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تعالي سمٍات

                                                          
 

َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
شماره:                        95/602418

15/04/1395 تاريد:

آرايي  كاوٍ زر ترزاري ومًوٍ   زستًرالعملمًضًع: 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي كشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

امًر وظام فىي 660َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385 َـ مًرخ33497/ت42339

شًز. اتالغ مي گروه سوماز وًع « آراييكانهدربردارينمونهدستورالعمل»، تا عىًان اجراييي 

السامي است. 01/10/1395رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه كىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي ي امًر وظام فىي 

  .كرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم
رياست جمهوري 

رييس سازمان





 اصالح مدارك فنی 
 

 

 خواننده گرامی:

، با استفاده از نظر کارشناسـان برجسـته   ریزي کشور اجرایی سازمان مدیریت و برنامه و نظام فنی امور

مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نمـوده اسـت.   

هـاي مفهـومی، فنـی، ابهـام، ایهـام و      دهایی نظیـر غلـط  با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرا

 اشکاالت 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

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

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 ، ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهخیابان صفی علیشاه، ، میدان بهارستانتهران، ن
                                                                          33271مرکز تلفن  ،و اجرایی نظام فنی امور

Email:info@nezamfanni.ir                                             nezamfanni.ir 
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  سمه تعالیاب

  پیشگفتار
هیات وزیران) به کارگیري معیارهـا، اسـتانداردها و    20/4/1385، مورخ ه 33497/ ت 42339نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره

اکیـد  ها را مورد تبرداري در قیمت تمام شده طرحهاي نگهداري و بهرهضوابط فنی در مراحل تهیه و اجراي طرح و نیز توجه الزم به هزینه
قانون برنامه و بودجـه و نظـام فنـی اجرایـی کشـور وظیفـه تهیـه و تـدوین ضـوابط و           23به استناد ماده  امورجدي قرار داده است و این 

برداشت نمونـه معـرف از    ازمندین ،آرایی صحیح از عملکرد واحدهاي کانه لیتحلاي کشور را به عهده دارد. هاي توسعهمعیارهاي فنی طرح
موجـود   زاتیاز تجه کیاست. عملکرد هر   یاتیو عمل طراحی اهداف با واحد عملکرد تطبیق منظور به هاداده یابیلف و ارزمخت هايبخش

شده باشـد.   فیتعر زنی هاعملکرد آن راتییمحدوده قابل قبول از تغ وشناخته شده  یبه خوب دیدر قالب هدف واحد مزبور با آراییدر مدار کانه
باشـد.   سـتم یعملکرد بهینـه س  دیاست که مو شواهدي و هاشاخص ازمندیاهداف واحد و عملکرد آن ن نیب یو مهندس یارتباط منطق جادیا
ـ قابـل ارز  ،آرایـی مـدار کانـه   کیموجود در  زاتتجهی و هااز بخش کیمعرف از هر  هايها و شواهد با استفاده از نمونه شاخص نیا و  یابی

ـ اسـت. از ا  آرایـی کانه يندهایمراحل در فرآ نتریو حساس نتریاز مهم یکی بردارياست، بنابراین نمونه لیتحل کـه   رودیرو انتظـار مـ   نی
  در مراحل مختلف باشد. یماده معدن یشده، معرف حجم کل برداريبخش کوچک نمونه

انی دو برداشـت متـوالی،   فاصـله زمـ   ار،بـرد تجربه و سطح آموزش نمونـه  ،بردارينمونه ستمیمانند س یمعرف بودن نمونه به عوامل مختلف
ـ نمونه معرف در تحل تیتوجه به اهم بانمونه و دیگر موارد مشابه بستگی دارد.  یاییمیش بیترک ،یکیزیف اتیحداقل وزن نمونه، خصوص  لی

  انجام کار باشد.  يبرا یو عمل ينظر هايیبا توانای ییآرا کانه نیتکنس ای و آراکانه دبای بردارنمونه ،آراییواحد کانه کیعملکرد  یابیو ارز
هـاي   تعاریف و مفاهیم در فعالیت"با عنوان  441و  328هاي شماره  ها و مفاهیمی استفاده شده است که در نشریه از تعریف ضابطهاین  در

منتشر شـده و بـراي تعریـف دقیـق     "ها و اصطالحات پایه فرآوري مواد معدنی واژه"و  "ها و اصطالحات پایه اکتشافات معدنی معدنی، واژه
یـه شـده اسـت و راهنمـاي     سـنگی تهیـه و ارا   مراجعه شود. این دستورالعمل صـرفا بـراي مـواد معـدنی غیرزغـال      ها شریهواژگان به این ن

 اهـداف  راسـتاي  در "آراییکانه در بردارينمونه دستورالعمل"حاضر با عنوان  ضابطه سنگ در دست تهیه است. برداري زغال نمونه

 .است شده تهیه معدن معیارهاي و ضوابط تهیه برنامه

توسـط   ضـابطه ... کاربرد عملی و در سطح وسـیع ایـن   شاءاهایی در متن موجود است که إني تالش انجام شده قطعا هنوز کاستیبا همه
و جدیت جناب آقاي مهنـدس غالمحسـین    ها در پایان، از تالش ها را فراهم خواهد نمود.مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن

ح تهیـه ضـوابط و   مجـري محتـرم طـر    جعفـر سـرقینی   دکترهمچنین جناب آقاي  و اجرایی حمزه مصطفوي و کارشناسان امور نظام فنی
بـرداري معـادن و متخصصـان همکـار در امـر      معیارهاي فنی بخش معدن کشور در وزارت صنایع و معادن، کارشناسان دفتر نظارت و بهره

ي این بزرگـواران در خـدمت بـه مـردم     نماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همه ، تشکر و قدردانی میضابطهتهیه و نهایی نمودن این 
  یران اسالمی باشیم.شریف ا

  

  

  

   غالمرضا شافعی                                                                                                      
                                                               فنی و توسعه امور زیربناییمعاون                                                                                                                                  

     1395 تیر                                                                                                    
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  مجري طرح

  وزارت صنایع و معادن -معاون امور معادن و صنایع معدنی   جعفر سرقینیآقاي 

 اعضاي شوراي عالی به ترتیب حروف الفبا
  کارشناس ارشد مهندسی صنایع  کشور يزیر و برنامه تیریسازمان مد   فرزانه آقا رمضانعلی

  مهندسی صنایعکارشناس ارشد   وزارت صنعت، معدن و تجارت    سیف ا... امیري
  مهندسی معدنکارشناس   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین    بهروز برنا
  کارشناس ارشد مهندسی معدن  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه    زاديیمحمد پر

 شناسیکارشناس ارشد زمین  کشور يزیر و برنامه تیریسازمان مد   عبدالعلی حقیقی 

 دکتري مهندسی فرآوري مواد معدنی   ارت صنعت، معدن و تجارتوز   جعفر سرقینی

  شناسی اقتصاديکارشناس ارشد زمین    وزارت صنعت، معدن و تجارت    علیرضا غیاثوند
  کارشناس ارشد مهندسی معدن    دانشگاه صنعتی امیرکبیر      حسن مدنی

  حروف الفبا بیبه ترت ياعضاي کارگروه فرآور
  کارشناس ارشد مهندسی فرآوري مواد معدنی  شناسی و اکتشافات معدنی کشور ن زمینسازما  احمد امینی

  شناسی کارشناس ارشد زمین   عبدالعلی حقیقی

  دکتراي مهندسی فرآوري مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس      محمدرضا خالصی
 دکتراي مهندسی فرآوري مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهرام رضایی

  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

  رآوري مواد معدنیدکتراي مهندسی ف  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  بهرام رضایی

  شناسی اقتصاديکارشناس ارشد زمین  وزارت صنعت، معدن و تجارت  علیرضا غیاثوند

  کارشناس ارشد مهندسی معدن  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  حسن مدنی

  شناسی اقتصاديدکتراي زمین  دانشگاه خوارزمی   بهزاد مهرابی

  اعضاي گروه هدایت و راهبري پروژه
  و اجرایی رئیس گروه امور نظام فنی  ضانعلیخانم فرزانه آقارم

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

  

  است. دهیبرنامه رس یعال يشورا بیبه تصو ،يگزارش پس از بررسی و تایید توسط کارگروه فرآور نیا سینو شیپ
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 برداري اهداف نمونه -1-1

عالوه بر این پارامترهاي مربوط به خصوصیات ماده معدنی . استدستیابی به یک نمونه معرف   برداري، نمونه ی عملیاتکلف اهدا
هاي مفید و مضر، سختی، سفتی، تردي، زبري، قابلیت  درجه آزادي، ناخالصیعیار، باطله همراه،  هدف،هاي حاوي عناصر  شامل کانی

هاي  شاخصبرداري در مقیاس آزمایشگاهی در بخش خردایش، شامل تعیین  هدف از نمونه شود.خردایش و موارد دیگر نیز تعیین می
ثقلی، مغناطیسی و الکترواستاتیکی هاي  دایشجدر فرآیندهاي فلوتاسیون،  .و قابلیت خردایش ماده معدنی استردن ک خردایش و آسیا
هاي  برداري در کارخانهدر حالت کلی و در مقیاس صنعتی، اهداف اصلی نمونهبرداري، تعیین شرایط بهینه فرآیند است.  هدف از نمونه

 توان به صورت زیر بیان کرد:آرایی را میکانه
بندي، سختی،  هاي مفید و مضر، دانه عدنی مانند عیار، ناخالصیشناختی توده متعیین مشخصات فیزیکی، شیمیایی و کانی -

 در صورت تغییر در کیفیت بار ورودي سفتی، تردي، زبري، رطوبت، قابلیت خردایش و موارد دیگر

براي آرایی، هاي کانه، زیرا کارخانهآنبرداري از  آرایی با نمونه ورودي به کارخانه کانه باردستیابی به اطالعاتی درباره  -
 بار وروديگونه تغییر در  شوند و هر بندي و اختالط) طراحی می(عیار، تناژ، باطله همراه، دانه بار وروديمشخصات خاصی از 

 شود. میآرایی  کانه کاهش کارآیی مدارموجب 

 تولیدافزایش و یا کاهش ظرفیت  -

 نوساناتسیستم و جبران هر گونه  1حفظ شرایط پایدار -
 یی تجهیزات و جلوگیري از ضرر و زیانآعملیات، کیفیت محصول، بازدهی و کار ارزیابی تداوم -

 بازرسی و کنترل شرایط در نقاط انتخاب شده در کارخانه -
 متالورژیکی تعیین موازنه -
 وري بهرهافزایش  -واحدهایی آکار رزیابیا -
 آرایی کانه مدارهايتصحیح و تعدیل  -

 تضمین کیفیت محموله فروش -

 هاي اسیدي  بینی تولید زهاب پیش -

 ارزیابی هدرروي عناصر با ارزش به سد باطله -

بر سدهاي  بینی اثرات نامطلوب آن هاي زیرزمینی و پیش ارزیابی تغییرات فصلی و جوي مانند دما، بارش، تغییر در خواص آب -
 باطله

 دامنه کاربرد -1-2

گیرد.  شناسی، اکتشاف و استخراج را نیز در برمی هاي مختلف زمین ست و بخشآرایی نی  برداري صرفا محدود به کانه کاربرد نمونه
برداري و مقدار نمونه سیستم نمونه روش استخراج، ،با توجه به شرایط تشکیل کانسار، وضعیت قرارگیري کانسنگ اکتشافدر مراحل 

1- Steady state 
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ها به نحوي که تغییرات کیفی دسترسی به نمونه ،تشافبرداري از یک ذخیره در حال اکاست. در مواردي براي نمونه متفاوتمورد نیاز 
دستیابی به  ارداز مو عضیپذیر است. در ببرداري انعطافقرار گیرد، بسیار آسان و تعیین شرایط براي عملیات نمونه مد نظرو کمی آن 

هاي هر یک از مولفه است.دنی به ماده مع دسترسیحفریات معدنی براي  اجراي مستلزم ،مختلف مطالعاتی به منظور اهدافنمونه 
بسته به نوع عملیات از مطالعات  به عبارتی،د. سازمی مشخصنمونه را برداشت شرایطی جدید در نحوه و مقدار  ه،شد یادموثر 

  شود. می برداري استفاده  هاي مختلف براي نمونه هاي فرآوري از روش کارخانهاز برداري  طراحی فلوشیت اولیه بهره شناسایی تا

 برداشت نمونه -1-3

 در برداشت نمونه رعایت موارد زیر الزامی است:

 برداري ها و اطالعات مورد نیاز نمونه داده -1-3-1

 برداري نمونه هاي جدول درشرح آن برداري است که  مورد نیاز نمونه یها و اطالعات دادهبرداري و هدف از آن،  بسته به محل نمونه
 .برداري باید مورد مطالعه قرار گیرد قبل از نمونهکه  شده است ارایهفصل ششم 

 برداري مشخصات ظروف نمونه -1-3-2

جا کردن و نگهداري (انبار کردن) انواع مختلف نمونه باید گنجایش تمامی نمونه را داشته ظروف مورد استفاده به منظور جابه -
ها باید به خوبی ها، محتوي آن از ظرف ها نمونهزیرشتن بردا قبل ازمجهز به سرپوش محکم باشد.  ،تمیز و محکم باشد و نیز

 .همگن شود

 و متناسب با نوع نمونه در بستهظروف  باید در ها مختلف نمونه انواع. نگهداري شوندظروف بدون درب ها نباید در  نمونه -
 خاص مشاوره شود. برداري به منظور استفاده از ظروف شود قبل از نمونه پیشنهاد می بنابراین شوند،نگهداري 

 .باشدگیري رطوبت، ظرف نمونه باید در برابر هوا و رطوبت نفوذناپذیر  اندازه براي -

هاي زمانی مشخص  دور از گرد و غبار نگهداري شوند. این ظروف باید در بازه کامال تمیز باشند وبرداري باید  هاي نمونه ظرف -
 کنترل شوند. 

 ردارب صالحیت فرد/ گروه نمونه -1-3-3

 . )1-1 (جدول شده توسط افراد داراي صالحیت انجام شود  برداري باید بر اساس طراحی و الگوي تعیین عملیات نمونه
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 بردار در واحدهاي مختلف شرایط فرد/گروه نمونه -1-1جدول 

 ردیف نوع برداشت نمونه صالحیت فرد/گروه نمونه بردار

 نمونه از کانسارداراي تجربه و تخصص الزم در برداشت  -
 ها  آنبردار از شرایط نگهداري و بایگانی  شناخت نمونه -

 1 برداشت نمونه از کانسار

براي  برداري در آزمایشگاه) آرایی (یک سال آن نمونه سال سابقه کار در واحدهاي کانه 2تکنسین معدن با حداقل  -
 برداري در مقیاس آزمایشگاهی نمونه

براي  برداري در آزمایشگاه) ماه آن نمونه 6آرایی ( حداقل یک سال سابقه کار در واحدهاي کانهبرداري با  ناظر نمونه -
 برداري در مقیاس آزمایشگاهی نمونه

 برداري در مقیاس پایه سال سابقه کار براي نمونه 5/1آرایی با حداقل  شناسی، معدن و کانه هاي زمین تیم با تخصص -
برداري در مقیاس  سال سابقه کار براي نمونه 2آرایی و متالورژي با حداقل  معدن، کانه شناسی، هاي زمین تیم با تخصص -

 پیشاهنگ

برداشت نمونه در مقیاس 
 2 آزمایشگاهی و پیشاهنگ

برداي در کارخانه  آرایی (یک سال آن در زمینه نمونه سال سابقه کار در واحدهاي کانه 2تکنسین معدن با حداقل  -
 آرایی) کانه

برداري در کارخانه  ماه آن در زمینه نمونه 6آرایی ( آرا با حداقل یک سال سابقه کار در واحدهاي کانه شناس کانهکار -
 آرایی) کانه

 برداري و شرایط نگهداري و ارسال نمونه برداري، ظروف مناسب نمونه آگاه به ماهیت کار، هدف نمونه -
 آرایی و آنالیز) و واحد کیفیت   توانایی هماهنگی با واحدهاي آزمایشگاهی (کانه -
 برداري هاي نمونه آشنا به مبانی آمار و احتمال مهندسی براي پردازش داده -

برداشت نمونه از نقاط مختلف 
 3 کارخانه

 مشخصات نمونه قابل قبول -1-3-4

موارد زیر ، باید آرایی  مراحل کانهو  برداري بسته به نوع عملیات نمونه توده معدنی باشد ومعرف همواره باید نمونه قابل قبول، 
 رعایت شود:

 برداري از کانسار نمونهمرحله مشخصات نمونه در  -الف

موارد زیر ، باید آرایی  و مراحل کانه برداري بسته به نوع عملیات نمونه توده معدنی باشد ومعرف همواره باید نمونه قابل قبول، 
 رعایت شود:

 برداري از کانسار نهنمومرحله مشخصات نمونه در  -الف

با متناسب آن  وزنشناختی توده معدنی و  مشخصات فیزیکی، شیمیایی، کانی مشخصات نمونه برداشت شده از کانسار شامل
و در شود  اکتشاف تهیه می مرحلههاي حفاري  مغزهها و  هاي سطحی، ترانشه رخنمونآزمایشگاهی است. این نمونه از عملیات اهداف 

 .  مواردي ممکن است حفریات اکتشافی جدید براي برداشت نمونه معرف انجام گیرد
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 و پایه آزمایشگاهی مقیاسمشخصات نمونه در  -ب

سازي که شامل کاهش در ابعاد و وزن است بسته به نوع عملیات و نوع دستگاه تقسیم  نمونه برداشت شده از کانسار پس از آماده
نمونه به عنوان نمونه شاهد به عنوان بایگانی (آرشیو) نگهداري شود. بسته به نوع عملیات آزمایشگاهی و پایه  شود. باید بخشی از می

 2-1در جدول  و پایه مقدار نمونه مورد نیاز براي هر آزمایش در مقیاس آزمایشگاهی مورد نیاز، وزن و شرایط نمونه متفاوت است که
 شده است.ارایه 

 مورد نیاز با توجه به اهداف مختلف در مقیاس آزمایشگاهی و پایه وزن نمونه  -2-1جدول 

 )مقدار نمونه مورد نیاز (کیلوگرم نوع آزمایش فرآیند

 خردایش

 12-15 ايکار باند میله شاخص
 12-15 ايکار گلوله شاخص
 6/1 سایش باند شاخص

 15-30 شکنیکار باند سنگ شاخص
 2 خودشکن توان آسیاي نیمه شاخص
 225-250 فرسون خودشکن مکآسیاي  شاخص

 200 قابلیت خودشکنی نمونه

 JKMRC( 250-200سقوط وزنه (
 350 آسیاي غلتکی فشار باال

 فلوتاسیون

 1-2 اولیهفلوتاسیون مرحله 
 5/0-2 و آسیاکنی مجددمرحله شستشو 
 15-25 مدار بسته در فلوتاسیون

 100-500 طراحی مدار فلوتاسیون

 هاي فیزیکیروش

 1-70 ثقلی در مدارهاي بازیابی 
 01/0 -20/0 سنگین محلولجدایش 

 1-10 ثقلی
 005/0-5 یکیمغناطیسی/ الکترجدایش 

 

