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تعاليسمهاب

                                                          
 

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                       96/1433794

15/07/1396 تاريخ:

ييآراکانه شگاهيآزما در يمعدن يهانمونه ينگهدار و رشيپذ يراهنماموضوع: 

هاي اجرايي طرحنامه استانداردهاي ( آيين7( و )6( قانون برنامه و بودجه و مواد )23به استناد ماده )

نامه شماره و در چارچوب نظام فني و اجرايي کشور )موضوع تصويب 1352مصوب سال  -عمراني

امور نظام فني 680هيأت محترم وزيران(، به پيوست ضابطه شماره  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

گروه از نوع « ییآراکانه شگاهیآزما در یمعدن یهانمونه ینگهدار و رشیپذ یراهنما»، با عنوان اجراييو 

شود.ابالغ مي سوم

الزامي است. 01/12/1396رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 

اين کننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در مورد مفاد دريافت سازماناين اجرايي و امور نظام فني 

  .کرداعالم خواهد  را بوده و اصالحات الزم ضابطه

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





اصالح مدارك فنی 

 خواننده گرامی:

، با استفاده از نظر کارشناسان برجسـته مبـادرت   کشور برنامه و بودجهاجرایی سازمان  و نظام فنی امور

به تهیه این نشریه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. بـا وجـود   

هاي مفهـومی، فنـی، ابهـام، ایهـام و اشـکاالت      نظیر غلطتالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی 

 موضوعی نیست.

ی    رو از این ـ فن ـکال  ش د و ا را ـ ی ه ا رگون ده ه شاه ت م رد در صور دا ضا  قا ت ه  رامی صمیمان ده گ خوانن شما  ز  ، ا

ه را ب ب  ت را د: م یی ا رم ش ف ر زا ر گ زی ت   صور

د. -1 ص کنی شخ را م ر  د و صفحه موضوع مورد نظ ره بن  شما

را به -2 ر  د مورد نظ را ی د. ا ری دا ن  ا ت خالصه بی  صور

د. -3 یی سال نما ر ی ا زین جایگ راي  را ب ده  ش ح  صال ن ا ن مت ت امکا  در صور

د. -4 یی ا رم ر ف ی ذک حتمال س ا تما راي  را ب خود  ی  شان  ن

 نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. امورکارشناسان این 

 شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

ه :   تب راي مکا ی ب شان امـور ، کشـور برنامه و بودجه سازمان خیابان صفی علیشاه، ، میدان بهارستانتهران، ن
           33271مرکـز تلفـن    ،و اجرایـی  نظام فنی

Email:nezamfanni@mporg.ir   web: nezamfanni.ir 





 

 

 

 سمه تعالياب

 

 پيشگفتار

ّيات ٍصيرشاى  ترِ كراسييشع هؼياسّرا،      20/4/1335، هَسخ ّ 33443/ ت 42334ًظام فٌي ٍ اجشايي كطَس )هصَتِ ضواسُ

تشداسع دس قيور  تورام   ّاع ًگْذاسع ٍ تْشُاستاًذاسدّا ٍ ضَاتط فٌي دس هشاحل تْيِ ٍ اجشاع طشح ٍ ًيض تَجِ الصم تِ ّضيٌِ

قاًَى تشًاهِ ٍ تَدجِ ٍ ًظام فٌري اجشايري كطرَس     23تِ استٌاد هادُ  اهَستاكيذ جذع قشاس دادُ اس  ٍ ايي ّا سا هَسد ضذُ طشح

 اع كطَس سا تِ ػْذُ داسد. ّاع تَسؼٍِظيفِ تْيِ ٍ تذٍيي ضَاتط ٍ هؼياسّاع فٌي طشح

ِ  ييري تؼ عّرا ٍ ترشا   آى ييآسا تِ كاًِ اصياستحصال ػٌاصش ٍ هَاد تا اسصش دس كاًسٌگ، ً عتشا ترِ اًارام    اصير ً يري آسا سٍش كاًر

آى طثر    شيتشداس پس اص تشداض  ًوًَِ هاًٌذ كاًسٌگ، تاطلِ، كٌسراًتشُ ٍ ًظرا   كاًسٌگ اس . ًوًَِ عتش سٍ ِياٍل عّا صيآصها

 . ضَد يًوًَِ ضشٍع ه عتش سٍ صيٍ اًاام آصها كٌذ يهٌتقل ه طگاُيصهاآى سا تِ آ شتط،ير عّا دستَسالؼول

 ِياٍل عساص آهادُ ،عًوًَِ، كذيزاس اف يدس ص،ياًاام آصها ،يدسخَاس  هتقاض يضاهل تشسس ةيتِ تشت طگاُياكاس دس آصه يشدش

ٍ  عآٍس هختلرف جورغ   عّا تخص عّا الصم، يضاسش عّا صياس . پس اص اًاام آصها طگاُيهختلف آصها عّا ٍ اسسال تِ قسو 

 ييتا كٌتشل ًْا شديي يقشاس ه طگاُيهسٍَل آصها ايسشپشس   اسياخت دس يي. يضاسش ًْاضَد يه ييٍ ًْا ييضاسش كل ِياقذام تِ تْ

 .ضَد يدادُ ه ليتحَ يضذُ تَسط هسٍَل هشتَطِ تِ هتقاض ذيييضاسش تا اى،ي. دس پاشديآى اًاام ي عتش سٍ

ٍ  عهؼذًکاس ،يفاكتطا ،يضٌاس ييصه عّا  يضذُ اص فؼال عآٍس كِ اغلة حال  جاهذ ٍ پالپ جوغ طگاُيتِ آصها ياسسال عّا ًوًَِ

 يطيخاظ ٍ تحر  ضرشا   يّا دس هکاً آى  يٍ هاّ ييايويض ،يکيضيف اتيتا تَجِ تِ خصَص ذيّستٌذ، تا ييآسا كاًِ عّا كاسخاًِ

 ضًَذ.  عًگْذاس ژُيٍ

ٍ  ششي، ترِ هٌظرَس پرز   "یيآرا کانه شگاهیدر آسما يمعدن یها نمونه یو نگهدار زشیپذ یراهنما"تا ػٌَاى  ضاتطِ ايي

ٍ دس  جيًترا  يٍ اػتثاسسٌا ليتحل  ،يطگاّيهطالؼات آصها يفيك عٍ تا ّذف استقا جاهذ وِياػن اص جاهذ ٍ ً يهؼذً عّا اًثاس ًوًَِ

 ضذُ اس . ييهؼذى تذٍ عاسّايضَاتط ٍ هؼ ِيچاسچَب تشًاهِ تْ

كاستشد ػولي ٍ دس سطح ٍسيغ ايي  اهيذ اس ،ّايي دس هتي هَجَد اس  كِ اًاام ضذُ قطؼا ٌَّص كاستيّاع  ع تالش تا ّوِ

ٍ جرذي  جٌراب آقراع     ّرا  دس پاياى، اص ترالش  .آٍسدّا سا فشاّن تَسط هٌْذساى هَجثات ضٌاسايي ٍ تشطشف ًوَدى آى ضاتطِ

هارشع   جؼفش سرشقيٌي  دكتشّوچٌيي جٌاب آقاع  ٍ اجشايي هٌْذس غالهحسيي حوضُ هصطفَع ٍ كاسضٌاساى اهَس ًظام فٌي

ترشداسع هؼرادى ٍ هتخصصراى    كاسضٌاساى دفتش ًظراست ٍ تْرشُ   ،اتط ٍ هؼياسّاع فٌي تخص هؼذى كطَسهحتشم طشح تْيِ ضَ

ِ        ، تطکش ٍ قذسداًي هيضاتطِّوکاس دس اهش تْيِ ٍ ًْايي ًوَدى ايي  ع ايري  ًوايرذ. اهيرذ اسر  ضراّذ تَفير  سٍصافرضٍى ّور

 .تِ هشدم ضشيف ايشاى اسالهي تاضينتضسيَاساى دس خذه  

 

  غالمزضا شافعي                                                                                                      

                                                                فني و توسعه امور سیزبنایيمعاون                                                                                               

    9316 شهزیور                                                                                                    
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  دکتراي مهندسی متالورژي دانشگاه تهران       فرشته رشچی     

  به ترتیب حروف الفبا عضاي کارگروه تنظیم و تدوینا     

  دکتراي مهندسی فرآوري مواد معدنی       دانشگاه صنعتی امیرکبیر              نژادآقاي مهدي ایران

  دکتراي مهندسی فرآوري مواد معدنی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  بهرام رضایی

  شناسی اقتصاديکارشناس ارشد زمین  زارت صنعت، معدن و تجارتو  علیرضا غیاثوند

  کارشناس ارشد مهندسی معدن  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  حسن مدنی

  شناسی اقتصاديدکتراي زمین  دانشگاه خوارزمی   بهزاد مهرابی

  اعضاي گروه هدایت و راهبري پروژه

  جراییو ا رئیس گروه امور نظام فنی  خانم فرزانه آقارمضانعلی
  ضوابط و معیارهاي معاونت امور معادن و صنایع معدنی رئیس گروه  آقاي علیرضا غیاثوند
  و اجرایی کارشناس معدن امور نظام فنی  آقاي اسحق صفرزاده

  
 یبررسـ  يشده و توسط کارگروه فرآور هیته  رقیب یعیمهندس عبداهللا سمو  لویدکتر اکبر مهد انیگزارش توسط آقا نیا سینو شیپ
  است. دهیبرنامه رس یعال يشورا بیشده است و پس از آن به تصو دییو تا
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ه  ري نمون دا ش و نگه ذیر پ دنهاي راهنماي  ع زما یم هیدر آ را کانه شگا یآ ی  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ت -فصل اول 3  کلیا

 

 آشنایی -1-1
قبل از شروع ها آن يو نگهدار رشیپذ مواد معدنی، يها نمونهتحویل  براي، ارایه روشی ساده راهنما نیا نیهدف از تدو

 شگاهیآزما، مراکز تحقیقاتی، ییآرا کانه هاي آزمایشگاهدر نی براي کلیه مواد معد راهنمااین دامنه کاربرد هاي اولیه است. آزمایش
با استفاده از این راهنما نسبت به  توانند یممرتبط  هاي آزمایشگاه سایرو  شود یمتعریف  آرایی کانهصنعتی پیشاهنگ و  يها واحد

 . کننداقدام  هاپذیرش، نگهداري و انجام آزمایش بر روي نمونه

 فیاصطالحات و تعار -1-2

 يفرآور هیها و اصطالحات پا واژه" هیو از جمله نشر ییآرا کانهمرتبط با  اتیها، مقاالت و نشر از کتاب فیاصطالحات و تعار هیکل
 کاربه  فیتعاراصطالحات و  ،عالوه بر آنگرفته شده است.  "1384کشور،  يزیر و برنامه تیری، سازمان مد441شماره  ،یمواد معدن

 شده است. ارایه در زیر، معانی خاص خود را دارندکه رفته در این راهنما 

 یبرخ نییتعنمونه و  يساز آمادهجا ضمن است که در آن متحرك)غیر یافضایی (مسقف، متحرك  :آرایی کانهآزمایشگاه 

 گانگ يها یکانارزش از  با يها یکان شیجدا تیبلقا، دیگر مواردو  شیخردا تیقابل، جرم مخصوص، يبند دانهمانند  یکیزیفخواص 
مانند فروشویی و  ییایمیش)، يرومتالورژیپی و کیاستاتالکترو ،الکتریکی ،یسیمغناط ،یثقل مانند( یکیزیفمختلف  يها روشهمراه به 

 .شود یم یبررس مراسیونآگلوو  کواگوالسیون ،فلوکوالسیون ،ونیفلوتاسمانند  یکیزیف-یمیشو  يدرومتالورژیه

ول آزمایشگاه انجام ورا زیر نظر مس ها شیآزمادریافت و نگهداري نمونه و نیز انجام  امیمستقاین افراد کننده: افراد آزمایش

 .دهند یم

با  )سردخانه(به دو دسته  شوند یمها نگهداري انبارهایی هستند که بر حسب نوع موادي که در آن انبار مواد فاسد شدنی:

 . شوند یمتقسیم  گراد یسانتو زیر صفر درجه  دماي باالي صفر

موقعیت  به لحاظتدابیر حفاظتی شدیدي با  که ایمنی کامل باانبارهایی با شرایط ویژه و  :انبار مواد قابل اشتعال یا انفجار

جامد  به صورتاین انبارها  مواد. شوند یمکنترل و محافظت جلوگیري از حریق و دیگر موارد  يها ستمیسمحل، نوع ساختمان، 
گاز  يها کپسولنفت و بنزین و  يها بشکه. گیرندمیهستند که در ظروف مخصوصی قرار  مایع و یا گازي شکل شود ومی يبند بسته

 قابل احتراق از این نوع مواد هستند. 

. این نوع مواد شود یمسمی و خطرناك استفاده  يها نمونهانباري است که از آن براي نگهداري مواد و  سمی: يها نمونهانبار 

 . شوند یمایمنی و حفاظتی نگهداري  در شرایط کامال

 ها شیآزماي مربوط به محصوالت حاصل از ها نمونهي ارسالی به آزمایشگاه، ها نمونهمحلی براي نگهداري  :انبار نمونه معدنی

یک سیستم  برايو دیگر پارامترها  ، کیفیتبتاساس مقدار، ابعاد، میزان رطو است که بر ها شیآزماي مربوط به سوابق ها نمونهو 
 .شوند یمي شده، نگهداري بند طبقه خاص

نیست که از وسایل و تجهیزات  به نحويانباري است که در آن خصوصیات مواد نگهداري شونده انبار مواد معمولی: 

 کنترل شرایط آن استفاده شود.  برايمخصوص 
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ي مربوط ها برنامهو نیز برخی از  ها شیآزماي دقیق انجام تمام ها دستورالعملکه  سند مکتوبی استدفتر استاندارد عملیاتی: 

 .کند یمقبل و بعد از آزمایش بیان را  ها نمونهبه پذیرش و انبار 

تعمیر زمان ، با تاریخ مشخص ها شیآزماتجزیه و تحلیل  ،نتایج کلیه اطالعات مانند سوابق،دفتر یادداشت آزمایشگاه: 

. دفتر یادداشت آزمایشگاهی ممکن است در قالب یک فایل الکترونیکی شود یما سایر اطالعات آزمایشگاه در آن ثبت تجهیزات و ی
 باشد. 

