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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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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  » روش آزمون -وسيله ساينده تابربههاي آلي  تعيين مقاومت سايشي پوشش «
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  حسين حمادي،

  )دكتري شيمي آلي(
 هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

    :دبير
  نقدي، تينا

  )ليسانس شيمي فوق(
  

  كارشناس

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  آتشي، مژگان

  )فوق ليسانس شيمي(
  

  آقايي، زهرا
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  جليليان، زينب
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  حسينچراغي، 
  )متالوژي ليسانسفوق(
  

  خوشنام، فرزانه                                                 
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  شاكرزاده، احسان
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  طاهران،مهرداد
  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(
  

  ، مهنازنيافتاحي
  )ليسانس شيميفوق(
  
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس
  
  

  غروب سرخ شمدير فني آزمايشگاه آرياسنج
  
  

اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 
  صنعتي استان خوزستان

  
اداره كل استاندارد و تحقيقات كارشناس 

  خوزستان صنعتي استان
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس
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  فالحيان، هاله
  )ليسانس مهندسي شيمي(
  

  كاظمي، نرگس
  )يسانس مهندسي شيميل(
  

  علي، مريم كريمي چشمه
  )ليسانس شيميفوق(
  

  گل محمدي قانع، حامد
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  زاده، مرجانمنجم
  )فوق ليسانس شيمي(
  
  
  
  
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس
  
  
شركت پارس ليان  تكيفيسئول كنترل م

  اروند
  
  
  ت علمي جهاد دانشگاهي خوزستانئهي
  
  

  كارشناس
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  پيش گفتار

 آن نويس پيش كه "روش آزمون - وسيله ساينده تابربه هاي آلي پوشش تعيين مقاومت سايشي " داستاندار

نهصد و بيست و در  و شده تدوين و تهيه ايراناستاندارد  سازمان مليتوسط   مربوط هاي كميسيون در
 است گرفته قرار تصويب مورد  3/2/1391شيميايي و پليمر  مورخ  استاندارد ملي كميتة اجالس يكمين

 ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و دش خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  .گرفت خواهد 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 منبع و ماخذي

ASTM D 4060: 2010, Standard test method for abrasion resistance of organic coatings by the 
Taber Abraser 
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  مقدمه
 هاي سايشي با استفاده از ساينده تابر، مجاز است به دليل تغييرات در خصوصياتبراي بعضي از مواد، آزمون

بسته به نوع ساينده و آزمونه، ممكن است خلل و فرج . سايشي چرخ در طول آزمون، در معرض تغيير باشد
و الزم است كه به ) گرفتگي خلل و فرج(دليل برداشته شدن پوشش يا مواد ديگر از آزمونه تغيير كند به  چرخ

براي تعيين زمان بازسازي  .شوند 1نفع بازسازيوسيله طرفين ذيهاي ساينده به اي چرخ صورت دوره
 50هاي ساينده، در صورتي كه نياز به بازسازي بيشتر است، بايد مقدار كل كاهش وزن را به ازاي هر  چرخ

دور در نمودار مشاهده  500اي در شيب، قبل از در صورتي كه تغيير منفي عمده. دور روي نمودار رسم نمود
  . كند ها را تعيين مي سازي چرخكند زمان بازاي كه شيب تغيير ميشد، نقطه

. وسيله سايش در طي فرآيند ساخت و تعمير آسيب ببيندها ممكن است بهپوشش ايجاد شده روي زيراليه
هاي تعيين شده با بنديدرجه. هاي الحاقي مفيد استاين روش آزمون براي ارزيابي مقاومت سايشي پوشش

هاي اي تعيين شده با استفاده از مقادير كاهش سايش در روشهاستفاده از اين روش آزمون به خوبي با درجه
  .مطابقت دارد D 968 ASTMآزمون استاندارد 
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 آزمون  روش -به وسيله ساينده تابر هاي آلي تعيين مقاومت سايشي پوشش

  
 و دامنه كاربرد هدف       1

 صفحه مسطح مال شده بر روياع هاي آلي مقاومت سايشي پوششتعيين  ،هدف از تدوين اين استاندارد
  .باشد مي 2به وسيله ساينده تابر فلزي، 1 صفحه، مانند سخت

شود كه در صورت استفاده از مقادير مقاومت سايشي  توصيه مي ،پذيري ضعيف اين روشتجديدبه دليل  
جاي مقادير به   بندي پوشش از رتبهدر صورتي كه . در يك آزمايشگاه انجام شودفقط ها  تمامي آزمون، عددي

