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  هدف و دامنه1
روش آزمايشي براي تعيين ضريب اصطكاك سطح مناسبي از كاشي هاي  ،  ISOاين بخش از استاندارد 
دو روش .  ارائه مي دهد) كه براي استفاده در پوشش كف در نظر گرفته شده اند(لعاب دار و بدون لعاب 

روش ديناميكي كه در آن  ،ن عالوه بر اي. تعيين ضرايب اصطكاك ديناميك و استاتيك ارائه شده است 
  .آورده شده است ،داده ها به صورت زواياي بحراني گزارش مي شوند

  
  تعاريف 2

در برخي از روشها اين مقدار . بر سطح  مي باشدنيروي عمود نسبت بين نيروي مماس  واصطكاك ضريب 
  . كه سطح شيب دار با افق مي سازد ،معادل با تانژانت زاويه اي است

كه جسم  زاويه اي استبراي جسمي كه روي سطح شيب دار چرب شده حركت مي كند  ،ني رازاويه بح
  .قرار بگيردلغزش  در آستانه

  
  اصول 3

ضريب اصطكاك ديناميك بوسيله  يك متحرك لغزنده كه با سرعت ثابت بر روي سطح افقي حركت مي 
ين  نيروي مورد نياز براي به از تعي ،ضريب اصطكاك استاتيك ). Aروش ( اندازه گيري مي شود ،كند

   .)Bروش (اندازه گيري مي شود ،حركت در آوردن يك جسم ساكن روي سطح افق 
شخص متحرك روي  ،كه در آن زاويه ،اويه سطح شيب دار چرب شده اي است ز ،زاويه بحراني ديناميك

    ).Cروش (در آستانه لغزش قرارمي گيرد ،سطح شيب دار
  
  روش هاي آزمون 4
  ديناميك لغزنده: Aش رو 1-4

بر روي ) كه بدون اعمال نيروي خارجي با نيروي دروني خود حركت مي كند(يك ماشين خود محرك  
 ،تحت نيروي ثابت ، 4Sالستيك  يك پايه اصطكاكي. سطح كاشي تحت آزمون حركت داده مي شود

  .براي اندازه گيري ضريب اصطكاك ديناميك خشك و تر استفاده مي شود
  .آورده شده است Annex Aدر  ،جزئي تر اتتوضيح با ،از اين شيوه و روش كار آنيك مثال 

 ،ضريب اصكاك كاشي هاي كف  آزمايشگاهي يا كاشي هاي نصب شده توجه   اين روش مي تواند براي اندازه گيري 
  .استفاده شود

  لغزنده استاتيك:  Bروش 2-4
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به عنوان سطح تماس استفاده  ،انيده شده استپوش 4Sكه كف آن با الستيك  ،لغزندهاز يك اين روش 
براي به حركت در آوردن لغزنده  ،براي تعيين ماكزيمم نيروي افقي مورد نياز يسيستم مناسب. مي نمايد

  .در دو حالت خشك و تر استفاده مي شود ،در تماس با سطح كاشي
  .آورده شده است Annex Bدر  ،با توضيحات جزئي تر ،يك مثال از اين شيوه و روش كار آن

 ،توجه   اين روش مي تواند براي اندازه گيري ضريب اصكاك كاشي هاي كف  آزمايشگاهي يا كاشي هاي نصب شده 
  .استفاده شود

  سطح شيب دار :  Cروش  3-4
) ميليمتر 500 1000( شخصي در حالت عمودي حركت رفت و برگشتي روي سطح كاشي تحت آزمون

تا جايي زياد مي شود كه در آن زاويه  ،از حالت افقي با سرعت ثابت ، شيب سطح آزمون. ام مي دهدانج
. آزمايش روي سطح كاشي روغن كاري شده انجام مي شود. شخص آزمايشگر در آستانه  تزلزل قرار بگيرد

  .اندازه گيري مي شود ، شيب سطح كاشي سراميكي تحت آزمون
  .آورده شده است Annex Cدر  ، با توضيحات جزئي تر ، ش كار آنيك مثال از اين شيوه و رو

  
  نمونه هاي آزمايشي 5

براي هر روش ويژه استفاده ) كه نماينده همه كاشي ها است(تعداد مورد نياز از كاشي هاي تميز خشك 
  .مي شود

