
ДСТУ 4580:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Б
З 
№

 3
–

20
06

/2
04

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

РУДИ ЗАЛІЗНІ
Методи відбирання та готування проб

для фізичних випробувань
(ISO 10836:1994, МОD)



ДСТУ 4580:2006

II

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.
   Держспоживстандарт України, 2006

ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Руди залізні, марганцеві і хромові» ТК 147/ТК 9

(Центр Стандартрудсепро)

РОЗРОБНИКИ: Т. Железнова (керівник розробки), Л. Зінченко, О. Макарова, Т. Олійник, канд.
техн. наук, Т. Павленок, В. Рибалка, Л. Скляр, І. Чернятьєва

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 р.
№ 161 з 2007–01–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10836:1994 Iron ores — Method of sampling and sample
preparation for physical testing (Руди залізні. Методи відбирання та готування проб для фізичних
випробувань) в частині розділів 1, 3, 4, 6, 8

Ступінь відповідності — модифікований (МОD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ



ЗМIСТ
С.

Національний вступ ................................................................................................................................ IV

1 Сфера застосування ........................................................................................................................... 1

2 Нормативні посилання ........................................................................................................................ 1

3 Терміни та визначення понять ......................................................................................................... 2

4 Загальні положення ............................................................................................................................. 2

5 Апаратура ............................................................................................................................................. 3

6 Метод відбирання проб ...................................................................................................................... 3

7 Метод готування проби ...................................................................................................................... 4

8 Резервні проби ..................................................................................................................................... 9

Додаток А Похибка, що досягається і виражається середнім квадратичним відхилом ............. 15

Додаток В Бібліографія ......................................................................................................................... 15

Додаток НА Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення .............................................................. 16

ДСТУ 4580:2006

IIІ



НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є переклад ISO 10836:1994 Iron ores — Method of sampling and sample pre-

paration for physical testing (Руди залізні. Методи відбирання та готування проб для фізичних ви-
пробувань), з окремими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 147/ТК У 9 (центр Стандартрудсеп-
ро) «Руди залізні, марганцеві і хромові».

 Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.
Повний перелік змін разом з обґрунтовуванням наведено в додатку НА.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— вилучено довідковий матеріал «Вступ»;
— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;
— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Терміни та визначення

понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації Ук-
раїни;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;
— до розділів 2, 5, 7 долучено «Національний відхил», виділений у тексті рамкою;
— стандарт доповнено бібліографічними даними.
Метод, поданий у цьому стандарті, можна застосовувати як арбітражний.
Міжнародні стандарти ISO 3081:1986, ISO 3082:1987 та ISO 3083:1986 замінено на

ISO 3082:2000 Iron ores — Sampling and sample preparation procedures (Руди залізні. Методи відби-
рання і готування проб).

ISO 3082:2000 і ISO 3271:1985 буде видано як національні стандарти.
В Україні впроваджено з ISO 3271:1985 та ISO 4700:1983 національні стандарти ДСТУ ISO 3271:2005

«Руди залізні. Визначення міцності в барабані» та ДСТУ ISO 4700:2005 «Окатки залізорудні. Ви-
значення міцності на стиснення».

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Го-
ловному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУДИ ЗАЛІЗНІ
Методи відбирання та готування проб

для фізичних випробувань

РУДЫ  ЖЕЛЕЗНЫЕ
Методы отбора и подготовки проб

для физических испытаний

IRON ORES
Method of sampling and sample preparation

for physical testing

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює методи відбирання та готування проб залізних руд для фізичних

випробовувань. У цьому стандарті є посилання на фізичні методи випробовування, що точно ви-
значені у відповідних стандартах розділу 2. Для визначання насипної щільності в залізних рудах
із максимальним розміром 40 мм або менше застосовують метод 1 ISO 3852.

Примітка 1. Методи випробовувань , встановлені в ISO 4696 та ISO 7992, позначено по всьому тексту як РНТ  (руй-
нування за низької температури) випробовування та ВВН (відновлювання властивостей під навантаженням) випробову-
вання, відповідно.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті

становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені норма-
тивні документи були чинні.

Усі нормативні документи підлягають перегляду, й учасників угод, базованних на цьому стан-
дарті, запрошують визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів,
наведених нижче. Члени IEC та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3081:1986 Iron ores — Increment sampling — Manual method
ISO 3082:1987 Iron ores — Increment sampling and sample preparation — Mechanical method
ISO 3083:1986 Iron ores — Preparation of samples — Manual method
ISO 3085:1986 Iron ores — Experimental methods for checking the precision of sampling
ISO 3271:1995 Iron ores — Determination of tumbler strength
ISO 3310-1:1990 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal

wire cloth
ISO 3310-2:1990 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 2: Test sieves of

perforated metal plate
ISO 3852:1988 Iron ores — Determination of bulk density
ISO 4695:1984 Iron ores — Determination of reducibility
ISO 4696:1984 Iron ores — Low-temperature disintegration test — Method using cold tumbling after