  .يابداي بهبود ميطور عمدهبههاي بين آزمايشگاهي  بين نتايج آزمون توافق، عددي استفاده شود
  . باشد مي ISO 7784–2 استاندارد مشابه) ولي نه از نظر فني(اين استاندارد از نظر محتوا 

  .ر دارند،كاربرد داردهاي آلي كه بر روي سطوح سخت قراتعيين مقاوت سايشي پوششاين استاندارد براي 
در صورت چنين مواردي مسئوليت برقراري . در اين استاندارد تمام موارد ايمني نوشته نشده است -هشدار 

بر عهده كاربر اين استاندارد ها قبل از استفاده و تعيين قابليت اجراي محدوديتشرايط ايمني و سالمتي مناسب 
  .است

  مراجع الزامي      2
.                  به آنها ارجاع داده شده استايران متن اين استاندارد ملي  ير حاوي مقرراتي است كه درمدارك الزامي ز

 . شود ي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميئبدين ترتيب آن مقررات جز

بعدي آن هاي  نظرها و تجديددر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده شده  درمورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نيست ايران مورد نظر اين استاندارد ملي
  .است ها مورد نظر هاي بعدي آن نظر و اصالحيهاست، همواره آخرين تجديد

  :جع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
2-1   ASTM D 823, Practices for producing films of uniform thickness of paint, varnish, and 
Related products on Test panels. 

2-2 ASTM D 968, Test methods for abrasion resistance of organic coatings by falling 
abrasive. 

2-4   ASTM D 2240, Test method for rubber property—durometer hardness. 

2-5  ASTM D 3924, Specification for environment for conditioning and testing paint, varnish, 
lacquer, and related materials. 
 

                                                 
1- Panel 
2- Taber Abraser 
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2-6 ASTM D 7091, Practice for nondestructive measurement of dry film thickness of 
nonmagnetic coatings applied to ferrous metals and nonmagnetic, nonconductive coatings 
applied to non-ferrous metals. 

2-7 ISO 7784–2, Paints and varnishes—Determination of resistance to abrasion—Part 2: 
Rotating abrasive rubber wheel method 

 اصطالحات و تعاريف       3

  .رودكار ميزير به ات و تعاريفاصطالحاستاندارد  در اين

  .تعاريف زير بيان شوديكي از  تواند به صورتمقاومت سايشي مي

3-1      

  1شاخص سايش

  .شود گرم بر دور بيان مي است كه به صورت ميليوزن هزار برابر كاهش 

3-2    

   2 وزنكاهش  
  .شود گرم به ازاي تعداد دور خاص بيان مي به صورت ميلي

3-3     

  مترليبه ازاي هر مي هاي سايشدور تعداد
 متر از ضخامت اليهبه ازاي هر ميلي ،زيراليهرسيدن به سايش يك اليه تا  برايالزم  ساييدگي تعداد دورهاي

  .باشدمي

  اصول آزمون       4
پس از خشك شدن . شود اعمال مي سختپوشش آلي با ضخامت يكنواخت روي يك صفحه مسطح    4-1

وزنه مشخصي روي آن قرار هاي ساينده كه زير چرخ صفحهوسيله چرخاندن به سطح ،كامل پوشش صفحه
  .شودساييده مي ،دارد

صورت كاهش وزن  مقاومت سايشي به صورت كاهش وزن به ازاي تعداد معيني از دورهاي سايشي، به   4-2
د از ضخامت پوشش محاسبه يك واحاندازه مقداري بهدر هر دوره يا به صورت تعداد دورهاي الزم براي حذف 

  .شود مي

                                                 
1- Wear index 
2- Weight loss 
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  وسايل       5
  .وسايل معمول آزمايشگاهي همراه با وسايل زير مورد استفاده قرار گيرد

  .باشدميزير  اجزاء شامل، دستگاه ساينده تابر       1- 5

بر  ونهآزمداشتن  مهره براي محكم نگهدار و اليه الستيكي، صفحه گيرهشامل يك  ،صفحه دوار افقي   1-1- 5
  صفحه دوارروي 

    براي اختالف پتانسيل )r/min )2±72دوار با سرعت  صفحهچرخاندن  قادر به ،موتور الكتريكي  1-2- 5
V 110  و فركانسHz 60  سرعت ياr/min )2±60 ( براي اختالف پتانسيلV 230  و فركانسHz 50   

