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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
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 
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  گفتار پيش

  

-پـيش  كه " روش آزمون -دستگاه آونگي اده ازبا استف يتعيين مقاومت لغزش -طبيعي هاي سنگ"استاندارد

سيصدو نـودو   در و شده تدوين و تهيه استاندارد ايران ملي سازمان توسط مربوط هايكميسيون در آن نويس
 مـورخ  هـاي سـاختماني  اسـتاندارد مهندسـي سـاختمان و مصـالح و فـرآورده      ملـي  كميتـة  اجالسپنجمين 

مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند استناد به نكاي است، گرفته قرار تصويب مورد 03/11/91
منتشـر   ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه

   .شودمي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي ردهاياستاندا
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه اخذيبع و ممن
 

BS EN 14231: 2003, Natural stone test methods. Determination of the slip resistance by 
means of the pendulum tester 
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  آزمونروش  -دستگاه آونگي با استفاده از يتعيين مقاومت لغزش -طبيعيهاي سنگ

  و دامنه كاربرد هدف   1
در معرض ديد  وجه ارائه روش آزمون براي تعيين مقدار مقاومت لغزشي سطح استانداردهدف از تدوين اين 

  .هاي مورد استفاده در ساختمان كاربرد داردپوشبراي كفاست كه  طبيعيسنگ 
  

گيري آن اندازه باشد، كه mm1از بلندتر  ايهاگر ناهمواري سطح وجه در معرض ديد سنگ، داراي برجستگي -1 يادآوري
  .آوريمانجام شده است، بدون انجام آزمون اين سطح را به عنوان سطح غيرلغزنده به حساب مي 2-2بند  مطابق با استاندارد

  
  .ه شودبه كار برد برداريبهرههاي در حال گيري آزمايشگاهي، يا بر روي كفاين روش ممكن است براي اندازه -2 يادآوري

  
  مراجع الزامي       2

. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، 
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

  نامهواژه - سنگهاي طبيعي، 8228استاندارد ملي ايران شماره   2-1
2-2 BS EN 13373: 2003, Natural stone test methods- Determination of geometric 
characteristics on units 
2-3 ISO 48: 1986, Rubber, vulcanized or thermoplastics- Determination of hardness 
(hardness between 10 IRHD and 100 IRHD), 
2-4 ISO 4662: 1986, Rubber, Determination of rebound resilience of vulcanizates, 
2-5 ISO 7619: 1986, Rubber, Determination of indentation hardness by means of pocket 
hardness meters. 

  
  اصطالحات و تعاريف     3

  .رودميف زير به كار ياصطالحات و تعار ،در اين استاندارد
  
 3-1      

  مقاومت لغزشي
  .باشدداشتن چسبندگي بين كف و كفش عابرين پياده ميكف براي نگه مقاومت لغزشي، ويژگي سطح
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  .شودها ميزمين خوردن آنكاهش چسبندگي منجر به كم شدن كنترل عابرين پياده و در نتيجه افزايش خطر  – يادآوري

  
3-2      

  اصطكاك
جا دو جسم شامل لغزنده در اين. باشداصطكاك، مقاومت در برابر حركت بين دو جسم در تماس با هم مي

نيروي اصطكاكي، نيروي . باشندمي رفت و آمدالستيكي و آزمونه آزمون، يا كف كفش و سطح در معرض 
  .باشدمماسي در سطح تماس مي) فعال(كننده عمل

  
3-3      

  1 (SRV) ت لغزشيمقدار مقاوم
اين دستگاه اصطكاك . باشدداراي يك لغزنده ساخته شده از الستيك ميگر اصطكاك آونگي آزموندستگاه 

گيري نموده و يك مقدار استاندارد شده براي مقاومت لغزشي سطح بين لغزنده و سطح مورد آزمون را اندازه
زشي ناميده شده و بايد براي هر دو شرايط خشك و اين مقدار استاندارد، مقدار مقاومت لغ. نمايدارائه مي

