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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996ه سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رمار

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   رترایط بته   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

 استتاندارد، اجبتار    عتادی  رتورا   تصتویب  ابت  وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

-و درجته  صتادراتی  کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را آن بند 

 و مراکت   اا آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 «آيین کار-هاي ظروف سرامیکی بدنه سفیدرساز  بردارينمونه»

 

 سمت و/ يا نمايندگی ريیس: 

 سیمین، نظر 

 سدکترا  ریمی 
 

 آزاد اسالمیایأت عیمی دانشگاه 

  دبیر:

 ، مریمزرگر

  زمین رناسیدیسانس س

 زرگستر روبیناکاررناس ررکت 

 

 )اسامی به ترتیب حروف ادفبا: ساعضاء
 ابراایمی زاده، وحید

 سفوق دیسانس مکانیک 

 

 پوتدزاده، اعظم

 وق دیسانس ریمی فس

 

 جییییان، زینب

  ریمیدیسانس فوق س
 

 
 کاررناس اداره کل استاندارد خوزستان

 

 

 کاررناس ررکت زرگستر روبینا

 

 

مستتلول فنتتی رتترکت آریاستتنجش غتتروب 

 سر 

 حاتمی، امیر

 سفوق دیسانس ریمی 

 

 خطیبی، زاره

 سفوق دیسانس ریمی 

 

 دایی، مینا

 سفوق دیسانس ریمی 

 

 

 دوستی خواه، سمیرا

 سفوق دیسانس ریمی 

 

 کاررناس ررکت میی حفار 

 

 

 کاررناس ررکت انطباق آوران

 

 

کاررناس اداره کل استاندارد استان 

 خوزستان

 

 

 کاررناس

 

 



 د 
 

 رافعی پور، مرجان

 سفوق دیسانس ریمی 

 

 رییییان، تده

  سدیسانس ریمی 

 

 فتاحی نیا، مهناز

 سفوق دیسانس ریمی 

 

 کیوان راد، امین

 سدیسانس عمران 

 

 کرمی، رامین

 زمین رناسی   سدکترا 

 

 مهد  خانی، به اد

    مهندسی موادادکترس

 

 نجفی، زینب                                                         

 سفوق دیسانس ریمی 

 
 

 کاررناس ررکت دانش پیشرو اکسین

 

 

مسلول کنترل کیفی ررکت کاری و 

 سرامیک 

 

کاررناس اداره کل استاندارد استان 

 خوزستان

 

 مشاور ررکت فن آور صنعت

 

 

 ایات عیمی دانشگاه رهیدچمران ااواز

 

 

عضو ایلت عیمی پژواشگاه سازمان میی 

 استاندارد

 

تکنسین آزمایشگاه اداره ریمیایی ررکت 

 میی مناطق نفت خی  جنوب

 

 
 

  



 ه 
 

 یش گفتارپ

 

که پیش نویس آن در کمیسیون اا   " آیین کار-اا  ظروف سرامیکی بدنه سفیدبردار  رسنمونه "استاندارد 

اجالس کمیته میی  چهارصد و اشتاد و نهمینتهیه و تدوین رده است و در  ررکت زرگستر روبیناتوسط  مربوط

مورد تصویب قرار گرفته  19/19/1329 مور  .ساختمانی اا  فرآوردهو  ، مصادحساختمان مهندسی استاندارد

  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3است، اینک به استناد بند یک ماده 

 ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود.1331مصوب بهمن ماه 

، عیوم و خدمات،  برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع

اد  که برا  اصالح و تکمیل این قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهااستاندارداا  میی ایران در مو

 ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین،  استاندارداا ارائه رود

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : به ررح زیر استمنبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته 

 
ASTM C322:2009, Standard Practice forSampling Ceramic Whiteware Clays 
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 آيین کار-هاي ظروف سرامیکی بدنه سفیدبرداري رسنمونه

در اين استاندارد تمام موارد ايمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردي مسئولیت  -هشدار 

 برقراري شرايط ايمنی و سالمتی مناسب و اجراي آن بر عهده کاربر اين استاندارد است.

 دامنه کاربرد هدف و  2

اا  رس بسته بند  ردهاا  فیه و تعیین روری برا  نمونه بردار  از محموده استاندارداین ادف از تدوین 

 .باردمی ظروف سرامیکی بدنه سفید

 این استاندارد برا  ظروف سرامیکی بدنه سفید کاربرد دارد.

