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 ب  

 خدا نام به

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اساتاندارد  همؤسسا  مقاررات  و قاوانی   اصاح   قاانون  3 همااد  یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد همؤسس

 اساتاندارداا   نشار  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

باه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  ماور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

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

مؤسساات   و مراکا   نظاران  صااحب  سازمان،کارشناسان  از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا حوزه در استاندارد تدوی 

تولیاد ،   به شارایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننادگان،  مصار   تولیدکننادگان،  شاام   نفاع،  و حا   صااحبان  همنصافان  و آگاااناه  مشاارکت  از کاه  اسات  تجار  و فناور 

ناوی   پای   .شاود مای  حاصا   دولتی غیر و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراک  واردکنندگان، و صادرکنندگان

از  پا   و شاود مای  ارساا   مرباو   فنای  ااا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایاران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی هکمیت در پیشنهاداا و نظراا یافتدر

 .شودمی منتشر و چاپ

 در ،کنناد مای  تهیه شدهتعیی  ضوابط رعایت با نی  صح ذ  و مندعحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی پی 

بادی  ترتیاب،    شاود. مای  منتشار  و چااپ  ایاران  ملای  اساتاندارد  عناوان  باه  تصاویب،  صورت در و بررسی و طر  ملی هکمیت

ملای   هکمیتا  در و تادوی   3 هشامار  ایاران  ملای  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشومی تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)استاندارد  المللیبی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیاک  بی  کمیسیون ،1

(IEC) 

3 قانونی شناسیاندازه المللیبی  سازمان و
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدک  غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

 آخاری   از کشاور،  خاا   ااا  نیازمناد   و کلای  شارایط  باه  توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کندمی فعالیت

 .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا پیشرفت

 سحمت کنندگان، حفظصر م از حمایت برا  قانون، در شده بینیپی  موازی  رعایت با تواندمیایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجارا  بعضای   اقتصااد ،  و محیطای زیسات  مححظاات  و محصاوتت  کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و

 اساتاندارد، اجباار    عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا و کشور داخ  تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استاندارداا 

-و درجاه  صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوتت برا  المللیبی  بازاراا  حفظ منظور به دتوانمی سازماننماید. 

در  فعاا   مؤسساات  و ااا ساازمان  خادمات  از کنندگاناستفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  .نماید اجبار  را آن بند 

و  ااا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت  ااسیستم گواای صدور و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، هزمین

 ضاوابط  اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( مراک 

 عملکارد  بر و اعطا اانآ به صححیت تأیید هگوااینام تزم، شرایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام

 انجام و گرانبها فل ات عیار تعیی  سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللیبی  دستگاه ترویج .کندنظارت می ااآن

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 



 ج  

 استانداردتدوين کمیسیون فنی 

 «بندي بر اساس رتبه طبقه -سنگ الزغ»

 
 سمت و/ يا نمايندگی ريیس: 

 ناصرنیا، ارم 

 )کارشناسی ارشد مهندسی معدن(

 

 سازمان نظام مهندسی معدن ایران

  دبیر:

 الدی راد، سید شم سیاسی

 شناسی()کارشناسی زمی 

 

 سازمان نظام مهندسی معدن ایران

 

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(: اعضا

 سید محمدمهد ، توسلی

 مهندسی معدن( ارشد )کارشناسی

 

 پور، پراامخواجه

 ارشد مهندسی معدن( )کارشناسی

 

 نژاد، خدایارکریم

 )کارشناسی مهندسی معدن(

 

 مراد ، فاطمه

 )کارشناسی مهندسی معدن(

 

 مقدمعلی، حسام

 ارشد مهندسی معدن( )کارشناسی

 

 مهدور ، ستار

 عدن(ارشد مهندسی م )کارشناسی

 

 مهرابی، به اد

 شناسی اقتصاد (  زمی ا)دکتر

 

 ناو ، پدرام

 شناسی( )دکترا  زمی 

   استرالیایدانشگاه کرت

 

 

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 

 

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 

 

 -توسعه و نوساز  معادن و صنایع معدنی ایرانسازمان 

  طر  توانمندساز  بخ  اکتشا 

 

 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 

 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 دانشگاه خوارزمی

 

 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمی 

  

 



 د  

 فهرست مندرجات

 

 صفحه عنوان

 ب سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 ه گفتارپی 

 1 کاربرداد  و دامنه     1

 9 مراجع ال امی    9

 9 و اختصارات تعاریف، اصطححات    3

 2 بند  طبقه عیارم    2

 2 بند  بر اساس رتبه طبقه    3

 6 بردار نمونه    6

 3 انجام آزموناا  روش    3

 3 خالص سنگ زغا محاسبه با فرض     3

 19 ویترینیتی فراریت با متوسط بیشینه انعکاس امبستگ )اطحعاتی( پیوست الف

 19 بند  پیشینه اطحعات معادتت پار و دیگر مححظات رتبهپیوست ب )اطحعاتی( 

 13 نامهطحعاتی( کتابپیوست پ )ا



 ه  

 گفتارپیش

 

ساازمان  توسط  مربو  اا درکمیسیون آن نوی ی پ که «بند  بر اساس رتبه طبقه-سنگ زغا »د استاندار

 ماور   ماواد معادنی  اساتاندارد   ملای  هکمیت اجحس 993در و شده تدوی  و تهیه نظام مهندسی معدن ایران

مقاررات   و قاوانی   اصاح   قانون 3 هماد یک بند استناد به اینک است، گرفته رارق تصویب مورد 13/9/1323

منتشار   ایاران  ملای  استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد همؤسس

 .شودمی

خادمات،   و علاوم  صانایع،  هزمین در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ایا    تکمیا   و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد تجدیدنظر ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بناابرای ،   .گرفات  خواااد  قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در تجدیدنظر انگام شود، ارائه استاندارداا

 .ردک استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 فاده قرار گرفته به شر  زیر است:خذ  که برا  تدوی  ای  استاندارد مورد استآمنبع و م
ASTM D388: 2012, Standard Classification of Coals by Rank 
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 بندي بر اساس رتبه طبقه -سنگ زغال