آزمایشگاه اعم از تجهیز آزمایشگاه، سرویس  يها تیفعالکلیه شخصی است که : آزمایشگاه تیریمد یا سرپرست

وي و تایید  تتحت نظار ها دادهو نیز تجزیه و تحلیل  ها شیآزمانتایج  ،گزارش هیآزمایشگاهی و در نهایت اراانجام عملیات تجهیزات، 
 به عهده دارد. را  شگاهیآزما ککننده در یآزمایش افرادو  يادار پرسنل همچنین مدیریت. گیرد یم انجام

 را گویند.یج اگزارش نحوه انجام آزمایش به همراه نت گزارش:

 یآزمایشگاه يها تیفعالکلیه و  استدر ارتباط  ها نیتکنسپرسنل یا رست آزمایشگاه و فردي است که با سرپ: آزمایشول ومس

 یمتقاضاساس درخواست  بر ها شیآزمابراي انجام  يزیر برنامهاعم از تهیه تجهیزات، سرویس تجهیزات، دریافت و نگهداري نمونه، 
 . شود یموي انجام ه گزارش نهایی با هماهنگی یو در نهایت تجزیه و تحلیل نتایج و ارا

بسته به ابعاد و  و است مسوول نمونهعهده ر دریافت و پذیرش نمونه تا پایان مطالعات آزمایشگاهی ب زماناز ول نمونه: ومس

ول نمونه ومس ،در صورتی که آزمایشگاه بزرگ و حجم کارهاي ارجاعی زیاد باشدمعموال . شود یماه انتخاب حجم کارهاي آزمایشگ
 .شود یمگذاشته  کنندهول آزمایش یا فرد آزمایشومسولیت به عهده وکوچک این مس يها شگاهیآزماولی در  شود یمانتخاب 

 آرایی کانهآزمایشگاه رش و انبار نمونه در بخش پذی تشکیالتی جایگاه -1-3

از  ییجز میمستقرطو  بهها  از بخش یبعضاست  ممکن. البته را دارد ریزمختلف  يها بخشمجهز  آرایی کانه شگاهیآزما کی
 ها در ارتباط تنگاتنگ باشد. با آن ییآرا کانه شگاهیآزما باید یولنبوده  شگاهیآزما

 ياداربخش  -1-3-1

اطالع از  يبرا شگاهیآزماول والزم را با سرپرست و مس يها یهماهنگو  افتیدررا  انیمتقاضمربوط به  مکاتباتاین بخش 
 یمالالزم را با امور  يها یهماهنگ ياداربخش  نیهمچن. دهد یمنمونه انجام  رشیپذ براي یهماهنگو  یمتقاضدرخواست 

ارسال ، جینتاه یزمان ارااز زمان انجام آزمایش، ی نمونه شامل آگاه رشیموارد پس از پذ هیکل يریگیپ. آورد یمبه عمل  شگاهیآزما
موارد مربوط  هیو کل ها شیآزما برنامهدر  رییتغ ،ها شیآزما جینتاها و  گزارش لیتحو ،الکترونیکیهاي نامه ،نمابر لیقباز  مکاتبات هیکل

 .است ياداربه عهده واحد نمونه  رشیبه مراحل پس از پذ

 یمالبخش  -1-3-2

انجام قرارداد  اینامه  شده، ارسال صورت حساب، عقد تفاهم انجام يها شیآزما نهیهز زانیممورد نظر،  يها شیآزما نهیهزاستعالم 
 . استمربوط به این قسمت  ،آزمایشانجام  يها نهیهزدر رابطه با مواردي گونه  و هر یشگاهیاآزم خدمات
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 تیریمدبخش  -1-3-3

 هیکلي و اجرا شنهاداتیو پ اتیشکا هی، ارایتیریشده در سطح مد هیارا يها درخواست و رفع مشکالت مرتبط با یهماهنگ
 . شود یمدر این واحد انجام  مرتبط يازهاین

 نمونه رشیبخش پذ -1-3-4

 براي ازیمورد ن نمونه زانیم نیتخم، ازیمورد ن يها شیآزما دنکر، مشخص یمتقاضمورد نظر  يها شیآزمااز امکان انجام  یآگاه
 نیاو مشورت  یهماهنگها با  نمونه ییجاهجاب، نحوه حمل و نقل و ها شیآزماانجام  نهیزمدر  یکیتکنو  یفنموارد  هیهر آزمایش و کل

 نیابه عهده  ها شیآزماپس از انجام  زینو  ها شیآزماانجام  يبراها  آن ينگهدارانبار و براي نمونه  افتیدر. ردیگ یمانجام بخش 
 .بخش است

 انبار نمونهبخش  -1-3-5

 طیشراتحت  ریزخواص با اهداف  ریسامتناسب با ابعاد، حجم و  ،مختلف اعم از جامد، پالپ و محلول يها نمونهبخش  نیادر 
 : نشود جادیادر خواص نمونه  یمحسوس راتییتغ که يا گونهبه  ،شوند یم ينگهدارمناسب 

 دارند. تکراربه  ازین که ییها شیآزما زینو  یدرخواستمختلف  يها شیآزما يبراها  نمونه ينگهدارو  يبند دسته -
 ازینصورت  در جینتا کنترل به منظورمدت زمان مشخص  يبراشده  شیآزما يها نمونهسوابق  ينگهدار -

 یعلمبخش  -1-3-6

رابطه  در یعلم، مشاوره شده هیته يها گزارشمربوط به  یفنو  یعلم يها سوالبا  در رابطه ییگواطالعات و پاسخدر این بخش 
 . ردیگ یم نظایر آن انجام و یفن مشکالتبا 

 یرسانو اطالع کتابخانه -1-3-7

 ازین اطالعات موردنظایر آن،  و یدرخواست ياستانداردها هیته، ازیناطالعات مورد  يجستجو ،یعلم، مقاالت و منابع کتب هیته
 . ردیگ یمکننده قرار شود و در اختیار درخواستمیجستجو  مایمستق

 تیفیککنترل  واحدبخش  -1-3-8

موجود  تیصالحتایید ارد استاند و تیفیک دییتا يها نامه یو درخواست رونوشت گواه ها ستمیاطالعات مرتبط با س در این بخش
 .است

 یشگاهیآزما يها بخش -1-3-9

، یکیزیف شیجدا، نمونه ییشناسا، يبند طبقه، يساز آماده و شیخردا واحد شاملاین بخش شامل کلیه واحدهاي آزمایش نمونه 
 است. يرومتالورژیپفیزیکی، فروشویی و  -جدایش شیمی
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 ول نمونهمسو وظایفشرح  -1-4

یت همراهی ولومس شود و یم انتخابسرپرست (مدیر) آزمایشگاه توسط  وآزمایشگاه است  يها نیتکنسی از که یکول نمونه ومس
ول نمونه (واحد پذیرش) ومس .را به عهده داردتهیه و تحویل گزارش  ،نتیجه دستیابیاز ابتدا تا ) نظایر آن(نگهداري، پیگیري و  نمونه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ول نمونه میواز وظایف عمده مس نکند. استاندارد را پذیرشغیر يها نمونهموظف است 

 و ضوابط موجود ها دستورالعملاساس کلیه  برنمونه  دریافت −

 در طول مدت آزمایشل ایمنی و بهداشتی یمسارعایت  −
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  نمونه پذیرشاقدامات قبل از  -2-1

   :شود انجام زیرمراحل  بایدنمونه  پذیرشقبل از 
برگ شرکت و ممهور به در سر بایددرخواست  این. متقاضیول و ذیصالح شرکت یا موسسه وتوسط فرد مسدرخواست کتبی  -الف

براي  معموالدر غیر این صورت ( باشد. الکترونیکیو  پستی، آدرس نمابرشماره تماس، شماره  دارايو  متقاضیرکت یا موسسه مهر ش
  . شود یمامضا و مهر  ،درجمتقاضی درخواست  ،آزمایشگاهحقیقی) در سربرگ  اشخاص

 نمونه  پذیرشبه بخش  متقاضیارجاع درخواست  -ب

، بندي بستهدر  کهاست  اطالعاتی حاويفرم  این. درخواستیاطالعات  تکمیل براي متقاضی توسط 1-2فرم شماره  تکمیل -پ
 اختیارنمونه با در  پذیرشو  آزمایشگاه نوالومس. دارد اهمیت بسیار آزمایشگاهها در  و انبار نمونه پذیرش، تخلیه، حمل، بارگیري
ها به  و انبار نمونه پذیرش، تخلیه، حمل، بارگیري، بندي بستهاحل الزم را در مورد مر هاي برنامه توانند میاطالعات  اینداشتن 
 شود.داده میتحویل  متقاضیاین فرم در دو نسخه تهیه و یک نسخه آن به ه دهند. یارا متقاضی

، حمل رگیريبازمان ، بندي بستهالزم در مورد  هاي مشاورهها و  ه برنامهیو ارا آزمایشگاه نوالومسشده توسط  تکمیلفرم  دریافت -ت
اطالعات  یشفاهبه طور  آزمایشگاه کارشناسان کهالزم است  ،فرم نباشد تکمیلقادر به  متقاضی که صورتیها. در  نمونه تخلیهو 

  . دتوسط نماینده هر دو طرف امضا شو و کنندمورد نظر را کسب و در فرم مربوطه درج 

  بندي، بارگیري و حمل نمونه به آزمایشگاه بسته -2-2

  ها  بندي، بارگیري و حمل نمونه عوامل موثر در انتخاب ظروف، بسته -2-2-1

  نمونه ماهیت - الف
هاي  بسته با ابعاد مختلف، کیسههاي فلزي یا پالستیکی در از بشکه معموالهاي جامد  بندي، حمل و نگهداري نمونه براي بسته -

بندي  هاي مورد استفاده براي بسته بشکه 2-2و  1-2 هايشکل در شود. اتیلن استفاده میپالستیکی دو و یا چند الیه از جنس پلی
  .ارایه شده استها  بندي مغزه هاي بسته اي از جعبه نمونهو ها  نمونه
 .اي استفاده شودو شیشه pvc دار از جنس در ظروف درب نیز باید پالپ و اسالريهاي  بندي، حمل و نگهداري نمونه بسته براي -
 بسیار پالپ و اسالري ،مایعهاي  نگهداري نمونه برايبا دهانه گشاد به حجم دو تا سه لیتر  pvcاي یا از جنس  شیشهدار  هاي درب بطري

  .مناسب هستند
  نمونه مقدار - ب

3KdWبا مکعب قطر ذرات (وزن نمونه مورد نیاز متناسب  معموال که در آن )است ،W ،وزن نمونهK   ه به ي کریگ نمونهثابت
درجه نحوه توزیع کانی با ارزش در سنگ معدن،  نی،کا اری، عینوع کان مانند يبردارواحد نمونهمشخصات  هاي ذاتی ذرات وویژگی
هایی با بافت یکنواخت معادل عیار یا کانههاي کمو مقدار آن براي کانه دارد یبستگو احتمال خطا مورد نظر  يرهایپراش متغ ی،همگن

باشد  تر درشتقطر ذرات است. هر چه ابعاد ذرات نمونه  dاست.  2/9یکنواخت معادل هاي با بافت غیرهاي پرعیار یا کانهنهو براي کا 2/0
برداري و مرحله فعالیت معدنکاري  ابعاد نمونه بستگی به محل نمونه پالپهاي جامد و  در مورد نمونه. وزن بیشتري از نمونه مورد نیاز است
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بیشتر بوده و در نتیجه نیاز به ظروف  آراییهاي کانهآزمایشتر باشد، مقدار نمونه معرف مورد نیاز براي  د نمونه درشتچه ابعا دارد. هر
برداري در دستورالعمل نمونه"ریزي کشور با عنوان  سازمان مدیریت و برنامه 660شماره . براي اطالعات بیشتر به نشریه استبزرگتر 

  مراجعه شود."آراییکانه

  آرایی کانههاي ارسالی به آزمایشگاه  مشخصات نمونه - 1- 2م شماره فر

  کننده آزمایش ) مشخصات درخواست1
    تاریخ درخواست -     زمایشآ کننده/ شرکت/موسسه درخواستفردنام  - 
    نمابرشماره  -     شماره تماس - 
    پست الکترونیکی -   آدرس پستی: - 

  ) مشخصات نمونه2
  محلول یا مایع  □                   پالپ  □                  جامد □نمونه:   وضعیت - 
ابعاد نمونه: ............. درصد تقریبی رطوبت: .........................  حداقلابعاد نمونه: ..............  حداکثرتعداد نمونه: .............. مقدار تقریبی نمونه: ...............  - 

  ): .....................پالپ هاي هنموندرصد جامد (
غیرفلزي یا کانی   □)     یسیلیکات○   یسولفات○   یکربنات○اکسیدي   ○سولفیدي   ○فلزي ( □نوع کانسنگ (در صورتی که مشخص باشد):   –

  سنگغالز  □صنعتی                   
  ............................................................................................................................................اصلی تشکیل دهنده کانسنگ: ......................... هاي کانی - 
  ................................ارزش در نمونه: ..................................... ا.......................... عناصر ب................................ارزش: ............................. با هاي کانی - 
  مرحله مطالعات: - 
  )    اکتشافی کارهايجبهه○    هاگمانه○    ها    چاه○   ها چاهکو  ها تونل○   ها ترانشه ○سطحی    هاي برداشت ○اکتشاف ( □  
  اکتشافی)     کارهاي جبهه○     ها گمانه ○                 ها چاه ○      ها تونل○   ها ترانشه ○(محل برداشت نمونه  □  
  استخراج)     هاي کارگاه ○     ها تونل○ استخراجی     کارهاي جبهه○استخراج ( □  
  ..............................................................................................................نوع فرآیندهاي موجود: ...............................................( آرایی کانهکارخانه  □  

  ......................)    ...................................................................: ..................................................................................................برداري نمونه هاي محل       
  سد باطله     □  
حساسیت به دما    □داراي عناصر سمی    □خاصیت رادیواکتیو یا پرتوزایی   □قابلیت اکسیداسیون باال در معرض هوا یا آب  □خواص ویژه نمونه:  - 

