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 به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 و تحقیقات استاندارد هسسوم مقررات و قوانین اصالح قانون 3هماد یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد هسسمو

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

به  92/6/29تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ موسسه استاندارد و  نام

  .جهت  اجرا ابالغ شده است 92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 سسات علمی،وم و مراکز نظران صاحب ،سازمانکارشناسان  از مرکب فنی هایکمیسیون در مختلف هایحوزه در استاندارد تدوین

 و ، فناوریتولیدی به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی،

 وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان همنصفان و آگاهانه مشارکت از که است تجاری

 ایران ملی نویس استانداردهایپیش  د.شومی حاصل دولتی غیر و دولتی هایسازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،

 در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی هایکمیسیون اعضای و نفعذی مراجع به نظرخواهی برای

 .شودمی منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی هکمیت

کنند می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذی و مندعالقه هایسازمان و سساتوم که استانداردهایی نویسپیش

، ین ترتیباهب  شود. می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوانبه تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی هدرکمیت

ملی  هکمیت در و تدوین 3 هشمار ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

(IEC) 

3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و
(OIML) 3 کدکس غذایی  کمیسیون 2رابط تنها به عنوان و است(CAC)کشور در 

  آخرین از کشور، خاص هاینیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کندمی فعالیت

  شود.می گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ،علمی هایپیشرفت

 و سالمت کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرای بعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

-و درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 هدر زمین فعال سساتوم و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین .نماید اجباری را آن بندی

 و مراکز هاگاهآزمون محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت هایسامانه گواهی صدور و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره،

یید ات نظام ضوابط اساس بر را سساتوم و هاسازمان گونهاین سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی(

 آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صالحیت

 انجام و بهاگران فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( یکاها، المللیبین دستگاه ترویج .کندنظارت می

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

 

                                                 
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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 گفتاریشپ

نخستین « کارآیین–گذاری  بندی و نشانه برداری، آماده سازی نمونه، بسته نمونه -آهک و سنگ آهک»استاندارد 

تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد 1333 بار در سال

چهارصدوهشتادوچهارمین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در اولین های مربوط برای کمیسیونایران و تایید 

تصویب  11/19/29مورخ  های ساختمانیاجالس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

استاندارد و تحقیقات  قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه 3شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 

 شود.به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می 1331صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه،

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت

که برای اصالح و تکمیل این  نظر خواهد شد و هر پیشنهادیقع لزوم تجدیدااستانداردهای ملی ایران در مو

 ،  . بنابراین ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود

 . باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد

 است. 1333سال 2332این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 : منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است

 
ASTM C50/C50M: 2012, Standard Practice for Sampling, Sample Preparation, Packaging, and 

Marking of Lime and Limestone Products  
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    -گذاري  بندي و نشانه برداري، آماده سازي نمونه، بسته نمونه -آهك و سنگ آهك

 کارآيین
 

 دامنه کاربردهدف و    2

 محصوالت آهکی و سنگ آهک هاینمونهکاهش  برداری،کار نمونهتعیین آیین هدف از تدوین این استاندارد  2-2

 .است هاآن شیمیایی و فیزیکی های مورد استفاده برای آزمون

و سنگ گذاری محصوالت آهکی مجدد، بسته بندی و نشانه ونعدم پذیرش، آزم این روش عمدتآ بازرسی،  2-1

 .دهدهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد، را پوشش میآهکی را که ممکن است در شیمی، کشاورزی و فرآیند

ها باشد مورد تواند نماینده زیادی از نمونهای که مینمونه برداشتدر کار های مندرج در این آیینروش   2-7

 دارد. بستگی مورد نظر آزمونبرداری و به اندازه و نوع مواد نمونه ،گیرد. روش استفادهاستفاده قرار می

-هها از مواد آماده برای فروش در نظر گرفته شده نه بنمونه برداشتدر کار های مندرج در این آیینروش  2-4

مورد  آزمونهدست آوردن یک هها در باین روش، برداری برای اهداف کنترل کیفیتهای نمونهعنوان روش

-کرد و یا رد بسیاری از مواد نمونهعنوان یک اساس برای پذیرش عملگیرد، که نتایج کار بهاستفاده قرار می

 برداری کاربرد دارد. استفاده از این روش برای مقاصد کنترل کیفیت منعی ندارد.

فرد به توان برای از بین بردن خطا در نمونه مورد استفاده قرار داد. را میکار های مندرج در این آیینروش  2-5

ها استفاده شناسی به موقع خود از آنیا افراد مسئول برای استفاده از این شیوه باید آموزش داده شود و با وظیفه

 کنند.
بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است  این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی کند،  -هشدار

 که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محد.دیت های اجرایی آن را مشخص کند.

 

 مراجع الزامی     1

ین اهب ها ارجاع داده شده است.مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ  شود.ی از این استاندارد ملی ایران محسوب مییترتیب آن مقررات جز

نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در ها و تجدیدانتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

های نظر و اصالحیهاده شده است، همواره آخرین تجدیدها ارجاع دمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است.بعدی آن

 استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

  واژه نامه -آهک و سنگ آهک مورد مصرف در صنعت   ،3313استاندارد ملی ایران شماره   1-2

     کاهش دادن نمونه سنگدانه تا اندازه  - سنگدانه -ساختمانیمصالح   ،3126استاندارد ملی ایران شماره   1-1

  روش کار -آزمون 

 برداری از سنگدانه شیوه آزمون و نمونه  ،11963استاندارد ملی ایران شماره   1-7
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  های آزمونروش –، آهک زنده و آهک هیدراته 2336استاندارد ملی ایران شماره  9-2

 روشهای آزمون فیزیکی آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ آهک، 3932استاندارد ملی ایران شماره   9-3
2-6 ASTM D2234/D2234M, Practice for Collection of a Gross Sample of Coal. 

2-7 ASTM D3665, Practice for Random Sampling of Construction Materials. 

2-8 ASTM E11, Specification forWovenWire Test Sieve Cloth and Test Sieves. 

2-9 ASTM E105, Practice for Probability Sampling of Materials. 

2-10 ASTM E122, Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With Specified Precision, 

the   Average for a Characteristic of a Lot or Process. 

2-11 ASTM E141, Practice for Acceptance of Evidence Based on the Results of Probability       

Sampling. 

2-12 ASTM E177, Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods. 

2-13 ASTM C110, Standard Test Methods for Physical Testing of Quicklime, Hydrated Lime, 

and Limestone. 

2-14 ASTM C1271, Standard Test Method for X-ray Spectrometric Analysis of Lime and 

Limestone. 

2-15 ASTM C1304, Standard Test Method for Assessing the Odor Emission of Thermal 

Insulation Materials. 

2-16 ASTM C400, Standard Test Methods for Quicklime and Hydrated Lime for Neutralization 

of Waste Acid. 