 مشخصات نمونه در مقیاس پیشاهنگ و صنعتی -پ

برداري از  ظور نمونهبرداري آزمایشگاهی به نوع دستگاه مورد آزمایش (من نمونه همانندها  مشخصات نمونه در این مقیاس
با توجه به اهداف و شکن، آسیا، فلوتاسیون و سایر موارد است) بستگی دارد و مقدار آن نیز بسته به نوع دستگاه متفاوت است.  سنگ

 ها به تفصیل در فصل چهارم ارایه شده است. هاي نمونه ویژگی ،ها شرایط نمونه در این مقیاس

 شت نمونهشرایط زمانی و اقلیمی بردا -1-3-5

در انتخاب زمان برداشت نمونه باید به نکاتی مانند تاثیر شرایط جوي بر هوازدگی، اکسایش و فرسایش کانسنگ توجه داشت. به 
برداري شرایط پایدار جوي منطقه مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید به اکسایش و یا فرسایش سطحی  عبارت دیگر در زمان نمونه

 



ه -اول فصل ط نمون ی را ش داف و  ري اه ردا  7 ب

 

نظر قرار گیرد. بنابراین نمونه باید  هاي زیرین قرار دارد، مد اي که ماهیت اصلی کانسنگ که در الیه به گونه کانسنگ نیز توجه شود
   هاي تمامی کانسنگ موجود، چه در سطح و چه در عمق باشد. معرف ویژگی

 هاي ایمنی توصیه -1-3-6

استفاده شود. در این بخش  مرتبطهاي  نشریهایه شده در آرایی باید از قوانین و مقررات ار برداري مراحل مختلف کانه در نمونه
 شود. برداري ایمنی ارایه می  کلیاتی در مورد نمونه

 برداري هاي ایمنی عمومی در نمونه توصیه -الف

 زمان تعیین شده انجام شود. در مواردي که نمونه برداري از حفریـات زیـر  در ول ایمنی و ومس هماهنگیري باید با بردا نمونه -
 هاي مسوول و بخش ایمنی از این امر اطالع داشته باشد.گروه که گیرد، الزم استزمینی انجام می

 آماده باشند.انتخاب شوند و از قبل برداري برداري متناسب با اهداف و مرحله نمونه ابزار نمونه -

 از عینک محافظ و ماسک استفاده شود. هاي بزرگ به هنگام شکستن نمونه -

آرایی به صـورت یـک   که در راهنماي ایمنی در واحدهاي کانه ویژه تجهیزات سایرو  ایمنیکفش  ودستکش  ،کاله ،ساز لبا -
 استفاده شود. ،گیردمجموعه در اختیار پرسنل قرار می

 د.شوبرداري باید رعایت  دستورالعمل ایمنی نمونه در کلیه شرایط -

 برداري از کانسار هاي ایمنی در نمونه توصیه -ب

 شود. نکات ایمنی رعایت ، بایدارتفاعات بلندهاي زیاد و  در شیب -
مقررات تهویـه  "و  "مقررات فنی آتشباري در معادن"موارد مندرج در دستورالعمل  ،برداري از حفریات زیرزمینی در نمونه -

 رعایت شود. "در معادن

 هاي ایمنی در آزمایشگاه توصیه -پ

 تهویه مناسب براي خروج گرد و غبار و بخار مواد سمی باشد. مجهز به سیستم باید آزمایشگاه -

 شود. ستفادههاون سرپوشیده و عینک محافظ ا ازها باید  خرد کردن نمونهدر هنگام  -

 بردار باید مجهز به لباس ایمنی شامل کفش، دستکش و ماسک مناسب باشد. نمونه -

 افراد جلوگیري شود. تمیز و خشک باشد تا از سر خوردن بایدکف آزمایشگاه  -

 شود. باید از تجهیزات ویژه استفادهسمی،  موادبرداري از نمونه در -

 رعایت شود.ها)، نکات ایمنی  شکن (نظیر سنگ شوندسنگ می بري از تجهیزاتی که موجب پرتابردانمونه به هنگام -

سازمان انرژي اتمی و آژانس بین المللـی انـرژي   هاي ایمنی دستورالعمل باید بر اساسبرداري از مواد رادیواکتیو نمونه -
 اتمی انجام شود.   
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 کارخانهواحد پیشاهنگ و هاي ایمنی در  توصیه -ت

لباس ایمنی به تن داشـته   بردار باید همیشه نمونهبرداري باشد.  نمونه مورد، هدف و نوع ماده بردار باید مناسب با محلپوشش نمونه
شـود   نظر باشـد، توصـیه مـی    وردشکنی م برداري از واحد سنگ نمونهچنانچه مثال  عنواناده کند. به هاي محافظ استفباشد و از پوشش

. با توجـه بـه   استفاده شودکاله ایمنی، ماسک (براي جلوگیري از ورود گرد و غبار)، کفش ایمنی، عینک محافظ و دستکش از حتما که 
بروشـورهاي ایمنـی مـواد    تـا  الزم اسـت   ،کننـد  کـار مـی   رآیندهاي فلوتاسیوناستفاده از مواد شیمیایی مختلف در کارخانجاتی که با ف

 شیمیایی مورد مصرف مطالعه و در دسترس باشد. 

 برداري در نمونه معیارهاي فنی -1-3-7

 پارامترهاي کلی -الف

 اشد.ب بیشترباید برداشت شده  نمونهوزن  ،باشد تر ابعاد درشت و تر بندي مواد وسیع دانهتوزیع هر چه  -

 باشد. بیشترباید ، وزن نمونه باشد هر چه عیار کمتر -

 و به مقدار کم انجام گیرد.در فواصل زمانی کوتاه باید برداشت نمونه  ،در مورد مواد در حال حرکت -

 زیاد انجام گیرد.در فواصل زمانی کوتاه و مقدار  بایدبرداشت نمونه  ،در مورد مواد در حالت سکون -

 باشد. بیشتر باید تر، وزن نمونه اهمگنهر چه مواد ن -

 همراه باشد. برداشت نمونه با حداقل تغییر فیزیکی و یا شیمیایی -

 انجام گیرد. سازي به منظور کاهش خطا و افزایش دقتبرداشت متعدد نمونه و مخلوط -

 باشد.اي شکل، مقدار نمونه بیشتر  ورقه هاي در مورد کانی -

 داشته باشد.کمتر  باید وزن شکل، نمونهکروي  هاي در مورد کانی -

 احتمال باشد. برداري باید هم فضاي نمونه -

 پارامترهاي اساسی در برداشت جزنمونه -ب

 شود.جلوگیري از اریبی شدن و غیرضروري حذف قطعات  -

 .باید مساوي باشدتا حد امکان ها  وزن جزنمونه -
 .باشدکمتر درصد  20از  ها باید وزن جزنمونهمجاز  ضریب تغییرات -
 .ها تعدیل شود جزنمونه  در صورت لزوم وزن -
 برداشت شود. و توزین مواد جایی بهجزنمونه در زمان جا شود توصیه می -

 رعایت شود.مرزبندي  ها در برداشت نمونه -

 تا حد امکان یکنواخت باشد. برداري فواصل نمونه -
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 کنترل  هاي روشبرداري و  متغیرهاي اساسی نمونه -2-1

که در آن فرضبه و  شودگیري خاصیتی معین از یک پشته مواد معدنی خرد شده، یک سري نمونه برداشت  اگر به منظور اندازه
(که عمال غیرممکن  باشدیچ خطایی وجود نداشته و پراش مربوط به این دو مرحله از عملیات صفر گیري ه سازي و اندازه مراحل آماده

هاي مختلف همگی یکسان نیست و با هم  گیري شده در نمونه شود که مقادیر اندازه است)، در این صورت باز هم مالحظه می
 شود.  برداري مربوط می ري این کمیت (متغیر تصادفی) در واحد نمونهریشه این اختالفات، به مشخصات ذاتی و تغییرپذیهایی دارند.  تفاوت

 برداري هاي تخمین تغییرپذیرهاي ذاتی واحد نمونه روش -2-2

 به شرح زیر وجود دارد:چهار روش برداري  هاي ذاتی در یک واحد نمونه براي تخمین تغییرپذیري

برداشت یک  -پهاي با وزن مساوي،  ها در جز نمونه گیري کمیت ندازهسازي و ا برداشت، آماده -ببرداري دو وزنی،  نمونه -الف
هاي  هایی از نمونه گیري کمیت مورد نظر در مجموعه سازي و اندازه برداشت، آماده -تنمونه ترکیبی از چهار نمونه درون نفوذي 

سازي و  برداشت، آماده .شده است دادهروش دو وزنی است که در ادامه شرح ها،  این روشترین  از جمله متداول که درون نفوذي
کیلوگرم) و یک سري جزنمونه با وزن  5/0تا  1/0نمونه با وزن کم (معموال حدود  گیري کمیت مورد نظر براي یک سري جز اندازه

توزیعی  هاي ترکیبی و ها و سپس محاسبه پراش کیلوگرم) و محاسبه پراش براي هر یک از دو سري جزنمونه 50تا  10زیاد (معموال 
 :گیرد انجام می 2-2و  1-2و ضریب جدایش با استفاده از روابط 

)2-1( 
 

)2-2( 

[ ]
12

2121 varvar..var
mm

mm
c −

−
= 

[ ]
12

211
2

varvar.varvar
mm

m
d −

−
−= 

 :که در آن

cvar پراش ترکیبی 

dvar پراش توزیعی 

1var هاي با وزن کم نمونه پراش در سري جز 

2var هاي با وزن زیاد راش در سري جزنمونهپ 

1m هاي با وزن کم  نمونه میانگین وزن جز 

2m وزن زیاد  هاي با نمونه میانگین وزن جز 
 شود: تعریف می 3-2درجه جدایش با رابطه 

)2-3( 
c

ds
var
var

= 
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معرف بزرگی  ،توان درجه جدایش را محاسبه کرد. این کمیت هاي توزیعی و ترکیبی می بنابراین با یافتن مقدار عددي پراش
مقیاس ماکرو به ازاي در برداري  ها در کل واحد نمونهآنانحراف معیار ناشی از ناهمگنی در توزیع فضایی ذرات با خواص وابسته به 

است ولی در عین حال  یدقیقروش چه  گرامقیاس میکرو است. در اي  یک واحد از انحراف معیار ناشی از ناهمگنی بین ذره
 .کاربرد نداردبرداري کوچک  هاي نمونه ترین روش است و براي واحد پرهزینه

 عداد نمونه الزمهاي تخمین وزن و ت روش -2-3 

برداري مقدماتی، پارامترهاي الزم براي طراحی مدل  و وزن نمونه الزم باید ابتدا با انجام یک مرحله نمونه تعدادبراي برآورد 
برداري، تعداد و وزن نمونه الزم پرداخت. براي  برداري را ارزیابی کرد و سپس بر مبناي اطالعات مقدماتی به طراحی مدل نمونه نمونه

 ها را به طور متناسب انتخاب کرد. باید وزن و تعداد جزنمونه ،برداري باشد اشتن یک نمونه کلی که در حد کافی معرف واحد نمونهد

 تخمین ساده وزن نمونه -2-3-1

عملی روند، از نتایج تجربیات  استانداردهاي صنعتی که براي تعیین میزان نمونه جزیی الزم براي مواد معدنی مختلف به کار می
. مقادیر حداقل وزن بوددر پی یافتن راهی براي تعیین حداقل وزن نمونه با دقت قابل قبول باید همواره  بنابراین ،حاصل شده است

 شده است. ارایه 1-2هاي تجربی حاصل شده، در جدول آزمایش ونمونه بر اساس نوع مواد معدنی 

 ي براي مواد معدنی مختلفهاي پیشنهاد جزنمونهو ابعاد تقریبی وزن  -1-2جدول 

 مرجع )کیلوگرمحداقل وزن ( متر)ذرات (میلی بعادحداکثر ا نوع ماده معدنی

 ASTM D-2234 1-7/2 7/14 سنگ زغال

 ASTM D-2234 5/4 8/50 سنگ زغال

 ASTM D-2234 7 4/152 سنگ زغال

 ISO 3082 1 05/19 کانسنگ آهن

 ISO 3082 4 8/50 کانسنگ آهن

 ISO 3082 20 4/152 کانسنگ آهن

 ISO 3082 30 254 کانسنگ آهن

 JIS 8101 3/2 05/19 فلزات غیرآهنی

 JIS 8101 10 8/50 هاي فلزي سنگکان

 JIS 8101 30 6/100 ذخایر بزرگ
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یابد، به همین دلیل عیار ذرات داراي توزیع  براي جدایش از باطله افزایش می یبا خرد شدن ماده معدنی اولیه، تمایل کان
ها کامال خالص هستند. از سوي دیگر با افزایش  ی از آنعضي که اغلب ذرات کوچک داراي عیار صفر و بنحوشوند، به  اي می گسترده

نهایت بزرگ، عیار جزیی دقیقا برابر با عیار نمونه کل خواهد شود و نهایتا در ابعاد بی ذرات، توزیع یک عیار مشخص محدودتر می بعادا
ها رابطه جی است که در ادامه تشریح شده  ترین آن وزن نمونه الزم روابط مختلفی ارایه شده که از جمله متداول براي محاسبه بود.

 است.

)2-4( 
m

dsf
ps

AVC
3

2 11. ×∆×
×







−==  

)2-5( 
X
SA

2

=  

 که در آن:

p وزن نمونه اولیه )g( 

s وزن نمونه الزم )g( 

f فاکتور شکل ذرات 

Δs هري نمونهجرم مخصوص ظا 

C.V=A2 ضریب تغییرات 

S انحراف معیار 

m میانگین 

d ترین قطعات ابعاد درشت )cm( 

)2-6( 
3

3
)1(max

3
max3 −+

=
dd

d  

 که در آن:

3
maxd عبور کرده از سرند  

3
)1(max−dمانده بر روي سرند دیگر باقی 
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 رابطه جی باوزن بهینه  تخمین -2-3-2

توان  برداري و سایر خصوصیات کانسنگ، می دست داشتن واریانس نسبی در هر مرحله از نمونه با استفاده از رابطه جی و با در
توان به کار برد یعنی با  حداقل وزن الزم براي دستیابی به یک نمونه معرف را محاسبه کرد. این رابطه را به صورت معکوس نیز می

 شود: برداري را محاسبه کرد. رابطه جی به صورت زیر نوشته می توان واریانس نمونه دست داشتن وزن نمونه، می در

)2-7( 
2

3lg)1(
S

dfc
M
mm −=  

 که در آن:

2S  واریانس نسبی خطاي تهیه نمونه به وزنm اي از کانسار به وزن  از محدودهM یه نمونه جزیی (و یا تهm  از نمونه کلیM( 

m  بر حسب گرم(وزن نمونه( 

M  بر حسب گرم(وزن قسمتی از کانسار که نمونه معرف آن قسمت است( 

f  و در مورد ذرات کامال مکعبی واحد است. این  2/0و اندازه آن در مورد کانسارهاي طال  5/0ضریب شکل که مقدار متوسط آن
 ضریب بعد ندارد.

l کند. این  که اندازه آن از صفر براي ذرات کامال همگن تا واحد براي ذرات کامال ناهمگن تغییر میاست ه آزادي ضریب درج
 شود: ضریب بدون بعد است و از رابطه زیر محاسبه می

)2-8( 5.0







=

d
Ll  

هاي موجود در سنگ تعریف شده و  سنگندرجه آزادي عملی کانسنگ است که به صورت بزرگترین ابعاد ذرات کا Lدر این رابطه 
 شود. متر بیان می بر حسب سانتی

 توان تعیین کرد. نیز می 2-2را از جدول  lاندازه ضریب 

 هاي مختلف  به ازاي نسبت lاندازه ضریب  -2-2جدول 
L
d 

L
d 1 4 10 40 100 

l 8/0 4/0 2/0 1/0 05/0 

g است. 25/0که مقدار متوسط آن است ها  ضریب بدون بعد اندازه دانه 
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d قطعات 5هاي سرندي که  متر و به عبارت دیگر، ابعاد سوراخ اندازه بزرگترین قطعات کانسنگ یا نمونه اولیه بر حسب سانتی %
 ماند. کانسنگ بر روي آن باقی می

c آید: که از رابطه زیر به دست میاست  مکعب) متر (گرم بر سانتی شناسی ضریب ترکیب کانی 

)2-9( 








+






 −

−= 21
1)1( ρρ

a
aac  

 که در آن:

1ρ متر مکعب چگالی متوسط کانی با ارزش موجود در کانسنگ بر حسب گرم بر سانتی 

1ρ  متر مکعب سانتیچگالی متوسط گانگ بر حسب گرم بر 

a و ...) 2/0، 1/0شود (مثال  عیار متوسط کانی در کانسنگ که به صورت کسري از واحد بیان می 

برداري از کانسار، نسبت  در مورد نمونه
M
m نظر گرفت و در این موارد، رابطه توان آن را برابر صفر در  خیلی کوچک است و عمال می

 شود: تر زیر نوشته می جی به صورت ساده

)2-10( 
m

kdS
3

2 =  

)2-11( )lg( 3cm
gfck =  

 ها ثبت اطالعات نمونه -2-4

 گذاري شود. موارد الزم عبارتند از:کدبندي و  به صورت مناسب بستهباید نمونه برداشت شده 
 ام پشتهنام ماده و ن -

 آن کدنام نمونه (شماره) یا  -

 سازي ي و آمادهبردار تاریخ نمونه -

 سازي نمونه نام شرکت مسوول برداشت و آماده -

 سازي نمونه نام شخص مسوول برداشت و آماده -

 ثبت اطالعات صحرایی -2-4-1

 .)3-2(جدول تنظیم کرد گ کنترل اطالعات خاصی را به شکل برهاي مختلف باید  هاي فرآوري در مقیاس در مورد نمونه

 



1 عمل 6 ستورال ه  د ري در کانه هاي نمون ردا ی  ب ی را  آ

 

 برگ کنترل ثبت اطالعات صحرایی -3-2جدول
 :برداري محل نمونه

 جغرافیایی:عرض                          جغرافیایی:طول 
 منطقه: ناحیه: 

 تاریخ: شماره (کد) نمونه: بردار: نام نمونه
  برداري:ابعاد نمونه برداري: ساعت نمونه

 تتوضیحا خیر بله 
    آیا تمام اطالعات بر روي نمونه ثبت شده است؟

    تمیز است؟ يربردا نمونهابزار و ظروف آیا 
گرفته یا انحرافی داشته  انجامبرداري از نقاط مشخص شده  آیا نمونه

 برداري) است؟ (در این صورت ثبت مشخصات محل جدید نمونه
   

 شرح مشخصات ظاهري نمونه:
 اسی منطقه مورد مطالعه:شن کانیشرح مشخصات 

 ها گذاري و کدبندي نمونه هاي شماره روش -2-4-2

یک عدد یا شماره براي مشخص کردن از ها باید فقط  و انبار کردن نمونهشیمیایی سازي، تجزیه  برداري، آماده در مراحل نمونه
ها در دفترچه تفاده شود و با ثبت این شمارهگذاري شده اس شماره هاي از پیش شود از برچسبها استفاده کرد. توصیه می نمونه

مناسب دیگر یادداشت کرد. سیستم  روشبرداري را نیز به صورت کد یا هر  توان نکات الزم در محل نمونه می ،مشخصات نمونه
از تولید شماره ضمن سادگی و قابل استفاده بودن در هر مرحله از کار،  هاي اکتشافی) (مطابق نشریه بایگانی کردن نمونهگذاري  کد

