازمند  ممكن است يخصوصيات و آزمون چنين
  .مشخص نمود

  
   برداريروش نمونه 7
) مونندر صورت رخ(را  سنگزغالو سنگ بااليي  سنگزغالشرايط سطح  ،برداريدر هر محل نمونه 7-1

  .بررسي كنيد
  

هاي بلند معادن زميني يا از ديوارهها از سقف معادن زيرافتادن سنگ رخطمراقب  -هشدار
و براي  در نظر گرفته به عنوان يك احتياط ايمني هر بلوك سست و شل را   .اشيدب )روباز(سطحي

  .   كنيد ويران آن را ،جلوگيري از آلودگي متعاقب نمونه به مواد اضافي
  
عمق  ، تاشودبرداشت بايد اي كه نمونه سطح ناحيه هوازده را از سنگزغال ،يشناسبوسيله چكش زمين 7-2

سطح  يك حصول تا يباالي كار را از سطحاين. بزنيدكنار ) cm 3 اما حداقل(برداريدر طرح نمونه مورد نياز
  .زيرين ادامه دهيد و عاري از مواد اضافي در اليه مناسبنرمال 

اندازه را به ) را ببينيد 4- 2و  1-2استاندارد بند(سنگزغالرگه هاي مشاهدات خود از خصوصيت اليه 7-3
  .كنيد و ثبت برداري، توصيفدر طرح نمونه الزم

 دور انداخته بايد هاي رگه كهو هر كاني ميهمان يا ديگر بخش هدگذاري كرديواره كانال را با گچ عالمت 7-4
  .گذاري كنيدعالمت شود را نيز

يك  نماييد كهپهن در كف صورتي بهزير انداز را . برداري را تميز و صاف كنيدكف مجاور ناحيه نمونه 7-5
  .در تماس باشد سنگزغالسطح  آن بالبه 

برش  )يا از پايين به باال(را از باال به پايين رگه زغال كانال  ،)يا وسيله ديگر( يشناسچكش زمينبا  7-6
با نمونه ، هاي ايجاد شده از اره كردنكه خاكه دقت كنيدد، شواگر در طرفين كانال از اره استفاده مي. دهيد

روي  برداريمطابق طرح نمونه برداري شود،كه بايد نمونه مطمئن شويد كه همه مواد كانال. نشود مخلوط
كانال را با عرض  و . نكرده باشدنمونه را آلوده ) كه بايد كنار گذاشته شود(ي قرار گرفته و مواد اضافانداز زير

مواد از هر   1هاي نمايندهه حجمالزاويه برش دهيد تا مطمئن شويد كعمق يكنواخت در سطح مقطع قائم
  .بدست آمده است سنگزغالبخش از رگه 

به ظرف نمونه منتقل  )تا حد امكان سريع(را زيرانداز  رويمواد  گيري شودبايد اندازهاگر رطوبت ذاتي  7-7
قابل  سنگزغالروي  ياگر رطوبت سطح. گذاري كنيدبرچسب نموده و سپسكنيد و آن را مهر و موم 

 تي تعيين شده از نمونه وجود دارد، شرحمشاهده است يا اگر دليلي براي ترديد در درستي مقدار رطوبت ذا
  .باشد "مقدار رطوبت مشكوك است":هشدارنمونه بايد شامل جمله 

                                                 
1-Representative 


