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  هدف و دامنه  1
به  (براي تعيين مقاومت به ترك همه كاشي هاي سراميكي آزمايشيروش   ISO 10545اين بخش از  

  .ارائه مي دهد )در آنها ايجاد شده استذاتي  براي دكوراسيون  ترك جزء برخي از كاشي هايي كه
  
  تعريف 2
  :تعريف زير برا ي بيان اين تست نيا زاست 
  .كها يا خطوط مويي ريزي كه در سطح لعاب محدود مي شوندتر) : craze(ترك  1- 2
  
  اصول 3

در و  زمانيكه كاشي ها درون اتوكالو تحت فشار و بخار قرار مي گيرند تركها ايجادتعيين مقاومت به 
  .بررسي سطح كاشي ها بوسيله اعمال جوهر بر سطح آنها نهايت

  
  تجهيزات 4
  اتو كالو 4-1

بخار مي تواند . كاشي با فاصله جدايش مطلوب دارد  5راي قرار دادن داخلي كافي بحجم مخزني كه 
دماي بخار . ساعت ايجاد شود  2به مدت ) kpa) 20±500توسط يك منبع خارجي براي توليد  فشار 

اتوكالوي (داخلي باشد استفاده شود،ممكن است اتوكالوي كه ايجاد بخا رآن . است )C0) 1±159حدودا 
  .)شودكه مستقيما گرم مي 

  
  نمونه هاي آزمايشي  5
  .كاشي بايد تست شود  5حداقل 5-1
البته  دادمي توان به قطعات كوچكتر برش  را كاشي هاي بزرگ كه داخل اتوكالو جا نمي گيرند 5-2

الزم به ذكر است كه قطعات بريده شده بايد حداكثر ابعاد . تمام قطعات برش داده شده بايد تست شوند 
  .را داشته باشند

  
  روش كار  6
اگر معموال عينك داريد با ( ابتدا سطح كاشي ها را براي بررسي عيوب ظاهري با چشم غير مسلح  1- 6

همه نمونه ها در ابتداي .  مالحضه نماييد lx 300سانتي متر زير نور المپ  30تا  25از فاصله ) عينك
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مي توضيح داده  3-6در بخش  (  methelene blueمحلول  مي توان از  .عاري از ترك با شند  بايد تست
  .كردبراي ظاهر كردن تركها ي ايجاد شده در سطح استفاده  )شود

درجه ) 500±15(در دماي  C°/h 150با حداكثر سرعت گرمايش  ،كاشي ها جهت آماده سازي 
به جزء كاشي هاي تازه پخته شده كه براي (ساعت حرارت داده  مي شوند 2سانتيگراد به مدت حداقل 

  ).ارف داخلي ساختمان در نظر گرفته شده اندمص
  . نمونه هاي آزمايشي را  درون اتو كالو قرار دهيد كه جريان هوا بتواند بين آنها گردش نمايد طوري 2- 6

   و دماي )kpa20±500 (ساعت باال ببريد تا به فشار  1فشا رداخل اتو كالو را به تدريج در مدت زمان 
چه (منبع توليد بخار . ساعت نگه داريد 2برسد و در اين شرايط به مدت  درجه سانتيگراد )±159 1(

اجازه دهيد فشار داخل اتوكالو به سرعت پايين بياييد و به فشار . را خاموش نماييد  )داخلي و چه خارجي
سپس . ساعت  داخل اتوكالو باشند تا خنك شوند 0.5و بعد از آن بايد كاشي ها به مدت اتمسفر برسد 

  .ساعت روي سطح صافي قرار دهيد تا خنك شوند  0.5ه داخل آزمايشگاه آورده و به مدت ب ارها  نمونه
محلول آبي متيلن بلو كه حاوي مقدار كمي عامل خيس كنندگي است را % 1مثال  ، يجوهر مناسب 3- 6

  .بعد از يك دقيقه جوهر را با يك پارچه نم دار پاك كنيد . بماليد روي سطح آزمونه 
توجه كنيد كه تركها را با . مونه هاي تست شده را از جهت وجود ترك مورد بررسي قرار دهيد ن 4- 6

  .خراش ها اشتباه نگيريد 
  
  گزارش آزمايش  7
  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد  

a(  اعالم مرجع اين تست درISO 10545   
b( شرحي از كاشي ها  

c(  تعداد نمونه هاي آزمايش 

d( آزمايش ترك داري  تعداد نمونه ها 

e(  توضيح تركها) عكس و يا نقاشي ،توضيح نوشتاري( 
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