
  

 ISOاستاندارد بين المللي                                                             

10545-12                                              

    

  چاپ اول                                                                                                        

                                                                                                          15-11-1994  

  

  

  

  كاشي هاي سراميكي 

  :12بخش 
  تعيين مقاومت به يخ

  

  
 
  

  
                                                                                                                       

                                                                                                                                      



٢ISO 10545-12:1994(E)                                                                                                             

 

  هدف و دامنه 1
گرفته شده روشي براي تعيين مقاومت به يخ همه كاشي هاي سراميك در نظر  ISO 10545اين بخش از 

  .براي استفاده در شرايط يخ زدگي در حضور آب را توضيح مي دهد
  
  اصول 2

همه سطوح  .قرار مي گيرند -C0  5  و+ C0  5كاشي ها در سيكلي بين ،بعد از اشباع كاشي ها با آب 
  .شدن يخ  قرار بگيرند آب - بار در سيكل يخ زدگي 100اقل كاشي ها بايد حد

  
  تجهيزات و مواد 3
  خشك كن  3-1
  .درجه سانتيگراد است) 110±5(كه قادر به كار كردن در دماي  

مادون قرمز و سيستم هاي خشك كن ديگر كه نتايج يكساني از آنها حاصل شده  ،ميكروويومي توان از 
  .استفاده كرد هم ،است

  ترازو 3-2
  .جرم نمونه آزمايشي%  0.01با دقت  
   خال سازيتجهيزاتي براي اشباع با آب بعد از  3- 3

 kpaبه اندازه  ،بوسيله يك پمپ خال كه قادر است فشار هوا را در تانكي كه حاوي كاشي ها است 
  .كاهش دهد) 4±60(
  فريزر 4-3

هر قطعه بايد . مترمربع منجمد نمايد  0.25كاشي را با حداقل مساحت سطح  10فريزي كه بتواند حداقل 
  .بتواند به طور مجزا روي پايه قرار بگيرد

  جير5-3
  آب  3- 6
  .درجه سانتيگراد) 20±5(با حفظ دماي  

  ترموكوپل 7-3
  .يا هر وسيله مناسب ديگر براي اندازه گيري دما

  
  نمونه هاي آزمايشي 4
  نمونه 1-4
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كاشي ها بايد عاري از هر عيبي . بايد استفاده شود  m20.25 عدد كاشي كامل با حداقل سطح  10حداقل 
 ،سوراخ ها  ،تركها ،شكستها : اشي ها بايد عاري از آنها باشند عبارت است از عيوب مربوطه كه ك. باشند 

  .لب پريدگي و پريدگي گوشه ها
عيوب بايد قبل از تست بوسيله رنگ ثابت مشخص شوند و پس از  ،اگر كاشي هاي معيوب تست شوند 

  .عيوب مورد بررسي قرار بگيرند ،انجام آزمون
  ايشيآماده سازي نمونه هاي آزم 2-4
درجه سانتيگراد قرار دهيد تا زمانيكه به وزن ثابت برسند به  110كاشي ها را درون خشك كن با دماي  

ساعت كمتر از  24اين معني كه تفاوت وزني دو بار متوالي قرار دادن درون خشك كن با فاصله زماني 
  .هر كاشي بايد ثبت شود) m1(جرم خشك . درصد گردد 0.01

  
  آباشباع كردن با  5
 ،) 3-3(كاشي ها را به صورت عمودي در داخل تانك خال ،بعد از سرد شدن كاشي ها تا دماي اتاق 1-5

سپس پمپ خال را به تانك وصل نموده و عمل تخليه . بدون تماس با يكديگر و با ديواره تانك  قرار دهيد
به ) 3- 6(آب را طوري سپس .كيلو پاسكال زير فشار اتمسفر ادامه دهيد) 60±2.6(هوا را تا فشاري حدود 

فشار را . ميليمتري باالي كاشي ها را آب بگيرد 50كه تا  ،درون تانك كه تحت فشار است طوري بريزيد
  .دقيقه در همين فشار نگه داشته و سپس اجازه دهيد به فشار اتمسفر برسد  15به مدت 

طح صافي پهن كرده و آب اضافي جير را روي س. را با آب مرطوب كرده و آب آن را بچالنيد ) 3-5(جير
  .سطوح برجسته كاشي ها را با جير نمناك نگه داريد. سطوح كاشي ها را با آن بگيريد 

  .هر كاشي را ثبت كنيد)  m2(جرم تر
با استفاده از فرمول زير محاسبه   ،كه بر حسب درصد جرمي بيان مي شود ،E1 ،جذب آب اوليه  5-2

  مي شود
                                                                                                    100
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  در آن كه
m1  :جرم خشك هر كاشي است.  
m2 :جرم تر هر كاشي است.  
  
