
  ) Laboratory Sieveالك آزمايشگاهي (

  

در قرون گذشته و تالش آنان براي به  ما جداسازي ذرات جامد با روش الك كردن اول بار توسط اجداد تاريخچه:
  دست آوردن فلز از درون خاك انجام ميگرفته است.

مواردي در مورد الك كردن از گذشته هاي دور تاريخ به دست آمده ولي اولين اطالعات مشخص در نوشته هاي 
  د باز ميگردد.سال قبل از ميال 150مرتبط با روش هاي اكتشاف معادن توسط يوناني ها و رومي ها به حدود 

آن ها الك را از تخته اي پوشيده از سوراخ هاي ريز و درشت و يا بافته شده توسط موهاي يال اسب يا الياف 
  حصيري يا حتي موي انسان ميساختند.

  
شده فلزي كه تكامل يافته تر از الك هاي سنتي  بافتهميالدي آلماني ها براي اولين بار از توري هاي  15در قرن 

  باستاني بود استفاده كردند.

قاب چوبي اين الك ها پيشرفت قابل مالحظه اي را نشان ميداد ولي همزمان با پيشرفت ماشين هاي سرند كردن برقي  
  بطور عمده اي ظرفيت مواد سرند شده افزايش يافت.



فت نمود نياز به ابزارهاي دقيق تري جهت مقايسه مواد سرند شده هر چه روش هاي خردايش و سرند كردن پيشر
  بيشتر احساس گرديد تا در هنگام فروش مواد جامد به كار اندازه گيري و دريافت سفارشات كمك نمايد.

بكارگيري توري بافته شده از سيم هاي فلزي كه به يك قاب مناسب دوخته شده بودند طبقه بندي ذرات را به يك  
  صولي و علمي تبديل نمود.پايه ا

اين نوع الك هاي آزمايشگاهي درها را به روي دانش اندازه گيري پراكندگي ذرات و نحوه پخش آنان از باال به  
  ميكرون گشود.  5پائين تا حد 

با رشد روزافزون صنعت نياز بكارگيري الك هاي بسيار دقيق بيشتر احساس گرديد تا وسائل كنترل دقيق تري در 
  خردايش ، آسياب كردن و سرند نمودن بكار گرفته شود.

فروش الك هاي آزمايشگاهي بخصوص كاربرد آن ها در صنعت راه سازي و ساختمان با تاسيس آزمايشگاه فني و  
و تبديل آن به آزمايشگاه وزارت راه در چندين سال بعد بسيار متداول  1341مكانيك خاك ، سازمان برنامه در سال 

  گرديد.

تمامي اين ادوار الك هاي مورد نياز توسط واردات از كشورهاي سازنده خارجي صورت ميگرفت تا در سال   در
  به همت يك سازنده ايراني ، نخستين الك هاي توليد داخل به بازار عرضه گرديد . 1365

كاربرد لوازم سال تجربه گرانبهاي خود در  55در حال حاضر شركت ابزارخاك (سهامي خاص ) با بهره مندي از 
سانتيمتر) و  20اينچ ( 8آزمايشگاهي ، توليد و فروش كليه الك هاي آزمايشگاهي تمام استيل را در سه اندازه (قطر) 

  سانتيمتر) در سراسر كشور و برخي كشورهاي همسايه برعهده دارد. 45اينچ( 18سانتيمتر) و 30اينچ ( 12

آلمان  Haver & Boeckerازرس اعزامي از كمپاني الك هاي توليدي شركت ابزارخاك همه ساله توسط ب
  جهت همساني با دانش روز اين صنعت كنترل ميگردد.  

عرضه گرديده و داراي گواهي مرغوبيت   ASTM E11الك هاي توليدي شركت ابزارخاك تماما تحت استاندارد 
  و صحت ساخت ميباشد.



  )ASTM E11جدول الك هاي توليدي ابزار خاك (

  )Meshاندازه الك بر حسب شماره (  )Micron(ميكرون–اندازه الك بر حسب ميليمتر رديفشماره
  635شماره  ميكرون20 1
  500شماره   ميكرون 25  2
  450شماره   ميكرون 32  3
  400شماره   ميكرون 38  4
  325شماره   ميكرون 45  5
  270شماره   ميكرون 53  6
  230شماره   ميكرون 63  7
  200شماره   ميكرون 75  8
  170شماره  ميكرون90 9

  140شماره  ميكرون106 10
  120شماره  ميكرون125 11
  100شماره  ميكرون150 12
  80شماره   ميكرون 180  13
  70شماره   ميكرون 212  14
  60شماره   ميكرون 250  15
  50شماره   ميكرون 300  16
  45شماره  ميكرون355 17
  40شماره  ميكرون420 18
  35شماره   ميكرون 500  19
  30شماره   ميكرون 600  20
  25شماره  ميكرون710 21
  20شماره  ميكرون850 22
  18شماره  ميليمتر1.00 23
  16شماره  ميليمتر1.20 24



  )Meshاندازه الك بر حسب شماره (  ) Micronميكرون(  –اندازه الك بر حسب ميليمتر  شماره رديف
  14شماره   ميليمتر 1.40  25
  12شماره   ميليمتر  1.70  26
  10شماره   ميليمتر  2.00  27
  8شماره   ميليمتر  2.36  28
  7شماره  ميليمتر2.80 29
  6شماره  ميليمتر3.35 30
  5شماره  ميليمتر4.00 31

  mmميليمتر اندازه الك بر حسب   Inchاينچ اندازه الك بر حسب  شماره رديف
32  Inch 16/3  4.75  4ميليمتر (شماره(  
33  Inch½3 5.6 ميليمتر  
34  Inch 4/1  6.3 ميليمتر  
35 Inch0.265 6.7 ميليمتر  
36 Inch16/5 8.0 ميليمتر  
37 Inch8/3 9.50ميليمتر  
38 Inch16/7 11.20 ميليمتر  
39  Inch 2/1  12.50ميليمتر  
40  Inch0.530 13.20ميليمتر  
41  Inch 8/5  16.00ميليمتر  
42  Inch 4/3  19.00 ميليمتر  
43  Inch 8/7  22.40 ميليمتر  
44 Inch1.0 25.0ميليمتر  
45 Inch1.06 25.50 ميليمتر  
46 Inch4/11 31.50 ميليمتر  
47 Inch½1 37.50ميليمتر  
48 Inch4/31 45.00 ميليمتر  
49 Inch2 50.00 ميليمتر  



50  Inch2.12 53.00ميليمتر  
51 Inch½2 63.00ميليمتر  
52 Inch3 75.00 ميليمتر  
53 Inch ½3 90.00ميليمتر  
54 Inch4.00 100.00 ميليمتر  
   درب وكفي الك (تمام استيل) 55
    (تمام استيل) 200الك شستشوي شماره   56

  

در سالهاي اخير به اشتباه فاحش چنين متداول گرديده است كه سري كامل الك جهت پروژه هاي عمراني  توضيح:
براي هر يك از موارد خاص راهسازي نظير   AASHTOو ASTMعدد باشد، در حاليكه طبق استاندارد  15ميبايست 
   15هرگز به برد دارد كه و شن و ماسه بتن  تعدادي الك خاص كار Baseو  Sub-Base – S.grade –آسفالت 

   . نميرسد عدد

  (لطفا در هر مورد خاص با بخش فروش ابزارخاك تماس گرفته شود)

  

  

  

  

  

  

  

  


