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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3310-3:1990 Test sieves — Technical requirements and

testing — Part 3: Test sieves of electroformed sheets (Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та
випробовування. Частина 3. Решета контрольні з листів, виготовлених методом гальванопластики).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 91 «Устаткування збагачу-
вальне».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.
Міжнародний стандарт ISO 3310-3 підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 24 Sieves, sieving

and other sizing methods (Решета та сита, просіювання та інші методи розподілу за крупністю).
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «ця частина ISO 3310» замінено на «цей стандарт»;
— назву стандарту змінено для узгодження її з чинними національними стандартами;
— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний

вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної
стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» та «Вступ», з «Передмови» у цей
«Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— стандарт доповнено структурним елементом «Зміст»;
— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;
— познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651–97 Метрологія.

Одиниці фізичних величин.
ISO 3310 «Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та випробовування» складається із та-

ких частин:
Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини
Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин
Частина 3. Решета контрольні з листів, виготовлених методом гальванопластики.
У цьому стандарті є посилання на ISO 565:1990, який упроваджено в Україні як національний

ДСТУ ISO 565:2007 (ISO 565:1990, IDT).
Копію нормативного документа, на який є посилання у цьому стандарті, можна отримати

в Головному фонді нормативних документів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕШЕТА ТА СИТА КОНТРОЛЬНІ
Технічні вимоги та методи випробування

Частина 3. Решета контрольні з листів, виготовлених
методом гальванопластики

РЕШЕТА И СИТА КОНТРОЛЬНЫЕ
Технические требования и методы испытания

Часть 3. Решета контрольные из листов, изготовленных
методом гальванопластики

TEST SIEVES
Technical requirements and test methods
Part 3. Test sieves of electroformed sheets

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює технічні вимоги та відповідні методи випробовування для конт-

рольних решіт, у яких просіювальною поверхнею є металевий лист з отворами, виготовленими ме-
тодом гальванопластики.

Цей стандарт застосовують для контрольних решіт, що мають круглі та квадратні отвори з роз-
мірами від 500 мм до 5 мм відповідно до ISO 565.

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

становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого
з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стан-
дарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче.
У разі недатованих посилань застосовують останні видання поданих документів. Члени ІЕС та ISO
впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 565:1990 Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet —
Nominal sizes of openings.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ISO 565:1990 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві

пластини та листи, виготовлені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів.

3 ПОЗНАЧЕННЯ
На контрольних решетах із листів, виготовлених методом гальванопластики, має бути зазна-

чено форму отворів (круглі або квадратні), номінальний розмір отворів, виражений у мікромет-
рах (мкм), та напис «виготовлено методом гальванопластики».

Чинний від 2009 –1 0– 01

Видання офіційне

ДСТУ ISO 3310-3:2007
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4 ЛИСТИ, ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДОМ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ
4.1 Загальні вимоги
Лист, виготовлений методом гальванопластики, у контрольних решетах не повинен мати будь-

яких дефектів, таких як дефекти виробництва, складки, зморшки або сторонні включення в мате-
ріалі листа.

4.2 Розташування отворів
Центри круглих отворів має бути розташовано у вершинах рівносторонніх трикутників

(див. рисунок 1); центри квадратних отворів має бути розташовано по прямій лінії у вершинах квад-
ратів (див. рисунок 2).

Рисунок 1 — Розташування круглих отворів Рисунок 2 — Розташування квадратних отворів

4.3 Розміри
Номінальні розміри отворів, найкращі номінальні кроки та найкращі товщини листа, виготов-

леного методом гальванопластики, мають відповідати наведеним у таблиці 1.
Таблиця 1 — Номінальні розміри отвору, кроку та товщини листів