static reduction

Видання офіційне
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ISO 4698:-1) Iron ore pellets — Determination of relative free-swelling index
ISO 4700:1996 Iron ore pellets — Determination of crushing strength
ISO 7215:1985 Iron ores — Determination of relative reducibility
ISO 7992:1992 Iron ores — Determination of reduction properties under load.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ISO 3081:1986 Руди залізні. Відбирання точкової проби. Ручний метод
ISO 3082:1987 Руди залізні. Відбирання та готування точкових проб. Механічний метод
ISO 3083:1986 Руди залізні. Готування проб. Ручний метод
ISO 3085:1986 Руди залізні. Експериментальні методи перевіряння похибки відбирання проб
ISO 3271:1995 Руди залізні. Визначання міцності в барабані
ISO 3310-1:1990 Випробовування сит. Технічні умови та випробовування сит. Частина 1. Ви-

пробовування металевих дротяних сит
ISO 3310-2:1990 Випробовування сит. Технічні умови та випробовування сит. Частина 2. Ви-

пробовування сит із перфорованою металевою пластиною
ISO 3852:1988 Руди залізні. Визначання насипної щільності
ISO 4695:1984 Руди залізні. Визначання відновлюваності
ISO 4696:1984 Руди залізні. Випробовування руйнування за низької температури. Метод ви-

пробовування у барабані після відновлення
ISO 4698:-1) Окатки залізорудні. Визначання відносного індексу вільного набухання
ISO 4700:1983 Окатки залізорудні. Визначання міцності на стиснення
ISO 7215:1985 Руди залізні. Визначання відносної відновлюваності
ISO 7992:1992 Руди залізні. Визначання характеристик відновлюваності під навантаженням.

Національний відхил
ДСТУ 3195–95 Руди залізні і марганцеві. Методи відбору проб
ДСТУ 3196–95 Руди залізні і марганцеві. Методи підготовки проб.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті використовують наступні визначення. Визначення, не зазначені в цьому

стандарті, наведено в стандартах, на які є посилання в розділі 2.

3.1 проба для фізичних випробовувань (sample for physical testing)
Проба для визначання фізичних властивостей, наприклад міцність у барабані, відновлю-

ваність, індекс вільного набухання, міцність на стиснення, індекс стирання та насипна щільність

3.2 використовування часткової проби (split use of sample)
Використовування частин проби, як випробних проб для визначання двох або більше харак-

теристик якості

3.3 багаторазове використовування проби (multiple use of sample)
Використовування всієї проби для визначання однієї характеристики якості після чого на тій

самій пробі визначають одну або багато інших характеристик якості

3.4 резервна проба (reserve sample)
Проба для випробовування фізичних властивостей, залишена для випробовування в неза-

лежній лабораторії.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Виділяння проби
Пробу для фізичних випробовувань відбирають під час розподіляння або виділяють із про-

би для багаторазового використовування для гранулометричного аналізування або пробу для
визначання величини вмісту масової частки вологи і (або) хімічного аналізування партії.

1) Буде видано.
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Однак точкові проби для фізичної випробної проби відбирають незалежно від точкових проб
для гранулометричного аналізування, визначання вологи і хімічного аналізування, виконується
умова, щоб необхідна загальна похибка для відповідних фізичних властивостей знаходилася в
межах наведених у таблиці 1.

Таблиця 1 — Загальна похибка (експериментальна)

Окатки 0,4 0,24 2,8 3,8 2,6 32

Агломерати 0,6 0,30 3,2 4,6 — —

Сортовані руди 0,6 0,24 7,0 3,6 — —

4.2 Загальна процедура
Загальну процедуру відбирання та готування проб для фізичних випробовувань виконують

згідно з ISO 3081, ISO 3082 та ISO 3083. Випробні проби відбирають і готують так:
а) встановлюють схему відбирання та готування проб для фізичних випробовувань під час

розподіляння або методом розділяння проб багаторазового використовування, або незалежного
відбирання проб;

b) відбирають точкові проби і готують об’єднану пробу для фізичних випробовувань;
c) готують випробну пробу розміром і масою, вказаними у відповідних стандартах.

ЗАУВАГА! Працівникам необхідно дотримуватися відповідної інструкції з безпеки під
час відбирання точкових проб вручну.

4.3 Похибка
У цьому стандарті загальну похибку (bSPM) визначають під час вимірювання фізичних влас-

тивостей партії, використанням відповідних стандартів та повинна знаходитися у межах, наведених
у таблиці 1 із довірчою ймовірністю 95 %.

Примітка 2. Фактичну похибку, виражену середнім квадратичним відхилом, наведено у додатку А.

5 АПАРАТУРА
5.1 Жолобчаті ділильники, совки для ділення точкової проби та інші прилади, на які по-

силаються в ISO 3081, ISO 3082 та ISO 3083.

5.2 Сита для випробовування із квадратними вічками згідно з ISO 3310-1 та ISO 3310-2 із
наступними максимальними розмірами вічок сит: 40 мм, 25 мм, 22,4 мм, 20 мм, 16 мм, 10 мм та
6,3 мм.

