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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است.
تدوین استاندارد در حوزهاا مختیف در کمیسیوناا فنی مرکب از کاررناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و موسسات عیمی،
پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میی و با توجه به رترایط تودیتد  ،فنتاور و
تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکننتدگان ،مصتر کننتدگان ،صتادرکنندگان و وارد
کنندگان ،مراکز عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استاندارداا میی ایتران
برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیته
میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر میرود.
پیش نویس استاندارداایی که موسسات و سازماناا عالقه مند و ذ صالح نیز بتا رعایتت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متیکننتد
درکمیته میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر می رود .بدین ترتیب ،استاندارداایی
میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رماره  3تدوین و در کمیتۀ میی استتاندارد مربتوط کته
سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت میکند .در تدوین استتاندارداا میتی ایتران ضتمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور ،از آخترین
پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود.
سازمان میی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیشبینی رده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفت ستالمت و
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
میی ایران را برا محصوالت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید .سازمان می-
تواند به منظور حف بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجتهبنتد آن را اجبتار
نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و موسسات فعتال در زمینته مشتاوره ،آمتوز،،
بازرسی ،ممیز و صدور گواای سیستماتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی ،آزمایشتگاهاتا و مراکتز کادیبراستیون
سواسنجی وسایل سنجش ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازماناا و موسسات را بر اساس ضتوابط نظتام تأییتد صتالحیت
ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط الزم ،گوااینامه تایید صالحیت به آناا اعطا و بر عمیکرد آناتا نظتارت متیکنتد.
ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیون سواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فیزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا
ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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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پیشگفتار
استاندارد «موزاییک سیمانی  -قسمت  :9برا کاربرد بیرونی -ویژگیاا و رو،اا آزمون» که پیشنویس آن
در کمیسیوناا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در پانصدو سیزدامین
اجالس کمیته میی استاندارد مهندسی ساختمان و مصادح و فراوردهاا ساختمانی مور  1323/9/39مورد
تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.
استاندارد میی ایران رماره  :333سال  ،1333موزاییک -ویژگیاا و رو،اا آزمون باطل ،این استاندارد به
امراه قسمت اول جایگزین آن میرود.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :
DIN EN 13748-2:2004, Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use

و

مقدمه
این استاندارد یکی از مجموعه استاندارداا « موزاییک سیمانی» است.
عناوین کامل این مجموعه استاندارداا بهررح زیر است:
 استاندارد میی ایران به رماره  ،333-1موزاییک سیمانی -قسمت :1برا کاربرد داخیی -ویژگیاا ورو،اا آزمون
 استاندارد میی ایران به رماره  ،333-9موزاییک سیمانی -قسمت :1برا کاربرد بیرونی -ویژگیاا ورو،اا آزمون

ز

موزايیک سیمانی  -قسمت  :2براي کاربرد بیرونی -ويژگیها و روشهاي آزمون
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هدف و دامنه کاربرد

 2-2اد از تدوین این استاندارد تعیین خصوصیات مواد ،ویژگیاا و رو،اا آزمون موزاییکاا سیمانی
غیر مسیح مورد مصر در بیرون ساختمان سفضا باز است ،که توسط یک دستگاه ثابت و در کارخانه تودید و
آماده فرو ،و نصب است.
 2-2این موزاییکاا به منظور استفاده دربیرون ساختمان ساز جمیه کاربرد در بام  ،در سطوحی که مورد
تردد عابر نظیر پیادهرواا ،تراساا ،مراکز تجار  ،استخراا رنا و  ...جایی که جنبه تزیینی آن اودویت دارد ،به-
کار میرود.
 9-2این استاندارد برا محصوالت تودید رده در کارخانه بهکار میرود و برا محصوالت تودید در جا
کاربرد ندارد.
2

مراجع الزامی

مدارک ادزامی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است.
بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد ادزامی است :
 2-2استاندارد میی ایران به رماره  : 399سال  ،1331سنگدانهاا بتن – ویژگیاا
2-2

استاندارد میی ایران به رماره  : 12323سال  ،1329آب اختالط بتن

9-2

استاندارد میی ایران به رماره  :9239سال  ،1333بتن – مواد افزودنی ریمیایی – ویژگیاا

2-4 EN 450: 1995, Fly ash for conceret – Definition, requirements and quality control
2-5 EN 10025: 1994, Hot rolled products of non-alloy conditions
2-6 EN 405:2001+A1:2009, Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to
protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking
2-7 EN 10083-2:2006, Steels for quenching and tempering - Part 2: Technical delivery conditions
for non alloy steels
2-8 ISO 48:2007; Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of hardness (hardness
)between 10 IRHD and 100 IRHD
2-9 ISO 4666-1:2010; Rubber, vulcanized - Determination of temperature rise and resistance to
fatigue in flexometer testing - Part 1: Basic principles
2-10 ISO 6506-1:2005; Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method
1

2-11 ISO 8486-1:1996; Bonded abrasives - Determination and designation of grain size
distribution - Part 1: Macrogrits F4 to F220
2-12 ISO 4662: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of rebound resilience
 2-13 ISO 4288: Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile methodRules and procedures for the assessment of surface texture
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اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف زیر بهکار میرود:
2-9
موزايیک سیمانی

فرآوردها است که اجزا آن بهطور مناسبی متراکم رده که ،رکل و ضخامت یکنواخت دارته و دارا
خصوصیات اندسی مشخص رده ،بارند .این موزاییکاا میتوانند تک الیه ویا دو الیه بارند.
2-9
موزايیک سیمانی تک اليه

فرآوردها است که از سنگدانهاا مناسب با مخیوطی از سیمان سفید یا خاکستر و آب ساخته ردهاند .ممکن
است به این مخیوط مواد افزودنی نیز اضافه گردد.
9-9
موزايیک سیمانی دو اليه

فرآوردها است که از یک الیه رویی با ترکیبی مشابه ترکیب موزاییک تک الیه و یک الیه زیرین که به الیه بتن
پایه معرو است ساخته رده ،که سطح زیرین آن بعد از نصب نمایان نیست.
4-9
ابعاد کاري

ار ابعاد است که از طر تودید کننده مشخص میرود که باید با ابعاد واقعی ،در حدود انحرا
معین رده ،مطابقت دارته بارد.
7-9
ابعاد واقعی

ابعاد که از اندازهگیر بدست میآید.

9

قابل قبول

6-9
شکل

ابعاد موزاییک سیمانی که در اصطالحات تجار مشخص رده است که اغیب اندازه آناا گرد رده است.
5-9
ضخامت

فاصیه بین سطح رویی تا سطح زیرین را ضخامت گویند.
8-9
سطح رويی

2

سطحی است که انگام استفاده از موزاییک نمایان است و در معرض سایش قرار می گیرد.
3-9
سطح بستر

2

سطحی است مواز با سطح رویی که پس از چیدن موزاییک در تماس با زمین است و نمایان نیست.
21-9
اليه رويی(قشر رويه)

الیها از بتن رو

موزاییکی که مواد و یا خصوصیات آن با بدنه اصیی موزاییکی متفاوت است.

22-9
مقاومت سرخوردگی

خاصیت سطح موزاییک برا جیوگیر از سرخوردن عابر پیاده میبارد.
22-9
مقدار اعالم شده (مقدار اظهاري)

مقدار که توسط تودید کننده با در نظر گرفتن دقت و صحت آزمون و تغییرپییر فرآیند تودید ،برا یک ادزام
اظهار میرود.
29-9
نماي برجسته رويی

9

نما رویی غیر اموار ،با یک ادگو منظم برجسته.

1- Upper face
2- Bed face
3- Textured upper face
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 4الزامات
2-4

مصالح

 2-2-4کلیات

برا تودید موزاییک سیمانی بایداز مواد اودیه یکنواخت و مناسب استفاده رود.
ادزامات مناسب مواد مورد استفاده باید در مستندات کنترل تودید ،تودید کننده ارایه رود.
مناسب بودن مواد از نظر خوا و عمیکرد باید تصدیق رود.
جایی که انطباق مصادح با استاندارداا مربوطه از قبل محرز رده است ،نیاز به انجام آزموناا بیشتر بر
رو مصادح نیست.
 2-2-4سیمان

خصوصیات سیماناا مصرفی باید منطبق با استاندارداا میی مربوطه بارند.
 9-2-4سنگدانهها

خصوصیات سنگدانهاا مصرفی باید با استاندارد بند  1-9مطابقت دارته بارد.
 4-2-4آب اختالط

آب اختالط مصرفی باید صا و تمیز بوده و مواد آدی ،قییایی و اسید در حد بارد که برا ساخت مالت
مضر نبارد .خصوصیات آب اختالط باید با استاندارد بند  9-9مطابقت دارته بارد.

 7-2-4مواد افزودنی شیمیايی

خصوصیات مواد افزودنی باید با استاندارد بند  3-9مطابقت دارته بارد.
 6-2-4مکملها (پرکننده معدنی  ،رنگدانهها  ،پلیمرها)

ویژگی افزودنی خاکستر سبک باید مطابق با استاندارد بند  2-9بارد و ویژگی افزودنیاا دیگر باید به گونها
بارد که به مالت مواد مضر وارد نکند.
2-4

الزامات محصول نهايی

 2-2-4کلیات

انگامی موزاییک سیمانی مطابق بند  3مورد آزمون قرار میگیرد ،باید ادزامات زیر را حداقل در سن  93روزه یا
سن کمتر دیگر که توسط تودید کننده اعالم میگردد ،برآورده کند.
2

 2-2-4الزامات هندسی
 2-2-2-4کلیات

ابعاد کار موزاییکاا ،باید توسط تودید کننده مشخص رده بارد.
2-2-4

ضخامت

 2-2-2-4رده ضخامت  :2ضخامت الیه نما یا رویی موزاییک تودید ردها که رو زمین نصب نمیرود باید
حداقل  2میییمتر بارد.
 2-2-2-4رده ضخامت  :2ضخامت الیه نما یا رویی موزاییک تودید ردها که رو زمین نصب میرود باید
حداقل  3میییمتر بارد.
در اندازهگیر ضخامت الیه نما ،حداقل ضخامت درنظر گرفته رده و دانهاا برجستها که در الیه زیرین فرو
رفتهاند درنظر گرفته نمیرود .برا موزاییکاا تک الیه ادزامات ضخامت میکور کاربرد ندارد.
يادآوري -اگر سطح موزاییک دارا برآمدگی ،ریار یا نایکنواختی سطحی ،نظیر آنچه که در رکل  1نشان داده رده است بارد،
ضخامت نما رویی ،از پایینترین قسمت ریار در نظر گرفته میرود که باید حداقل  9میییمتر بارد.