. آن متصل باشندبهكي كمهاي جرم هاي ساينده و چرخ مجاز استكه  ،لواليييك جفت بازوي    1-3- 5
دست به ،هاي قابل تغييراين جرمبا استفاده از  چرخروي هر  g 1000يا  g 250 ،g 500هاي بارمجاز است 

تواند همراه با يا مي در دسترس است و آزمونه روي باربراي كاهش  g 175 يا g 125 مقابل هاي وزنه .آيد
   .كي استفاده شودكمهاي بدون جرم
بدون ( كنداعمال مي آزمونهبر  به ازاي هر چرخ g 250برابر  يهاي مقابل، باركي يا وزنهكمهاي هر بازو، بدون جرم -يادآوري

  ).در نظر گرفتن جرم خود چرخ

در  آزمونهازسطح  ها و ذرات ساينده براي حذف براده ،خالء و نازل جمع كننده خالء سامانه مكش   1-4- 5
. باشد mm 8آن حدود هاي دهانهبايد قابل تنظيم و قطر كننده خالء جمعتفاع نازل ار. انجام آزمونطي 

  .بايد همزمان با شروع آزمون فعال شودخالء  سامانه مكش

  دوار صفحه وسيلهبهشده  انجام) هاشچرخ ( تعداد دورها براي ثبت ،شمارنده   1-5- 5
  

  هاي ساينده چرخ    2- 5
 1كاليبراس با نام تجاري CS-17يا  CS-10 با كدپذير  هاي انعطاف از چرخ ه نياز،، بسته ببايددر اين آزمون 

مواد تدريجي شدن  سخت دليلبه . در مورد ساينده ديگري توافق كنند ذينفع طرفيناستفاده كرد مگر اينكه 
در صورتي يا ن از تاريخ انقضاي مصرفشا قبل ها شود اين چرختوصيه مي ،پذير انعطافهاي  كار رفته در چرخهب

  .مورد استفاده قرار گيرند ،هايك سال بعد از خريد آنتا كه تاريخ انقضاء ندارند، 

             قبل از اولين استفاده  ها آن خارجيقطر  و) mm )3/0±7/12بايد   ها اين چرخضخامت   2-1- 5
mm )5/0±9/51 (از  ها نبايد كمتر قطر خارجي اين چرخدر طول مصرف نيز،  .باشدmm 4/44 باشد.  

 برايرا گيري  اندازه. دكربررسي  ASTM D 2240استاندارد  توان با استفاده از را مي هاي ساينده چرخسختي  -1يادآوري 

  فشار ثانيه بعد از كامل شدن اعمال  10قرائت بايد . ددهيبر روي سطح كناري چرخ انجام  ،حداقل چهار نقطه با فاصله مساوي

                                                 
1- Calibrase 
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با مقياس  Shoreسنج سختيدر  واحد 81±5سختي قابل قبول براي هر دو نوع چرخ برابر  .نگين گرفته شودميا سپس انجام و
A-2  باشد مي. 

  .كند سايش شديدتري ايجاد مي CS-10كد با  هايچرخنسبت به  CS-17كد  با هايچرخ -2يادآوري 

  .شودساينده استفاده مي هايچرخبراي بازسازي  S-11كد با ساينده  ديسك يك،  بازسازيوسيله      3- 5

  آزمونه       6
مسطح و موازي باشند، اساساً   آن سطح، كه دو سخت صفحه روياز ماده مورد آزمون يكنواخت پوشش  يك

ها در مركز آن كه ي باشندمربعصفحه يا  )ديسك( اي بايد به صورت صفحه دايره ها نمونه. كنيداعمال 
يا ابعاد                 ) براي ديسك( mm 100 آزمون صفحهمعمول قطر  .استده ايجاد ش mm 5/6سوراخي با قطر 

mm 100 × mm 100 )بيشتر از  آزمونهشود ضخامت توصيه مي. باشدمي) براي صفحه مربعيmm 3/6 
آن در دستگاه بستن براي  يا بازوهاي كمكي S-21عنوان مثال، مهره اضافي با كد بهباشد، مگر اينكه ن

  .پوشش داده شده براي ماده تهيه كنيد صفحه 2حداقل  .ده شوداستفا

  .دنشواعمال بين طرفين ذينفع يا هر روش توافق شده   ASTM D 823مطابق استاندارد  هاپوشششود توصيه مي -1 يادآوري