روي بر ها  نمونه کدشود. ضمنا  ها توصیه می گذاريکدبنابراین رعایت این گونه  ،کند مکرر براي دو یا چند نمونه جلوگیري می
 آب نوشته شود. ضد ماژیکبرچسب هر کیسه باید با 

 برداري میزان اطمینان نمونه -2-5

 ریزي و کنترل کیفیت برنامه -2-5-1

 ها باید در ظروف داراي شرایط مطلوب و همراه با برگ شناسایی حاوي نکات زیر انجام گیرد: ور نگهداري نمونهبندي به منظبسته
 نام ماده و پشته -

 اندازه پشته -

 برداريمحل نمونه -

 برداري تاریخ نمونه -

 مشخصات نمونه -

 بردار نام نمونه -

 برداري روش نمونه -

 رطوبت قبل از خشک کردن تعیین -

 بندي نمونه در صورت نیاز وزن و دانه -

 کننده تاریخ آماده کردن نمونه و نام مامور آماده -
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 هاها و تکمیل آن لیست بررسی چک -الف

هاي  لیست برداري که همواره باید مورد توجه باشد، تکمیل چکیکی از موارد بسیار مهم در هنگام عملیات صحرایی نمونه
ها  لیست بر بودن عملیات صحرایی، مدیریت، چک کردن این چکحرایی) است. با توجه به هزینهبرداري (مخصوص عملیات ص نمونه

 کند. هاي اضافی به پروژه جلوگیري می براي رفع نواقص در عملیات صحرایی امري الزم است که از تحمیل هزینه

 ها گذاري کدبررسی  -ب

 بنابراینشود،  راي محلی خاص است و هر نمونه با شماره آن شناخته میها به عنوان شناسنامه هر نمونه ب نمونه کداز آنجایی که 
 کند. ها از بروز خطاي سیستماتیک در عملیات آنالیز جلوگیري می گذاريکدبررسی دقیق این 

 هاي گذشته هاي انجام شده در سال يبردار بررسی نمونه -2-5-2

گرفته در گذشته در کانسارهاي مشابه باعث  انجامموعه عملیات برداري، مروري بر مج به منظور افزایش سرعت عملیات نمونه
ها، وسایل  آوري نمونه شود. در این راستا آشنایی و مطالعه بر روي روش جمع سازي عملیات کنونی میافزایش سرعت عملیات و بهینه

هاي قبلی باعث افزایش  سی نتایج آزمایشبرداري، شرایط نگهداري و نقل و انتقال مواد معدنی، زمان و شرایط نگهداري و برر نمونه
برداري، نگهداري، نقل و شود. استانداردهاي نمونه در بخش طراحی و در بخش عملیات صحرایی می ،برداري سرعت عملیات نمونه

-عملیات نمونهمطالعه و آشنایی با این استانداردها در افزایش سرعت  بنابراین ،هاي معدنی مختلف با هم تفاوت دارند انتقال نمونه

 .را داردبرداري نقش مهمی 

 برداري و آزمایشگاهی بررسی تجهیزات نمونه -2-5-3

خطاهاي بزرگی منجر به ها  هاي آزمایشگاهی و یا وجود اشکاالت مختلف در دستگاه مناسب دستگاه )کالیبراسیونواسنجی (عدم 
 واسنجیري مانند بررسی مشخصات کلی، سابقه تعمیر و نگهداري و برداهاي نمونه بررسی و نظارت کامل بر دستگاه بنابراین. شود می

 آن از جمله عوامل بازدارنده از بروز خطاهاي دستگاهی در عملیات آنالیز دستگاهی است.

 مورد نظر سنگبرداري در ارتباط با کان هاي جدید نمونه بررسی روش -2-5-4

ها عامل موثري در افزایش سرعت هاي جدید و به کار بستن آن روش برداري، آشنایی با این با توجه به پیشرفت سریع نمونه
عامل موثري است که نیاز به  ،ها در موارد مشابهها و به کار بستن آن . آشنا شدن با این روشاستها عملیات و کاهش هزینه

 برداري دارد. کارشناس خبره و مدیریت آگاه با علوم روز نمونه

 بردار نمونه الزم  صالحیت -2-5-5

 :بردار در موارد زیر باید کنترل شود صالحیت نمونه
 بررسی سابقه کار و داشتن تجربه کافی  -

 برداري آشنایی با استانداردهاي نمونه -
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 هابرداري و روش کار با آنآشنایی با تجهیزات نمونه -

 برداري آشنایی با محل نمونه -

 ، کمپاس و نظایر آن)GPSتجهیزات مورد نیاز (مانند خوانی و استفاده از وسایل و  آشنایی با نقشه -

 هاي اولیه هاي کمک آشنایی با روش -

 برداري آشنایی با وسایل مورد نیاز در عملیات نمونه -

 ها لیست آشنایی با روش تکمیل چک -

 ها شرایط نگهداري نمونه -2-5-6

ولی رعایت نکات زیر  شود،آرایی استفاده  نه در آزمایشگاه کانهاز گزارش راهنماي پذیرش نمو بایدها براي نگهداري نمونه اگر چه
 است: الزمها  در نگهداري نمونه

شود. با توجه  نگهدارينگهداري، مهر و موم شده و خاص هاي  سازي و در کیسهپس از تعیین ترکیب شیمیایی، نمونه باید آماده -
 سنگهاي زمانی مختلف، معموال از نگهداري کان ار یا محیط باز در بازهبه تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی در محل انب

شود. بازه زمانی مجاز براي مواد مختلف متفاوت است ولی به صورت یک قاعده کلی، مدت  استخراجی در دراز مدت پرهیز می
 استخراج شده براي بازارهاي داخلی سه ماه و براي بازارهاي خارجی شش ماه است. سنگنگهداري کان

باید کامال تمیز و مقاوم باشند و توسط درپوش کامال پوشانده شوند یا  ها ظروف یا وسایل مورد استفاده براي نگهداري نمونه -
 قابل مهر و موم باشند.

 هاي نمونهدر مورد . باید نگهداري شودخورشید  مستقیم تابش وا و رطوبت شدید دم اتتغییر در محلی بدونباید  ها نمونه -
 .ها ایجاد نشود اي باشد که تغییرات بعدي در نمونه باید نحوه نگهداري به گونه ،مستعد اکسیداسیون

 نشود. ها آلوده نمونهمحل نگهداري باید به حد کافی تمیز باشد به نحوي که  -

 .استفاده کردزدگی  غیرقابل نفوذ و فاقد زنگاز ظروف باید  مرطوبهاي  نمونه براي نگهداري -
 .گونه واکنشی بین ظرف و نمونه انجام نگیرد به نحوي که هیچ نگهداري شوند مقاومهاي پالپ و محلول باید در ظروف  نمونه -

 هاي تکراري نمونه  تهیه -2-5-7

هاي تکراري باید به صورت  نمونه .هاي تکراري انجام گیرد ت نمونهبرداري به روش برداش باید کنترل نمونه ،براي تعیین دقت
 سازي و تجزیه مشابه مراحل قبلی است. تصادفی انتخاب و کلیه مراحل آماده

 سازي نمونه آماده -2-6

جلوگیري از  ها باعث سازي نمونه سازي نمونه متفاوت است. مدیریت و نظارت کامل بر آماده برداري، آماده با توجه به هدف نمونه
موارد زیر ها  نمونهسازي  در آماده .شود مراجعه ها سازي نمونه نشریه آماده بهسازي نمونه  باید به آماده موردشود. در این بروز خطا می

 :رعایت شودباید 
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 خردایش و کاهش وزن تهیه شود. بانمونه باید  -

رطوبت از دست رفته نیز میزان  .شودها تعیین  و رطوبت آنخشک  ها نمونه ،در اولین مرحلههاي مرطوب باید نمونهدر مورد  -
 باید یادداشت شود.

 تغییر کند. ها نباید نمونهکیفیت  ،سازي در مراحل مختلف آماده -

 درصد باشد. 5 بیش ازباید نکاهش وزن نمونه  -

 پردازش نمونه -2-7

ی یا یهاي جز با نمونههاي دیگر  و در مقیاسهاي فرآوري  نهها در کارخا هاي برداشت شده از جریان آوري، جزنمونه پس از جمع
حذف  ،هاي آزمایشی را تولید کند. در هر یک از این مراحل هدف تا نمونه شود می تقسیمترکیب و سپس  گرفته شده هاي کلی نمونه

کاهش بسیار  ،دازش نمونهواریانس کلی در یک سطح قابل قبول و کمینه کردن خطاي سیستماتیک است. یک اشتباه معمول در پر
شکنی و خردایش است، که منجر به واریانس کلی غیرقابل قبول و مشکالتی در محاسبات متالورژیکی  زیاد وزن نمونه قبل از سنگ

 .شود می

 برداري خطاهاي نمونه -2-7-1

 بندي کرد. تقسیم 4-2توان به شرح جدول  برداري را می خطاهاي نمونه
 برداري نمونه انواع خطاهاي -4-2جدول 

 نوع خطا توضیحات

شود. مقدار  برداري است که بر حسب رخدادهاي تصادفی ظاهر می خطاي بنیادي همان حداقل خطا براي اجراي هر مرحله از دستورالعمل نمونه
از ذخایر طال)، میانگین برداري  ) است (مانند نمونهaL<100ppmاین خطا را باید کاهش داد. به جز مواردي که عیار مورد سنجش بسیار کم (

اي باشد که موجب بروز چولگی مصنوعی در منحنی توزیع  برداري باید به گونه اغلب ناچیز است. البته، دستورالعمل نمونه )mFEخطاي بنیادي (
 فراوانی عیار نشود.

 خطاي بنیادي

برداري پارامتر  هاي نمونه شود. با آنالیز داده جریان می بندي طبقهموجب تمایل به جدایش دارند که  جرم مخصوصمواد به علت تفاوت ابعاد و 
آید. واریانس خطاي  اي به دست می برداري جزنمونه برداري، در زمان کنترل سیستماتیک نمونه واریانس آماري جدایش موثر بر صحت نمونه

خطاي کنترل نمونه به عالوه خطاهاي مشتق شده از  برداري چندین منابع خطا را ضمیمه خود دارد. این خطاها شامل خطاي تعیین عیار، نمونه
تغییرپذیري توزیع کنترل مواد با سیستم نقاله هستند. منبع خطاي آخر اگر به صورت تصادفی باشد همان خطاي جدایش است ولی اگر به 

 ت. ارایه شده اس یکشود. روش محاسبه این خطاها در پیوست  اي رخ دهد خطاي تجمعی نامیده می صورت دوره

خطاي تجمع و 
 برداري جدایش نمونه

خطاي نوسان  این نوع ناهمگنی در مقیاس مورد نظر فاقد ساختار است و ریشه در عوامل صرفا تصادفی دارد.
 کوتاه دامنهناهمگنی 

اي نوسان خط کند. این نوع ناهمگنی در مقیاس مورد نظر داراي ساختار است و در روابط علت و معلولی جاي معینی را اشغال می
 ناهمگنی بلند دامنه

 شود.دار (متناوب) حاصل می این نوع ناهمگنی به دلیل تغییرات نظام
 شود:موارد زیر پیشنهاد می یاد شدهشود. براي به حداقل رساندن خطاهاي  ، اصطالحا خطاي مدل پیوسته نامیده مییاد شدهمجموع سه خطاي 

 گنی ترکیبی، باید تعداد ذرات هر نمونه را افزایش داد.براي به حداقل رساندن خطاهاي ناشی از ناهم -
سازي تا حد  برداري، پشته را از طریق مخلوط براي به حداقل رساندن خطاهاي ناشی از ناهمگنی توزیعی (ضریب جدایش) باید قبل از نمونه -

 مطلوب همگن کرد.

 آوري کرد. ین تعداد جزنمونه ممکن را به ازاي هر نمونه جمعبراي به حداقل رساندن خطاهاي ناشی از ضریب گروهی شدن الزم است بیشتر -

خطاي نوسان 
 اي ناهمگنی دوره
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 برداري انواع خطاهاي نمونه -4-2جدول ادامه 

 نوع خطا توضیحات

 توان کل فرآیند تهیه یک نمونه را به چهار مرحله بنیادي و مستقل از هم تقسیم کرد: می
توانند مشخص شوند.  ها می ترین نقاط براي برداشت جزنمونه ها: با توجه به تغییرپذیري در پشته مناسب هانتخاب نقاط براي برداشت جزنمون -

 شود. این امر شامل تعداد مناسب نقاط نیز می
مشخص ها در پشته  برداري در پشته، مرزبندي هندسی محدوده جزنمونه ها: با توجه به حرکت نسبی وسیله نمونه مرزبندي محدوده جزنمونه -

 شود. می

برداري در پشته، مقدار مشخصی از مواد (جامد، مایع یا گاز) به  ها از محیط: بسته به میزان نفوذ وسیله نمونه جداسازي و استخراج جزنمونه -
 شود. گیر برداشت شده از محیط جدا می وسیله نمونه

گیرد،  گیري انجام می یک نمونه که روي آن اندازه  ی جزنمونهبراي تهیه یک نمونه: از مخلوط کردن تعداد معین  مخلوط کردن جزنمونه -
 شود. حاصل می

 براي آنکه مراحل فوق به درستی انجام شود، دو شرط زیر باید همواره صدق کند:

بل گیر به محیط و اثرات متقا برداري باید در تمام جهات هم احتمال باشد. این شرط مربوط به قبل از اصابت نمونه فضاي نمونه -
 برداري در شرایط اولیه هم احتمال باشد. توان گفت که خطاي نمونه ها بر یکدیگر است. بنابراین میآن

برداري با یکدیگر  برداري و چه بین اجزا محیط نمونه گیر و محیط نمونه برداري باید براي هر تصادفی چه بین نمونه فضاي نمونه -
 آید. محیط و حرکت دادن ذرات آن دو حالت پیش می گیر به هم احتمال باشد. پس از اصابت نمونه

خطاي تشکیل نمونه 
از جزنمونه (خطاي 

 انتخاب پیوسته)

تواند  . این تغییرپذیري میددارگیرد، تغییرپذیري  برداي انجام می مشخص کردن محدوده یک جزنمونه که قبل از جدایش آن از محیط نمونه
یابی خاصی  شود. در مواردي که ماده معدنی در مقیاس کوچک داراي جهت ي جزنمونه اطالق میمنشا خطایی شود که اصطالحا خطاي مرزبند

برداري از آن با توجه به وضعیت مرزبندي جزنمونه نسبت به امتداد مورد بحث  دهد، نمونه شدگی نشان می است و یا در امتداد معینی طویل
واند تغییرپذیري مرتبط با ناهمسانگردي شکل پیدایش ماده معدنی در جهات مختلف (در شود. از این رو به کمیتی نیازمندیم که بت تر می حساس

تواند موجب  مقیاس کوچک و در حدود بزرگی نمونه) را بیان کند. چنین ناهمسانگردي در شکل پیدایش ماده معدنی در جهات مختلف می
برداري موجب شود. برعکس، همسانگردي در شکل پیدایش ماده معدنی  نمونهبرداري شود و از این زاویه خطاهایی را در  تغییرات در ثابت نمونه

کند.  برداري کمک می شود و از این طریق به کاهش تغییرپذیري و نهایتا کاهش خطاي نمونهموجب ثابت بودن هر چه بیشتر این ضریب می
برداري شود. از این رو  ي سیستماتیک در سیستم نمونهتواند بروز بزرگترین خطاها خطاي مرزبندي محدوده جزنمونه از نوعی است که می

 .داردبررسی این خطا و علل پیدایش آن اهمیت زیادي 

خطاي مرزبندي 
 محدوده جزنمونه

شود. اگر مرکز ثقل یک ذره در محدوده مرزبندي شده قبلی باشد، آن ذره متعلق به هر انحرافی از قانون ثقل باعث به وجود آمدن این خطا می
تواند  مونه است و باید برداشت شود. در غیر این صورت متعلق به بخشی است که نباید با جزنمونه برداشت شود. در واقع مقدار این خطا میجزن

اي باشد که به بعضی از ذرات احتمال بیشتر براي انتخاب  نمونه از محیط باید به گونهاشد. استخراج واقعی جزمعرف کارآیی فاز برداشت نمونه ب
 ندهد. ندن و به بعضی دیگر احتمال کمتر براي انتخاب شدش

خطاي مرحله 
جداسازي جزنمونه از 

 محیط

اي به دلیل ایجاد گرد و غبار  ریز خشک است موجب بروز مشکل پیچیده برداري از موادي که شامل حجم زیادي از ذرات دانه نمونه
توان  این مشکل غیرممکن است ولی براي کاهش مقدار این خطا میبخش براي  شود. به طور معمول پیدا کردن راه حل رضایت می

 پیشنهادهاي زیر را ارایه کرد:
 به حداقل رساندن مقدار سقوط آزاد مواد -
 نقاله هاي بلند در نوار استفاده از شوت -
 هاي کوچک دهی ارتعاشی براي پشتهباربه کارگیري سیستم  -
 اي ن شانهک با سرعت کم به تقسیم بار وروديورود  -
 ایجاد فشار منفی کم در زیر هود -
 گیر قرار دادن پوشش روي نمونه -

 

خطاي ایجاد گرد و 
 غبار
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 برداري انواع خطاهاي نمونه -4-2جدول ادامه 

 نوع خطا توضیحات

ها و ایجاد خطا  وده شدن نمونهمانده در مسیر حرکت اجزاي نمونه و نیز سایش و خوردگی باعث آل گرد و غبار موجود در محیط، وجود مواد باقی
برداري، استفاده از  هاي نمونه سازي نیز باشد. با تمیز کردن دستگاه هاي آماده تواند ناشی از دستگاه ها می شود. عالوه بر این آلودگی می

 د.کرها جلوگیري  دگیتوان تا حدي از این آلوسایش با کیفیت قابل قبول می زنگ و ضد برداري از جنس فلزات ضد هاي نمونه دستگاه
 خطاي آلودگی

 تواند شامل موارد زیر باشد:این خطاها که ریشه انسانی دارد، می

 گیر و بازیابی ناکامل آن افتادن ذرات نمونه به خارج نمونه -

 هاي مختلفی است. هایی که مربوط به نمونه مخلوط شدن بخش -

 نصب شماره نمونه اشتباه -

 برداري ت نمونهنگهداري نامناسب تجهیزا -

خطاي ناشی از 
 اشتباهات غیرعمدي

ها و  برداري و آزمایشگاهی ضروري است. در این رابطه، بیلچه برداري براي عملیات نمونه اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات نمونه
م شود تا میزان خطا به حداقل هاي برداشت نمونه باید کامال تخت باشند و همچنین دقت زیادي باید در کارهاي آزمایشگاهی انجا قاشقک

 ها و با ابزارهاي لرزاننده باشد. اي، قاشقک هاي شانه کننده تواند ناشی از طراحی ضعیف تقسیم برسد. این طراحی می

خطاي ناشی از 
تجهیزات و 

آالت  ماشین
 برداري نمونه

محاسبه این خطا به شناخت بنابراین ، داردا خطا برداري است زیرا هر حلقه یک پراش ی این خطا ناشی از مجموع خطاهاي حلقه نمونه
 هاي خطا در هر حلقه است. مولفه