  تردي بیش از حد□قیمتی    هاي سنگیا  بها گراندارا بودن فلزات □یت به نور         حساس□حساسیت به رطوبت یا آب   □
  .................................................................................به آزمایشگاه: .................................................................................... ها نمونهنحوه ارسال و حمل  - 
  ........................................................................................تا تحویل نمونه در آزمایشگاه: .................................. برداري نمونهفاصله زمانی بین  - 

  

  ) اهداف مطالعات:3
  کنترل کیفیت محصوالت   □طراحی کارخانه        □مطالعات پرعیارسازي     □شناسایی کانسنگ  □گاهی:  اهداف مطالعات آزمایش - 
          سد باطله□        محیطیمسایل زیست□    سازي فرآیندها بهینه □یی یا راندمان تجهیزات     آبررسی کار □  

  

  هادرخواستی و تعداد هر یک از آن هاي آزمایش) 4
 ..............................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  
  ها: .......................... حداقل و حداکثر زمان براي دریافت نتایج آزمایش - خیر     □بلی   □؟  الزم استآیا گزارش و تجزیه و تحلیل کارشناسی  - 

  خیر □بلی       □؟ ضروري استها  حضور در آزمایشگاه به هنگام انجام آزمایش براي متقاضینماینده بازرس یا آیا معرفی  - 
  ........................................................................................................................... :شودمعرفی  نماینده ،در صورت مثبت بودن جواب - 

  نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده   نام شرکت/ نام و نام خانوادگی متقاضی            نام و نام خانوادگی تحویل دهنده         
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  ها نمونه نگهداريهاي مورد استفاده براي  بشکه -1- 2شکل 
  

  
  ها نمونه نگهداريهاي مورد استفاده براي  اي از جعبه نمونه -2-2شکل

  آزمایشاهداف  - پ

آزمایش و هدفی که ه را به هنگام خود در محل برداشت نمون شیمیاییو  فیزیکیخواص  کلیهنمونه  کهمواقع الزم است  برخیدر 
 تغییرعوامل نباید در معرض ها  نمونهدر هنگام حمل، . بنابراین ندیده باشدو آسیب  کردهحفظ شود، دلیل آن انجام میبرداري به نمونه

باعث  کهها  به نمونه شده ردوا شدیدضربات  و از گیرندقرار  نظایر آنو  مکانیکی هاي ضربهنور، رطوبت، گرما،  یادهنده مانند هوا، آفتاب 
 در داخل ظرف نگهداريحمل و  حیننمونه در  کهفراهم شود  شرایطی باید نیزموارد  ایندر  .شود، جلوگیري شود می ظاهري شکل تغییر
و حمل  رينگهدا اي شیشهو ظروف  ها بطريدر  هااز حمل را متحمل شود. چنانچه نمونه ناشی تکان یاو حداقل ضربه شود  جاهجاب کمتر

  . شودها انجام  هاي الزم براي جلوگیري از شکستن بطري دور باید کلیه مراقبت هاي مسافتشوند، در 
در نوع و هدف آزمایشی که بر روي آن انجام است به رطوبت و حرارت حساس هستند و ممکن  سنگهاي زغالبه عنوان مثال نمونه

مخصوص  جرمدر مواردي الزم است که  .رکیب شیمیایی و یا سایر خصوصیات آن شودتو یا موجب تغییر  دوجود آوره اختالل بشود می
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 رعایتنمونه معرف تا زمان انجام آزمایش و عدم شکستگی هاي الزم در حفظ و نگهداري باید مراقبت ونمونه در آزمایشگاه تعیین شود 
ساختار آن به هم و یا در معرض رطوبت و آب  شودمیرت متورم اي مانند ورمیکولیت در مقابل حراهاي ورقهبرخی از کانیهمچنین شود. 

  انجام گیرد.در این مورد خورد که باید دقت الزم می

  معدنینوع ماده  - ت

هاي فلزي و نمونهبراي انتخاب ها موثر است. و نحوه حمل آن نگهداري ،در انتخاب ظروف نیزموجود در نمونه  هاي کانینوع 
 ،انتخاب ظروفنند، کاي ایجاد نکننده نداشته باشند یا در هدف آزمایش خدشهاثیر منفی بر محیط و حملتگونه غیرفلزي که هیچ

 تدابیردر انتخاب ظروف و نحوه حمل و نقل  باید رادیواکتیومواد  حاوي هاي نمونهچندان مهم نیست. براي ها نگهداري و نحوه حمل آن
 تدابیراعمال  نیز قیمتیها و مواد  مربوط به سنگ هاي نمونه نگهداري. در حمل و یردگ انجاماز نشت تشعشعات  جلوگیري براي یمنیا

  الزم است. هویژ ایمنی

  مدت زمان قرارگیري نمونه در ظرف - ث

 داراي فلزات سنگینمایع و پالپ در مواقعی که نمونه  اي دارد.ویژهو مایع اهمیت  پالپ، اسالري يها نمونهنوع ظروف انتخابی براي 
زیرا این ظروف داراي قابلیت جذب این  شود ینماتیلن پیشنهاد ها در ظروف پلیحمل و نگهداري طوالنی مدت آن باشد،نند جیوه ما

بنابراین پیشنهاد  ،دزسا یمبا خطا مواجه  ها نمونهمیزان واقعی این عناصر را در این نوع  يریگ اندازهاستفاده از این ظروف  فلزات هستند و
 شکلی در انتخاب ظروف وجود ندارد.کانی جامد سینابر باشد م ،اگر نمونهشود. اي براي این منظور استفاده میز ظروف شیشهشود که امی

براي  استفاده شود.باال  یبا فشردگ لنیاتیاز جنس پل ییها ظرف، الزم است از مد نظر باشددر نمونه  pHمیزان گیري اندازهدر مواقعی که 
  . شود یم توصیه لنیاتیپلواد پرتوزا استفاده از ظروف هاي داراي منمونه

  بندي و ارسال نمونه ضوابط بسته -2-2-2

  شود:بندي و ارسال نمونه به شرح زیر انجام میبسته
هاي  بندي مناسب در ظروف مخصوص فلزي دربسته یا کیسه برداري در بستهترین زمان ممکن بعد از نمونهها باید در کم نمونه -الف

زیرا ممکن است با گذشت زمان تغییراتی در خصوصیات و ترکیبات  ،آرایی منتقل شوند به آزمایشگاه کانه لنیات یپلصوص از جنس مخ
 ها ایجاد شود.  شیمیایی نمونه

       دپالستیکی با ابعا يها از کیسه شودتوصیه میهاي مخصوص به آزمایشگاه تحویل داده شود.  ظروف و بسته نمونه باید در -ب
یا اي  هاي جامد و از ظروف شیشه براي نمونه لنیات یپلاز جنس متر  میلی 15/0تر از آن با ضخامت متر مربع یا بزرگ سانتی 25 × 38

  .جامد استفاده شودهاي نیمه پالستیکی براي نمونه
 جلوگیري شود. در حال انتقال نمونهگونه تماس با مواد آالینده  از هر -پ

 جلوگیري شود.ها یا ظروف حاوي نمونه  ش یا ضربه به کیسهگونه خرا هراز  -ت

هایی که  و یا نمونه تحویلیهاي  گونه مکاتبات و یا مذاکرات تلفنی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش نمونه هر  سوابق و یادداشت -ث
 ، باید ثبت و نگهداري شوند.ستندها که معیوب بوده یا آسیب دیده ه شوند و نیز ظروف یا کیسه حاوي نمونه می تحویل داده بعدا

  :نصب شود با مشخصات کامل زیرباید برچسب یا برچسب بارکددار و محصول تحویلی  هاي نمونهبر روي  -ج
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  بارکد -
  نام کامل نمونه -
  نام متقاضی -
  برداريتاریخ و ساعت دقیق نمونه -
  بردار نمونهشخص یا شرکت  -
هاي  جامد مرحله اکتشاف یا استخراج، کارخانه هاي شناسی، نمونهفعال، آنومالی زمینیا نیمهمعدن فعال : مانند يبردار نمونه محل -

  سایر موارده، پساب خروجی از کارخانه و آرایی، سد باطل کانه
متراژ  ایعمق  دیباباشند  یعمقها  نمونه که یصورتدر  ذکر شود.برداري بودن محل نمونهعمقی یا  هاي جامد باید سطحی براي نمونه

  شود.   دیق يبردار نمونه قیدق
  تاریخ و ساعت ارسال نمونه -
  حجم و یا وزن نمونه (در زمان برداشت و تحویل)  -

  :گذاري شودبرچسب بارکددار باید به شکل زیر شماره
صله یا توان با خط فادر این صورت می .(کدگذاري) شود گذاريشماره 3-2شکل صورت بارکددار به شود برچسب توصیه می

   ممیز از هم جدا شوند.
  

  بردارينمونه ١سال    2استان    3کد ماده معدنی    4ماهیت    5شماره نمونه در آزمایشگاه

  چهار عددي    دو عددي    دو عددي    یک عددي    چهار عددي

  هانحوه کدگذاري نمونه -3- 2شکل 

  تحویل نمونه به آزمایشگاه   هاي روش -2-3

  گاه به شرح زیر است: هاي تحویل نمونه به آزمایشروش
  زمایشگاه آ به حضوري و مستقیم مراجعه -الف
  در چارچوب مندرجات این نشریه و اداره پست آزمایشگاه مورد نظر شرایطمطابق  پست توسطبندي شده  بسته نمونه ارسال -ب

 الزم هماهنگی وارسال  آزمایشگاه به از طریق نمابر مربوطه هاي بارنامه باید ،زمینی یا هواییحمل  طریق از نمونه ارسال صورت در

 نمونه پذیرش. کند یم اقدام زمینی یا و هوایی هاي ترمینال از نمونه دریافت براي خود امکانات با آزمایشگاه صورت این در. شود انجام

 قید ارسالی نامه در مراتب بارنامه، طریق از ونهنم ماندهباقی یا و گزارش ارسال به نیاز صورت در .شود یمانجام  کتبی درخواست با ماالزا
  .شودمی

                                                
  .حسب سال شمسی است : برسال - 1
  گذاري وزارت کشورطبق شماره عینا :استان - 2
  سازي باشد.ابق نشریه یکسانمطبه ترتیب مواد معدنی  عینا ماده معدنی: - 3
  5و گاز  4، پالپ 3، اسالري 2، مایع 1جامد  :ماهیت - 4
 رقم باشد. 4تا  3بین  ممکن استشود که دهی می: طبق ضوابط هر آزمایشگاه شمارهشماره در آزمایشگاه - 5
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  نمونه پذیرش -2-4

  گیرد:پذیرش نمونه طی مراحل زیر انجام می

 بندي و سایر شرایط پذیرش نمونه   کنترل نحوه ارسال، بسته - الف

تعداد نمونه، وضعیت ظاهري نمونه، بندي، نحوه حمل، نحوه تخلیه، حجم و وزن نمونه،  حوه بستهبررسی و کنترل نمونه به لحاظ ن -
  انجام شود. )، شکستگی و نشتی ظروفنظایر آنشدگی و تغییرات احتمالی در نمونه (مانند اکسیداسیون، جذب رطوبت، خرد

ثیر قرار دهد، باید در حضور نماینده متقاضی اها را تحت تها و نتایج آن آزمایش ممکن استکلیه نواقص، مشکالت و مواردي که  -
در غیر  ،کندتا متقاضی در جریان مسایل قرار گیرد و در صورت امکان نسبت به رفع نواقص اقدام  و در فرم پذیرش نمونه ثبت شوداعالم 

  در فرم پذیرش درج خواهد شد.  یاد شدهصورت کلیه موارد  این

  ول پذیرش)ومسپذیرش نمونه و تایید آن توسط تحویل گیرنده (فرم تکمیل  –ب

مکان انجام آزمایش مورد درخواست متقاضی (از نظر مهارت و تجربه کارشناسان و یا تجهیزات مورد نیاز) وجود نداشته چنانچه ا - 

  باشد، باید از پذیرش نمونه خودداري شود.

  .پذیرش نمونه اطالعات الزم اخذ و سپس اقدام به پذیرش شود هنگام  به ،از قبل کامل نباشد شده  هیتهچنانچه اطالعات  - 

تحویل نمونه به آزمایشگاه، به عهده متقاضی باشد، باید پذیرش نمونه در حضور نماینده متقاضی انجام  ،که طبق توافق در صورتی - 

  شود.