  روش كار 6

كه نماينده تمام خواص نمونه هاي آزمايشي باشد  ،يكي از ضخيم ترين كاشي هاي تحت آزمايش را
از لبه كاشي در مركز آن لبه ايجاد نماييد  mm 40و به فاصله  mm 3يك سوراخ به قطر . انتخاب نماييد 

را در روي سوراخ قرار دهيد و اطراف آن را با يك اليه نازك از يك ماده عايق ) 3-7(يك ترموكوپل. 
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در صورتي كه ايجاد سوراخ به اين شكل . درزگيري نماييد) ن منبسط شوندهبراي مثال پلي استير(حرارت 
بعد . از سطوح كاشي گذاشته و كاشي دوم را روي آن بچسبانيد ترموكوپل را در مركز يكي  ،ممكن نباشد

كه بين هر كدام  قرار دهيد) 4-3(درون فريزر طوري تمامي كاشي هاي تحت آزمون را به صورت عمودي
ي را كه يكاش. فاصله اي مناسب جهت امكان جريان هوا روي كليه سطوح وجود داشته باشد ،از آنها 

دماي ترموكوپل بيانگر . ترموكوپل بر روي آن نصب شده است در مركز نمونه هاي آزمايشي قرار دهيد 
 مي توان ،فقط در مورد آزمايشات تكراري با نمونه هاي يكسان. دماي همه كاشي هاي تحت آزمون است

ترموكوپل صرف نظر كرد و سپس كنترل هاي اتفاقي بايد با يك ترموكوپل در يك كاشي انجام از نصب 
  .درجه سانتيگراد باشد ±5همه اندازه گيريهاي دماها بايد با دقت .شود

دماي كاشي را به مدت . كاهش دهيد h C0  20/حداكثر سرعت درجه سانتيگراد با  - 5دماي كاشي را تا 
درون آن غوطه ور  را به كاشي اسپري كنيد و يا كاشي را )3-6(آب .اين دما نگه داريد دقيقه تحت 15

. دقيقه در اين دما نگه داريد 15درجه سانتيگراد برسد و به مدت + 5نماييد تا زمانيكه دماي كاشي به 
در آب دماي توقف بين سيكل ها تنها در زماني كه نمونه . بار ديگر تكرار كنيد 100اين سيكل را حداقل 

  .مجاز است ،غوطه ور باشددرجه سانتيگراد + 5
  .ثبت نماييد )m4(و بعد از خشك كردن آنها تا رسيدن به وزن ثابت) m3(وزن كاشي ها را بعد از آزمايش 

با استفاده از فرمول زير محاسبه مي  ،كه بر حسب درصد جرمي بيان مي شود  ،E2 ،جذب آب نهايي
  :شود
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  كه در آن         
m3   :تر پس از آزمايش است جرم هر كاشي.  
m4   :جرم هر كاشي خشك بعد از آزمايش است.  

و يا اگر ( سطوح مناسب و يا لعاب دار و لبه ها را با چشم غير مسلح  ، سيكل آزمايشي 100بعد از 
را بررسي  lx 300سانتيمتر تحت روشنايي تقريبي  25-30و از فاصله ) معموال عينك مي زنيد با عينك

شانه اي از احتمال ايجاد عيوب در مراحل نسبتا اوليه آزمون در دست باشد به منظور تسريع اگر ن. نماييد
كليه صدمات مشاهده شده بر . در ارائه گزارش مي توان بررسي كاشي ها را در مراحل مياني نيز انجام داد

  .لبه هاي كاشي بايد ثبت شود يا ولعاب دار ،مناسب روي سطوح 
  
  گزارش آزمايش 7

  :آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد گزارش
a(  مرجع اين بخش ازISO 10545   
b( شامل هر سطح بر جسته  ،كاشي ها  شرحي از) اگر نياز باشد( 
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c( تعداد نمونه هاي آزمايشي 

d( جذب آب اوليه، E1  

e( جذب آب ثانويه، E2  

f(  يخ  سطوح و لبه هاي كاشي ها بعد از تست ،شرحي در مورد عيوب قبل از تست و صدمات لعاب
 زدگي

g( سيكل 100ي هاي صدمه ديده بعد از تعداد كاش                                                                               