 خطاي برداشت نمونه

ها و  ها بستگی دارد. کارخانجات سازنده دستگاه جریان مواد در محل برداشت جزنمونه آهنگها به تغییرات  واریانس خطاي وزن کردن نمونه
کنند. این  ها را بر اساس یک تناژ ثابت توصیه می جریان مواد است و از این رو برداشت جزنمونهآهنگ برداري نگران تغییرات  وسایل نمونه

ها، به روش مبتنی بر فاصله زمانی ثابت برتري دارد، زیرا در حالت اخیر نوسانات سرعت جریان مواد سبب بر هم خوردن  روش برداشت جزنمونه
 هاي ویژه است. د. روش برداشت نمونه بر اساس تناژ ثابت پرهزینه و نیازمند مراقبتفضاي هم احتمال و در نتیجه بروز خطا خواهد ش

خطاي وزن کردن 
 نمونه

 برداري کنترل خطاي نمونه -2-7-2

وجود  قوانین جهانی که طوريه ب ،متغیر هستند خود بسیار ابعاد و طبیعت، از نظر شوند تهیهها ها باید از آن اي که نمونه مواد توده
هاي  تواند در کارخانه اصول اساسیمی ،و کنترل خطا یتبا این حال به منظور محدود ها بدهد.دستوراتی در مورد آند که بتواند ندار

 مورد توجه قرار گیرد. مختلف مواد ازبرداري  نمونه درژي رمتالو
(که بر اساس مقدار آزمایشگاهی  یمقادیر مشخص از ي یک محدودهرکه به طور آما ،شود انجام می خطادسته یک تعدیل خطا با 

فرمول  ،شود مقدار صحیح در درون آن است. یک فرمول مورد استفاده معمول براي تعدیل خطا می ضفر است و شوند) فرض می
 :صورت زیر استریشه میانگین مربع به 
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Vm انحراف میانگین 
∑d ز مقدار میانگینا همجموع انحراف مقادیر مشاهده شد 

n تعداد مشاهدات 
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 کنترل متالورژیکی کارخانه -2-8

. یک برگه موازنه دهده یو ارزیابی اقتصادي را ارا فنیبرداري روزمره باید همه اطالعات مورد نیاز براي کنترل  نمونهدر کارخانه، 
 :ها شکل اصلی آن به صورت زیر است یريگ نظر آید، اما با تطبیق همه اطالعات اندازهه متالورژیکی ممکن است پیچیده ب

 حساب نیامدهه دریافتی = واحدهاي کنسانتره + واحدهاي عبوري + واحدهاي باطله + واحدهاي ب 1واحدهاي
 شود.   کار برده میه قرار گرفته، ب فرآوريبراي هر کانی با ارزشی که تحت  "واحدها"کلمه 

شکنی،  درباره رطوبت، کیفیت سنگ فنیبیان حساب سود و زیان، اطالعات  هاي گوناگون عالوه بر روي نمونهبر ها  آزمایش
تغییر در ترکیب کند.  ه مییهاي گوناگون فرآیندهاي انجام شده، ارا از کانسنگ دریافتی و راجع به روش نظایر آناکسیداسیون و 

 چنانچه هدف. باشدتلفات  تواند دالیل اصلی می یتماهابعاد و  مانند  اي بیش از چند هفته براي دورهاي  هاي توده نمونهدر کانسنگ 
  توانند اطالعاتی با ارزش باشند. میبازدهی باال باشد،  بهسرپرست کارخانه دستیابی 

اختالفی اساسی وجود دارد. این دو نوع فعالیت نباید با هم اشتباه  ،بین کار کنترل یک کارخانه و آزمایش کردن کانسنگ در آزمایشگاه
پذیري، با یکدیگر متناسبند و همه اپراتورها باید به نگهداري  چند با مقداري معین از انعطاف هر شرایط، کلیهد. در کارخانه گرفته شون

هاي جدید با توجه به  د و روشند انجام گیرنتوان ها می در آزمایشگاه، آزمایششرایط کاري با کمترین انحراف توجه داشته باشند. 
هاي پایین همه فعالیتهر تغییر معلوم در خط جریان،  تواند در کارخانه خطرناك باشد. د. اما این کار میات مطلوب آزمایش شوییجز

شده باشد. به منظور پیامدها  کلیهاینکه  اي انجام شود مگر دهد و نباید هیچ تغییري در هیچ نقطه تحت تاثیر قرار میدستی فرآیند را 
 باشد.اپراتورها  در راستاي کمک بهید برداري با همین دلیل است که کار نمونه

1- Units 

 

                                                



 

 

 

 

 

 3صل ف

 آالت، تجهیزات و ماشین

 ابزارآالت برداشت نمونه 
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 آشنایی -3-1

 هاي متفاوتی وجود دارد که در ادامه تشریح شده است: هاي مختلف روش برداري از محیط براي نمونه

 برداري از مواد جامدنمونه -3-2

 برداري با اوگر نمونه -3-2-1

مـواد   آورد. رود و نمونه را به بیرون می شکل است که در مواد سست به صورت چرخشی فرو می Tاي مارپیچی با دسته  هاوگر وسیل
 ).3-3شوند (جدول  موجود در مارپیچ اوگر با ابزار مناسب جدا می

 گیربرداري به وسیله لوله نمونه نمونه -3-2-2

و انتهاي لوله بیرونـی باریـک    که یکی به صورت آزاد درون دیگري جاي داردست امتحدالمرکز شامل دو لوله  ،اي  ر لولهگی نمونه -
شـود پـس از آن لولـه     بـردراي وارد مـی   گیرند و در کپه مورد نمونه ها در امتداد هم قرار می در زمان برداشت نمونه ابتدا شیار لوله. است

 شود. اولیه نمونه از آن خارج می با قرار دادن شیارها در وضعیتگیر از کپه خارج و  چرخد تا نمونه محفوظ بماند. نمونه بیرونی می
اي را به داخـل تـوده معـدنی     متر بیشتر نباشد، لوله سانتی 5در مواردي که اندازه قطعات ماده معدنی که بر روي هم انبار شده از  -

اي و در بعضـی مـوارد    بـرداري لولـه   بـرداري را نمونـه   گیرند. این روش نمونه کنند و مواد داخل آن را به عنوان نمونه در نظر می فرو می
کننـد و نیـز    گیر به داخل ماده معدنی آسان شود، لبه ابتداي لوله را تیـز مـی   گویند. براي این که راندن لوله نمونه گیري تفنگی می نمونه

رون نریزد. اگر ابعاد مـاده معـدنی و یـا    مواد داخل آن بی  سازند تا به هنگام بیرون کشیدن لوله، مقطع این قسمت را کمی مخروطی می
 هایی در داخل کپه حفر کرد. ها یا ترانشه برداري باید چاهک براي نمونه  اینکه ضخامت توده از هفت متر تجاوز کند،

 برداري به وسیله مالقه  نمونه -3-2-3

از بـرداري   و همچنـین بـراي نمونـه    مالقه با ابعاد یا شکل مناسب براي برداشت نمونه از مقطع عرضـی یـک جریـان متحـرك     از
برداري از جریان متحرك، نمونه با یک حرکـت مالقـه از سراسـر     شود. در نمونه میها و سایر ظروف استفاده  ها، بشکه ها، کیسه استوانه

 هاي متناوب باید با حرکت مالقه در جهات مخالف برداشته شود. شود. نمونه جریان گرفته می

 ه وسیله بیلچهبرداري ب نمونه -3-2-4

کنند و از وسط هـر یـک    کنند تا به طور یکنواخت پخش شود سپس یک توري چهارخانه را روي مواد پهن می مواد را ابتدا پهن می
 دارند. هاي تور قسمتی از ماده معدنی را به کمک بیلچه برمی از چهارخانه
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 برداري از نوار نقاله نمونه -3-2-5

گیرد. در حالت توقف مواد موجـود در نـوار    در حالت توقف یا حرکت به صورت دستی یا خودکار انجام مینقاله، نوار برداري از  نمونه
بـرداري را   نمونـه  ،شـود. در حالـت حرکـت    متر از روي نوار برداشت شده و به عنوان نمونه در نظر گرفته می یکنقاله در فاصله حدود 

 توان به وسیله وسایل دستی و خودکار انجام داد. می

 برداري مکشی نمونه -3-2-6

هـا   ها، انبارهاي کشـتی یـا کـامیون    هاي باربري، قایق هاي بزرگ از ماشین بردارهاي مکشی (ستون خال) براي برداشت نمونه نمونه
 گیرد. برداري انجام می نمونه ،گیرند. به کمک ایجاد خال در ستون مورد استفاده قرار می

 ات  و مایع  برداري از پالپ نمونه -3-3

نمونـه  د. گیـر  و مناسب بودن براي انتقال به مرحله بعـدي انجـام مـی    ها آنبه منظور بررسی کیفیت از پالپ و مایعات برداري  نمونه
بـا همـزن    را کاهش نمونه پالپ باید با دقت انجام گیرد. کـل نمونـه  برداشت شده باید پس از کاهش حجم به آزمایشگاه ارسال شود. 

کـه آن را بـه دو نیمـه مسـاوي تقسـیم       ریزنـد  مـی د و سپس در ظرفـی  ورنآ کی به صورت سوسپانسیون در میدستی یا اختالط مکانی
بخشـی   هدر رفتن. یک اشتباه رایج در این مرحله، همزدن شدید پالپ و شود این عمل تا دستیابی به نمونه مورد نظر تکرار میکند.  می

 ه شده است.ارای 1-3و مایعات در جدول برداري از پالپ نمونه هاي متداول روشاز آن است. 

 برداري از پالپ و مایعات هاي نمونه روش -1-3جدول 

 توضیحات دستورالعمل برداري روش نمونه

 برشی
با آهنگی ثابت حرکت  1دهنده  شود. برش برداشت نمونه با حرکتی متناوب از کل جریان پالپ انجام می

 سازد. پذیر به سطل نمونه منتقل می کند و مواد را از طریق شیلنگی انعطاف می
بهترین مکان براي برداشت نمونه در سرریز 

 کالسیفایر است.

برداري از پالپ ساکن   نمونه
 (مانند مخازن)

هاي استاندارد، چندین جزنمونه از اعماق مختلف در یک مرحله برداشت شده و با  با استفاده از بطري
سازي و  آید. نمونه کلی به دست آمده پس از مراحل آماده ها نمونه کلی به دست میمخلوط کردن آن

 شود. کاهش وزن به آزمایشگاه ارسال می

تعداد جزنمونه از اعماق مختلف به توزیع 
بندي، سرعت سقوط، گرانروي و نظایر  دانه

 آن بستگی دارد.

برداري  نمونه
از پالپ در 
 حال جریان

برداري  نمونه
از محل 

 تخلیه پالپ

برداري با حرکت یکنواخت و در یک جهت انجام   هاي وروي و خروجی نمونه در کانال در این روش
 شود. می

برداري، پالپ نباید از دهانه  هنگام نمونه
گیر سرریز شود که در این صورت سبب  نمونه

شود. همچنین باید  دار می ایجاد خطاي نظام
برابر بزرگتر از قطر  4گیر حداقل  دهانه نمونه

 ابعاد ذرات در پالپ باشد.ترین  درشت

برداري   نمونه
 از جدار لوله

چند لوله نازك عمود بر لوله حاوي پالپ در داخل آن و در فواصل مختلف نسبت به مرکز لوله کار گذاشته 
شود. سر دیگر لوله در بیرون از لوله حاوي پالپ بوده و به شیري متصل است. با باز کردن هر یک از  می

 توان اقدام به تهیه نمونه کرد. دلخواه و در فاصله شعاعی دلخواه از لوله حاوي پالپ میشیرها در زمان 

شود که نتوان این روش هنگامی استفاده می
 از محل تخلیه پالپ نمونه تهیه کرد.

1- Cutter 
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 هامواد معدنی و گاز غبارگرد و  ازبرداري  نمونه -3-4

هـا و  برداري از گازهاي سوختنی و یا هواي داخل تونـل  روش براي نمونه اینشود.  ب انجام میهاي جاذوسیله محلوله جذب گاز ب
 دهنـد  عبور مـی  ها مورد نظر استیین آنهاي جاذب گازهایی که تعپمپ از محلول به وسیلهرا  معدنمعادن مناسب است. هواي داخل 

 کنند.   می هحاسبرام و سپس ازدیاد وزن هر ظرف جاذب
ماننـد   ،توان استفاده کرد نیز می جامداتتوان گاز جذب شده را با گرمادهی از محلول جاذب جدا کرد. براي جذب گازها از  اغلب می

برداري بـه   رود. نمونه کار میه ب  CO2و براي جذب داردبا پنبه نسوز است که در یک لوله قرار  NaOH ذرات ی ازآسکاریت که مخلوط
تـوان از   چنانچه ازدیاد وزن ظرف جاذب، مقدار جز مورد نظر را مشخص نسازد، می، استروش جذب اغلب توام با مراحل بعدي تجزیه 

تبدیل و سپس با محصول کلریـد بـاریم    H2SO4 به H2O2 به کمکرا  SO2 توان گاز نیز استفاده کرد. مثال می هاي شیمیایی واکنش
گیـري گازهـاي حاصـل از     هایی که در آزمایشگاه براي جذب و انـدازه د. یکی از دستگاهکررسوب داد و وزن رسوب حاصل را مشخص 

مقدار یـک جـز را    ،حجمی (کاهش یا افزایش حجم) روشبیشتر به  دستگاه. این )1-3(شکل  نام دارد 1رود، اورسات کار میه ب احتراق
 .کند مشخص می

 
 ساتدستگاه اور -1-3شکل 

. گرد و غبار صنعتی ذراتی هسـتند کـه در نتیجـه    شودمی انجامبرداري از گرد و غبار، بخارات و دود نیز اغلب به روش جذب  نمونه
 تقطیـر ، سوختنشوند. بخارات، ذراتی هستند که در نتیجه  وارد فضاي کارخانه یا اتمسفر می ،خرد کردن یش واعمال مکانیکی مانند سا

ذرات موجود در هوا، حجم معینی از آن را از یک مایع مناسـب   محاسبه میزانبراي . شوند حاصل می هاي شیمیایی در واکنش تصعیدو 
شـمارند. در فضـاي    ها را میمیکروسکوپی تعداد آن روشو یا به کنند  میو سپس وزن ذرات را محاسبه  دهند میعبور  آب مقطرمانند 

ایـن امکـان   . انجـام شـود  هاي دورتر از آن هاي مختلف مثال نزدیک منبع مولد ذرات و قسمتبرداري از هوا باید از قسمت بسته، نمونه
 د.رهاي مخصوصی مانند پنبه نسوز عبور داد و افزایش وزن را محاسبه ک هوا را از صافی وجود دارد که

1- Orsat 
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2 عمل 8 ستورال ه  د ه نمون ري در کان ردا ی ب ی را  آ

 

 سازي نمونه و آماده برداري ابزار و تجهیزات نمونه -3-5

 شده است. ارایه، شکل این تجهیزات 3-3ي و در جدول بردارنهمشخصات تجهیزات نمو 2-3در جدول 
 هاگیري و مشخصات آنتجهیزات نمونه -2-3جدول 

  شماره 
 )3-3(جدول 

 وزن نمونه برداشت شده * ویژگی مقیاس
مشخصات اساسی 

 دستگاه
 برداري محل نمونه

نوع 
 دستگاه

 ردیف

1 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
 تخراج شده از چالکل مواد اس حفاري مواد بسیار نرم

 با استفاده از متهحفاري 
 مارپیچیهاي  تیغهبا 

 يهاها، پالسر خاك
 هاي باطلهاي،  رودخانه

 و سدهاي باطله یمعدن
 1 اوگر

2 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
 کیلوگرم 5تا  5/0 سرعت باال، هزینه کم

 5تا  5/1قطر لوله 
 متر 5/1متر و طول  سانتی

مخازن، پودر خمیر 
زي و هاي فل کنسانتره

غیرفلزي، مواد دانه ریز 
 همگن

اي دو  لوله
 بخشی

2 

3 
تمامی 
 ها مقیاس

حرکت مالقه از سراسر 
 جریان

با توجه به چگالی مواد معدنی و 
سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم تا  نمونه می
 چند ده کیلوگرم تغییر کند.

 شبیه مالقه است.
جریان متحرك، 

ا، ه ها، کیسه استوانه
 ها و ظروف بشکه

اي  مالقه
 دستی

3 

4 
تمامی 
 ها مقیاس

تناوب برداشت نمونه به  -
قابلیت  دي، رطوبت، نب دانه

چسبندگی ماده معدنی 
 بستگی دارد.

هاي معدنی با  براي توده -
 5ابعاد بزرگتر از حدود 

 متر کاربرد ندارد.سانتی

 کیلوگرم 5تا  2

برداري داراي ابعاد  نمونه
متر طول،  سانتی 30-20
متر عرض و  سانتی 20-15

 3-5هاي آن  ارتفاع لبه
 متر است.سانتی

جایی در هنگام جابه
مواد معدنی در فاصله 

 چند متر
 4 بیل

5 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
کل جریان در شعاع کمان 

 کاتر است.

برداشت در حد یک کمان دایره 
(با توجه به چگالی مواد معدنی و 

سرعت نوار و دبی بار، وزن 
تواند از چند کیلوگرم تا  مونه مین

 چند ده کیلوگرم تغییر کند.)

برداشت مواد با استفاده از 
 برش دهنده چرخشی

برداري از نوار نمونه
 نقاله

چرخشی 
با مسیر 

 کمانی
5 

6 
پیشاهنگ، 

 صنعتی

برداري از عرض در نمونه
جریان، خطا به وجود خواهد 

آمد و نمونه برداري 
غیرتصادفی خواهد بود. 

 برداشت نمونه از کل جریان

با توجه به چگالی مواد معدنی و 
سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم تا  نمونه می
 چند ده کیلوگرم تغییر کند.

استفاده از دریچه 
 گیري نمونه

برداري از نوار نمونه
 نقاله

 -فالپ
 گیت

6 

7 
پیشاهنگ، 

 صنعتی

بندي متقاطع رخ  اگر طبقه
 دار نظامان خطاي دهد، امک

 وجود دارد.

بسته به مدت زمان نگه داشتن 
 تیغه، متغیر است.

استفاده از تیغه ساکن 
 گیرينمونه

برداري از نوار نمونه
 نقاله

دریچه 
کن تقسیم

 -نده گیت
 اسپلیتر

7 

 
اي با توجه به همگن بودن و یکنواختی خصوصیات فیزیکی و  نه لحظهیت و مشخصات دستگاه مورد استفاده متفاوت است. در برخی از موارد نموه* وزن نمونه با توجه به ما

سازي شود و  در یک بازه زمانی مثال شبانه روز انجام و نمونه کل گرفته شده همگنرداري ب شیمیایی ماده معدنی قابل استفاده است. در برخی از مواقع نیز الزم است نمونه
 تشخیص همین امر است.برداري  آرا یا متالورژ در مجموعه پرسنل داراي صالحیت نمونه د. علت حضور مهندس تولید، کانهنمونه جزیی به مقدار چند کیلوگرم انتخاب شو

 



م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 2 آال 9 

 

 هاگیري و مشخصات آنتجهیزات نمونه -2-3جدول ادامه 
 شماره   

 )3-3(جدول  
 وزن نمونه برداشت شده  ویژگی مقیاس

مشخصات اساسی 
 دستگاه

محل 
 برداري نمونه

 ردیف تگاهنوع دس

8 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

 هاي غیرتصادفی نمونه -

کل جریان را  برش دهنده -
 برش دهندهپیماید و دهانه  نمی

 مساوي عرض جریان نیست.