  پذیرش نمونه - پ

نمونه ) 3-2-2(مطابق بند گذاري شناسهن پذیرش نسبت به والوالزم است مس نداشته باشدیا شماره  شناسهدر صورتی که نمونه  - 

 به صورت دستی یا کامپیوتري طبق ضوابط آزمایشگاه انجام شود. ممکن استگذاري شناسه. کنندم اقدا

پس از کنترل  و بندي کند ول آزمایشگاه موظف است که نمونه را در مرحله پذیرش مطابق با استانداردهاي آزمایشگاه بستهومس - 

  ستی تکمیل شود.هاي درخوا دقیق نمونه فرم مربوط به اطالعات اولیه و آزمایش
 مسوول آزمایشگاه موظف است که در مقابل دریافت نمونه رسید ارایه دهد. -

  مسوول آزمایشگاه پس از دریافت نمونه موظف است هماهنگی الزم را با انبار نمونه داشته باشد. -

  زمایشگاه  آدر  ها نمونهمهم در پذیرش  مالحظات -2-5

 ها آزمایشانجام  در تغییر گونه ره زمینهدر متقاضی  کتبیدرخواست  -الف

  نمونه تیحساس مورد در کتبی اعالم ضرورت -ب

  کرده است.که نمونه را پذیرش  يدفتر همان توسط گزارش تحویل -پ

 صورت این در ،پیک توسط نمونه ارسال صورت در شود.انجام می کتبی درخواست طریق از تنها آزمایش انجام و نمونه پذیرش -ت

 .باشد شده قید کتبی درخواستنامه  در مستقیم ارتباط امکان براي ،کنندهدرخواست فرد کامل مشخصات باید
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  باید در درخواست متقاضی درج شود.هایی که نیاز به عملیات آزمایشگاهی فوري دارند،  در مورد نمونه -ث
 ها آزمایشنوع  و یسنج امکان ، نمونه مقدار کافی بودن مورددر  زمایشگاهآ فنی مشاورانه توضیحات کافی به متقاضی توسط یارا -ج

  صورت لزوم  در
  یمتقاضبه  و نواقص اشکالگونه  هرکتبی اعالم  زینتوسط آزمایشگاه و ها  نمونه دریافت هیدییتاارسال  -چ

  ول نمونهووظایف و مشخصات مس -2-6

  ول نمونهووظایف مس - الف
  تحویل نمونه برايهماهنگی با متقاضی  -
  در هنگام پذیرش نمونه 1-2تکمیل فرم شماره ونه و دریافت نم -
  نمونه و انتقال آن به انبار تحویلبراي  ریزي برنامه -
  هاگذاري آنشناسهو  ها نمونهکنترل  -
متناسب با مشخصات نمونه از قبیل نوع ماده  ،دریافتی هاي نمونهچینش فضاي مناسب در انبار براي  سازي آماده در ریزي برنامه -

  موارد مشابه نی، ابعاد، مقدار و سایرمعد
  یاد شدهکنترل شرایط و  تحت شرایط مطلوب و مورد نیاز ها نمونهنگهداري  -
  کنندهن آزمایشگاه و افراد آزمایشوالوبه مس ها نمونهتحویل  -
مندرج ها مطابق شرایط و نگهداري آن انبار مو، در صورت لزها آزمایشگاهاز  ها نمونهمانده پس از آزمایش و نیز باقی ها نمونهدریافت  -

  در قرارداد
  پس از مهلت قانونی بالاستفاده موجود در انبار هاي نمونهو هماهنگی الزم براي تخلیه و یا دفع  ریزي برنامه -

  ول نمونهومس شرایط - ب
  موارد مرتبطرادیواکتیویته و یون، سمیت، ها از قبیل اکسیداسمشخصات مواد معدنی و اثرات و عواقب آن آشنایی با انواع و -
  هانیک از آر مختلف و نمونه مورد نیاز در ه هاي آزمایشداشتن شناخت نسبی از  -
  در انبار ها نمونهآشنایی با نحوه انبار و چینش  -
  ها نمونهآشنایی با شرایط نگهداري انواع  -
  ها آزمایشگاهآشنایی با شرایط ایمنی و بهداشت الزم در  -
  سال با تحصیالت دیپلم 5سال سابقه کار در آزمایشگاه با تحصیالت فوق دیپلم و یا  2اقل داشتن حد -

  تا اتمام آزمایشنمونه پذیرش  کارگردش  -2-7

  ول پذیرش وتوسط مس آنپذیرش تحویل نمونه به آزمایشگاه و  -الف
   آزمایشانجام امور مالی مربوط به انجام  -ب
  یمتقاض يرابآزمایش فرم یا تحویل ارسال  .-پ
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  ها نمونه يگذارو شناسه نوع آزمایشثبت مشخصات،  -ت
  شگاهینمونه و مقررات آزما طیها با توجه به شرا انبار کردن نمونه -ث
  سرپرست آزمایشگاهو یا  تحویل نامه یا رسید آن به مدیرانجام تشریفات مالی و  -ج
  ول نمونهوالزم و تعیین مس يها شیشروع آزما رايبسرپرست آزمایشگاه و یا  دستور انجام آزمایش توسط مدیر -چ
 ،شوییفرو ون،یفلوتاس ،ییایمیش تجزیه ،يبنددانه ش،یخردا ،یشناس یکانمانند  شگاهیمختلف آزما يها نمونه به بخش لیتحو -ح

  ول نمونهومورد نظر توسط مس شیانجام آزما نظایر آن برايو  ونیلتراسیف ،یثقل شیجدا
  نمونه يرد نظر بر رومو شیانجام آزما -خ
  ول نمونهومختلف بر روي نمونه توسط مس يها شیآزماپیگیري و انجام امور مربوط به  -د
  کنندهتوسط پرسنل آزمایش نتایج آزمایش اولیه تهیه گزارش -ذ
  بخش علمین در آو تایید  یالمللنیو ب یمل يبا استانداردها ها شیاز آزما یبرخ قیو تطب یسنجش علمو کنترل  یبررس -ر
  شگاهیآزما تیریارسال گزارش به مد -ز
  اقدامات بعديصدور براي سرپرست آزمایشگاه و یا  آن توسط امور مالی و ارایه به مدیرحساب تسویه  انجام تشریفات -ژ

  در صورت نیاز گزارش شامل امضا، درج مهر و نصب هولوگرام يساز آماده -س
طبق شرایط  ، پست یا توسط پیکنامه الکترونیکی، نمابر با ارسالق حضوري یا از طریمتقاضی  بهآزمایش  گزارشتحویل  -ش
  قرارداد

  دهد.را نشان مییندهاي مختلف آمراحل پذیرش نمونه و انجام فر 4-2شکل 

 ها   پیگیري نمونه در طی مراحل انجام آزمایش -2-8

   ها مطابق زیر است:پیگیري نمونه طی مراحل انجام آزمایش

  يا انهیري نمونه به صورت راپیگی -2-8-1

 و متقاضی ،پذیرشواحد نسخه (براي  3در  1-2الزم در فرم شماره  يها شیثبت اطالعات مربوط به متقاضی، نمونه و آزما -الف
  آزمایشگاه يا انهیدرج آن در سیستم را ) وهمراه نمونه

  مربوطه در فرم يها یشگاهی و درج اقدامات در قسمتتوسط بخش آزما یاد شدهانجام تقاضا و یا دستورات منعکس شده در فرم  -ب
از وضعیت   انهیبا وارد کردن شماره هر نمونه (شناسه) در سیستم را توان یدر این صورت براي پیگیري وضعیت نمونه در هر مرحله م

وط به پیگیري و آگاهی از وضعیت هاي مرب که در آن بخش دارندها درگاه اینترنتی  آزمایشگاه بیشتردر حال حاضر  آن آگاهی پیدا کرد.
نمونه توسط متقاضی وجود دارد که متقاضی و پرسنل با مراجعه به درگاه اینترنتی و وارد کردن شناسه و رمز ورود از وضعیت نمونه به 

   .کنند آگاهی پیدا می ١صورت مشاهده مستقیم

                                                
1- On line 
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  هاي مختلف تا ارایه نتایجیندآپذیرش نمونه و انجام فر -4- 2شکل 

 نمونه يمورد نظر بر رو شیانجام آزما

 ها نمونه يگذارو شناسه یثبت مشخصات، بررس

  آنپذیرش تحویل نمونه به آزمایشگاه و 

 مانند محاسبه هزینه و پرداخت توسط متقاضی آزمایشانجام امور مالی مربوط به 

 یمتقاض يبراآزمایش فرم یا تحویل ارسال 

شویی، بندي، تجزیه شیمیایی، فلوتاسیون، فروشناسی، خردایش، دانهي مختلف آزمایشگاه مانند کانیها بخشتحویل نمونه به 
 ایر آن براي انجام آزمایش مورد نظر توسط مسوول نمونهجدایش ثقلی، فیلتراسیون و نظ

 ول نمونهومختلف بر روي نمونه توسط مس يها شیپیگیري و انجام امور مربوط به آزما

 کنندهتوسط پرسنل آزمایش نتایج آزمایش اولیه تهیه گزارش

 ن در بخش علمیآو تایید  یالمللنیبو  یمل يبا استانداردها ها شیاز آزما یبرخ قیو تطب یسنجش علمو کنترل  یبررس

 ارسال گزارش به مدیریت آزمایشگاه

 صدور تهیه جواب نهایی برايسرپرست آزمایشگاه و یا  حساب و تسویه آن توسط امور مالی و ارایه به مدیر صدور صورت

 نصب هولوگرامدر صورت نیاز گزارش شامل امضا، درج مهر و  يساز آماده

 یا توسط پیکو الکترونیکی، پست  ارسال با پست نمابر، با ارسال به صورت حضوري،متقاضی  به تحویل جواب آزمایش

 شگاهینمونه و مقررات آزما طیها با توجه به شرا انبار کردن نمونه

 ول نمونهوالزم و تعیین مس يها شیشروع آزما برايسرپرست آزمایشگاه و یا  دستور انجام آزمایش توسط مدیر

 سرپرست آزمایشگاهو یا  ه یا رسید پرداخت از بخش مالی و ارایه آن به مدیرتحویل نام
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  پیگیري نمونه به صورت پیشرفته   -2-8-2

بازرسی و حسابرسی و نتایج  يها پیگیري کامل نمونه در طول مراحل آزمایشگاهی و امکان دسترسی سریع به گزارش براي
  ):5-2(شکل  شود یکد) به شرح زیر استفاده مزنی (باراز روش برچسب ها شیآزما

  ظروف اصلی و اولیه نمونه ها، ، بستهها سهیبر روي کرکد بانصب برچسب  -الف
  ها در رایانهاسکنر و ثبت آن به وسیلهبرداشت (اسکن) اطالعات بارکد  -ب
  .شود یها، آنالیزها، انبار و دفع مواد زاید نیز تکرار م سازي، آزمایش آماده مانندفرآیند برداشت در کلیه عملیات بعدي  -پ

  برداري را نیز دارد. ابلیت پذیرش برچسب درج شده توسط متقاضی در محل نمونهاین سیستم ق        
  سایر مراحل مشابه مرحله اول است. - ت   

  

  
 

  
  برچسب و اسکن آن به هنگام پذیرش نمونه -5- 2شکل 

  ها نمونه شیآزمانتایج  گزارش و تحویله ینحوه ارا -2-9

  1نامهاخذ معرفی -الف
  2از متقاضی "نهدریافت نمو"اخذ رسید  -ب
  اسناد مربوط به تشریفات انجام امور مالیارایه  -پ
  اضافی يها نمونه مانده باقی همراه با 3امضاي مدارك و اسناد تحویل گزارش نتایج آزمایش -ت

                                                
خود  دیرس ،یمتقاض ای شیکننده انجام آزماشرکت درخواست ندهیکه نما ی. در صورتشود یداده م لیتحو دیمشخصات و مدارك معتبر تنها به آورنده رس هیگزارش با ارا جهینت -١

 ،ییکارت شناسا هیاراو با یا متقاضی با ذکر مشخصات نماینده خود کننده از طرف شرکت درخواست ینامه رسمیاصل گزارش در مقابل معرف ،کندمفقود  ایو  اوردهیرا به همراه ن
 .تاس لیقابل تحو

و  لیکه توسط بخش تحو عبورنمونه و کلمه  شناسهبا در دست داشتن  انیمتقاض ،یافتیدر يها ها در قسمت اطالعات نمونهآن ینترنتیو در درگاه ا ها شگاهیاز آزما یدر بعض -٢
 نکهیا ایو  ریخ ایآزمون انجام شده است  ایآ نکهیا مورددر  راخود  یارسال اطالعات مربوط به نمونه توانند یم شود، ینمونه قرار داده م لیدر هنگام تحو انیمتقاض اریدر اخت صیترخ

 شده یاد ینترنتیدرگاه ا قیالزم است ابتدا از طر کنندآزمون خود اقدام  جهینت افتینسبت به در خواهند یم انیکه متقاض ی. در زمانکنندکسب  ،استدر کدام مرحله از انجام کار 
 .کنندتماس حاصل  شگاهیآزما يها با شماره تلفن ایقرار گرفته است و  نها مورد آزموآن نمونه مطمئن شوند که حتما

داده  لیتحو يو ندهینما ای یبرچسب هولوگرام به متقاضدر صورت نیاز و  با مهر و امضا یحساب مال هیشده و گزارش آن، پس از تسو رشیپذ يها نمونه شیآزما جینتا -٣
 .شود یم



 پذیرش نمونه - دومفصل   19

  

  مالحظات مهم در تحویل گزارش -2-10

  مالحظات مهم در تحویل گزارش به شرح زیر است:

 .است ضروري همراه با مهر و امضاشرکت  سربرگ در رسمی و کتبی درخواست یهارا المثنی، گزارش صدور براي -الف

 ،یاد شده هاي روش از گزارش به ارسال نیاز صورت در ها، گزارش آدرس الکترونیکی و نمابر سیستم بودن مکانیزه دلیل به -ب
  .شود داده  اطالع پذیرش ولومس به مراتب
در صورت درخواست متقاضی نسخه المثنی با تقاضاي کتبی و تامین هزینه آن صادر  گزارش نتایج آزمایش فقط در یک نسخه و -پ

  شود.می
دیگر  يا گونهسال از تاریخ تحویل اولین گزارش است، مگر آنکه در قرارداد به  2نگهداري گزارش نتایج آزمایش حداکثر مهلت  -ت

  .شودمی در آزمایشگاه نگهداري CDصورت ه بدیهی است گزارش بتوافق شود. 
  شود.میها، طبق شرایط قرارداد عمل  در صورت ضرورت تغییر در برخی آزمایش -ث
بررسی و  برايمتداول ي متداول نباشد، برگه آزمایش غیرها هاي ارایه شده، از مجموعه آزمایش در صورتی که درخواست آزمایش -ج
انجام آزمایش و  يریپذ امکانو مطالعه استانداردهاي مربوطه، الزم  يها یبررسو پس از  شودمیسنجی انجام آزمایش تکمیل  امکان

  .شودمیبه اطالع متقاضی رسانده روز  7حداکثر پس از هزینه آن 
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  ها نمونهموثر در طراحی انبار  يها مشخصهپارامترها و  -3-1

  ابعاد و حجم انبار -الف
  نور و روشنایی انبار -ب
  انبار دماي -پ
  رطوبت انبار -ت
  مختلف آن يها قسمتو  دسترسی به انبار -ث
(انبار باید در موقعیتی باشد که امکان حمل نمونه تا درب انبار وجود  ت نسبت به بخش پذیرش و واحدهاي آزمایشگاهیموقعی -ج

 .داشته باشد)

  ییآرا کانهمشخصات انبار نمونه در آزمایشگاه  -3-2

  انبار نمونه باید مشخصات زیر را داشته باشد.
سال و با در نظر گرفتن مدت  ي آزمایش در طول یکها نمونهد و حجم ی تعدانیب شیپفضاي انبار نمونه با توجه به  -الف

