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  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با يآشناي

 و رداسـتاندا  سـازمان  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 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

 مؤسسـات  و مراكـز  نظـران  صـاحب  *سازمان كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شـرايط  به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي ژوهشي،پ علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پـيش  .دشـو  مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان ا،نهاده تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و چاپ ايران )رسمي(  ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

  .شود مي منتشر

 كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ـ  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة  ترتيـب،  دينب

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان
 المللـي  بـين  سـيون كمي 1

(IEC) الكتروتكنيك
 (OIMLقانوني شناسي اندازه المللي  بين سازمان 2

4رابط تنها عنوان به و است 3
غذايي  كدكس كميسيون 

(CAC)
 خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور رد 5

 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني لمي،ع هاي پيشرفت آخرين از كشور،

 كننـدگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 اجـراي  اقتصـادي،  و محيطـي  تزيس مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

 اسـتاندارد،  عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 و صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان. نمايد اجباري

 در فعال مؤسسات و ها زمانسا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديدرجه

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

 تأييـد  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد سازمان سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز

 نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا آنها به صالحيت تأييد نامة گواهي الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت

 تحقيقـات  انجـام  و گرانبهـا  فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند مي

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

  

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان *

1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission ontact point 



ج   

 كميسيون فني تدوين استاندارد 

 كارنييآ   - هابرداري از سنگدانهنمونه - سنگدانه

 يا نمايندگي/سمت و  : رئيس

  حسينعلي بيگي، مرتضي

  )عمرانمهندسي ري دكت(

 

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران

  

 

  : دبير 

    

  احمدوند، مصطفي

 )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

 

 

مدير عامل مركز تحقيقات عضو هيئت علمي و 

  "متب"بتن

 
  

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
 

 

 

 

  آهنگري، كاوه

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

تر فني آب شركت كارشناس ژئوتكنيك دف 

  مديريت منابع آب ايران

  

  احمدوند، مجتبي

  )مديريت كارشناسي ارشد(

 

  

  

 علمي دانشگاه و مدير عامل عضو هيئت 

                        ساختمانشركت وند شيمي 

  

  احمدوند، آريا

  )كارشناسي مهندسي عمران(

   

  "متب  "آزمايشگاه مركز تحقيقات بتن 

  

  ي، عباساكبرپورنيك قلب رشت

 )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 

 

  

واحد (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

عضو هيئت مديره سازمان و ) تهران جنوب

 ساختمان استان تهران نظام مهندسي

  

  برنجيان، جواد

  )دكتري مهندسي عمران(

   

  عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران

  

  خالو،عليرضا

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 

  

  

  ئت علمي دانشگاه صنعتي شريفعضو هي

  

  

  

 

 

  

  



د   

  خرازي فرد، محمد حسين

 )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه فناوري 

 وزارت نيرو

  

  دارنهال، مرجان

  )كارشناسي ارشد زمين شناسي(

   

  "متب  "آزمايشگاه مركز تحقيقات بتن 

  

  شرقي، عبدالعلي

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 

  

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

  

  

  شكوفي مقيميان، نادر

  )سازه – عمران ارشد كارشناسي(

   

  مشاور مهندسين شركت سازه مديربخش

  توان

  

  عباس نيا، رضا

 )عمران مهندسيي ادكتر(

 

 

  

 ايران عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت

  

  عباسي، محمد حسين

  )كارشناس مهندسي مواد(

   

سازمان استاندارد و تحقيقات كارشناس 

  صنعتي ايران

  

  غفاري مقدم، فريد

  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(

 

  

  

   "متب"عضو هيئت علمي مركز تحقيقات بتن 

  

  قائميان، محسن

                                                     )عمران مهندسيي ادكتر(

   

  شريف دانشگاه صنعتيعضو هيئت علمي 

  

  

  قدرتي اميري، غالمرضا

  )دكتراي مهندسي عمران(

   

  عضو هيئت علمي دانشگاه علم وصنعت ايران

  

كاظمي، محمد تقي                                                            

                                                     )عمران مهندسيي ادكتر(

   

  شريف شگاه صنعتيدانعضو هيئت علمي 

   

  

  كالنتري، محسن

  )عمران كارشناسي مهندسي(

 

  

  

  مدير عامل سازمان بنياد بتن ايران

  



ه   

  

  كيواني، عبداهللا

  )دكتري مهندسي عمران(

   

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم 

  آذربايجان

  

  ...مدندوست، رحمت ا

  )دكتري مهندسي عمران(

   

  عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن

  

  ودي، علي اكبرمقص

  )دكتري مهندسي عمران(

   

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  

  علي، نورزاد

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

 

  

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت آب و برق

  

  وزين رام، فرشاد

  )عمرانمهندسي ي ادكتر(

   

  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت آب و برق

  

  ويسه، سهراب

  )ي معدن دكتراي مهندس(

   

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات ساختمان و 

  مسكن 

  

  هورنهاد، هومن

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

   

  "متب"كارشناس مركز تحقيقات بتن

  



و   

  فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان

  ج  و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد سازمانآشنايي با 

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ح  گفتار پيش

  ط  قدمهم

  1  هدف  1

  1  دامنه كاربرد 2

  1   مراجع الزامي  3

  2  هانمونهداري نگه 4

  2    )فرآيندكار( روش كار 5

  4   ها حمل نمونه 6

  6  پيوست الف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ز   

  گفتار پيش

 

بوط توسط هاي مر آن دركميسيون نويس كه پيش »كارآيين -هابرداري از سنگدانهنمونه -سنگدانه«استاندارد 

مهندسي ساختمان و مصالح و  ملي كميتةاجالس  229 تهيه و تدوين شده و در "متب"مركز تحقيقات بتن 

قانون  3اينك به استناد بند يك ماده . گرفته استمورد تصويب قرار 23/11/87 مورخ هاي ساختماني فرآورده

ان ، بـه عنـو  1371مصـوب بهمـن مـاه     استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران،  سازماناصالح قوانين و مقررات 

 .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علـوم و خـدمات،    براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايـن  

بنـابراين،  . داردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرارخواهـد گرفـت  استان

  . هاي ملي استفاده كرداستاندارد بايد همواره از آخرين تجديد نظر

  

  :ع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استبمن

  

ASTM D 75: 2003, Standard Practice for Sampling Aggregates.    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح   

  مقدمه

   

از ) كه مقدار آن براي آزمايش كافي باشد(برداشتن بخشي «، عبارت از ت مهندسيبرداري در اصطالحانمونه

در كـل و بخـش    ونهاي مـورد آزمـ  طريقي كه نسبت و توزيع كيفيتهتري دارد، بكل كه اندازه بسيار بزرگ

  .باشد، مي»ده يكسان باشدبرداشته ش

 ونيكـه نمونـه هـاي آزمـ    كند كه در حصول اطمينـان از ايـن  برداري را ارائه ميهاي نمونهروشكار آييناين 

ها و وسايلي كـه بـا   جا كه شرايط انبار كردن سنگدانهاز آن. باشدسنگدانه نماينده منبع اصلي است، مؤثر مي

  .شودبرداري ارائه مينمونه روشفاوت است، چندين توان برداشت متها را ميها نمونهآن

كه حمـل و نقـل و كـار بـا     هاي نماينده بدون خطا اهميت دارد، اطمينان از اينقدر كه برداشتن نمونههمان

ها هميشـه بـر   كه مشخصات نمونهطريقي بوده است كه آلودگي مواد ايجاد نشده و اطمينان از اينهها بنمونه

  .مهم استنيز جاي مانده، 

هـاي  برداشـت نمونـه  ، كار وجود نداردآيينبرداري از سنگدانه تحت شرايطي كه در اين هنگام لزوم، نمونهدر 

شـامل  (طـرفين  ، چنـين شـرايطي  در . برداري مورد استفاده، دشوار استنمونهروش نظر از بدون خطا، صرف

ها و پيشنهاداتي بـراي  راهنمايي. برسندتوافق ه ببرداري مورد استفاده نمونهنحوه بايد در مورد ) توليد كننده

  .ارائه شده استاستاندارد اين الف گونه شرايط در بخش پيوست اين

  

  

  

 



  1

  كارآيين - هابرداري از سنگدانهنمونه - سنگدانه

  

  هدف      1

   .باشديهاي ريز و درشت مبرداري از سنگدانهكار براي نمونهآيينارايه  هدف از تدوين اين استاندارد

  

  دامنه كاربرد    2

  :اين استاندارد براي موارد زير كاربرد دارد

  :، شاملهاي ريز و درشت برداري از سنگدانه نمونه 2-1

  مطالعات اوليه در مورد منابع بالقوه قرضه  2-1-1

  كنترل محصول در محل عرضه 2-1-2

  كنترل عمليات در محل مصرف 2-1-3

  پذيرش يا رد مصالح 2-1-4

  