 ASTM D 7091 استاندارد يا ASTM D 1005 مطابق استانداردهاي خشك پوششضخامت شود توصيه مي -2 يادآوري

  .گيري شود اندازه

 آزمونهاتصال  براي S-21با كد   از مهره جاز استم mm 7/12 و كمتر از  mm 3/6 با ضخامت بيشتر از موادبراي  -3 يادآوري
همچنين استفاده از بازوهاي  .است آزمونهمركز در  mm 5/9د كه الزمه آن ايجاد سوراخي با قطر شو استفاده به صفحه دوار

ها، انجام  در آن mm 5/14با قطر  سوراخ مركزي، با ايجاد mm 40هايي تا ضخامت آزمونهآزمون روي  دهديم اجازهكمكي 
  .شود

    كاليبراسيون        7
  ).را ببينيدپيوست الف (تصديق كنيددستگاه سازنده مطابق دستوركار را  بودن دستگاه ساينده تابر كاليبره

   استانداردسازي         8
هاي ساينده را چرخ، در يك سطح ثابت ها سايشي چرخعملكرد  ماندنمناسب باقياي اطمينان از بر     8-1

  .آماده كنيدقبل از هر آزمون 

دقت كنيد سطح  .قرار دهيد هاآن مربوطه هايدارندهنگه روي لبهرا انتخاب شده هاي ساينده  چرخ  8-1-1
  .ها با دست تماس پيدا كندساينده چرخ

روي طرفين ذينفع مگر اينكه  استفاده شود )براي هر چرخ( گرمي 1000 شود يك بار يه ميتوص  8-1-2
  .گري توافق كنندمقدار دي
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هاي ساينده را  چرخو  درا روي صفحه دوار نصب كني )S-11كد با ساينده  ديسك(سازي زوسيله با  8-1-3
خود  در جايرا خالء كننده  نازل جمع .يردقرار گ ساينده روي ديسكعمودي طور بهپايين بياوريد تا با دقت 

اي كه بين خريدار و فروشنده توافق ساينده يا در فاصله باالي ديسكدر  mm 5/6فاصله  قرار دهيد و در يك
  .يدشده، تنظيم كن

توافق بين طرفين  در صورت .تنظيم كنيد 100را روي  خالء مكش نيرويشمارنده را روي صفر و   8-1-4
   .كاهش يابد مكش خالء نيرويت ذينفع مجاز اس

براي انجام در مقابل وسيله بازسازي دور  50به تعداد  هاها را با استفاده از چرخاندن آنسطح چرخ  8-1-5
 .كنيد بازسازي آزمون

  . ها خودداري كنيد آنسطح هاي ساينده از برس زدن يا تماس دست با  چرخ بازسازيپس از  -هشدار

  .شوند بازسازي به صورت فوق دور 500بعد از هر و  هآزمونهر براي قبل از انجام آزمون يد ها را با چرخ -يادآوري

  تثبيت شرايط       9

هاي پوشش داده شده را در شرايط دمايي و رطوبتي توافق شده بين طرفين ذينفع خشك صفحه   1- 9
  .1كنيد

و ) C )2± 23°داده شده را در دماي  پوشش  صفحهشرايط  ،بين طرفينبه غير از موارد توافق شده    2- 9
شرايط يا بالفاصله بعد همان آزمون را در . تثبيت كنيدساعت  24به مدت حداقل  )50±5(% رطوبت نسبي 
  .از اين شرايط انجام دهيد آزمونهاز خارج كردن 

 روش انجام آزمون         10

 وزناست شاخص سايش يا ميزان كاهش  رارقدر صورتي كه . كنيد توزين mg 1/0 تقريب  بارا  آزمونه   10-1
  .يادداشت كنيد آزمونه ران اين وز گزارش شود،

چهار نقطه  دررا  آزمونهباشد، ضخامت  مترليبه ازاي هر مي هاي سايشعداد دورتنياز به در صورتي كه   10-2
  .ها را ثبت كنيد آن يانگينگيري و م ساينده اندازه هاي روي مسير حركت چرخ

به طرف ود ساييده ش ي كه قرار استده نصب كنيد به طوري كه سطحرا روي صفحه دوار ساين مونهآز  10-3
ساينده را روي فيلم  هاي چرخ. سپس آن را  به وسيله مهره و گيره در جاي خود محكم كنيد. باال قرار گيرد