 .شود یمسال) و توسعه آن، جانمایی و انتخاب  2تا ماه  6نگهداري (

هایی که محل عبور یا حمل و نقل مواد است باید صاف و هموار بوده و عاري از حفره و  و قسمت ، راهروهاها کف اتاق -ب
گونه مانعی که ممکن است  تناسب مجاري، پیچ و مهره و لوله، دریچه یا برجستگی و هرنامشش سوراخ، برآمدگی ناشی از پو

 .باشد ،زیدن اشخاص شودغموجب گیر کردن و یا ل

شیب  آزمایشگاه و در موارد ریخته شدن مایعات باید کف باشد شو و  شستابل قآزمایشگاه و انبار باید کف، دیوار و سقف  -پ
 .شودمواد به طرف مجاري فاضالب هدایت  باشد تاداشته کافی 

 .شرایط جوي و نور در هر انبار و آزمایشگاه باید متناسب با نوع فعالیت و مواد آن و مجهز به روشنایی اضطراري باشد -ت

 .گیرد ربراي چشم، دست و بدن باید در دسترس کارکنان قرا راريطخودکار اض يشو و  شستاي ه دستگاه -ث

 .شودگاه و انبار باید لوازم اعالم و اطفاي حریق سیار و ثابت متناسب با نوع کار نصب در هر آزمایش -ج

 .قرار گیردمناسب، مشخص و در دسترس کارکنان  يها محلهاي اولیه در  نشانی و کمکلوازم آتش -چ

ه مات و مقاوم در برابر شکستگی و در صورت لزوم از پنجره با شیشباشد و پنجره را داشته  بدر نیترکمانبار آزمایشگاه باید  -ح
 .استفاده شود

 دهنده مشخص شود. م هشدارانبار با عالی تیموقعمحل و  -خ

 باید متناسب با شرایط ویژه نگهداري هر نمونه یا آزمایش بررسی و کنترل شود.دما و رطوبت انبار  -د

 .زا باشدانبار باید دور از مواد آتش -ذ

 .داشته باشد، تهویه مناسب "رادیواکتیواعم از رادیواکتیو و غیر"و بخار مدن گاز براي جلوگیري از به وجود آ -ر

حوادث  نیهمچنگونه تغییرات آب و هوایی، دما، رطوبت و  باشد که در مقابل هرطراحی شده اي  انبار نمونه باید به گونه -ز
 .طبیعی مثل سیل و طوفان مقاوم باشد
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 .ي اضطراري در تمام نقاط انبار موجود باشدها هاي ایمنی و تلفن دستورالعمل -ژ

 انبار نمونه باید حداقل دو متر دور از فضایی باشد که افراد عادي حضور دارند، ولی نباید دسترسی به آن سخت باشد.  -س

انجام  ول نمونه و ماهانه توسط سرپرست آزمایشگاهول انبار، هفتگی توسط مسوي به صورت روزانه توسط مسوا دورهنظارت  -ش
 گیرد.

ي خاصی بر ها محلي شود. براي این گونه مواد نگهدارنباید  ها نمونه، خورنده و سمی در انبار عمومی زا آتشهیچ گونه مواد  -ص
 .شودی نیب شیپحسب مورد جانمایی و 

ساختمان در  یک کلید اضافی در جایی خارج از شود یمو توصیه  باشد یاد شدهکارکنان کلید انبار فقط باید در دست  -ض
  ی نگهداري شود.نشان آتشي مشابه کپسول ا محفظه

  انبار نمونه در مختلف يها نمونهمحل نگهداري  -3-3

  کیلوگرم) 50ي با حجم زیاد (باالي ها نمونهبخش نگهداري  - الف
 ،جود داشته باشدي باربري وها چرخدستی و یا  به طورها جایی آنهي که امکان جابا جداگانهدر بخش  باید ها نمونه این -

 نگهداري شوند. 

تماسی با کف انبار نداشته باشند  گونه  چیهبا ارتفاع کم و بر روي هم چیده شوند و  1ییها تختهباید بر روي  ها نمونهین ا -

ها جایی آنهي چیده شده نباید بیشتر از حدي باشد که جابها بستهدر معرض نفوذ آب قرار نگیرند. البته ارتفاع  ها نمونهتا 
 با مشکل مواجه شود.

  ي با حجم متوسط ها نمونهبخش نگهداري  - ب
  . داشته باشدبا دست وجود با حجم متوسط  يها نمونهجایی هامکان جابباید این بخش  در -
ي ثابت و یا متحرك قرار ها قفسهي پالستیکی در ها سهیکباید در داخل ظروف مخصوص پالستیکی و یا  ها نمونهاین  -

  گیرند.
به  ها نمونهو دسترسی به  ها قفسهي نصب شوند که تردد در فضاي بین ا گونهباید به  ها نمونهي نگهداري این ها قفسه -

  باشد. ریپذ امکانراحتی 
 . کند یم تر آسانها را جایی آنهو جاب ها نمونهي متحرك دسترسی به ها قفسه -

  ي با حجم کمها نمونهبخش نگهداري  - پ
باید در داخل ظروف  دارند وي مختلف است و ذرات ابعاد ریزتري ها شیآزماي حاصل از ها نمونهشامل  عمدتا ها نمونه این

 ).2-3و  1-3 هاي (شکل شوند دهیچي ثابت و یا متحرك ها قفسهدر  کوچکي پالستیکی ها سهیکمخصوص پالستیکی و یا 

                                                
 ها استفاده شود. نمونه ییجاهجاب يبرا فتراكیو حمل بار مانند ل ییجاهجاب لیاز وسا دیبا ازدر صورت نی -١
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  تا متوسطی با حجم کم یها نمونهي ثابت براي نگهداري ها قفسهنمایی از  -1- 3شکل 
  
  

  
  

  ي با حجم کم تا متوسطها نمونهي متحرك براي نگهداري ها قفسهنمایی از  -2- 3شکل 
  

  ي پالپ، اسالري یا محلولها نمونهبخش نگهداري  - ت
ی لنیات یپلي چند جداره ها سهیکاتیلن) یا داخل در داخل ظروف پالستیکی (پلی را هاآن باید ،هانمونه ته به نوعبس -

  . کردنگهداري 
 تیز و محل عبور و مرور تجهیزات حمل نمونه به دور باشد.  اشیايباید از  ها نمونهحل نگهداري این م -

 در نظر گرفته شود.  ها نمونهمحل مشخصی براي نگهداري این  بایدداخل انبار آزمایشگاه  در -

  ي فاسد شونده در دماي معمولی ها نمونهبخش نگهداري  - ث
خود را از  تیخاصي انبار دما ای یمعمولي دمااست در  ممکن که عیماي ها نمونه اها ی ند محلولمانفاسد شونده هاي  مونهن -

مرتب  به طورو  میتنظي مورد نظر دمادر  دیبا خچالي یدماي شوند. نگهداري مخصوص ها خچالدر ی دیبادست بدهند، 
  ي نمونه اختصاص داده شود. دارنگهي ها خچالی استقراري براي از انبار ا جداگانهبخش  دیبا شود و کنترل

 ي و اجرا شود. زیر برنامهتردد افراد  زینها و  ي نمونهنگهداربه منظور باید  زینی الزم منیا راتمقر -
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  در انبار  ها نمونهعوامل موثر در چیدمان و محل نگهداري  -3-4

  در انبار به شرح زیر است: ها نمونهعوامل موثر در چیدمان و محل نگهداري 
  باشد.و محلول  پالپ، اسالريجامد،  که ممکن است حالت نمونه -الف
  باشد. سد باطله از کنسانتره وکه ممکن است بار اولیه،  نوع نمونه کانسنگ -ب
  .استمتفاوت  زیني مختلف ها حجمي نمونه با نگهدارنحوه انبار و  زیرا ،ها يبند بستهمقدار نمونه و اندازه  -پ
نظایر اسیدزایی، تردي و قابلیت  یت احتراق، سمیت، رادیواکتیویته،قابلیت اکسیداسیون، قابل قبیلاز  حساسیت ویژه نمونه -ت
  آن
  ها نمونهو مدت زمان انبار کردن  ها شیآزمابرنامه زمانی  -ث
  ابعاد ذرات و قطعات نمونه  -ج
  پالستیکی وي ا شهیشظروف  ،ي پالستیکیها سهیکمانند  ها نمونهنوع و کیفیت وسایل نگهداري  -چ
  ي آزمایشگاه ها قفسهدر  ها نمونهو ظروف  ها سهیکنحوه قرارگیري  -ح

  در انبار آزمایشگاه ها نمونهدسترسی آسان به اطالعات و محل قرارگیري  نحوه -3-5

  ها در انبار آزمایشگاه موارد زیر باید رعایت شود:به منظور دسترسی آسان به اطالعات و محل قرارگیري نمونه

  نمونهبر روي برچسب  زیرمشخصات درج  - الف
  قبض رسید نمونه شماره -
 نام متقاضی -

 کد مخصوص نمونه  -

 تاریخ و زمان تحویل نمونه -

 نام ماده معدنی -

 خطرناك یا سمی بودن -

 و نور الزم دما -

 مشخصات محل نگهداري نمونه در انبار -

 آزمایشانجام تاریخ  -

 نمونه مقدار -

 یمنیا يهشدارها -

 نمونه يمحل نگهدار -

 حداقل اطالعات الزم در دفتر آزمایشگاه - ب

  ) قبض رسید نمونهشناسهشماره ( -
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 (شخص یا سازمان) متقاضینام و آدرس  -

 و نور الزم دما -

 ها نمونهتاریخ و زمان تحویل نمونه و دریافت نتایج و نیز مدت زمان نگهداري  -

 ها شیآزمانوع نام ماده معدنی و  -

 خطرناك یا سمی بودن نمونه -

 مشخصات محل نگهداري نمونه در انبار -

 علت نگهداري نمونه بیش از مهلت مقرر -

قرار  یمورد کنترل و بازرس ربطیذ نوالومس ای انبار ریتوسط مد دیو همواره با دارد ژهیو تیدر انبار اهم ها نمونه يروش نگهدار
  .دیمل آها اقدامات الزم به عنسبت به رفع آن ،و در صورت مشاهده مشکالت ردیگ

و سپس  ينگهداردر انبار  س مقررات آزمایشگاهحداکثر به مدت دو ماه بر اسانمونه  ماندهیباق، يحضوردر صورت عدم مراجعه 
  .شود یممنتقل  عاتیضابه قسمت 

  ییآرا کانهانبار آزمایشگاه  ها در چیدمان نمونهشرایط استقرار و  -3-6

  یی موارد زیر باید رعایت شود:آرا کانهانبار آزمایشگاه ها در  براي شرایط استقرار و چیدمان نمونه
  ها باید تمیز و مرتب باشند.  مورد استفاده براي نگهداري نمونه يها قفسهو  ها محل -الف
ي ها کپسولدر انبار قرار گیرند که مانع از دسترسی به تجهیزات ایمنی مانند  ايگونه  بهباید و تجهیزات نگهداري  ها قفسه -ب

 ی، شیرهاي آب و موارد مشابه نشوند. نشان تشآ

 مسدود شوند. نباید مسیرهاي خروجی و تردد پرسنل در داخل انبار  -پ

ها به دیوار، سقف و یا کف انباري از لرزش نصب شوند که با اتصال آن به نحويباید  ها نمونهو تجهیزات نگهداري  ها قفسه -ت
 ي مورد بازرسی قرار گیرند. ا دوره صورت  بهو تجهیزات دیگر  ها رهیگ ،ها قالبجلوگیري شود و  ها نمونه سقوطو 

 ها نمونهجایی دیگر هباید به نحوي باشد که نقل و انتقال و جاب ها نتیکاب، کمدها و ها قفسهدر  ها نمونهن و قرارگیري ماچید -ث
 به وسیله ها نمونهواقع الزم است که ظروف یا کیسه حامل در بعضی م .باشد هنداشت ریثات ها نمونهگیرد و یا بر دیگر  انجامبه آسانی 

  گیره یا قالب در مکانی خاص آویزان شوند. 
 دیگر و از دیوار فاصله مناسب را داشته باشند. یکباید از  ها نمونه -ج

  ها قابل رویت باشد.قرار گیرند که برچسب آن به نحويباید در محل نگهداري  ها نمونه -چ
  شوند. هیتخلو  يآور جمعبازرسی، باید ، اند دهیدها گذشته و یا به هر نحوي آسیب که تاریخ نگهداري آن ییها نمونه -ح
 باشد.تر آسانها نباید روي هم انباشته شوند تا کنترل و نظارت بر آن  نمونه -خ

  د.نی نگهداري شواحتمالانتشار  ادر ظروف سربسته و بدون نشتی، شکستگی و ی دیباها نمونه -د
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  دهیروباز و سرپوش يدر انبارها ها نمونه ينگهدارمشخصات و شرایط  -3-7

  روباز يانبارها -1- 3-7

  که باید در انبار روباز نگهداري شوند: ییها نمونه - الف
  .نیستمقدور  دهیها در انبار سرپوشاز آن ينگهدارکه  م و وزن زیادحج با يها نمونه -
  . ستیمقرون به صرفه ن اقتصاديبه لحاظ  دهینبار سرپوشها در ااز آن يکه نگهدار ییها نمونه -

  زروبا در انبار نمونه ينگهدار طیشرا - ب
  .دکه قابل شمارش باشن شوند داده  اي قرار گونهبه  دیگر مشخصاتو  اندازه ،در انبار محوطه از نظر نوعباید ها  نمونه -
  د.داشته باشها وجود آن هیو تخل برداشتن امکانورت لزوم تا در ص شوند قرار داده  گریکدیبه فواصل مناسب از  ها نمونه -
  .درا اشغال کنن يتا سطح کمتر هم قرار داد يها را روآنباید وارد نشود  بیآس ها نمونهکه به  ییتا جا -
خوانا در  صورت به ییکارت شناسا لهیوس به نظایر آنو  يریگ نمونه لمح ،شناسهنام،  مانندها  نمونهمشخصات  هیکل -

معرف زمان  انبار شود که معموال یخاص شناسهبا رمز و  دیبا نمونههر  .شود باشد نصب  تیقابل رو یراحت بهکه  لیمح
  .استورود به انبار 