9-2-2-4

رواداري ابعاد

انگامی که موزاییکاا بهطور منفرد طبق رو ،بند  9-3آزمون میگردند ،باید حداکثر اختال ابعاد واقعی آن
از ابعاد کار اعالم رده توسط تودید کننده ،مطابق جدول رماره  1بارد.
جدول  -2رواداري از ابعاد واقعی
ابعاد

رواداري

طول

 9/ 3%

عرض

 9/ 3%

ضخامت قطعه

 9میییمتر سبرا ضخامت کمتر از  29میییمتر
 3میییمتر سبرا ضخامت بیشتر از  29میییمتر

يادآوري -2تفاوت بین ار دو اندازهگیر ضخامت یک موزاییک باید کمتر یا مساو  3میییمتر بارد.
يادآوري -2موزاییکاا مشخص رده به عنوان ابزار واسنجی ،باید روادار ضخامت آناا  1میییمتر بارد.

4-2-2-4
2-4-2-2-4

رواداري شکل
کلیات

رکل موزاییک باید توسط تودید کننده مشخص رود ،از جمیه حداقل طول ،عرض و ضخامت .برا موزاییکاا
غیر مربع و یا غیر چهارگو ،بایدبرا امه ابعاد ،ابعاد کار نیز توسط تودید کننده ارایه رود.
3

2-4-2-2-4

صافی لبه اليه بااليی

انگامی که موزاییکاا بهطور منفرد طبق رو ،بند  3-3آزمون میگردند ،حداکثر اختال بین دبه و خط کش

نباید بیشتر از  9/3درصد طول دبه بارند.
9-4-2-2-4

مسطح بودن اليه نما(بااليی)

انگامی که موزاییکاا بهطور منفرد طبق رو ،بند  2-3آزمون میگردند ،انحرا

از سطح نباید از

 9/3درصد طول قطر ،تجاوز نماید .این مورد برا موزاییکاا دارا نما برجسته ،کاربرد ندارد.
ويژگی سطح وظاهر

9-2-4

در ررایط طبیعی نور روز و ررایط آب واوایی خشک نباید رو سطح موزاییک ایچگونه برآمدگی و تورفتگی
غیر متعار  ،پوسته پوسته ردن یا ترک خوردگی از فاصیه  9متر مشااده رود .رنگ موزاییک در ار سفار،
باید یکنواخت بارد.
پخش دانهاا صیقل پییر در تمام یک سفار ،باید بطور محسوس منظم بارد .یکنواختی رنگ زمینه ارعدد
موزاییک دریک سفار ،باید طور باردکه اختال رنگی درمجموعه یکسفار ،بچشم نخورد.
يادآوري ـ باید در ذخیرهساز صحیح موزاییک قبل از نصب توجه ویژه رود.

4-2-4

مقاومت مکانیکی

2-4-2-4

مقاومت /بار شکست

انگامی که موزاییکاا طبق رو ،بند  3-3آزمون میروند:
 2-4-2-4الزامات مقاومت شکست

مقاومت رکست انگامی که طبق بند  3-3آزمون میرود ،باید ررایط زیر را دارته بارد:
 میانگین مقاومت رکست آزمونهاا باید بیشتر از مقادیر جدول  9مناسب ار رده بارد؛ مقاومت رکست ایچ آزمونه منفرد نبایدکمتر از مقادیر جدول  9مناسب ار رده بارد.جدول  -2ردههاي مقاومت شکست موزايیک سیمانی براي کاربرد بیرونی
میانگین مقاومت

مقاومت آزمونه منفرد

MPa

MPa
9/ 3

رده

نشانه

 1سمقاومت کم

ST

3/ 3

 9سمقاومت متوسط

TT

2/ 9

3/ 9

 3سمقاومت زیاد

UT

3/ 9

2/ 9

6

 9-4-2-4الزامات بار شکست

بار رکست موزاییک سیمانی انگامی که طبق بند  3-3آزمون میرود ،باید ررایط زیر را برآورده کند:
 میانگین بار رکست آزمونهاا باید بیشتر از مقادیر جدول  3مناسب ار رده بارد؛ بار رکست ایچ نتیجه آزمونه منفرد نباید کمتر از مقادیر جدول  3مناسب ار رده بارد.يادآوري -ادزام بار رکست برا موزاییکاا تک الیه کاربرد ندارد.
جدول  -9ردههاي بارشکست

4-4-2-4

میانگین بار شکست

بار شکست آزمونه منفرد

kN

kN
9/ 2

رده

نشانه

39

3T

3/ 9

23

4T

2/ 3

3/ 6

39

7T

3/ 9

3/ 6

119

11T

11/9

3/ 3

129

14T

12/9

11/9

939

25T

93/9

99/9

399

30T

39/9

92/9

سايش

آزمون سایش به دورو ،مختیف انجام میرود:
 رو ،آزمون چر پهن سطبق بند  ،1-6-3رو ،مرجع و رو ،بوام سطبق بند . 9-6-3نتایج آزمون سایش ایچ کدام از نمونهاا نباید از مقادیر جدول  2برا ار کدام از رو،اا تجاوز کند.

3

جدول  – 4ردههاي مقاومت سايش
سايش نمونه منفرد
رده

نشانه

طبق روش چرخ پهن

طبق روش بوهم

mm

cm 3 50cm 2

 9س مقاومت سایشی کم

G

96

96

 3س مقاومت سایشی متوسط

H

93

99

 2س مقاومت سایشی زیاد

I

99

13

7-2-4

مقاومت در برابر لغزش/سرخوردگی

 2-7-2-4کلیات

موزاییکاا سیمانی مورد استفاده خارجی مقاومت رضایتبخشی در برابر سرخوردن دارند ،بهررطی که سطح
باالیی آناا ساب نخورده بارد یا پرداخت آناا چنان نبارد که سطح بسیار صا یا صیقیی را بهوجود آورد.
اگر در حادت خا سنظیر درخواست ممیز مقاومت اصطکاکی یا مقاومت در برابر سرخوردن مورد نیاز بارد ،که
حداقل مقاومت مورد توافق خریدار و تودید کننده ،معیار ارزیابی خوااد بود.
آزمون تعیین مقدار مقاومت اصطکاکی ،طبق بند  3-3انجام و نتیجه گزار ،میرود.
اگر به ددیل وجود ریار یا فرورفتگی در سطح نتوان آزمون اصطکاکی را به کمک دستگاه آونگ اصطکاکی انجام
داد ،محصول نهایی بدون آزمون پییرفته میرود.
يادآوري -مقدار مقاومت در برابر دغز/،سرخوردگی ،به موزاییک تودید رده بستگی دارد.

 6-2-4مقاومت در برابر هوازدگی

مقاومت در برابر اوازدگی توسط آزمون بند  3-3برا جیب آب و آزمون بند  2- 3برا مقاومت در برابر یخ
زدن  /آب ردن تعیین میرود.
مقاومت در برابر اوازدگی موزاییکاا سیمانی باید ادزامات جدول  3را برآورده کنند.

3

جدول  -7ردههاي مقاومت هوازدگی

7

جذب آب

کاهش جرم بعد از يخ زدن/آب شدن

درصد وزنی

kg m 2

بدون اندازهگیر عملکرد

رده

نشانه

9

B

 6میانگین

3

D

بدون اندازهگیر عملکرد

 1/9میانگین
 ≥1/3نمونه منفرد

روشهاي آزمون فیزيکی

 2-7طرح نمونهبرداري و معیار انطباق

در جدول  6جزییات نمونه بردار و معیار انطباق برا ار ادزام آورده رده است.
جدول  -6طرح نمونهبرداري و ارزيابی انطباق
خصوصیات

الزامات

روش آزمون

ويژگی ظاهري،

 9-9-2و

،9-3

ابعاد و

3-9-2

 3-3و

 9-9-2و

2-3

3-9-2

شکل

تعداد
3

ادف

معیار انطباق
طبق

بنداا

مقاومت شکست

9-2-9-2

3-3

2

طبق بند9-2-9-2

بار شکست

3-2-9-2

3-3

2

طبق بند3-2-9-2

مقاومت سايشی

2-2-9-2

6-3

3

طبق بند2-2-9-2

3-3

3

میانگین  3باید

مقاوت در برابر سر خوردن
3-9-2
مقاومت در برابر هوازدگی

پییرفته رود
3-3

6-9-2

ادف  -این موزاییکاا ممکن است برا آزموناا بعد استفاده روند.

2

3

طبق بند 9-6-9-2

 2-7انحرافات ابعادي
 2-2-7ابعاد
 2-2-2-7وسايل

کودیس با دقت  9/1میییمتر خط کش فوالد با دقت  9/3میییمتر 2-2-2-7روش انجام آزمون

ابعاد باید در  3نقطه اندازهگیر رود .بیشترین و کمترین مقادیر باید یاددارت رود.
 2-2-7ضخامت اليه سطحی
 2-2-2-7وسايل

 ابزار اندازهگیر با قابییت اندازهگیر با دقت  9/3میییمتر 2-2-2-7روش انجام آزمون

یک موزاییک رکسته بردارید.
کمترین ضخامت الیه رویی را در یک نقطها که از الیه زیر جدا رده و بوسییه بازرسی چشمی قابل تشخیص
است ،اندازهگیر کنید .مقدار اندازهگیر رده را با تقریب میییمتر یاددارت کنید.
ضخامت الیه رویی رو پخی نباید اندازهگیر رود.