  
  روش كار 6

ضريب ) 2 -4( Bو ) A )1-4براي روشهاي آزمون . مربوطه آورده شده است Annexروش هر آزمون در 
زاويه بحراني روي سطح شيبدار روغن ) C )3-4در روش . اصطكاك خشك و تر بايد اندازه گيري شود 

  .كاري شده تعيين مي شود
  
  گزارش آزمايش 7

  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد
a(  اعالم مرجع اين بخش ازISO .  
b( توصيفي از كاشي ها. 

c( روش يا روشهاي آزمايش. 

d( انگين ضريب اصطكاك ديناميك خشك و تر براي ميAnnex A . 

e(  ميانگين ضريب اصطكاك استاتيك خشك و تر برايAnnex B. 

f(  ميانگين زاويه بحراني برايAnnex C . 
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  Annex A )براي آگاهي( 
  لغزنده متحرك – A روش

  
  
  
  تجهيزات و مواد 1
  تجهيزات 1-1

اصول ). FFT(گيري اصطكاك كف در نظر گرفته مي شودوسيله اندازه يك ماشين خود متحرك به عنوان 
  :اين دستگاه  به طور كلي شامل اجزاء زير مي باشد. نشان داده شده است A2و  A1كلي در شكل هاي 

  .حركت مي كند mm/s 17يك صفحه خود متحرك كه با سرعت 
سطح ناهموار به  كه به منظور سهولت حركت عمودي رويميلي متر  9با قطر  4Sيك لغزنده الستيكي 

  .شفت متصل شده است
  .گرمي براي اعمال نيروي ثابت عمودي 200يك وزنه 

حركت لغزنده و وزنه باعث خمش . معلق نگه داشته شده اند  ،وزنه و لغزنده توسط دو تيغه فنري موازي
 ،% 0.3و دقت  mv/v/mm 800با حساسيت  ،تيغه ها مي شود كه اين خمش توسط مبدل هاي خطي

اين خروجي ها يا . را نمايش دهد COFخروجي مبدل مي تواند به صورت مستقيم  .زه گيري مي شوداندا
در طول مسير حركت  ،صورت الكترونيكي  انتگرال آن بهبه يك ثبت كننده نمودار داده مي شوند و يا 

   .ميانگين بدست آيد COFمحاسبه مي شود تا از روي آن  ،لغزنده
  خشك كن1- 1- 2

  .درجه سانتيگراد است) 110±5(كردن تا دماي  قادر به كار
  مواد 1- 2
   ) FFسمباده درجه  ( تر/ خشك  400نرمي  ، كاغذ سيليكون كاربيدي 1- 2- 1
  برس گردو غبار 1- 2- 2
  آب مقطر يا يون زدايي شده 1- 2- 3
  عامل تر شوندگي 1- 2- 4
  اسپري دستي 1- 2- 5
  محلول هاي شوينده معمولي 2-1- 6
  برس مويي نرم 1- 2- 7
  دستمال كاغذي يا اسفنجي 1- 2- 8
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  )IRD )2±96 با سختي  ، 4Sالستيك  1- 2- 9
  چاقو يا براي برش لغزنده ها 1- 10-2
  چسب 1- 11-2
  
  نمونه هاي آزمايش 2

كاشي ها را در كنار . تعداد نمونه هاي آزمايشي بايد در حدي باشد كه مجموع طول آنها يك متر شود
قبل از چيدن . رار دهيد به طوريكه مسير همواري ايجاد شوديك به هم قدو در حد امكان نزيكديگر 

  .خشك نماييد در نهايت آبكشي كرده و ،آنها را با مواد شوينده ماليم شسته  ،كاشي ها 
  
  روش كار 3
  آماده سازي لغزنده 1-3

ه برش داده و با يك چسب مناسب به نگه دارند 4S  ميلي متر را از يك صفحه الستيكي  9ورقي با قطر 
را تا زماني  4Sسمباده سيليكون كاربيدي را روي سطح صافي قرار دهيد و الستيك . لغزنده وصل نماييد

نگه دارنده لغزنده را روي سمباده كج نماييد تا يك . تا از حالت درخشندگي خارج شود دروي آن بكشي
ادامه دهيد كه اين  سايش را تا زماني. گوشه از اين الستيك بيشتر از قسمت هاي ديگر ساييده شود 