 و دامنه کاربرد هدف 4

که متناسب با درجه  ستا ساس رده آنهاسنگ بر ابند  زغا تعیی  طبقه ای  استاندارداد  از تدوی  

 .باشدمیاا  طبیعی از لیگنیت تا آنتراسیت در سر  9روندهدگرسانی پی یا  1دگرگونی
 

 .داردکاربرد  ،شوند تشکی  می 3اایی که بیشتر از ویترینیت سنگ زغا برا   استانداردای  
 

 دارا  سنگ زغا کند.  بند  میتقسیما اآنرا بر اساس درجه دگرگونی  سنگ زغا انواع  استانداردای  

و  ، استخراجساز آماده حی  اا دربینی رفتار آنکه در پی  بودهاا  فی یکی و شیمیایی متفاوتی ویژگی

 .استندکاربرد مفید 

سب طور منابهتوان  نمی باشند را)اکسینیت( یا ار دو  3یا لیپتینیت 2از اینرتینیت اایی که غنیسنگ زغا  -يادآوري 

، ارزش حرارتید )شو در نظر گرفته می سنگ زغا اایی که برا  تعیی  رتبه ، ویژگی6اا د؛ زیرا در ای  مسرا بند  کر طبقه

اایی با بررسی چشمی قاب   سنگ زغا ویترینیت بسیار متفاوت است. اغلب چنی  نسبت به خصوصیات ( آگلومره شدنفراریت، 

بخ  کمی از مواد  به امراهاایی مج ا و غیرترکیبی اا اغلب گونه سنگ زغا   شناسایی استند. در آمریکا  شمالی، ای

اا  فقیر از  سنگ زغا اا  غیرترکیبی و دیگر  سنگ زغا . درجه دگرگونی باشندمی 3شام  مواد اتریتا  و عمدتاً بوده 3ویتری 

متمرک  یا با تعیی  قابلیت انعکاس ویترینیت )به  به صورتاا یا ت اا  ویترینیبند  درزه اا  طبقهویترینیت با تعیی  ویژگی

شوند. اما در استفاده از ای   بند  مراجعه شود( تخمی  زده می ای  طبقه الف پیوستو  3-9مطاب  استاندارد بند 

 19دنو قابلیت دانه دانه ش 11، سختی19، قابلیت اشتعا 2چون تغییر شک اا اماا  فقیر از ویترینیت، برخی ویژگی سنگ زغا 

اا  غنی از ویترینیت با  سنگ زغا اا  ویژگی نسبت بهبه می ان زیاد   ،شوند بند  در نظر گرفته میبرا  رتبه که معموتً

 .استنددرجه یکسان دگرگونی متفاوت 

                                                 
1- Metamorphism 

2- Progressive alteration 

 .اا  رسوبی استو اکثر کروژن سنگیکی از اج ا  اولیه زغا به عنوان یک نوع مسرا ، ( vitriniteویترینیت ) -3

 سنگ فسی  شده است.( یک ماده آلی اکسید شده یا زغا inertiniteاینرتینیت ) -2

(که یکی از چهار exiniteسنگ است. ای  واژه به جا  اکسینیت )ناسی زغا ش( واژه کلی مورد استفاده در زمی liptiniteلیپتینیت ) -3

 شود. نوع کروژن است، استفاده می

 سنگ استند.اا، اج ا  آلی زغا اا در سنگ( مشابه کانیmaceralsاا )مسرا  -6

7- Vitrain 

8- Attrital 

9- Rheology 

10- Combustibility 

11- Hardness 

12- Grindability 
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 مراجع الزامی 2

است.  اا ارجاع داده شدهمدارک ال امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود.ترتیب آن مقررات ج ئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب میبدی 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

ارجاع داده اا مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آنشده است، امواره آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 جع ال امی زیر برا  ای  استاندارد ال امی است:ااستفاده از مر

 
2-1 ASTM D121, Terminology of Coal and Coke  

2-2 ASTM D720, Test Method for Free-Swelling Index of Coal 

2-3 ASTM D1412, Test Method for Equilibrium Moisture of Coal at 96 to 97 Percent 

Relative Humidity and 30°C 

2-4 ASTM D1757, Test Method for Sulfate Sulfur in Ash from Coal and Coke (Withdrawn 

2009) 

2-5 ASTM D2013, Practice for Preparing Coal Samples for Analysis 

2-6 ASTM D2234/D2234M, Practice for Collection of a Gross Sample of Coal 

2-7 ASTM D2798, Test Method for Microscopical Determination of the Vitrinite Reflectance 

of Coal 

2-8 ASTM D3172, Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke 

2-9 ASTM D3173, Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke 

2-10 ASTM D3174, Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from 

Coal 

2-11 ASTM D3175, Test Method for Volatile Matter in the Analysis Sample of Coal and 

Coke 

2-12 ASTM D3177, Test Methods for Total Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke 

2-13 ASTM D3302, Test Method for Total Moisture in Coal 

2-14 ASTM D4239, Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using 

High-Temperature Tube Furnace Combustion 

2-15 ASTM D4596, Practice for Collection of Channel Samples of Coal in a Mine 

2-16 ASTM D5016, Test Method for Total Sulfur in Coal and Coke Combustion Residues 

Using a High-Temperature Tube Furnace Combustion Method with Infrared Absorption 

2-17 ASTM D5192, Practice for Collection of Coal Samples from Core 

2-18 ASTM D5865, Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke  
 

 و اختصارات تعاريف اصطالحات، 1

 اصطالحات و تعاريف 1-4

زیر ، اصطححات و تعاریف 1-9تعیی  شده در استاندارد بند اصطححات و تعاریف ، عحوه بر در ای  استاندارد

 رود: کار میبهنی  
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1-4-4 

 شدگیآگلومره

بدون اکسیژن  یطیمحدر  سلسیوسدرجه  299حدود   دما در که  انگامی سنگ زغا ویژگی نرم شدن 

 . ا  به ام چسبیده درآیدماده به صورتپ  از سرد شدن در دما  اتاق تحت حرارت قرار گرفته و 

 

