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  هدف و دامنه1
 مقاومت به مواد شيميايي كاشي ها در دماي اتاق تعيينويژه براي  روشي ISO 10545اين بخش از      

  . كه قابل اجرا براي تمام انواع كاشي ها مي باشد ،ي دهدارائه م
  
  مراجع اعتباري  2
در زمان . استفاده گرديده است   ISOاستانداردهاي ذيل شامل قرار دادهايي است كه در اين بخش از   

حيه اين استانداردها معتبر بوده اند و هر زمان كه اين استانداردها مورد اصال ، ISOانتشار اين بخش از 
در حال حاضر گروههايي به صورت پيوسته . خواهد بود  ISO 10545قرار بگيرند مورد قبول اين بخش از 

.  استانداردهاي ذيل را بررسي مي نمايند تا امكان استفاده از ويرايش هاي جديد آنها را فراهم سازند
  . نمايندسندهاي استاندارد بين المللي معتبر را نگهداري مي  IES و   ISOاعضاء 

ISO 3585  : 1991  . خواص – 3.3شيشه بروسيليكات  
  
  اصول  3

  .قرار دادن نمونه ها در معرض محلول هاي آزمايشي و بررسي ظاهري آنها بعد از زمان معين
  
  محلولهاي آزمايشي حاوي آب 4
  مواد شيميايي خانگي  4-1

  ) g/l 100(محلول كلريد آمونيوم 
  نمكهاي استخر شنا 4-2

  :تهيه شده از  ، mg/l 20،سديم تهيپو كلريمحلول 
  كلر فعال ) m/m(% 13هيپو كلريت سديم نوع صنعتي با حدود 

   هااسيد و باز 4-3
  )L(با غلظت كم 1- 3- 4
a (3 ،محلول اسيد هيدروكلريك %(v/v)،   كه از اسيد هيدرو كلريك غليظ)g/ml 19/1=ρ (شده  تهيه

  .است
b ( محلول اسيد سيتريك )g/l 100(  
c ( محلول هيدروكسيد پتاسيم)g/l 30(  
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  )H(با غلظت باال  4- 3- 2
a (18 ،محلول اسيد هيدرو كلريك% )v/v(، كه از اسيد هيدروكلريك غليظ) gr/mlit 19/1=ρ ( تهيه

  . شده است
b ( 5محلول اسيد الكتيك) %v/v.(  
c ( محلول هيدروكسيد پتاسيمg/l 100  
  
  تجهيزات 5
  درپوش دارلوله   1 -5

  . باشد ياهر ماده مناسب ديگر  ISO )  3585( 3.3لوله از شيشه بروسيليكات جنس
  درپوش دار سيلندر 5-2
يا هر ماده مناسب ISO )    3585( 3.3شيشه بروسيليكاتي  جنس از )يا سوراخ دار براي پر كردن آن(

  .ديگر
   خشك كن 5-3

امكان خشكايش سريع سيستم هايي كه از ماكروويو و مادون قرمز و  مي توان ).  C0) 5±110تا دماي 
  .استفاده نمود ،در صورت حصول نتايج يكسان ،دارند

  جير پارچه 5-4
  )flax(پارچه سفيد از جنس كتان يا فالكس  5-5
  )مثل پالستين( مواد مهرو موم كننده  5-6
  .گرم 0.05ترازو با دقت   5-7
   HBمداد با سختي  5-8
  المپ الكتريكي  5-9

  )براي مثال سيليكوني( سفيد  وات با نور 40
  
  نمونه هاي آزمايشي 6
عدد است كه هر نمونه بايد شامل تمام ويژگي كاشي  5براي هر محلول  آزمايشتعداد نمونه هاي  1- 6

آن ناحيه اي كه تست مي شود . باشد مثال اگر سطح يك كاشي داراي رنگها و يا دكورهاي مختلف باشد 
  .بايد شامل تمام موارد باشد

   آزمايشيسايز نمونه هاي  2- 6
  كاشي هاي بدون لعاب  2-1- 6
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كه يك لبه آن بايد بريده نشده باشد و لبه اصلي   ،ميلي متر است 50 50يك مربع  آزمايشنمونه 
  .باشد

  كاشي هاي لعاب دار 2-2- 6
  .بر مي گيردبايد سالم باشد كه همه كاشي و يا قسمتي از آن را در آزمايش  نمونه

  آماده سازي نمونه 3- 6
نمونه هاي آزمايشي با سطح معيوب نبايد استفاده . نماييدتميز  )مثل متانول (ي با محلول را سطح نمونه

  .شوند
  
  براي كاشي بدون لعاب  آزمايششيوه  7
. سد قرار دهيد تا زمانيكه به وزن ثابت بر) 5±110 (C0دماي  با) 3- 5(نمونه را درون خشك كن  7-1 

درصد گردد  0.1به اين معني كه تفاوت وزني بين دو بار متوالي قرار دادن درون خشك كن كمتر از 
  .ي اتاق خنك شودادر دم سپس اجازه دهيد تا 

  .نماييداستفاده  ،شده ذكر2- 3- 1،4-3-2،4- 4 ، 1-4كه در از محلول هاي 
لبه . نماييدغوطه ور  mm  25عمق  تا ،كه حاوي محلول هاي ذكر شده است  ،نمونه ها را درون ظرفي

روز در دماي  12درب ظرف را بسته و به مدت . بريده نشده كاشي بايد كامال درون محلول غوطه ور باشد 
C0) 2+20(  دهيدقرار .  