 

 اصطالحات و تعاريف    7

 :روددر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

 

7-2  

 (accuracy)صحت

سنجش میزان گیری یا مشاهده و برای نشان دادن قابلیت اطمینان یک نمونه، اندازه اًعمومکه  یاصطالح

 شود.استفاده می صحیح مقدارو  عملیبین نتیجه  مطابقت

 

7-1  

 (systematic error )(ياسامانه)خطاي اريبی 

که به سمت  ،یک سری مشاهداتهای حاصل از خطامنفی یا مثبت است. میانگین  یی که به طور مداومخطا

 کند.صفر میل نمی

 

7-7 

  (chance error)خطاي تصادفی 

نهایت طور که تعداد مشاهدات به سمت بیهمان بودن آن یکسان است. احتمال مثبت یا منفی است که خطایی 

  .کندمیبه سمت صفر میل  ،هاآنخطاهای حاصل از میانگین کند میل می
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7-4    

  (combined water)آب مرکب

 .ه باشدهیدرات پیوند خورد برای تشکیلآبی که از نظر شیمیایی با اکسیدکلسیم یا منیزیم  

 

7-5  

  (error)خطا

 باشد.می مقدارصحیححصول قابل  بهترین برآورد  بااز مشاهدات  ییک مشاهده یا گروه اختالف 

 

7-6  

  (free water)آب آزاد

 .نخورده باشدآبی که از نظر شیمیایی با کلسیم یا اکسید منیزیم پیوند 

 

7-3  

  (gross sample) نمونه ناخالص

-هیچ  کاهش یا تقسیم در آن  که برداریهای نمونهپیمانهاز   ترکیب  تعدادی وماده از معرف یک بهر نمونه  

 .باشدشده نانجام  بندی

 

7-8 

 (increment)پیمانه نمونه برداري 

  نمونه ناخالصبرای ساختن  وشده  آوریجمعبرداری دستگاه نمونه که با یک عملکرد بهراز  یبخش کوچک 

 .برداری دیگر از این بهر، ترکیب شده باشدنمونههای پیمانه با  طبق روال

 

7-3  

  (laboratory sample)آزمايشگاهینمونه 

 .باشدبدست آمده  اولیهپس از آماده سازی  تحلیلی که نمونه 

 

7-21 

 (lot)بهر

 .خصوص مورد نیاز باشدهیک دقت ب با که تعیین کیفیت همه جای آن  مادهاز  ایمقدار گسسته
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7-22 

 (precision)دقت 

 دست آوردن نتایج تکرارهیا یک روش برای ب یک وسیله شخص، توانایی یکاصطالحی است که برای نشان دادن 

، خطای استاندارد یا یک شودبیان می واریانسوسیله هب خطای تصادفی که. بطور خاص، اندازه رودپذیر بکار می

 (.مراجعه کنید 19-9به بند)باشدمی استاندارد یضریبی از خطا

 

7-21  

 (representative sampleنمونه معرف) 

بهر مورد نمونه برداری بطور یکسان در نمونه ناخالص یا تقسیم  ذره به روشی که هر  آوری شدهی جمعنمونه

 .ه شده باشدی، اراشده

 

7-27  

 (sample)نمونه

 .تری از همان ماده برداشته شده باشدمنظور بر آورد خصوصیات یا ترکیب مقدار بزرگی از ماده که بهمقدار

 

7-24  

 (sample division)نمونه بنديتقسیم 

 یابد.در آن وزن یک نمونه بدون تغییر در اندازه ذرات کاهش میفرآیندی است که 

 

7-25  

 (sample preparation)سازي نمونهآماده

 به شده تقسیم یا ناخالص نمونه کردن مخلوط وکردن  تقسیم، کردن شامل خرد است ممکن که است فرایندی

 .ی معرف باشدتحلیل نمونه یک آوردن دست به منظور

 

7-26 

 (sampling unit)واحد نمونه 

 .باشد نمونه ممکن است حاوی چندین واحد یک بهر .آمده باشدبدست  از آن که نمونه ناخالص ماده ی ازمقدار

 

7-23  

So  بردارينمونهمجموعه پیمانه  یواريانس تفکیک
2(segregation variance of increment collection, Ss

2
) 
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 .به داخل بهر اثر یا اجزای دیگربی مادهواریانس ناشی از توزیع غیرتصادفی 

 

 

7-28 

  (size consist)موجوداندازه  

 .است یا آهک هیدراته زنده توزیع اندازه ذرات آهک

 

7-23(standard deviation) 

 استانداردانحراف معیار  

 .باشدمیجذر واریانس  

 

7-11  

 (subsample)نمونه فرعی 

 .باشدبرداشته شده  نمونه دیگرای که از یک نمونه 

 

7-12 

  (top size)يیباال الك اندازه 

 .باقی بماند روی آناز نمونه  پنج درصدتر از که کم ،در مجموعهترین الک  ی کوچکچشمه 

 

7-11   

Soواريانس کل 
2
  (total variance, So2) 

 بندی و تحلیلشامل تقسیموبرداری تکی بدست آمده های نمونهپیمانه آوری از جمع سراسری که واریانس  

 .باشدبرداری تکی میهای نمونهپیمانه

 

7-17  

 (unbiased sample)نمونه اريبی نشده

 .باشدمی معرف نمونه یا  بدون اریبینمونه  

 

7-14  

 Sr2  (unit variance) (پیمانه نمونه برداريتصادفی مجموعه ) واريانس  واحد واريانس 
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برداری،  به صورت اندازه پیمانه نمونه کیلوگرم 3/9 برون یابی تا اختالط یکنواخت وکه برای یک بهر با  یواریانس

 باشد. محاسبه شدهوری ئت

 

7-15  

 (variance)واريانس

)یا  معیارها مجذور انحراف جمع  ، مقادیر مشاهده شدهای از ( مجموعهییا خطاهامعیار) انحراف میانگین مربع

 مقادیر مشاهده شده تقسیم بر تعداد  هاآن ه شده فردی با توجه  به میانگین حسابیمشاهدمقادیر  (،یخطاها

 (.ی استاندارد)یا خطا استاندارد آزادی(، مربع انحراف معیار ات)درج منهای یک

 مجموعه افزايشی     4

 مراجعه شود. 3-9بند استانداردبرای تعداد و وزن افزایش به     4-2

های مورد نیاز بستگی به نحوه استفاده از مواد، مقدار مواد شامل شده و تغییرات هر دو در تعداد نمونه   4-1

 آوری شده باید برای پوشش دادن تمام تغییرات در مواد کافی باشد.های جمعکیفیت و اندازه دارد. تعداد نمونه

 تگی به اندازه مواد نمونه و مقدار اطالعات بدست آمده از نمونه دارد.شود بسای که گرفته میمقدار نمونه   4-7

اطمینان داشت و از مواد به مقدار کافی برای حفظ اهداف این  آزمونباید از مقدار صحیح مواد برای انتخاب تمام 

 باشند.می 3-9و  3-9مطابق بندسایت در نظر گرفته شود. 

 

 اندازه ذرات    4-4

تر نیاز است. عالوه وسیعی از اندازه ذرات مواد برای گرفتن مواد در حجم نمونه بزرگ گسترهطورکلی هب  4-4-2

برای تعیین گرایش  آزمونترین ذرات دارد. مقدار نمونه با تکرار براین میزان افزایش نمونه بستگی به اندازه بزرگ

 شود.ل قبول مشخص میپی و پس از آن به کاهش خطاها به حد قابدرهای پیبین افزایش

این مهم است که همه اندازه ذرات نسبت تغییر نسبی اندازه ذرات ممکن است با علم شیمی تغییر یابد.   4-4-1

 ها در مواد الگو متناسب باشد.به توزیع آن

نمونه باید نماینده کل سطح مقطع  های افزایشی است.بزرگی نمونه ناشی ازانتقال مواد بزرگ  میزان 4-5

گیری تصادفی باید برداری مشخص شود. نمونهجریان مواد باشد. مقدار نمونه و تعداد افزایش باید قبل از نمونه

 طوری باشد که در آن خطای غیر عمد کاهش داشته باشد.
 