1-4-2 

 سنگ زغالرتبه ظاهري 

بر  که ،درصد 199اا  مغ ه با بازیافت نمونهسطحی و   ااغیر از نمونه ییاانمونهحاص  از مشخص رتبه 

 شود.می بند  طبقه ای  استاندارداساس 

 

1-4-1 

 سنگ زغالاليه 

 متفاوت قرار دارد.ترکیب  دیگر با  دو تیه سنگ که در بی سنگ زغا از  ا تیه

 

 اختصارات 1-2

برده کار به 1مندرج در جدو  اا  مد نظر باشد، مخفف سنگ زغا اا  جایی که استفاده از مخفف رتبه

 شود.می
 ادامه -4جدول 

 فارسیمعادل  معادل انگلیسی مخفف
ma meta-anthracite متا آنتراسیت 

an anthracite آنتراسیت 

sa semianthracite شبه آنتراسیت 

lvb low volatile bituminous  بیتومینه با فراریت پایی 

mvb medium volatile bituminous بیتومینه با فراریت متوسط 

hvAb high volatile A bituminous  بیتومینهA ریت باتبا فرا 

hvBb high volatile B bituminous  بیتومینهB با فراریت بات 

hvCb high volatile C bituminous  بیتومینهC با فراریت بات 

subA subbituminous A  ساب بیتومینهA 

subB subbituminous B  ساب بیتومینهB 

subC subbituminous C  ساب بیتومینهC 

ligA lignite A گنیت لیA 

ligB lignite B  لیگنیتB 

 اختصارات -4جدول 
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 بندي طبقه عیارم 1

. شود انجام می (Mj/kg) ک  ارزش حرارتیو  کرب  غیر فراربر اساس خالص  سنگ زغا بند   طبقه

اا  با کیفیت  سنگ زغا در شرایط خشک و  کرب  غیر فرارمی ان بر اساس  باتتر اا  با کیفیت سنگ زغا 

نی   شوند. ویژگی آگلومره شدن بند  میو در شرایط مرطوب طبقه ک  حرارتیارزش تر با توجه به پایی 

 رود. ن دیک به ام به کار می سنگ زغا اا  برا  متمای  کردن گروه
 

 بندي بر اساس رتبه طبقه 5

 کل ارزش حرارتیو  کربن غیر فرار 5-4

 ک  ارزش حرارتیاا  با  گسن زغا شوند.  بند  می بر اساس رتبه طبقه 9جدو  طب   سنگ زغا انواع 

تر )در درصد یا بی  62 کرب  غیر فرارتر )در حالت مرطوب و خالص( و یا بی  بر کیلوگرم مگاژو 333/39

بند  کنید.  در شرایط خشک و خالص طبقه کرب  غیر فرارحالت خشک و خالص( را بر اساس 

کرب  )در حالت مرطوب و خالص( و  لوگرمبر کی مگاژو 333/39 کمتر از ک  ارزش حرارتیاا  با  سنگ زغا 

در شرایط مرطوب و  ک  ارزش حرارتیدرصد )در حالت خشک و خالص( را بر اساس  62کمتر از  غیر فرار

 بند  کنید. خالص طبقه
 

 ويژگی آگلومره شدن 5-2

ند در اگر آگلومره باش، در شرایط خشک و خالص کرب  غیر فرارتر درصد یا بی  36حاو   اا  سنگ زغا  

بر  مگاژو 213/92بی   ک  ارزش حرارتیاا  با  سنگ زغا بند  کنید.  گروه بیتومینه با فراریت کم طبقه

 ( را بر اساس ویژگی آگلومره شدنمرطوب و خالص حالتدر ) بر کیلوگرم مگاژو 323/96 تا کیلوگرم

 (.ببینید را 9بند  کنید )جدو   طبقه

 

 اطالعات تکمیلی 5-1

( با متوسط بیشینه انعکاس مسرا  کرب  غیر فرارفراریت )و  سنگ زغا بند  اا  رتبهویژگیامبستگی بی  

نشان پیوست الف در  ،سا  برا  چندی شده در یک آزمایشگاه آزمون اا   سنگ زغا نیت در یگروه ویتر

 داده شده است.
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  الفبر اساس رتبه خالصي ها سنگ زغالبندي  طبقه -2جدول 

ويژگی 

آگلومره 

 دنش

 کل ارزش حرارتیمحدوده 

 (ب)مرطوب

 فراريتمحدوده 

 ()خشک

 کربن  هحدودم

 ()خشک غیر فرار

 کالس/گروه
Mj/kg

 % % Btu/lb پ

 کمتر از
مساوي يا 

 بزرگتر از
 کمتر از

مساوي يا 

 بزرگتر از

مساوي 

 يا کمتر از
 کمتر از بزرگتر از

مساوي يا 

 بزرگتر از

 آنتراسیتی:         

 غیرآگلومره

 

 آنتراسیت متا 23 ... ... 9 ... ... ... ...

 آنتراسیت 29 23 9 3 ... ... ... ...

 ت شبه آنتراسیت 36 29 3 12 ... ... ... ...

 بیتومینه:         

 معموتً

 ثآگلومره

 

 با فراریت کم 33 36 12 99 ... ... ... ...

 با فراریت متوسط 62 33 99 31 ... ... ... ...

 با فراریت زیاد A ... 62 31 ... ج 12999 … 333/39 ...