. داده شد قرار دهيد توضيح 3-1-8، همانگونه كه در بند خود را در جايخالء كننده  و نازل جمع آزمونه
مطابق   مكش خالء را و شمارنده . گفته شده، اضافه كنيد 2-1-8گونه كه در بند همان  هاي كمكي راجرم
  .تنظيم كنيد 4- 1-8بند 

                                                 
1- Cure 
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     دار باشد،  كمي موج آزمونهاگر يك . بايد مسطح و موازي باشند آزمونهبراي ايجاد سايش يكنواخت، سطوح  -1يادآوري 
ه آزمون دارنده اطرافاين نگه .استفاده كرديا مشابه آن  E140-14مدل  دار داراي گيره حلقويحاشيه آزمونهدارنده ز نگها توانمي
  .كنددر مقابل يك صفحه سخت مسطح محكم ميرا 

، يستاستفاده ن در حالكنيد و صفحه دوم استفاده مي دوتايي سايندهار واز يكي از صفحات د ي كهدر صورت -2يادآوري 
  .بيان شده، تنظيم كنيد 3-1-8گونه كه در بند همانرا ارتفاع نازل خالء ي را روي صفحه قرار دهيد و اآزمونه

 . در معرض ساينده قرار دهيد به تعداد دور مشخص يا تا هنگامي كه كل پوشش ساييده شود را آزمونه  10-4
را بررسي  آزمونههاي مشخصي متوقف كنيد و  براي تعيين نقطه ساييده شدن كل پوشش، دستگاه را در زمان

  .كنيد

  .توزين كنيددوباره را  آزمونهرا با برس نرم برداريد و  آزمونهمانده روي هاي باقي براده  10-5

  .تكرار كنيدون اضافي از ماده تحت آزم آزمونهرا حداقل براي يك  5-10تا  1- 10بندهاي همه مراحل   10-6
  
  محاسبات        11

  شاخص سايش   11-1
  .را از رابطه زير محاسبه كنيد آزمونهيك  ،I، شاخص سايش

)1   (                                                                                                       
 

C

BA
I

1000
  

   : كه در آن

A  ؛گرم بر حسب ميلي قبل از سايش، آزمونه وزن  
B  ؛گرم بر حسب ميلي بعد از سايش، آزمونه وزن  
C  باشدمي ثبت شده سايش هايتعداد دور.  
ت نتايج در زيرا ممكن اس در محاسبات وارد نشوددور آخر سايش  200شود  در محاسبه شاخص سايش توصيه مي – يادآوري

  .سايش زيراليه بدون پوشش، تغيير كنداثر 

   وزن كاهش    11-2
  .را از رابطه زير محاسبه كنيد زمونهآ ،L، وزنكاهش 

)2   (                                                                                                                    BAL   

   : كه در آن

A  ؛گرم بر حسب ميلي قبل از سايش، آزمونه وزن  
B  باشدمي گرم بر حسب ميلي سايش،بعد از  آزمونه وزن.  
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  مترميليبه ازاي هر هاتعداد دور  11-3
  .را از رابطه زير محاسبه كنيد ،W، مترليبه ازاي هر مي آزمونههاي سايش عداد دورت

)3  (                                                                                                                      
T

D
W   

   : كه در آن

D  ؛تا رسيدن به زيراليه كل پوشش نبراي ساييده شدمورد نياز سايش  هايتعداد دور  
T  باشدمي) تا يك رقم اعشار( مترضخامت پوشش بر حسب ميلي.  
ممكن است زيرا  ،دشودر محاسبات وارد ن قرائتاولين و آخرين شود كه  توصيه مي هاي سايشدر محاسبه تعداد دور -يادآوري

  .قرار گرفته باشندزير اليه  ي ازهايقرائت تحت تاثير سايش قسمتآخرين اولين قرائت تحت تاثير ناهمواري سطح و 