شـود، تغييـر    ، با نوع ساختماني كـه در آن مصـالح اسـتفاده مـي    هاي پذيرش و كنترلآزمونبرداري و  نمونهنحوه   -1 آوريياد

  .)مراجعه كنيد 4-3و 3-3بندهاي  استانداردهايبه  ( كند مي
عمل آورد تـا  ه الزم را ب يها بردار بايد احتياط و نمونه استاهميت  ون دارايآزم به اندازه نحوهبرداري  نمونهنحوه  -2يادآوري 

  .باشد ،هاي برداشته شده، نشانگر ماهيت و شرايط مصالحي كه معرف آن است نمونه

هاي اوليه از منابع بالقوه سنگدانه جايگاه بسيار مهمي در تعيين قابليت و مناسـب بـودن    برداري ها و نمونه بررسي -3يادآوري 

سـاختمان مـؤثر   اين موارد از نقطه نظر اقتصـادي بـر   . دارد) رود كار ميهاختمان بكه در سترين جزء عمدهبه عنوان (ها  سنگدانه

ها بايد تنها توسط يك فـرد  اين بررسي. نظر سنگدانه تأثير داردكنترل مواد ضروري براي اطمينان از دوام سازه از نقطهبوده و بر

  .انجام شودمسئول كارآزموده و با تجربه 

  

ايـن مسـئوليت كـاربر ايـن     . كنـد مشكالت ايمني را در صورت وجـود، بيـان نمـي    اين استاندارد كليه   2-2

 كـاربرد در هـاي متـداول   ند و محدوديتكهاي ايمني و بهداشتي مناسب استفاده استاندارد است كه از روش

  .دكناستفاده مشخص قبل از را اين استاندارد 

  

   مراجع الزامي     3

. ها ارجاع داده شـده اسـت    ن اين استاندارد ملي ايران به آنكه در مت حاوي مقرراتي است مدارك الزامي زير

  .شود بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديد نظرهـاي بعـدي آن     درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ارجـاع داده شـده    هـا درمورد مداركي كه بدون تاريخ انتشـار بـه آن  . يران نيستمورد نظر اين استاندارد ملي ا

  .ها مورد نظر استناست، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آ

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است



  2

  

كـاهش دادن نمونـه    -سـنگدانه  -مصـالح سـاختماني  ، 1382سـال  : 7146ايران شماره  استاندارد ملي 3-1

  .كارروش –سنگدانه تا اندازه آزمون 

  واژنامه –، سنگدانه هاي بتن 1386سال : 9148استاندارد ملي ايران شماره  3-2

3-3 ASTM D 8, Terminology Relating to Materials for Roads and Pavements. 

3-4 ASTM D 2234, Test Method for Collection of a Gross Sample of Coal. 

3-5 ASTM D 3665, Practice for Random Sampling of Construction Materials. 

3-6 ASTM E 105, Practice for Probability Sampling of materials. 

3-7 ASTM E 122, Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With a Specified 

Tolerable Error, the Average Quality of a lot or Process. 

3-8 ASTM E 141, Practice for Acceptance if Evidence Based on the Results of Probability 

Sampling. 

  

   هانمونهداري نگه     4

. دشود بايد از محصول نهايي برداشته نشو ونهايي كه قرار است آزم نمونه ،چنانچه عملي باشد كليات   4-1

نبايـد در معـرض خـرد     ،افت سايش انجام شـود ون ها آزم هاي محصول نهايي كه قرار است بر روي آن نمونه

قدري باشد كه هكه اندازه محصول تمام شده بمگر آن. دنگير ها توسط دست قرار شدن يا كاهش در اندازه دانه

  .دشوالزم ون كاهش بيشتر براي مقاصد آزم

تامين كننده مصالح نيز . دنمواد بايد براي تشخيص تغييرات محسوس مورد بازرسي قرار گيربازرسي    4-2

  .برداري صحيح را فراهم سازد بايد ابزار مناسب براي بازرسي و نمونه

  

  )فرآيند كار( روش كار     5

واحدهايي را كه بايـد بـا    )تخليه مخزن يا نوار(در حال حركت   برداري از جريان سنگدانه نمونه   5-1

حـداقل سـه جـزء تقريبـاً     . برداري شود، انتخـاب كنيـد   از توليد نمونه) 3-3بند طبق استاندارد(روش اتفاقي 

ي، كه ميدانتا يك نمونه  كنيد، برداشت كنيد و با هم مخلوط طور اتفاقي انتخاب شدههمساوي را كه از واحد ب