 با فراریت زیاد B ... ... ... ... ج 13999 12999 939/39 333/39

939/39 323/96 13999 11399 ... ... ... ... C با فراریت زیاد 

 با فراریت زیاد C     19399 11399 213/92 323/96 آگلومره

 غیرآگلومره

 ومینه:ساب بیت        

 Aساب بیتومینه  ... ... ... ... 19399 11399 213/92 323/96

 Bساب بیتومینه  ... ... ... ... 2399 19399 92/99 213/92

 Cساب بیتومینه  ... ... ... ... 3399 2399 39/12 92/99

 لیگنیت:        

 Aلیگنیت  ... ... ... ... چ 6399 3399 63/12 39/12

 Bلیگنیت  ... ... ... ... ... 6399 ... 63/12

 رود؛ توضیح داده شد به کار نمی 1گونه که در بند اا امان سنگ زغا بند  برا  برخی  ای  طبقه -الف

 شود؛ دیده می سنگ زغا شود و نه آبی که در سطح  حق میطا سنگ زغا حالت مرطوب به رطوبت ذاتی طبیعی  -ب

 ضرب شود؛ 9993933/9به مگاژو  بر کیلوگرم، در  Btu/lbبدی  مگاژو  بر کیلوگرم. برا  ت -پ

 بند  کنید؛ اگر آگلومره است، در گروه فراریت کم کحس بیتومینه طبقه -ت

 با فراریت زیاد وجود دارد؛ Cاستثنااایی در گروه بیتومینه  اا  کحس بیتومینه شناسایی شده است و مخصوصاًاایی غیرآگلومره در گروهگونه -ث

 ک  ارزش حرارتیو بدون در نظر گرفت   کرب  غیر فراردر حالت خشک و خالص بر اساس  کرب  غیر فراردرصد یا بیشتر  62اا  با  سنگ زغا   -ج

 شوند؛ بند  می طبقه

 .است به صورت چاپی اصح  شده -چ
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 بردارينمونه 6

 معرفي هانمونه 6-4

در صورت )و  ک  ارزش حرارتیو  1متوسطتحلی   ا بر اساسر آنیا بخشی از در ار منطقه  سنگ زغا تیه 

-اا از تیهکنند. نمونه بند  می تر نمونه طبقهپنج یا بی  حداق  سه و ترجیحاًبه  (آگلومره شدنویژگی نیاز 

یک  ازباید  ااشوند. نمونه اا و از جااا  مختلف و با توزیع یکنواختی برداشت میکار و یا مغ هجبهه سطحاا، 

 2/19بوده و در محدوده تقریبی  یکنواخت شناسی پیوسته وکه از نظر زمی معدن و یا از معادن مجاور 

-زغا مالی نوع در نواحی که شرایط حکایت از تغییر احت شوند.آور  جمعی قرار گرفته باشد، مربع کیلومتر

برآورد مقادیر متوسط نباید به  و تجمیع آنالی اا برا   بردارنمونهفاصله نقا   در فواص  کم دارد، سنگ

مقادیر محاسبه  اا  متفاوتی دارند با امدیگر دراایی که به طور مشخص رتبه سنگ زغا ا  باشد که گونه

 متوسط به کار گرفته شوند.

قطر یک  از ب رگتر 9اا بدون لحاظ جدای  کانی ،سطحی  ااکانا برداشت شده از  اا نمونه 6-4-4

متر سانتی93/1بی  از دارا  ضخامت (  اا  سولفورگلولهاا  )مث  کنکرسیونیا متر و لن اا سانتی

 .شوندمیتهیه  13-9ب  استاندارد بند ط مترسانتی3 پهنا  بی  از ضخامت و

اند، در صورت داشت  شرایط زیر آور  شدهجمع 1-9 استاندارد بند که بر اساس حفار  اا مغ ه 6-4-2

اا  اصلی و ، جدای  کانیباشددرصد  199بازیافت مغ ه کرد.  استفادهعنوان نمونه اا به از آن توان می

 6-1-6 بند )به جدا شده باشداز مغ ه  حفار  گ و  ه باشدددر نظر گرفته نش 1-1-6 بند طب  ااکنکرسیون

 مراجعه کنید(.

اا  غیرقاب  نفوذ یا کیف اوادر برابر  غیرقاب  نفوذاا  فل   و پحستیکی اا را در قوطیامه نمونه 6-4-1

قرار  ،باشدنمونه حافظ رطوبت ذاتی و طبیعی  وبه طور مناسب مهر و موم شده  که بخار سنگی  در برابر

 داید.

برا   ، نبایدآید اا  اوازده و اکسید شده به دست می سنگ زغا که از رخنمون  ااییآنالی  نمونه 6-4-1

 گیرد.رد استفاده قرار اساس رتبه موبر  سنگ زغا بند  طبقه

-را به گونه سنگ زغا شود،  بند  می طبقه بر اساس رطوبت ذاتی احتماتً سنگ زغا که  در موارد  6-4-5

در  ،جا کنید که رطوبت طبیعی آن حفظ گردد. چون مقدار  از رطوبت نمونه تازه برداشت شدها  جابه

را قب  و بعد از خشک کردن اندازه بگیرید و ک  ار دو  سنگ زغا شود، وزن ظر  و ظر  نمونه متراکم می

 ه بر اثر خشک شدن را گ ارش کنید.وزن از دست رفت

، وجود نداردبدون رطوبت سطحی  سنگ زغا از  بردار امکان نمونهیک مغ ه است یا اگر  اگر نمونه، 6-4-6

بر  سنگ زغا  بند  طبقها  بر، تحت تأثیر قرار گیرددیگر  دقت محتوا  رطوبت ذاتی نمونه به ار دلی  یا 

اایی که . نمونه«رطوبت مورد شک است»ای  جمله را در توصیف اضافه کند: باید بردار ، نمونهاساس رطوبت

که به شرایط بند  بر اساس رطوبت به کار برده شوند مگر ای  طبقه اند نباید برا با ای  جمله مشخص شده

                                                 
1- Average analysis

2- Mineral parting 
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کننده مکشی حاو  محلو  اشباع سولفات در یک خشک وسسلسیدرجه  39رطوبتی در  تعاد  استاندارد

ای  روش تهیه  اایی که بهآنالی  چنی  نمونه برده شوند. 9-3استاندارد بند  طب درصد(  23پتاسیم )رطوبت 

 شوند. مشخص می «درصد 23و رطوبت  سلسیوسدرجه  39اا  متعاد  شده در نمونه»اند با عبارت شده

 

 هانمونه ساير 6-2

اا  استاندارد بر اساس بند تهیه شوند. اما رتبه 1-6 بند اا مطاب  بانمونه باید ،تعیی  رتبه استاندارد  برا

به کار  ،انداایی که تحت شرایط متفاوتی نی  تهیه شدهنمونه سایرتواند برا   اا و محاسبات یکسان میآنالی 

