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 -كيا پالستي هاي روكش شده با الستيك پارچه

 هاي آزمون روش -تعيين نيروي اصطكاك

 

Rubber- or plastics- coated fabrics- 

Determination of surface drag- 
Test method 

 

 

 

 

 

 

 
 -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك كميسيون استاندارد ً پارچه

 هاي آزمون ً روش -تعيين نيروي اصطكاك
  يا نمايندگي  سمت  رئيس
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د، مهرداد) فوق ليسانس مهندسي قاضي نژا
 پليمر (

 شركت پالستيك شاهين

  اعضاء
 مركز تحقيقات وزارت كار ) ليسانس فيزيك كاربردي (اسكندري ، سعيد

اسالم، عبدالعظيم)فوق ليسانس مهندسي پليمر 
) 

 شركت پالستيك شاهين

 شركت چرم ايران جهان بين، مهسان) ليسانس شيمي (
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ليسانس شيمي ( سمسارها، مريم) فوق

عباسي محقق ، اعظم) ليسانس مهندسي 
 نساجي( 

 شركت مشاورين نيك تكس

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محمدي ، احد) فوق ليسانس فيزيك كاربردي (
 همايونفر ، فرحناز) ليسانس بيولوژي (

 
 ات صنعتي ايرانمؤسسه استاندارد و تحقيق

  دبير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران احمدي ، شهال) ليسانس فيزيك كاربردي (

  
  

 گفتار  پيش
 ً هاي آزمون روش -تعيين نيروي اصطكاك -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچهً  استاندارد

  كميته  جلسه  يكصدو پنجاه و چهارمين  رو د  شده  و تدوين  تهيه  مربوط  هاي كميسيون  توسط  كه

  قرار گرفته صويبمورد ت  11/2/48   مورخهاي نساجي و الياف   پوشاك و فرآوردهاستاندارد   ملي

  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون 3  ماده  استناد بند يك  به  ، اينك  است

 . شود منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  عنوانه ب 1331  هما  بهمن  مصوب  ايران  صنعتي

و   ، علوم  صنايع  در زمينه  و جهاني  ملي  هاي و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ  براي

  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي  ، استانداردهاي  خدمات

  مربوط  فني  تجديدنظر در كميسيون  ، در هنگام شود  استانداردها ارائه  اين  يا تكميل  اصالح  براي

  از آخرين  بايد همواره  ايران  استانداردهاي  به  مراجعه  براي  بنابراين .  قرار خواهد گرفت  مورد توجه

 . كرد  تجديدنظر آنها استفاده

 جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  هشد  استاندارد سعي  اين  و تدوين  در تهيه

ايجاد   هماهنگي  و پيشرفته  صنعتي  كشورهاي  استاندارد و استاندارد ملي  اين  بين  ، در حد امكان 

 . شود
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 :  زير است  شرح  به  كار رفته  استاندارد به  اين  تهيه  براي  كه  ذيأخو م  منبع
 

BS 3424 Part 10 : 1987  Testing coated fabrics- Method for determination of 

Surface drag . 
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 مقدمه

باشد . در لباس ،  هاي روكش شده در بسياري از موارد حائز اهميت مي خواص اصطكاكي پارچه

كفش ، پرده و مبل ، تسمه صنعتي و در ساير موارد استفاده نهايي ، اصطكاك نقش مهمي را ايفا 

 .كند  مي

در بعضي موارد خواص اصطكاكي روكش با خودش و در مواردي ديگر خواص اصطكاكي روكش با 

سطح ديگر بايد در نظر گرفته شود . اگرچه همواره الزم است ضريب اصطكاك ايستايي شناخته 

شود اما ضريب اصطكاك حركتي نيز به همان اندازه داراي اهميت است . زيرا در برخي موارد 

ا بايد اختالف بين اين دو تا حد امكان بسيار كوچك باشد در حاليكه قدر مطلق ممكن است و ي

 ضرايب اصطكاك ) چه باال ، چه پايين ( ممكن است داراي اهميت نباشد .