 تصادفیبرداري نمونه  5

برای کاهش   3-9و 3-9و3-9مطابق بند هایروشتوان از می نمایندهدست آوردن یک نمونه هبرای ب    5-2

باشد و وابسته های بارگیری مشخص میبرداری از مواد بهر شامل وسعت واحدنمونهغیرعمد استفاده کرد.  خطای

 باشد.به نمونه تصادفی می
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گونه نشان را دارد این نماینده که کل مقدار مواد در نمونه ناخالص بسامدیبا چنین  یافزایش مجموعه   5-1

برداری، باید در ای از تجهیزات نمونهتنوع محصوالت آهک و سنگ آهک و طیف گسترده خواهند داد. با توجه به

 برداری احتیاط کرد.تمام مراحل نمونه انجام

 

 بردارينمونه طرح          6

 هدف        6-2

های فیزیکی و ویژگی ونانجام آزم برای نمایندههای های مناسب برای بدست آوردن نمونهروش  6-2-2

ها بستگی به خواص شیمیایی یا فروش و استفاده از آن است. ضروریشیمیایی یک نمونه از آهک یا سنگ آهک 

  فیزیکی یا هر دو دارد.

برداری حداقل وزن و تعداد افزایش مورد نیاز در هر مرحله از روش برای تعیین اهداف در طرح نمونه  6-2-1

باید مشخص شود. آزمون  

ها، محل داری و یا حفاظت از نمونهبرداری، نگهانجام نمونه کارکنانباید شامل  نمونه برداریطرح   6-2-7

 .باشدمی هاسازی مورد نیاز نمونه و آزمون، آمادهبرداری مورد استفاده، روش نمونهبردارینمونه

سازی نمونه، ذرات مواد، آماده ، اندازههانمونه مناسب شامل درک و توجه حداقل تعداد و وزن افزایش  6-2-4

 باشد.، میای دقت مورد نیازتشکیل دهنده و درجهتنوع  اجزاء 

 

 بردارنمونه         6-1

طور نامناسب انجام هبرداری ب. اگر نمونهالزم است که یک نمونه با دقت و توجه کافی جمع آوری شود  6-1-2

دست آوردن یک هب باشد. عالوه براین ها نماینده تمام نمونهتواند نمیشود، هرگونه خطا در تجزیه و تحلیل آن، 

های دیگر نمونه تجزیهپذیر نباشد. اگر در یک تجزیه و تحلیل خطا رخ داد، نمونه دوم ممکن است امکان

پذیر های بعدی امکانگیری اولیه درست باشد تجزیه و تحلیل، اگر نمونهکهشود. در حالیغیرعملی و نادرست می

 است حتی اگر اولین بار خطا رخ دهد.

-برداری و آماده، افراد درگیر در نمونهبدست آمده و اطالعات صحیح بردارینمونهبا توجه به اهمیت    6-1-1

 فنونبرداری و های نمونهو دارای درک کاملی از شیوه دیدهآموزش سازی نمونه باید به وسیله افراد واجد شرایط 

 .قرار گیرندو یا تحت نظارت مستقیم چنین افرادی  باشند

 

 از نمونه داري نگه        3-7

باید بالفاصله در ظروف مقاوم در  ها ، نمونهزنده خاصیت جذب کنندگی رطوبت توسط آهکبا توجه به    6-7-2

 .داری شوندو به دنبال آن جذب دی اکسید کربن نگه شکفتگیرطوبت و نفوذ هوا جهت جلوگیری از برابر 

تعیین اندازه ذرات باید از روش  ، برایزنده آهک ترد)شکنندگی(های طورکلی با توجه به ویژگیهب  6-7-1

 مناسبی برای نمونه برداری جهت جلوگیری از تخریب نمونه مورد استفاده قرار گیرد.



3 

 

 

 محل نمونه برداري        6-4

برداری باید ایمن محل نمونه کند.تعیین می های مورد نیاز،گیریازهدنوع فرآیند و روند ان را برداریمحل نمونه

 باشد و دسترسی آسان به سطح مقطع نماینده جهت انتخاب مواد فرآیند وجود داشته باشد.

 

 برداريانتخاب روش نمونه      6-5

 :دارد دموربه سه  بستگی برداریانتخاب روش نمونه 

 مجموعه از نمونه الزم است؛واد یک مشخص کردن بهر یا م (اول 

 الزم است؛ گرفته شده از بهر های افزایشیتعداد نمونهتعیین  (دوم

 شود. تعیینمعیارهای قبل  3 ندباید از ب کهمورد نیاز برداریانتخاب روش نمونه (سوم 

 یتعداد و وزن افزايش پیشنهاد       6-6

مراجعه شود. تعداد  1برداری به جدول نمونه عمومیی اهداف شده و وزن افزایش پیشنهادبرای تعداد   6-6-2

 د. برای تعیین تعداد افزایشی اندازهنباشمیبهر  تن  1999 به ازای هر 1افزایش مورد نیاز ذکر شده در جدول 

مورد  تعداد ،حجیمشود. برای تعیین وزن توصیه شده برای یک نمونه توصیه می 1 رابطهاستفاده از  ،خاصبهر

تولید اختصاص  سرندذرات بر اساس  اسمی . اندازهشودضرب  1در جدول  وزن افزایش حداقل افزایش از نیار

 شوند.داده می

 
 شودبرداري عمومی پیشنهاد مینمونه هدف براي افزايشیتعداد و وزن  –2جدول 

 -93/6 ذرهاندازه اسمی 

 (مترمیلی)

 +93/12تا  -93/6

 متر()میلی 

93/12+ 

 متر()میلی 

 19 19 19 افزایشیحداقل تعداد 

 13 19 3 افزایشحداقل وزن 

 

 باشند. شوند و اساس يك مدل آماري نمیفقط توصیه می 2افزايش و وزن ذکرشده در جدول    6-6-1

-9بند  آزمون روش و 2-9، 3-3،9-9 بند تمرین مطابقافزایش مورد نیاز، برای تعیین وزن و  رتهای دقیقروش

 است. اشاره شده 2

 

 .     مراجعه کنید  3-9بند  کارآیینتصادفی به برداری برای نمونه  6-6-3

   
]

 ] N2=N1    اندازه بهر معین 1999( )تن 1/2 

 :که در آن

 N1  ؛باشدمیتن  1999مورد نیاز به ازای هر  بهرحداقل 
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N2 مورد نیاز مشخص شده است. حداکثر بهر 

 

 برداري نمونه تجهیزات مکانیکی          6-3

 وجود دارد.  3مندرج بند  برداریهای مختلف نمونهروش نوع تجهیزات مکانیکی متفاوت برایچندین 

 
  