نمونه نشان دانده موقعیت نسبی  وشوند  شخص میم «رتبه ظاار »اا به عنوان بند ای  رتبه .گرفته شوند

شود، اطحعات اضافی  ار زمان که رتبه ظاار  گفته می است.  بردارنمونهمغایر با استاندارداا  بوده ولی 

 ه نمایید. یبرا  نمونه ارا

 بند)  بردارنمونه بند طب  عر ماا  نمونه تولید  از یک معدن بر مبنا  سنگ زغا رتبه ظاار   6-2-4

 شود.میتعیی   6-9مطاب  استاندارد بند ( 6

-اا را در کارخانه آمادهشود، آنبند  می بر اساس رطوبت طبقه احتماتً سنگ زغا  در موارد  که 6-2-2

 . شودساز  برده و مهر و موم کنید تا از کاا  رطوبت آن جلوگیر  

 

 آزمون انجامهاي روش 7

 شگاهیآزماي بردارينمونهآنالیز و  7-4

آزمون استاندارد بنداا  اا  و با توجه به روش نمودهآماده  3-9استاندارد را بر مبنا  روش کار  سنگ زغا 

 ارزش حرارتی .کنید تج یه 3-9و روش کار استاندارد بند  12-9، 13-9یا استاندارد بنداا   19-9تا  9-2

( در خاکستر را بر SO3  اکسید سولفور )می ان تر .کنیدتعیی   13-9 استاندارد بندآن را بر اساس  ک 

 اگر نمونه بر اساس .کنید مشخص کنید و نتایج را در حالت خشک بیان 16-9یا  2-9 استاندارد بندمبنا  

اگر نمونه  شود و می ثبتنمونه  به عنوان رطوبت رطوبت ذاتیانگام دریافت گ ارش شود،  تهیه 1-1-6 بند

 شود. تهیه شده باشد به عنوان رطوبت تعاد  بیان می (3-9 ستاندارد بندآزمون ا)روش  6-1-6 بند بر مبنا 

 

 میزان خاکستر  7-2

که عار  از  شودا  تنظیم به گونه (1معادله )و  19-9استاندارد بند  آزمونروش باید طب  می ان خاکستر 

 سولفات باشد:

(4)       )
100

1)(
100

1( 3 MSO
AA d  
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 که در آن:

A بر مبنا  رطوبت ذاتی؛نظیم شده خاکستر ت می ان 

Ad  شود؛ مشخص می 19-9استاندارد بند  آزمونمحصو  خاکستر در حالت خشک که بر اساس روش 

SO3  شود، و تعیی  می 16-9یا  2-9بند  اا استاندارددر خاکستر بر اساس 

M .رطوبت ذاتی 

 اضافه کنید تا 3-9بند  ستانداردا شده در تعیی به مقدار کرب  غیر فرار در خاکستر را  موجود SO3می ان 

 محاسبه شود. (9) معادله طب  FCمی ان 

 

 آگلومره شدنويژگی  7-1

 .[1] )پیوست پ( شود در بوته پحتینی امراه با تعیی  فراریت انجام می سنگ زغا مانده باقی با بررسیآزمون 

گرمی را بدون پودر شدن تحم  399یک وزنه  و ماندهتکه باقیاایی که در تعیی  فراریت، یک  سنگ زغا 

یا  یک عددبه عحوه،  شوند. کنند، به عنوان آگلومره در نظر گرفته می بادکرده تولید میتکه یا یک  کنند می

( نشان دانده آگلومره بودن 9-9استاندارد بند  آزمون)روش  1شاخص تورم آزادآزمون بیشتر از یک در 

 است. آنن کننده غیرآگلومره بودن بیا صفریا  3/9است و نتیجه  سنگ زغا 

 

 خالص سنگ زغالمحاسبه با فرض  0

 ارزش حرارتیو  کربن غیر فرارمحاسبه  0-4

 عار  از کانی به صورترا  ک  ارزش حرارتیو  کرب  غیر فراربر اساس رتبه،  سنگ زغا بند   برا  طبقه

اطحعات مربو  به توسعه  اسبه کنید.(، مح2تا  9اا  معادله)[ 9] )پیوست پ( اا  پار معادلهمطاب  با 

شده ه یارا پیوست ب( در 1اا  محاسباتی )جدو   بند  و مثا  اا  پار به امراه دیگر مححظات رتبه معادله

 . است

 

 محتواي کانیبر مبناي محاسبه  0-2

 هاي پارمعادله 0-2-4
Dry, Mm – free FC = 100 (FC – 0.15S)/(100 – (M + 1.08A + 0.55S))                  (2)     

Dry, Mm – free VM = 100 – Dry, Mm – free FC                                                      (1)  
Moist, Mm – free Btu = 100 (Btu/0.0023255 – 50S)/(100 – (1.08A + 0.55S))        (1)  

 

 :ااآنکه در 

                                                 
1 -Free Swelling Index Test 
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Btu ک  ارزش حرارتی ،Mj/kg؛ 

FC درصد؛برحسب ،   غیر فرارکرب 

VM  ،درصد؛برحسب فراریت 

M  ،درصد؛برحسب رطوبت 

A  ،؛درصدبرحسب خاکستر 

S  ،برحسب درصد؛سولفور 

Mm .)محتوا  کانی )پیوست الف و ب را ببینید 

( ار دو A( و خاکستر )FC) کرب  غیر فرار، امه مقادیر بر اساس حالت مرطوب است. 2و  9 اا در معادله

 شوند. تنظیم می 9-3 بند مطاب  باو  SO3در غیاب 
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 پیوست الف

 ()اطالعاتی

 همبستگی فراريت با متوسط بیشینه انعکاس ويترينیت

راانما  تعیی  شده،  3-9 استاندارد بندطور که در ، امانسنگ زغا در نمونه  نعکاس ویترینیتا 4-الف

متوسط بیشینه انعکاس امه انواع ویترینیت کند. امبستگی بی   ه مییارا سنگ زغا بند   مفید  برا  رتبه

 ه شده است.یارا 1الفبا فراریت، در حالت خشک و خالص، در شک  

 

 

