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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و انينقـو  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   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   29/6/90لي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عا
  . 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 استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه صادياقت 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  پـس  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
روتكنيـك  المللـي الكت  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 حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از ضياجراي بع 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 . يدنما 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 انسازمان ملي استاندارد اير سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

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

 فلـزات  ارعيـ  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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   استانداردتدوين كميسيون فني 

 »روش آزمون -سايشتعيين مقاومت در برابر  -4قسمت  -سنگ مصنوعي «
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  )تري مهندسي مكانيك سنگدانشجوي دك(
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  پيش گفتار
  

 در آن نـويس پيش كه " روش آزمون -سايشتعيين مقاومت در برابر  -4قسمت  -سنگ مصنوعي" استاندارد
 چهارصد و سي و يكمـين  در و شده تدوين و تهيه سازمان ملي استاندارد ايران توسط  مربوط هايكميسيون

 مـورد  05/06/92 مـورخ  هاي ساختمانيتمان و مصالح و فرآوردهاستاندارد مهندسي ساخ ملي كميتة اجالس

 و اسـتاندارد  مقررات سازمان و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب
  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با ماهنگيه و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
نـابراين،  ب. 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 بع و ماخذيمن
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  نروش آزمو -سايشتعيين مقاومت در برابر  -4قسمت  -سنگ مصنوعي

  و دامنه كاربرد هدف   1
   .باشدهاي مصنوعي ميسايشي سنگبراي تعيين مقاومت  يارائه روش استانداردهدف از تدوين اين 

  .هاي مصنوعي كاربرد دارداين استاندارد جهت تعيين مقاومت در برابر سايش تمام سنگ
  
  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

ديدنظرهاي بعدي آن ها و تج در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
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 

 ،هاي آزمونروش -تعيين مشخصات هندسي - طبيعيهاي ، سنگ8228ملي ايران شماره  استاندارد    2-1

2-2  ISO 8486-1: 1996, Bonded abrasives - Determination and designation of grain size 
distribution - Part 1: Macrogrits F4 to F220, 

  
  اصول آزمون    3

با استفاده از يك ماده ساينده  سنگ مصنوعيح بااليي آزمونه اين روش آزمون بر اساس خراش دادن سط
  .باشدتحت شرايط استاندارد مي

  
  ماده ساينده     4

با ) سنگ سنـباده تركيب آلومينيوم سفيد مانند آلومينا(ماده ساينـده مورد نيـاز براي اين آزمـون كروندوم 
تر از سه مرتبه مورد ماده ساينده نبايد بيش. باشدمي) 2-2(، مطابق با استاندارد بند 80Fهاي اندازه دانه

  .استفاده قرار گيرد
  
  وسايل    5
دستگاه با يك  قيفياست كه از يك چرخ سايشي دوراني، يك محفظه  1دستگاه سايش از نوع شكل      1- 5

دستگاه، يا دو دريچه كنترل براي تنظيم خروجي مواد ساينده، يك قيف هدايت كننده محفظه تغذيه خوراك 
  .ها تشكيل شده استگردشدار متحرك و يك وزنه تعادل و يك وسيله شمارنده تعداد يك گيره چرخ
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شود، يكي بايد براي تنظيم نرخ جريان مواد ساينده مورد استفاده قرار دو دريچه كنترل استفاده مي هرگاه
و قطع كردن جريان مواد مورد تواند به صورت دائمي تنظيم شود، و ديگري براي باز كردن گيرد، كه مي

  .استفاده قرار گيرد
و ضخامت لبه آن ) mm)1 ± 200قطر آن نيز بايد . باشد HB245تا  HB203سختي چرخ سايشي بايد بين 

mm)1±10 (دور كامل در  75د كه بتواند شواي تنظيم چرخ ساينده بايد به گونه. باشدs)3±60 ( گردش
  .نمايد

به آن نيرو وارد  با جرم ثابت شده و توسط وزنه تعادل سوار) هابليرينگ(ها ياتاقاندار سيار بر روي گيره چرخ
  .شود تا به سمت چرخ سايشي حركت كندمي

  .باشدمحفظه تغذيه دربرگيرنده مواد ساينده خوراك دستگاه داراي هدايت كننده جريان خوراك دستگاه مي
طول شكاف . بايد داراي يك شكاف خروجي باشد) ستطيلياي يا ماستوانه(كننده جريان مواد ساينده هدايت