به  ااهآزمون ، بسیار مهم است کهرونداا با استفاده از مقدار کمی پودر انجام میمونزاز آنجا که بسیار  از آ

با  ظروفدر  یپودر سرامیکپییر  و تغییر جدا ردگیاحتمال استاندارد  در این .بارند ردهتهیه روش استاندارد 

 رود.در نظر گرفته میحادت خشک و دوغاب در ار دو اندازه و تعداد مختیف 

 نمونه برداري  1

اا  مختیف واگن یا باید از قسمتاا بارد، تعداد  از نمونهکه محموده فیه حاو  کیوخه انگامی 1-2

اا  محموده از نهایی نشان دانده میانگین تمام قسمت هبه نحو  که نمون رود.بردارته کامیون در زمان تخییه 

ا  ااز قسمت kg 3/2 نمونه با وزن تقریبی ار کدام 99 حداقلاید ب،  ton 39برا  یک واحد  بات تا پایین بارد.

رود. میانجام زمانی  زمان بارگیر  یا تخییه با فواصل بردار  در. نمونهرودبردارته  کامیونواگن یا مختیف 

 یند. چندنمتر بارد رکسته رومییی 199حداکثر اا بعد آن  رگترینب اندازه اا باید به قطعاتی کهسپس کیوخه

سپس . دست آیدبه 2مخیوطبه صورت یک بهر ترکیب رده و  رو  یک سطح تمی  کمچهیک وسییه بهنمونه باید 

 بند  رود.قسمت مکانیکی   یاکردنقسمت  چهارسدستی به روش  kg 3/2 نمونه آزمایشگاای برا  تودید یک

 رود.اا  درون واگن یا کامیون مخ نی در زمان تخییه محموده انجام میاز محموده بردار نمونه 1-1

 ton 39 فیه حاو  ذرات ری  و دررت خاک رس بارد، نمونه بردار  از یک واحدوقتی که محموده  1-8

یک در صورتی که رکل رس امکان داد با یا  کمچهاست با یک  مجازبردار  نقطه انجام رود، نمونه 99در  باید

آید باید کامالً مخیوط رود و جهت به دست میا  که به این صورت بهانجام رود. نمونه ا خاک دانهبردار نمونه

 بند به روش دستی سچهار قسمت کردن  یا مکانیکی قسمتیا بیشتر  kg 3/2 نمونه آزمایشگاایدست آوردن 

 رود.

اا  اا به تعداد واحد، تعداد نمونهیا ساییده اا  خاکی اوازدهرس بهراا  بسته بند  رده از برا  1-4

اایی که نمونه برا  بردارتنبردار  مشابه یا دستگاه نمونها  بردار خاک دانهنمونهمحموده بستگی دارد. از یک 

. کردفاده تاس باید ،دست آیداا  آزمایشگاای بهرود تا نمونه چهار قسمت و خرد ،باید بعد از آن ترکیب، مخیوط

صورت تصادفی نمونه بردار  بارد، تعداد بسته اایی که باید بهبسته یا کمتر  199که محموده حاو  انگامی

                                                 
1-composite lot 
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عدد  399عدد و کمتر از  199اا بیشتر از  عدد بارد. وقتی تعداد بسته 19عدد و ترجیحاً  3رود، نباید کمتر از 

بسته  99 ،بسته 1999 تا  399اا  بهرعدد بارد. برا   13بردار  رده نباید کمتر از اا  نمونتعداد بسته بارد

 بردار نمونه باید بسته به صورت تصادفی 39 ،بسته 9999تا  1999اا  ا  محمودهباید نمونه بردار  رود. بر

 رود.

استفاده از با نماینده است نمونه  مجاز، رودحمل و نقل میدوغاب  رکلبه خاک رسانگامی که  1-5

به مدت دو افته  ظرفاگر سطح باتیی به دست آید.  از 2ار بخش از نمونه به ج  بردارتنبردار چنگکی از نمونه

 یک. ام زده روددقیقه به 19توان با وارد کردن دوده اوا به کف محموده به مدت ام نخورده بارد مییا بیشتر به

 است. مورد نیاز  دو دیتر نمونه

-به تواندمی دست آیدبهکننده  عرضها  توسط اایی که قبل از بارگیر  از مواد دوغابی یا فیهنمونه 8-6

 قرار گیرد. محموده، مورد استفاده دریافتبردار  انجام رده بعد از جا  نمونه

                                                 
1-skimming 