  .گيري شودمرطوب اندازه
  
  اصول آزمون    4

باشد، كه از الستيك مي) فنري(گر اصطكاك آونگي شامل يك لغزنده داراي حالت ارتجاعي دستگاه آزمون
كي آزمونه در هاي اصطكابراي ارزيابي ويژگي. استاندارد ساخته شده و به انتهاي آونگ متصل شده است

، با كاهش طول لغزش با استفاده از يك آزمونآونگ، نيروي اصطكاكي بين لغزنده و سطح مورد  نوسان
  .شودگيري ميمقياس واسنجي شده اندازه

  
  وسايل    5
همه . نشان داده شده، ساخته شود 1اي كه در شكل بايد به گونه ياصطكاك آونگ گرآزمون دستگاه     1- 5

همه مواد استفاده شده بايد طوري عمل ، و شوندو باربر بايد، تا حد امكان محافظت ر حال كار دهاي قسمت
  .كنند كه مانع از خوردگي ناشي از شرايط مرطوب شوند

  
  :هاي زير را داشته باشدگر اصطكاك آونگي بايد ويژگيآزمون     2- 5
توصيف شده  )10-5تا  4- 5(در بندهاي  يارتجاعلغزنده پوشيده شده با الستيك داراي حالت     2-1- 5

از ) mm)1±510كه لبه لغزنده آن،  شوداي نصب اين لغزنده بايد بر روي انتهاي بازوي آونگ به گونه. است
 فاصله داشته باشد؛ آونگمحور 

 كننده ستون عمودي نگهدارنده تجهيزات؛تنظيم وسيله     2-2- 5

                                                 
1 - Slip Resistance Value 
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 راي ثابت نگه داشتن تجهيزات در طي آزمون؛با جرم كافي باي صفحهيك پايه     2-3- 5

  :بازوي آونگ، به نحوي كه بتواند لغزش نمايد آونگآورنده محور وسايل باالبرنده و پائين     2-4- 5
  سطح آزمونه؛ و نوسان آزاد    1- 2-4- 5
 طح با، به صورت متقاطع آن را بر روي يك سكنيدهنگامي كه از يك لغزنده عريض استفاده مي   2- 2-4- 5

 ، آن را بر روي سطح با طول ثابتعرضكمهنگام استفاده از لغزنده  يا، كنيدتنظيم ) mm)1±126طول ثابت 
mm)1±76(  نشان داده  2در شكل  مطابق با آنچهگذاري شده، عالمت واصلاين ف با گيرياندازه. كنيدتنظيم

   .شده، مورد نياز است

  
  :راهنما 
 )mm126طول لغزش ( Cمقياس  -1

 )mm76مقياس لغزش ( Fقياس م -2

 عقربه -3

 آونگ -4

 لغزنده الستيكي -5

 پيچ ترازكننده -6

 دار  تراز حباب -7

 پيچ تنظيم عمودي -8

 نگهدارنده آزمونه آزمون -9

  
  گر اصطكاك آونگيتجهيزات آزمون -1شكل 

  .وسايل نگه داشتن و رها كردن بازوي آونگ، به نحوي كه آزادانه از يك موقعيت افقي سقوط نمايد    2-5- 5
، در حال تعادل حول محور آونگ، مشخص كننده موقعيت mm300يك عقربه با طول اسمي     2-6- 5

 gr85تر از جرم عقربه نبايد بيش. ايبازوي آونگ در لغزش رو به جلوي آن و حركت بر روي مقياس دايره
  .باشد
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ادانه بازوي آونگ از يك عقربه، اصطكاك تعديل شود به نحوي كه، هنگام آونگ آز سازوكاربايد در     2-7- 5
اي به فاصله نقطه گاه روي آونگ در موقعيت حركت رو به جلوي بازو، درموقعيـت افقي، نوك عقـربه به تكيـه

mm)1±10 (اين نقطه همان قرائت صفر است. زير سطح افق آورده شود.  
ح مسطح كه از بر روي يك سط mm126، واسنجي شده براي طول لغزش Cاي يك مقياس دايره    2-8- 5
  .گذاري شده استواحدي عالمت 5با فواصل  150تا  0
بر روي يك سـطح مسـطح كه از  mm76، واسنجي شده براي طول لغزش Fاي يك مقيـاس دايره    2-9- 5
  .گذاري شده استواحدي عالمت 05/0با فواصل  1تا  0