 زماني كه اين نگه دارنده را روي سطح افق قرار. درجه تشكيل دهد 12گوشه از صفحه با افق زاويه 
اين لبه  .مماس بر افق باشد به جزء لبه اي كه بيشتر ساييده شده است  ،تمام سطوح آنبايد  ،ميدهيد

  .ميليمتر باالتر از سطح افق باشد 1بايد به اندازه 
  يبراسيون تجهيزاتكال 2-3

 ،سپس مقياس. صفر باشد ،بدون هيچ نيروي مماسي ،مقياس مبدل بايد در ابتدا ،براي كايبراسيون
در جهت نيروي اصطكاك تنظيم ) ) گرم 200(عمود بر لغزنده برابر با نيروي (بوسيله نيروي كاليبره معلق 

  ).را ببينيد A.1شكل (مي شود
  )خشك(روش كار 3-3

 ،ذكر شد 2كاشي ها را همانطور كه در بند . مون را به خوبي شسته و خشك نماييدهر كاشي تحت آز
 ،تجهيزات درلغزنده  نصببعد از . نماييد  پاكرا از سطح آنها  يناخالص اتذر. كنار يكديگر قرار دهيد

كت مكانيزم حركت را به كار بيندازيد و اجازه دهيد تا دستگاه به اندازه يك متر روي سطح كاشيها حر
لغزنده را روي پارچه ساينده تميز ،قبل از هر اندازه گيري  .دو مسير جداگانه بايد پيموده شود. نمايد
  .كنيد
COF در امتداد مسير  ،را در طول مسير حداقل در سه نقطه ثبت نماييد و يا بوسيله ثبت كننده نمودار

  .را در هر نقطه اي بدست آوريد COFمقادير  ،تحت آزمايش 
  )تر(ش كاررو  4-3
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قسمت هم تكرار نماييد با اين تفاوت كه در ابتدا سطح را با محلول  براي اينرا   3-3روش بيان شده در  
  ) .ميلي ليتر آب مقطر 250سه قطره از عامل تر شونده  داخل (خيس نماييد  ،آب و عامل ترشونده 

  
  محاسبات 4

دو مسير را محاسبه  COFمسير و ميانگين  هر  COFميانگين  ،اگر مقادير خوانده شده ثبت شده باشد
  .نماييد

دو مسير بدست  COFهر مسير و ميانگين  COFميانگين  ،اگر يك ثبت كننده نمودار اتخاذ شده است
  .مي آيد

  .ميانگين تر و خشك كلي بايد گزارش شودعالوه بر خشك و تر براي هر مسير ويژه  COFميانگين 
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  Annex B )آگاهي براي( 
  لغزنده استاتيك – Bروش 

  
  تجهيزات و مواد 1
  تجهيزات 1-1

براي به حركت در آوردن لغزنده در تماس  ،براي تعيين ماكزيمم نيروي افقي مورد نياز يسيستم مناسب
  ).B.1شكل (با سطح كاشي استفاده مي شود

  نيرو سنج كششي 1- 1- 1
  .گرميكيلو 0.25 واحدهايقادر به ثبت  ،نوع افقي

  .كيلوگرمي 4.5وزنه  1- 1- 2
  ).IRD )2±96با سختي  4Sالستيك  1- 1- 3
  :دستگاه لغزنده كه شامل تجهيزات زير است 1- 1- 4

 20 200200فيبر چوبي با ابعادكه به يك صفحه  4Sميليمتري از الستيك   3 7575يك قطعه
شده است تا بدين وسيله بتوان تعبيه  يك قالبلبه اين صفحه چوبي  در. ميليمتر وصل شده است 

  .نيروسنج را به آن وصل نمود
براي كاشي هايي كه در ( براي ثابت كردن كاشي و ممانعت از لغزش آن  لبه داريك صفحه  1- 1- 5

  ).آزمايشگاه تست مي شوند
  .درجه سانتيگراد باشد) 110±5(ك كني كه قادر به كار كردن تا دماي خش 1-1- 6
  مواد 1- 2
و ديگري  ،ميليمتر يا بزرگتر  150ميليمتر كه ابعاد يكي  25شيشه فلوت با ضخامت دو قطعه  1- 2- 1