ن 
ی ا
م

ت )
اری
فر

D
M

M
F

)
صد
در
 ،

 

 انعکاس در روغ ، متوسط بیشینه، درصد
 

  هاي اياالت متحده و انعکاس ويترينیت سنگ زغالارتباط بین رتبه  -4الفشکل 

 

مختلفی در آمریکا   سنگ زغا از معادن  ،درصد خاکستر 3حاو  کمتر از  سنگ زغا نمونه  393 اا  داده

اا در یک آزمایشگاه و با تحلیلگران مختلفی در  امه داده شده است. ارائه بات در شک  و شمالی برداشت شده

بند   رتبه اا را برا  سه گروه مهم ا  از انعکاس طو  چند سا  تعیی  و محاسبه شده است. نمودار، بازه

 داد: نشان می سنگ زغا 
 

 بازه انعکاس در روغن،

 متوسط بیشینه، درصد
 رتبه نقاط میانی توزيع

 hvb 1/1کمتر از  13/1 کمتر از

33/1-99/1 23/1-19/1 mvb 
 lvb  23/1-9/9)؟(  33/1-9/9)؟(
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اا  تغییر شک  و فلورسان  متفاوتی  ویژگیتوانند  اا  با انعکاس ویترینیت و ترکیبات مسرا  مشابه می سنگ زغا  -يادآوري

تواند ریشه در فاکتوراا  مختلفی  اا می داشته باشند و حتی به شک  متفاوتی بسوزند و تبدی  به کک شوند. ای  تفاوت

اایی در  و حتی تفاوت ترکیبی از ای  عوام زیست یا حالت تجمع )زمان، دما و فشار(، یا   شناسی، محیط امچون س  زمی 

اا نیاز  سنگ زغا اند داشته باشند. بنابرای ، استفاده از انعکاس ویترینیت برا  تعیی  کاربرد  اا سهیم ااانی که در تشکی  آنگی

بینی نماید. ای  به طور خا  در انتخاب  اا را پی  اا  دیگر  دارد که بتواند قابلیت به کارگیر  آن به دارا بودن ویژگی

توانند  اا  فلوئورسان  متفاوت می اا با انعکاس یکسان اما ویژگی زیرا ویترینیت ؛مهم استاا برا  تولید کک  سنگ زغا 

 تولید کنند. ،پذیر ( مختلفی استند اا  فی یکی )مقاومت( و شیمیایی )واکن  اا  کربنی متنوعی که دارا  ویژگی شک 

 

ز  بات و پایی  بر رو  مقیاس نقا  میانی که در بات ذکر شد، نقا  میانی توزیع برا  نقا  مر 2-الف

درصد حجمی  93اایی که بی  از  نمونه، سنگ زغا نمونه  393باشد. از  انعکاس برا  رتبه مشخص شده می

تمای  دارند که در  دارند، اا اا و لیپینیت بیشتر ویترینیت مقدارکه  اایی دارند نسبت به نمونهاینرتینیت 

 د.بازه توزیع قرار بگیرن تر قسمت پایی 
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 بندي و ديگر مالحظات رتبه 4معادالت پار

 مقدمه  4-ب

و در حالت خالص، خشک یا مرطوب، با توجه به پارامتر  که  ای  استاندارد بند  اا بر اساس طبقه سنگ زغا 

 ارزش حرارتییا ( کرب  غیر فراربند ، فراریت )یا  شوند. پارامتراا  طبقه بند  می شود رتبه به کار گرفته می

ای  مقادیر گ ارش  شوند. اا بر مبنا  خشک و عار  از خاکستر، گ ارش می توسط آزمایشگاه ، معموتًک 

دار(  مواد مسرا  )کرب  اا  پ  از تبدی ، ویژگی بند  تبدی  شوند. شده باید به حالت خالص به منظور رتبه

بند  ندارد  که ارتباطی با رتبه محتوا  کانی متغیر اتتأثیرروند و  بند  به کار می به عنوان معیاراا  رتبه

پار  معادلهشود.  بند  می یک نمونه رتبه «خالص سنگ زغا » شوند. به طور خحصه، تنها قسمت حذ  می

با توجه به  سنگ زغا به وسیله تعیی  محتوا  خاکستر و سولفور ک   سنگ زغا برا  تخمی  کانی اصلی در 

 شود: یاستفاده م 1-معادله ب

 
 Mm = 1.08A + 0.55S                                             (4-)ب

 

  که در آن:

A  ؛(2-9ب  استاندارد بند می ان خاکستر )ط 

S  (12-9یا  19-9استاندارد بنداا  طب  سولفور ک  )می ان. 

درصد و پیریت  3عاد  ن ممحتوا  آب ایدراسیو اا  رسی با متوسط شود که کانی فرض می معادلهدر ای  

اا  زیر در انگام خاکستر  اا  کانی حاضر استند. به عحوه، واکن  تنها گروه ،از سولفور است که عمدتاً

 شوند:  انجام می شدن

 شوند؛  اا  رسی در فضا ناپدید می اا  ایدروکسی  از کانی گروه -

 شود؛ و  اکسید سولفور تبدی  می سولفور به د  -

  ماند. ید آا  تج یه شده و آا  در خاکستر باقی میپیریت به اکس -

اا را به وسیله موازنه  گیر  شده برا  ای  واکن  کند که خاکستر و سولفور اندازه پار تحش می معادله

، مقادیر متغیر کانی از معادلهبا استفاده از ای   اصح  کند. سنگ زغا اا  اصلی در  جرمشان به کانی

 Aار دو به عنوان لیگنیت  1بدر جدو   Bو  A اا  شوند. برا  مثا ، نمونه حذ  می سنگ زغا بند   رتبه

ارزش ( m, mmf ک  ارزش حرارتیو مرطوب ) 9(mmfاا در حالت خالص ) چون آن شوند؛ بند  می رتبه

ر متفاوت است. د اا کامحً آنارزش حرارتی ک  دریافت نمونه لحظه  در ار چند ،ا  دارند مشابه ک  حرارتی