روشهاي ذكر شده در اين استاندارد اطالعات مورد نياز در مورد ضرايب اصطكاك ايستايي و 

 كند . حركتي را مطرح مي

ر دو ضريب را در يك آزمون و نيز روش كمي كردن خواص اصطكاكي را ارائه روش الف تعيين ه

دهد . روش ب نيز به دليل ارزاني و سادگي مطرح شده است . هر دو روش و تجهيزات آنها در  مي

توان اندازه ضريب اصطكاك ايستايي و  كارگيري عملي مي صنعت شناخته شده و در صورت به

هاي روكش شده در مقايسه با مواد ديگر )  ن ضرايب اصطكاكي پارچهحركتي را تعيين نمود . تعيي

 باشد . مانند فلزات ( مستلزم توجهات نسبتاً متفاوتي مي

 -1تعيين نيروي اصطكاك -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه    

 هاي آزمون روش

 هدف و دامنه كاربرد 1

هاي روكش شده با استفاده از دو  طكاكي پارچههدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين خواص اص

 باشد .  روش سطح تخت و سطح شيبدار مي

 هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك كاربرد دارد . اين استاندارد در مورد پارچه

 مراجع الزامي 2

                                                 
1- Surface drag 
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 ،  است  شده  داده  آنها ارجاع  استاندارد به  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  مدارك

  تاريخ  داراي  . در مورد مراجع شود مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين

معهذا ،   مورد نظر نيست  مدارك  اين  بعدي  نظرهاي ها و تجديد و/ يا تجديد نظر، اصالحيه  چاپ

  مدارك  ها و تجديد نظرهاي اصالحيه  نكاربرد آخري  امكان استاندارد  اين  ذينفع  كاربران  بهتر است

  ، آخرين و/ يا تجديدنظر  چاپ  تاريخ  بدون  در مورد مراجع . قرار دهند  زير را مورد بررسي  الزامي

 .  مورد نظر است،   شده  داده  ارجاع  الزامي  مدارك  و/ يا تجديدنظر آن  چاپ

 :  است  رد الزامياستاندا  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

 -هاي روكش شده با الستيك يا پالستيك پارچه 1342: سال  7113استاندارد ملي ايران  2-1

 هاي استاندارد براي آماده كردن و انجام آزمون محيط

2-2 BS 1771 : Fabrics for uniforms and work wear- Part 1 : Specification for 

fabrics of wool and wool blends __ OC 7 

3-2 BS 4618 : Recommendations for the presentation of plastics design data 

section 5.6 Guide to sliding friction 

 اصطالحات و تعاريف 3

 رود : ها با تعاريف زير به كار مي در اين استاندارد اصطالحات و / يا واژه

 ( μs )ضريب اصطكاك ايستايي  3-1

 زم جهت جدايي مماسي دو سطح تماس ساكن به نيروي عمود بر دو سطح نسبت نيروي ال

 باشد . مي

 ( μk )ضريب اصطكاك حركتي  3-7

نسبت نيروي الزم جهت ثابت نگهداشتن سرعت بين دو سطح در تماس به نيروي عمود بر دو 

 باشد . سطح مي

 ( Dk )زاويه اصطكاك حركتي  3-3

 آزمون با ضربة استاندارد ، به طرف پايين سطح  1تمةدار در حالتي كه سور زاويه سطح شيب

 كند . دار شروع به لغزيدن مي شيب

 ( Ds )زاويه اصطكاك ايستايي  3-4

 لغزد . خودش مي 3دار در حالتي كه سورتمة آزمون تحت جرم و تكانة زاويه سطح شيب

                                                 
1- Sled 
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دار ، به عنوان نيروي اصطكاك  و شيبدر اين استاندارد نيروهاي باز دارنده حركت در هر دو سطح تخت  -يادآوري

 اند . مطرح شده

 

 2روش سطح تخت -روش الف 4

اي كه سمت روكش آن  نواري راست گوشه از پارچه روكش شده به گونهاصول كار :  4-1

اي كه مجهز به يك وسيلة ثبت گرافيكي خودكار و سنجة  به طرف بيرون باشد ، بر روي سورتمه