  
  

  :راهنما 
 گيري مناسباشل اندازه 1

 لغزنده 2

 لبه مرجع 3

 گيري شدهندازهطول لغزش ا 4

 طول لغزش واقعي 5

 نماي كنار 6

  نماي باال 7
  طول موثر لغزش -2شكل 

مركز ثقل بازو بايد بر روي محور بازو و . باشد) kg)03/0±50/1جرم بازوي آونگ همراه با لغزنده، بايد     3- 5
  .از محور آونگ قرار داشته باشد) mm)5±410در فاصله 
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) 0/1±4/25( mm، طول )5/0±2/76(mmلغزشي با عرض ) صفحه(پايه لغزنده عريض بايد داراي يك     4- 5
لغزنده . باشد) 5±32(grباشد؛ جرم مجموعه لغزنده و پايه بايد ) 5/0±64(mmو ضخامت ) در جهت لغزش(

باشد؛ جرم ) 5/0±64(mmو ضخامت ) 0/1±4/25(mm، طول )mm)5/0±8/31عرض بايد داراي عرض كم
  .باشد) gr)5±20مجموعه لغزنده و پايه بايد 

  
اي بر روي لغزنده بايد بر روي يك پايه صلب با يك محور چرخش مركزي نگه داشته كه بايد به گونه    5- 5

ترين نقطه آونگ خود است، لبه عقبي لغزنده انتهاي بازوي آونگ نصب شود كه، هنگامي كه آونگ در پائين
در اين . نسبت به افق باشد) 26±3(راي زاويه سطح لغزنده بايد دا. در تماس با سطح مورد آزمون باشد

تواند بدون گرفتگي ناشي از ناهمواري سطح آونگ، لغزنده مي) نوسان كردن(چيدمان، هنگام آونگان شدن 
  .مورد آزمون، به دور محور خود چرخش داشته باشد

  
هنگامي كه واسنجي انجام شد، . داشته باشد ارتجاعيحالت  آزمونبايد در برابر سطح مورد لغزنده     6- 5

، در موقعيت مياني شودكي وارد بر لغزنده، به صورتي كه در فرآيند واسنجي تجهيزات تعيين ميينيروي استات
متر نيوتن بر هر ميلي 2/0تغيير در نيروي اصطكاكي وارده بر لغزنده، نبايد  از . باشد) N)5/0±2/22آن بايد 

  .تر باشدش، بيانحناي لغزنده
  
بوده و بايد يك گواهينامه انطباق شامل  1بايد مطابق با جدول  حالت ارتجاعي و سختي اوليه لغزنده    7- 5

گيري شده لغزنده بر اساس اندازه) 1IRHD(هنگامي كه مقدار سختي . نام، سازنده و تاريخ ساخت داشته باشد
شد، يا بيش از سه سال از تاريخ ساخت آن گذشته نبا 1مطابق با الزامات جدول  مراجع الزامي، 2-5بند 

  .باشد، لغزنده بايد دور انداخته شود
  

  C°20هاي لغزنده الستيكي در دماي ويژگي -1جدول 
  73تا  66  1(%)حالت ارتجاعي 

 65تا  IRHD(%) (2  53(سختي 
  .4-2بند  مطابق با استاندارد) Lüpke(آزمون واجهش لوپكه  1
 .3-2بند  مطابق با استاندارد درجه سختي الستيك 2

  

گوشه و برش تميز بوده، و الستيك بايد عاري از هر گونه آلودگي هاي لغزنده بايد به صورت راستلبه    8- 5
 .انبار و نگهداري شود) C°)20-5لغزنده بايد دور از نور و در دماي . نظير مواد ساينده يا روغن باشد

اي قرار داده شود كه حداقل عرض لبه آغازگر ديد، لغزنده بايد به گونهقبل از استفاده از لغزنده ج    9- 5
mm1  نشان داده شده، را فراهم نمايد 3، همان گونه كه در شكل.  