19

ابعاد به میییمتر

راهنما:
 1عمق کانال
 9حداقل ضخامت الیه نما
 3صخامت الیه باالیی
 2ضخامت کیی
 3حداقل ضخامت الیه نما
 6صخامت الیه باالیی
 3ضخامت کیی

شکل  -2مثالهايی از اندازهگیري ضخامت سطوح ناهموار و غیر صاف

 9-7صاف بودن لبه
 2-9-7ابزار اندازهگیري

 یک دست فییر با دقت  9/1میییمتر 2-9-7روش انجام آزمون

خطکش را در طول دبه قرار داده سپس اختال حداکثر بین دبه و خط کش را توسط فییر اندازهگیر کنید
سرکل. 9
11

شکل  -2اندازهگیري صاف بودن لبه

 4-7مسطح بودن نماي بااليی
 2-4-7ابزار اندازهگیري

 ابزار اندازهگیر با قابییت اندازهگیر با دقت  9/1میییمتر 2-4-7روش انجام آزمون

حداکثر انحرا به رکل تحدب یا تقعر باید در امتداد دو محور مورب سقطر
تعیین میرود سرکل رماره . 3

شکل  -9اندازهگیري مسطح بودن نماي بااليی

19

سطح نمایی سباالیی صورت

 7-7مقاومت شکست و بار شکست
 2-7-7وسايل

دستگاه آزمون خمشی باید دارا یک مقیاس با دقت  3درصد بر طیف وسیعی از باراا پیش بینی رده بارد
و قادر به افزایش بار نر اا مشخص بارد.
این دستگاه باید طور بارد که بتواند بدون ایجاد پیچش به سه نقطه موزاییک بار خمشی وارد کند .مییه وارد
کننده بار باید فاصیه مساو از تکیهگاهاا دارته بارد .طول تکیهگاهاا و مییه وارد کننده بار باید حداقل با عرض
نمونه مورد آزمون برابر بارد .قطر غیتکاا آن باید  99میییمتر بارد سمطابق رکل . 2مییهاا پایینی و
باالیی دستگاه مواز  ،صیب و سطح مقطع آنها گرد با قطر س 991میییمتر بارد .برا انجام آزمون از قطعات
فیبر بسته بند خا استفاده میرود .این قطعات باید دارا چگادی متوسط و عرض آن از  93مییی متر

تجاوز نکند .ضخامت قطعات س 21میییمتر و طول آن  19میییمتر از طول آزمونه کوتاهتر بارد.

راهنما:
F

بار

شکل  -4اصول آزمون شکست

فاصیه واقعی بین تکیهگاهاا باید حداکثر  9/3درصد فاصیه مشخص رده که به میییمتر گرد رده ،بارد.
2-7-7

آماده سازي

برا آزمون مقاومت خمشی باید از موزاییکاا کامیی استفاده نمود که رکل سطحی آناا حداقل  9دبۀ مواز
و مستقیم دارته بارد .در موارد دیگر از نمونه بریده رده با بزرگترین سطح ممکن استفاده میرود .بطور که
دو دبۀ آناا مستقیم و مواز بارد .موزاییکاا را به مدت س 923ساعت در آب س 993درجه سیسیوس قبل
از آزمون غوطه ور کنید سپس آناا را تمیز و خشک کرده و بالفاصیه مورد آزمون قرار داید.
13

اگر سطح زبر یا دارا انحناء بود ،سطح آن را به وسییه صیقل دادن یا صا کردن با مواد مناسب آماده نمایید.
 9-7-7روش انجام آزمون

فاصیه بین تکیهگاهاا را دو سوم طول با دقت  9/3درصد تنظیم کنید.
نمونه را بهطور که سطح نما آناا باال قرار گیرد ،رو تکیهگاهاا گیارته سپس بارگیار را باید بطور مستمر
و یکنواخت و بدون روک اعمال نموده و افزایش بار را تا رکستن نمونه ادامه داد.
افزایش بار باید طور بارد که بار مورد نیاز در مدت زمان س 2313ثانیه اعمال رود.
با توجه به مشخصات سطح موزاییک ،یکی از موارد زیر برا آزمون استفاده میرود که باید به اطالع تودید
کننده برسد:
 بدون الیی؛ با الیی؛ با کالاکگیار یا سایش.يادآوري  -بهتر است بین سطح زیرین نمونه و تکیه گاه یک قطعه نمد گیارته رود تا در جیوگیر از ار گونه خرا ،بر رو
تکیهگاه از نااموار سطح زیرین نمونه نیز کاسته رود.

 4-7-7آزمون موزايیکهاي غیر چهار گوش :

موزاییکاا غیر چهار گو ،باید برا این آزمون بهصورت چهار گو ،بریده روند.
 7-7-7محاسبه نتايج :

مقاومت رکست از رابطه  ،1محاسبه میگردد:
()2

3 P  L
2bt2

T

که در آن:
 Tمقاومت ،برحسب مگاپاسکال؛
 Pبار رکست ،برحسب نیوتن؛
 Lفاصیه تکیهگاهاا ،برحسب میییمتر؛
 bعرض مورد آزمون ،برحسب میییمتر؛
 tضخامت ار نمونه ،برحسب مییی متر.
 6-7-7گزارش آزمون

مقاومت رکست با تقریب  9/1مگاپاسکال و بار رکست با دقت  9/1نیوتن گزار ،رود.
12

6-7

مقاومت سايشی

این آزمون به دو طریق صورت میگیرد:
 2-6-7آزمون با دستگاه چرخ پهن
 2-2-6-7اصول آزمون

این آزمون با ساییدن نما باالیی به کمک یک ماده ساینده در ررایط استاندارد انجام میرود.
 2-2-6-7ماده ساينده

ساینده مورد نیاز این آزمون رامل آدومینا 1س AL2O3با اندازه دانه  39طبق استاندارد بند  11-9میبارد .این
ماده نباید بیش از  3بار استفاده گردد.
 9-2-6-7وسايل

 2-9-2-6-7دستگاه سايش -دستگاای مطابق رکل  3میبارد که از یک چر ساینده ،یک مخزن ذخیره با
یک یا دو ریر کنترل که خروج مواد ساینده را بطور منظم کنترل میکند ،یک گیره و پایه متحرک سچهار چرخه
بیبرینگی و یک وزنه تعاددی به وزن  9کییوگرم.
انگامی که از دو ریر استفاده میرود یکی از آنها سرعت خروج را تنظیم میکند و بهطور دایم قابل کنترل
است.

1-Fused alumina
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راهنما:
 -1گیره متحرک
 -9پیچ نگه دارنده
 -3نمونه
 -2ریر کنترل
 -3مخزن ذخیره

 -6قیف تنظیم جریان
 -3چر ساینده
 -3وزنه تعادل
 -2سورا خروجی مواد ساینده
 -19ریار

 -11جریان مواد ساینده
 -19جمع کننده مواد ساینده
 -13دبه نگه دارنده

شکل  -7دستگاه چرخ پهن

چر ساینده باید از جنس فوالد E369مطابق استاندارد بند  6-9درست رده بارد .سختی فوالد باید بین

 993 HBتا  923 HBبارد .قطر چر باید س 9991میییمتر و ضخامت آن س 391میییمتر بارد که بطور

قائم دوران نموده و سرعت آن باید  33دور در س 693ثانیه بارد.
گیره متحرک سچهار چرخه بیبرینگی به وسییه وزنه تعاددی به طر چر ساینده کشیده میرود که باید مجهز
به تکیه گاه جهت نگهدار آزمونه به رکل قائم بارد .تکیهگاه دارا رکافی است که عبور چر پهن را ممکن
میسازد .پیچ  ،نمونه را در محل مخصو محکم نگه میدارد .مخزن ذخیره رامل مواد ساینده ،قیف ادایت
کننده را از مواد ساینده تغییه میکند .قیف ادایت کننده باید استوانها دارا مخزن ویک ریار خروجی بارد.