100 100 ميليمتر است.  
  گريت 220پودر سيليكون كاربايد  1- 2- 2
   ) FFسمباده درجه (  تر/ خشك  400نرمي  ،كاغذ سيليكون كاربيدي 1- 2- 3
  برس گردو غبار 1- 2- 4
  آب مقطر يا يون زدايي شده 1- 2- 5
  عامل تر شوندگي 2-1- 6
  اسپري دستي 1- 2- 7
  محلول هاي شوينده معمولي 1- 2- 8
  برس مويي نرم 1- 2- 9
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  دستمال كاغذي يا اسفنجي 1- 10-2
  
  نمونه هاي آزمايش 2

زمانيكه سايز كاشي هاي تحت آزمون .ميليمتر و يا بزرگتر از آن نياز است 100100مساحت سطحي با 
كاشي ها را با  .اين قطعات كوچك بايد به صفحه مناسبي چسبانيده شوند ،از اين مقدار كوچكتر باشد 

  .شوينده ماليمي شسته و آبكشي نموده و كامال خشك نماييد
  
  رروش كا 3
  آماده سازي لغزنده 1-3

را به وسيله آن طبق روش زير  4Sسمباده سيليكون كاربيدي را روي سطح صافي قرار دهيد و الستيك 
  :سايش دهيد

در مسيري با طول ( لغزنده را از سمت الستيكي آن روي سمباده سيليكون كاربيدي به سمت جلو و عقب 
درجه دوران ميدهيد سايش در اين  90را در حالت افقي در حاليكه لغزنده  .بار بكشيد 4) ميليمتر 100

. ناخاصي ها را از سطح پاك نماييد . مي باشداين يك سيكل آماده سازي سطح . جهت را تكرار نماييد
  .اين سيكل را تا زمانيكه الستيك كامال از حالت درخشندگي خارج شود تكرار نماييد

  شيشهآماده سازي سطح كاليبره كننده بر پايه  2-3
دو گرم از . از حركت شيشه جلوگيري نمايد تاقرار دهيد  لبه داري قطعه بزرگتر شيشه را روي سطح صاف

سطح شيشه را . ذرات ساينده سيليكون كاربايد به همراه چند قطره آب را روي سطح شيشيه بريزيد
اين كار تا . دهيد  مورد سايش قرار ،با يك حركت دوراني ) ميليمتر 100با ابعاد (توسط شيشه كوچكتر

براي  ،در صورت لزوم. زماني ادامه دهيد كه سطح شيشه بزرگتر به طور يكنواختي نيمه شفاف شود
  .از ساينده ها و آب جديد استفاده نماييد ،تكميل فرايند

سطح شيشه نيمه شفاف شده را با محلول شستشو شسته و آبكشي نموده و در نهايت اجازه دهيد تا در 
  .دهوا خشك شو

  قالب. قرار دهيد  ،يك صفحه لبه دار ثابت شده است توسطكه  ، شيشه سطحپايه لغزنده را بر روي 
كيلوگرمي  4.5وزنه .  كه هر دو در يك راستا قرار بگيرند لغزنده وصل نماييد قالب به طوري  نيروسنج را

نيروي خوانده شده . عيين نماييد نيروي مورد نياز  براي آغاز جنبش لغزنده را ت. را روي لغزنده قرار دهيد
  .مسير عمود بر هم انجام دهيد 4عمليات كشش را در . را ثبت نماييد

  محاسبات
                                                                                       Calibration COF    

NW

Rd    
  :كه در آن 
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  .نيروي خشك  خوانده شده بر حسب كيلوگرم مي باشد 4مجموع : 
N     : 4(تعداد كشش ها(  
W    : وزن وزنه(كيلوگرم 4.5وزن لغزنده به اضافه.(  
  

 COFنيروهاي خوانده شده بايد يكسان باشد و مقدار  ،به خوبي سايش زده شده باشد  4Sاگر الستيك 
  .باشد) 0.75±0.05( كاليبره شده 
محاسبه شده براي  COFتفاوت اگر . قبل و بعد از هر سه آزمايش تكرار و ثبت شود بايدكاليبراسيون 

. تست مور نظر بايد مجددا تكرار شودباشد ± 0.05كاليبراسيون در قبل و بعد از آزمايشات بيشتر از
كاليبره مي نمايد بايد از ثبات  ،قبل و بعد از هر سه آزمايش كاشي  را تجهيزات آزمايش شخصي كه 