هر جـزء را از كـل سـطح    . باشد، تشكيل شود 2-5-5 بند وزن آن مساوي يا بيشتر از حداقل توصيه شده در

راي ببه طور خاص معموالً يك وسيله ويژه كه در هر كارخانه . بگيرد ،شود طور كه تخليه ميمقطع مواد همان

شـود كـه در مقابـل     با اندازه كافي تشكيل مي ظرفاين وسيله از يك . ضروري است ،شود ته ميساخ اين كار

كه سـر ريـز كنـد در خـود جـاي      گيرد و مقدار كافي مواد را بدون آن كل سطح مقطع جريان تخليه قرار مي

تخليه قـرار  در زير جريان  ظرفبراي آن كه  ظرفگاه  ها ممكن است براي تكيه يك مجموعه از ريل. دهد مي

  .ها كاهش يابد تا جدايش دانه ،داريدطور پيوسته پر يا تقريباً پر نگههتا حد امكان مخازن را ب. گيرد، الزم باشد

  

چند تن نهايي از نوار نقالـه يـا مخـزن احتمـال جداشـدگي مـواد را افـزايش        مقدار برداري از تخليـه اوليـه يا  نمونه - يادآوري

  .دكر هيزپردهد و بايد از آن  مي
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از محل توليد انتخاب  3-3بند  استانداردها را به روش اتفاقي مطابق  نمونهبرداري از نوار نقاله  نمونه   5-2

بـرداري انتخـاب شـده بـا هـم       طور اتفاقي از واحد مـورد نمونـه   حداقل سه جزء تقريباً مساوي را كه به. كنيد

 بنـد  ن آن مساوي يا بيشتر از حداقل توصيه شـده در ي تشكيل شود كه وزميدانتا يك نمونه  ،مخلوط كنيـد

كه شكل  1دو صفحه الگو. متوقف كنيد ،شود كه اجزاء نمونه برداشت مي نوار نقاله را در هنگامي. باشد 5-5-2

اي از  ها را به فاصـله آن. برداريد ،آن با شكل نواري كه سنگدانه روي آن حركت مي كند مطابقت داشته باشد

با دقت مواد بين صـفحه  . با وزن مورد نياز را فراهم سازدبخشي  ،هاكه مواد موجود در بين آن هم قرار دهيد

الگوها را به داخل يك ظرف مناسب بريزيد و مواد دانه ريز روي نوار را به كمك يك بـرس بـه ظـرف اضـافه     

  .كنيد

  

ـ  امكان از نمونه تا حد برداري از دپو يا واحدهاي حمل و نقل نمونه   5-3 رداري از سـنگدانه درشـت يـا    ب

بـرداري بـا هـدف     مخلوط سنگدانه ريز و درشت از دپو يا واحدهاي حمل و نقل بويژه در مـواردي كـه نمونـه   

اگـر شـرايط برداشـت    . كنيـد  پرهيزتعيين خصوصياتي از سنگدانه باشد كه به دانه بندي نمونه وابسته است، 

ط سنگدانـه ريـز و درشت را ضـروري ساخت، يك برنامـه  نمونـه از يك دپـو سنگدانـه درشت يـا دپـو مخلو

دهد از يك  بردار امكان مي نمونه موسسهاين روش به . برداري براي حالت خاص مورد نظر طراحي كنيد نمونه

هاي درگير براي آن شرايط خاص مورد قبول قرار گرفته استفاده كند برداري كه توسط همه طرف برنامه نمونه

عنـوان نماينـده   ههـايي كـه بـ    برداري، تعداد نمونه برنامه نمونه. دست آمده اطمينان حاصل شودهتا به نتايج ب

بـرداري از دپـو، بـراي     قوانين عمومي بـراي نمونـه  . كنـدهاي مشخص الزم است را معين مي محموله با اندازه

جهت . ل قابل استفاده استهاي قطار، كشتي ها يا ساير واحدهاي حمل و نق برداري از كاميون ها، واگن نمونه

  .مراجعه كنيدالف اين استاندارد برداري از دپوها به پيوست  راهنماي عمومي نمونه

  

از واحدهاي انتخاب شده  )اساس يا زير اساس( راهاليه هاي مصالح سنگي برداري از  نمونه   5-4

طور اتفاقي از جزء مساوي، كه بهحداقل سه . برداري كنيد نمونه 3-3بندطبق استاندارد توسط روش اتفاقي 

ي با هم مخلوط ميدانها را براي تشكيل يك نمونه برداري انتخاب شده برداريد و آن واحدهاي مورد نمونه