طول این ریار باید س 231میییمتر وعرض آن س 21میییمتر بارد .بدنه قیف ادایت کننده باید حداقل 19
میییمتر بزرگتر از ریار در تمام جهات بارد سرکل . 6
16

ابعاد برحسب میییمتر
مثال 1

مثال9

نما باال :قیف سییندر

نما باال :قیف مستطییی

راهنما:
 1طر مایل
9

طر عمود

 6قیف ادایتگر جریان

ادف
ب

23 1
2 1
19

a,b,c

 2ریار خروجی

شکل  -6موقعیت شیار در قیف هدايت گر جريان

فاصیه بین ریار ریز ،و محور چر پهن ،باید س 1993میییمتر بارد و ماده ساینده باید بین  1میییمتر تا 3
میییمتر پشت دبه چر پهن جریان یابد سرکل . 3

13

ابعاد برحسب میییمتر
مثال 1

مثال9

نما باال :قیف سییندر

نما باال :قیف مستطییی

نما جانبی

نما باال
راهنما:
 3نمونه

ادف

199 3

 6قیف ادایتگر جریان

ب

93 3

 3چر ساینده

ج

93

 2ریار خروجی

د

999 1

ذ

39 1

شکل  -5موقعیت شیار ريزش نسبت به چرخ پهن
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جریان ماده ساینده از خروجی قیف ادایتگر باید حداقل با سرعت  9/3دیتر در دقیقه بر رو چر بریزد .جریان
ماده ساینده باید ثابت و حداقل سطح ماده ساینده در قیف ادایتگر  93میییمتر بارد سرکل . 3
 2-9-2-6-7ذره بین ترجیحا مجهز نور؛
 9-9-2-6-7خطکش فوالد ؛
 4-9-2-6-7کودیس دیجیتال.
 4-2-6-7واسنجی (کالیبراسیون)

دستگاه باید بعد از  299بار ریار انداختن و یا ار دو ماه یکبار و یا انگامی که اپراتور جدید و یا ماده ساینده
جدید به کار میرود ،واسنجی رود.
جریان ریز ،ساینده باید بوسییه ریختن آن ماده از ارتفاعی حدود  199میییمتر درون یک ظر صیقیی با
ارتفاع س 2919میییمتر و با حجم مشخص سحدود  1دیتر سنجیده رود .قیف ریز ،در فاصیه حدود 199
میییمتر باال سطح قرار دارته و زمانی که ظر پر رد چگادی ماده ساینده را بدست میآوریم .سپس ماده

ساینده را برا حدود س 691ثانیه درون دستگاه ریخته و ماده را در یک ظر  3دیتر جمع و آن را وزن
نمایید و از رو چگادی که از این طریق بدست میآید جریان ریز ،ماده ساینده قابل اندازهگیر میبارد که
باید بیشتریا مساو  9/3دیتر در دقیقه بارد.
دستگاه باید با استفاده از نمونه مرجع ،سنگ مرمر بودونیایی 1واسنجی گردد .بدین ترتیب که بعد از  33دور

چرخش در س 693ثانیه ریار حاصیه رو سنگ س 999/3میییمتر بارد بدین ترتیب ریار با تقریب
9/1میییمتر اندازهگیر میرود و  3میانگین به عنوان مقادیر کادیبراسیون داده میرود .به جا این سنگ
میتوان از یک سنگ کمکی دیگر که سایشی مناسب با سنگ مرجع دارته بارد استفاده نمود .در ار بار
واسنجی دستگاه ،مرجع بودن نمونه باید کنترل گردد.
يادآوري -مشخصات سنگ مرجع بودونیا به ضخامت  3سانتیمتر باید مطابق استاندارد بند  19-9بارد.

ریار رو سنگ مرجع در ار طر باید بیشتر از  9/3میییمتر تفاوت ندارته بارد در غیر این صورت نیاز است
که موارد زیر را بررسی کنید:
 نمونه باید به صورت مربع رو چر گیارته رود. گیره تثبیت کننده و ریار ریز ،مواد ساینده باید مواز محور چر بارد. جریان ریز ،باید کامالً رو صفحه بارد. در مسیر گیره نباید اصطکاک وجود دارته بارد. 7-2-6-7آماده سازي نمونه

آزمونه باید یک موزاییک کامل و یا یک قسمت بریده رده به ابعاد حداقل س 199×39مییی متر از قسمت رویی
بارد.
آزمونه باید خشک و تمیز  ،سطح رویی آن باید صا با روادار  1میییمتر بارد.

1- Boulonuaise
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اگر سطح رویی دارا بافت زبر بارد و خارج از این محدوده قرار بگیرد ،آماده ساز باید طور بارد که در
این محدوده قرار گیرد.
قبل از آزمون باید سطح مورد آزمون را با یک برس سخت تمیز ،و یک رنگ سطحی به آن زده رود تا
اندازهگیر ریار حاصل از سایش راحتتر بارد .الزم بیکر است در صورتی که از رنگاا محیول در آب
استفاده میرود باید پس از رنگ زدن سطحی نمونه را تا  92ساعت در محل آزمایشگاه نگهدار نمود سپس
آزمون رو آن انجام گردد.
 6-2-6-7روش انجام آزمون

ابتدا قیف ادایت کننده را از مواد ساینده خشک پر کنید سرطوبت نباید بیش از  1درصد بارد سپس ریر
خروجی را باز کرده و موتور چر پهن رورن نموده و آزمونه را در تماس با چر پهن قرار داده .پس از چرخش

 33دور در س 693ثانیه ،موتور را خامو ،کرده ،دو ریر ماده ساینده را ببندید و نمونه برا تعیین میزان
سایش بردارید.
بهصورت چشمی باید از منظم بودن و یکنواختی ریز ،ماده ساینده در طول سایش اطمینان حاصل نمود.
بر رو ار نمونه آزمون دو سایش در جهت عمود بر ام انجام میرود به این ترتیب بر رو  3قطعه  6اثر سایش
بدست میآید که طول آناا تا دقت  9/3مییی متر اندازهگیر میرود .اگر یکی از اندازهاا بیشتر از ده درصد با
حد متوسط نتایج بدست آمده اختال دارته بارد آن را حی کنید.
اگر پس از حی  ،کمتر از چهار نتیجه باقی بماند آزمون بر رو نمونه جدید باید تکرار رود .میانگین طول
سایش میانگین اعداد بدست آمده خوااد بود.
 5-2-6-7اندازهگیري شیار

پس از آزمون ،آزمونه را در زیر یک ذرهبین با بزرگنمایی حداقل  9برابر قرار میدایم و ترجیحاً محیط را با
چراغ رورن مینماییم .سپس با مداد با قطر  9/3میییمتر و سختی  6Hیا  ، 7Hمحدوده بیرونی ریار را در
طول س L2و  L1با استفاده از خط کش رسم مینماییم سمطابق رکل . 3
سپس خط ) A Bرا در وسط ریار عمود بر خط مرکز ریار رسم نمایید .کودیس دیجیتادی با نوک مربع را
رو نقاط  Aو  Bبه سمت دبۀ داخیی محدودة طودی س L2و  L1ریار قرار داده و با تقریب  9/1میییمتر گزار،

نمایید برا دقت در اندازهگیر س 191مییی متر از قسمت انتهایی ریار س C Dسه بار خوانش نمایید.
بعضی از رنگدانهاا سطحی ممکن است به وسییه عمل سایش باال ریار جابجا روند ،بنابراین خط  L1در
جایی رسم رود که سطح نمونه تراریده رده است.

99

ابعاد برحسب میییمتر

مقطع A-A

نما روبرو
راهنما:
 3نمونه
 19ریار
ادف 191

شکل  – 8مثالی از يک آزمونه که شیار روي آن نشان داده شده

 8-2-6-7نتايج آزمون

نتیجه آزمون توسط ضریب واسنجی تصحیح میگردد و این عدد با تقریب  9/3میییمتر گرد میرود .فاکتور
واسنجی اختال حسابی بین  99و مقدار ثبت رده واسنجی است .برا مثال اگر مقدار واسنجی  12/6میییمتر
بارد و ابعاد  99/3میییمتر ،از رابطه زیر محاسبه میرود:
99/3
 99/2 ~93س99 – 12/6
 3-2-6-7گزارش آزمون

گزار ،آزمون باید رامل طول ریاراا بارد.
 2-6-7روش آزمون بوهم
 2-2-6-7کلیات

در این رو ،،ورقهاا مربعی یا مکعبی از نمونه رو دیسک ساینده بوام قرار میگیرد و در مسیر آن ماده
ساینده ریخته میرود .دیسک میچرخد و نمونه در معرض بار سایشی  922نیوتنی برا تعداد چرخه مشخص
قرار میگیرد.
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میزان سایش توسط کااش ضخامت نمونه یا کااش حجم نمونه تعیین میگردد.
 2-2-6-7مواد ساينده

ماده ساینده استاندارد ،کوراندوم مصنوعی میبارد .بهطور که انگام سایش سنگ گرانیت سنمونهاا استاندارد
سایشی حدود س 1/1تا  1/3میییمتر و بر رو نمونهاا سنگ آاکی ،سایشی حدود س 2/99تا  3/99میییمتر
ایجاد نماید.
 9-2-6-7وسايل
 2-9-2-6-7وسیله اندازه گیري ضخامت
1

برا اندازه گیر کااش ضخامت از یک ساعت اندازهگیر ستغییر رکل سنج یک گیره که باید یک قالب
حیقو و یک سطح تماس دایرها با قطرخارجی  3میییمتر و قطر درونی  3میییمتر و یک میز اندازهگیر
استفاده رود.
2-9-2-6-7

صفحه سايش

صفحه سایش بوام که در رکل  2نشان داده رده است حداقل تشکیل رده از یک صفحه مدور چرخان با یک
گیره برا گرفتن جسمی که باید ساییده رود و یک جا نمونهگیار و یک وسییه اعمال بار.
صفحه مدور چرخان باید قطر حدود  339میییمتر دارته و مسطح بوده و به صورت افقی قرار داده رده بارد.