برش با بخشی از جریان که 
 شود.برداشت می دهنده

 برش دهندهاستفاده از 
 گیرينمونه

برداري از نمونه
 -شکاف نوار نقاله

 چرخشی
8 

9 

پیشاهنگ، 
 نعتیص

و  جرم مخصوصبا توجه به  دار نظامبرداري با خطاي نمونه
تواند از  دبی مواد، وزن نمونه می

چند کیلوگرم تا چند ده کیلوگرم 
 تغییر کند. 

برداري از نمونه استفاده از خراش دهنده
 نوارنقاله

 9 نوار متقاطع

10 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

کاربرد براي جریان مواد همگن  -
 قالهروي نوار نبر 

در مورد مواد معدنی که مورد  -
کاربرد  اند خردایش قرار گرفته

 ندارد.

با توجه به چگالی مواد معدنی و 
سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم تا  نمونه می
 چند ده کیلوگرم تغییر کند.

برداشت نمونه به صورت 
دایم و پیوسته از جریان 

 توده معدنی است.

 قالهسرریز نوار ن

سرریز  -ثابت
 نوار نقاله

10 

11 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

 روش ساده و کم هزینه -
 دقت پایین -
عدم کاربرد براي ذرات درشت  -

 و چسبنده

با توجه به چگالی مواد معدنی و 
سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم تا  نمونه می
 چند ده کیلوگرم تغییر کند.

برداشت نمونه به صورت 
دایم و پیوسته از جریان 

 توده معدنی است.

ها و  ناودان
هایی که در  لوله
ها فاز مایع آن

یا پالپ جریان 
 دارد.

 11 ناودانی

12 

 هاي ریزدانه تودهمناسب براي  - آزمایشگاهی
باید در تمام سطح و به  دهی بار -

د و شوانجام  واختصورت یکن
دستگاه روي سطح صاف قرار 

 گیرد.

چگالی مواد معدنی و با توجه به 
سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم تا  نمونه می
 چند ده کیلوگرم تغییر کند.

یک مکعب شامل 
مستطیل که سطح آن 

توسط صفحات موازي به 
 ،چند قسمت تقسیم شده

 تشکیل شده است. 

برداري از نمونه
 توده مواد

 12 اي شانه

13 

ي به باردهی بردار دقت نمونه آزمایشگاهی
کامال  باردهی بستگی دارد و باید

موازي و در امتداد محور مرکزي 
 مخروط انجام گیرد.

با توجه به چگالی مواد معدنی و 
سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم تا  نمونه می
 چند ده کیلوگرم تغییر کند.

شامل یک مخروط که در 
لوله  دوقسمت زیرین به 

وي منتهی با قطر مسا
 شود، است. می

برداري از نمونه
فازهاي جامد و 

 پالپ
 13 مخروطی

14 

 کاربرد براي جریان مواد همگن - آزمایشگاهی
در مورد مواد معدنی که مورد  -

کاربرد  اند خردایش قرار گرفته
 ندارد.

با توجه به چگالی مواد معدنی و 
سرعت نوار و دبی بار، وزن 

لوگرم تا تواند از چند کی نمونه می
 چند ده کیلوگرم تغییر کند.

اي شیبدار  داراي صفحه
است، که بر روي آن 
تعدادي مانع به شکل 
منشورهایی با قاعده 

 مثلث نصب شده است.

برداري از  نمونه
 توده مواد

ثابت 
 اي صفحه

14 

15 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

با تنظیم فاصله زمانی و میزان 
توان  برداشت دو نمونه متوالی می

برداري را کنترل و در  نمونهخطاي 
 حد مجاز ثابت نگه داشت.

ها طوري طراحی  این دستگاه
که قادر به برداشت کلیه  اند شده

مواد معدنی در حال حرکت در 
 طول زمان معین هستند.

بردارها متحرك  این نمونه
و به طور معمول  هستند

سنج کار  با یک زمان
 کنند. می

برداري از  نمونه
یکی مکان توده مواد

 15 متحرك

 

 



3 عمل 0 ستورال ه  د ه نمون ري در کان ردا ی ب ی را  آ

 

 هاگیري و مشخصات آنتجهیزات نمونه -2-3جدول ادامه 
شماره   

 )3-3(جدول 
 ویژگی مقیاس

وزن نمونه برداشت 
 شده 

مشخصات اساسی 
 دستگاه

محل 
 برداري نمونه

 ردیف نوع دستگاه

16 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

گیري که با  داراي دریچه نمونه
دهی عمل  بارانحراف مسیر 

 دهد. ا انجام میگیري ر نمونه

با توجه به چگالی مواد و 
سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم  نمونه می
 تا چند ده کیلوگرم تغییر کند.

با قابلیت  دار هانیک موتور دند
ها با غلتک معکوس کردن حرکت

 متحرك باالیی متصل به نورد

برداري از  نمونه
متقاطع جریان  پودرها

 خطی
16 

17 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

برداشت مواد با سطل در مسیر  ظرفیت محدود
 جریان

شامل یک سطل و مکانیزم  -
 محرکه ترجیحا هیدرولیک است.

عمود بر  برش دهندههاي  لبه -
 گیرند. مسیر قرارمی

برداري از  نمونه
 پودرها

خطی در جهت 
-جریان 

متقاطع با 
 بازوي نوسانی

17 

18 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

موجود در نوار نمونه  از درون شیار
 پردازد. برداشت می

با توجه به چگالی مواد معدنی 
و سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم  نمونه می
 تا چند ده کیلوگرم تغییر کند.

هم از نظر طراحی و هم مفهوم 
اما وقتی تخلیه مواد  ،تر است ساده

هاي باالي نوار انجام  در سرعت
 آن دقت ندارد. شود، کاربرد می

برداري از  نمونه
 پودرها

خطی در جهت 
 -جریان

متقاطع با نوار 
 شکافدار

18 

19 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
برداري با حرکت رفت و برگشتی نمونه

 برش دهنده
به اندازه یک بار حرکت رفت 

 و برگشتی برش دهنده
شامل یک محرك زنجیري+ 

 برش دهنده
برداري از  نمونه

 پودرها
متقاطع با 

رکه مح
 زنجیري

19 

20 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
به اندازه یک بار حرکت رفت  برش دهنده بابرداري نمونه

 و برگشتی برش دهنده
شامل یک برش دهنده متحرك 

 در زیر نوار
برداري از  نمونه

 پودرها
متقاطع با برش 
 20 دهنده متحرك

21 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
برداري با حرکت رفت و برگشتی نمونه

 برش دهنده
ه اندازه یک بار حرکت رفت ب

 و برگشتی برش دهنده
شامل یک برش دهنده ثابت در 

 زیر بار دهنده
برداري از  نمونه

 پودرها
متقاطع با برش 

 دهنده ثابت

 

21 

22 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
برداري با حرکت رفت و برگشتی نمونه

 تیغه در خط مستقیم
به اندازه یک بار حرکت رفت 

 و برگشتی تیغه
یغه متحرك+ برش شامل یک ت

 دهنده
برداري از  نمونه

 پودرها
متقاطع با 

حرکت رفت و 
 برگشتی

22 

23 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
برداري از  نمونه گیر شامل دریچه نمونه دریچهبا یک بار برداشت  گیري دریچه نمونه با برداري نمونه

 23 متقاطع خطی پودرها

24 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

د ریز برداري کم ظرفیت با ابعا نمونه
که هم براي پالپ و هم جامدات 

 شود. استفاده می

به اندازه یک بار چرخش برش 
 دهنده

شامل یک برش دهنده ثابت در 
 زیر بار دهنده

از جریان پودر در 
حال ریختن نمونه 

 گیرد. می

کمان 
 -چرخشی

چرخشی کمان 
 افقی

24 

25 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

کنترل مشکل مواد مرطوب و چسبنده 
 دهد. را بهبود می

با توجه به چگالی مواد معدنی 
و سرعت نوار و دبی بار، وزن 

تواند از چند کیلوگرم  نمونه می
 تا چند ده کیلوگرم تغییر کند.

عملیات پیوسته سیکل چرخشی با 
اي چرخشی  سنج در صفحه زمان

 درجه نسبت به افق 30با زاویه 

براي جریان جامد 
با ظرفیت زیاد و 
مواد دانه درشت 

متر) سانتی 10(تا 
با استفاده از 

 مالقه چرخشی

کمان 
 -چرخشی

 دورانی مایل
25 

26 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

در معرض برش دهنده هاي  لبه
فرسایش یکنواخت هستند و از خطاي 

 شود. سیستماتیک جلوگیري می

یک برداشت کل مواد در 
 حرکت خطی یا دورانی

برداري از  نمونه کننده شامل یک تقسیم
 پودر

کمان 
 -شیچرخ

شکافنده 
 چرخشی

26 

 

 



م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 3 آال 1 

 

 هاگیري و مشخصات آنتجهیزات نمونه -2-3جدول ادامه 
شماره 
(جدول 

3-3( 
 ویژگی مقیاس

وزن نمونه برداشت 
 شده

مشخصات اساسی 
 دستگاه

محل 
 برداري نمونه

 نوع دستگاه
رد
 یف

27 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

 200جریان  آهنگمناسب براي 
 تن بر ساعت

با توجه به چگالی مواد 
عدنی و سرعت نوار و دبی م

تواند از  بار، وزن نمونه می
چند کیلوگرم تا چند ده 

 کیلوگرم تغییر کند.

شامل یک محفظه مانع ورود 
غبار، صفحه پیمایشی 

برش هاي  غبارگیرها، لبه
قابل تنظیم،  دهنده
هاي دسترسی و  صفحه
 دار هاي شوت لبه اتصال

برداري از  نمونه
پودرها در 

هاي بعد از  شوت
 شکن سنگ

رمزي مدل 
1300 

27 

28 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

تا جریان  آهنگمناسب براي 
 تن بر ساعت 7000

با توجه به چگالی مواد 
معدنی و سرعت نوار و دبی 

تواند از  بار، وزن نمونه می
چند کیلوگرم تا چند ده 

 کیلوگرم تغییر کند.

شامل یک محفظه مانع ورود 
غبار، صفحه پیمایشی 

برش هاي  غبارگیرها، لبه
قابل تنظیم،  دهنده
هاي دسترسی و  صفحه
 دار هاي شوت لبه اتصال

برداري از  نمونه
پودرها در 

هاي بعد از شوت
 شکن سنگ

 28 800اولیه مدل 

29 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

برش برداشت نمونه با استفاده از 
 دهنده

با توجه به چگالی مواد 
معدنی و سرعت نوار و دبی 

ند از توا بار، وزن نمونه می
چند کیلوگرم تا چند ده 

 کیلوگرم تغییر کند.

با  Cنوع  برش دهنده
، هواییهاي جریان  بافل

هیدرولیکی یا زنجیري 
 مکانیکی

در مراحل نهایی 
برداري  نمونه

 شود.استفاده می
 K – 200مدل 

 29 ساخت رمزي

30 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

قابلیت تقسیم مواد به واحدهاي 
تن  20چندگانه+ حداکثر ظرفیت 

 بر ساعت

برداشت با یک بار چرخش 
 برش دهنده

تواند  نوع محرك آن می
 هواییهیدرولیک، مکانیکی، 

 باشد.

در مراحل نهایی 
شکنی  سنگ

براي ذرات به 
 5/2ابعاد 

 مترسانتی

کننده  تقسیم
دوارنمونه مدل 

RSD ñ3400 
30 

31 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

و  برش دهنده بابرداشت نمونه 
 گیر ه نمونهانتقال آن به میل

 ،جداگانه برش دهنده 4 - برش دهنده بابرداشت مواد 
قابل  برش دهندههاي  هتیغ -

 ،UHMWتنظیم 

برداري  نمونه
 ثانویه و ثالثیه

مدل  -چرخشی
با  4500

کننده  تقسیم
 پیوسته نمونه

31 

32 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

برداشت مواد تحت فشار ناشی از 
 گیر ورود مواد از باالي نمونه

ت مواد تحت فشار از برداش
 درون لوله

به صورت عمودي روي ویا  -
نزدیک خروجی پمپ نصب 

 شود. می
ها به صورت  اتصال -

 یا فالنج ویکتوئالیک

برداري  نمونه
پیوسته 
اي براي  کلوخه

 آنالیز در خط

 

اي  لوله
مدل  -فشاري

5000 

 

32 

33 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

 ،ردایش کم مواد منتقل شدهخ -
بدون آلودگی بدون خطا و  -

 ،نمونه
همسان با استانداردهاي  -

 اي برداري تسمه نمونه

با توجه به چگالی مواد 
معدنی و سرعت نوار و دبی 

تواند از  بار، وزن نمونه می
چند کیلوگرم تا چند ده 

 کیلوگرم تغییر کند.

با  برش دهندهشامل یک 
 حرکت خودکار قابل تنظیم

براي برداشت  -
پودري از   نمونه

هاي  هنقال
 متحرك

 ARMنواري  
TM بردار  (نمونه

با روش 
بازگشت 
 خودکار)

33 

34 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
ریز،   مناسب براي مواد دانه

 مرطوب و چسبنده 
برداشت مواد با یک بار 

 حرکت رفت و برگشتی تیغه
 برداري خطی نمونه

 محرکه پنوماتیکی انحصاري
برداري از  نمونه
 پودر

صفحه متحرك 
 1200مدل 

34 

 

 



3 عمل 2 ستورال ه  د ه نمون ري در کان ردا ی ب ی را  آ

 

 هاگیري و مشخصات آنتجهیزات نمونه -2-3جدول ادامه 
  شماره 

 )3-3(جدول 
 ویژگی مقیاس

وزن نمونه برداشت 
 شده 

مشخصات اساسی 
 دستگاه

محل 
 برداري نمونه

 ردیف نوع دستگاه

35 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

نمونه  تواند ، میگیر این نمونه
در فواصل زمانی  ی رادقیق

نیز  قابل تنظیم و کندبرداشت 
 .است

برداشت با یک بار چرخش 
 برش دهنده

چرخنده  برش دهندهیک  -
به شکل قطاع مدور تشکیل 

کل جریان  ، به نحوي کهشده
 کند. میکانه را قطع 

 ،گیر بندي و کار نمونه زمان -
 الکتریکی است.

برداري از  نمونه
 پالپ

گیر  نمونه
 وزین

35 

11 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

 سرعت باال -

 دقت پایین -

اگر تعداد مراحل تقسیم 
وزن  شود،بار تکرار  nنمونه 

نمونه نهایی برداشت شده 
معادل 

n2
 خواهد بود. 1

 8-10( اي با قطر مناسب لوله
 سنگ برابر قطر بزرگترین ذره
است.  معدنی در حال حرکت)

دو صفحه  مقطع لوله توسط
اي عمود بر هم به چهار  تیغه

 د.شو قسمت تقسیم می

برداري از  نمونه
 پالپ

 36 اي لوله

36 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
لیتر در  50-100معادل  پالپ تحت فشار

 دقیقه
شامل لوله فشار و میله 

 گر اغتشاش
برداري  نمونه

 پیوسته از پالپ
 37 لوله فشاري

37 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
برداشت نمونه یا استفاده از لوله 

 گیر نمونه
لیتر در  50-100معادل 
 دقیقه

شامل یک سبد سوراخ دار و 
 گیر میله نمونه

برداري  نمونه
 پیوسته از پالپ

سبد 
 38 دار سوراخ

38 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
برداشت نمونه با ایجاد برش در 

جریان مواد و انتقال به لوله 
 گیر نمونه

لیتر در  50-100معادل 
 دقیقه

هاي ثابت و  برش دهندهشامل 
 گیر هاي نمونه لوله

برداري  نمونه
برش دهنده  پیوسته از پالپ

 ثابت
39 

39 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

با تنظیم حرکت لوله عبور پالپ و 
یا دور موتور در فواصل زمانی 
ثابت و به صورت غیرپیوسته 

کل پالپ را به مدت  توان می
 کوتاه برداشت کرد.

لیتر در  50-100معادل 
 دقیقه

سنج، کمپرسور شامل سطح
 کننده نغذیههوا و 

اري برد نمونه
 مقطعی از پالپ

کننده  منحرف
 پالپ

40 

40 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

با تنظیم حرکت لوله عبور پالپ و 
یا دور موتور در فواصل زمانی 
ثابت و به صورت غیرپیوسته 

کل پالپ را به مدت  توان می
 کوتاه برداشت کرد.

لیتر در  50-100معادل 
 دقیقه

و لوله  برش دهندهشامل 
 انعطاف پذیر

ري بردا نمونه
 مقطعی از پالپ

 41 لوله عمود

41 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

با تنظیم حرکت لوله عبور پالپ و 
یا دور موتور در فواصل زمانی 
ثابت و به صورت غیرپیوسته 

کل پالپ را به مدت  توان می
 کوتاه برداشت کرد.