 تا شود یمباعث  کار نیا .رندیباالتر قرار گ نیتا از سطح زمشود گذاشته  یمانیس يها بلوك ایپالت  ،ها نمونهتمام  ریدر ز -
  وارد نشود.  هانمونهخسارت جدي به  نبار،ا یگرفتگ بآ در صورت

 برزنت لون،یبا نا دیبا رندیپذبیآس يجو طیکه در مقابل شرا نظایر آن و دیاتومیت ،تیبنتون مان،یس ،مانند گچ ییها نمونه -
   .موقت محافظت شوند يها سقف ای و

  دهیانبار سرپوش -2- 3-7

  شوند: نگهداري دهیبار سرپوشنا رد که باید ییها نمونه - الف
  قرار داد.داخل انبار  يبندها را در قفسهآن توان یم کهکم حجم  يها نمونه هیکل -
  .دشو يبه دقت نگهداراقتصادي باید ارزش  دلیلکه به  ییها نمونه -
 .رندیپذبیآس ينامساعد جو طیشرا مقابلکه در  ییها نمونه هیکل  -

  دهیپوشدر انبار سر ها نمونه ينگهدار طیشرا - ب
شود و تا حد امکان به  يبندقفسه دیقسمت نبا نیا اختصاص داد و میحج يها نمونهرا به  ییفضا دیبا دهیسرپوش در انبار -

  .گیردانجام  ترآساناز آنجا  يریو بارگ هیتا تخل باشد کیانبار نزد یدرب اصل
آسانی به  ها نمونهالزم  یو بازرس ییاجهجاب، ترددتا  اشدمتنوع ب ها نمونهوزن و نوع  ،به لحاظ اندازه دیانبار با يبند قفسه -

  انجام گیرد.
  .شوند يشماره و حروف الفبا کدگذار بانظایر آن و  پالپ، اسالري، ، مایعجامدمانند  ها نمونهبر اساس نوع  دیبا ها قفسه -
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وشتن داشته باشند و از ن نظایر آن راو  يریگ نمونه لمح ،شناسهنام، شامل  کامل مشخصات دیبا ها نمونه یتمام -
  .دشو يخوددار هاآن يبند بسته يروبر  شده یادمشخصات 

 شوند.  ينگهدارمخصوص  يها صندوق ایدر صندوق  قیمتی يها سنگ مانند ادیارزش ز با يها نمونه -

 .باشد 3-3شکل با مطابق  دیبامعدنی  جامد يها نمونه يبرچسب ظروف حاو -
  

  

  یجامد معدننمونه  يبرچسب ظروف حاوفرم 
   ....................................     :و همراه/  ده معدنیمانام  - 1 

  
   .............................     :مقدار -2
  
  :.............................   کد نمونه -3
  
  : .....................................    يبردار / نمونه هیته خیتار -4
  
  : .....................................    شگاهیبه آزمانمونه  ورود خیتار -5
  
 .........................................تاریخ انجام آزمایش:  -6
  
 ......................................... محل نگهداري نمونه: -7
  
  .................................   :متقاضی نام - 8 

  
  ............................................  :یمنیانکات  -9

  

  معدنی هاينمونه يبرچسب ظروف حاو -3- 3شکل 

  

 و 1تهیه 1-3ها فرم شماره یی مواد معدنی براي کلیه مواد معدنی با توجه به خصوصیات آنآرا کانهدر آزمایشگاه  الزم است تا
ي ها شگاهیآزماداشتن چنین فرمی در کلیه  .آزمایشگاه باشدوظف مدر اختیار پرسنل  ،اطالعات آن به منظور تسهیل در روند امور

  .است الزامییی آرا کانه

  عوامل موثر در عدم امکان آزمایش نمونه -3-8

 اینامناسب  دمایی طیدر شرا ينگهدار لیبه دل یا اسالريو پالپ  مایع،ي ها نمونهخراب شدن و یا تغییر ترکیب شیمیایی  -الف
  هاآن ن نگهداريمدت زمابه  یتوجه یب

                                                
د. بنابراین تا تکمیل شدن اطالعات، آن نمونه شوهاي الزم تکمیل مییشبعضی از اطالعات این فرم در زمان پذیرش نمونه و دیگر اطالعات آن پس از انجام آزما -1

 ول انبار پس از تایید سرپرست آزمایشگاه، نمونه را در محل مناسب نگهداري خواهد کرد.بایگانی نخواهد شد. بدیهی است مسو
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و تغییر شکل و  نیریز يها بسته دنید بیو آس گریکدی يرو ي حاوي مواد جامد معدنیها سهیکاز اندازه  شیب دنیچ -ب
  ي باالییها نمونهها در اثر ایجاد بار وارده ناشی از شکستن آن

  یزدگ خی و دیخورش میتابش نور مستق ،خاك مانند گرد و يبد جو طیدر شرا ها نمونه دنید بیآس -پ
  .کنند یماز خود متصاعد  نظایر آنگاز و  ،که بو مواديدر مجاورت  ينگهدار لیلد به ها نمونهبرخی از قابل استفاده شدن ریغ -ت
  با یکدیگر ها نمونه کیقابل تفکریتداخل غ -ث
  ها نمونهدن بو ییقابل شناساریغنداشتن مشخصات و  -ج

  ها شگاهیآزمار انبار د ها نمونهشرایط ایمنی نگهداري  -3-9

هر گونه  از ورود کهنحوي باشند به  دهیآن کامال پوش يها و پنجره بدر بوده و زیو تم زهیهمواره پاک دیبا ها انبار نمونه -الف
  شود. يریجلوگ یآلودگ

  رطوبت باشند.و ثبت دما  ،، مجهز به زنگ خطر، دستگاه کنترلازیدر صورت ن دیانبارها با -ب
  قابل شستشو باشند. و از جنس مقاوم دیحمل و نقل با يها ستمیها و س قفسه هیکل -پ
  بافت و قابل شستشو باشند. زیر يها مجهز به تور پنجره -ت
  باشند. قیحر ياطفا ایمنی به ویژه مناسب ستمیمجهز به س دیباانبارها  -ث
  است. يمناسب ضرور هیانبارها وجود تهو هیدر کل -ج
 د.نباشرا داشته  زاتیتجه ریسا ها و ها، پالت ها، باالبرنده مناسب از جمله نقاله ییجاهجابنقل و انتقال و  ستمیس -چ
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  ي معدنی در آزمایشگاهها نمونهنگهداري و انبار کردن  کاربرگ - 1- 3فرم شماره 
 

  :ها نمونهوزن  - 4  نام نمونه:  - 1
  وزن کل نمونه: - 5  شناسه نمونه: - 2
  نام متقاضی (شخص یا سازمان) - 6  :ها نهنموتعداد  - 3
  نوع ماده معدنی: - 7

   سیلیکاتی  و کانسنگ اکسیدي                   کانسنگ سولفیدي                 رادیواکتیو کانسنگ               سنگ زغال

  سایر                                          کانسنگ نمکی
  ونه: ی نمکیزیفحالت  - 8

  گرد و خاك               پالپ            جامد                 مایع 
  :نوع نمونه - 9

  گرد و خاك                     باطله فرآوري             معدنی باطله                 حدواسط         کنسانتره                 ماده معدنی طبیعی 
  :آزمایش هدف از انجام -10

  سنگ: الف) نمونه ماده معدنی زغال
    تعیین کربن     تعیین میزان مواد فرار      تعیین میزان گوگرد      تعیین میزان رطوبت       آنالیز شیمیایی نمونه  

  ).(توضیح داده شود سایر  پرعیارسازي  زدایی گوگرد تعیین ارزش حرارتی  سازي کک ي بند دانهآزمایش  تعیین خاکستر 
  اکتیو دارد:یا نمونه ماده معدنی خاصیت رادیوب) آ

 پرعیارسازي به روش فیزیکی   شناسی نمونه کانی ي بند دانهآزمایش   گیري تشعشعات آلفا، بتا و گاما اندازه  آنالیز شیمیایی نمونه       خردایش نمونه  
  (توضیح داده شود) سایر   خلیص نمونهتغلیظ و ت   پرعیارسازي به روش شیمیایی

  :) سایر مواد معدنیپ
پرعیارسازي به روش  پرعیارسازي به روش فیزیکی  تعیین میزان رطوبت    شناسی نمونه کانی ي بند دانهآزمایش   آنالیز شیمیایی نمونه       خردایش نمونه  

  ده شود)   (توضیح دا سایر   تغلیظ و تخلیص نمونه  شیمیایی 

  ول نمونه و تایید سرپرست آزمایشگاه):نمونه در انبار (طبق پیشنهاد مسو محل قرارگیري -11
  بندي نمونه: نحوه بسته -12
  سایر   ي و روباز ا فله ي ا شهیشظروف    ظروف پالستیکی    ي پالستیکی ها سهیک

 دالیل نگهداري نمونه مطابق با مقررات آزمایشگاه:  -13

   .الزم است که آزمایش بر روي نمونه انجام گیرد -
 باقی مانده آن براي مقایسه و کنترل نتایجها آزمایش انجام شده و هایی است که بر روي قسمتی از آن مشابه نمونه ،نمونه کنترلی -

   .است
   .ام شودي دیگري نیز بر آن انجها شیآزماي که آزمایش بر روي آن انجام شده و الزم است که ا نمونه -
  .ها طی شده باشدي نمونه از زمان ورود نمونه به آزمایشگاه تا انجام آزمایش بر روي آننگهدارروال طبیعی  -
  تعمیر یا خراب بودن تجهیزات آزمایش -
 ي مورد نظر ها شیآزماحضور نداشتن متخصص یا کارشناس آزمایشگاه براي انجام   -
 مورد نظر مناسب نبودن شرایط آزمایش براي نمونه  -
  درخواست مشتري براي نگهداري نمونه در آزمایشگاه و آزمایش آن در زمان دیگر  -
   ها شیآزماپسماندهاي حاصل از انجام  -

  تاریخ شروع نگهداري و مدت زمان نگهداري نمونه مطابق با مقررات آزمایشگاه: ............................................ -13

  مسوول نمونه
  مضا و تاریخا

  

  
  سرپرست آزمایشگاه

  امضا و تاریخ
  

  انبارمسوول 
  امضا و تاریخ
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  سنگ زغالي ها نمونهپذیرش و انبار  -1- 4

  سنگي زغالها نمونهپذیرش  -1- 4-1

   1-2تکمیل فرم شماره  -الف
  . شود یمکار برده ، که براي سایر مواد معدنی به 5-2رعایت کلیه موارد مندرج در ردیف  -ب
  1اطمینان کامل از عدم تغییر قابل توجه ابعاد نمونه -پ
  2سنگاطمینان کامل از عدم اکسیداسیون زغال –ت 
 شماره پیگیري نمونه (شناسه نمونه) بر روي آن کردن درج و حک -ث

 سنگ زغالي ها نمونهانبار و نگهداري  -2- 4-1

گونه ي آلومینیمی به دلیل هیچها لویفي و ا هیالي پالستیکی چند ها سهیکدر سنگ  ي زغالها نمونهبندي نگهداري و بسته
  : زیرتغییراتی در میزان رطوبت، ارزش حرارتی، میزان مواد فرار و نظایر آن با مشخصات 

  با ضخامتی در  اتیلنالیه پلی مجددااتیلن، فویل آلومینیم و ي از فیبرهاي پلیا ورقهاز سه الیه به صورت  ها سهیکدیواره این
  متر تشکیل شده باشد.میلی 2/0حدود 

 شدگی مقاوم باشند.در برابر خراش و سوراخ ها سهیکي این ها هیال  

  .از فویل آلومینیمی به منظور جلوگیري از نشت و نفوذ گازها از داخل و خارج فویل استفاده شود  

  سنگ داخل کیسه جلوگیري شود.  امون نمونه به محتواي زغالاز ورود حرارت از محیط پیر لنیات یپلي ها هیالبا استفاده از  
  باید به نحوي باشد که به  متر یسانت 40×  62و  40×  28فویل آلومینیمی با ابعاد  -يا هیالي پالستیکی چند ها سهیکظرفیت

  سنگ را در خود جاي دهد. کیلوگرم زغال 5و  2ترتیب حدود 
 3ردیگي پالستیکی انجام ها سهیکوسیله  سنگ به ي جامد زغالها نمونهي بند بسته . 