                                                 
1 - International Rubber Hardness Degrees 
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در  40آونگ بر روي سطح خشك با اصطكاك بيش از  5گر و انجام اين حالت بايد با تنظيم كردن آزمون
  .وي سطحي مشابه و مرطوب، به دست آيدآونگ اضافه بر ر 20، و به دنبال آن Cمقياس 

  

  
  :راهنما 
 لغزنده الستيكي -1

 پشتي آلومينيومي -2

 لبه آغازگر -3

 )mm)3 -1عرض فرسودگي -4

  مجموعه لغزنده نشان دهنده حداكثر لبه پوشش يا آغازگر -3شكل 
  
 2دندانهيا دندانه  1پرزدار شود يا بيش از حد mm3تر از بيشلغزنده  آغازگرهنگامي كه عرض لبه     10- 5

اگر نياز باشد، براي داشته يك لبه جديد از لغزنده، آن را وارونه كرد تا  .شود كنار گذاشته، لغزنده بايد شود
  .يك لبه جديد نمايان شود

روش واسنجي وسايل در پيوست الف توصيف . وسايل بايد حداقل به صورت ساليانه واسنجي شوند    11- 5
  .شده است

  
  وادم      6

درون يك ظرف براي لغزنده كردن و مرطوب كردن سطوح ) C°)20-5شده يا غيريونيزه در دماي آب تقطير 
  .در شرايط مرطوبهاي آزمون، براي انجام آزمون آزمونه

  
  
  
  

                                                 
1 - Scored 
2 - burred 
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  هاسازي آزمونهآماده      7
  بردارينمونه    7-1
باشد، مگر ه انجام دهنده آزمون نميبرداري بر عهده آزمايشگانمونه، هاي آزمايشگاهيگيريدازهنبراي ا     7-1-1

سنگ در حال آزمون و  حداقل شش آزمونه، كه هم معرف. در مواردي كه به طور ويژه درخواست شده باشد
  .هم معرف پرداخت سطح سنگ است، بايد انتخاب شود

  
اقل شش ، بايد حداندبرداريهاي كف كه در حال استفاده و بهرهسنگهاي گيريبراي اندازه     7-1-2

  .قسمت كه معرف سطح كف در حال آزمون است، انتخاب شود
  
  هاي آزمونابعاد آزمونه    7-2

هر . هاي آزمون بايد يك محصول كامل يا قطعه برش خورده همراه با سطح بااليي واحد سنگي باشدآزمونه
بايد با استفاده از لغزنده با اين ناحيه . را فراهم نمايد )mm 86× mm 136(آزمونه بايد ناحيه آزمون برابر با 

كه بر روي دستگاه ( C، با توجه به مقياس mm126) دارطول پيچ(طول جاروب در سراسر  mm76عرض 
  .، آزموده شود)قرار گرفته است آزمون

را انتخاب نموده و با  )mm 86×mm 42(برابر با اگر اين مورد ممكن نباشد، مي توان يك ناحيه آزمون 
كه ( F، با توجه به مقياس mm76) دارطول پيچ(طول جاروب در سراسر  mm8/31نده با عرض استفاده از لغز

  .، آزموده شود)بر روي دستگاه آزمون قرار گرفته است
  
  روش آزمون    8
  كليات    8-1
ها تجهيزات آزمون سايش، لغزنده و آزمونههاي آزمايشگاهي، قبل از انجام آزمون گيريدر اندازه    8-1-1

لغزنده و مقياس آزمون متناسب با . نگهداريد h2به مدت حداقل ) C)5±20°را در اتاقي با دماي 
  .اندازه آزمونه را انتخاب كنيد

  
آزمون را از  ، سطحاندبرداريهاي كف كه در حال استفاده و بهرهها بر روي سنگگيرياندازهبراي     8-1-2