لیتر در  50-100معادل 
 دقیقه

برش گیر و  شامل لوله نمونه
 دهنده

برداري  نمونه
 ز پالپمقطعی ا

 42 ناودان مایل

42 

پیشاهنگ، 
 صنعتی

هاي نمونه از یک  برداشت برش
 جریان عمودي

برداشت با یک بار چرخش 
 برش دهنده

سیستم محرکه: الکتریکی یا 
 بادي 
توانند با یک  بردارها می نمونه

نمونه  برش دهندهیا چند 
گردشی حول یک شفت 

 مرکزي تجهیز شوند

برداري از  نمونه
مدل رمزي  پالپ

500- 
چرخشی کامل 

GM-500 

43 

 



م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 3 آال 3 

 

 هاگیري و مشخصات آنتجهیزات نمونه -2-3جدول ادامه 
شماره 

 )3-3(جدول 
 ویژگی مقیاس

وزن نمونه برداشت 
 شده

مشخصات 
 اساسی دستگاه

 ردیف نوع دستگاه برداري محل نمونه

43 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
هاي نمونه از یک  برداشت برش

 جریان عمودي در یک قوس
شت با یک بار چرخش بردا

 برش دهنده

سیستم محرکه: 
 لکتریکیا

توانند  بردارها می نمونه
برش با یک یا چند 

نمونه گردشی  دهنده
حول یک شفت 

 مرکزي تجهیز شوند

 برداري از پالپ نمونه

رمزي مدل 
قوسی  -500

-500کامل 
B 

44 

44 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
با برداشت نمونه با ایجاد برش 

 برش دهنده

مواد با یک بار برداشت 
حرکت رفت و برگشتی 

 برش دهنده

برداري خطی  نمونه
محرکه  است و با

انحصاري و  هوایی
هاي قابل انعطاف  مدل

 است. برش دهنده

 برداري از پالپ نمونه
1100مدل

General 
Duty 

45 

45 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
 بابرداشت نمونه با ایجاد برش 

 برش دهنده

تواند از چند  وزن نمونه می
لوگرم تا چند ده کیلوگرم کی

 تغییر کند.
 برداري خطی نمونه

، بار اولیهبرداري از  نمونه
و کنسانتره   باطله

 فلوتاسیون

ice TM 
(محفظه 
یکپارچه 

 )برش دهنده

46 

46 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
برداشت نمونه با ایجاد برش 

 برش دهندهتوسط 

برداشت مواد با یک بار 
حرکت رفت و برگشتی 

 برش دهنده
 برداري خطی نهنمو

، بار اولیهبرداري از  نمونه
و کنسانتره   باطله

 فلوتاسیون

 1350مدل 
براي کارهاي 

العاده  فوق
 سنگین

 

47 

47 
پیشاهنگ، 

 صنعتی

آسانی ، احترتنظیم  انتقال و
محرك بادي و نیز ، داراي نصب

برش  دسترسی به انواع
و  مرطوب خشک،هاي  دهنده

 کنندهتقسیم 

بار  برداشت مواد با یک
حرکت رفت و برگشتی 

 برش دهنده
 برداري خطی نمونه

هاي با  براي جریان -
زیاد براي آنالیز  آهنگ

در خط یا محاسبات 
ژیکی و براي  متالور

سرریز سیکلون، باطله و 
 کنسانتره نهایی

یاکمدل 
1500 

48 

48 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
 برداري دقیق نمونه

برداشت مواد با یک بار 
 حرکت رفت و برگشتی

 برش دهنده
 برداري خطی نمونه

، بار اولیهبرداري از  نمونه
و کنسانتره   باطله

 فلوتاسیون

محفظه 
یکپارچه کاتر 

 1500مدل 
49 

49 
پیشاهنگ، 

 صنعتی

ورودي و  هاي داراي وضعیت
 ناودان نمونهو  خروجی گوناگون

 

 

از چند کیلوگرم تا چند ده 
 کند. کیلوگرم تغییر می

برداري خطی  نمونه
 برشی

، بار اولیهبرداري از  نمونه
و کنسانتره   باطله

 فلوتاسیون

 محفظه
)ICE مدل (

1350 
50 

 
 

 



3 عمل 4 ستورال ه  د ه نمون ري در کان ردا ی ب ی را  آ

 

 هاگیري و مشخصات آنتجهیزات نمونه -2-3جدول ادامه 
 شماره

 )3-3(جدول  
 ویژگی مقیاس

وزن نمونه برداشت 
 شده

مشخصات اساسی 
 دستگاه

محل 
 برداري نمونه

 نوع دستگاه
رد
 یف

50 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
هاي  برداشت نمونه با تیغه

 کننده نمونه در یک قوس جمع

برداشت مواد با چرخش تیغه 
تواند از چند  وزن نمونه می(

کیلوگرم تا چند ده کیلوگرم 
 تغییر کند)

محفظه مطمئن از نظر  -
 پاشش مواد

 محرکه باديسیستم  -
هاي  مدل آسترها و با -

با شرایط  قبطامختلف م
 یندآفر

وط براي مواد با سق
ها یا  آزاد از لوله

 شوت

قوسی سري 
 -متناوب 

 3000مدل 
51 

51 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
هاي  برداشت نمونه با تیغه

 کننده نمونه در یک قوس جمع

برداشت مواد با چرخش تیغه 
تواند از چند  وزن نمونه می(

کیلوگرم تا چند ده کیلوگرم 
 تغییر کند.)

 توان الکتریکی تک فاز -
 تجهیزات هوا -
تصال آن به صورت ا -

فالنج، ویکتوئالیک و یا 
 .استانتهاي لوله اتصال به 

براي پالپ با جریان 
 آزاد

مدل  -قوسی
3700 52 

52 
پیشاهنگ، 

 صنعتی
 برش دهنده بابرداشت مواد 

 برش دهنده بابرداشت مواد 
تواند از چند  وزن نمونه می(

کیلوگرم تا چند ده کیلوگرم 
 تغییر کند)

 ي بازرسیها داراي دریچه -
ها به صورت  اتصال -

 ویکتوئالیک یا فالنج
هاي  با دهانه برش دهنده -

 قابل تنظیم 

براي پالپ با جریان 
 آزاد

وزین مدل 
4000 – 

 پیوسته
53 

 
 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 اي دو بخشی لوله گیر نمونه-2

 
 

 ر اوگرگی نمونه -1

 

 



م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 3 آال 5 

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 جاییبرداري و جابه بیل نمونه -4

 
 مالقه دستی -3

 
 فالپ گیت گیر نمونه -6

 
 ر چرخشی با مسیر کمانیگی نمونه -5

 



3 عمل 6 ستورال ه  د ه نمون ري در کان ردا ی ب ی را  آ

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 شکاف چرخشی گیر نمونه -8

 
 کننده دریچه تقسیم گیر نمونه -7

 
 نقاله رثابت سرریز نواگیر  نمونه -10

 
 

 

 نوار متقاطعگیر  نمونه -9

 



م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 3 آال 7 

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 

 
 

 

 

 

 

 اي گیر شانه نمونه -12
 

 برداري مقطع لوله نمونه -11

 
 اي گیر ثابت صفحه نمونه -14

 
 

 ثابت مخروطی گیر نمونه -13

 



3 عمل 8 ستورال ه  د ه نمون ري در کان ردا ی ب ی را  آ

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 گیر متقاطع جریان خطی نمونه-16

 
 گیر مکانیکی متحرك نمونه -15

 

 
 دار گیر خطی با نوار شکاف نمونه -18

 
 نوسانیگیر خطی با بازوي  نمونه -17

 



م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 3 آال 9 

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 گیر با برش دهنده متحرك نمونه -20

 
 گیر خطی با محرك زنجیري نمونه -19

 
 

 ت و برگشتی در خط مستقیمگیر با حرکت رف نمونه -22

 
 

 گیر خطی با برش دهنده ثابت نمونه -21

 



4 عمل 0 ستورال ه  د ه نمون ري در کان ردا ی ب ی را  آ

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 گیر چرخشی کمان افقی نمونه -24

 
 گیر خطی نمونه -23

 
 

 

 گیر کمان چرخشی شکافنده نمونه -26

 
 

 گیر دورانی نوع مایل نمونه -25

 



م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 4 آال 1 

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 

 

 800رمزي مدل گیر  نمونه -28

 
 

 

 

 1300گیر رمزي مدل  نمونه -27

 
 

 

 RSD – 3400کننده چرخشی نمونه مدل  تقسیم -30
 

 K200گیر رمزي مدل  نمونه -29

 



4 عمل 2 ستورال ه  د ه نمون ري در کان ردا ی ب ی را  آ

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 

 5000مدل  -اي فشاري گیر لوله نمونه -32

 

 کننده پیوسته نمونهبا تقسیم 4500مدل  -گیرهاي چرخشی نمونه -31

 
 با صفحه کشویی 1200گیر خطی مدل  نمونه -34

 
 

 

 ARMگیر نواري  نمونه -33

 

http://www.heathandsherwood64.com/mineral.html%23%23
http://www.heathandsherwood64.com/mineral.html%23%23
http://www.heathandsherwood64.com/mineral.html##�


م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 4 آال 3 

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 

 گیر پالپ با لوله فشاري نمونه -36

 
 گیر وزین نمونه -35

 
 ثابت برش دهندهپالپ با  گیر نمونه -38

 
 دار گیر پالپ با سبد سوراخ نمونه -37
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 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 

 گیر پالپ با لوله عمود نمونه -40

 
 گیر پالپ منحرف کننده نمونه -39

 
 GM-500بردار چرخشی کامل  : نمونه500رمزي مدل گیر نمونه -42

 
 

 گیر پالپ با ناودان مایل نمونه -41

 



م سو ن -فصل  شی ر ما زا ت و اب زا جهی ت ت،  ت نمونهآال ش ردا ت ب 4 آال 5 

 

 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 General duty 1100خطی مدل  گیر نمونه -44

 
 

 

 B-500بردار قوسی کامل  : نمونه500رمزي مدل گیر نمونه -43

 

 العاده سنگین براي کارهاي فوق 1350خطی مدل گیر  نمونه -46
 

 )iceTMیکپارچه ( برش دهنده -45
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 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 

 1500خطی با محفظه یکپارچه کاتر مدل  گیر نمونه -48

 
 

 1500خطی نوع یاك مدل  گیر نمونه -47

 
 3000مدل  -هاي قوسی سري متناوب گیر نمونه -50

 

 1350) مدل ICEه(خطی برشی با محفظگیر نمونه -49
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 گیريهاي مربوط به تجهیزات نمونهشکل -3-3جدول  ادامه

 
 4000وزین مدل  گیر نمونه -52

 
 

 

 3700هاي قوسی مدل گیر نمونه -51
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 4صل ف

  برداري دستورالعمل نمونه
  آرایی در کانه 
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  51  برداري  دستورالعمل نمونه -مچهار فصل

 

  

  آشنایی -1- 4

  .مراجعه شود آرایی هاي کانه ها در آزمایشگاه سازي نمونه آمادهسازي نمونه به گزارش  هاي آماده به منظور آشنایی با روش

  برداري دستی نمونه -2- 4

  اي تودهبرداري  نمونه -1- 4-2

 .رود به کار میوسیله بیل/ بیلچه ه ب یشتریا براي مقادیر ب 1وسیله کاردكه ب هاي خردایش شده براي مقادیر کم نمونه ن روشای
تا وزن  شود می اصلی برداشتمقادیر کوچک تصادفی از توده همگن  به صورت ها زیر نمونهاي،  هتودبه روش  ،نمونه انباشتپس از 

  ).1-4کل(شنمونه مورد نظر تامین شود 

  
  اي به روش تودهنمونه  برداشت -1-4شکل

  مخروط چهار قسمتی -2- 4-2

  :زیر است شرحاین روش به  مراحل انجام

  )2-4اي صاف و فلزي به وسیله بیلچه (شکل اي از مواد به صورت مخروط بر روي صفحهایجاد پشتهگام اول: 

  ادنسوم ارتفاع اولیه با فشار د کاهش ارتفاع به یک گام دوم:

  تقسیم مخروط به چهار قسمت مساوي  وم:سگام 

مخلوط  یک مانده باقیو دو قسمت  گذارند میاز چهار قسمت را به عنوان نمونه شاهد کنار رو به رو دو قسمت  م:چهارگام 

  .شودمیجدید تشکیل 

  مورد نظر معرفتکرار سه مرحله قبلی تا رسیدن به  م:پنجگام 

                                                
1-Spatulas 

 ظروف
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  ت کردنمخروط و چهار قسم -2- 4شکل 

  ییجز برداشتروش  -3- 4-2

برداري در این روش به صورت سه بعدي از  کاربرد دارد. نمونه ،شوند این روش در مواردي که مواد با بیل تخلیه یا بارگیري می
هاي  . این روش ارزان و سریع است و نیاز به فضاي کمتري دارد. در صورتی که کلوخهگیرد انجام میهاي مختلف مواد معدنی  قسمت

و نوع قطعات  محتواي هر بیلچهمتر در بین مواد باشد نباید از این روش استفاده کرد. از آنجایی که در این روش، سانتی 5بزرگتر از 
ابعاد  باید باها  بیلچه ابعادوجود دارد.  دار نظامن بروز خطاهاي امکا بنابراینشود انجام می و به صورت چشمی بردار توسط نمونه

توده نمونه را به صورت یک مکعب مستطیل در آورد و آن را در طول به چند قسمت مساوي  .مطابقت داشته باشدذرات بزرگترین 
 25 عرض هب چهار قسمتیاز بیل استفاده برداري با  نمونه .کردبیلچه نمونه را برداشت  به وسیلهو به طور یک در میان  تقسیم کرد

با فرو بردن بیل در توده ماده معدنی، تمامی  .گیرد ، انجام میهایی به سه یا چهار قسمت تقسیم شده است تیغه به وسیلهمتر که سانتی
 شود.  می برداشتنمونه  جز به صورت یک در میان از حاشیهشود و  هاي بیل پر می قسمت

  با لوله برداري نمونه -4- 4-2

و مواد داخل آن به  کنند میاي را به داخل ماده معدنی فرو  متر بیشتر نباشد، لولهسانتی 5ذرات ماده معدنی از  بعاددر مواردي که ا
  شوند.  عنوان نمونه برداشت می

  



 

 

  

  

  

  

  

 5صل ف

  و معادن ذخایربرداري از  راهنماي نمونه
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  55  و معادن ذخایربرداري از  راهنماي نمونه -پنجم فصل

 

  

  آشنایی -1- 5

  شود. آرایی ارایه می برداري از ذخایر (پروژه اکتشافی) و معادن بسته به مراحل مختلف مطالعات کانه هاي نمونه در این فصل روش

  برداري از ذخایر نمونه -2- 5

  ارایه شده است. 3-5و  2-5، 1-5هاي  هاي آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ به ترتیب در جدول ر مقیاسبرداري از ذخایر د نمونه

 در مقیاس آزمایشگاهی ذخایربرداري از  نمونه -1- 5جدول 

  توضیح  شرح  ردیف

  شناخت ویژگی ذخایر ماده معدنی، بررسی قابلیت تغلیظ و مهندسی مفهومی  هدف  1

  هاي حفاري هگمانها و  ها، دویل ها، چاهک ترانشه  برداري محل نمونه  2

  کیلوگرم 500تا  200  وزن نمونه  3

  آرا و کانه معدن ی،شناس زمین کارشناسان  هاي مورد نیاز تخصص  4

  اکتشافی  و شناسی گزارش زمین  برداري اطالعات مورد نیاز نمونه  5

  هاي دستی بردار مخروطی و سایر روش ریفل و یا نمونه ک،ال شکنی، سنگ  سازي نمونه براي آماده تجهیزات و ابزار مورد نیاز  6

  
مته به صورت دانه ریز و پودر  هاي ایجاد شده به وسیله سنگ هاي خردهمعادن ذخایر و در هنگام انجام عملیات حفاري در 

از ولی در صورتی که  هستند (سیستم غبارگیر) آوري نمونهکیسه و یا محفظه جمع مجهز بههاي حفاري بعضی از دستگاه .هستند
آرایی  پس از تقسیم در محل براي مطالعات کانه ،آوريریزد جمعاطراف چال میدر  ي کهپودر معمولی استفاده شود هاي دستگاه

آرا و در صورت نیاز متالورژیست  معدن و کانه  شناس، برداري توسط تیم تخصصی متشکل از زمین طراحی نمونه .شود برداشت می
  ها باید همگن و معرف باشند. د. نمونهگیر انجام می

  برداري از کانسار در مقیاس پایه نمونه -2- 5جدول 

  توضیح  شرح  ردیف
هاي ترکیبی و تایید  هاي آزمایشگاهی، آزمایش بر روي نمونه بررسیبررسی تکرارپذیري و تایید نتایج   هدف  1

  طراحی مفهومی
  ها اي اکتشافی و در مواردي ترانشهه ها، گمانه اکلونها،  چاهک  برداري محل نمونه  2
  تن 10تا  5  وزن نمونه  3
  آرا شناسی، معدن و کانه کارشناسان زمین  هاي مورد نیاز تخصص  4

  آزمایشگاهی مرحله شناسی، اکتشافی، گزارش گزارش زمین  برداري اطالعات مورد نیاز نمونه  5
  شکن و وسایل بارگیري و حمل مناسب ابزارهاي دستی، کربر، سنگ  سازي نمونه تجهیزات و ابزار مورد نیاز براي آماده  6
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  برداري از کانسار در مقیاس پیشاهنگ (پایلوت) نمونه -3- 5جدول 

  توضیح  شرح  ردیف
  مدار طراحی  هدف  1
  هاي اکتشافی ها و تونل حفاري  برداري محل نمونه  2
  تن 400تا  100  وزن نمونه  3
  آرا و متالورژ شناسی، معدن، کانه ان زمینکارشناس  هاي مورد نیاز تخصص  4

  نتایج مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی و پایهاکتشافی،  هاي گزارش  برداري اطالعات مورد نیاز نمونه  5
  هاي حفاري دستگاه و لودر، کامیون  سازي نمونه تجهیزات و ابزار مورد نیاز براي آماده  6

  برداري از معادن نمونه -3- 5

  ارایه شده است. 5-5و  4-5هاي  ي از معادن روباز و زیرزمینی در جدولبردار نمونه

 برداري از معادن روباز نمونه -4- 5جدول 

  توضیح  شرح  ردیف
  تعیین مشخصات ماده معدنی مربوط به یک بلوك خاص  هدف  1
  هاي انفجاري  مواد خروجی حاصل از حفر چال  برداري محل نمونه  2
  گرمکیلو 50تا  20  وزن نمونه  3
  آرا  و کانه معدنکارشناس   تیم تخصصی مورد نیاز  4
  الگوي آتشباري بلوك استخراجی  برداري اطالعات مورد نیاز نمونه  5
  ها برداري از چالزن یا روش خودکار نمونهروش دستی   تجهیزات و ابزار مورد نیاز  6

  

 برداري از معادن زیرزمینی نمونه -5- 5جدول 

  توضیح  شرح  ردیف
  در پهنه استخراجیتعیین مشخصات ماده معدنی   هدف  1
  ها پیشروي و کارگاههاي  مواد خروجی از حفر چال  برداري محل نمونه  2
  کیلوگرم 50تا  20  وزن نمونه  3
  آرا یا کانه معدنکارشناس   تیم تخصصی مورد نیاز  4
  الگوي حفاري و آتشباري  برداري اطالعات مورد نیاز نمونه  5
  ها برداري از چالزن روش دستی یا روش خودکار نمونه  ار مورد نیازتجهیزات و ابز  6

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 6صل ف

 از برداري راهنماي نمونه

 هاي فرآوري کارخانه
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شفصل  رخانهراهنماي نمونه -مش ز کا ري ا ردا رآوري ب ف 5 هاي  9 

 

 آشنایی -6-1

 شود. یک واحد فعال فرآوري به تفکیک مدارهاي مختلف ارایه میهاي مختلف  برداري از قسمت دستورالعمل نمونهدر این فصل 

 مدار خردایش ازبرداري  نمونه -6-2

نقاله و مواد ورودي و خروجی محوطه انباشت و  شکن، نوار از بار ورودي، خروجی سنگارهاي خردایش باید از مدبرداري  نمونه
 گیرد. برداشت انجام 

 ثانویه شکن برداري از بار ورودي به سنگ نمونه -الف

تقریبی در مرحله استخراج گیرد. توزیع ابعاد و عیار  انجام می 1-6شکن ثانویه مطابق جدول  برداري از بار ورودي به سنگ نمونه
شکن اولیه تخلیه می شود بنابراین کنترل این بخش قبال انجام گرفته و  در سنگشود و مستقیما  توسط مهندسان استخراج کنترل می

 گیرد. شکن اولیه براي تنظیم و کنترل مراحل بعدي انجام می برداري از خروجی سنگ نمونه

 شکن به سنگ برداري از بار ورودي نمونه -1-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 بندي تعیین دانه هدف 1

 شکن اولیه بار ورودي به سنگ برداري محل نمونه 2

 تن تا یک 2/0 وزن نمونه 3

 آرا و کارگر ماهر تکنسین معدن، مهندس کانه بردار نمونه 4

 ي موجودها شناختی و ناخالصی کانی هاي استخراجی، بلوك برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 و لوازم بارگیري مناسب بیل مکانیکی، لودر تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6

 

 شکن باید طی مراحل زیر انجام گیرد: برداري از بار ورودي سنگ نمونه
دقیقه با استفاده از روش  30متري در مدت  5تا  2متري در یک برش کامل نواري  میلی 75تا  50هاي  برداشت نمونه سنگ -