Національний відхил
В Україні дозволено випробні проби готувати за схемою, наведеною на рисунках 7—8, 9 (зміна № 1)  згідно з ДСТУ 3196.

5.3 Прямокутні рамки з 15 рівних частин (рама А) та 25 рівних частин (рама В).

6 МЕТОД ВІДБИРАННЯ ПРОБ
Перед початком відбирання та готування проб для фізичних випробовувань потрібно звер-

нути увагу на кількість і масу точкових проб, що відбирають від партії.
a) У випадку використовування часткової проби або багаторазового використовування про-

би, якщо її маса є меншою ніж вимагається для готування проби для фізичних випробовувань,
потрібно збільшити кількість і (або) масу точкових проб, що відбирають. Однак, віддають пере-

Загальна похибка, bSPM

Вид
залізної руди

Міцність
 у барабані

(індекс
стирання), %

Відновлю-
ваність  %, хв

Відносна
відновлю-
ваність , %

Індекс
руйнування-
відновлювання

(RDI)
RDI+3,15, %

Індекс
вільного

набухання %

Міцність
на стиснення,

daN
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вагу збільшенню числа точкових проб, ніж відбиранню меншої кількості точкових проб більшої
маси.

b) За незалежного відбирання точкових проб кількість точкових проб (n1), які треба відбира-
ти, розраховують за формулою:

2

1
2σ ,
β

W

S
n

 
=  

 

де sW — варіація якості, яка встановлена в межах шару;
bS — похибка відбирання, рівна 2sS (sS похибка відбирання, яка виражена середнім квадра-

тичним відхилом).
Примітка 3. Якщо значення, sW, невідомо, кількість точкових проб відбирають відповідно до «великої» варіації

якості, яку наведено у таблиці 4 ISO 3081 або ISO 3082.

Проби відбирають у точці, найближчій до місця завантажування або розвантажування, без-
посередньо перед або одразу після точки зважування. Крім того, у системі перевантаження
підтримується мінімальне зменшення гранулометричного складу руди, що вільно падає.

7 МЕТОД ГОТУВАННЯ ПРОБИ
7.1 Готування проби для фізичних випробовувань
7.1.1 Обирання процедури готування проби
Під час відбирання і готування проб для фізичних випробовувань треба враховувати проце-

дуру виділяння проби та обладнання для відбирання проб. Приклади готування проби для фізичних
випробовувань наведено на рисунку 3. Схему для відбирання точкових проб незалежно показа-
но на рисунку 4.

7.1.1.1 Використовування часткової проби
Кожну часткову пробу ділять на чотири частини і використовують одну частину для фізичного

випробовування та інші три частини для гранулометричного аналізування, визначання масової
частки вологи і хімічного аналізування (див. рисунок 3а)).

7.1.1.2 Комбіноване використовування часткової проби і проби багаторазового використо-
вування

Кожну часткову пробу ділять на дві частини: одну використовують для гранулометричного
аналізування і наступного фізичного випробовування, а іншу частину готують для визначання
масової частки вологи і хімічного аналізування проб (див. рисунок 3b)). Пробу на вологу можна
також використовувати пізніше для фізичного випробовування (див. рисунок 3c)).

Національний відхил
В Україні дозволено відбирати проби для визначання хімічного складу або вологи, та проби для фізичних випробо-

вувань на певній стадії подрібнення руди (рисунок 5) згідно з ДСТУ 3196.
Якщо пробу відібрано для проведення гранулометричного аналізування, то вона може бути використана для

фізичних випробовувань після визначення гранулометричного складу і готування за схемою, наведеною на рисунку 5
згідно з ДСТУ 3196.

7.1.1.3 Незалежна проба
Точкові проби для фізичних випробовувань відбирають із партії незалежно від проб для гра-

нулометричного аналізування, визначання масової частки вологи і хімічного аналізування (див.
рисунок 4). Процедуру готування, що показана на рисунках 5, 6 або 7, застосовують постійно.

7.1.2 Готування об’єднаної проби
Якщо пробу для фізичних випробовувань готують із кожної точкової проби або кожної част-

кової проби, із них, як правило, складають об’єднану пробу для фізичних випробовувань.

Національний відхил
Дозволено в Україні готувати проби для фізичних випробовувань у такій послідовності:
а) встановлювати спосіб одержання проби для фізичних випробовувань;
б) складати об’єднану пробу згідно з вимогами стандарту;
в) готувати пробу для фізичних випробовувань  крупністю і масою, зазначеними у відповідних стандартах згідно

з ДСТУ 3195 та ДСТУ 3196.

Мінімальну масу об’єднаної проби для фізичних випробовувань визначають для випробовуван-
ня за вимогами і кількістю необхідних фізичних властивостей. Зазвичай готують об’єднану пробу

(1)
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для фізичних випробовувань масою не менше ніж 500 кг, за винятком проби для визначання на-
сипної щільності. Під час визначання насипної щільності маса об’єднаної проби для фізичних ви-
пробовувань складає мінімум 1200 кг, згідно з методом 1 ISO 3852.