اي جهت  شود . سورتمه بر روي يك سطح تخت صلب كه پارچه ميباشد ، چسبانده  مي 1كششي

آيد .  مي شده ( به آن چسبانده شده ، به حركت در روكش پشمي و يا پارچه ) پارچه 2مقايسه

 گيري  نيروهاي الزم جهت شروع حركت سورتمه و پس از آن ثابت نگهداشتن سرعت ، اندازه

 شوند . مي

 وسايل الزم 5-1

 ± 15متر و جرم  ميلي 111 ± 1متر و عرض  ميلي 151 ± 1داراي طول  سورتمه ، 5-1-1

گرم كه آزمونه پارچه روكش شده واقع بر روي سطحي از جنس مواد پالستيك يا الستيك  011

 شود .  ، به آن متصل مي 3متر و چگالي ظاهري متوسط ميلي 3اسفنجي به ضخامت 

 هاي آن فاقد برآمدگي يا هر گونه زبري  هسطح سورتمه بايد تخت و صاف يا صيقلي بوده و لب

گيرد بايد سطح لغزنده آن موازي با  باشد . وقتي سورتمه روي سطح افقي دستگاه آزمون قرار مي

 سطح افقي دستگاه بوده و بدون كجي و به صورت صاف در تمام سطح تماس داشته باشد .

 اه را با سرعت نسبي كه بتواند سورتمه يا سطح افقي دستگ ، مكانيزم حركتي 5-1-2

متر در دقيقه به حركت در آورد . اين مكانيزم حركتي به طور خودكار در انتهاي  ميلي 011 ± 01

 گردد . آزمون آزاد شده يا خاموش مي

مقايسه با  مورد استفاده جهت با سطحي صاف يا صيقلي كه پارچه ، صفحه تخت صلب 5-1-3

 نمودن چين و چروك ، بر روي آن نصب  حداقل كشش ) يك نيروي جزئي ( جهت برطرف

                                                 
2- Flat bed 

3- Momentum 

1- Strain gauge 

2- Comparator material 

3- Medium apparent density 
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اي باشدكه جابجايي نسبي سطوح در  ( ببنديد . ابعاد سطح تخت بايد به اندازه 1شود ) شكل  مي

 متر از  ميلي 51اي باشد كه تقريباً  متر بوده و عرض آن به اندازه ميلي 011حين آزمون تقريباً 

 هاي سورتمه فاصله ايجاد نمايد . كناره

مجهز به يك دستگاه ثبت گرافيكي  ،يله اندازه گيري به صورت سنجه كششي وس 5-1-4

خودكار ، كه بتواند به درستي نيروي الزم جهت شروع حركت و پس از آن نيروي الزم جهت ثابت 

 ثانيه باشد . 25/1نگهداشتن سرعت را تعيين نمايد . زمان پاسخ دستگاه ثبات بايد كمتر از 

 و پارچه مورد استفاده جهت مقايسهآماده كردن آزمونه  6-1

متر ( يكي در  متر * ميلي ) ميلي 251*  111دو آزمونه پارچه روكش شده به ابعاد  6-1-1

 جهت طولي و ديگري را در جهت عرضي ببريد .

متر (  متر * ميلي ) ميلي 551*  211دو آزمونه مورد استفاده جهت مقايسه به ابعاد  6-1-2

 ( ببريد . 1مورد آزمون و يا از يك پارچه پشمي ) مطابق با استاندارد ... را از پارچه روكش شده

 روش آزمون 7-1

( را برحسب گرم تعيين نموده و آن را به  1-1-6جرم آزمونه پارچه روكش شده ) طبق بند 

طوري كه سمت روكش آن جهت ارزيابي به طرف بيرون باشد را بر روي سورتمه آزمون نصب 

ببينيد ( . اطمينان حاصل نماييد كه آزمونه تحت كشش اضافي نباشد . كشش  را 1كنيد ) شكل 

