
  

معرفی استاندارد های موجود برای نمونه گیری های خطوط فرآوری سنگ آهن: نمونه گیر "همانطور که در مطلب   

باشد، می   ISO 16742دوغاب که منطبق بر استاندارد    هایبه آن پرداختیم، یکی از انواع پرکاربرد نمونه گیر   "دوغاب

در این نمونه گیر،  قابل مشاهده است.    1( است. شماتیک این نمونه گیر در شکل  vezin samplerنمونه گیر وزین )

خط  ،  2مطابق شکل  کند.  نه گیر دوران مینمو  یک تیغه فوالدی توسط سیستم موتور و گیربکس در داخل محفظه 

لوله اصلی از باال به این محفظه وارد و در پایین از آن خارج می گردد. با هر بار چرخیدن تیغه و عبور آن از محل  

شود و از قسمت  اد در حال جریان درون خط، مقداری نمونه به داخل استوانه متصل به آن هدایت میریزش مو

 گردد.  گیر خارج می خروجی نمونه
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زین وِ نمونه گیرعملکرد مکانیزم   

 

 شبکه آزمایشگاه های فوالد

، با توجه به پارامترهای خط تولید )از جمله خواص فیزیکی سیال،  ونه گیر دوغابنمسیستم  اصولی  طراحی  

یکی از مشکالت  از اهمیت باالیی برخوردار است.  و ...(    ، موقعیت نصب نمونه گیر لولهخط  هندسه  خواص و  

به دلیل  نمونه گیر  ، انسداد تیغه  ایجاد می نماید که چالش های زیادی را    موجود در نمونه گیرهای دوغاب

  آب ی  شار باالبا فدارای نازل است و  که    ،(flashingسیستم فلشینگ )با تعبیه    .( می باشد chokingخفگی )

جنس و ضخامت    ،دوغابی سمپلر  در طراحهمچنین    .د باش حل می  ل  قاباین مشکل    ،تیغه را شستشو می دهد 

به دنبال    و کاهش تعمیرات  بسیار اهمیت دارد بطوریکه  تیغه  ورق مورد استفاده در ساخت   تعویض تیغه را 

 داشت.  خواهد 

 

 

 ISO 16742. شماتیک نمونه گیر دوغاب مدل وزین مطابق استاندارد  1شکل  

 

 نمونه گیر دوغاب مدل وزین   طرح صنعتی.  2شکل  

   )متعلق به شرکت امید پترو انرژی خاوران( 

 

 سیستم موتور و گیربکس 

 ورودی نمونه گیر 

نمونه گیرتیغه   

 سیستم فلشینگ

 محل خروج نمونه
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