 سنگ آهك رداريبهاي نمونهروش           3

 برداري سطحینمونه       3-2

-هجهت بمحدود شده است.  نمایندهاستفاده از نمونه برداری سطحی به دلیل بدست آوردن نمونه غیر   3-2-2

نشین شده های یک نمونه تهتواند اطالعاتی را با در نظر گرفتن ویژگیدست آوردن اهداف، یک نمونه سطحی می

توان به عنوان یک نماینده باشد که به خاطر داشته باشیم که یک نمونه سطحی را نمیایجاد کرد. این مهم می

کاربرده هتراز باشد بی که ممکن است همآزمونبرداری و تر نمونهیات بیشیدر نظر گرفت و تنها برای تعیین جز

 شود.می

 بهترین هاییمحل. دست آوریدهببرداری مناسب برای نمونه محلاطالعات الزم را جهت تعیین یک   3-2-1

نمونه برداشته شده جهت  ینشینته قسمتی ازهای کند انتخاب کنید. مشاهدات ویژگیبرداری را فراهم مینمونه

های جمع شده برای انجام های نمونهسب بودن اندازهابرداری توصیف و ثبت کنید. مننمونه طرح گسترش الزم

 باشد.، ضروری میآزمونهرگونه 

 

 بردارينمونه  جهت      3-1

برداری جهت توسعه از نمونه برداشته شده بوسیله طرح نمونه جهتهای آن توصیف و ثبت مشاهدات ویژگی

برداری برداری را با توجه به طرح نمونهکارگیری تجهیزات مناسب مورد نیاز، محل نمونههمورد نیاز است. با ب

های مورد نیاز الزم و ضروری آزمونآوری شده برای انجام های جمعنمونه اندازهمناسب بودن  مشخص کنید.

 باشند.می

 ها در نمونه متهوسیله هسوراخ ايجاد شده ب     3-7

های ایجاد برداری مشخص شود. فاصله سوراخبا استفاده از طرح نمونه دنوع وسیله سوراخ کننده مورد نیاز بای 

 برداری مشخص شده باشند.همانند طرح نمونه دشده توسط مته در نمونه بای
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 سنگ آهک آهک 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بردارييند انجام نمونهآنمودار فر -2شکل 

 

 

 

 برداری سطحینمونه

 برداریجهت نمونه

 متهوسیله هسوراخ ایجاد شده ب

 هادر نمونه

 متهبرش 

 هسته مته

 خوراک کوره آهکاز برداری نمونه

 )انتهای تسمه(نمونه برداری از تسمه

 نمونه سر قرقره

 نمونه برداری از توقف تسمه

 نمونه برداری از دپو

 سایر نقاط نمونه برداری از

نمونه بدست آمده از خنک 

 کننده کوره

قالب نمونه بدست آمده از 

 )خروجی کوره(سرپوش کوره

 نمونه برداری از پیچ یا مته

 نمونه برداری از تسمه

بندی برداری از مواد بستهنمونه

 شده

 مخزن سیلو

 برداری از نقطه بارگیرینمونه

 حجیمبرداری از بارهای نمونه
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  هاي متهبرش      3-7-2

های ایجاد برش تعدادی از .دنشووسیله ابزار سوراخ کننده بر روی سطح ایجاد میهای مته بهرشب  3-7-2-2

ای در یک محدوده دایره. این مقاطع روی سطح شوندایجاد میهوای فشرده شده  دمیدن از  وسیله مته شده به

 شودقت و د جمع کنید متهوسیله مقاطع برشی شوند. یک نمونه با برش عرضی بهبرجسته از سوراخ مجتمع می

 که به مواد دیگر موجود در سطح آلوده نشود.

با استفاده از انواع دیگری از ابزار سوراخ کننده که از هوای  ،مقاطع برشی متغیر ایجاد شده دیگری را  3-7-2-1

آوری جمعفلزی به داخل یک  اتاقک  متهیک  سرتاسر مرکز سوراخسوراخ کردن مقاطع برش  برایشده  فشرده

 برداری خالی کنید.نمونه طرحشده در  تعییناین اتاقک را در فواصل زمانی  کنید.

 

 هسته مته       3-7-1

ای جامدی از مواد را برش هسته های استوانه ،از یک سوراخ مته ،تعدادی از ابزارهای سوراخ کننده   3-7-1-2

 شده اند. تعییننمونه این هسته های مته در طرح نمونه برداری در فواصلی معینی  .دارندبرمیو  داده

شوند. شده است تقسیم میهای نمونه برداری مشخص های مته همانگونه که به وسیله طرحهسته  3-7-1-1

گیری آن به همان شکلی که از ماند به طوری که نظم و جهتیک قسمت از شکاف هسته دست نخورده باقی می

ها جهت اهداف تاریخی  فاقد ارزش بوده و اغلب برای سوراخ مته برداشته شده است حفظ شود. این نمونه

 .شودنگه داشته می سنگ بررسی عمر معدن

 

 برداري خوراک کوره آهكنمونه         8-4

 از تسمه نمونه برداري  8-4-2

 .بدست آورد، وجود دارد تسمه در حال حرکتشکل دستی از هتوان نمونه ها را بکه به وسیله آن میدو حالت  

 

 تسمه نمونه توقف 8-4-2-2

، سپس پرشده باشدبا یک جریان متداول از مواد به منظور برداشت نمونه  دبای تسمه نقالهقبل از توقف،  -الف 

 شود.  حفظباید به طور مداوم به وسیله روشهای ایمنی مناسب  تسمه نقاله

بردارید. همه مواد در منطقه انتخاب شده  تسمهطور کامل در طول های در حال افزایش را بهبا دقت نمونه -ب 

لبه پایین شکل  نقالهتسمه ه از مطابقت با ک هایینماینده .برداشته شود یک قلموهای ریز با از جمله خاک

برداری ، آلودگی نمونه از مواد مجاور منطقه نمونهمحل نمونه مفید هستند. در نتیجه بندیاند، در طبقهگرفته

رآیند قبلی منجر نمونه از کل مقطع مواد ترکیب شده باشد. تکرار ف افزایششود این مهم است که میجلوگیری 

 می شود.  ی الزمافزایش به حذف تعدادی نمونه حجیم
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 )انتهاي تسمه(نمونه سر قرقره  8-4-2-1

یا سنگ ریزه هستیم هرچند براثر  ایدانهبه دنبال یک ماده  نقاله تسمههنگامیکه در مواد برداشته شده از  -الف

یب تمی روند ولی خاکه ها را نگه می داریم به این تر تسمهچرخش الک کردن مواد درشت تر به سمت وسط 

برداری شده تفکیک می شوند. در بندی و شرایط فیزیکی مواد نمونهها به نسبت اندازه درجهمواد درشت و خاکه

شود. بنابراین مهمترین ها نزدیک به سر قرقره پرتاب میکمی دورتر و خاکه ترنتیجه پرتاب سر قرقره مواد درشت

برداری در سر قرقره است که کل سطح مقطع جریان مواد )ریز و درشت( با عبور از دستگاه مالحظات در نمونه

ردش جانبی برداری متحرک است انجام به موقع گآید و عالوه بر اینکه دستگاه نمونهدست میهداری بنمونه بر

 نمونه به منظور کاهش هرگونه خطا در نمونه برداری الزم است.