  .ند آزمايش اطمينان حاصل نمايدرو
  )خشك(روش آزمايش 3-3

براي  (نمونه آزمايشي را. آب كشي نموده و خشك نماييد ،سطح آزمايش را با محلول شستشو شسته 
قالب  نيروسنج را طوري  به قالب  .لغزنده را روي آن قرار دهيد .قرار دهيدلبه دار  در صفحه )ثابت كردن

نيروي مورد نياز براي به  ،با استفاده از نيرو سنج . دو در يك راستا قرار بگيرند لغزنده وصل نماييد كه هر
  .اين نيرو را ثبت نماييد. حركت در آوردن لغزنده را تعيين نماييد

عدد مورد نياز براي محاسبه ضريب  12 ،در هر سه سطح يا سه نمونه آزمايشي ، كشش عمود بر هم 4
  .رندفراهم مي آواصطكاك استاتيك را 
  .اعداد را ثبت نماييد

اگر سطح الستيك . بازرسي نماييد ،تست شده  )يا هر سطح (را بعد از هر نمونه 4Sسطح الستيك 
  .را بايد براي آن تكرار نمود 3- 1درخشان شده باشد يا خراشيده شده باشد روش ارائه شده در بند 

  )تر(روش آزمايش 4-3
ت هم تكرار نماييد با اين تفاوت كه در ابتدا سطح را با محلول را براي اين قسم  3-3روش بيان شده در  
  ) .ميلي ليتر آب مقطر 250سه قطره از عامل تر شونده  داخل (خيس نماييد  ،آب و عامل ترشونده 

  
  محاسبات 4

  :ميانگين ضريب اصطكاك سطح تحت آزمون را طبق زير محاسبه نماييد
:               خشك  

NX

Rd ميانگين = Fd   

:                تر     
NW

Rw ميانگين = Fw  
  كه در آن

Fd   =ضريب استاتيك اصطكاك براي سطح خشك  

dR
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Fw  =ضريب استاتيك اصطكاك براي سطح تر  
Rd  =مجموع چهار نيروي خشك خوانده شده  
Rw  =مجموع چهار نيروي تر خوانده شده  
N   = 4(تعداد كشش ها(  
W  = وزن وزنه(كيلوگرم 4.5وزن كلي لغزنده به اضافه(  

ميانگين تر و خشك كلي  عالوه برميانگين ضريب اصطكاك استاتيك  خشك و تر براي هر مسير ويژه 
  .بايد گزارش شود
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  Annex C)براي آگاهي( 
  )1(سطح شيب دار -Cروش 

  
  
  تجهيزات 1
  ايمن ابزارا سطح شيب دار ب 1-1

ميلي متر مي  600و عرض  2000با طول  تابيك سطح صاف و هموار بدون  ،) C1شكل ( ابزار تست
سرعت زاويه اي كه باعث  .درجه تنظيم شود  45تا  0از  مي تواند طول امتداد زاويه  اين صفحه در. باشد

يمم زمان مورد نياز براي اينكه بنابراين ماكز. درجه در ثانيه مي باشد  1 ،افزايش زاويه صفحه مي شود
كه توسط  ،) lifting stroke( تكانه باال بري صفحه  .ثانيه مي باشد 45 ،درجه برسد 45صفحه به زاويه 

يكي حركت پيوسته و ديگري در مراحلي با : به دو روش قابل اجرا است  ،آزمايش گر كنترل مي شود
  .درجه 0.5فواصل 
كه در نمايشگر دستگاه نشان داده مي شود بيانگر زاويه اي است كه  ،)0.5±0.2(°با دقت  ،زاويه اي

  .صفحه شيب دار با سطح افق مي سازد
عالوه بر  .دو رديف نرده نصب شده است ،براي ايمني آزمايش گر  ،در امتداد لبه هاي طولي اين صفحه

يله ايمني در دستگاه يك وس ،براي ايمني بيشتر آزمايش گر و امكان حركت آزادانه وي روي سطح ،اين 
  .تعبيه شده است

  
  نمونه هاي آزمايشي 2
بايد به اندازه اي باشند تا سطحي با  ،به نمايندگي از كاشي هاي ديگر ،تعداد كاشي هاي خشك و تميز 

  .سانتي متر ايجاد نمايند 50 100مساحت 
  
  
  
  
  .را ببينيد  DIN 51 130استاندارد ) زش شخص آزمايش گرانتخاب و آمو(براي توضيح جزئي تر آزمايش ) 1(
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  سطح آزمايش 3