Об’єднану пробу для фізичних випробовувань скорочують під час готування проб для визна-
чання фізичних властивостей незалежно від правил скорочення встановлених згідно з ISO 3082 та
ISO 3083. Однак під час використовування будь-якого методу скорочення, похибка повинна бути
відповідною похибці з таблиці 1 і додатку А, яка отримана згідно з ISO 3085.

7.2 Готування випробних проб
7.2.1 Загальне
Об’єднану пробу для фізичних випробовувань поділяють на дві частини: одну готують для

визначання фізичних властивостей (проба А), а іншу зберігають як резервну пробу (див. рису-
нок 5 та 6).

Примітка 4. Під час визначання насипної щільності об’єднану пробу для фізичних випробовувань  (1200 кг) поділяють
на дві частини: одну використовують для визначання насипної щільності випробної проби (600 кг), а іншу — для наступно-
го поділу на дві частини, тобто, одну для готування випробної проби інших фізичних властивостей визначання насипної
щільності (300 кг, проба А), а іншу — використовують в якості резервної проби (див. рисунок 7).

Пробу А ділять на дві частини: одну для визначання міцності проби у барабані (проба А1),
а іншу для визначання фізичних властивостей (проба А2).

Перед готуванням відповідних випробних проб, проби А1 і А2 висушують за температури
(105 ± 5) оС. Приклади процедур готування випробних проб наведено на рисунку 5 і 6.

7.2.2 Дослідження випробної проби у барабані
Випробну пробу для випробовування міцності проб у барабані згідно з ISO 3271 готують так.
7.2.2.1 Окатки
Пробу А1 (125 кг) просіюють, використовуючи сита 40 мм і 6,3 мм і відкидають класи круп-

ності плюс 40 мм і мінус 6,3 мм. Клас крупності мінус 40 мм і плюс 6,3 мм точкової проби ділять
методом квадратування для отримання чотирьох наважок, кожна масою (15 ± 0,15) кг.

Національний відхил
В Україні дозволено пробу окатків виділяти без подрібнення згідно з рисунком 8 ДСТУ 3196.

7.2.2.2 Агломерати і сортовані залізні руди
Пробу А1 (125 кг) просіюють, використовуючи сита 40 мм, 25 мм, 16 мм і 10 мм і класи круп-

ності плюс 40 мм і мінус 10 мм відкидають. Зважують три інші класи крупності, тобто мінус 40 мм
плюс 25 мм, мінус 25 мм плюс 16 мм і мінус 16 мм плюс 10 мм, і розраховують та реєструють
відсоткову масову частку кожного класу крупності. Із кожного з трьох класів крупності готують чо-
тири наважки масою (15 ± 0,15) кг, відбираючи масу пропорційну частці матеріалу кожного з трьох
класів крупності.

Альтернативно, для проби А1 (125 кг) використовують сита 40 мм і 10 мм і класи крупності
плюс 40 мм і мінус 10 мм відкидають. Клас крупності мінус 40 мм і плюс 10 мм ділять методом
квадратування для отримання чотирьох наважок кожна масою (15 ± 0,15) кг.

Національний відхил
В Україні дозволено пробу руди й агломерату виділяти із об’єднаної проби на стадії подрібнювання до 40 мм. Пробу

розсіюють на три класи крупності, з яких випробну пробу відбирають пропорційно за масою порції.
Готування випробних проб за схемою, наведеною на рисунках 7, 8 згідно з ДСТУ 3196.
Маса проби для квартування повинна бути не менше ніж 60 кг.

7.2.3 Фізичні випробовування випробних проб у барабані та визначання насипної
щільності

7.2.3.1 Окатки
Загальна маса випробних проб відповідно до вимог стандартів складає 15 кг, як показано

у таблиці 2.
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Таблиця 2 — Загальна маса випробної проби

РНТ випробовування ISO 4696 2 кг

Вільне набрякання ISO 4698 1 кг

Випробовування на стиснення ISO 4700 1 кг

Тести відновлювання:
— відновлювання ISO 4695 2,5 кг
— відносне відновлювання ISO 7215 2,5 кг
— ВВН (відновлювання властивостей ISO 7992 6 кг
під навантаженням)

Загальна 15 кг

Пробу А2 (125 кг) ділять двічі та одну пробу масою 30 кг лишають як резервну, а іншу —
30 кг висушують за температури (105 ± 5) оС більше 2 год і розсіюють, використовуючи сита 12,5
мм і 10 мм. Класи плюс 12,5 мм і мінус 10 мм відкидають, а клас мінус 12,5 мм плюс 10 мм (15
кг) готують далі наступним чином.

Клас крупності ділять на 15 рівних частин, п’ять у довжину і три у ширину, використовуючи
прямокутну раму (рама А) і розподіляють рівномірно на рамі.

7.2.3.1.1 Випробовування проби на РНТ, стискання на міцність і вільне набрякання
Відбирають довільно чотири частини, перемішують і ділять, використовуючи жолобчатий

ділильник для отримання трьох випробних проб, як показано на рисунку 1 (див. рисунок 5).