 شود. بند  لحاظ نمی اا  محتوا  کانی در رتبه  تفاوت ای  مثا ،

                                                 
1  Parr 

2- Mineral matter free (mmf) 
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بند  از نتایج آزمایشگاه در حالت خشک برا   محاسبات پارامتراا  رتبه معادتت مفید  برا  3ب بند

 کند. ه مییفراریت، خاکستر و سولفور ارا

 
 

 ادامه -4جدول ب

 Fنمونه  Eنمونه  Dنمونه  Cنمونه  B نمونه  Aنمونه  حالت

  4در لحظه دريافت نمونه

 33/1 99/2 33/2 22/12 23/39 32/32 درصد رطوبت ذاتی

 36/11 32/3 99/6 33/3 23/11 63/3 درصد خاکستر

 93/93 62/31 31/39 32/33 93/93 39/39 درصد فراریت

 22/69 33/31 32/31 69/23 33/93 92/92 کرب  غیر فراردرصد 

 33/9 12/1 93/3 66/9 13/1 31/9 درصد سولفور

 Btu/lb 3636 3923 19133 19133 19933 13923، 9ک  ارزش حرارتی

 حالت خشک

 92/19 39/3 66/6 29/3 66/13 66/3 درصد خاکستر

 33/93 29/32 32/36 32/32 33/21 39/26 درصد فراریت

 16/69 39/36 23/36 96/31 33/29 32/22 کرب  غیر فراردرصد 

 32/9 96/1 21/3 33/9 39/1 92/1 درصد سولفور

 Btu/lb 11331 19399 11266 11929 13391 13923، ک  ارزش حرارتی

 نتايج ديگر

 9 9 9 9 2 9.3 (FSIشاخص تورم آزاد )

 93/9 13/9 13/9 33/2 33/19 99/11 خاکسترموجود در  SO3درصد 

 93/9 16/9 13/9 32/9 96/1 69/9 در خاکستر در لحظه دریافتموجود  SO3 درصد

 32/11 33/3 33/3 33/6 63/19 93/3 3در لحظه دریافت SO3درصد خاکستر عار  از 

 39/19 32/3 93/3 32/3 16/19 39/3 در لحظه دریافت بر حسب پاردرصد کانی 

FC 96/61 33/31 23/31 32/22 31/93 36/92 در لحظه دریافت 

 1مقادير تعیین کننده رتبه

 3113 3992 19226 19322 13139 12292 (mmfطوب )مر Btu/lb، ک  ارزش حرارتی

 29/22 39/23 33/29 32/33 93/33 32/93 ( mmfدرصد فراریت )خشک 

 19/39 39/31 99/33 11/69 39/69 66/31 (mmf)خشک  کرب  غیر فراردرصد 

 آگلومره آگلومره آگلومره غیرآگلومره غیرآگلومره غیرآگلومره آگلومره شدنویژگی 

 lig A lig A sub A hvCb hvBb mvb بندي( رتبه )طبقه

 کاربرد دارد.  3اا  تهیه شده طب  بند معاد  حالت رطوبت ذاتی نمونه بوده و تنها برا  نمونه در لحظه دریافت،حالت  -1

 ضرب شود. 9993933/9به مگاژو  بر کیلوگرم، در  Btu/lbمگاژو  بر کیلوگرم. برا  تبدی   -9

 شوند.  (، که برا  تعیی  رتبه استفاده می9-3بر اساس خاکستر عار  از سولفات در ای  استاندارد )بند اصح  شده  مقادیر -3

شود. مقادیر  به صورت پر رنگ نشان داده می 1بند  ار نمونه با استفاده از ای  استاندارد و جدو  پارامتراا  مورد استفاده برا  رتبه -2

 شوند. ایسه نشان داده میدیگر تنها برا  اطحعات بیشتر و مق

 اين استانداردبندي زغال بر اساس  مثالی از محاسبات رتبه -4بجدول 
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 بندي هاي رتبه توضیحات مبانی تحلیلی براي ويژگی 2-ب

 حالت خشک و خالص 4-2-ب

 زیادبیتومینه با فراریت متوسط و  اا  با رتبه سنگ زغا اا   برا  نمونه اا  شیمیایی حالتی که ویژگی

پار  معادلهتوسط  مریکا  شمالیاا  آ سنگ زغا در  (سنگ زغا  ، غیرMm) کانی شوند. محتوا  محاسبه می

 شود: به بهتری  شک  تخمی  زده می

 
                            Mm = Ad + (5/8)Sd + 0.08(Ad – (10/8)Sd)(2-)ب  

 که در آن:

Ad ؛خاکستر، حالت خشک )احتمات حاو  سولفات( می ان 

Sd سولفور، حالت خشک. می ان 

 اضافه شده است(: معادلهپرانت اا  اطرا  کسراا که برا  فهم بیشتر و  dنق  قو  از پار )به ج  زیرنوی  

«(5/8)Sd، کانی Fe2O3  به را در خاکسترFeS2  در  23اکسیژن یا  3د؛ یعنی کن تبدی  می سنگ زغا

 است؛ سنگ زغا در  193سولفور یا  2 خاکستر اساساً

(10/8)Sd  نشان داندهFe2O3  است؛ سنگ زغا لفور در سو 19÷3 ، معاد 169در خاکستر، یا 

(Ad – (10/8)Sd) وزن خاکستر منها ، Fe2O3 است؛ 

رود تا آب ایدراسیون را به مواد خاکی عار  از  ثابتی است که برا  خاکستر عار  از آا  به کار می 93/9

 «اصلی است. سنگ زغا برگرداند. بنابرای  نشان دانده می ان دقی  جانشی  خاکی در  اا  آانیپیریت

 شود: خحصه می معادلهبات به ای   ادلهمع

 
 Mm = 1.08Ad + 0.525Sd                                          (1-)ب  

 شود: و به صورت زیر ساده می

 
 Mm = 1.08Ad + 0.55Sd                                             (1-)ب  

ضریب  ، ممک  است[3)پیوست پ( ] ه شدهیاا  ارا ادلهمعحاص  از  نتایجآمار  جلوگیر  از اختح  برا  

 شود. تنظیم می 993/9به طور دلخواه با مقدار  سولفور

 