  گزارش آزمون      12
  :زير باشد مل اطالعاتبايد شابراي هر آزمونه گزارش آزمون 

  ي؛روش آزمون مطابق با اين استاندارد مل  12-1
  ؛شماره و تاريخ آزمون  12-2
  گزارش هر نوع تغيير در روش آزمون؛  12-4
  نام آزمون كننده؛  12-4
  نام آزمايشگاه؛  12-5
  دما و رطوبت هنگام تثبيت شرايط و هنگام انجام آزمون؛   12-6
  ؛)براي هر بازو(هاي ساينده  بار اعمال شده روي چرخ  12-7
  ء؛كننده خال ارتفاع نازل جمع  12-8
  تنظيمات سامانه مكش خالء؛  12-9
  ؛آزمونهتعداد دور سايش ثبت شده براي هر   12-10
  ؛ آزمونهمتر براي هر يا تعداد دورهاي سايش به ازاي هر ميلي وزنشاخص سايش، كاهش   12-11
  ي دو بار پوشش داده شده؛ اهصفحهمتوسط و گستره مقادير مقاومت سايشي   12-12
    يادآوريبا در صورت متفاوت بودن  بازسازيو فواصل زماني استفاده شده ساينده  يهانوع چرخ  12-14

  ؛    5- 1-8بند 
 ؛         در مواردي كه تعداد دورهاي سايش تعيين شده استضخامت پوشش   12-15

  ؛)در صورت لزوم(مالحظات و اظهارنظر   12-16
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    1تمايل و دقت      13
هاي بين آزمايشگاهي در هفت آزمايشگاه مختلف  براي انجام آزمون اي برنامهميالدي  2006در سال    1- 13

 پنج مادهبراي تعيين مقاومت سايشي را ها آزمون  به وسيله اين روش تعريف شد و هر كدام از اين آزمايشگاه
  . و نتايج خود را گزارش نمودند انجام دادندبه تعداد پنج بار 

  تكرارپذيري    1- 1- 13
   ده شده دردا rبيشتر از مقدار  يااندازهبه در صورتي كه ،آزمون گزارش شده از يك آزمايشگاه دو نتيجه

محدوده تفاوت  rپارامتر  .معادل در نظر گرفته شودد، نبايد نتفاوت داشته باش ،براي ماده مورد نظر 1جدول 
مانند همان كاربر، استفاده از  نتيجه آزمون براي ماده يكسان كه در شرايط كامالً يكسان دوبحراني بين 

  .دهددست آمده را نشان ميتجهيزات يكسان، در يك آزمايشگاه و در همان روز به

  پذيريتجديد    1-2- 13
ده شده در دا Rبيشتر از مقدار ي ااندازهبهدو نتيجه آزمون گزارش شده از يك آزمايشگاه در صورتي كه 

محدوده تفاوت  Rپارامتر  .شود معادل در نظر گرفتهد، نبايد نه باشبراي ماده مورد نظر تفاوت داشت 1جدول 
نتيجه آزمون براي ماده يكسان كه در شرايط متفاوت مانند كاربرهاي مختلف، استفاده از تجهيزات  دوبين 

  .دهددست آمده را نشان ميهاي متفاوت بهمتفاوت و در آزمايشگاه

 95% با احتمال  2- 1- 13و  1- 1-13ارد ذكر شده در بندهاي هاي انجام شده بر اساس مو قضاوت  1-3- 13
  .درست هستند

دست آمده از انجام آزمون روي پنج ماده مختلف نتيجه به 173بر اساس تحليل آماري  ،بيان دقت   1-4- 13
  .در هفت آزمايشگاه مختلف تعيين شده است

از خالء  كنندهاند، ارتفاع نازل جمعميالدي منتشر شده 2001روش آزمون كه قبل از سال  هاي قبلي ايندر نسخه -يادآوري
در  چرا كه ممكن است موجب تغييراتاين موضوع به تصميم سازنده انجام نشده است . تعيين شده است mm 1 آزمونهسطح 

آورده شده  1ها در جدول هايي كه تحليل نتايج آندر آزمون .، شودكننده خالء در طول شعاع قسمت ساييده شدهبازده جمع
  .بوده است 100مكش  نيرويو  mm 5/6 آزمونهاز سطح  خالء كنندهاست، ارتفاع نازل جمع

  تمايل    2- 13
مناسبي براي تعيين تمايل در اين  پذيرشمرجع قابل ماده در زمان مطالعه براي تدوين اين استاندارد، هيچ 

   .شودن تمايل بيان نميبنابراين هيچ عبارتي براي بيا. روش آزمون وجود نداشته است
  
  
  
  

                                                 
1- Bias 
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 aآزمون سايش تابر دست آمده ازبه دقت مقادير -1جدول 