گيري اندازه C°1دماي سطح آزمون و لغزنده را با تقريب . دهيد ذرات زائد پاك نموده و آن را با آب شستشو
  .توان انجام دادباشد، آزمون را نمي C°40تا  C°5اگر دماي سطح آزمون خارج از دامنه . كنيد

  
گاه آونگ را با تنظيم را بر روي يك سطح تراز ثابت قرار داده و ستون تكيه اصطكاكيگر آزمون    8-1-3

سپس براي حركت آزادانه بازوي آونگ، محور آونگ را . قرار دهيدراز كننده، به صورت عمود هاي تكردن پيچ
براي اين كه در زمان رها شدن بازوي نوسان و عقربه از موقعيت افقي سمت راست، عقربه به مبدا  .بياوريدباال 

  .كنيدا تنظيم عقربه ر سازوكاررسيده و در موقعيت صفر در مقياس آزمون قرار گيرد، اصطكاك در 
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در مسير آونگ، و در قسمت مركزي نسبت  تر آن به صورت خوابيدهآزمونه آزمون را از سمت طويل    8-1-4
مطمئن شويد كه مسير . آونگ به طور محكم قرار دهيد) نوساني(به لغزنده الستيكي و بر روي محور آونگاني 

  . نه باشدلغزنده در سرتاسر فاصله لغزش، موازي با محور طولي آزمو
  
ارتفاع بازوي آونگ را طوري تنظيم كنيد كه در عبور لغزنده الستيكي از روي آزمونه، آزمونه در     8-1-5

  .، در تماس با كل سطح لغزنده باشد)دارطول پيچ(سراسر طول جاروب 
  
  )در شرايط خشك(روش انجام آزمون     8-2
با فشار دادن دكمه رها كردن، بازوي آونگ را رها نموده . دعقربه را بر روي نقطه مبدا آن قرار دهي     1- 8-2

قرائت . آونگ و اصابت دوباره لغزنده بر روي سطح آزمون، آن را در هوا بگيريد يو قبل از نوسان بازگشت
 ارائه شده، با ممانعت از سازوكاربه وسيله  بازو و عقربه را. مشخص شده بر روي مقياس مدرج را ثبت كنيد

  .به موقعيت شروع آن بازگردانيد ده با سطح مورد آزمون،تماس لغزن
  
تر بيش ،)Cدر مقياس (ي كه پنج قرائت موفق وقترا در جهات يكسان تكرار كنيد، تا  1-2- 8بند      2- 8-2

  .از سه واحد با هم اختالف نداشته باشند
  

  .داشته باشند با هم اختالف 03/0تر از بيشنبايد  پنج قرائت موفقشود استفاده مي F اگر مقياس -يادآوري
  
ها در لغزنده در نوسان(سطح مورد آزمون را جاروب نموده  هاگر را باال بياوريد تا نوسانسر آزمون     3- 8-2

. را بررسي كنيد) انحراف از صفر در حالت آزاد(، و خطاي صفر نوسان آزاد )مورد آزمون باشدتماس با سطح 
  .كنيدرا تكرار ) 2- 2-8تا  3-1-8(هاي تر از يك واحد اختالف دارد، بندشاگر خطاي صفر نوسان آزاد بي

  
درجه چرخش دوباره تحت آزمون قرار داده و  180هاي آزمايشگاهي، آزمونه را با گيريبراي اندازه     4- 8-2

  .را تكرار كنيد )3-2-8تا  4-1-8(بندهاي 
  
 اصطكاكيگر آزمون، اندبرداريدر حال استفاده و بهره هاي كف كهبر روي سنگگيري براي اندازه     5- 8-2
  .را تكرار كنيد )3- 2-8تا  3-1- 8(ه چـرخانده و بندهاي ـدرج 180را 
  
  )در شرايط مرطوب(روش انجام آزمون     8-3
گر اصطكاك، در فاصله زماني كوتاهي قبل از آزمون با آزمونهاي آزمايشگاهي، گيريبراي اندازه     8-3-1
  .ور كنيدغوطه) C)5±20°در آب با دماي  h2مونه را به مدت حداقل آز
  