وقتی که بارگیار میرود سرعتش باید س 391میییمتر بر ثانیه بارد .دیسک باید مجهز به ثبات بارد که بعد
از  99بار چرخش باز ایستد.
مسیر آزمون باید حیقو و با یک رعاع درونی  199میییمتر و بیرونی  399میییمتر سمثالً  999میییمتر پهنا
بارد و قابییت تعویض دارته بارد .این راانما باید از جنس چدن با یک ساختار پردیتیکی 9با فسفر کمتر از
 9/33درصد و کربنی بیشتر از 3درصد بارد و سختی آن باید بین  HB 129تا  HB 999طبق استاندارد
 ISO 6396-1بارد.
سطح راانما باید مورد سرویس قرار گیرد .کااش ضخامت نباید بیشتر از  9/3میییمتر و ریاراا نبایدعمیقتر از
 9/9میییمتر بارد و اگر از این حدود تجاوز رود باید راانما تعویض گردد.
نگهدارنده نمونه باید به رکل  uبا ارتفاع حدود  29میییمتر با یک فاصیه حدود س 31میییمتر از راانما بارد.
این فرم  uرکل باید طور گیارته رود که مرکز دیسک از مرکز نمونه فاصیها بیشتر از 999میییمتر دارته

بارد .بدین ترتیب نمونه در حدود س 21میییمتر باال دیسک قرار میگیرد.
نمونهگیر باید طور بارد که در طول آزمون ایچ ارتعاری صورت نگیرد.
وسییه بارگیار باید از دو بازو با طولاا متفاوت ،یک وسییه وزنه گیر ،و یک ثبات وزن تشکیل رده بارد که
در کل به صورت افقی قرار میگیرند .سامانه باید طور طراحی گردد که نیرو به صورت عمود به وسط نمونه
1 - Dial gauge
2- Perlitic structure
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وارد آید این وزنه توسط یک وزنه تعادل در یک طول دیگر آن متوازن میگردد .وزن آن باید طور بارد که

نیرو وارد آمده به نمونه س 9223نیوتن بارد.
ابعاد برحسب میییمتر

راهنما:
 1نگه دارنده نمونه
 9وزن تعاددی
 3نمونه
 2مسیر آزمون
 3وزن بارگیار
 6دیسک چرخان
ادف 31
ب

2 1

شکل  -3کلیات ديسک چرخان بوهم

4-2-6-7

آماده سازي نمونه

از نمونهاا مربعی و یا مکعبی به ابعاد س 311/3میییمتر باید استفاده نمود سطح تماس و سطح مقابل آن باید
مواز و صا بارد .برا تعیین کااش ضخامت از بند  6-9-6-3استفاده میرود.
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بهطورکیی باید نمونهاا در دما س 1933درجه سیسیوس خشک و سطح مورد تماس آمادگی 2 ،چرخه آزمون
دارته بارند.
يادآوري ـ برا موارد خا

نمونهاا مورد آزمون با ررایط خیس یا ارباع رده ،نمونهاا باید به مدت حداقل  3روز در آب

غوطهور روند و با یک پارچه با اسفنج قبل از توزین طور خشک روند که رطوبت نمونهاا یکسان بارد.
یک آزمونه باید حداقل از میان سه نمونه بردار مختیف یا قسمتاا مختیف از امان نوع انتخاب رود.
قبل ازآزمون ،چگادی نمونه س   Rبا تقریب  9/1میییمتر طودی وبا تقریب  9/1گرم وزنی تعیین میگردد.
در مورد نمونهاا با چند الیه  ،چگادی در مورد الیه رویه جداگانه محاسبه میگردد.
 7-2-6-7روش انجام آزمون

قبل از آزمون و پس از ار چهار چرخه ،نمونهاا باید با دقت  9/1گرم وزن روند.
 99گرم پودر ساینده استاندارد را رو مسیر آزمون بریزید نمونه را با گیره به قسمت نگهدارنده وصل کنید و

آزمون را با تماس قسمت رویه با مسیر آزمون با بار مرکز س 922 3نیوتن رروع نمایید.
دیسک را بچرخش درآورید و مراقب بارید که ماده ساینده رو مسیر باقی بماند و توزیع آن در سرتاسر عرض
نمونه یکنواخت بارد.
نمونه را برا  16چرخه ،آزمون نمایید .ار چرخه رامل  99حرکت انتقادی میبارد.
پس از ار چرخه ،دیسک و سطح تماس با آن را تمیز نموده و به طور مستمر نمونه را به حادت  29درجه
برگردانید و مجدداً ماده ساینده را رو مسیر بریزید.
زمانی که آزمونهاا ارباع رده با آب یا نمدار را آزمون میکنید قبل از ار چرخه ،مسیر باید توسط اسفنج
کمی مرطوب ،پاک رود و قبل از آنکه ماده ساینده رو آن پاریده رود نمدار گردد .از رروع آزمون باید با
سرعت تقریبی  13میییدیتر سمعادل با  139قطره تا  999قطره در دقیقه از ظرفی با افشانک قابل تنظیم ،رو
مسیر پاریده رود و قطرات آب باید از فاصیه تقریباً  19سانتیمتر به وسط مسیر طور چکانده رود که در
نقطه  39میییمتر جیوتر از آزمونه قرار بگیرند .زمانی که آزمون انجام میرود باید دقت رود که مواد ساینده
بطور مستمر به سطح موثر مسیر برگردانده روند.
6-2-6-7

تعیین نتايج

میزان سایش پس از  16چرخه به عنوان میانگین
m
کااش حجمی  vاز رابطه  9محاسبه میرود:
v 
R
()2
که در آن:
 vکااش حجمی پس از  16چرخه برحسب مییی متر مکعب؛
 mکااش جرم پس از  16چرخه برحسب گرم؛
  Rچگادی نمونه یا در مورد نمونهاا چند الیه ،چگادی الیه پورش برحسب گرم بر میییمترمکعب.
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5-2-6-7

گزارش آزمون
3

2

گزار ،میزان سایش با تقریب کامل برحسب تعداد  Cm / 50 cmاست.
5-7

آزمون تعیین میزان مقاومت سرخوردگی سطوح صیقل نخورده 1

 2-5-7اصول

اندازهگیر مقاومت سرخوردگی نمونه ،با استفاده از تجهیزات آزمون آونگ اصطکاکی انجام میرود تا خوا
اصطکاکی آزمونه ارزیابی گردد.
وسایل آزمون آونگ اصطکاکی از یک فنر بارگیار رده متحرک ساخته رده که با یک الستیک استاندارد به
انتها آونگ متصل رده است ،بر اثر ضربه وارده به آونگ ،نیرو اصطکاک بین دغزنده و سطح آزمونه
اندازهگیر میرود ،این اندازهگیر کااش طول نمونه را با استفاده از یک صفحه مدرج نشان میداد.
 2-5-7وسايل
 2-2-5-7دستگاه آونگ اصطکاکی

 2-2-2-5-7دستگاه آزمون آونگ اصطکاکی باید مطابق رکل  19ساخته رده بارد ،تمام قطعات متحرک و
کارآمد تا حد امکان از ام فاصیه دارته بارند ،و تمام مواد بکار رفته باید طور انتخاب روند که در برابر
خوردگی در محیط مرطوب مقاوم بارند.

1- Unpolished slip resistance value = USRV
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راهنما:
 1مقیاس  Cسطول باز ردن با  196میییمتر

 6پیچ دارنده آزمونه

 9مقیاس  Fسطول باز ردن با  36میییمتر

 3نگهدارنده آزمونه

 3عقربه

 3ترازنما

 2آونگ

 2پیچ تنظیم عمود

 3الستیک دغزنده

شکل  -21دستگاه آزمون آونگ اصطکاکی

 2-2-2-5-7دستگاه آونگ اصطکاکی باید در برگیرنده موارد زیر بارد :
 -1یک دغزنده پورشیده از الستیک فنر مطابق بنداا  2-1-9-3-3تا  .19-1-9-3-3این دغزنده باید بر
انتها بازو آونگ به نحو نصب رودکه دبه دغزنده س 3191میییمتر از محور تعییق فاصیه دارته بارد.
 -9وسایل نصب ستون تکیهگاه دستگاه بهصورت عمود .
 -3یک صفحه تحتانی به اندازه کافی سنگین به عنوان پایه ،برا اطمینان از اینکه دستگاه در مدت آزمون ثابت
بماند.
 -2وسییه باال و پایین آوردن محور معیق بازو آونگ ،بطور که دغزنده بتواند :
ت به آزاد رو آزمونه نوسان و حرکت واضح دارته و
96

ت طور ثابت رود که از رو سطحی با طول ثابت و یا س 361میییمتر که اندازهگیر مدرج سسنجه با این
فواصل تعبیه ردهاند ،حرکت کند .مشابه آنچه که در رکل  11نشان داده رده است.
 -3وسییه نگه دارنده و راا کننده بازو آونگ که بهنحو که بتواند آزادانه از موقعیت افقی راا رود.
 -6یک عقربه با طول اسمی  399میییمتر که رو محور معیق قرار گرفته و حرکت میکند که بازو معیق را
در طول نوسان خود ،به جیو و حرکت رو دایره مدرج نشان میداد .وزن عقربه نباید از  33گرم بیشتر
بارد.
 -3اصطکاک عقربه باید بهنحو قابل تنظیم بارد که بازو آونگ آزادانه از موقعیت افقی به حرکت در آید و
نوسان کند و عقربه در حال سکون حدود س 191میییمتر زیر افق قرار گیرد  .این حادت خوانش صفر آونگ
خوااد بود.
 -3قسمت مدرج دایرها  1مقیاس  Cبرا طول دغز 196 ،میییمتر رو یک سطح تخت واسنجی میرود و
از صفر تا  139تقسیمبند و مدرج میرود و ار درجه  3واحد میبارد.

1- Circular

93

راهنما:
 1اندازه گیر )(gauge

 2طول دغز ،اندازه گیر رده

 9دغزنده

 3طول دغز ،واقعی

 3دبه مرجع

شکل  -22اندازهگیر طول لغزش

 9-2-2-5-7جرم بازو آونگ،رامل قسمت متحرک سدغزنده باید س 1/399/93کییوگرم بارد .مرکز ثقل
باید رو محور بازو و در فاصیه س 2193میییمتر از محور تعییق قرار دارته بارد.

 4-2-2-5-7عرض قسمت متحرک رامل یک بادشتک الستیکی با عرض س 36/99/3میییمتر ،طول

س 93/21میییمتر سدر جهت نوسان و ضخامت س 6/29/3میییمتر میبارد و وزن قسمت متحرک و پایه باید
س 39 3گرم بارد.
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 7-2-2-5-7قسمت دغزنده باید بر رو یک پایه صیب قرار گرفته بارد و مرکزمحور صفر که رو انتها بازو
آونگ قرار دارد در جایی که بازو در پایینترین نقطه نوسان میبارد و دبه دغزنده با سطح آزمونه مماس است،
باید صفحه دغزنده با افق زاویه س 963درجه بسازد .در این حادت دعزنده میتواند حول محور ،بدون جیوگیر
از برخورد با ناصافی سطح آزمونه در انگام نوسان آونگ بچرخد.
 6-2-2-5-7قسمت دغزنده باید رو یک فنر سوار رده بارد که در برابر سطح آزمونه انعطا نشان داد.