انحراف استاندارد يانگينم  نوع پوشش
 پذيريتكرار

انحراف استاندارد 
  پذيريجديدت

محدوده 
  تكرار پذيري

محدوده 
  پذيري تجديد

x sr sR  r  R  
  A 6/129  1/3  3/15  7/8  0/43پوشش  ،اپوكسي /پلي آميد
  B  1/109  6/14  1/19  9/40  6/53 پوشش ،اپوكسي /پلي آميد

  2/17  3/8  1/6  0/3  5/49  ورتانا پليپوشش 
  1/19  1/7  8/6  6/2  3/61   اپوكسي /استر پليپودري  پوشش

  9/8  4/4  2/3  6/1  7/7  نايلونپودري پوشش 
a  گرمميلي(كاهش وزن(  
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  پيوست الف
 )اطالعاتي(

  دستگاه تابر بودن  هكاليبر تصديق
 

در دسترس است كه يك روش تابر،  يك كيت مخصوص ساينده بودن دستگاه   كاليبره تصديقبراي تسهيل 
اين . نيستمتداول دستگاه كاليبراسيون  براي يجايگزين منظوربه اين كيت. كندمعتبر و سريع را فراهم مي

  :كند صديقتدهد كه موارد زير را  كيت به كاربر اجازه مي

  ها هاي ساينده و مسير حركت آن ترازبودن چرخ    1-الف
       . فاصله يكساني داشته باشند آزمونهدارنده مركز نگههر دو طرف لبه چرخ تا ها از  چرخ شودتوصيه مي

اي گونهها يك تماس محيطي با سطح آزمونه خواهند داشت، بهها روي آزمونه، چرخهنگام قرار گرفتن چرخبه
ها و آزمونه در نواحي تماس، يك زاويه حاده باشند و زواياي حركت يك محيط كه جهت حركت محيط چرخ

فاصله داشته  هم  از) mm )0/1 ± 4/52 اندازهبه وجوه داخلي چرخ بايد. چرخ مخالف با چرخ ديگر باشد
فاصله  صفحه دوارمركزي  از محور )mm )3/0 ± 05/19 اندازهبه و خط فرضي از بين دو محور بايد باشند

 .)را ببينيد 1-شكل الف(داشته باشند 

 
  متر ابعاد بر حسب ميلي            

  
.دهدموقعيت درست چرخ را نسبت به صفحه دوار نشان مي ،اين شماتيك  

  آرايش نموداري از ترتيب دستگاه ساينده تابر - 1-شكل الف
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  چرخ 1شرايط ياتاقان   2-الف
نبايد    .اشدخود ب هاي افقيآزادانه حول محور بهتر است قادر به چرخشي ساينده تابر ها هاي چرخ ياتاقان

  . گير كنند ،وسيله حركت موثر سريع انگشت سبابهبه ،سريع شهنگام چرخبه

  خالء نيروي مكش  3-الف
 kPa 7/13بايد كمتر از شود، نگيري ميمكش اندازه هسنجيك  كه با استفاده از در دستگاه مكش فشار هوا

   .باشد

كننده را بنابراين بايد كيسه جمع. كندتغيير  ،كنندهتحت تاثير شرايط كيسه جمعممكن است مكش خالء  نيروي -يادآوري
  .مكش تاثير بگذارد نيرويتواند بر هر نشتي در محل اتصال يا درزبند ميد همچنين وجو. كردتعويض خالي يا  ايطور دورهبه

  دوار صفحه موقعيت  4-الف
 mm 25 هتر است تقريباًصفحه دوار بباالي بازوهاي دستگاه تا  نقطه لوالييقسمت مركزي از فاصله عمودي 

، از محيط صفحه mm 6/1در فاصله انحراف آن  كهصفحه مسطح  كدر ي طور محكمبهصفحه دوار بايد . باشد
  .نيست، چرخش كند ± mm 051/0 بيشتر از

  سرعت صفحه دوار  5-الف
  .داشته باشد چرخش 2- 1- 5شده در بند  بيانسرعت  با بهتر است فحه دوارص

  هاي ساينده بار اعمال شده روي چرخ  6-الف
ي وزنبايد  g 1000با نشان هاي كمكي  جرمو ) g )1± 250 وزني برابربايد  g 500 با نشان هاي كمكيجرم
  .دنداشته باش) g )1± 750 برابر

  

 
  

                                                 
1  - Bearings 