Чотири частини (4 кг)

перемішують

скорочують

Рисунок 1 — Готування випробних проб на руйнування за низької температури,
міцність на стиснення і на вільне набрякання

Вид
випробовування

Міжнародний
стандарт

Маса
випробної проби

 

проба 2 кг проба 2 кг

ділять

1 кг 1 кг

Випробна проба на руйнування
за низької температури

Випробна проба
на вільне набрякання

Проба для випробовування
міцності на стиснення
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Із кожної випробної проби на руйнування за низької температури одержують підготовані чо-
тири наважки, кожна масою 500 г.

Національний відхил
В Україні дозволено пробу для визначання показника міцності на стиснення випробної проби готувати відповідно

до 7.4.4.1—7.4.4.5 ДСТУ 3196.
Пробу для визначання показника міцності окатків на стиснення виділяють  із об’єднаної проби окатків і готують

випробні проби за схемою, наведеною на рисунку 9 згідно з ДСТУ 3196, зміна № 1.
Для випробовувань готують окатки класу крупності від 12 мм до 16 мм. Із окатків класу крупності від 12 мм до 16 мм

відбирають  пробу і методом квадратування ділять  її на 15 частин. Потім від кожної частини відбирають по 4 окатки
і об’єднують у випробну пробу, яка складається із 60 окатків.

Проба для визначання газопроникності й усадки шару під час відновлювання.
Пробу руди або агломерату виділяють із об’єднаної проби, подрібненої до 16 мм. Пробу окатків виділяють  без под-

рібнення і готують за схемою на рисунку 10 згідно з ДСТУ 3196.
Для визначання газопроникності та усадки шару під час відновлювання готують  три випробні проби масою 0,5 кг

кожна.
Проба для визначання міцності під час відновлювання.
Пробу руди або агломерату виділяють із об’єднаної проби, подрібненої до 12 мм, пробу окатків виділяють без под-

рібнення і готують за схемою, поданою на рисунку 11 згідно з ДСТУ 3196.
Для визначання міцності під час відновлювання готують три випробні проби масою 0,5 кг кожна.
Для визначання відновлюваності випробні проби готують  відповідно до 7.4.8.1, 7.4.8.2, згідно з ДСТУ 3196.

Із випробної проби для міцності на стиснення довільно відбирають 60 (або більше) окатків
наважки.

Із випробної проби на вільне набрякання довільно відбирають 18 окатків наважки.
7.2.3.1.2 Випробна проба на відновлюваність випробовувань проб (відновлюваність і віднос-

на відновлюваність)
Відбирають довільно п’ять частин, перемішують і ділять, використовуючи жолобчатий ділиль-

ник і одержують дві випробні проби для дослідження на відновлюваність і відносну відновлюваність
випробовувань, як показано на рисунку 2.

Рисунок 2 — Готування випробних проб для випробовування на відновлюваність

Із кожної випробної проби готують п’ять наважок, кожна масою 500 г. Із цих наважок одна —
для хімічного аналізування.

7.2.3.1.3 Випробна проба для випробовування відновлювальних властивостей під наванта-
женням

Шість частин, що лишилися (6 кг) використовують як проби для випробовування відновлю-
ваності під навантаженням. Готують чотири наважки та одну пробу для хімічного аналізування,
кожна масою 1200 г.

 

П’ять проб (5 кг)

перемішують

скорочують

2,5 кг 2,5 кг

Випробна проба на
відновлюваність

Випробна проба на відносну
відновлюваність
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7.2.3.2 Агломерати і сортовані залізні руди
Загальна маса проб, необхідна для випробовувань, згідно зі стандартами становить 10,5 кг,

як показано у таблиці 3.
Таблиця 3 — Загальна маса випробної проби

Випробовування на руйнування ISO 4696 2 кг
за низької температури

Випробовування на відновлюваність ISO 4695 2,5 кг

Випробовування на відновлювальні ISO 7992 6 кг
властивості під навантаженням

Загальна 10,5 кг

Пробу А2 (125 кг) ділять, одну пробу 62,5 кг лишають як резервну, а іншу 62,5 кг — висушу-
ють за температури (105 ± 5 ) оС більше двох годин і знову ділять на дві частини (див. рисунок 6).

Одну пробу (30 кг) використовують як пробу для випробовування відносної відновлюваності.
Цю пробу розсіюють, використовуючи сита 22,4 мм і 20 мм. Класи крупності плюс 22,4 мм і мінус
20 мм відкидають. Клас крупності мінус 22,4 мм плюс 20 мм далі ділять, використовуючи метод
квадратування, для отримання чотирьох наважок і однієї проби для хімічного аналізування, кож-
на масою 500 г.