نیرو استاتیکی رو قسمت دغزنده در انگام واسنجی باید س 99/99/3نیوتن در موقعیت میانی بارد .
تغییردر نیرو استاتیکی رو قسمت دغزنده نباید بزرگتر از  9/9نیوتن در ار میییمتر تغییر رکل دغزنده بارد.
 5-2-2-5-7سختی و برجهندگی اودیه دغزنده باید مطابق جدول  3بارد و گواای انطباق باید رامل نام تودید
کننده و تاریخ ساخت بارد .اگر مقدار درجه بین ادمییی سختی الستیکس 1 IRHDاندازهگیر رده طبق
استاندارد  ISO 3612مطبق ادزامات جدول زیر نبارد و یا  3سال از تودید آن گیرته بارد ،نباید از دغزنده
استفاده کرد.
جدول  -5خصوصیات الستیک لغزنده در  21درجه سلسیوس

برجهندگیس %

ادف

سختی )(IRHD

 66تا 33

ب

 33تا 63

ادف -آزمون برجهندگی طبق استاندارد بند 19-9
ب -درجه بین ادمییی سختی الستیک طبق استاندارد بند 3-9

 8-2-2-5-7دبهاا دغزنده باید گونیا ،تمیز و صا بریده رده بارد .الستیک آن باید عار از مواد آدوده
کننده نظیر روغن و یا مواد ساینده بارد .دغزنده باید در یک مکان تاریک در دما س 3تا  99درجهسیسیوس
نگهدار رود.
 3-2-2-5-7قبل از استفاده از یک دغزنده جدید ،آن دغزنده باید در وضعیتی قرار گیرد که حداقل عرض دبه
برخورد معادل یک میییمتر مطابق رکل  19ایجاد کند.
برا رسیدن به این حادت باید  3بار نوسان رو سطح خشک با مقدار اصطکاک بیشتر از  29سمقیاس بزرگ (C
و پس از آن  99نوسان رو امان سطح پس از مرطوب ردن انجام گیرد.
 21-2-2-5-7وقتی عرض دبه برخورد دغزنده طیق رکل  19از  3میییمتر تجاوز کند یا پوسته پوسته یا
خراریده رود و یا خط بیاندازد ،دغزنده نباید بهکار رود.
 2-2-5-7آب آرامیدنی با دما س 999درجه سیسیوس در یک ظر برا نمناک کردن سطوح آزمونه و
دغزنده.

1-International Rubber Hardness Degree
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راهنما:
 1دغزنده الستیکی

 -3دبه برخورد

 9پشت کار آدومینیومی

 -2عرض تماس یا برخورد

شکل  -22مجموعه قسمت لغزنده براي بیشترين تماس يا لبه برخورد

9-5-7

واسنجی

دستگاه باید حداقل سادی یکبار واسنجی رود.
4-5-7

نمونه برداري

از  3قطعه یک نمونه به عنوان نماینده بردارید.
ار نمونه باید دارا سطح آزمونی معادل س 136× 36میییمتر ،که نماینده کل واحد بوده ،بارد.
این سطح باید با استفاده از دغزنده به عرض  36میییمتر و طول اسمی  196میییمتر آزمون رود که توسط
صفحه مدرج  Cخوانش میرود .انگامی که این عمل امکانپییر نبود ،یک سطح کوچکتر به ابعاد س32×29
39

میییمتر که در باال قوس مربوطه به طول  36میییمتر با پهنا دغز 31/3 ،میییمتر انتخاب و آزمون میرود.
در این حادت اعداد توسط صفحه مدرج  Fخوانش میگردد.
در صورتی که نمونه دارا سطحی کمتر از س 36× 29میییمتر بود ،نمونه بزرگتر از امان نمونه ،فرآیند تودید و
سطح نهایی آن نمونه باید مورد آزمون قرار گیرد و در گزار ،مربوطه مورد توجه واقع رود.
يادآوري -در مورد قطعات بزرگ ،نمونه مورد آزمون باید از قطعه مربوطه بریده و جدا رود.

7-5-7

روش انجام آزمون

دستگاه آونگ اصطکاکی و دغزنده را حداقل  39دقیقه قبل از رروع آزمون ،باید در اتاقی با دما س 999درجه-
سیسیوس نگهدار رود ،امچنین نمونه را باید حداقل  39دقیقه قبل از آزمون داخل آب غوطهور نمود.
دغزنده و مقیاس موردنظر را براساس اندازه نمونه انتخاب کنید .دستگاه را رو یک سطح مناسب قرار داده و با
استفاده از پیچ تنظیم دستگاه را تراز کنید بطور که ستون نگهدارندة آونگ بهصورت کامالً عمود درآید،
سپس محور آونگ را طور بیند کنید که محور آزادانه نوسان کند و مکانیزم عقربه را در حادت اصطکاک طور
تنظیم کنید که وقتی بازو آونگ و عقربه از موقعیت افقی سمت راست آزاد میروند عقربه درست در وضعیت
صفر مدرج قرار گیرد.
آزمونه را در مسیر حرکت آونگ و با طول بزرگتر محکم قرار داید تا مرکز آن در مرکز دغزنده الستیکی و محور
تعییق آونگ بارد .مطمئن روید مسیر حرکت دغزنده در فاصیه دغز ،مواز محور طودی آزمونه میبارد .ارتفاع
بازو آونگ را طور تنظیم نمایید که در موقع رفت و برگشت دغزنده الستیکی در پیمودن سطح آزمونه با تمام
عرض و طول مشخص رده در تماس بارد .سطح آزمونه و دغزنده الستیکی را با آب فراوان خیس نمائید ،مواظب
بارید دغزنده از موقعیت تثبیت رده خود جابجا نشود.
آونگ و عقربه را از موقعیت افقی راا کنید .بازو آونگ را در برگشت بعد بگیرید .درجه عقربه را رو صفحه
مدرج خوانده و ثبت کنید .این عمل را پنج بار تکرار نموده و ار دفعه سطح نمونه را کامالً خیس کنید و میانگین
 3خوانش آخر را یاددارت کنید.
نمونه را دوباره تغییر محل داده و بعد از چرخش  139درجها  ،آزمون را دوباره تکرار کنید.
6-5-7

محاسبه میزان مقاومت سرخوردگی صیقل نخورده سUSRV

وقتی دغزنده پهنسعریض رو طول سایش  196میییمتر بهکار گرفته میرود .محاسبه مقدار حرکت آونگ ار
یک از آزمونهاا بصورت میانگین دو مقدار متوسط ثبت رده برا دو جهت مخادف با تقریب  1واحد درجه
مقیاس بزرگ سرو صفحه مدرج  (Cمحاسبه میرود.
مقدار  USRVمیانگین مقدار حرکت آونگ به دست آمده برا  3نمونه میبارد.
5-5-7

گزارش آزمون

گزار ،آزمون باید رامل اطالعات زیر بارد:
 میانگین مقادیر آزمون آونگ برا ار آزمونه؛ میانگین  USRVنمونه.31

8-7
2-8-7

جذب آب
هدف

اد از این آزمون تعیین میزان آب جیب رده در واحد سطح در فشار اتمسفر و چگادی توده خشک میبارد.
2-8-7

اصول

برا تعیین چگادی تودها خشک نمونهاا بعد از خشک ردن وزن گردیده و براساس ضخامت ثابت محاسبه
میگردد .تعیین چگادی تودها خشک نمونهاایی که ضخامت غیر یکنواخت دارند توسط فرو کردن در آب ،وزن
آن تعیین میگردد .سطح جانبی نمونهاا باید آب بند رده تا جیب آب سطحی محاسبه گردد.
نمونهاا در آب غوطه ور رده تا آب جیب رده ،جرم آنها را ثابت نماید .درصد جیب آب مطیق از اضافه وزن آب
جیب رده نسبت به وزن نمونه خشک تعیین میگردد.
9-8-7

نمونه برداري

سطح نمونهسسطح آزمون باید کامالً اموار و حداقل  199سانتیمترمربع بارد .ضخامت نمونهاا بستگی به
ضخامت اا کفساودیه دارد ،که باید حف رود حتی زمانی که اا کف به دو نیم بریده میروند.
 4-8-7وسايل و مواد

ت آب آرامیدنی با دما س 999درجهسیسیوس؛
ت پارافین یا مواد مشابه ،برا آب بند سطوح جانبی که در برابر آب مقاوم بارند؛
ت برس؛
ت پارچه نرم و جاذب آب؛
ت عقربه اندازهگیر یا دغزنده باریک؛
ت ترازو دقیق با دقت  9/1گرم؛
ت آون با قابییت کنترل در محدوده س 1933درجهسیسیوس؛
ت مخزن یا ظر با کف تخت برا نگهدار نمونهاا در آب.
 7-8-7آماده سازي آزمونهها

توسط برس تمامی گرد و غبار و ذرات سست را از سطوح آزمونه پاک کرده ،آزمونه را در دما س 1933درجه
سیسیوس تا رسیدن به جرم ثابت خشک کنید و این انگامی که است فاصیه دو وزن کردن نمونه در  92ساعت،
اختال وزنی معادل یا کمتر از  91درصد وزنی دارته بارند .زمان خشک ردن باید حداقل  3روز بارد.
بعد از سرد کردن ازمونه در دما اتاق ،آن را وزن کرده وزن نهایی خشک آن با  mdنشان داده میرود .سپس
طول ،عرض و ارتفاع آن را اندازهگیر کرده و به سانتیمتر ثبت کنید.
6-8-7