 ي حاوي یخ خشک، ها سهیکي بسیار حساس باید در ها شیآزماسنگ در آزمایشگاه براي  نگهداري طوالنی مدت زغال
 ي آزمایشگاهی مهر و موم شده و یا در سیستم خال انجام گیرد.ها شهیش

                                                
و نحوه حمل  طیشرای، ارسالاطالعات نمونه  افتیدرله با مسا نیاد. باش نکرده دایپی توجهقابل  رییتغیی جاهجابابعاد به هنگام  کهن شود یمطم دیبانمونه  رشیپذول مسو -1

 .ردیگقرار  رشیپذمورد  دینبادر نمونه قابل توجه باشد،  ابعاد راتییتغاگر  نیبنابرا. ردیگ یمی قرار بررسمورد  نظایر آنحمل و  لهیوسحمل و  ریمسها، مشخصات  نمونه

، بنابراین ضروري است به هنگام دهد یمقرار  ریثاترا تحت  ونیفلوتاسیی مانند آرا کانهي ها شیآزمای از برخ جینتاا و آب، سنگ در مجاورت هو زغال عیسر ونیداسیاکس -2

ر صورت شود. د کنترلها  ظروف حمل نمونه او ی ها سهیک، ها بشکه دیبامنظور  نیبدباشند.  نگرفتهها در معرض هوا و رطوبت قرار  نمونه کهحاصل شود  نانیاطم رشیپذ

ي ا به گونهي مورد نظر ها شیآزما نکهیانمونه امتناع شود مگر  رشیپذاز  دیبارطوبت در تماس بوده  ای با هوا یطوالني مدت زمان برانشان دهند نمونه  کهی میعالوجود 

 سنگ نداشته باشند.  زغال ونیداسیاکسی به چندان تیحساس ،جینتا کهباشند 

مانند کاهش وزن، خروج مواد فرار، کاهش ارزش  ییایمیو ش یکیزیف تیخاص رییبه تغ لیها تماآن تیماه لیبه دل شگاهیدر آزما ينگهدار سنگ در طول زغال يها نمونه -3

 ونیداسیاکس جهیکه در نت دیآ یم شیپ یموقع طیشرا نی. ادهند یمدت از خود نشان م یطوالن يدر اثر نگهدار یشدگ کاهش رطوبت و سفت ،يشناورساز تیقابل ،یحرارت

از  یناش شتریسنگ ب زغال يها در نمونه ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص راتییتغ نی. بنابراکند یم دایپ شیسولفات افزا زانی) موجود در آن، متیری(پ مانند يدیسولف يها یکان

 .است ونیداسیاکس



ییآرا کانه شگاهیدر آزما یمعدن يها نمونه يو نگهدار رشیپذ يراهنما  36 

 

 مش ( 60با ابعاد ریزتر از  سنگ زغالي ها نمونهASTM ي بند بستهي در بردار نمونهزمان ممکن بعد از  نیکمتردر ) باید
  یی منتقل شوند.آرا کانهي مخصوص به آزمایشگاه ها سهیکي دربسته یا فوالدمناسب در ظروف مخصوص 

 ي سرباز و نیز تماس با آب و مواد مرطوب، این امر به ویژه ها سهیکدر ظروف و  سنگ زغالي ها نمونهدادن ر جلوگیري از قرا
  .ي و تحویل در آزمایشگاه زیاد است، اهمیت داردبردار نمونهمواقعی که فاصله بین زمان در 

  با گرد و غبار، مواد شیمیایی و دیگر موارد  سنگ زغالجلوگیري از تماس 

  اید به ي آتش قرار گیرد و همچنین میزان رطوبت و تهویه آن نیز بها شعله، باید دور از نور مستقیم آفتاب و ها نمونهانبار
 تغییراتی ایجاد نشود. شوند یمو یا ظروف باز نگهداري  ها سهیکیی که در ها نمونهنحوي باشد که براي 

  ها  هم انباشتن نمونه يرواز  دیباشود، می منتقل شگاهیآزمای به کیپالستي ها بستهو در  است ادیزحجم نمونه  که يموارددر
سازي و نظایر آن درخواست ي، آزمایش غرق و شناوربند دانه، شیخرداي ها شیآزما کهی مواقع، به ویژه در کردي ریجلوگ

  شده باشد.

 سنگ  زغال ونیداسیاکس اي و یخود خودبهرطوبت موجب احتراق  ای مانند گرما و یعوامل کهشوند  دهیچي ا گونهها به  نمونه
 نشوند. 

  فصل سوم 2-3رعایت کلیه موارد مندرج بند  

  براي نگهداري در انبار نمونه  1-3یی طبق فرم آرا کانه شگاهیدر آزما سنگ زغال يها ار کردن نمونهو انب ينگهدارتکمیل فرم  

  هاي رادیواکتیو  پذیرش و انبار نمونه -2- 4

  ویواکتیرادي ها نمونهپذیرش  -1- 4-2

   1-2تکمیل فرم شماره  -الف

  کنترل میزان تشعشعات -ب

  5-2رعایت کلیه موارد مندرج در بند  -پ

  استفاده از وسایل ایمنی –ت

  ي ظرف نمونهها قسمتمهر عالیم هشدار دهنده یا درج آن با ماژیک ضد آب در کلیه  -ث

  ویواکتیراد يها نمونهانبار و نگهداري  -2- 4-2

  در یک پاکت با قدرت جذب باال قرار گیرند سپس آن را در یک پالستیک قرار دهند و  حتماظروف حاوي مواد مایع باید
 ندند و در نهایت پالستیک در یک جعبه فلزي قرار داده شود که در صورت ریختن مشکلی ایجاد نشود.محکم بب

 ظرف نشان داده شوند ویواکتیراد زیآم دهنده مخاطره رهشدا يها برچسبو یا  میبا عالرادیواکتیو باید مواد  يظروف نگهدار .
 :شود یمگذاري به صورت زیر انجام چسبگذاري شده باشد. این برحامل ماده رادیواکتیو باید برچسب
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در صورتی که اندازه یا مقدار مواجهه در سطح بسته از  برچسب سفید: -
h
Sv 5/0 )بر ساعت) تجاوز  ورتیکروسیم

   صفر باشد. 1نکند و اندیس انتقال

ار مواجهه در سطح بسته از در صورتی که اندازه یا مقد برچسب زرد با دو خط قرمز: -
h
Sv 5/0  و اندیس انتقال از یک

  تجاوز نکند.

در صورتی که اندازه یا مقدار مواجهه در سطح بسته از  برچسب زرد با سه خط قرمز: -
h
Sv 2  و اندیس انتقال از ده

  نکند.تجاوز 

 نباشند. ریپذ بیآسي رادیواکتیو باید ها نمونه يبند و بسته يظروف نگهدار 

 بندي ظروف به نحوي باشد که حمل و نقل آسان باشد.بسته 

  پذیري ماه مواد بدون هیچ گونه نشت و آسیب 3تحمل و نگهداري حداقل 

 شدگی ظروفتحمل فشار زیاد طی عملیات حمل و نقل و احتمال واژگون 

  ي فوالدي ها بشکهها (نظیر نگهداري اسیدها و قلیاها در ظروف پالستیکی و واکنش ظروف با مواد شیمیایی محتوي آنعدم
 ضد زنگ).  

 ها  سرپوش .استمجاز ریدر ظروف در باز غ رادیواکتیومواد کردن  رهیبسته باشد و ذخباید شده  يظروف نگهدار هیدرب کل
 به بیرون نریزد.ها آن اتی(تکان خوردن) محتو سته شوند تا در اثر چرخشو به طور محکم ب باشند(ظروف) مناسب 

 (اکتیویته) در داخل خود ساختمان هاي با حداقل فعالیت جایی نمونههماهنگی با عوامل و کارکنان بهداشت، براي جابه 

  هاي الزم را دیده باشد. آموزش دیبا حتماشخص حامل 

 د. ترین مسیر ممکن استفاده شو از کوتاه 

  ها ی ظروف و بسته بودن درب آننشتماده رادیواکتیو باید در درون ظرف مناسبی قرار گیرد. پیش از حمل نمونه باید از عدم
 اطمینان حاصل شود.

  اکتیو باید در باشند. این مواد رادیو محفوظاکتیو رادیو يها باید در مقابل تابش کنندمیافرادي که در حمل و نگهداري شرکت
 .نشکنند زیحوادث ندر اثر حمل شوند که عالوه بر جلوگیري از انتشار پرتوها  ظروفی

  گرم باشد.میلی 200میزان اکتیویته از فاصله یک متري ظرف نباید بیشتر از 

 .در زمان حمل نمونه حضور یکی از کارشناسان مربوطه الزامی است 

 دستگاه رادیواکتیوسنج شخصی مناسب استفاده کنند.کننده ماده رادیواکتیو باید از روپوش، دستکش و افراد حمل 

 .در هنگام حمل ماده رادیواکتیو در راهروها، باید به افراد داخل راهرو اطالع داده شود تا از ماده رادیواکتیو فاصله بگیرند 

  در ي مناسب گذار زمان، فاصله و حفاظسه عامل  بایدمحدود کردن پرتوگیري خارجی در موقع حمل و نقل مواد پرتوزا براي

                                                
ها این اندیس یک صد  بینی کرد. براي بسیاري از بسته پیشرا بحرانی شدن  ش پرتوگیري وکاهي جلوگیري از براتوان کنترل الزم اي است که با استفاده از آن می هشمار - 1

 .دیآ یممقدار اندیس انتقال به دست  100سیورت در ساعت در فاصله یک متري بسته است. با ضرب عدد میزان مواجهه در عدد حسب میلی برابر اندازه یا مقدار مواجهه بر
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 نظر گرفته شود.

 ي مخصوص را بر روي محل آلودگی کاغذهااي از  دسته عایسرها باید  جایی براي نمونهدر صورت بروز حادثه در حین جابه
 با عالیم هشدار دهنده مشخص شود. دیبا. همچنین این ناحیه کردآوري  ریخته و سپس با دستکش جمع

 ل مربوطه الزامی است.جایی مجوز مسووبراي هرگونه جابه 

 اکتیو باید سرپوشیده باشد.انبار مواد رادیو 

  ها با توجه به حجم نمونه انتخاب شود، به نحوي که فضاي کافی  نمونه ریساباید همانند  ویواکتیرادي مواد حاوانبار نمونه
 براي قرار دادن نمونه وجود داشته باشد. 

 د.انبار ذخیره باید دور از دسترس دیگران باش 

 ر قرار گیرد و از مصالح نسوز و ضد حریق استفاده شود.ظجوي و اقلیمی مدن شرایط دیبا انبار در احداث ساختمان 

 .مصالح به کار رفته در انبار نباید جاذب مواد رادیواکتیو باشد 

 دثی مانند بندي در کمدهاي فوالدي محکم نگهداري شوند که در صورت وقوع حوا مواد رادیواکتیو باید پس از بسته
 ها در این مواقع کمتر باشد.و احتمال بیرون ریختن آن افتها دست یسوزي، سیل و نظایر آن به راحتی بتوان به آن آتش

 هاي مختلف بررسی شود تا در صورت انتشار مواد رادیواکتیو اقدامات  به طور مرتب باید جاي مواد در انبار به وسیله دستگاه
 .ردیگالزم انجام 

 و براي آگاهی افراد از 1-4ها نگهداري مواد رادیواکتیو در کمدهاي فوالدي مخصوص انجام شود (شکل  آزمایشگاه در درون (
هاي مخصوص شامل برچسب زرد براي مواد با خطرات کمتر و برچسب قرمز براي مواد با خطرات بیشتر استفاده  برچسب

 ).2-4شود (شکل 

  الزامی است.  1-3شماره یی تکمیل فرم آرا کانه شگاهیدر آزما ویواکتیرادواد م يها و انبار کردن نمونه ينگهداربراي  
 

  
 ي نگهداري مواد رادیواکتیو برایی از کمدهاي مخصوص نما -1- 4شکل 

  
  الف: برچسب قرمز                           ب: برچسب زرد

  ویواکتیرادهاي مخصوص براي مواد  برچسب -2- 4شکل 

  مواد رادیواکتیو
 اي کاربران مجازفقط بر
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  هاي سولفیدي نبار نمونهپذیرش و ا -3- 4

  پذیرش  1- 4-3

  هاي سولفیدي به شرح زیر است:مراحل پذیرش نمونه
   1-2تکمیل فرم شماره  -الف
  5-2رعایت کلیه موارد مندرج در بند  -ب
  استفاده از وسایل ایمنی -پ
  هاي سولفیدي تسریع در انجام آزمایش با توجه به اکسیداسیون کانی –ت 
  ي ظرف نمونه ها قسمتهنده یا درج آن با ماژیک ضد آب در کلیه مهر عالیم هشدار د -ث
  ي شیمیایی و یا الکتروشیمیایی بر روي نمونهها واکنش ریثاتعدم  -ج

  انبار و نگهداري  -2- 4-3

  ،ي بدون منفذ خالی از هوا ها سهیکي سولفیدي در ظروف مقاوم و غیر قابل نفوذ نظیر ها یکانبراي جلوگیري از اکسیداسیون
 . شوند یمو مهر و موم  رندیگ یمقرار 

 شوند هاي سولفیدي در ظروف پالستیکی ضخیم براي جلوگیري از نفوذ اکسیژن نگهداري  نمونه.  

 نتات پوشانده شود.اآمید به تنهایی و یا ترکیب آن با پتاسیم آمیل گز لنیات یپل وسیله به 1ها کانی سطح 

 هاي حاوي یخ خشک است. رهاي قابل حمل و یا جعبههاي سولفیدي، فریزبهترین وسیله حمل نمونه 

 و شیمیایی واکنش تغییر احتمال دما افزایش اثر در و است کمتر مایع به نسبت جامد درصد آن در که پالپ هاي نمونه 
 هدرج 4 از کمتر دمایی باید در سولفیدي ترکیبات اکسیداسیون احتمال کاهش منظور به .دارد وجود معدنی ماده خصوصیات

 .2شوند نگهداري آزمایشگاه به رسیدن تا گراد سانتی

 شوند. در صورتی که کننده استفاده میهاي حاوي یخ خشک به عنوان کارآمدترین وسایل سرد فریزرهاي قابل حمل و یا جعبه
ستفاده باید ضد هاي مورد ا توان از یخ معمولی استفاده کرد. با توجه به این شرایط برچسب این وسایل در دسترس نباشند می

  ساعت به آزمایشگاه مربوطه برسند. 24ها در کمتر از  آب باشند و نمونه

 ها به  ها باید سرد و در ظروف عایق نگهداري شوند. اگر مدت زمان رسیدن نمونه براي حمل و نقل کوتاه مدت نیز نمونه
  یداسیون را به حداقل رساند:توان میزان اکس هاي زیر می ساعت طول بکشد با روش 24آزمایشگاه بیشتر از 

 ها در ظروف سر بستهگراد و سپس نگهداري آن درجه سانتی 85تا  80کن در دماي قرار دادن نمونه در خشک 

                                                
 يها یکان ونیداسیدر اکس زوریکه به عنوان کاتال دانیفرواکس وسیلیدوباسیاس يها يباکتر ریاز تکث يدیسولف یده است که پوشاندن سطح کانمطالعات نشان دا نیهمچن -١

 .کند یم يریجلوگ کنند، یعمل م يدیسولف
 انجام هفته 5 تا 4 حدود زمان مدت در و درصد 68 رطوبت و گراد یسانت درجه 52 دماي در کالکوسیت و پیروتیت کالکوپیریت، پیریت، اسفالریت، ،گالن اکسیداسیون -٢

 گیرد. می
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 هاي سردخانه دارحمل نمونه در اتومبیل 

 ي ویژه و ریگ نمونهشوند که با استفاده از  هاي حاوي کنسانتره سولفید آهن به سرعت در حین خشک کردن اکسید می نمونه
  توان بر این مشکل غلبه کرد. فریزر می

  ي تا زمان آزمایش در یک محدوده مناسب بردار نمونهبعد از  )،(مانند ژاروسیت ها که ترکیب گوگردي دارند کانهبرخی از
 هیچ گونه نفوذ هوا نداشته باشد، نگهداري شوند. هک سهیکدمایی و در داخل یک ظرف یا 

 شودنگهداري  گراد یسانتدرجه  4هاي خنک با دماي کمتر از الپ و یا اسالري باید در محلي، پدیسولف يها نمونه . 