-صورت دستی انجام شود در غیر اینتواند بهنمونه سر قرقره می ،کم استاگر جریان مواد به دالیل ایمنی  -ب 

 شود.اتوماتیک توصیه میبه صورت   یبردارصورت نمونه

 

 انبار )دپو(اري از دنمونه بر 8-4-1

دلیل مشکل در تضمین خطای نمونه توصیه هاگرچه گاهی اوقات الزم است ولی ب دپوبرداری از نمونه 8-4-1-2

دهد. ذرات درشت از غلتک به سمت خارج از توده و گیری شدند، تفکیک رخ میکه مواد اندازهشود. هنگامینمی

که علت اینهها بسیار دشوار است. بنمونهشوند. اطمینان از نماینده ذرات ریزتر از الک به سمت مرکز ذخیره می

که روند. هنگامیدهد که ذرات درشت به سمت خارج از توده میمعموال جداسازی مواد ذخیره شده زمانی رخ می

 تا نمایشی از وجود تمامی ،استفاده کردنمونه نیاز است باید هر تالشی انجام شود تا از خدمات تجهیزات  دپوبه 

برای نشان  دپوهای جداگانه باید از مناطق مختلف باشند. نمونهوجود داشته  مواد در سطوح مختلف و مکان 

 دپونشان دهنده تفکیک موجود در  منحصربفردهای آن گرفته شود. نتایج آزمون از نمونه ازدادن بخشی از مواد 

 باشند.می

از نمونه  ست آمده دهزایش باید از نقاط مختلف و متعدد ببود، اف دپوبرداری از اگر نیاز به نمونه  8-4-1-1

انجام شود. تعداد افزایش باید برای نشان دادن درجه تنوع درون توده کافی باشد. در هنگام آزمون درجه حجیم 

 بندی مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تر که از کوچک دپوتر را پس از ترکیب توان افزایش بزرگدر دسترس است می قدرتیاگر تجهیزات  8-4-1-7

اصلی جهت  دپوهای مختلف بدست آورد. افزایش باید به تعداد کافی و از مکان ،شودبرداشته می حجیمنمونه 

تر ، افزایش چند برابر از کوچک دپوشود. پس از مخلوط کردن  گرفته بردارینمونه دپواز  نمایندهیک نمونه 

های فله را اصلی، می توان نمونه دپوترکیب شود. بسته به اندازه  حجیمتواند به شکل نمونه های مختلف میمحل

 ست آورد.دهبرداری باز چندین انبار نمونه

قرار  شناسایی شکل و روش آن مورد استفاده ،را ببینید(  یادآوری) دپوبرداری از یک در زمان نمونه   8-4-1-4

ر سطح باال های مختلف دتوان از مکاندارای سطح فوقانی تخت بزرگ باشند، افزایش را می دپوگیرد. اگر می

-هگرفته شود. هیچ موقع نباید مواد را ب دپو، افزایش باید در یک خط از پایه به باال در صورتگرفت. در غیر این
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که . زمانی برداشته شوددلیل تفکیک هب دپوطور مستقیم از سطح گرفت، اما حداقل باید یک دامنه از سطح زیر 

 را از محل کار بدست آورد. یافزایش مقدار نتوامیاست  موجود دپو
در این نوع نمونه برداری به علت لغزش مواد، ایمنی کار یک مسئله مهم است. در همه مراحل احتیاط شرط است چون  -يادآوري

باید دو نفر شرکت داشته باشند، با توجه به موارد ایمنی یک نفر باید  برداری بردار در معرض خطر است. در این نوع نمونهفرد نمونه

از توده فاصله داشته باشد. مکان از قبل باید بررسی شود. از خطرات لغزشی محل اجتناب شود. به همین دلیل این روش توصیه 

 نمی شود.

مکان را انتخاب کنید که از محل  3ل در خط از باال به پایین حداق ،دپوبرداری از هنگام نمونه 8-4-1-5

مراجعه کنید. مواد سطح از محل افزایش با عمق مناسب را به منظور ایجاد  3-9بندبه تمرین ، هستند یافزایش

تر و آلودگی، استفاده از حفاظ در باالتر از یک فضای کوچک کار حذف کنید. برای جلوگیری از تفکیک بیش

شود. افزایش ممکن است از قسمت برداشته شده تا درون توده قرار گیرد. این روش برداری توصیه مینقطه نمونه

 شود.می تکرار حجیمها برای نمونه ها و افزایش ترکیببرای هر یک از انتخاب مکان

های افزایش را باید بر روی تمام سطوح فاصله داده و از ، مکاندپوبرداری از باالی سطح هنگام نمونه 8-4-1-6

 باشد. مترسانتی 39اطمینان حاصل کرد. باز هم افزایش باید از عمق حداقل  حجیمد نماینده نمونه تعدا

نقطه از کل را برای افزایش برداشت  19تا  3حداقل  دپو، استخراج سطحهنگام نمونه برداری از  8-4-1-3

باشد، که کاهش از  مترسانتی 69و مواد انباشته شده باید حداقل  دپو پاییناز  یانتخاب کنید. محل های افزایش

را  حجیمدست آمده از نمونه ههای بتر را شامل نشود. افزایشدلیل تفکیک بیشهدو طرف بصورت خودبخود ب

 ترکیب کنید.

 

 ساير اهداف نمونه برداري 8-4-7

و  ها()شوت هاسرسره، همهای رویتغذیه کننده، دپو تغذیه کنندهاز  است های دیگر عبارتنمونه 8-4-7-2

دست آوردن یک سطح هآوردن یک نمونه است. این به معنی ب ستدهب غیره همانند قبل مهمترین مسئله در ب

 مقطع کامل از جریان مواد می باشد.
و ...( تفکیک مواد  دپو ،مواد اولیهبرداری را در نظر گرفت ) از باید جریان حاصل از افزایش فشار مواد به نقطه نمونه -يادآوري

افزایش نیروها،  ازروند. به همین ترتیب، جریان مواد دهد که مواد بر اثر افزایش نیروها، از یک نقطه به نقطه دیگر میزمانی رخ می

توان غیرعمدی را می  ست آمده از یک اریبیتوان ماهیت خود را تغییر دهد. همانطور که نمونه افزایشی بدبا گذشت زمان می

عبور  خاص سرندیک دسته  و همچنین سامانهطور مستقیم از یک فرآیند یا هدست آورد. اگر جریان مواد بهب حجیمنسبت به نمونه 

 فنونبا  برداری. در هر صورت می توان نتایج گمراه کننده از این نظریه را نادیده گرفت حتی اگر نمونه کنند، امکان پذیر نیست

 دست آمده باشد.هدقیقی ب
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  نمونه بدست آمده از هود کوره  -آهك  8-5

تنها  ای است کهنمونه ،شودمحسوب نمی نمایندهعنوان یک نمونه هنمونه بدست آمده از هود کوره ب  8-5-2

دست آمده است ) نمونه خطا(. این نشان دهنده درجه هنشان دهنده شرایط شیمیایی موادی است که از آن ب

اندازی کوره های متصدی در اتخاذ تصمیمات مربوط به راهزمان و همکاریاز آهک، اندازه نسبی ذره در آن نقطه 

ای با کیفیت ماده عملکردو عمدتا مدت زمان  فرآیندآهک، کوره در نوع  فرآیندمی باشد. بعلت ماهیت کوره در 

م است که مواد  با ماهیت ناخالصی که می توان بدست آورد ارتباط بسیار نزدیکی دارد. بنابراین، این خیلی مه

 را باید نادیده گرفت. اندقرار گرفتهکه تحت تاثیر 
از  باید برداریوجود در زمان نمونهمو شرایط دمایی  از جمله درجات باالی ،نسبی کوره فرآیند ایمنیبه دالیل   -يادآوري

 تجهیزات محافظتی استفاده شود.