روش انجام آزمون

سطوح جانبی آزمونه را با مواد ضد آب ،آببند کرده و دوباره وزن کنید و با  mdsنشان داید .سپس آزمونه را

در حمام آب با دما س 999درجه سیسیوس تا عمق  9تا  19میییمتر فرو برید .برا جداساز آزمونهاا در
این ظر باید فاصیه انداز بین آنها قرار داد تا آب در امه سطوح آزمونهاا گرد ،دارته بارد.
39

بعد از س 929/3ساعت نمونه اا را از آب خارج کرده و آب اضافی آن را توسط پارچه جاذب رطوبت به آرامی
جمع کرده و مجدداً وزن کنید که آنرا با  mh,24hنشان داید.
سپس آزمونه  92ساعت غوطه ور رده در آب را ،مجدداً زیر یک الیه آب به ارتفاع  93تا  39مییی متر برده تا
به جرم ثابت برسد ستغییرات جرم در  92ساعت  1درصد وزنی بارد و این عمل حداقل در مدت  3روز صورت
می گیرد .سپس بعد از این مدت نمونه را از آب درآورده و آب سطحی آن را با پارچه جاذب رطوبت پاک کرده و
نمونه را وزن کرده و آن را با  mh constنشان داید.
 5-8-7محاسبات نتايج

 2-5-8-7جیب آب سطحی در فشار اتمسفر ،از رابطه  3محاسبه میرود:
mh.24 h  mdsealed
S

()9
که در آن:

w24 h 

 w24hجیب آب سطحی در فشار اتمسفریک بعداز  92ساعت برحسب گرم بر سانتیمترمربع؛
 mh.24hجرم آزمونه بعد از  92ساعت جیب آب سطحی ،سطح آزمون برحسب گرم؛
 md sealedجرم خشک آزمونه آب بند رده برحسب گرم؛
سطح سدر تماس با آب آزمونه برحسب سانتیمترمربع.
S
 2-5-8-7جیب آب مطیق یا ظرفیت جیب ،از رابطه  2محاسبه میرود:
mh.const  msseaded
md

()4
که در آن:

 wh.constجیب آب براساس جرم برحسب درصد وزنی ؛
 mh. contجرم آزمونه در فشار اتمسفریک برحسب گرم ؛
جرم خشک آزمونه برحسب گرم.
md
8-8-7

گزارش آزمون

گزار ،آزمون باید حاو اطالعات زیر بارد:
ت نشانهگیار نمونه سنوع ،تاریخ تودید ،رماره بهر و  ...؛
ت تاریخ انجام آزمون؛
ت تاریخ گزار ،آزمون؛
ت سطح آزمونه سسطح در تماس یا آب ؛
ت تعیین جیب آب سطحی بعداز  92ساعت؛
ت جیب آب مطیق برحسب درصد وزنی.
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wm.a 

3-7

مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن با نمکهاي يخ زدا

 2-3-7اصول

آزمونه آماده ساز رده در حادی که سطح آن با محیول نمک طعام  3درصد پوریده رده است در معرض 93
چرخه یخبندان و آبردگی قرار میگیرد .پس از آزمون مواد که از سطح پوسته و جدا رده است ،جمعآور
و توزین میگردد و نتیجه بر حسب کییوگرم برمترمربع گزار ،میرود.
 2-3-7نمونه

سطح باالیی آزمونه که در معرض آزمون یخبندان و آب ردگی در مجاورت نمک یخزدا قرار میگیرد ،باید کمتر
از  9399میییمترمربع و بیشتر از  3399میییمترمربع بارد و ضخامت اصیی موزاییک بارد.
اگر آزمونه از قسمتی از موزاییک تهیه رود ،باید در انگام تهیه و بریدن ،حداقل سن آن  99روز بارد.
 9-3-7مواد
 2-9-3-7آب آشامیدنی

 2-9-3-7محیط يخبندان ،محیول نمک طعام رامل  23%آب آرامیدنی و  3%وزنی نمک طعام ) NaClاز نظر
جرمی .
 9-9-3-7چسب ،برا چسباندن صفحه الستیکی به آزمونه که باید در ررایط محیطی آزمون ،پایدار بماند.
 4-9-3-7الستیک سیلیکونی ،یا ماده درزگیر و آببند برا ایجاد آببند بین آزمونه و صفحه الستیکی و
پرکردن ارگونه پخی و فرورفتگی در پیرامون آزمونه.
4-3-7

وسايل

 2-4-3-7اره الماسه ،برا بریدن آزمونه بتنی.
 2-4-3-7محفظه نگهداري ،آزمونه برا ایجاد ررایط محیطی با دما س 999درجهسیسیوس و رطوبت

نسبی %س 6319مورد نیاز است .در این محفظه ،تبخیر از سطح آب آزاد باید س 999199گرم بر مترمربع در

مدت س 9293دقیقه بارد .تبخیر باید از یک ظر با عمق تقریبی  29میییمتر و س 993999399مییی-
مترمربع اندازه گیر رود .این ظر باید تا س 191میییمتر دبه آن پر رود.

 9-4-3-7صفحه الستیکی ،به ضخامت س 39/3میییمتر که باید در برابر محیول نمک طعام پایدار بارد و
خاصیت ارتجاعی خود را تا دما  -99درجهسیسیوس در حد کفایت حف کند.

 4-4-3-7عايق حرارتی ،از جنس پییاستایرن به ضخامت س 991میییمتر با ادایت حرارتی
) W/(mKس 9/933تا  9/92یا عایق حرارتی معادل آن.
 7-4-3-7ورق پلی اتیلنی ،به ضخامت س 9/1تا  9/9میییمتر.
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 6-4-3-7محفظه يخبندان ،با سامانه کنترل زمانی سرمایش و گرمایش با قابییت چرخش اوا به نحو که
بتواند منحنی زمان -دما

رکل 12را برآورده کند.

 5-4-3-7ترموکوپلها ،یا ابزار اندازهگیر دما ،جهت اندازهگیر دما در داخل محیول نمک طعام و در سطح

آزمونه با دقت  9/3درجهسیسیوس.
 8-4-3-7ظرف ،جهت جمع آور مواد پوسته و خرد رده .این ظر باید تا دما  199درجهسیسیوس قابل
استفاده بوده ودر برابر اجوم کیرید مقاوم بارد.
 3-4-3-7کاغذ صافی ،برا جمعآور مواد پوسته رده.
 21-4-3-7برس ،با عرض س 99تا  39میییمتر و با سیم و یا مواایی به طول حدود  99میییمتر برا جمع-
آور مواد پوسته رده.
 22 -4-3-7آبفشان ،حاو آب آرامیدنی برا رستن و جدا کردن پوسته اا و زدودن نمک از این مواد.
 22-4-3-7گرمخانه ،با دما س 193 3درجهسیسیوس برا خشک کردن مواد پوسته رده.
 29-4-3-7ترازو ،با دقت  9/93گرم.

 24-4-3-7کولیس ورنیه ،با دقت کودیس  9/1میییمتر.
 7-3-7آماده سازي آزمونهها

سن آزمونه در رروع آزمون نباید کمتر از  93روز و بیشتر از  33روز بارد .آزمونه کمتر از  93روز را میتوان برا
بازرسی محصوالت واصیه به کار برد.

ارگونه مواد زائد و سست چسبیده به سطح آزمونه را پاک کنید و آزمونهاا را به مدت س 163 3ساعت در
محفظه نگهدار

آزمونه ،با دما

س 999درجهسیسیوس و رطوبت نسبی %س6319

و آانگ تبخیر

س 999199گرم بر مترمربع در مدت س 9293دقیقه طبق بند  9-2-2-3قرار داید .بین آزمونهاا باید
حداقل  39میییمتر فاصیه بارد .در این زمان صفحه الستیکی را به امه سطوح آزمونه به جز سطح باالیی آزمونه
بچسبانید .این صفحه طی مدت آزمون باید چسبیده به این سطوح بارد .چسب مورد نظر باید مناسب این کار
بارد.
از الستیک سیییکونی یا ماده درزگیر مناسب دیگرسمانند چسب آکواریوم( برا پرکردن فرورفتگیاا پیرامون
آزمونه استفاده کنید تا پیرامون سطح آزمونه و صفحه الستیکی ،آببند رود و آب در فاصیه صفحه الستیکی و
آزمونه نشت نکند .دبه صفحه الستیکی باید س 999میییمتر باالتر از سطح آزمونه قرار گیرد.

يادآوري -صفحه الستیکی و سطح جانبی و زیرین آزمونه آغشته از چسب میرود و سپس طبق رکل 13چسبانیده میرود.
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راهنما:
1
9
3
2
3

سطح آزمون
نوار درزگیر یا آببند
صفحه الستیکی
امپورانی
آزمونه

شکل  -29شکل سمت راست نشاندهنده مقطع عرضی يک آزمونه با صفحة الستیکی بر نوار درزگیر و شکل سمت
چپ نشاندهندة نماي افقی آزمونه از سمت باال

سطح آزمونه ) (Aباید با سه بار اندازهگیر طول و عرض و میانگینگیر آناا به دست آید .میانگین عرض و
طول سطح مزبور با تقریب مییی متر گزار ،میرود که از ضرب آناا در یکدیگر مساحت) (Aبهدست میآید.