-كل همه اجزاء را از. باشد 2- 5-5 بند كه وزن آن مساوي يا بيشتر از حداقل توصيه شده در طوريهكنيد، ب

وضوح هبـ ،سطوح خاص را كه هر جزء بايد از آن برداشت شود. برداريد راههاي مصالح سنگياليه موادعمق

هاي تقريباً  كمك مؤثري براي اطمينان از وزن ،گيرد يك الگوي فلـزي كه روي سطح قـرار مي. مشخص كنيد

  .مساوي اجزاء است

  

   2يميدانهاي  نمونه  تعداد و وزن   5-5

                                                
1- Template  
 
1-Field Sample 
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ـ  بندهاي قبلـي هاي شرح داده شده در كه با يكي از روش( مـورد نياز ميدانيهاي  تعداد نمونه   5-5-1 -هب

هر واحـدي كـه قـرار    . گيري بستگي دارد به بحراني بودن و تغييرات در خواص مورد اندازه) دست آمده است

 ميـداني هـاي   تعـداد نمونـه  . گـذاري شـود   برداري نـام  قبل از نمونهبايد دست آيد هب ميدانياست از آن نمونه 

  .حاصل شودها ونتا اطمينان مورد نياز به نتايج آزم ،محل توليد بايد به اندازه كافي باشداز برداشته شده 

  

تـوان   هاي مورد نياز را مـي  تعيين تعداد نمونه ي، راهنماهاوننتايج آزم دربراي رسيدن به سطح اطمينان مورد نظر  -يادآوري 

  .مراجعه كنيد 8-3و  7-3 ، 6-3، 4-3 بند به استانداردهاي

 

بايد بر اساس نوع و تعداد  هانمونه  وزن. هستند براساس تجربهبيان شده،  ميدانيهاي نمـونه  وزن   5-5-2

ها الزم  وند و مقدار كافي موادي كه براي انجام درست اين آزمشوروي مواد انـجام  هايي كه بـايـد بـر ونآزم

قـرار   هاي ملـي اندارد تحت پوشش استاندارد هاي پذيرش و كنترل كيفيت است ونآزم. پيش بيني شود ،است

طور كلي مقـادير مشـخص   به. كندخاص را مشخص مي وني مورد نياز براي هر آزمميداندارد و بخش نمونه 

را از ون هاي آزمـ بخش .سازدرا فراهم ميبندي معمول و بررسي كيفي ، مواد كافي براي دانه1دولجشده در 

 ،قابـل اجـرا نيـاز دارد    ونهـاي آزمـ   يا طبق آنچه كـه در سـاير روش   1-3بند  استانداردي مطابق ميداننمونه 

  .برداريد

  

  ها حمل نمونه    6

ها را در كيسه يا ساير ظروفي كه از هدر رفتن يا آلودگي هر بخشي از نمونه يا از آسيب ديدن  سنگدانه 1- 6

  .حمل كنيد ،ها ناشي از حمل نادرست جلوگيري كندمحتويات آن

  

هاي سنگدانه بايد داراي برگ مشخصات جداگانه مناسبي باشد كه روي آن چسبيده  حمل نمونه ظروف 2- 6

  .ها تسهيل شودوني، بررسي آزمايشگاهي و گزارش آزمميدانو پيوست شود به طوري كه گزارش 

  

  

  

  

  ها مقدار نمونه - 1جدول 

  ب)kg(ي ميدانهاي  هحداقل تقريبي وزن نمون   الف)ميليمتر(ها حداكثر اندازه اسمي سنگدانه

  سنگدانه ريز

  10  36/2 )  8نمره الك ( 

  10   75/4)   4نمره الك ( 

  سنگدانه درشت

5/9   10  
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5/12   15  

0/19   25  

25   50  

5/27   75  

50   100  

63   125  

75   150  

90   175  

ه الكي است كه در ترين اندازهاي فرآوري شده، حداكثر اندازه اسمي ذرات، بزرگ براي سنگدانه -الف 

  .مجاز است مواد بر روي آن باقي بمانندو استاندارد مربوط آمده 

 بايـد حـداقل   ،نمونـه حداقل وزن ) براي مثال اساس و زير اساس(براي مخلوط سنگدانه ريز و درشت  -ب 

  .كيلوگرم باشد 10سنگدانه درشت به اضافه  وزن
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  پيوست الف

  )الزامي(

  برداري از دپوها ونهراهنماي عمومي نم

  