اي باشد كه از ايجاد چين و چروك در حين آزمون جلوگيري نمايد ، زيرا اين  آزمونه بايد به اندازه

 گذارد . مسئله بر روي نتايج آزمون اثر مي

( را روي صفحه افقي  2-1-6به همين روش پارچه مورد استفاده جهت مقايسه ) طبق بند 

 دستگاه 

 ( نصب كنيد . 3-1-5) طبق بند 

 

 نشان داده شده است ( در لبه 1بهتر است آزمونه پارچه مورد استفاده جهت مقايسه ) همانطور كه شكل  -يادآوري

 هاي سطح تخت روي هم قرار گرفته و با نوار چسب يا مكش خالء محكم شود .

 

 اري از هر گونه ناهمواري و جسم خارجي باشند .اطمينان حاصل نماييد كه سطوح ع

                                                 
 BS 1771 : Part 1 : 1989, OC7تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد  -1

 مراجعه كنيد .
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بدون اعمال هيچ گونه نيروي اضافي به طرف پايين ، سورتمه را روي سطح تخت قرار دهيد ، 

دهد و  ( عدد صفر را نشان مي 0-1-5مطمئن شويد كه وسيلة ثبت گرافيكي خودكار ) طبق بند 

 شد .با متر در دقيقه مي ميلي 611سرعت ترسيم آن تقريباً 

 روش محاسبه و بيان نتايج 8-1

μ)ضريب اصطكاك ايستايي  8-1-1
s ) 

ماكزيمم مقدار الزم براي شروع حركت بين سطوح آزمون را با استفاده از وسيلة ثبت گرافيكي 

 خودكار تعيين نماييد .

μضريب اصطكاك ايستايي )
s : طبق فرمول زير محاسبه مي گردد ) 

W

F
μ

s
  

 ر آن :كه د

F ) حداكثر مقدار الزم براي شروع حركت بين سطوح آزمونه ) برحسب گرم : 

W باشد . : جرم سورتمه و آزمونه پارچه روكش شده ) برحسب گرم ( مي 

μ)ضريب اصطكاك حركتي  8-1-7
k ) 

درصد بخش مركزي نمودار ثبت گرافيكي خودكار )يعني از چارك دوم و سوم( حداكثر و  51از 

 محاسبه نماييد  ( S )حرافات از نمودار را تعيين نموده و مقدار ميانگين آنها را حداقل ان

 گردد : ( . ميانگين ضريب اصطكاك حركتي طبق فرمول زير محاسبه مي 2) طبق شكل 

W

S
k
μ   

 كه در آن :

S حسب گرم (: ميانگين مقدار الزم براي ثابت نگهداشتن سرعت نسبي بين سطوح آزمون ) بر 

W باشد . : جرم سورتمه و آزمونه پارچه روكش شده ) برحسب گرم ( مي 

Vدرصد قابليت تغيير اصطكاك حركتي  8-1-3
k  ( 4و  3) شكل 

در ده قسمت مساوي در جهت طولي نمودار گرافيكي ، مقدار حداكثر و حداقل انحرافات از نمودار 

Vحركتي  را يادداشت نموده و درصد قابليت تغيير اصطكاك
k : را طبق فرمول زير محاسبه نماييد 
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 كه در آن :

Mn  ، 1: حداكثر مقادير اصطكاك حركتيM  ،2M  ،3M  11و ... وM باشد . مي 

mn  ، 1: حداقل مقادير اصطكاك حركتيm  ،2m  ،3m  11و ... وm باشد . مي 

S ( . 2-1-0باشد ) بند  سطوح آزمون مي نسبي سرعت نيروي الزم براي ثابت نگهداشتن : ميانگين 

Vمقدار درصد 
k باشد . نشانگر نوسان مقدار اصطكاك حركتي حول مقدار ميانگين آن مي 

Vمثالهايي از مقادير مختلف درصد 
k  مربوط به نمودارهاي گرافيكي خودكار متفاوت در پيوست ب

 آمده است .