 برداري دستی و یا مکانیکی هنمون
 و یا به صورت دستی JKMRCافزار  بندي بار با استفاده از نرم دانه -
 سازي مواد طبق دستورالعمل آماده d80تعیین بزرگترین و کوچکترین ابعاد ذرات و  -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 شکن برداري از مواد خروجی سنگ نمونه -ب

 .گیرد نجام میا 2-6شکن مطابق جدول  ی سنگبرداري از مواد خروج نمونه

 



6 عمل 0 ستورال ه  د ري در هاي نمون ردا ی  کانه ب ی را  آ

 

 

 شکن برداري از مواد خروجی سنگ نمونه -2-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 و توزیع آن، عیارسنجی و تعیین کارآمدي مدار بندي تعیین دانه هدف 1

 شکن اولیه بار خروجی از سنگ برداري محل نمونه 2

 کیلوگرم 500تا  50 وزن نمونه 3

 آرا  کانهوتکنسین  مهندس اربرد نمونه 4

 بندي و توزیع آن، عیارسنجی و تعیین کارآمدي مدار تعیین دانه برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 )2-4جدول شماره ( 30تا  27هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6

 

 د:گیر طی مراحل زیر انجام می شکن برداري از مواد خروجی سنگ دستورالعمل نمونه
 نقاله و سیلوهامتر نوار  2تا  یکبرداشت نمونه از  -
 برداري  ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداري تهیه گزارش نمونه -

 برداري از نوارنقاله  نمونه -پ

 گیرد. انجام می 3-6برداري از نوارنقاله مطابق جدول  نمونه

 برداري از نوارنقاله  نمونه -3-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 بندي و توزیع آن، عیارسنجی و تعیین کارآمدي مدار تعیین دانه هدف 1

 ریزش نوارنقاله ساکن، متحرك و در حالت از  برداري محل نمونه 2

 کیلوگرم 50تا  5 وزن نمونه 3

 آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4

 ها و ظرفیت ، عیاريابعاد توزیع ،شکن سنگو گلوگاه دهانه  برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 )2-4جدول شماره ( 10تا  5هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6

 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می برداري از نوار نقاله در حال حرکت، ساکن و در حال ریزش دستورالعمل نمونه
قطعه یک متري تقسیم و از هر  20طول نوار به  که ساکن به شیوه متداول نظیر ایننوار نقاله  از رويبرداشت نمونه  -
 شود.میبرداري  دار ردیفی نمونه هاي نظام با روشناحیه 
 شود.برداري می در مدت کوتاهی از جریان نوار نقاله نمونه متحرك کهنقاله  نوار از برداشت نمونه -
 شود. برداري می زمان مشخص نمونه ااوب و ببرداشت نمونه در حال ریزش که از محل ریزش نوار نقاله به صورت متن -
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 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 خودشکن و موارد دیگر برداري از آسیاي خودشکن و نیمه نمونه -ت

 گیرد. انجام می 4-6خودشکن و موارد دیگر مطابق جدول  برداري از آسیاي خودشکن و نیمه نمونه

 هابرداري از آسیا نمونه -4-6دول ج

 توضیح شرح ردیف
 سنجی و کارآیی مدارعیار ،، رطوبتو توزیع آن بندي تعیین دانه هدف 1
 و خروجی آسیا ورودي برداري محل نمونه 2
 کیلوگرم 200تا  50 وزن نمونه 3
 آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4
 بندي دانه وشکنی  مدار سنگآخرین ضعیت و برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )   2-4جدول شماره ( 28و  27و  10تا  5هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می ها و موارد دیگر خودشکن، رولرپرسبرداري از آسیاي خودشکن و نیمه دستورالعمل نمونه
 بردارهاي دستی از بار ورودي آسیا با نمونهساعته  8برداري در هر شیفت  نمونه -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداري تهیه گزارش نمونه -

 بندي برداري از مدارهاي طبقه نمونه -6-3

 گیرد. ریز سرند، سیکلون و کالسیفایر انجام می بندي از بار ورودي، سرریز و ته طبقه هايمداراز برداري  نمونه

 برداري از سرندها نمونه -6-3-1

 گیرد. انجام می 5-6برداري از سرندها مطابق جدول  نمونه

 برداري از سرندها نمونه -5-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
برداشت نمونه از بار ورودي، فراکسیون مختلف خروجی سرندها (یک، دو و سه طبقه)،  هدف 1

 سرندتعیین کارایی بخش عبور کرده و باقی مانده سرند و
 بخش باقی مانده و عبور کردهاز ریزش  برداري محل نمونه 2
 کیلوگرم 50تا  5 وزن نمونه 3
 آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4
، ظرفیت سرند، طول، عرض و و تعداد طبقاتبندي ورودي، نوع سرند و مکانیسم  دانه برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 مساحت سرند
 )2-4جدول شماره ( 10تا  5هاي ردیف ت و ابزار مورد نیازتجهیزا 6
 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می برداري از سرندها دستورالعمل نمونه
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 دستی یا مکانیکی هاي مناسب به روش زمانبرداري در  نمونه -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 ها برداري از سیکلون نمونه -6-3-2

 گیرد. انجام می 6-6مطابق جدول ها  یکلونبرداري از س نمونه

 ها برداري از سیکلون نمونه -6-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
 و کارآیی ریز، بار در گردش بندي بار ورودي، سریز و ته تعیین دانه هدف 1
 ریز سیکلون بار ورودي، سرریز و ته برداري محل نمونه 2
 5تا  3ریز و  کیلوگرم از ته 15تا  10هاي متداول به عنوان مثال  کیلوگرم به روش 50تا  5 ن نمونهوز 3

 کیلوگرم از سرریز
 آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4
ود، هاي موج بندي بار ورودي، باز یا بسته بودن مدار، تعداد سیکلون هاي دانه منحنی برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 هاي ورودي و خروجی آن وضعیت دریچه
 )2-4جدول شماره ( 48و  37هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام میها سیکلونبرداري از  دستورالعمل نمونه
 روش دستی یا مکانیکی کیلوگرم از سرریز به 5تا  3ریز و  کیلوگرم از ته 15تا  10برداري به صورت متداول شامل  نمونه -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 برداري از کالسیفایرها نمونه -6-3-3

 گیرد. انجام می 7-6مطابق جدول کالسیفایرها برداري از  نمونه

 برداري از کالسیفایرها نمونه -7-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 ریز، بار در گردش و کارآیی ندي بار ورودي، سریز و تهب تعیین دانه هدف 1
 ریز سیکلون بار ورودي، سرریز و ته برداري محل نمونه 2
 برداري و همگن بودن آن کیلوگرم بسته به محل نمونه 25تا  5 وزن نمونه 3
 آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4
 بندي بار ورودي، باز یا بسته بودن مدار، تعداد مراحل (بسته به نوع کالسیفایر) دانههاي  منحنی برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )2-4جدول شماره ( 48و  37هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام میها کالسیفایربرداري از  دستورالعمل نمونه
 ا مکانیکیبه روش دستی ی کیلوگرم 25تا  5برداري  نمونه -
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 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 هاي مغناطیسی و الکترواستاتیکی برداري از جداکننده نمونه -6-4

 گیرد. و باطله انجام می تهاي مغناطیسی و الکترواستاتیکی از بار ورودي، محصوال جداکنندهدر برداري هاي نمونهمحل

 هاي مغناطیسی تر و خشک برداري از جداکننده مونهن -6-4-1

 گیرد. انجام می 8-6هاي مغناطیسی تر و خشک مطابق جدول  برداري از جداکننده نمونه

 هاي مغناطیسی تر و خشک برداري از جداکننده نمونه -8-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 تعیین کارآیی، حد جدایش، عیار و بازیابی هدف 1

 محصوالت و باطله،محل ریزش ،سازي مخزن آماده داريبر محل نمونه 2

 کیلوگرم 50تا  15 وزن نمونه 3

 آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4

 هاي موجود در نمونه هاي مغناطیسی کانی و ویژگی بندي دانه برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 )2-4شماره (جدول  45تا  5هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6

 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می هاي مغناطیسی تر و خشک برداري از جداکننده دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار کیلوگرم نمونه با استفاده از روش 50تا  15برداشت  -
 سازي، تقسیم و توزین خشک کردن، همگن و مخلوط -
 اريبرد ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 هاي الکترواستاتیکی برداري از جداکننده نمونه -6-4-2

 گیرد. انجام می 9-6مطابق جدول  الکتروستاتیکیهاي  برداري از جداکننده نمونه

 هاي الکترواستاتیکی برداري از جداکننده نمونه -9-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 ار و بازیابیتعیین کارآیی، حد جدایش، عی هدف 1

 محل ریزش و خروجی محصوالت و باطله برداري محل نمونه 2

 کیلوگرم 50تا  15 وزن نمونه 3
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 آرا کانه تکنسین و مهندس بردار نمونه 4

 

 هاي الکترواستاتیکی برداري از جداکننده نمونه -9-6جدول ادامه 
 توضیح شرح ردیف

 هاي تشکیل دهنده و خواص الکتریکی و الکتروستاتیکی کانی بندي ه، دانهرطوبت اولی برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 )2-4جدول شماره ( 24تا  14، 10تا 5هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6

 

 گیرد: هاي الکترواستاتیکی طی مراحل زیر انجام می برداري از جداکننده دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار ا استفاده از روشکیلوگرم نمونه ب 50تا  15برداشت  -
 سازي، تقسیم و توزین خشک کردن، همگن و مخلوط -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 هاي ثقلی برداري از جداکننده نمونه -6-5

 است.و باطله بار ورودي، محصول  شاملهاي ثقلی  جداکننده دربرداري هاي نمونهمحل

 نمونه برداري از جیگ -6-5-1

 گیرد. انجام می 10-6مطابق جدول  جیگبرداري از  نمونه
 نمونه برداري از جیگ -10-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
 بازیابیبندي، عیار و  تعیین دانهکارآمدي،  هدف 1
 جی باطله، کنسانتره و بار در گردشنقاله در بار ورودي، در خرو در محل ریزش مواد از نوار برداري محل نمونه 2
 کیلوگرم 50تا  15 وزن نمونه 3
 آرا کانه تکنسین و مهندس بردار نمونه 4
 هاي تشکیل دهنده میزان نرمه و جرم مخصوص کانیبندي،  دانهتوزیع  برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )2-4جدول شماره ( 10تا  4هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می جیگبرداري از  دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار برداشت نمونه در فواصل زمانی مناسب با استفاده از روش -
 سازي، تقسیم و توزین خشک کردن، همگن و مخلوط -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 برداري از واسطه سنگین نمونه -6-5-2
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 گیرد. انجام می 11-6مطابق جدول  واسطه سنگینبرداري از  نمونه
 

 برداري از واسطه سنگین نمونه -11-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
نشینی ذرات معلق واسطه سنگین، جرم مخصوص و  تعیین گرانروي، رقت، آهنگ ته هدف 1

 کارآیی جداکننده واسطه سنگین و زمان ماند
در محل ریزش مواد از نوار نقاله در بار ورودي، در خروجی باطله، کنسانتره و بار در  برداري محل نمونه 2

 گردش
 کیلوگرم 250تا  50 وزن نمونه 3
 آرا کانه تکنسین و مهندس بردار نمونه 4
، پایداري سوسپانسیون و هاي تشکیل دهنده بندي، میزان نرمه، جرم مخصوص کانی دانه برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 ها میزان بازیابی واسطه
 )2-4جدول شماره ( 45تا  35، 10تا  5، 3، 2ردیف هاي  تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: انجام می طی مراحل زیر جیگبرداري از  دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار برداشت نمونه در فواصل زمانی مناسب با استفاده از روش -
 سازي، تقسیم و توزین خشک کردن، همگن و مخلوط -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 برداري از میز لرزان نمونه -6-5-3

 گیرد. انجام می 12-6مطابق جدول  یز لرزانمبرداري از  نمونه

 برداري از میز لرزان نمونه -12-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
 و بازیابیکارایی  عیار،بندي،  تعیین دانه هدف 1
 کنسانتره و خروجی باطله ،در محل ریزش مواد برداري محل نمونه 2
 کیلوگرم 50تا  15 وزن نمونه 3
 آرا کانه سینتکن و مهندس بردار نمونه 4
 و پارامترهاي عملیاتی هاي تشکیل دهنده میزان نرمه، جرم مخصوص کانیبندي،  دانه برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )2-4جدول شماره ( 10تا  4هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می از میز لرزانبرداري  دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار داشت نمونه در فواصل زمانی مناسب با استفاده از روشبر -
 سازي، تقسیم و توزین خشک کردن، همگن و مخلوط -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -
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 برداري از مدار فلوتاسیون  نمونه -6-6

، اولیه شستشو و شستشوي مجددهاي  ها و ستون ریز سلول اسیون از بار ورودي، سرریز و تهبرداري از مدار فلوتهاي نمونهمحل
کن،  ریز سیکلون و تیکنر، ورودي و خروجی فیلتر، خشک اي، بار ورودي، سرریز و ته سازي، ورودي و خروجی آسیاي گلوله مخزن آماده

 .)1-6(شکل  ردگی انبار محصول و از مواد درون واگن و از سد باطله انجام می
 

 

 
 برداري از مدار فلوتاسیون  نمونه -1-6شکل 
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 ، شستشوي اولیه و ثانویه)رافراولیه (برداري از سلول  نمونه -6-6-1

 گیرد. انجام می 13-6مطابق جدول  سلول اولیه (رافر)، شستشوي اولیه و ثانویهبرداري از  نمونه

 شوي اولیه و ثانویه، شستاولیهبرداري از سلول  نمونه -13-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 تعیین عیار، بازیابی محصول و زمان ماند هدف 1

 از لوله ورودي، خروجی کنسانتره و باطله برداري محل نمونه 2

 لیتر میلی 500در روش دستی: و  لیتر میلی 250در روش خودکار:  وزن نمونه 3

 آرا کانه تکنسین و مهندس بردار نمونه 4

 شناختی، توزیع عناصر مزاحم و مفید و کلیه پارامترهاي عملیاتی بندي، میزان نرمه، عیار و بازیابی، ترکیبات کانی دانه برداري ت مورد نیاز نمونهاطالعا 5

 )2-4جدول شماره ( 50و  49، 47، 46هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6

 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می لیه و ثانویهسلول رافر، شستشوي اواز برداري  دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار برداشت نمونه در فواصل زمانی مناسب با استفاده از روش -
 سازي، تقسیم و توزین خشک کردن، همگن و مخلوط -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 سازي  زن آمادهبرداري از مخ نمونه -6-6-2

 گیرد. انجام می 14-6جدول  سازي مطابق مخزن آمادهبرداري از  نمونه

 سازي برداري از مخزن آماده نمونه -14-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
 تعیین مشخصات بار ورودي و کلیه پارامترهاي عملیاتی هدف 1
 مخزن هاي مختلف از عمقبا فواصل منظم برداري  نمونه برداري محل نمونه 2
 لیتر پالپ 10تا  1 وزن نمونه 3
 آرا کانه تکنسین و مهندس بردار نمونه 4
 در سرریز هیدروسیکلون یا سایر کالسیفایرها ماده معدنی هاي ویژگی برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )2-4جدول شماره ( 41و  37، 36هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: سازي طی مراحل زیر انجام می برداري از مخزن آماده دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار برداشت نمونه در فواصل زمانی مناسب با استفاده از روش -
 و در شرایط جاري و ساکن هاي مختلف برداري در فواصل زمانی معین از عمق نمونه -
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 سازي و توزین  تقسیم کردن، خشک کردن، همگن -
 برداري ن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونهثبت وز -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 برداري از تیکنر نمونه -6-6-3

بسته به روش فرآوري باید توجه داشت که در برخی موارد فاز جامد و در برخی موارد (هیدرومتالورژي) محلول باردار اهمیت دارد 
 گیرد. انجام می 15-6جدول  مطابق تیکنربرداري از  هنمونبرداري باید دقت الزم انجام گیرد.  که در نمونه

 برداري از تیکنر نمونه -15-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
 ریز، محاسبه خط گل و کارآیی تیکنر تعیین درصد جامد بار ورودي و ته هدف 1
 ریز مخزن ورودي، خروجی سرریز و لوله ته برداري محل نمونه 2
 لیتر میلی 2000تا  500 وزن نمونه 3
 آرا کانه تکنسین و مهندس بردار نمونه 4
 در سرریز هیدروسیکلون یا سایر کالسیفایرها هاي ماده معدنی ویژگی برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )2-4جدول شماره ( 45تا  35هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: م میطی مراحل زیر انجا تیکنراز برداري  دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار با استفاده از روشریز و سرریز  از تهبرداشت نمونه در فواصل زمانی مناسب  -
 سازي و توزین  همگنکردن، تقسیم کردن، خشک  -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 برداري از فیلتر نمونه -6-6-4

ش فرآوري باید توجه داشت که در برخی موارد فاز جامد و در برخی موارد (هیدرومتالورژي) محلول باردار اهمیت دارد بسته به رو
 گیرد. انجام می 16-6جدول  مطابق رفیلتبرداري از  نمونهبرداري باید دقت الزم انجام گیرد.  که در نمونه

 برداري از فیلتر نمونه -16-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 تعیین درصد جامد بار ورودي، کدري آب فیلتر، رطوبت کیک و کارآیی فیلتر دفه 1

 مخزن ورودي، لوله خروجی آب و نوار نقاله حمل کیک برداري محل نمونه 2

 گرم از کیک 2000تا  500لیتر مخزن ورودي و خروجی آب و  میلی 2000تا  500 وزن نمونه 3

 آرا تکنسینکانه و مهندس بردار نمونه 4
 در سرریز هیدروسیکلون یا سایر کالسیفایرها هاي ماده معدنی ویژگی برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )2-4جدول شماره ( 45تا  35و  10تا  5هاي ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
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 گیرد: طی مراحل زیر انجام می فیلتراز برداري  دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار با استفاده از روشبار ورودیاز زمانی مناسب  برداشت نمونه در فواصل -
 سازي و توزین  همگنکردن، تقسیم کردن، خشک  -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 کن برداري از خشک نمونه -6-6-5

د فاز جامد و در برخی موارد (هیدرومتالورژي) محلول باردار اهمیت دارد که بسته به روش فرآوري باید توجه داشت که در برخی موار

 گیرد. انجام می 17-6جدول  مطابقکن  خشکبرداري از  نمونهبرداري باید دقت الزم انجام گیرد.  در نمونه

 کن برداري از خشک نمونه -17-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
 کن و کارآیی خشکتعیین رطوبت قبل و بعد از خشک کردن  هدف 1
 کن خشک ورودي و خروجی برداري محل نمونه 2
 گرم 2000تا  500 وزن نمونه 3
 آرا کانه تکنسین و مهندس بردار نمونه 4
 در سرریز هیدروسیکلون یا سایر کالسیفایرها هاي ماده معدنی ویژگی برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )2-4جدول شماره ( 10تا  5اي هردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می کن خشکاز برداري  دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار با استفاده از روشاز بار ورودي و محصول خشک برداشت نمونه در فواصل زمانی مناسب  -
 سازي و توزین  همگنکردن، تقسیم کردن، خشک  -
 و ارسال به آزمایشگاه (در همه موارد)نگهداري نمونه شاهد  -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 برداري از انبار محصول نمونه -6-6-6