كننده خوراك دستگاه بايد در همه جهات، بدنه محفظه هدايت. و عرض آن تغييرپذير باشد) mm)1±9بايد 
ها به سمت در مورد منبع خوراك مستطيلي كه حداقل يكي از كناره(. تر از شكاف باشدبزرگ mm10حداقل 

  ).، مثال ب مراجعه شود2به شكل . باشدن محدوديت ابعاد ضروري نميدار باشد، ايپائين طول شكاف شيب
بوده و فاصله افقي جريان ) mm)5±100فاصله ريزش بين دهانه شكاف تا محور چرخ سايشي عريض بايد 

  ).مراجعه شود 3به شكل (باشد  mm5تا  mm1ي لبه آزمونه و لبه چرخ سايشي بايد مواد ساينده، يعن
، به درون چرخ دور  100مواد ساينده در هر  g100كننده بايد حداقل نرخ جريان مواد ساينده از قيف هدايت

كننده بايد جريان مواد ساينده بايد با نرخ ثابت بوده و حداقل سطح مواد سايشي درون هدايت . سايشي باشد
mm25  مراجعه شود 3به شكل (باشد.(  

  :باشد موارد وسايل زير نيز مورد نياز مي عالوه بر اين
  ).رقمي(كش فلزي، يك كوليس ديجيتال نور، يك خطمنبع بين، ترجيحاً مجهز به يك ذره

  
  واسنجي    6

زماني كه يك متصدي جديد،  تر باشند، و هربار، هر كدام كمعمليات سايش يا هر دو ماه يك 400پس از 
  .محموله مواد ساينده جديد يا چرخ سايشي جديد وجود داشته باشد، وسايل بايد واسنجي شوند

صاف هاي درون يك ظرف صلب با لبه mm100نرخ جريان مواد ساينده بايد با پاشيدن مواد از ارتفاع تقريبي 
هنگام پر شدن . تنظيم شود) قريباً يك ليترت(و حجم معلوم ) mm)10±90، ارتفاع كه از قبل توزين شده

، دهانه ريزش همزمان با پر شدن ظرف به سمت باال mm100ظرف، بايد براي ثابت نگه داشتن ارتفاع پاشش 
هنگامي كه ظرف پر شد، سطح بااليي مواد ساينده صاف . حفظ شود mm100حركت كند تا ارتفاع پاشش 

سپس . شود، ظرف پر شده توزين )چگالي(ه براي يك حجم معلوم ، و به منظور تعيين جرم مواد سايندشود
مواد ساينده بايد جريان يافته و در زير چرخ ساينده درون يك ظرف از قبل توزين شده جمع شود، و تنظيم 

 ،گردشدور  100مواد ساينده در هر  g100اي باشد كه نرخ جريان كروندوم در طي آزمون بايد به گونه
  .دجريان داشته باش
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 هدايت كننده منبع تغذيه خوراك دستگاه 6

 چرخ سايشي عريض 7

 وزنه تعادل 8

 راهنماي جريان مواد ساينده شكاف 9

 شيار افقي روبروي آزمونه 10

 جريان ماده ساينده 11

 ندهكننده ماده سايجمع 12

 گوه زير آزمونه 13

  هاي اصلي دستگاه سايشقسمت -1شكل 
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واسنجي شوند، و وزنه ) 1- 8(با استفاده از فرآيند بند ) 1فلوتشيشه (يك نمونه مرجع  در برابروسايل بايد 
، طول شيار افقي )s)3±60دور در  75 دور كامل چرخ با نرخ 150پس از ،كهاي تنظيم شود هنتعادل به گو
وزنه تعادل بايد با افزايش يا كاهش طول شيار افقي به ترتيب افزايش يا . باشد) mm)5/0±5/31ايجاد شده 
  .دنريگقرار رسي مورد بروزنه تعادل براي اجتناب از اصطكاك اضافي بايد /دارمجموعه گيره چرخ. كاهش يابد

گيري، ه و ميانگين سه اندازهگيري شداندازه mm1/0 تقريبو ) 2-8(شيار افقي بايد با استفاده از فرآيند بند 
  .كندمقدار واسنجي را ارائه مي

 توان ازميوجود داشته باشد، ) فلوتشيشه (و نمونه مرجع  2جوش خوردهاگر همبستگي خوبي بين كوارتز 
  .دكربه عنوان نمونه مرجع استفاده  جوش خوردهماده جايگزين كوارتز 