 گزارش آزمون 7-1

 هاي زير باشد : گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

 ذكر مشخصات پارچه روكش شده 7-1-1

 ذكر مشخصات پارچه مورد استفاده جهت مقايسه  7-1-7

نحوه قرار گيري آزمونه و پارچه مورد استفاده جهت مقايسه در صورتيكه هر دو هم  7-1-3

 جنس باشند .

 رطوبت نسبي و دماي محيط آزمون 7-1-4

 0702استاندارد ملي ايران  7-1-5

 ضرايب اصطكاك ايستايي در هر دو آزمون 7-1-6

 درصد قابليت تغيير اصطكاك حركتي در هر دو آزمون 7-1-9

 نام و نام خانوادگي آزمايش كننده  7-1-8

 تاريخ انجام آزمون  7-1-7

 بيان هرگونه انحراف از اين روش آزمون 7-1-11

 

 روش سطح شيبدار -روش ب 5

 اصول كار 5-1
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اي كه آزمونه پارچه روكش شده به آن متصل است روي سطحي كه پارچه پشمي به آن  سورتمه

شود . زاويه سطح شيبدار  نصب شده است و زاويه آن نسبت به افق قابل افزايش است قرار داده مي

بدار يابد تا سورتمه به پايين سطح شيبدار بلغزد . زاويه انحراف سطح شي به تدريج افزايش مي

 گردد . گيري شده و به عنوان زاويه اصطكاك گزارش مي اندازه

 وسايل الزم 5-7

 ( Ds )دستگاه تعيين زاويه اصطكاك ايستايي  5-7-1

 باشد . 5-1-2-5تا  1-1-2-5به طور كلي اين دستگاه بايد شامل موارد ذكر شده در بندهاي 

متر كه در  ميلي 111حداقل متر و عرض  ميلي 311، به طول حداقل  سكوي صلب 5-7-1-1

يك انتها به يك تخته پايه مجهز به پيچهاي تنظيم لوال شده است . اين سكو شامل يك تراز الكلي 

 باشد .  مي درجه ± 5/1گيري زاويه شيب با درستي  و ابزاري براي اندازه

كه طول اي  متر ( به گونه متر * ميلي ) ميلي 111*  251، به ابعاد  1پارچه پشمي 5-7-1-7

 شود . آزمونه در جهت عرضي پارچه بوده و تحت كشش جزئي به سكو نصب مي

باشد روي آن نصب نمود و در فواصل معين و يا  پارچه پشمي را بايد زماني كه دستگاه مورد استفاده نمي -يادآوري

 در صورت آلودگي آن را تعويض نمود .

 

 نشان داده شده است . 5عاد آن در شكل ، كه جنس آن فلزي بوده و ابحامل آزمونه  5-7-1-3

گرم  311تواند حدود  واقع در باالي حامل مي 1جرم كلي حامل ، شامل پيچ گيرش و مهرة تنظيم

 باشد .

 ، كه شيب مناسب به صفحة سكو را به طور مكانيكي با آهنگ موتور الكتريكي  5-7-1-4

 . نمايد ايجاد دقيقه در درجه 15 ± 2

(  0-1-2-5صورت سري با موتور الكتريكي ) طبق بند  ، كه در مدار به چميكروسوئي 5-7-1-5

 آن  2گيرد . اين ميكرو سوئيچ در باالي سكو صفحه طوري قرار گرفته كه اهرم راه اندازه قرار مي

 ( ، فشرده شده باشد . 3-1-2-5تواند به وسيلة لبة پشتي حامل آزمونه ) طبق بند  مي

                                                 
 BS 1771 : Part 1 : 1989, OC7تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد  -1

 مراجعه نماييد .