  برداري از دپو يا واحدهاي حمل سنگدانه  نمونه   1-الف

 

  كليـات   1-1-الف

هاي انبار شده در دپوها يا بارگيري شده به داخل  برداري از سنگدانه ها نمونه در بعضي موقعيت   1-1-1-الف

يد اطمينان حاصل شود كه روش كـار،  درچنين مواردي با. ها الزامي است ها يا كاميون هاي قطار، كشتي واگن

 .  كند جداشدگي و خطاي جدي در نتايج ايجاد نمي

 

  برداري از دپو  نمونه    2-1-الف

هاي دقيق و بدون خطا بسيار مشكل است چون  برداري از مواد دپوها اطمينان از نمونه در نمونه  1- 2- 1- الف

هاي درشت تر روي قسمت خارجي توده  افتـد و دانه شونـد جداشدگي اتفاق مي اغلب در مـوادي كه دپـو مي

براي سنگدانه درشت و مخلوط سنگدانه ريز و درشت، هر . كنند خورند و به پايين توده حركت مي غلت مي

. برداري شده كوچك مجزا استفاده شود كوششي بايد به عمل آيد تا از وسايل برقي براي ايجاد يك توده نمونه

پس از آن ممكن است . شود هاي گوناگون توده اصلي بيرون كشيده ميف و محلاين توده از سطوح مختل

چنانچه ضروري باشد كه درجه تغييرات موجود . دست آيدهي بميدانچندين جزء با هم مخلوط شوند تا نمونه 

  .هاي جداگانه بايد از مناطق جداگانه توده بيرون كشيده شوند در توده اصلي مشخص شود، نمونه

  

. ها را بايد در حداقل سه جزء از دپو برداشت كرد نمونه ،اگر وسيله برقي در دسترس نباشد  2- 2- 1- الف

يك . بايد يكي در يك سوم باال، دومي در نقطه مياني و آخري در يك سوم پاييني حجم توده برداشته شود

كند  كمك مي ،شود ميبرداري به داخل توده فرو برده  صورت افقي درست در باالي نقطه نمونههصفحه كه ب

برداري از دپوهاي سنگدانه ريز، اليه خارجي كه ممكن است در نمونه. كه از جداشدگي بيشتر جلوگيري شود

برداري به  لوله هاي نمونه. دچار جداشدگي شده باشد بايد كنار زده شود و نمونه از مواد زير آن برداشته شود

هاي اتفاقي در داخل توان در محل متر را مي 2يبي حداقل متر و با طول تقرميلي 30قطر تقريبي حداقل 

  .جزء از مواد را براي تشكيل نمونه بيرون كشيد 5توده فرو برده و حداقل 

  

  

  هاي حمل  برداري از واحد نمونه    3-1-الف
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از  ها بايد تالش شود هاي قطار يا اتاقك كشتي هاي درشت از واگن برداري سنگدانه در نمونـه  1- 3- 1- الف

چنانچه . وسايل برقي قادر به بيـرون كشيدن مواد در سطوح مختـلف و در محلهاي اتفاقي استفاده شود

وسيله بـرقي در دسترس نبـود، روش كلي، حفر سه يا بيش از سه ترانشه در طول واحد حمل در محل قابل 

ترانشه بـايد تقريباً مسطح  كف. دست دهدهمشاهده است، كه بتواند تخمين قابـل قبولي از خصوصيات بار ب

بايد حداقل سه . متر از سطح باشدسانتي 30متر بوده و عمق آن نيز حداقل سانتي 30عرض آن حداقل . باشد

اين كار با فشار آوردن به . جزء از نقاط با فواصل تقريباً مساوي در طول هر يك از سه ترانشه برداشته شود

برداري سنگدانه درشت از يك كاميون اساساً به  نمونه. شود نجام ميطرف پايين به داخل مواد اهيك بيل ب

با اين تفاوت كه تعداد اجزاء . رودكار ميههاي كشتي ب هاي قطار يا اتاقك همان روشي است كه بـراي واگـن

ان از تو هاي ريز در واحدهاي حمل، مي برداري از سنگدانه براي نمونه. شود مطابق با اندازه كاميون تنظيم مي

به اين ترتيب تعداد مناسب اجزاء براي تشكيل نمونه . استفاده كرد) 2-1- بند الفطبق (هاي نمونه گير  لوله

  .شود برداشت مي

 

  اكتشاف ذخاير بالقوه سنگدانه    2- الف

  

  كليـات   1-2-الف

دليـل  بـه . نجام شـود برداري براي ارزيابي منابع بالقوه بايد توسط شخص مسئول كارآزموده و با تجربه ا نمونه