Пробу, що лишилася 30 кг розсіюють, використовуючи сито 12,5 мм. Клас крупності плюс
12,5 мм ретельно подрібнюють і розсіюють, використовуючи сито 16,0 мм. Клас крупності плюс
16,0 мм подрібнюють до мінус 16,0 мм. Класи крупності мінус 12,5 мм і мінус 16,0 мм перемішу-
ють і розсіюють використовуючи сита 12,5 мм і 10,0 мм. Класи крупності плюс 12,5 мм і мінус
10,0 мм відкидають, а клас крупності мінус 12,5 мм і плюс 10,0 (25 кг) готують так.

Використовують прямокутну раму (рама В) поділену на 25 рівних частин, п’ять у довжину
і п’ять у ширину і розподіляють пробу рівномірно по рамі.

Довільно беруть дві частини, перемішують і скорочують, використовуючи жолобчатий ділиль-
ник, для отримання чотирьох наважок масою 500 г кожна для випробовування на руйнування за
низької температури.

Довільно беруть п’ять частин, перемішують і скорочують, використовуючи жолобчатий
ділильник для отримання двох проб. Одну пробу використовують для випробовування на віднов-
люваність, а іншу — відкидають. Із випробної проби готують п’ять наважок, кожна масою 500 г.
Із цих наважок — одна для хімічного аналізування.

Довільно беруть шість частин, перемішують і готують чотири наважки та одну пробу для
хімічного аналізування для випробовування відновлюваності під навантаженням, кожна масою
1200 г.

7.2.4 Випробна проба для насипної щільності
Для фізичного випробовування на визначання насипної щільності масу об’єднаної проби (1200 кг)

ділять на дві частини (див. примітку 4 в 7.2.1). Першу частину 600 кг ділять двічі до отримання
чотирьох наважок, кожна масою 150 кг. Готують три наважки для визначання насипної щільності,
використовуючи метод 1 згідно з ISO 3852 та одну контрольну пробу використовують для визна-
чання масової частки вологи і гранулометричного складу (див. рисунок 7).

Національний відхил
В Україні для визначання об’ємної, дійсної щільності і зовнішньої питомої поверхні дозволено готувати по три

випробні проби крупністю менше ніж 0,16 мм і масами 0,06 кг і 0,25 кг відповідно після висушування за температури
(150 ± 5) оС до сталої маси згідно з ДСТУ 3196.

Тип
випробовування

Міжнародний
стандарт

Приблизна маса
випробної проби
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7.2.5 Проба для інших випробовувань
Якщо необхідно готувати випробні проби для визначання фізичних властивостей, відмінних

від наведених у 7.2.2—7.2.4, такі проби готують із проби для фізичних властивостей паралельно
з підготованими пробами для різних випробовувань відповідно до 7.2.2 і 7.2.3, так, щоб це підго-
тування відповідало вимогам, викладеним у відповідному стандарті.

7.2.6 Готування випробної резервної проби
Якщо необхідно провести визначання будь-яких фізичних властивостей у незалежній лабора-

торії, випробну пробу готують із резервної проби відповідно до процедури, наведеної в 7.2.2—
7.2.5, зважаючи на особливості даної властивості.

8 РЕЗЕРВНІ ПРОБИ
Резервну пробу готують з об’єднаної проби для фізичних випробовувань на відповідній стадії

готування проб для випробування фізичних властивостей, як викладено у 7.2.
Резервні проби вміщують у контейнери, і запаковують, додаючи необхідну інформацію.
Резервні проби, як правило, зберігають протягом шести місяців. Якщо звіт на випробовування

приймає постачальник і покупець протягом шести місяців, резервні проби можна викинути.
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Рисунок 3 — Приклади готування проб для фізичних випробовувань
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  Часткова проба    
       
  Ділення    
       
         

Проба на 
гранулометричний склад 

   Ділення  

        
  Ситовий  аналіз        
         

Проба для 
фізичних 

випробовувань 

  Проба на 
вологу 

 Проба для 
хімічного 

аналізування 
 

 

b) Багаторазове використовування однієї частини часткової проби (для аналізування на гранулометричний 

склад та фізичні випробовування) і використовування іншої частини  часткової  проби (для визначання вологи та 

хімічного складу)  

 
                                                           о     о    о     о     о 
               Точкова проба                    |      |     |      |      | 

  Часткова 
проба 

   

       
        Ділення    
       
         

Проба на 
гранулометричний склад 

        Ділення  

        
          

Ситовий 
аналіз 

           Проба на  
         вологу 

         
Проба для фізичних 
випробовувань 

         Ділення    Визначання 
         вологи 

        
   Проба для хімічного      

аналізування 
 Проба для фізичних 

випробовувань 
 
 

с ) Готування двох проб для фізичних випробовувань 
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Рисунок 4 — Незалежна схема відбирання проб

 точкова проба

для гранулометричного
аналізування

для визначання вологи

для хімічного аналізування

для фізичного випробування
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Рисунок 5 — Приклад готування випробних проб
для визначання фізичних властивостей залізорудних окатків

Часткова проба для 
фізичних випробовувань 

 Часткова проба для 
фізичних випробовувань 

 Часткова проба для фізичних випробовувань 

 50кг  50 кг   50 кг 
      
 Об′єднана проба для  фізичних 

випробовувань 
 

  500 кг ( 50 кг ×  10 )  
      