پس از نگهدار آزمونه در محفظه نگهدار  ،آب آرامیدنی با دما س 999درجهسیسیوس رو سطح آزمونه

ریخته میرود تا عمق آب به س 39میییمتر برسد .این آب به مدت س 39 9ساعت در دما س 999درجه-
سیسیوس باقی میماند تا بتوان تأثیر آببند کردن بین آزمونه و صفحه الستیکی را ارزیابی کرد.
قبل از رروع چرخهاا یخبندان و آبردگی ،امه سطوح آزمونه به جز سطح آزمون باید عایقبند رود .این
عمل را میتوان در زمانی که آزمونه در محفظه نگهدار میرود ،انجام داد .عایق باید طبق بند  2-2-2-3بارد.
 13تا  39دقیقه قبل از قرار دادن آزمونهاا در محفظه یخبندان ،آب سطح آزمونه باید تخییه و با محیول نمک طعام
 3درصد به ضخامت س 39میییمتر جایگزین رود .با بهکارگیر یک ورقه پییاتیینی افقی مانند رکل  12باید
مانع از تبخیر سطحی رد .ورقه پییاتیینی باید تا حد امکان به صورت تخت در طی آزمون بدون تماس با محیول
نمک طعام باقی بماند.
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راهنما:
1
9
3
2

3
6
3
3

مایع یخبندانسآب نمک
ورق پییاتیینی
سطح آزمون
وسییۀ اندازهگیر دما

نوار درزگیر
آزمونه
عایق حرارتی
صفحه الستیکی

شکل  -24اصول استقرار آزمونه در آزمون يخبندان وآبشدگی

 6-3-7روش انجام آزمون

آزمونهاا را در محفظه یخبندان چنان تراز قرار داید که سطح آزمون از حادت افقی در ار جهت بیش از
 3میییمتر/متر منحر نشود و در معرض یخبندان و آبردگی پیدرپی قرار گیرد .در طی آزمون ،چرخه زمان –
دما در محیول نمک طعام در وسط سطح امه آزمونهاا باید در ناحیه اارورخورده رکل 13واقع رود .امچنین
در ار چرخه ،دما باید به مدت حداقل  3ساعت و کمتر از  2ساعت بیش از صفر درجه سیسیوس بارد .دما آب
نمک در وسط سطح یک یا امه آزمونهاا را به طور مرتب اندازهگیر و ثبت کنید .بدیهی است در صورت اندازه-
گیر دما برا یک آزمونه ،این آزمونه باید در موقعیتی بارد که بتوان آن را نماینده سایر آزمونهاا دانست.
دما اوا داخل محفظه یخبندان را نیز در طول آزمون ثبت کنید .اودین چرخه آزمون را س 9 39دقیقه از قرار
دادن آزمونه در محفظه یخبندان رروع کنید .اگر یک چرخه به ار عیت قطع رود ،آزمونه را در حادت یخزده بین
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 -16درجه سیسیوس تا  -99درجه سیسیوس حف کنید .اگر این وقفه بیش از سه روز بارد باید آزمون را دوباره
تکرار کرد.
مختصات نقاط رکست ،منحنی اارورخورده در رکل  ،13در جدول  3داده رده است.

راهنما:
 1دما سدرجهسیسیوس
 9زمانسساعت

شکل  -27چرخه زمان – دما
جدول  -8مختصات نقاط شکست

حد باال

حد پايین
دما

زمان

دما

زمان

(درجهسلسیوس)

(ساعت)

(درجهسلسیوس)

(ساعت)

16
-2
-99
-99
9
13

9
3
19
16
99
92

92
-9
-12
-16
9
92

9
3
19
16
13
99
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برا به دست آوردن صحیح چرخه دما ،برا امه آزمونهاا از چرخش مناسب اوا در محفظه یخبندان اطمینان
حاصل کنید.
اگر فقط یک آزمونه یا تعداد کمی از آزمونهاا مورد آزمون قرار میگیرد ،جا خادی آزمونهاا در محفظه را با
مواد پر کنید مگر اینکه دستیابی به چرخه دما صحیح بدون آناا میسر بارد.
پس از  3چرخه و  12چرخه ،در انگام آبردگی یخ ،در صورت دزوم مقدار محیول نمک طعام  3%را اضافه
کنید ،تا ضخامت محیول بر رو سطح آزمونه به میزان س 39میییمتر برسد.
پس از  93چرخه ،برا ار آزمون عمییات زیر را انجام داید:
ادف -مواد پوسته و خردرده را از سطح آزمونه جمعآور کنید و این کار را با برس و آبفشان چنان انجام داید تا
ایچ ماده پوستهرده جدید مشااده نشود.
ب -امه مواد پوستهرده و آب را با دقت رو کاغی صافی بریزید .مواد جمعرده بر رو کاغی صافی را با حداقل
یک دیتر آب آرامیدنی بشوئید تا امه نمک طعام موجود در آن زدوده رود.کاغی صافی و مواد رو آن را حداقل
 92ساعت در دما س 193 3درجهسیسیوس خشک کنید .جرم مواد پوستهرده خشک را با دقت 9/9گرم
پس از کسر وزن کاغی صافی به دست آورید و ثبت کنید سجرم.( M
 5-3-7محاسبه نتايج آزمون
افت وزن در واحد سطح آزمونه را بر حسب کییوگرم بر متر مربع طبق رابطه  3بهدست آورید:

M
A

()7
که در آن:

L

 Lافت وزنی در واحد سطح آزمونه بر حسب کییوگرم بر متر مربع؛
 Mوزن کااشیافته بعد از  93چرخه بر حسب کییوگرم؛
 Aسطح آزمونه بر حسب مترمربع .
 8-3-7گزارش آزمون
اطالعات زیر بارد:

گزار ،آزمون باید حاو
ادف-افت جرم آزمونه در واحد سطح ) ( Lبر حسب کییوگرم بر متر مربع؛
ب -جرم کل مواد پوستهرده پس از  93چرخه بر حسب گرم؛
ج -مساحت سطح آزمون بر حسب مترمربع.
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6

ارزيابی و انطباق و معیار پذيرش

 2-6کلیات

انطباق موزاییکها با ادزامات این استاندارد و مقادیر اظهار رده برا موزاییکاا باید به دو صورت زیر نشان داده
رود:
ادف آزموناا نوع برا موزاییک س بند  9-6را ببینید ؛
ب کنترل تودیدات کارخانه توسط تودید کننده س بند  3-6را ببینید .
عالوه بر این ،ممکن است انطباق با این استاندارد توسط رخص سوم گواای دانده سسازمان میی استاندارد و یا
توسط مشتر سبرا مثال در انگام اختال مطابق با بند  3انجام رود.
 2-6آزمونهاي نوع موزايیک سیمانی
 2-2-6سن آزمون نوع

سن موزاییکاا برا آزمون نوع باید حداقل  93روز بارد.
 2-2-6آزمونهاي نوع ،اولیه

آزمون نوع اودیه ،برا نشان دادن انطباق فرآورده با ویژگیاا این استاندارد باید انجام رود .آزموناایی که قبالً
مطابق ررایط این استاندارد انجام رده است سبا یک فرآورده ،یک خصوصیت/خصوصیات ،رو ،آزمون ،رو،
نمونهبردار  ،گواای انطباق سامانه و غیره را میتوان در نظر گرفت .آزمون نوع اودیه ،در رروع تودید یک نوع
فرآورده جدید سمگر آنکه این فرآورده جز یکی از گروهاا مربوط به مجموعها بارد که قبالً مورد آزمون قرار
گرفته است یا در رروع یک رو ،جدید تودید سکه این رو ،بهطور عمدها رو خوا فرآورده تاثیر گیار
است باید انجام رود .نمونهگیر برا آزمون نوع باید نماینده تودید معمول بارد.
آزموناا نوع باید آزموناا مرجع ارائه رده در این استاندارد بارد.
نتایج آزمون نوع اودیه باید ثبت و برا بازرسی در دسترس بارد.

 9-2-6آزمونهاي نوع اضافی

اگر تغییر در مواد اودیه یا نسبتاا بهکار رفته و یا وسایل تودید و رو ،تودید بهوجود آید و موجب تغییر
چشمگیر در برخی ویژگیاا محصول نهایی رود ،آزموناا اصیی باید برا یک یا امه ویژگیاا مورد
نظر انجام رود.
يادآوري  -مثالاایی برا تغییرات عمده عبارتند از:
ادف تغییر از رن رودخانها سگرد گوره به سنگدانه رکسته کوای ستیز گوره یا تغییر نوع یا رده سیمان؛
ب جایگزینی بخشی از سیمان توسط افزودنی.
29

 9-6کنترل تولید کارخانه

تودید کننده باید سامانه کنترل کیفیت تودید را در کارخانه راهانداز کند تا اطمینان باید محصوالت عرضه رده
به بازار منطبق با مقادیر مشخصه یا اظهار رده بارد.
سامانه کنترل تودید در کارخانه باید رامل رو ،کار ،بازرسی و آزموناا مرتب و منظم و بهکارگیر نتایج برا
کنترل مواد اودیه و دیگر مصادح مصرفی ،وسایل و تجهیزات ،رو ،تودید و محصول نهایی بارد.
نتایج بازرسیاا و نتایج آزموناا باید ثبت رود.
اقدامات اصالحی انجام رده برا مقادیر مغایر با معیاراا ثبت رود.
5

نشانهگذاري

نشانهگیار موزاییک باید رامل بنداا زیر بارد:
 2-5باید در سطح زیرین ار موزاییک نام یا نشان تجار تودیدکننده حک یا بهصورت برجسته درج رود.
 2-5باید موارد زیر بهطور واضح بررو بستهبند  ،بارنامه و یا اسناد فرو ،درج گردد:
 2-2-5مشخصات تودید کننده یا عالمت تجارتی؛
 2-2-5عنوان فرآورده سموزاییک برا کاربرد بیرونی ؛
 9-2-5رماره استاندارد میی؛
 4-2-5تاریخ تودید؛
 7-2-5رکل و ابعاد اسمی؛
 6-2-5رده یا نشانه مقاومت رکست ،بار رکست و سایش؛
 5-2-5نوع کاربر از نظر محل نصب سنصب بر رو زمین یا غیره ؛
 8-2-5درج نشان استاندارد میی در صورت اخی مجوز.
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