 گیرد. انجام می 18-6جدول  مطابقانبار محصول برداري از  نمونه

 برداري از انبار محصول نمونه -18-6جدول 

 توضیح شرح ردیف
 با توجه به استانداردهاي تجاري تعیین کیفیت و کمیت محصول هدف 1
 محل انباشت محصول برداري محل نمونه 2
 کیلوگرم 100تا  10 وزن نمونه 3
 و متالورژ آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4
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 برداري از انبار محصول نمونه -18-6جدول ادامه 
 توضیح شرح ردیف

 در سرریز هیدروسیکلون یا سایر کالسیفایرها هاي ماده معدنی ویژگی برداري از نمونهاطالعات مورد نی 5
 )2-4جدول شماره ( 4و  2هاي بیل مکانیکی، لودر و ردیف تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6
 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می انبار محصولاز برداري  دستورالعمل نمونه
 هاي دستی و یا خودکار ی مناسب با استفاده از روشبرداشت نمونه در فواصل زمان -
 سازي و توزین  همگنکردن، تقسیم کردن، خشک  -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -

 برداري از محصول روي واگن نمونه -6-6-7

برداري  نمونهبرداري در شرایط دو بعدي یا یک بعدي انجام گیرد.  ههاي واگن بهتر است نمون با توجه به تفکیک احتمالی در طی لرزش

 گیرد. انجام می 19-6جدول  مطابقمحصول روي واگن از 

 برداري از محصول روي واگن نمونه -19-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

 با توجه به استانداردهاي تجاري تعیین کیفیت و کمیت محصول هدف 1

 اي حمله واگن برداري محل نمونه 2

 ها کیلوگرم از مجموع واگن 100تا  10 وزن نمونه 3

 و متالورژ آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4
 در سرریز هیدروسیکلون یا سایر کالسیفایرها هاي ماده معدنی ویژگی برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5
 )2-4جدول شماره ( 4ردیف  تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6

 

 گیرد: طی مراحل زیر انجام می از روي واگنبرداري  ستورالعمل نمونهد
 هاي دستی و یا خودکار در فواصل زمانی مناسب با استفاده از روشاز واگن از نقاط مختلف برداشت نمونه  -
 سازي و توزین  همگنکردن، تقسیم کردن، خشک  -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريارش نمونهتهیه گز -

 برداري از سد باطله نمونه -6-6-8

 گیرد. انجام می 20-6جدول  مطابقسد باطله برداري از  نمونه
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 برداري از سد باطله نمونه -20-6جدول 

 توضیح شرح ردیف

هاي اسیدي  بندي، خودگیري و پتانسیل تولید زهاب دانه  کمیت و کیفیت عناصر مفید، بازیافت، رطوبت (میزان آب)، هدف 1
 و پتانسیل بازسازي بعد از اتمام معدن

 از ورودي هر دوره و محصول خشک شده برداري محل نمونه 2

 کیلوگرم 100تا  10 وزن نمونه 3

 و کارشناس محیط زیست آرا مهندس و تکنسین کانه بردار نمونه 4

 بندي، نفوذپذیري، جذب و نظایر آن پارامترهاي اقلیمی، دانهروش انباشت، هندسه سد باطله، کلیه  برداري اطالعات مورد نیاز نمونه 5

 آالت حفاري بیل مکانیکی، لودر، بیل و ماشین ماشین، تجهیزات و ابزار مورد نیاز 6

 

 گیرد: مراحل زیر انجام می برداري از سد باطله طی نمونهدستورالعمل 
 فواصل کوتاه، حفاريبرداري منظم با  بندي بخش خشک شده سد باطله و نمونه شبکه -
 ساله از اعماق مختلف 2هاي زمانی  برداشت نونه از دوره -
 سازي و توزین  همگنکردن، تقسیم کردن، خشک  -
 برداري ثبت وزن، ویژگی، تاریخ و ساعت نمونه -
 برداريتهیه گزارش نمونه -
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  محاسبه حداقل وزن نمونه 

به صورت  )Gy( شده جی رابطه ساده ازبرداري، مشخص شود. براي عیارسنجی  براي تعیین حداقل وزن نمونه ابتدا باید هدف از نمونه

  . گیرد مورد استفاده قرار میزیر 

)1(  
2

3

S
kdm   

  که در آن:

)2(  )lg( 3cm
gfck   

glcfSمقادیر   توضیح داده شده است.  2در فصل  ,,,,

برداري شود. گالن کانی  قرار است نمونه درصد 05/0سرب و انحراف معیار  درصد 7یک رگه معدنی سرب با عیار متوسط  .1مثال  -

براي دو حالت زیر مقدار نمونه را تعیین  درصد 95با حد اطمینان شود.  انگ کوارتز آزاد میاز گ µm 100کننده سرب در اندازه  تامین

  )g/cm3 5/7کنید. (چگالی گالن 

 است.    µm 200ب) وقتی قطر ذرات                                   متر است. سانتی 2الف) وقتی قطر ذرات 

 پاسخ الف: 

c3/14.107  ارزش ده با: وزن کانه به ازاي واحد حجم ما
07.0
5.7 cmg  

3/17.93  گالن است. درصد 15/1یک درصد سرب معادل 
15.1
14.107 cmgc   

32/1
4 10143.7

7
05.0,5.0,25.0,0707.0)

102
100( 


 Sfgl  

3/8234.017.930707.025.05.0 cmgk   
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kg
S
kdm 10.129

)10143.7(
)2(8234.0 23

3

2

3




   

  در این حالت تنها اندازه ذرات تغییر کرده است، بنابراین: پاسخ ب)

g
S
kdm 2910.1

)10143.7(
)10200(8234.0 23

34

2

3





 



 

متر  سانتی 5/0که اندازه بزرگترین ذرات آن  گرم بر تن 9-11بندي وسیع با عیار  براي تعیین عیار کانه طال با دانه. 2مثال  - 

در صورتی که اندازه وجود دارد.  خطا درصد 5گرم بردارد فقط امکان  200اي به وزن  کند، اگر او نمونه است، مهندسی ادعا می

آیا ادعاي مهندس صحیح باشد،  g/cm3 150این کانه  شناسی و فاکتور ترکیب کانی µm 200سنگ  بزرگترین طالي موجود در

 است؟

  :درصد 95براي حد اطمینان  پاسخ:

05.0

2
911

5.0



S   

35.0 /75.315025.05.0)
500
200( cmglfgck   

gg
S
kdm 205.187

)05.0(
)5.0(75.3 2

3

2

3

  

  ادعاي مهندس، صحیح است.گرم است، در نتیجه  200چون حداقل نمونه الزم کمتر از 

  گیرد. یع اندازه ذرات) باشد، رابطه زیر مورد استفاده قرار میبندي ( تعیین توز برداري دانه در صورتی که هدف از نمونه

)3(  
2

320
S
bfgdm   

  چگالی ماده معدنی است. bدر این رابطه  که

، محاسبه درصد 5متر و خطاي نسبی  سانتی 2/1ورودي آسیا با حداکثر اندازه  بارونه الزم را براي تجزیه سرندي حداقل نم. 3مثال  - 

 است). g/cm3  3کنید. ( چگالی سنگ معدن 
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  پاسخ:

g
S
bfgdm 20736

)05.0(
)2.1(15.032020

2

3

2

3




  

  برداري محاسبه خطاي تجمع و جدایش نمونه

  ) ارایه کرده است:VFاط با واریانس خطاي بنیادي () در ارتبVSاي براي واریانس خطاي جدایش ( جی رابطه

)4(  VS=EGVF  

Gبندي ذره : فاکتور طبقه  
E فاکتور جدایش، از صفر (براي حالتی که هیچ جدایشی در طول نقاله رخ ندهد) تا بیشینه یک براي جدایش کامل (همه ذرات :

  تعداد ذرات نمونه است.NP است که  NP -1ابر کند. این فاکتور بر شوند) تغییر می بندي طبق ابعاد یا عیار طبقه
دهی نقاله با استفاده از یک  باردهی نقاله از یک مخزن با انحراف جریان قالبی و  باردو منشا معمول خطاي جدایش عبارتند از 

  کند. هاي بزرگتر از کف انباشته جمع می ماشین باردهی که مواد را از انباشته به صورت انتخاب تکه
 بار ورودياي پارامتر کیفیت است. به طور مثال ممکن است عیار مس در  ) تغییرات دورهVIریانس خطاهاي تجمع (منبع وا

شود با تناوب  ریخته می بار وروديها در انبار  شکنی تغییر کند. وقتی بار کامیون برداري در خروجی کارخانه سنگ کانسنگ مورد نمونه
بینی هستند، خطاهاي غیرتصادفی نوسانات  شود. وقتی که وقایع با زمان قابل پیش فی میهاي کانسنگ، خطاي تجمعی معر دریافتی

پذیر نیستند. در حالت  بندي توضیح اي در پارامتر کیفیت با ترکیب آماري با خطاهاي تصادفی مانند خطاي بنیادي و خطاي طبقه دوره
شود که  اي کوچک هستند و تغییرات در دو طرف مقدار متوسط پارامتر کیفیت هستند. پس فرض می معمول نوسانات تغییرات دوره

VI  به طور آماري نرمال است. جی مقدارVI  :را به صورت زیر تخمین زده است  

)5(     



























 



1

1

21
2

1
22 L

LL

I N
t

LLL
KV  

کننده نوسان  (فاکتور تجربی)، مشخص Lه یابد، در صورتی ک برداري سیستماتیک، خطاي تجمع به مقدار زیر کاهش می در نمونه
  گیري شده، نزدیک به واحد باشد در آن صورت:  پارامتر کیفیت اندازه

)6(  23N
KtVI   

t مدت زمان جریان کانسنگ طی زمانی که :N شود. جزنمونه برداشته می  
K دهد. اي که در جریان مواد رخ می تغییرات درجه کننده با واحدهاي زمان ارایه 5/1تا  5/0: فاکتوري تجربی در محدوده  

نسبت داده شود، در مقایسه با  پیشاهنگکانسنگ در عملیات  بار وروديتواند به کنترل ضعیف  با دانستن این که خطاي تجمع می
  .) با اهمیت استVxواریانس کل (
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  است یعنی: )FE) و (CE1میانگین مقادیر خطاي تجمع و جدایش برابر با تفاضل دو خطاي (

)7(  mGE=mCE1-mFE  

  صورت زیر نوشت:ه توان ب واریانس حاصل از خطاي تجمع و جدایش را می

)8(  S2
GE=S2

CE1-S2
FE=YZS2

FE  

به ترتیب واریانس خطاي انتخاب پیوسته و خطاي  S2FEو S2CE1) واریانس خطاي تجمع و جدایش، S2GEدر این رابطه (
شود که مقدار واریانس تجمع و جدایش به سه عامل بستگی دارد  جدایش است. مالحظه می ور) فاکتZ) فاکتور تجمع و (Yبنیادي، (

  د نظر قرار داد:ورها واریانس حاصل از خطاي تجمع و جدایش صفر خواهد شد. باید موارد ذیل را مکه با صفر شدن هر یک از آن

 به صفر رساندن واریانس بنیادي غیرممکن است. -

تک و تصادفی انتخاب پذیر است مشروط بر آنکه ذرات سازنده نمونه به صورت تک کتور تجمع امکانبه صفر رساندن فا -

 چه غیرممکن نیست ولی عملی هم نیست. شود، این کار اگر

پذیر است مشروط به اینکه پشته در هر سه بعد به همگنی رسیده باشد که این  به صفر رساندن فاکتور جدایش امکان -

 حدي و غیرممکن است. شرط هم یک حالت

  را به حداقل رساند: توان تحت شرایط زیر مقدار آن بنابراین در عمل امکان اینکه این واریانس صفر شود، وجود ندارد ولی می

برداري را محاسبه کرد و سپس دستورالعمل  به حداقل رساندن واریانس بنیادي: براي این منظور، باید ثابت نمونه -

 را ارایه داد. برداري بهینه نمونه

به حداقل رساندن فاکتور تجمع: به ازاي وزن معلوم و مشخص از نمونه تا آنجا که ممکن است باید به افزایش تعداد  -

سازي، خطاي مرزبندي و خطاي جدا کردن جزء  باید خطاي آماده موردها پرداخت. در این ها و کاهش وزن آن جزنمونه

 نمونه از محیط را در نظر داشت.

سازي کرد. اگر پشته بزرگ  برداري همگن به حداقل رساندن فاکتور جدایش: براي این منظور باید پشته را قبل از نمونه -

 باشد انجام چنین کاري آسان نخواهد بود.

  یادآوري است که عوامل موثر در جدایش عبارتند از: هالزم ب

دهنده پشته مانند جدایش ذرات سنگین از سبک (با ابعاد   جدایش به دلیل ناهمگنی چگالی ذرات (با قطر ثابت) تشکیل -

 یکسان) در خروجی نوار نقاله
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 دهنده پشته  جدایش به دلیل ناهمگنی قطر ذرات (در چگالی ثابت) تشکیل -

اثر نیروي مقاومت هوا روي ذرات ریز نسبت به ذرات درشت بیشتر است. بنابراین جدایش موادي که روي نوار نقاله حرکت 
  گیرد. ها انجام مینند در خروجی از نوار نقاله و سقوط در اثر اختالف نیروي مقاومت هوا روي ذرات ریز و درشت آنک می
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 2 پیوست

محل و مقدار حداقل وزن نمونه براي  

 مدارهاي رایج فرآوري مواد معدنی ایران
 

 

 
 



8 ستورا 2 عملد ه   ل ه نمون ري در کان ردا ی  ب ی را  آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ت  س د -2پیو رآوري موا ف ج  ی را رهاي  دا راي م ه ب داقل وزن نمون ح ر  دا حل و مق ن م را ی ی ا دن ع 8 م 3 

 

  سنگ آهنکانفلوشیت عمومی پرعیارسازي 

 
 
 

 )g/cm3چگالی ( برداري هدف نمونه برداري شماره محل نمونه
اندازه بزرگترین ذرات 

)mm( 
 )g( *حداقل وزن نمونه

 206238 300 5/3 سنجی عیار 1

 3500 10 5/3 بندي دانه 2

 5/3 1 5/3 بندي دانه 3

 4 1 4 بندي سنجی و دانه عیار 4

 395/0 1 5/3 عیارسنجی 5

 004/0 1/0 4 بندي دانه 6

 032/0 2/0 4 بندي دانه 7

 004/0 1/0 4 بندي دانه 8

 004/0 1/0 5/4 عیارسنجی 9

 003/0 1/0 3 بندي عیارسنجی و دانه 10

 005/0 1/0 5 عیارسنجی 11

 003/0 1/0 7/2 بندي عیارسنجی و دانه 12

 
 نظر گرفته شده است. درصد در 5انحراف معیار نسبی و  متوسطبرداري  نظر گرفته شده است. فاکتورهاي موثر در نمونه تیت درنیکانی اصلی م  *
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 مسسنگ کانفلوشیت عمومی پرعیارسازي 

 

 
 
 

 )g/cm3چگالی ( برداري هدف نمونه برداري ه محل نمونهشمار
اندازه بزرگترین ذرات 

)mm( 
 )g( *حداقل وزن نمونه

 23920798 500 3 عیار سنجی 1

 24000000 200 3 بندي دانه 2

 375 5 3 بندي دانه 3

 3 1 3 بندي دانه 4

 375/0 1 3 بندي دانه 5

 375/0 5/0 3 بندي و عیارسنجی دانه 6

 51/1 5/0 5/3 یارسنجیع 7

 03/0 5/0 2/4 عیارسنجی 8

 375/0 5/0 3 بندي عیارسنجی و دانه 9

 56/7 5/0 7/3 عیارسنجی  10

 475/0 5/0 8/3 بندي عیارسنجی و دانه 11

 03/0 5/0 3/4 عیارسنجی  12

 
درصد درنظر گرفته شده  5وسط و انحراف معیار نسبی برداري مت فاکتورهاي موثر در نمونهنظر گرفته شده است.  کانی اصلی کالکوپیریت در  *

است.

 



ت  س د -2پیو رآوري موا ف ج  ی را رهاي  دا راي م ه ب داقل وزن نمون ح ر  دا حل و مق ن م را ی ی ا دن ع 8 م 5 

 

 سرب و رويسنگ کانفلوشیت عمومی پرعیارسازي 

 
 

 )g/cm3چگالی ( هدف نمونه برداري شماره محل نمونه برداري
اندازه بزرگترین ذرات 

)mm( 
 )g( *حداقل وزن نمونه

 68875 100 5 عیارسنجی 1

 5000000 100 5 بنديدانه 2

 40000 20 5 بنديدانه 3

 16875 15 5 بنديعیارسنجی و دانه 4

 2/600 15 4 عیارسنجی 5

 5/18562 15 5/5 بندي عیارسنجی و دانه 6

 05/0 2/0 5/5 بندي عیارسنجی و دانه 7

 002/0 2/0 5/3 عیارسنجی 8

 004/0 2/0 6 عیارسنجی 9

 003/0 2/0 5/6 عیارسنجی 10

 05/0 2/0 5/5 بندي عیارسنجی و دانه 11

 03/0 2/0 5/3 بندي عیارسنجی و دانه 12

 002/0 2/0 8/3 عیارسنجی 13
 

نظر  درصد در 5برداري متوسط و انحراف معیار نسبی  فاکتورهاي موثر در نمونهنظر گرفته شده است.  هاي اصلی گالن و اسفالریت در کانی  *
گرفته شده است.
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 سنگ زغالسنگ کانلوشیت عمومی پرعیارسازي ف

 
 

 )g/cm3چگالی ( هدف نمونه برداري شماره محل نمونه برداري
اندازه بزرگترین ذرات 

)mm( 
 )g( *حداقل وزن نمونه

 4/145 20 5/1 عیارسنجی 1

 4/145 20 5/1 عیارسنجی 2

 2/129 20 4/1 عیارسنجی 3

 1/166 20 2 عیارسنجی  4

 7/25 10 5/1 عیارسنجی 5

 9/22 10 4/1 عیارسنجی 6

 4/29 10 2 یارسنجیع 7

 08/0 1 5/1 عیارسنجی 8

 10/0 1 2 عیارسنجی 9

 08/0 1 4/1 عیارسنجی 10

 09/0 1 7/1 عیارسنجی 11

 07/0 1 3/1 عیارسنجی 12

 
 نظر گرفته شده است. درصد در 5برداري متوسط و انحراف معیار نسبی  فاکتورهاي موثر در نمونه  *

 



 

 

 

 

 گرامی خواننده
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 در حاضـر  ضـابطه . اسـت  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و لیفات صورت به مقاله، و نشریه ،عمومی فنی مشخصات

 عمرانی هاي فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه در تا شده، تهیه شده یاد موارد راستاي
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 این نشریه

ــه ــه دســتورالعمل نمون ــرداري در کان ــان  ب آرایــی را بی

کند. برخی از محاسبات الزم و جزییات روش برداشت  می

هاي موردي از دیگـر   آرایی و مثال  نمونه از مدارهاي کانه

 .موارد ارایه شده در این نشریه است
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