شود. این قاشق دست آوردن نمونه بکار برده میهیک قاشق بزرگ با یک سوراخ طویل فلزی برای ب 8-5-1

جهت شود. اندازه از مواد عبور داده میدست آوردن همه نوع هبرای ب جریانموازی با محور کوره طی فرآیند 

د. این کرترکیب  حجیمتشکیل نمونه  جهتدست آورده و ه، آن را بباید نماینده چندین برابری احتمالیافزایش 

شود که چند تواند با اندازه ذره تغییر کند. همچنین ترجیح داده میبسیار مهم است که ویژگی شیمیایی می

در یک ظرف  بایداندازه ذرات مواد تغییر کند. نمونه  تا گذردب حجیمدقیقه بین افزودن ماده آهکی به نمونه 

گرد و غبار ذخیره شود. اجازه دهید به دمای محیط برسد و سپس جهت آنالیزهای شیمیایی  بدونبزرگ 

 شود. استفاده

 در ابتدا خرد شوند. قبل از کاهش مقدار مواد، باید نمونه حجیم برای افزایش یکنواخت 8-5-7

 

 کوره خنك کننده برداري  ازنمونه  8-6

اگر نتایج  باشد.برداری مورد استفاده میهای نمونهنشان دادن روش های کوره، هدفتخلیه نمونه در هنگام

 حجیمشیمیایی به عنوان کنترل فرآیند مورد نیاز باشد، افزایش تکرار و مقدار مواد تشکیل دهنده یک نمونه 

شود و ممکن است کاهش یابد. اگر نتایج بعنوان یک ابزار برای کنترل فرآیند بکار برده شوند، زمان مهم می

و  فرآینداز طریق تنوع  برداریود. بنابراین تکرار نمونهشتر میمحصول مهم فرآیندای ویژگیهای شیمیایی لحظه

 مد نظر باشد. برداریبرای نمونه مورد استفادهبرای هر روش  بایدباشد. گیری از محصول تعیین کننده مینتیجه

 

 برداري، سرسره يا تشتكنمونه  تسمه 8-6-2

های آهک، سنگ برداریباشد. هنگام نمونه های مختلفتواند شامل تعدادی از روشخنک کننده می بردارینمونه

تغذیه  و هاسرسره شامل تخلیه نقاط همچون دیگری فنون وجود دارد. هاتسمهچون مشابه زیادی هم فنون

سنگ آهک ارجاع داده می شود مراجعه  بردارینمونهبه بخش های قبل که به  فنون. برای این باشندمی هاکننده

 کنید.
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ی بسیارگرد و غبار منطقه در در زمان نمونه برداری در یک کوره خنک کننده مواد ممکن است کامآل داغ باشد و   -يادآوري

 اجرا شود. باید ایمنی. پس اقدامات وجود داشته باشد

 

 پیچ يا مته  8-6-1

وسیله یک روش شامل استفاده از یک بازکننده موجود در امتداد محور نقاله پیچ می باشد که به 8-6-1-2

ترین ذره از مواد در ترین قطر بزرگ طویلبرابر  3حداقل  بایددریچه بسته شده است. قطر کوچک تر بازکننده 

 حال انتقال باشد.
-هه بها از یک پیچ یا مته، اندازه ذره می تواند در نتیجه فرآیند انتقال تغییر کند بنابراین نموندست آوردن نمونههدر ب -يادآوري

های تواند از نمونهمی را های اندازه استفاده کرد. گرچه ماهیت شیمیایی موادجهت تعیین ویژگی تواناین روش نم دست آمده از

 دست آمده در این روش تعیین نمود.هب

های نسبی شیمیایی  و اطمینان از ویژگی بردارینمونه سامانهبدست آوردن یک جریان آزاد از مواد در  8-6-1-2

از قبل مشخص  باید حجیمها جهت ترکیب نمونه و مقادیر آن افزایشموجود مهم است. مقدار در مواد نمونه 

 (.را ببینید 3-9بند ) دست آوردهو قابل اعتماد ب نمایندهنه شود تا بتوان یک نمو

 . در این مورد کل مقطع عرضی نمونه را باشدمیتخلیه  از پیچ یا مته برداریروش دوم شامل نمونه  8-6-1-2

 3-9بند )عداد افزایش مقادیر را تعیین کرد مناسب بدست آورد. دوباره از قبل باید ت نمایندهجهت یک توان می

 (.را ببینید

 

  هامخزن سیلو 8-3

در حال تخلیه  کهزمانیتمام مقطع عرضی موجود در مواد را در سیلو برداشته شوند، باید ها از یک اگر نمونه 

جهت اطمینان از هماهنگی  بایدها قبل از اینکه نمونه جمع شود سیلو. در ابتدای تخلیه از باشند، برداشتمی

 به مواد اجازه داده شود که جریان داشته باشند. ،طبیعی

 

 نمونه برداري از نقطه بارگیري  8-8

، برداریحتمالی در رابطه با نمونها برداری و غیره ) همچنین مسائلبرداری شامل اندازه نمونه، تکرار نمونهطرح نمونه -يادآوري

 .برای مشتریان قبل از خرید بازنگری بشود بایدهمچنین تخریب نمونه( 

-از محموله برداریهای باربری بارگیری شوند. نمونهها و قایقباربرها، کامیون، هاسیلوها باید در نمونه  8-8-2

به  که های نسبیبیبه علت آس شود،نمیتوصیه  مناسبها( یک روش ها، باربرها یا کشتیهای عظیم ) کامیون

اگر یک خطا وجود داشته باشد معموال متناسب  نمایندهدست آوردن یک نمونه هب برای و شودوارد می اندازه ذره

باشد. از نظر های عظیم مشکل میاز محموله نمایندهدست آوردن اندازه واقعی هباشد. ببا دامنه اندازه ذره می

های بزرگ وجود دارد. در هر حال از نظر عملی، برای برداری از محمولهایمنی یک نگرانی عمده در زمان نمونه

 شود.شود ترجیح داده میحمل و نقل انتقال داده میواحد  به یک  را که آنمحصول نمونه هنگامی
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-ه، کامیون یا کشتی ب، باربرهاسیلووسیله برش جریانی از مواد به سمت هبرداری ممکن است بنمونه  8-8-1

طور خالصه به یک ظرف نمونه، یا برداری مناسب انجام شود. انتقال کل جریان محصول بهوسیله یک ابزار نمونه

های شود. برای روشسازی مواد به سمت یک ظرف نمونه انجام میو به طور کامل پاک تسمهاز طریق توقف یک 