  .هاي نمونه بايد بررسي شونددر هر واسنجي وسايل، چهارگوش بودن نگهدارنده
تر از گيري شده شيار در هر طرف آن بيششيار نمونه مرجع بايد مستطيلي بوده و اختالف بين طول اندازه

mm5/0 شونداگر الزم باشد موارد زير بررسي . نباشد:  
  نمونه به صورت عمود مقابل چرخ سايشي قرار داده شود؛    )الف
  كننده خوراك دستگاه، موازي با محور چرخ سايشي باشند؛حفظه هدايتدار و شكاف مگيره چرخ    )ب
  جريان مواد ساينده در سرتاسر شكاف يكدست و هموار باشد؛   )پ
  .وزنه تعادل غير ضروري است/ داراصطكاك در مجموعه گيره چرخ    )ت

  

  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما 

A    كناره عمود  
B    داركناره شيب  

  1- 2- شكل ج                                              2-2- جشكل 
  كننده جريان خوراك دستگاهموقعيت شكاف هدايت كننده در كف محفظه هدايت -2شكل 

                                                 
1  - Float glass و اضح سطحي دارد و با  اي است كه ديد و انعكاس يكنواخت ويك شيشه روشن داراي دو سطح مسطح، موازي و با پرداخت شعله

 .شوداي از شيشه مذاب بر روي قلع مايع ساخته ميشناور كردن اليه

دهي الكتريكي يا با استفاده از كوره حرارت C 2000°اي است كه از ذوب خلوص باالي بلورهاي كوارتز در دماي حدود كوارتز جوش خورده ماده -  2
 .اكسيژن ساخته شده است/سوختي گازكوره 
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  مترابعاد بر حسب ميلي

  
  :راهنما 
 دار متحركگيره چرخ 1

 گيره پيچشي ثابت نگهدار 2

 آزمونه 3

 دريچه كنترل 4

 محفظه تغذيه خوراك دستگاه 5

 ايت كننده منبع تغذيه خوراك دستگاههد 6

 چرخ سايشي عريض 7

 وزنه تعادل 8

 راهنماي جريان مواد ساينده شكاف 9

 شيار افقي روبروي آزمونه 10

 جريان ماده ساينده 11

 كننده ماده سايندهجمع 12

 گوه زير آزمونه 13

  موقعيت شكاف نسبت به چرخ ساينده عريض -3شكل
  
  هاي آزمونسازي آزمونهآماده     7
  برداريونهنم    7-1

اين مورد بايد به طور مناسبي بر روي مرسوله . باشدنده آزمون نميبرداري بر عهده آزمايشگاه انجام دهنمونه
به هر . برداري تصادفي استفاده شوداگر امكان داشته باشد بايد از روش نمونه. تعيين شود سنگ مصنوعي

  .اشدب سنگ مصنوعيهاي آزمون بايد معرف نمونه ال، آزمونهح
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 بااليي نمونه) سطح رويه(وجه  متشكل از مواد سازندههاي مصنوعي سنگهاي آزمون بايد از ورقآزمونه
بايد حداقل . دنه شده باشبريد ))mm)70×100حداقل (گيري به اندازه مناسب با وسايل اندازه ، ودهگرفته ش

  .شوداب شش آزمونه از يك محموله همگن شامل مصالح و شكل هندسي يكسان انتخ
  
  هاسازي آزمونهآماده    7-2

  .هاي آزمون بايد تميز و خشك باشندآمونه
 و مطابق با ودهمسطح ب mm1±بايد با رواداري  بايد تحت آزمون قرار گيرد،بااليي كه ) سطح رويه(وجه

  .انجام شود mm100از  جهت عمود بر هم و بيش، در دو )1-2(بند  استاندارد
يك  هيهباشد، بايد براي ت مجاز بوده يا داراي رواداري خارج از محدوده ناهمواربافت  اگر سطح بااليي داراي

  . شود) تراشيده(، به آهستگي سائيده مجازنرم با رواداري  و سطح مسطح
، نمورد آزمو ريزه از سطحبراي زدودن هر نوع گرد و غبار يا سنگ در فاصله زماني كوتاهي قبل از آزمون، بايد

با يك رنگ سطحي  ،شيار راحتگيري ده و براي اندازهكرتميز ) سفت(سخت ) مويقلم(ك برس با ي آن را
  ).شودمثالً با يك خودكار با رنگ دائمي رنگ (پوشش داده شود 

  
  كارروش       8
  آزمونانجام روش      8-1

فاصله ار را براي دگيره چرخ. پر كنيد )0/1%رطوبت  حداكثربا (خشك  كروندممحفظه خوراك دستگاه را با 
در تماس با ديسك  كه بر روي گيره بايد طوري قرار دهيد را آزمونه. از چرخ ساينده حركت دهيد گرفتن