 نمونه). به هوا اکسیژن انتشار و رطوبت جذب از جلوگیري خشک نگهداري شود (براي آون در خال باید نمونه در   

  فصل سوم 2-3رعایت کلیه موارد بند  

 يچکه کردن آب بر رو ایکه امکان نفوذ  رندیقرار گ نتیکاب ایها، کمد و  قفسهدر داخل  يبه نحو دیبا يدیسولف يها نمونه 
  المقدور در تماس با هوا نباشند.حتی دیها با نمونه نیا نیها وجود نداشته باشد. همچنآن

 درجه  4کمتر از  يسرد (دما طیدر مح دیها وجود دارد، باخود در آنهبه طور خودب گوگردکه احتمال خروج  ییها نمونه
 .) قرار داده شوندگراد یسانت

  هامایعات و یا محلول، هاي پالپ، اسالري پذیرش و انبار نمونه -4-4

  پذیرش  -1- 4-4

ي جامد است و کلیه مواردي که در فصول بخش پذیرش ذکر شده است، ها نمونهمشابه  پالپ، اسالري و مایعي ها نمونهپذیرش 
  نیز باید رعایت شود.   سالري و مایعپالپ، اي ها نمونهدر مورد 

  انبار و نگهداري  -2- 4-4

  از جنس  دار درباستفاده از ظروفpvc  ي با توجه به خواص شیمیایی پالپ، اسالري و مایعا شهیش گاه، فلزي و  

  تریبا حجم دو تا سه ل دار دربي ها يبطري مایع در ها نمونهنگهداري  

  نگهداري به عوامل زیر بستگی دارد: ي وبند بستهانتخاب جنس و حجم ظروف  

  باشد براي  بزرگترهر چه ابعاد ذرات جامد موجود در پالپ یا اسالري  معموالپالپ یا اسالري:  درد موجوابعاد ذرات جامد
  شود.انجام مطالعات مختلف به حجم نمونه بیشتري نیاز است که این موجب افزایش حجم و ابعاد ظروف می

 یا مایعات: بسته به نوع ماده معدنی و نیز اجزاي تشکیل دهنده محلول و یا مایع ممکن است  و ريخورندگی پالپ، اسال
ها شوند که و یا مایعات مورد نظر با ظروف مورد استفاده واکنش دهند و یا باعث خوردگی آن و محلول يپالپ، اسالر

  .شود مییع مورد مطالعه و ما محلول ای يپالپ، اسالراین مساله منجر به تغییر خواص شیمیایی 

  ي پالپ یا اسالري نیز ممکن ها نمونهي: سایندگی مواد معدنی موجود در اسالر ایو پالپ سایندگی مواد جامد موجود در
  است در انتخاب جنس ظروف مورد استفاده موثر باشد.
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  :ولی از ظروف  شود یمه ي مختلف از ظروف فلزي و پالستیکی استفادها حجمبراي  معموالحجم نمونه مورد مطالعه
  یی با حجم کم استفاده کرد. ها نمونهبراي  توان یمي نیز ا شهیش

 يهوا یاز آلودگ يریتا ضمن جلوگ نشوند يبدون درپوش محکم نگهدارو مایع محلول  ای يپالپ، اسالر يهرگز ظروف حاو 
   شود. يریجلوگنیز  یها با مواد خارج نمونه ی، از آلودگشگاهیآزما

 و مایع نباید نشتی داشته باشد و در هنگام حمل حتما باید از دستکش استفاده  محلول ای يپالپ، اسالرهاي  نمونه بنديبسته
 شود.

 ضد آب و ضد حرارت باشند و باقی بمانندباید بر روي ظرف یا بطري حامل نمونه  تمام مدتها در  برچسب و اسناد نمونه.  
  ز یتم يها با دستمال کاغذآن یرونیدر قفسه، جداره ب ییایمیش محلول يرف حاوبعد از هر بار استفاده، قبل از گذاشتن ظ

 .انداخته شوددور  اطیبا احت يو دستمال کاغذ شود

  و  یبرچسب همراه با اسام يادار دیبا روند یبه کار م و مایع محلول ای يپالپ، اسالر ينگهدار برايکه  یظروفتمام
ی منیاو شماره نمونه، عالیم هشدار و  شناسهعالوه بر درج  دیباها نیز  نوع از نمونه نیادر مورد  .ها باشدآن قیدقمشخصات 

  نصب شوند. دیدمناسب و معرض  تیموقعها و در ي آننگهداري بخش وروددر محل  زیناستاندارد 

  باشد 3-4شکل مطابق  دیبانمونه برچسب ظروف. 

  شرایط محل نگهداري و انبار  -3- 4-4

  ي و مشخصات آنمحل نگهدار - الف
 متر است،سانتی 5/1ها حدود دار که لبه آن محکم لبه يها در قفسه ایدار و  درب يها نتیدر داخل کابباید  ي محلولها نمونه -

  .شود هاآنتا مانع افتادن  شوند ينگهدار
 .دباش ها کنندهپرسنل آزمایشگاه و آزمایش حضورباید خارج از محل  ها نمونهمحل نگهداري این  -

 ي سمی در انبار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. ها نمونهدر صورت نگهداري  -

  چسباند. ریگآن برچسب مواد آتش يکرد و رو ينگهدار یآهن يها در جعبه دیقابل اشتعال را باي ها نمونه -
 باالتر از سطح چشم قرار داد. يها در قفسهنباید را  ییایمیش يها محلول -

 باشند. داشته قفل  ينگهدار يها تمام محل -

  ي شوند.نگهداربخش جداگانه از انبار نمونه  کدر ی نکهیا اانبار جداگانه و ی کدر ی دیباها  نوع نمونه نیا -
 دیتول لیوسا و ها دور از دستگاه دیخطرناك با يها محلول نیز و یی قويایقل وي اسیدي ها محلول يظروف محتو يمحل نگهدار -

  حرارت باشد.
  نگهداري شوند.  یحرارت يها دستگاه به دور از دیبا ریگ آتشي ها محلول -
 ي محلول نباید در کف انبار قرار داده شوند. ها نمونه -

  د.شون يباالتر نگهدار يها در قفسه دینبا نیظروف بزرگ و سنگ -
  .شود یم يسوز اشعه آفتاب باعث آتش که تمرکز رایز گیرند،نور آفتاب قرار  میدور از تابش مستق دیزالل با عاتیماظروف  -
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  چگونگی نگهداري - ب
ی، نشان تشي آها کپسولنحوي قرار گیرند که مانع از دسترسی به تجهیزات ایمنی مانند   بهو تجهیزات نگهداري  ها قفسه -

 ها نشوند. شیرهاي آب و موارد مشابه آن

ها به دیوار، سقف و یا کف انباري از لرزش و ند که با اتصال آنباید به نحوي نصب شو ها نمونهو تجهیزات نگهداري  ها قفسه -
 بهو تجهیزات دیگر باید  ها رهیگ، ها متصل باشند. قالب شگاهیو کف آزما واریبه طور محکم به دو  جلوگیري شود ها نمونهسقوط 
 ي بازرسی شوند. ا دوره صورت

  قابل رویت باشد. هاداشته باشند و برچسب آنقفسه و یا کابینت و کمد باید ظرفیت نگهداري نمونه را  -
  

  مالحظات نگهداري - پ
 و نظایر آن باید  ها لجن، ها محلولي اسیدي، ها زهابیی، آب، آرا کانهي تهیه شده از فرآیندهاي ها نمونهها اعم از نمونه

  ي براي مطالعه به آزمایشگاه ارسال شوند.بردار نمونهبالفاصله پس از 
 ها به آزمایشگاه وجود ندارد باید در یک محل خنک و تاریک نگهداري شوند تا تغییرات کان ارسال سریع آنیی که امها نمونه

  به حداقل برسد. ها يباکترها در اثر نور آفتاب، گرما و فعالیت آن
  گراد یسانته درج 10تا  8ي داراي قفل ضد انفجار است که دماي آن بین ها خچالدر ی ها نمونهشرایط بهینه براي نگهداري 

 باشد.  گراد یسانتو دماي فریزر باید زیر صفر درجه  گراد یسانتدرجه  7تا  2باید بین  ها خچالدماي ی معموالباشد. 
 

  ها نمونهچیدمان  - ت
  به  ها نمونهجایی دیگر باید به نحوي باشد که نقل و انتقال و جابه ها نتیکاب، کمدها و ها قفسهدر  ها نمونهچیدن و قرارگیري

  نداشته باشد.  ریثات ها نمونهآسانی انجام گیرد و یا بر دیگر 
 شوندمرتب  هاآن بیبا توجه به نوع ترکباید  ییایمیش يها محلول.  
 دنشو ينگهدارجداگانه  دیاس کیترینها باید از محل نگهداري نمونه.  

 بر  ها به طور واضح بودن آن یسم میشوند و برچسب عال ينگهدار یمخصوص مواد سم نتیدر کاب دیبا میسي ها محلول
  .ها درج شودروي آن

 شود. ينگهدار هیتهو ستمیمجهز به س يها نتیبدبو و فرار در داخل کابي ها محلول 

 شود ينگهدار عیما ریپذ اشتعال باید مشابه مواد ي قابل اشتعالها محلول. 
  شوند.  دهیچي هم روظروف مختلف نباید بر  
 نشان داده شده  2-4و  1-4 جداولی در آلی و معدني ها محلولي ها نمونه دمانیچي و بند فسهقي براشده  شنهادیپي الگو

نشان  4-4 شکلدر  کمي با حجم ها نمونهو  3-4 شکلدر  ادیزمحلول با حجم نسبتا  ای عیماي ها نمونه دمانیچاست. نحوه 
 داده شده است. 
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  یمواد معدني اه محلول يبند قفسه يبرا يشنهادیپ يالگو -1- 4 جدول
 

  یمعدن محلول # 10گروه 
 گوگرد و دی، فسفر، فسفرپنتاکسکیآرسن

  یمعدن محلول # 7گروه 
 دهایانیس و ها اناتیها، سآرسنات

  یمعدن محلول # 5گروه 
 دهایسولف و دهای، سلندهای، فسفدهایتری، ندهایبرکا

  یمعدن محلول # 2گروه 
 ها وسولفاتیت و ها تیسولف ها، ها، سولفات ها، فسفات ، هالوژندهایهال

  یمعدن محلول # 8گروه 
 ها پرمنگنات و ها ها، منگنات ها، کرومات بورات

  یمعدن محلول # 3گروه
 دیاس کیترین و ها تیتری)، نتراتین ومیجز آمونه (ب ها تراتی، ندهای، آزدهایآم

  یمعدن محلول #6گروه 
 و دیاسـ  کیها، پرکلر ، پرکلراتها تیپوکلری، هدهایپراکس دروژنی، هدهایها، کلر کلرات
 دهایپراکس

  یمعدن محلول #1گروه 
 دهایدریه و فلزات

  مواد متفرقه 
 

  یمعدن محلول # 4گروه
 ها کاتیلیس و دهای، اکسدهایوکسردیها، ه کربن،کربنات

  
  

  آلیمواد ي ها محلول يبند قفسه يبرا يشنهادیپ يالگو -2- 4 جدول
  

  

   یمواد آل # 8گروه 
 هاها، فنل کرزول

  )ریپذمواد اشتعال ژهیو نتی(کاب یمواد آل # 2گروه 
 ها نیمیا و دهایمی، اها کولیگل ،ها نیآم ،دهایآم ها، الکل

   یمواد آل # 6گروه
 دهایپراکس و دهایدروپراکسی، هدهایآز

  )ریپذ مواد اشتعال ژهیو نتی(کاب یمواد آل # 3گروه
 ها دروکربنیه و ، استرهادهایالده

  )دهایاس ينگهدار ژهیو نتی(کاب یمواد آل # 1گروه 
 دهایپراس و دهایدری، اندهایاس

  )ریمواد اشتعال پذ ژهیو نتی(کاب یمواد آل # 4گروه 
 ها کتون و ها نیدار، کت هالوژن يها وکربنردی، هدیاکس لنیاترها، ات

  مواد متفرقه 
 

   یمواد آل # 5گروه 
 ها اناتیزوسیا ی واپوکس يها بیترک

  مواد متفرقه 
 

   یمواد آل # 7گروه 
 دهایسولفوکس و دهای، سولفدهایسولف ی، پلها لیترین

  

 یمواد سم ينگهدار ژهیو نتیابک

  

  
  
  

  دهایاس ينگهدار ژهیو نتیکاب
  یمعدن محلول  # 9گروه
 شده باشد. هیآن تعب يبرا نتیدر کاب خاصیقسمت  کی نکهیشود، مگر ا ينگهدار ییبه تنها دیبا دیاس کیترین، )دیاس کیتریجز نه (ب دهایاسکلیه 



ییآرا کانه شگاهیدر آزما یمعدن يها نمونه يو نگهدار رشیپذ يراهنما  44 

 ادیز نسبتامحلول با حجم  ای عیماي ها نمونه دمانیچ -3- 4شکل 

 کممحلول با حجم  ای عیماي ها نمونه دمانیچ -4- 4شکل 



 گرامی خواننده

 مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت سال چهل از بیش گذشت با ،کشور برنامه و بودجهاجرایی سازمان  و نظام فنی امور

 فنـی  مشخصـات  دسـتورالعمل،  معیـار،  نامه،آیین قالب در فنی، -تخصصیضابطه  عنوان ششصد بر افزون خود،

 یـاد  مـوارد  راستاي در حاضر ضابطه. است کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و لیفات صورت به مقاله، و نشریه ،عمومی

. شـود  برده کار به عمرانی هاي فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه در تا شده، تهیه شده

  د.باشمی دستیابی قابل nezamfanni.ir رسانی پایگاه اطالع در شده منتشر ضوابط فهرست

 اجراییو نظام فنی  امور  

http://tec.mporg.ir/
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این نشریه 

هاي الزم براي پذیرش و نگهدارياطالعات و راهنمایی
آرایی شامل هاي مختلف ارسالی به آزمایشگاه کانهنمونه
هاي جامد، پالپ و محلول را قبل و بعد از انجامنمونه

 دهد.هاي مورد نیاز ارایه می آزمایش
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