با  يون زدايي شدهيا  مقطرح آزمون و لغزنده را به طور كامل با آب نوسان آونگ، سطقبل از هر      8-3-2

  .كنيدمرطوب  )C)5±20°دماي 
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  .ند، تكرار كنيدارا بر روي نواحي كه قبالً آزموده نشده 2-2- 8تا  3-1-8بندهاي      8-3-3
  
ها در لغزنده در نوسان(سطح مورد آزمون را جاروب نموده  هاگر را باال بياوريد تا نوسانسر آزمون     8-3-4

. را بررسي كنيد) انحراف از صفر در حالت آزاد(صفر نوسان آزاد  ، و خطاي)آزمون باشدتماس با سطح مورد 
  .كنيدرا تكرار ) 3- 3-8تا  2-3-8(هاي د اختالف دارد، بندتر از يك واحاگر خطاي صفر نوسان آزاد بيش

  
درجه چرخش دوباره تحت آزمون قرار داده و  180هاي آزمايشگاهي، آزمونه را با گيريبراي اندازه     8-3-5

  .را تكرار كنيد )4-3-8تا  2-3-8( و بندهاي) 5-1-8 تا 4-1-8( بندهاي
 اصطكاكيگر آزمون، اندبرداريهاي كف كه در حال استفاده و بهرهگبر روي سنگيري براي اندازه     8-3-6
  .را تكرار كنيد )4- 3- 8تا  2-3-8(و ) 5- 1-8تا  3-1- 8( بندهايه چـرخانده و ـدرج 180را 
  
  بيان نتايج    9

در گيري ثبث شده در جهات مثبت و براي هر آزمونه يا هر ناحيه آزمون، مقدار متوسط هر پنج قرائت اندازه
  .كنيدهر دو شرايط خشك و مرطوب را محاسبه 

مقدار آونگ هر آزمونه در شرايط خشك را، به صورت هاي انجام شده با لغزنده عريض، گيريبراي اندازه
گيري شده اندازه Cميانگين دو مقدار متوسط ثبت شده كه در جهات مثبت با تقريب يك واحد در مقياس 

  .است، محاسبه كنيد
مقدار آونگ هر آزمونه را به صورت ميانگين دو مقدار عرض، هاي انجام شده با لغزنده كمگيريبراي اندازه

گيري شده را محاسبه نموده و اندازه Fواحد در مقياس  01/0متوسط ثبت شده كه در جهات مثبت با تقريب 
  .ختلف، ضرب كنيدهاي مبندي مقياس و تاثير طول جاروب، براي درجه2/1و در يك ضريب تصحيح  100در 

  .اين روند را براي نتايج به دست آمده در شرايط مرطوب، تكرار كنيد
، با استفاده از اندبرداريهاي كف كه در حال استفاده و بهرهبر روي سنگهاي انجام شده گيريدر اندازه

  .صالح كنيدهاي مختلف اگيري شده را براي درجه حرارتمقادير اندازه 4ارائه شده در شكل  نمودار
مقدار ميانگين آونگ به دست آمده بر روي شش ، )خشك SVR(ت لغزشي در شرايط خشك ممقدار مقاو

  .باشدآزمونه در شرايط آزمون خشك مي
مقدار ميانگين آونگ به دست آمده بر روي شش ، )مرطوب SVR(ت لغزشي در شرايط مرطوب ممقدار مقاو

  .باشدآزمونه در شرايط آزمون مرطوب مي
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X  دماي آزمون بر حسبC°،  
Y  ضريب كه براي تصحيح به دمايC°20 شوداضافه مي.  