1- Balanced boring out 

2- Actuating lever 
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پيش بيني شده كه فاصلة حركت حامل آزمونه بين ميله متوقف ميله متوقف كننده مناسبي 

متر باشد . نيروي الزم جهت فشردن اهرم راه انداز  ميلي 5/0 ± 5/1كننده و موقعيت قطع اتصال ، 

 نشان داده شده است ( . 6باشد ) وسيلة مناسب در شكل  ميلي نيوتن مي 01تا  01ميكرو سوئيچ 

نشان داده  0، وسيله مناسب در شكل  ( Dk )طكاك حركتي وسيلة تعيين زاويه اص 5-7-1-6

(  3-1-2-5و  1-1-2-5آزمونه ) طبق بندهاي  سكوي صلب و حامل داراي است . اين وسيله شده

 باشد به طوري كه اين وسيله زاوية شيب الزم را با درستي  اي جهت تغيير شيب سكو مي و وسيله

 به منظور ايجاد لغزش اوليه ، به پشت حامل آزمونه ،  وسيله اين در.  نمايد ايجاد درجه ± 5/1

 (  2-0-5شود ) طبق بند  نيوتن وارد مي 3اي با نيروي تقريباً  ضربه

 

توان توسط يك استوانه فلزي با ابعاد و جرم مناسب به آزمونه اعمال  نيوتني را مي 3ضربه ناشي از نيروي  -يادآوري

 شود . هاي مختلف سكو مي ر نيروي حاصله در شيبكرد . اين روش در واقع منجر به تغيي

 آماده كردن آزمونه 5-3

ها در  اي كه طول آزمونه متر به گونه ميلي 51متر و عرض  ميلي 121آزمونه هركدام به طول  6

ها بايد در فواصل يكسان از عرض نمونه و به فاصلة  جهت عرضي نمونه باشد ، تهيه كنيد . آزمونه

 هاي آن تهيه شوند . ي از لبهمتر ميلي 51حداقل 

 روش اجراي آزمون 5-4

 ( Ds )تعيين زاوية اصطكاك ايستايي  -1بخش  5-4-1

) به جز موارد معين ديگر ( در شرايط  6710ها و پارچة پشمي را طبق استاندارد ملي ايران  آزمونه

 محيطي استاندارد قرار داده و آزمونها را در همان شرايط انجام دهيد .

ا با زاوية صفر درجه ) روي صفحه نقاله ( قرار داده و با استفاده از پيچهاي تنظيم آن را روي سكو ر

 صفحه پايه اصلي تراز كنيد .

يك آزمونه را به دور حامل پيچيده و آن را تحت كشش جزيي در جاي خود محكم نماييد . حامل 

رچه پشمي بوده و پشت حامل در آزمونه را روي سكو قرار داده به طوري كه نمونه در تماس با پا

مقابل ميله متوقف كننده و كليد قطع اتصال ميكرو سوئيچ قرار گيرد . موتور را روشن نماييد . 

مناسب باشد ، اهرم راه  پشمي زماني كه شيب سكو جهت لغزش آزمون و حامل واقع بر روي پارچه

 ب سكو را با تقريب شود . زاوية شي انداز ميكروسوئيچ آزاد شده و موتور متوقف مي

 درجه يادداشت نماييد . 5/1
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 آزمون را با دو آزمونه ديگر تكرار نماييد .

 (Dk )تعيين زاوية اصطكاك حركتي  -7بخش  5-4-7

يك آزمونه از پارچه روكش شده را به دور حامل پيچيده و آن را تحت كشش جزيي در جاي خود 

وي پوشيده شده از پارچه پشمي قرار دهيد كه محكم نماييد . حامل آزمونه را طوري بر روي سك

 پشت حامل مقابل ميله متوقف كننده باشد .

 نيوتن  3اي با نيروي تقريباً  باال ببريد . به پشت حامل ضربه Dsدرجه كمتر از  5زاوية سكو را تا 

ن بلغزد متر از سكو را پايي ميلي 211وارد نمايد . توجه داشته باشيد كه حامل به طور آزاد مسافت 

. اگر حامل به طور آزاد نلغزيد ، زاويه شيب را يك درجه افزايش داده و اين عمل را تا زماني كه 

متر از صفحه را پايين بلغزد ، ادامه دهيد . آزمون را با دو  ميلي 211حامل به طور آزاد مسافت 

 آزمونه ديگر تكرار نماييد .