 حالت مرطوب و خالص 2-2-ب

با فراریت بات و کم  Aاا  بیتومینه  با رتبه سنگ زغا اا   برا  تعیی  رتبه نمونه ارزش حرارتیحالتی که 

خالص با محتوا  رطوبت طبیعی، معاد  با حالت  سنگ زغا ر اساس در ای  حالت، مبنا ب شود. محاسبه می

برا   ارزش حرارتی، 2اند است. در معادله  توصیف شده 6 بنداایی که در  برا  نمونهدر لحظه دریافت، 

حالت مرطوب و خالص به  شود و سپ  برا  اصح  می( 50S-) گرما  تخمی  زده شده احتراق پیریت
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اا برا  حالت  امه داده شود. محاسبه می( (1.08A + 0.55S) – 100)معاد   (،Mm- 100)ه فاکتور لوسی

 است.  رطوبت ذاتی

 

 معادالت مفید 1-ب

اا بر مبنا  خشک موجود استند  تواند برا  موارد  که داده ( می1-9-3 بند 3بند  )معادله معادله رتبه

 ( خاکسترSO3.d( و سولفات )Sdلفور )(، محتوا  سوVMd(، فراریت )Adساز  شود: خاکستر خشک ) ساده

ا  بیان شود که پارامتر  تواند به گونه می 1-9-3 بند 3چنی  موارد ، معادله . در [2]  )پیوست پ(

 ارایه نماید: (، را مستقیماVMdmmfًبند ، فراریت در حالت خشک و خالص ) رتبه

 

                                  (5-)ب
d

d
d

d
d

dd

dmmf

S
SO

A

S
SO

AVM

VM

0055.0)
100

1(0108.01

4.0)
100

1(08.0

.3

.3





 

 

در  ک  ارزش حرارتیاایی که مقادیر با فراریت بات یا کم و برا  آن Aبیتومینه  -سنگ زغا بند   رتبه برا 

یا معاد  رطوبت  Miرطوبت طبیعی ) و محتوا  خاکستر و سولفور در حاتتبوده Btu/lb (Btud )واحد 

رود.  ( به کار می1-9-3 بند 2معادله بند  ) شود، معادله رتبه و خشک داده می امانگونه که دریافت شده(

 ( برابر است با:Btum,mmfدر حالت مرطوب و خالص ) ک  ارزش حرارتی

 

                      (6-)ب
d

d
d

i

dd
mmfm

S
SO

A
M

SBtu
Btu

55.0)
100

1(08.1)
100

100
(100

)50(100

.3
,





 

 

اا  مختلف برا  نشان دادن مححظات  اایی با رتبه به عنوان مثا  برا  نمونه محاسبات مفید  1بجدو  

مانده اصح  برا  سولفور باقی عام  تأثیراا امچنی   ای  مثا  کند. ه مییارا سنگ زغا د  بن مهم در طبقه

در تعیی  رتبه  یان شد و اامیت آنب 9-3 بند طور که دردر خاکستر در انگام فرایند خاکستر شدن امان

 داد.  را نی  نشان می سنگ زغا 

ارزش اا در حالت مرطوب و خالص ) زیرا آن ،شوند   میبند رتبه Aلیگنیت  ار دو به عنوان Bو  A اا  نمونه

خالص  ارزش حرارتیگر چه در حالت دریافت ا .مشابهی دارند ک  حرارتی اا  ( ارزشm, mmf ک  حرارتی

 شود.  بند  لحاظ نمیمتفاوت است. در ای  مثا ، تفاوت در محتوا  کانی برا  رتبه اا کامحًآن

 آگلومره شدناا   ( دارند اما به خاطر ویژگیm, mmfیکسانی ) حرارتی ارزش ، اساساDًو  C اا  نمونه

اا  با  سنگ زغا  در شوند. یک نکته مهم اما بعضی مواقع مبهم بند  نمی در یک طبقه رتبه ااآن متفاوت

نمونه برا  تمای  بی   آگلومره شدن، ویژگی 1232است. از سا   آگلومره شدناا  باتتر، ویژگی رتبه

ارزش با فراریت بات استفاده شده است. پی برده شد که  Cو بیتومینه  Aاا  ساب بیتومینه  سنگ زغا 
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بررسی پسماند در کوره پحتی  ام مان »اا  قدیمی استاندارد،  پوشانی دارند. در نسخهام دو طبقه حرارتی

تعیی  »اا، به بررسی  ای  نسخهبود.  آگلومره شدنفرایند مورد نیاز برا  تعیی  ویژگی  «با تعیی  فراریت ...

گرمی را بدون پودر شدن تحم   399یک وزنه  ا  که آگلومره تکهاایی که یا تولید  سنگ زغا فراریت 

اما برا   پردازند. می «شوند ا  که نشان دانده تورم است و به عنوان آگلومره در نظر گرفته می تکهیا  کند می

 آزمون( شام  تدارکات 9-9مطاب  استاندارد بند ص تورم آزاد )استاندارد شاخ آزمونسا ،  93بالغ بر 

تورم آزاد برا  تعیی   آزموناست که نتایج  اا  زیاد  سا  شده است. گرم399زیر  تکهشدن  طبیعت پودر

مورد  شیوهبه عنوان یک  ای  استاندارد بیان شده 3-3 بندگونه که در امان سنگ زغا  آگلومره شدن

 فته است. استفاده قرار گر

و فراریت )در حالت خشک و خالص( است؛  کرب  غیر فراراز محتوا   بیان کننده نیاز برا  استفاده Fنمونه 

، Fو  E اا  درصد است. در نمونه 62( بالغ بر m, mmf) ک  ارزش حرارتیفارغ از  کرب  غیر فرارزیرا 

کرب  غیر درصد  62بی  از  Fونه در حالت خشک خیلی مشابه استند اما چون نمحرارتی ک  اا   ارزش

 سنگ زغا یک  E( دارد، ای  دو نمونه دارا  رتبه یکسانی نیستند. نمونه mmfدر حالت خشک ) فرار

 شود. بند  می بیتومینه با فراریت متوسط رتبه سنگ زغا به عنوان  Fبا فراریت بات است و نمونه  Bبیتومینه 
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