  اصالحات دمايي مجاز براي تغيير در حالت ارتجاعي لغزنده الستيكي -4شكل 
  

  گزارش آزمون    10
  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد

  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛  10-1
  به فرد براي گزارش؛ سايي منحصرشماره شنا  10-2
  شماره، عنوان و تاريخ انجام آزمون؛  10-3
اگر آزمون در جايي غير از (نام و آدرس آزمايشگاه، يا محلي كه آزمون در آنجا انجام شده است   10-4

  ؛)آزمايشگاه انجام شده است
  نام و آدرس مشتري درخواست كننده آزمون؛  10-5
  :اطالعات زير را ارائه نمايد بايدون درخواست كننده آزم  10-6
  ؛سنگ علمينام   10-6-1
  نام تجاري سنگ؛  10-6-2
  اي كه آزمونه از آنجا استخراج شده است؛كشور و منطقه  10-6-3
  نام تامين كننده؛  10-6-4
ه يا بر بر روي نمونوضوح ه ، ب)اگر وابسته به آزمون باشد(گردي موجود هر صفحه ناهمسان راستاي   10-6-5

  .آزمون به وسيله دو خط موازي مشخص شود روي هر آزمونه
  برداري را انجام داده است؛نام شخص يا سازماني كه نمونه    10-6-6
  ؛)اگر وابسته به آزمون باشد(ها پرداخت سطح آزمونه   10-6-7
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  ؛هاتاريخ دريافت نمونه يا آزمونه  10-7
  ؛اريخ انجام آزمونها و تهآزمون سازيآمادهتاريخ   10-8
  ؛ها در نمونهتعداد آزمونه  10-9
  ؛هاابعاد آزمونه  10-10
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  الفيوست پ
  )الزامي(

  

  اصطكاكيگر واسنجي تجهيزات آزمون
  

  توزين اجزاء     1-الف
  .بازوي آونگ و عقربه آن را برداريد     1-1-الف
گيري نموده و اطمينان اندازه mm1توزين نموده و طول آن را با تقريب  g1عقربه را با تقريب      2-1-الف
  ).كج نباشد(صل كنيد كه عقربه راست و مستقيم است حا
  .توزين كنيد g5مجموعه كامل بازوي آونگ را با تقريب      3-1-الف

  
  مجموعه بازوي آونگ) متعادل كردن(تعادل     2-الف
 با استفاده از پيچ تنظيم كننده، بازوي آونگ را بر روي لبه تيغه در موقعيت حداكثر آن متعادل     1- 2-الف
  .كنيد
به وسيله مجموعه لغزنده در يك موقعيت افقي، وزنه تعادل در لبه پشتي مجموعه را طوري      2- 2-الف

  .تنظيم كنيد، كه وزنه تعادل حول بازوي آونگ متعادل شود
  .گيري كنيداندازه mm1مركز نوسان تا مركز ثقل مجموعه بازوي آونگ را با تقريب  فاصله     3- 2-الف

  
  نظيم اثر كشش ارتجاعيت    3-الف
  .صفحه محافظ كوچك پوشش دهنده دسته باالبرنده لغزنده را برداريد    1-3-الف

  

  .را از محور آويزان كنيد N 2/22با منحرف كردن پايه لغزنده، باري معادل     2-3-الف
  

هنگام . ار گيرداي تنظيم كنيد كه دسته باالبرنده در وضعيت وسط قركشش ارتجاعي را به گونه    3-3-الف
  .باشد mm5/6، بايد حداقل )موازي با دسته آونگ(استفاده از دسته باالبرنده، جابجايي كامل لغزنده 

  

ها از بار اعمالي بررسي نموده و همچنين تغيير در نيروي وارد بر لغزنده را با جمع و تفريق وزن    4-3-الف
 g20افزايش بار مناسب، افزايشي معادل حدود . (يدانحراف لغزنده نسبت به هر افزايش بار را بررسي كن

  ).است
  

  .باشد mm11كامل لغزنده بايد حداقل ) انحراف(جابحايي     5-3-الف
  

  كردن  نگهدارنده عقربه تنظيم    4-الف
اي تنظيم كنيد اسمبل شده و تراز شده، نگهدارنده عقربه را به گونه اصطكاكيگر بر روي آزمون    1- 4-الف

  .باشد مركزي عقربه در يك موقعيت عمودي، با بازوي آونگ موازي كه خط