  Скорочення   
       
   250 кг ( Проба  А )  250 кг 
                    Скорочення 
  Скорочення     
     125 кг    
      Резервна проба Відкидають 
         
   125 кг ( Проба  А2 ) 

 
 125 кг ( Проба  А1 ) 

  Скорочення    
       
  62,5 кг 62,5 кг      Сушіння за температури  (105 ± 5) 0С  
 Скорочення  Відкидають    
       

  30 кг   30 кг     
Резервна проба       

За необхідності використовують       
резервну пробу для Сушіння за температури (105 ± 5) оС   Розсів  
випробовування на 
відновлювання, 

      

на набрякання, для визначання     Розсів                                             +40,0  мм   -6,3 мм 
інших фізичних властивостей 

випробної проби і (або) 
                  Відкидають  -40,0 мм +6,3 мм  Відкидають 

резервної   проби                        
                                                     +12,5 мм -10,0 мм   

                          Відкидають  -12,5 мм + 10,0 мм   Відкидають     
                  Скорочення (Рама А)  Проба для               

випробовування  
У загальній 

сумі в крайньому 
    в барабані випадку 
     60 кг 
       
              o                o            o            o 
                15 кг ± 0,15 кг 
   4 наважки для випробовування в барабані 
     

                   
                   
Випробо-
вування на 

руйнування за 
низької 

температури 

 Проба на 
вільне 

набрякання 

 Проба 
на 

відновлюваність 
 

 Випробовування на 
міцність під час 
стиснення 

     

                      
                         

 
0,5 кг × 4                 18 зразків 

 
4 наважки для руйнування 
    за низької   температури 

 

 
0,5 кг × 5                                     1кг 

 
4 наважки для випробовування         60 зразків     
           на відновлюваність 
1 наважка для хімічного аналізування 
 

  
Проба для 
визначання 
відносної 

відновлюваності 

  

     0,5 кг × 5   
   4 наважки 

1 наважка для      
хімічного аналізування 

Проба для визначання 
відновлюваності під 
навантаженням 

    1,2 кг × 5 
4 наважки для  відновлювання під 

навантаженням 
1 наважка для хімічного  аналізування 
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Рисунок 6 — Приклад готування проб для визначання
фізичних властивостей агломератів і сортованої залізної руди

Часткова проба для фізичних 
випробовувань 

 Часткова проба для фізичних 
випробовувань 

 Часткова проба для фізичних 
випробовувань 

 50 кг   50кг   50 кг 
      
  Об′єднана проба для фізичних випробовувань   
   500 кг (50 кг × 10 ) 
  Скорочення     
      
   250 кг (Проба  А)                250 кг   
                           Скорочення 
        
     125 кг    
  Скорочення  Резервна  проба Відкидання 

     
        

125 кг ( Проба А2 )      125 кг ( Проба А1 ) 
  Скорочення   Сушіння за температури  (105 ± 5) оС 
          

 62,5 кг    62,5кг                            Розсів  
Резервна 
проба 

  Сушіння  
за температури 

(105 ± 5) оС  

      

За необхідності використовують           
резервну пробу як пробу для  Скорочення                                        +40 мм                  –25 мм + 16 мм    –10 мм 

випробовування інших фізичних 
властивостей і (або) резервну 

пробу 

            Відкидання     Відкидання 

           –40 мм +25 мм              –16 мм +10 мм 
           Розсів       
   30 кг                   о                        о                         о        
          
     +12,5 мм                       -12,5 мм      
          

             
      Скорочення                   о                         о                          о                        о       
             
    Розсів    15 кг ± 0,15 кг 
         4 наважки для визначання 
         міцності в барабані 
   +16мм      –16 мм       
             

           
           Переміщування      
         30 кг 
   Розсів                          Розсів  
           
             
  +12,5 мм        –10 мм            +22,4 мм                   –20 мм 
  Відкидання    Відкидання  Відкидання              Відкидання 
           –12,5 мм + 10 мм              –22,4 мм +20 мм 
    25 кг    
           Скорочення (Рама В)   Скорочення точкової проби  
           

 2 кг   2,5 кг    6 кг     
 Проба  для  визначання 

 руйнування за низької 
температури 

 Проба для  
визначання 

відновлюваності 

 Проба для визначання  
відновлюваності під 
навантаженням 

 Проба для визначання 
відносної відновлюваності 

2,5 кг 

         
                 
                    
о                 о             о               о  о     о    о      о               о     о      о      о       о       о                          о  о     о      о       о 
                        0,5 кг × 4                                   0,5 кг × 5                                 1,2 кг × 5                                         0,5 кг × 5 
      4 наважки  для визначання           4 наважки для визначання      4 наважки для визначання                 4 наважки  для визначання 
     руйнування  відновлюваності             відновлюваності            відносної відновлюваності під                відносної відновлюваності 
             за низької  температури     1 наважка для  хімічного                     навантаженням                                 1 наважка для хімічного 
                                                                        аналізування                 1 наважка для хімічного аналізування              аналізування 