هاي تفصـيلي قابـل اجـرا بـراي      برداري بايد صورت گيرد، تشريح روشتغييرات گسترده شرايطي كه در نمونه

  .تر استمراجع مفصلفهرست ارائه راهنماي كلي و  ،هدف اين پيوست. همه موارد امكان پذير نيست

  

  روباز 1كانسارهايبرداري از سنگ  نمونه    2-2-الف

بايد براي تشخيص تغييرات يا طبقات قابل مشاهده، مورد بازرسـي   كانساركار  سينه بازرسي    1-2-2-الف

  .گزارش شودنيز بايد تغييرات در رنگ و ساختار همچنين . قرار گيرد

كيلـوگرم از هـر    25هاي جداگانه بايـد بـه وزن حـداقل     نمونه   برداري و مقدار نمونه نمونه   2-2-2-الف

قدري باشد كه براي هدف مورد نظر ديگر همقدار مواد هوازده نمونه نبايد ب. برداشته شود طبقه قابل تشخيص

بايـد در   مترميلي100در  مترميلي150در  مترميلي150يك يا چند قطعه داراي حداقل اندازه . مناسب نباشد

اين قطعه بايد عاري . شود گذاري طور واضح عالمتهبايد بنيز بندي آن  صفحه اليه. نمونه وجود داشته باشد هر

  .از رگه يا شكستگي باشد

هـا، اطالعـات زيـر بايـد بـه همـراه        عالوه بر اطالعات عمومي همراه كليـه نمونـه     گزارش    3-2-2-الف

  :باشد كانساركار  هاي برداشته شده از سينه نمونه

                                                
1- Quarries or Ledges 
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تـوان عمـالً    را مـي شـد آن اگر مقدار بسيار زيـاد با (مقدار تقريبي سنگدانه قابل دسترس    1-3-2-2-الف

  .)نامحدود گزارش كرد

  .)كانسارسنگ و خاك باطله روي (مقدار و مشخصات روباره    2-3-2-2-الف

 معـرف نمونه  كه هراست هاي موادي نشان دهنده حدود و موقعيت يليفصتيك گزارش   3-3-2-2-الف

  .باشدمي آن 

هـاي متفـاوت اسـت بـراي ايـن منظـور توصـيه         مت و موقعيت اليـه يك نقشه، نما و بـرش عرضي كه نشانگـر ضخا - يادآوري

 .شود مي

  

  حاشيه جاده يا ساحل رودخانه 1شن و ماسهانباشت برداري از  نمونه    3- 2- الف

كار  د كه سينهنمنابع بالقوه شن و ماسه ممكن است شامل معادن غيرفعالي باش  بازرسي   1-3- 2- الف

هاي هوايي، اكتشافات ژئوفيزيكي يا ساير عكسبررسي باشند كه ازطريق نمايان دارند يا ذخاير بالقوه اي 

  .شوند ي، اكتشاف ميميدانمطالعات 

  

ها بايد از طبقات مختلف ذخيره كه براي نمونه بردار قابل تشخيص است  نمونه  برداري نمونه 2-3- 2- الف

صورت هدر حال كار ب كانسارت صورهاگر ذخيره ب. كميت مواد مختلف بايد تخمين زده شود. انتخاب شوند

كه طوريهب. طور عمودي حفر كندهكار ب روباز يا حاشيه رودخانه است، نمونه بردار بايد چاهكي در سينه

نمونه نبايد شامل روباره يا سنگ و خاك باطله روي . اي از مواد مورد نظر براي مصرف باشد نمونه، نماينده

اي كه بايد كيفيت  هاي متعدد، در ذخيره هاي آزمايشي بايد در محل چاهك. معدن يا مواد دست خورده باشد

تعداد و عمق . دنمواد و گسترش ذخيره در زير سطح نمايان آن در صورت وجود تعيين شود، كنده يا حفر شو

منطقه، ماهيت ذخيره، خصوصيات ماده و ارزش  2زمينگانهاي آزمايشي به كميت مواد مورد نياز،  چاهك

اي در مواد وجود  اگر بازرسي چشمي نشان دهد كه تغييرات قابل مالحظه. در ذخيره بستگي دارد بالقوه مواد

طور كامل مخلوط ههر نمونه بايد ب. هاي جداگانه انتخاب شود دارد، بايد از مواد در هر طبقه مشخص نمونه