 مراجعه کنید.  2-3-3باشد به بخش  کمربندها میبرداری که شامل انتقال نمونه

انجام شود احتماال جریان نمونه قابل  سیلویا  )سرسره(طور مستقیم از یک شیب تند هاگر بارگیری ب  8-8-7

  بندباشد به ها میسیلوبرداری که شامل های نمونهدلیل حجم، وزن و سرعت مواد، برای روشهباشد. باجرا نمی

 کنید. مراجعه 3-3

 برداریوسیله یک ابزار نمونهچنین ممکن است شامل برش متناوب از یک جریان بهبرداری همنمونه  8-8-4

برداری مکانیکی برای اطمینان از های نمونهسامانهدست آوردن یک نمونه مرکب باشد. هاتوماتیک مناسب جهت ب

 شوند. کنترلاندازه ذره کاهش نیافته است باید  کهاین

های عظیم با استفاده از وسایل خاصی که توان از محمولهرا می نرمدر صورت لزوم، محصوالت آهکی   8-8-5

دهد نمونه برداشت. این ابزار عمومآ شامل دو نیزه توخالی برداری از عمق واحد حمل و نقل را میاجازه نمونه

اجازه جریان آزاد موجود در  بایدها قطر دهانهترین باشد. کمای، یکی داخل دیگری همراه با دهانه میاستوانه

های هر دو نیزه ها نسبت به موقعیتبرداری شده را بدهد. هنگامی که یک نیزه چرخانده شود، دهانهمواد نمونه

کند. در های بسته از طریق عمق محصول به سمت پایین نیرو وارد میوسیله دهانهشود. نیزه بهباز یا بسته می

تر اجازه داده شود تا به محصول جهت جریان یافتن به سمت نیزه داخلیعمق، یک نیزه چرخانده میحداکثر 

برداری از مواد خارج شود و ابزار نمونهها چرخیده میشود. نیزه برای بستن دهانهشود و بنابراین نمونه جمع می

های شود که تعداد زیادی از محلصیه میاند. توهای توخالی جمع شدهشوند. نمونه جمع شده در باالی نیزهمی

مختلف در طول واحد حمل و نقل جهت تشکیل حجم زیادی از نمونه نسبت به اندازه واحد حمل و نقل و طرح 

 دست آورده شود.هبرداری با سرعت برابر بنمونه

 

 حجیمبرداري از بارهاي نمونه  3-8

شود. های عظیم استفاده میبه شکل مستقیم از محموله برداریهای نمونهدر صورت لزوم جهت روش  8-3-2

 دارد. 9-2-3بند  هایروش مطابقت

 های مواد بارانجام شود.جداشدن دانهموجود در واحد محموله تا  ها باید از نقاط مختلفاسازی نمونهجد  8-3-1

ها معموال برای تشکیل یک شود. این جداسازی نمونهانجام می برداریتشخیص قطعات احتمالی به عنوان نمونه

باشد . این نمونه باید احیا شود اما اگر اطالعات در مورد تغییرات مورد نظر میترکیب خواهند شد نمونه مرکب

 شوند. آزمونها جداگانه باید نمونه

 

 بندي شدهبرداري از مواد بستهنهنمو 21-8

 نمونه تصادفی   8-21-2
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ممکن است از بین  هابستههای ترکیبی بدست آمده باشد. پس نمونه تصادفی ممکن است با استفاده از روش 

-ترکیبی از همه بستهیک یک یا چند پالت برداشته شده باشد. یک نمونه ممکن است از هر بسته برداشته شود. 

 گیرد.قرار می آزمونها تشکیل شده و مورد 

 

 برداشته شده نمونه  8-21-1

 مراجعه کنید(. 3-3-3مواد برداشته شده از یک بسته ممکن است از دهانه موجود برداشته شود. ) به  

صورت تصادفی هببرداشته شود. ) اند نمونهانتخاب شده طور کامل توافقی اندههایی که باز بسته نباید  8-21-7

 باشد(.

 

 آزمايشگاهیهاي آماده سازي نمونه     3

ی ایشآزمسازی نمونه یعنی کاهش حجم نمونه در اندازه نمونه و مقدار مواد به اندازه یک نمونه مناسب آماده 3-2

در یک روش کامل  ایهای مشخص شدهروش بایدحفظ شود.  حجیمای که موجودیت اصلی اولین نمونه گونهبه

بر اساس نوع مواد،  بایدهای آماده سازی نمونه وهمه جانبه به منظور حفظ موجودیت نمونه دنبال شود. روش

 کاربرده شود.هدر رابطه با اندازه و مقدار مواد ب حجیمهای نمونه هایی که قرار است انجام شود و ویژگیآزمون

در مقایسه با یک تحلیل  حجیمطورکلی وقتی یک تحلیل نمایشی مورد نیاز است، مقدار بزرگی از نمونه هب  3-1

نهایی  آزمونکه اعداد طوریهب ،است حجیمیاما هدف اصلی حفظ موجودیت نمونه  باشد.شیمیایی مورد نیاز می

های مختلف یک مسئله اصلی است. کارکردن با مواد درشت، تفکیک اندازه دهد.های مواد اولیه را نشان میویژگی

با استفاده از ابزارهای  مناسب وباشند تفکیک باید های مختلف میویژگیهای مختلف دارای از آنجا که اندازه

 انجام شود. ،تقسیم کننده و پایبندی به روش

در اندازه و مقدار انجام شود. کاهش در  ،تواند در مراحل چندگانه کاهشهای ناخالص میتقسیم نمونه  3-7

ا تقسیم نمونه ناخالص جهت حفظ ماهیت موجودی نمونه با کاهش در مقدار ی بایداندازه ذره مواد یا خرد کردن 

 .داشته باشداولیه پیش برده شود و مقدار مواد موجود در هر مرحله کاهش نسبی 
مقدار باالی رطوبت در سنگ آهک باعث ایجاد مسائلی نسبت به کاهش نمونه حجیم )تقسیم بندی( برای نمونه مورد  -يادآوري

 گیری در این مورد خشک کردن الزم می باشد.عملیات اندازهچنین شود، هممی آزمون

 

 ابزار تقسیم بندي  3-4

 شکاف دهنده   3-4-2

-با پهنای معادل مجاور هم دارشیب ییهاست که باید از تعداد مساوی از دریچها اییک شکاف دهنده وسیله 

توسط  تغذیه تشتکیا  سطل. این گیرند، قرار باشد آوری تشتکبه چشمه مجاور سطل یا جمعمتمایل  کهدیگر

 باید های شیب داردریچهد. پهنای این نهایی با عرض یکسان باشدارای شیب باید شوند ویک شکاف باز تغذیه می

در حال خرد شدن هستند باشد. تعدادی از شکاف  که برابر پهنای اسمی باالترین اندازه از موادی 3حداقل 
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در کل پهنای  بایدکند. در این مورد مواد هستند، که مواد را قبل از کاهش حفظ میها دارای یک حوضچه دهنده

 .باشندمیاحتمالی برابر شیب  شکاف دهنده گسترش پیدا کند. نکته قابل توجه این است که هر سرازیری دارای 

 

 شکاف دهنده مقطعی   3-4-1

دست آوردن هجهت ب ، کهچرخان یا ثابت هایکنندهتغذیه ای است با یک شکاف دهنده مقطعی یک ابزار دایره 

باشند. با استفاده از این نوع وسیله سرعت چرخش و سرعت ای مفید میهای مقایسهآزمونهای معادل برای نمونه

برابر و و اندازه  های شکاف دهنده باید شعاعهمه بخشتا حدامکان یکنواخت و مداوم باشد.  بایدجریان مواد 

 به هر بخش را داشته باشند. بدون بازگشت

 

 نمونهتقسیم کردن  به چهار قسمت مخروطی کردن و  3-4-7

کوچک و بزرگ استفاده شود. بطوریکه در آن  مقادیرکه می تواند برای بسیاری از  هایکی از قدیمی ترین روش

 یک توده مخروطی ایجاد شده و به چهار قسمت تقسیم می شود تا یک نمونه بدست آید.