Розміри в мікрометрах

500 500 500 620 710 530

450 560 645 475

425 530 610 450

400 490 555 425

355 355 355 450 510 380

315 395 480 335

Додатковий ряд розмірів

R 20 R 40/3

Допустимий діапазон вибирання

pmax pmin

Найкращі
товщини листа

Основний ряд
розмірів

R 20/3 e

Найкращі
розміри

pnom
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Продовження таблиці 1

300 380 440 320

280 355 420 300

250 250 250 320 385 270

224 275 340 250

212 270 320 240

200 260 305 225 25

180 180 180 240 270 200

160 210 255 180

150 200 230 170

140 190 230 160

125 125 125 170 205 140

112 155 205 135

106 150 205 130

100 140 170 120 Від 15 до 25

90 90 90 130 170 110

80 115 170 100

75 110 140 95

71 105 140 90

63 63 63 95 140 90

56 90 140 75

53 85 100 70

50 80 100 70

45 45 45 75 100 65

40 70 90 60

38 65 85 55

36 65 85 55

R¢10

Номінальні розміри отвору w Крок

61 2 3 4 5 7

30

Від 20 до 25

Від 12 до 25

Додатковий ряд розмірів

R 20 R 40/3

Допустимий діапазон вибирання

pmax pmin

Найкращі
товщини листа

Основний ряд
розмірів

R 20/3 e

Найкращі
розміри

pnom
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Кінець таблиці 1

32 60 85 50

25 50 65 45

20 45 65 40 Від 10 до 25

16 40 65 35

10 30 50 25

5 25 40 20 Від 8 до 25

4.3.1 Граничні відхили розміру отвору w
Середні граничні відхили всіх виміряних розмірів отворів не повинні перевищувати ± 2 мкм.

Ці граничні відхили стосуються розмірів середніх перерізів квадратних отворів та діаметрів круг-
лих отворів, виміряних з боку просіювання (тобто вони стосуються найменшого розміру отвору,
див. рисунок 5).

4.3.2 Крок p
Розміри кроку, наведені в колонці 4 таблиці 1, стосуються будь-яких круглих або квадратних

отворів та є найкращими для використовування. Значення інших використаних кроків мають пе-
ребувати в межах, зазначених у колонках 5 і 6 таблиці 1.

4.3.3 Товщини листа e
Найкращі товщини листів, наведені в колонці 7 таблиці 1, стосуються листів, виготовлених ме-

тодом гальванопластики, з будь-якими круглими або квадратними отворами, виміряними до за-
кріплення листа.

4.4 Методи випробовування
Метод випробовування 1. Візуальне контролювання
Оглядають просіювальну поверхню на рівномірно освітленому фоні. Під час оглядання решето по-

вільно повертають навколо осі, паралельної рядам отворів, що дає змогу виявити неоднакові отвори.
Якщо виявлено неоднакові отвори, решета застосовувати не можна.
Метод випробовування 2. Вимірювання розміру отвору
Решета, випробовувані методом 1, потрібно передати для перевіряння розміру отвору.
Перевіряють отвори в дев’яти полях вимірювань, як пока-

зано на рисунку 3. У кожному полі вимірюють якнайменше п’ять
отворів. Кожний із розмірів цих отворів має перебувати в межах
граничних відхилів, установлених у 4.3.1.

Для перевіряння отворів розмірами понад 32 мкм викори-
стовують мікроскоп із двадцятиразовим збільшенням та окуляр
ниткового мікрометра з величиною збільшення від 10 разів до
12,5 разу. Засоби вимірювальної техніки мають забезпечувати
точність вимірювань ± 0,5 мкм. Величина збільшення засобів
вимірювальної техніки має бути підтверджена на стадії калібру-
вання мікрометра, що засвідчує точність ± 0,5 мкм, засобами
вимірювальної техніки із ціною поділки шкали 0,01 мкм,  та мати
сумарну похибку для всієї шкали не більше ніж 0,5 мкм.

Номінальні розміри отвору w Крок

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Рисунок 3 — Поля вимірювань
для контролювання
розмірів отворів

61 2 3 4 5 7

Додатковий ряд розмірів

R 20 R 40/3

Допустимий діапазон вибирання

pmax pmin

Найкращі
товщини листа

Основний ряд
розмірів

R 20/3 e

Найкращі
розміри

pnom
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Для перевіряння отворів розмірами до 32 мкм включно зазначені вище засоби вимірюваль-
ної техніки не придатні. Методи вимірювання цього ряду розмірів отворів вивчають.