كيلوگرم 12امل حداقلدست آمده شهي بميدانكه نمونه طوريهب. دند و در صورت لزوم چهار قسمتي شوشو

  .اي سنگدانه درشت، باشد كيلوگرم براي ذخيره حاوي مقدار قابل مالحظه 35براي ماسه و 

  

                                                
1- Bank Run Sand and Gravel Deposite 

2- Topography  
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هاي شن و  ها، اطالعات زيربايد همراه نمونه عالوه بر اطالعات عمومي همراه كليه نمونه  گزارش  3- 2-3

  :ماسه ساحل رودخانه باشد

  محل  1- 3-3- 2- الف

  كميت تقريبي قابل دسترستخمين   2- 3-3- 2- الف

  )كانسارباطله روي ( 1وخصوصيات روبارهكميت   3- 3-3- 2- الف

  مسافت حمل به محل پيشنهاد شده براي كار  4- 3-3- 2- الف

  )نوع جاده، حداكثر شيب و غيره(چگونگي حمل   5- 3-3- 2- الف

  .است جزئيات مربوط به گسترش و محل موادي كه هر نمونه نماينده آن   6- 3-3- 2- الف

  

  .شود هاي متفاوت است براي اين منظور توصيه مي يك نقشه، نما و برش عرضي كه نشانگر ضخامت و موقعيت اليه -  يادآوري

 

  برداري تعداد و اندازه اجزاء مورد نياز براي تخمين خصوصيات واحد مورد نمونه   3- الف

  

  دامنه   1- 3- الف

را ارائه  كار آيينط كميته مسئول تدوين اين ه توسايـن پيـوست پـايه منطقي مورد استفاد  1- 1- 3- الف

  .دهد مي

  

  اصطالحات و تعاريف    2- 3- الف

  

   1-2- 3- الف

     ميدانينمونه 

براي تخمين قابل قبول كيفيت ميانگين يك واحد  و قرار گيردون كميتي از ماده است كه بايد مورد آزم

  .دست دهدهمقدار كافي ب

  

  2-2-3-الف

     محموله

بـراي  (شود با يك فرآيند معـين   ر قابل مالحظه جدا شده از توده مواد يك ذخيره است كه فرض مييك مقدا

  .توليد شده است) مثال، توليد يك روز يا وزن يا حجم مشخص

  

  

                                                
1- Overburden  
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   3-2-3-الف

  بخش آزمايشي

ماينـدگي  كـه از ن طوريهشود ب ي بزرگتر برداشت ميميدانكميتي از مواد با اندازه كافي است كه از يك نمونه 

  .وجود آوردهبرداري اطمينان ب ي و بنابراين واحد مورد نمونهميداندقيق نمونه 

  

   4-2-3-الف

  واحد

يك كـاميون يـا يـك سـطح مشـخص       براي مثال، بار(اي  يك بخش يا زير بخش معين از محموله مواد توده 

  .است) پوشيده شده

  

  واحد آزمايشي، اندازه و تغييرپذيري   3-3-الف

  

نبايد چنان بزرگ باشد كه اثرات تغييرپذيري  ،ي نماينده آن استميدانواحدي كه يك نمونه    1-3-3-الف

هـاي  قدر كوچك باشد كه بر تغييرپـذيري ذاتـي بـين بخـش    نبايد آنهمچنين مهم در واحد را پنهان كند و 

  .اي تأثيرگذاردكوچك هر ماده توده

  

بنـدي شـده يـا مخلـوطي از     شـده از سنــگدانه دانـه    اي تشكيــل  يك واحـد از مـواد تــوده      2-3-3-الف

قرار  ونتوان مورد آزم در صورت امكان تمامي بار را مي. باشد ها، ممكن است شامل يك باركاميون پر سنگدانه

طور اتفاقي از موادي كه از كاميون تخليـه  هيا بيش از سه جزء كه ب جزء ي از سهميداناز نظر عملي نمونه . داد

جـزء از  20يا جزء15تحقيقات نشان داده است كه اين روش، چنانچه از . دشون انتخاب مي ،شود مييا بارگيري 

  .سازد پذير ميبندي ميانگين را امكاندست آمده باشد، تخمين قابل قبولي از دانههكاميون ب

  

د بـا  تغييرپذيري زياد يك محموله مواد، در جايي كه ممكن است وجـود داشـته باشـد ، بايـ      3-3-3-الف

 ،طور اتفاقي از يـك محمولـه انتخـاب شـده اسـت     ههاي آماري مانند انحراف معيار بين واحدهايي كه ببررسي

  .دنمعين شو

  

  

  