محدوده  . نصب نماييد) از مواد بدون تاب( تعداد مورد نياز از كاشي ها را بايد بر روي سطح يكنواختي 
ا داراي بافت يا اگر سطوح كاشي ه. مشخص نماييدسانتي متر را كامال  50 100ناحيه اي با مساحت 

  . نصب مي شود يروي صفحه با زواياي مناسب ،در جهت اين طرح ها كاشي،طرح جهت داري باشد
كه ضلع  ،طوري روي صفحه نصب مي شوند ،بدون بافت و طرح جهت دار ،كاشي هاي مستطيل شكل

ك بخش كه حاوي ي،فواصل بين كاشي ها بايد با مالتي  .بزرگتر آنها در امتداد حركت شخص باشد
اگريگيت هايي با دانه ) B)ISO 13006براي كاشي هاي گروه  .پر شود ،سيمان و سه بخش اگريگيت است

اگريگيت هايي با دانه ) A)ISO 13006براي كاشي هاي گروه . ميليمتر بايد استفاده شود 0-0.05بندي 
  .استآورده شده  B1پهناي اتصاالت در جدول . ميليمتر بايد استفاده شود 0- 1بندي 

  .بايد كامال تميز و خشك شود و عاري از هر گونه عيبي باشد،قبل از آنجام تست  ،سطح تحت آزمون
  
  

 B1جدول 
  پهناي اتصال سطح آزمايش

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  اشخاص آزمايش گر 4

  .ا انجام دهندبايد تست ر ،دو شخصي كه راه رفتن طبيعي دارند 
  
  كفش هاي آزمايش 5

مي  نيتريل-كائوچو كف اين كفش از جنس: زير مي پوشنداشخاص آزمايش گر كفش هايي با ويژگيهاي 
  .مي باشد C2ظاهر آن شبيه به شكل . مي باشذ  ISO 868 ،)5±73(Shore-Aسختي آن طبق . باشد

                                                             

  گروه كاشي ابعاد كاشي پهناي اتصال
mm8 همه سايزها A 

2 mm 100100<   
  
  
B 
  

3 mm100 100 
3 mm100150 
3 mm200100 
3 mm200200 
كاشي هايي كه يك يا بيشتر از يك لبه با  5

  .ميليمتر دارند 200طول بزرگتر از 
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  لغزان كننده هاي آزمايش 6
  .استفاده مي شود 10W30با درجه ويسكوزيته  SAEروغن موتور 

  .روغن را درون يك ظرف كامال درزگيري شده نگهداري نماييد ،براي جلوگيري از تغييرات ويسكوزيته
  
  روش كار 7

  .يگراد باشددرجه سانت) 23±5(روغن و سطح تحت آزمون بايد  ،كفش ،درجه حرارت اتاق آزمايش
كف . ميلي ليتر روغن را به صورت كامال يكنواخت روي سطح بماليد) 100±1(قبل از انجام آزمايش 

  .كفش را هم به اين روغن آغشته نماييد
با گامهايي با طول  ،و روي سطح. شخص آزمايشگر در حالت ايستاده روي سطح شيب دار قرار مي گيرد 

درجه در ثانيه مي  1 ،سرعت تغيير زاويه صفحه از سطح افق .هدحركت رفت و برگشتي انجام ميد ،كفش
در ،بايد با تكرار آزمايش  ،كه در آن شخص در آستانه سقوط قرار مي گيرد ،صحت  زاويه بحراني. باشد

     .تاييد شود ،زواياي كمتر و بيشتر از اين زاويه
  .يين مي شودطي سه مرحله تع ،با شروع از سطح افق ،زاويه بحراني سطح آزمايش

سطح آزمايش بايد مجددا براي انجام ) در مجموع اين سه مرحله( بعد از انجام هر مرحله از آزمايش
  .مرحله بعدي روغن كاري شود

  .تمام مراحل ذكر شده بايد توسط شخص دومي هم انجام شود
  
  محاسبات 8

 7همانطوري كه در بند . شودميانگين زواياي بحراني حاصله از انجام آزمون توسط دو شخص بايد گزارش 
  .زاويه بحراني حاصله از انجام آزمون توسط هر شخص هم بايد گزارش شود ،تذكر داده شد