5 РАМА КОНТРОЛЬНОГО РЕШЕТА
Рами контрольного решета мають бути круглими та виготовленими з нержавкої сталі чи будь-

якого іншого матеріалу, придатного для просіюваних зразків.
Розміри та граничні відхили рам контрольного решета, поданого на рисунку 4, зазначено

в таблиці 2.
Примітка 1. Допустимо, що в тих країнах, де як стандартні традиційно використовують контрольні решета діаметром

203 мм (8 дюймів), 102 мм (4 дюйми) та 76 мм (3 дюйми), може бути потрібно багато часу на перехід споживачів для викорис-
товування решіт, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2 — Розміри та граничні відхили розмірів рам контрольного решета (див. рисунок 4)
Розміри в міліметрах

+0,3
075 −

0
0,375 ³ 65 25

+0,4
0100 −

0
0,4100 ³ 90 25

+0,8
0200 −

0
0,8200 ³ 185 25 або 50

1) Більші значення глибин можуть бути потрібні для мокрого просіювання.

Рисунок 4 — Поперечний переріз контрольного решета з листа,
виготовленого методом гальванопластики

6 КОНСТРУКЦІЯ КОНТРОЛЬНИХ РЕШІТ
Залежно від процесу виготовлення лист, виготовлений методом гальванопластики, має попе-

речний переріз типів A або В, поданих на рисунку 5. Лист із поперечним перерізом типу А має бути
закріплено на рамі з найменшим розміром отворів у верхній поверхні решета, що пропускає
маломірні частинки крізь вирізані отвори.

Номінальні розміри
контрольного решета

Діаметр
ефективної

просіювальної
поверхні

Приблизна
глибина1)

H1

Рама

Лист, виготовлений методом
гальванопластики

D2 D2
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Бік просіювання

а) Тип А

b) Тип В

Рисунок 5 — Поперечний переріз листа, виготовленого методом
гальванопластики (схематичний)

Якщо потрібно зміцнення листа, виготовленого методом гальванопластики, його з’єднують
з підтримувальним решетом, що перешкоджає створенню кишень, у яких можуть затримуватися
частинки, та має отвори, спрямовані так само, як отвори на листі.

Рами мають бути гладко обробленими та повинні легко з’єднуватися з іншими решетами, криш-
ками та приймачами того самого номінального діаметра.

Закріпити лист, виготовлений методом гальванопластики, до рами треба так, щоб запобігти
застряганню просіюваного матеріалу.

7 МАРКУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РЕШІТ
Металева табличка, постійно прикріплена до рами, має містити таку інформацію:
а) форму отвору, а саме круглу чи квадратну, за потреби;
b) номінальний розмір отвору;
c) посилання на стандарт(и), якому(-им) відповідає контрольне решето;
d) вказівку на матеріал листа та рами;
e) зазначення сторони (виробник або постачальник), відповідальної за якість решета;
f) серійний номер виготовленого решета.

р

w

e
e

р

w
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ДОДАТОК А
(довідковий)

ДОГЛЯД ЗА КОНТРОЛЬНИМИ РЕШЕТАМИ З ЛИСТІВ,
ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ

Контрольні решета з листів, виготовлених методом гальванопластики, потребують дуже обе-
режного поводження для запобігання їх пошкодженню. Якщо немає інших рекомендацій виробника,
решета потрібно очищати опусканням їх вертикально у відповідну рідину, тобто у спирт або
деіонізовану воду із залишками або без залишків речовин, що утворюються внаслідок корозії по-
верхні, в ультразвукову ванну від 15 с до 20 с за частоти не менше ніж 40 кГц та потужності не
більше ніж 40 Вт. Потім решета потрібно ополоснути в чистій рідині та висушити за температури
не вище ніж 80 оС.

Лист, виготовлений методом гальванопластики, не можна очищати щіткою або за допомогою
стисненого повітря.

Контрольні решета з листами, виготовленими методом гальванопластики, потрібно перевіряти
згідно з 4.4 через постійні проміжки часу відповідно до цього стандарту.
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