 روش محاسبه و بيان نتايج 5-5

 طكاك ايستاييزاويه اص 5-5-1

( را محاسبه نموده و آن را به عنوان زاوية  1-0-5ميانگين مقادير زاويه شيب تعيين شده ) در بند 

 گزارش نماييد . Dsاصطكاك ايستايي 

 زاويه اصطكاك حركتي 5-5-7

( را محاسبه نموده و آن را به عنوان زاويه  2-0-5ميانگين مقادير زاوية شيب تعيين شده ) در بند 

 گزارش نماييد . Dkكاك حركتي اصط

هاي  كند ، بلكه زاويه آيد ضرايب مطلق اصطكاك را بيان نمي نتايجي كه از پيوست ب بدست مي

باشند كه  نمايد . آزمونهاي بين آزمايشگاهي بيانگر اين مطلب مي شيب سكوي شيبدار را تعيين مي

كند . با در نظر گرفتن اين  يبرابري م 7/1درجه تقريباً با ضريب اصطكاك  31زاويه اصطكاك 

 مطلب به نمودارهاي رسم شده در پيوست الف توجه كنيد .

 گزارش آزمون 5-6

 هاي زير باشد : گزارش آزمون بايد داراي آگاهي

 توضيحي در مورد پارچه روكش شده 5-6-1

 رطوبت نسبي و دماي محيط آزمون 5-6-7

 0702استاندارد ملي ايران  5-6-3
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 ( Dkو / يا  Dsطكاك ايستايي و / يا حركتي )زواياي اص 5-6-4

 بيان هرگونه انحراف از اين روش آزمون 5-6-5

 تاريخ انجام آزمون  5-6-6

 نام و نام خانوادگي و امضاء آزمايش كننده  5-6-9

 

 

 
 نمايي از دستگاه آزمون سطح تخت -1شكل 
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 درصد از بخش مركزي نمودار 51

μدكار مقادير مورد نياز براي نمودار ثبت گرافيكي خو -7شكل 
k 
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 نمودار ثبت گرافيكي خودكار مقادير -4شكل 
 در آزمون اصطكاك % VKمورد نياز براي محاسبه 

 پارچه روكش شده به پارچه روكش شده

 نمودار ثبت گرافيكي خودكار مقادير -3شكل 
 در آزمون اصطكاك % VKمورد نياز براي محاسبه درصد 

 پارچه روكش شده به پارچه پشمي

 

 

 
 نمايي از حامل آزمونه مورد استفاده در روش ب -5شكل 
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 1بخش  -نمايي از دستگاه آزمون مورد استفاده در روش ب -6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7بخش  -نمايي از دستگاه آزمون مورد استفاده در روش ب -9شكل 
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 پيوست الف

 اصطكاكي پارچه هاي مشابه مورداستفاده در روش هاي نمودار خطي نتايج آزمون

 ( 7و بخش  1الف و ب ) بخش 

 ) اطالعاتي (

 

 

 
 

μ -روش الف  
k   روش الف  ) پارچه روكش شده- μ

S  پارچه روكش شده (  
 به پارچه پشمي (       به پارچه پشمي (                
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 پيوست ب
 ودكار آزمونهاي اصطكاك بر روي پارچه هايمثالهايي از ترسيم نمودار گرافيكي خ

 روكش شده و تعيين قابليت تغيير اصطكاك حركتي

 ) اطالعاتي (
 

 پارچه روكش شده به پارچة پشمي 1-ب

 0/2گرم و جرم آزمونه پارچه روكش شده  0/602در آزمونهاي بين آزمايشگاهي كه جرم سورتمه 

( حداكثر و حداقل مقادير  3خودكار ) شكل  گرم بوده است ، با توجه به نمودار ثبت گرافيكي

باشند .  گرم مي 275گرم و  011درصد بخش مركزي نمودار به ترتيب  51نيروي اصطكاكي در 

μگرم بوده و مقدار  5/300 ( S )بنابراين ميانگين مقدار نيروي اصطكاك حركتي 
k  با استفاده از