شکل مخروط تا راس کنید و سپس توده را به  مخلوطمواد نمونه را روی یک سطح تمیز پهن و   3-4-7-2

مخروط را بصورت متقارن از  زاویه مخروطی با بیلچه ریخته تا مواد به صورت یک ستون مخروطی تبدیل شوند.

 کنید. پخشای پهن قسمت مرکزی بر روی یک صفحه دایره

تقسیم کنید.  ه صاف،یا یک تیغ بیلچهسمت مساوی و برابر با استفاده از یک توده را به چهار ق 3-4-7-1

تر نمونه کوچک فرآیند های کوچکی را از چند قسمت انتخاب کنید. برای تقسیم بیشبصورت تصادفی نمونه

 مخروطی کردن و تقسیم کردن باید تکرار شود.

 

 ايشگاهیآزمهاي ها براي تحلیلگیري نمونههانداز   3-5

راحتی ه های کوچکی که بتوان آن را بدر صورت لزوم نمونه را با استفاده از وسایل مناسبی به اندازه 3-5-2

خرد  ،ای که برای روش تحلیلی مورد نیاز باشدبکار برد یا به اندازه آزمایشگاهیبوسیله تجهیزات پودرکننده 

 کنید.
فیزیکی مورد  ونشود که نمونه دومی را که تنها برای آزمروی نمونه انجام شود، توصیه می آزمون فیزیکی اگر قرار است -يادآوري

، کی مورد نیاز است، نمونه دومهای اندازه فیزینمونه تعیین ویژگی آزمونفرستاده شود. اگر در فرآیند  به آزمایشگاهباشد می آزمون

 آماده کرد. برای آزمایشگاه مورد نیاز است،تر از آنچه که بیش نباید، نمونه اصلی گرفته شده اند های کوچک موجود که ازیا نمونه

 یتر( را برای یک اندازه مناسب جهت روش تحلیلهای کوچکابزار پودر کننده مناسب نمونه )ا نمونه باید 3-5-1

 مراجعه کنید. 9به جدول (. یادآوری)  ، انتخاب کردکه قرار است روی نمونه انجام شود
کرده و  الکدر زمان پودر کردن نمونه به یک اندازه مناسب خاص، صحیح نیست که نمونه را بر اساس اندازه مورد نظر  -يادآوري

قبلی با ابزار  ونآزمباقی مانده است را نادیده گرفت. الزم است که تمام نمونه بکاربرده شود. گرچه  الکاز نمونه را که روی  جزئی

 مورد نیاز نباشد. سرندیای که هیچ گونهشناخته شده باشد به بود، سایش تولید شده بایدساینده خاصی 
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 عدم پذيرش 21

های های قراردادی جایگزین پیشنهادتواند نشان دهد که توافقو خریدار می تولید کنندهشرایط خاص بین  21-2

 عدم پذیرش بشود.

ک هفته بعد یبه مدت  تولیدکنندهبه  بایدعلت عدم پذیرش مواد و نقص آنها با مشخصات گزارش آزمون  21-1

 گزارش شود.بعد از اینکه محموله دریافت شده،  روز 39ها کامل انجام شدند یا در طول آزمونکه از این

مقاوم به رطوبت و فاقد دسترسی به  هایظرفدر  باید انددر آزمون پذیرفته نشده از موادی کههایی نمونه 21-7

داری حفظ و نگه است،گزارش شده  تولیدکنندهی که به آزمونهفته از تاریخ اولین گزارش  9هوا به مدت حداقل 

 د.نشو

 

 مجدد آزمون        22

 آزمونقراردادهای توافقی با پیشنهادهای  تواند نشان دهد کهو خریدار می تولید کنندهشرایط خاص بین  22-2

 مجدد جایگزین بشود.

هفته از تاریخ گزارش  9مجدد را در طول  آزمونهر یک از طرفین قرارداد احتمال دارد درخواست یک   22-1

 شود. پرداختدرخواست کننده آزمون وسیله هب بایداصلی آزمون بدهد. هزینه این آزمون مجدد 

برسند،  طرفهبخش دو نتایج آزمون اصلی به یک توافق رضایتکه طرفین قرارداد نتوانند بر پایه در صورتی  22-7

 آزمونکه هر دو رضایت دارند جهت  طرفآزمایشگاه بینمونه سومی از مواد باید به صورت بازنشده به یک 

 باشد. قابل قبولهر دو طرف  طرف بایدصادره از آزمایشگاه بیفرستاده شود. این نتایج 

 
 با توجه به اندازه نمونهتجهیزات و روش کار  -1جدول 

اندازه ذره نمونه  اندازه نمونه

 تحلیلی

 روش کار آزمون قابل اجرا نوع تجهیزات

 سنگ شکن چکشی 6مش *   > گرم 39

 غلتشی شکنسنگ 

قابل  هایسنگ شکندیگر 

 تنظیم

 

 

 

 9-19مطابق استاندارد بند

 صفحه تخلیه بار مناسب 39 مش ˃ گرم1< گرم39

 دیسک آسیاب

 تیغه ای و پره ایآسیاب 

 9-2مطابق استاندارد بند 

 9-19مطابق استاندارد بند

 9-13 مطابق استاندارد بند

 ماشین مالت و پودر 199 مش ˃گرم 9/ 3  1<گرم1

 حلقه و گوی آسیاب

 9-2مطابق استاندارد بند 
 

 ماشین مالت و پودر <999 مش < گرم3/9

 حلقه و گوی آسیاب

 9-2مطابق استاندارد بند 

 9-13مطابق استاندارد بند 

 9-12مطابق استاندارد بند 
 

 دستگاه آسیاب مانند: آسیاب بال میل *
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 ديبسته بن   21

یا در ظروفی بر اساس توافق بین خریدار و  فلهتوانند بصورت محصوالت آهک و سنگ آهک می   21-2

 حمل شود.توایدکننده 

 در زمان بازرسی در شرایط خوبی باشند. دها بایهمه بسته    21-1

 

 

 گذارينشانه     27

با نام محصول بر روی آن باشد. وزن خالص محتویات، نام کارخانه  اینشانهدارای  دهر بسته بای   27-2

در مواردی  مگر ، مکان کارخانه )محل ساخت( و نام تجاری در صورت وجود مشخص شده باشدتولیدکننده

 باشد.در صورت اخذ مجوز درج عالمت استاندارد الزامی می .صورت گیردو خریدار تولیدکنندهتوافق بین  خاص

 