كه آزمونه بر روي از هر لبه آزمونه فاصله داشته باشد، و اين mm15شيار ايجاد شده حداقل  و دوراني بوده
كننده مواد ساينده را زير چرخ جمع. زير آزمونه عبور كندگوه قرار داده شود تا جريان مواد ساينده بتواند از 

زمان دريچه كنترل را باز نموده و هم. آزمونه را در تماس با چرخ سايشي عريض قرار دهيد .سايشي قرار دهيد
يكنواختي ريزش جريان . برسد) s)3±60دور كامل در  75موتور دستگاه را روشن نمائيد تا چرخ سايشي به 

. را به صورت چشمي بررسي كنيد )گردشدور  100مواد ساينده در هر  g100تقريباً ( طي آزموندر  كروندم
بر ، بايد در صورت امكان. و چرخ سايشي را متوقف كنيد ساينده دور چرخ سايشي، جريان مواد 150بعد از 

  .دو آزمون انجام شودروي هر آزمونه 
  
  گيري شياراندازه     8-2

  ):مراجعه شود 4به شكل (آيد گيري شيار به صورت زير به دست ميزهنتايج آزمون با اندا
قرار  )و مجهز به نور X2نمايي بزرگ حداقل با( بين يك ذره آزمونه را زيرگيري شيار، براي اندازه    1- 8-2

  .دهيد
  .مائيدشيار را رسم ن) l2و  l1(طولي خارجي  مرزهايمداد سربي، كش و خطيك استفاده از با     2- 8-2
طولي شيار  مرزهايهاي بهـرا بر روي ل ته كوليس،ـمود بر دسـع هايفك داراي وميـكوليس رق    3- 8-2
)l1  وl2 ( تقريبقرار داده و ابعاد را با mm1/0 گيري و ثبت نمائيداندازه .  
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  .تر آزمونه نتيجه آزمون خواهد بوداگر دو شيار در آزمونه ايجاد شده باشد، شيار عميق
تر شيار به دست آمده از هر آزمونه بزرگيجه آزمون با محاسبه مقدار ميانگين و انحراف معيار مقادير منفرد نت

  .، به دست خواهد آمدmm5/0و سپس گرد كردن با تقريب 
  

  
  :راهنما 

  آزمونه    3
  شده  نشيار بر روي آزمونه آزمو -4شكل 

  
  بيان نتايج      8

  .گيري و ثبت نمائيداندازه mm5/0 تقريبايجاد شده را با ) شيار تورفتگي( ارشي وتر هر دندانه طولاندازه 
  
  گزارش آزمون     9

  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد
  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛     9-1
  شماره شناسايي منحصر به فرد براي گزارش؛    9-2
  تاندارد؛شماره، عنوان و تاريخ انتشار اس    9-3
  ؛)اگر آزمون در جايي غير از آزمايشگاه انجام شده است(آزمون  انجام نام و آدرس آزمايشگاه، يا محل   9-4
  نام و آدرس مشتري درخواست كننده آزمون؛    9-5
  ها؛نمونهتاريخ دريافت      9-6
  ؛م آزمونو تاريخ انجا) اگر وابسته به آزمون باشد(ها سازي آزمونهتاريخ آماده   9-7
  ؛ها در نمونهتعداد آزمونه    9-8
  ؛هاابعاد آزمونه    9-9
  گيري؛نوع تجهيزات اندازه   9-10
  ؛mm5/0 تقريببا ) تورفتگي شيار(طول وتر هر دندانه شيار      9-11
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  كليه انحراف معيارها و مقادير مجاز؛      9-12
  .هااظهار نظر     9-13

هم چنين بيان . و سمت مسئوالن انجام آزمون و تاريخ ثبت گزارش باشد) ها(گزارش آزمون بايد حاوي امضا
اين نكته ضروري است كه گزارش آزمون نبايد به صورت ناقص و بدون موافقت آزمايشگاه انجام دهنده 

  .آزمون، چاپ و منتشر شود
  :درخواست كننده آزمون بايد اطالعات زير را ارائه نمايد    9-14
  كننده؛تاميننام      9-14-1
  برداري را انجام داده است؛نام شخص ياسازماني كه نمونه    9-14-2
  ؛)اگر مرتبط با آزمون باشد(پرداخت سطحي آزمونه     9-14-3
  ؛چسبانندهماهيت     9-14-4