 

У загальній
сумі в край-

ньому
випадку

60 кг
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Рисунок 7 — Приклад готування випробних проб для визначання
фізичних властивостей включаючи визначання насипної щільності

Часткова проба для 
фізичних випробовувань 

 Часткова проба для 
фізичних випробовувань 

 Часткова проба для 
фізичних випробовувань 

 100 кг   100 кг                                          100 кг 
      
  Об’єднана проба 

для 
фізичних випробовувань 

  

   1200 кг (100 кг × 12 ) 
  Скорочення   
      

  600 кг      600 кг   
            Скорочення       

         
 300 кг  300 кг (Проба А)      

       Скорочення          
               
       Рисунки 5 і 6 

 
Проба для визначання 
насипної щільності 

Метод 1 

 

 Відкидання      
            Скорочення 

Резервна   проба        
150 кг        

          о           о          о          о 
   150 кг 

3 наважки для визначання 
насипної щільності 

1 контрольна проба для визначання 
гранулометричного складу і вологи 
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ДОДАТОК А
(довідковий)

ПОХИБКА, ЩО ДОСЯГАЄТЬСЯ І ВИРАЖАЄТЬСЯ
СРЕДНІМ КВАДРАТИЧНИМ ВІДХИЛОМ

(експериментальна )

Міцність у барабані (індекс окатки 0,40  0,10 0,20 0,20
стирання) (абсолютний %) агломерати 0,90  0,20 0,20 0,30

сортовані руди 0,90  0,20 0,20 0,30

Відновлюваність (% хв) окатки 0,50 0,06 0,11 0,12
агломерати 0,60 0,08 0,14 0,15

сортовані руди 0,50 0,06 0,11 0,12

Відносна відновлюваність окатки 5,00 0,90 1,20 1,40
(абсолютна %) агломерати 5,00 0,80 1,60 1,60

сортовані руди 10,00 2,70 2,30 3,50

Індекс руйнування відновлю- окатки 5,00 1,20 1,80 1,90
вання (RDI + 3,15 абсолютний %) агломерати 10,00 1,10 2,00 2,30

сортовані руди 5,00 1,00 1,90 1,90

Індекс вільного набрякання окатки  5,00 1,10 1,30
(абсолютний % )

Міцність на стиснення (daN) окатки 100,00    7,00 16,00

Примітка. Похибка у цьому додатку виходить  із числа:
2 виміри або випробовування об’єднаної проби;
50 точкових проб, за винятком міцності в барабані;
20 точкових проб для випробовування міцності в барабані.
Далі

2
2 2 σβ 2σ 2 σ σ ,

2
M

SPM SPM S P= = + +

Похибка відбирання проби, виражена середнім квадратичним відхилом, sS , за умови

2σσ ,W
S n

=

таким чином

2 2
2σ σσ σ ,

2
W M

SPM Pn
= + +

де bSPM — загальний середній квадратичний відхил, включаючи відбирання і вимірювання;
sSPM — загальна похибка, включаючи відбирання, готування проб і вимірювання;
sW — виміряна варіація якості в межах шару;
sP — похибка готування проби в одиницях середнього квадратичного відхилу;
sM — похибка вимірювання в одиницях середнього квадратичного відхилу;
n  — кількість  відібраних точкових проб.

ДОДАТОК В
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
1 ISO 3087:1987 Iron ores — Determination of moisture content of a consignment (Руди залізні.

Визначання масової частки вологи в партії)
2 ISO 4701:1985 Iron ores — Determination of size distribution by sieving (Руди залізні. Визна-

чання гранулометричного складу методом розсіювання).

Фізичні
властивості

Вид
залізної руди sW sP sM sSPM
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ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ ТА ЇХНЄ ПОЯСНЕННЯ

1 Розділ 2 «Нормативні посилання» Модифікації:
Доповнити посиланням на національні стан-
дарти

Пояснення:
Доповнення зроблено тому, щоб внести нормативну документацію до стандарту.

2 Розділ 7 «Метод готування проби» Модифікація:
Пункти 7.1.1.2 «Комбіноване використовування Доповнити пунктами, що стосуються відби-
часткової проби і проби багаторазового викори- рання проби для визначання хімічного скла-
стовування», 7.1.2 «Готування об’єднаної про- ду або вологи та проби для фізичних випро-
би», 7.2.2.1 «Окатки», 7.2.3.1 «Окатки», 7.2.4 бовувань
«Проба для випробовування насипної щільності»

Пояснення:
Доповнення зроблено тому, щоб надати можливість підприємствам контролювати хімічний та
гранулометричний склади, масову частку вологи та будь-які стадії (дії) процесу переробляння
залізних руд згідно з ДСТУ 3195 та ДСТУ 3196.

УКНД 73.060.10

Ключові слова: фізичні випробовування, відбирання проб, готування проб, металомісткі
мінерали, мінерали та руди, обладнання для відбирання проб, руди залізні.
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