0/507     فرمول برابر است با :
2/4)(682/7

347/5





k
μ 

 371،  371،  371،  011،  375،  011،  011،  011،  011،  031از روي نمودار ،  Mمقادير 

مي  315،  315،  315،  315،  275،  270،  311،  275،  311،  311نيز  mبوده و مقادير 

 آيد : با استفاده از محاسبات زير بدست مي VKباشند ، بنابراين مقدار درصد 

( Mn - S )  2  ( S - mn )2 

( 031 – 5/300  )  2 = 25/6016  25/1016  = ( 5/300  – 311 )  2  

( 011 – 5/300  )  2 = 25/3716  25/1016  = ( 5/300  – 311 )  2  

( 011 – 5/300  )  2 = 25/2056  25/2056  = ( 5/300  – 275 )  2  

( 011 – 5/300  )  2 = 25/2056  25/2551  = ( 5/300  – 270 )  2  

( 011 – 5/300  )  2 = 25/2056  25/2056  = ( 5/300  – 275 )  2  

( 375 – 5/300  )  2 = 25/2256  25/2256  = ( 5/300  – 311 )  2  

( 011 – 5/300  )  2 = 25/2056  25/1016  = ( 5/300  – 315 )  2  

( 371 – 5/300  )  2 = 25/1016  25/1016  = ( 5/300  – 315 )  2  

( 371 – 5/300  )  2 = 25/1016  25/1016  = ( 5/300  – 315 )  2  

( 371 – 300/5 )2 = 1016/25 1016/25 = ( 300/5 – 315 )2  
  (5/27012 )   (5/21356 )  
  07067 =  
 

      14/35 %100
347/5

20

49769 


k

V 

درصد با ميانگين بدست  35/10يعني براي اين پارچه روكش شده خاص مقادير اصطكاك حركتي 

 آمده اختالف دارد .
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 (  4سطح روكش شده به سطح روكش شده ) شكل  7-ب

براي سطوح روكش شده به سطوح روكش شده  1-پارچه روكش شده مورد استفاده در ب همان

 (  0/602+  0/2= )  1/605شود . جرم سورتمه و آزمونه پارچه روكش شده همان  نيز استفاده مي

 51( ، حداكثر و حداقل مقادير در  2باشد . با توجه به نمودار ثبت گرافيكي خودكار ) شكل  مي

باشند . بنابراين مقدار اصطكاك حركتي  گرم مي 225گرم و  075كزي به ترتيب درصد بخش مر

μباشد .  گرم مي 361
k : با استفاده از فرمول به قرار زير است 

        0/525
685/1

360


k
μ 

 021،  001،  075،  001،  005،  071،  000،  071،  510،  525از روي نمودار ،  Mمقادير 

،  265،  262،  251،  235،  235،  201،  230،  232،  201ز روي نمودار ، ا mو مقادير 

 آيد : با استفاده از محاسبات زير بدست مي VKباشند ، بنابراين مقدار درصد  مي 225،  201

( Mn - S )  2  ( S - mn )  2  

( 525 – 361 )  2 = 20225 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 510 – 361 )  2 = 21617 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 071 – 361 )  2 = 16711 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 000 – 361 )  2 = 13607 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 071 – 361 )  2 = 16711 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 005 – 361 )  2 = 15625 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 001 – 361 )  2 = 12111 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 075 – 361 )  2 = 10225 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 001 – 361 )  2 = 10011 10011 = ( 361 – 201 )  2  
( 021 – 361 )2 = 3611 6011 = ( 361 – 201 )2  
 161203 120672 
  200765 =  

        33%100
20

288965 

360


k
V 

 درصد اختالف دارد . 33يعني مقادير اصطكاك حركتي با ميانگين 

 

آنها  μkباشند ، بنابراين مقادير  ( يكسان مي 7-( و ) ب 1-هاي روكش شده مورد استفاده در ) ب پارچه -ييادآور

هاي متفاوت جهت مقايسه ، با هم  آنها بخاطر استفاده از پارچه Vkباشند ، ولي مقادير درصد  نيز يكسان مي

 اختالف دارد .
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