 دقيقه در آب جوش قرار 30روز در آب روان و سپس به مدت  5به مدت  را بعد از اين مرحله نمونه ها 
كه آب آن چالنده شده   ،را يك دستمال جير خيس سپس ) . وطه ور باشند درآب غبايد كامال (  دهيد
  .نماييدخشك )C0 )5+110و در دماي  به سطح نمونه ها بماليد ،است

  كالس بندي 7-2
و يا اگر (متري با چشم غير مسلح  30تا  25سطح نمونه ها و لبه هاي بريده نشده آنها  را از فاصله 

نمونه ها در نور  بررسيدر نور مصنوعي ويا نور آفتاب بررسي نماييد از  )با عينك معموال عينك مي زنيد
   . مستقيم آفتاب اجتناب شود

  : كاشي ها به كالس هاي زير تقسيم بندي مي شوند
  2- 4و  1-4براي محلول هاي آزمايشي در  1- 2- 7

  .تاثير قابل ديدن نيست:  UAكالس 
  .قابل ديدن است ،هتاثير در لبه هاي بريده شد: UBكالس 
  .لبه هاي بريده نشده و تمام سطح كاشي قابل ديدن است ،تاثير در لبه هاي بريده شده: UCكالس 

     1-3-4براي محلول هاي آزمايشي در  2- 2- 7
  .تاثير قابل ديدن نيست:   ULAكالس 
  .قابل ديدن است ،تاثير در لبه هاي بريده شده: ULBكالس 
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  .لبه هاي بريده نشده و تمام سطح كاشي قابل ديدن است ،هاي بريده شدهتاثير در لبه : ULCكالس 
  2-3-4براي محلول هاي آزمايشي در  3- 2- 7

  .تاثير قابل ديدن نيست :UHAكالس 
  .قابل ديدن است ،تاثير در لبه هاي بريده شده: UHBكالس 
  .كاشي قابل ديدن استلبه هاي بريده نشده و تمام سطح  ،تاثير در لبه هاي بريده شده: UHCكالس 

  
  شيوه تست كاشي هاي لعاب دار  8
  اعمال محلول هاي آزمايش  8-1

و سپس لوله را وارونه كرده و  .بماليد ) 2-5(ميليمتر در اطراف لوله  3را به ضخامت ) چسب(ماده درزگير
  . بزنيدو دوباره اطراف آن را چسب  سطح صافي از كاشي قرار داده رد

) mm) 1±20را تا ارتفاع   2-3-4و در صورت نياز محلولهاي 1-3-4 ، 2-1،4- 4سپس محلول هاي 
  .باشد) C0 2±20(الزم به ذكر است كه دما در حين تست بايد در حدود . بريزيددرون لوله 

بايد به  ،دننمك هاي استخر شنا و يا اسيد سيتريك باش،مواد شيميايي خانگي   ، اگر محلولهاي آزمايشي
ساعت در تماس بانمونه آزمايشي باشد و بعد از آن سيلندر را بر داشته و سطح لعاب دار را تميز  24مدت 

  .تا كامال از سطح كاشي پاك شود شستهكرده و با يك حالل مناسب چسب را
اس روز در تم 4براي محلول هاي اسيد هيدركلريك و هيدروكسيد پتاسيم الزم است كه محلولها به مدت 

نمونه آزمايشي به همراه سيلندر حاوي محلول را يكبار در روز تكان دهيد و . با سطح كاشي باشند 
بعد از دو روز محلول را عوض كرده و  .مطمئن شويد كه سطح محلول در سيلندر تغييري نكرده است

الل مناسب پاك و سپس بعد از دو روز ديگر سيلندر را بر داشته و چسب را با يك ح بريزيد محلول جديد
  .نماييد

  كالس بندي 8-2
  اصول 1- 2- 8

 2- 2-2-8در ابتدا تست مداد را كه  آنبعد از .  نماييدسطح را كامال خشك  به ارزيابي قبل از شروع
چندين خط در قسمتي از كاشي كه در تماس با ) 5-5(با مداد. دهيدانجام  ،توضيح داده شده است 

موفق به اگر . اقدام به پاك كردن خطوط نماييد ستمال مرطوبو سپس با يك د كشيدهمحلولها بوده 
پذير نيست و بايد اعالم  براي اين كاشي امكان 1كالس بندي بر طبق شكل   ،پاك كردن خطوط نشديد

براي اين كاشي   ،جايگزين يك كالس بندي عيني. » باشد  يكالس بندي نرمال امكان پذير نم«  نماييد
  .ر گرفته شده استدر نظ 3- 2- 8ها در قسمت 

  كالس بندي نرمال  2- 2- 8
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و  3-2- 2-8و  2- 2-2-8.  1-2-2-8كاشي هايي كه تست مداد شده اند مطابق با دستورالعمل هايي 
  .كالس بندي مي شوند 1مطابق تصوير 

  آزمايش عيني  2-1- 2- 8
در تمام زوايا  )كو يا اگر هميشه عينك مي زنيد با عين(را با چشم غير مسلح  آزمايشيسطح نمونه هاي 

سانتي متر مورد بررسي قرار دهيد و سطح آن را از لحاظ ميزان تغييرات انعكاس  25از فاصله استاندارد 
  .مقايسه كنيد ، نور و يا براقيت با سطحي از كاشي كه در معرض تست نبوده است

مونه ها در مقابل نور از بررسي ن( بررسي نماييد lx  300نمونه ها را در نور طبيعي و يا نور مصنوعي 
  ).مستيم آفتاب بپرهيزيد

را اجرا كنيد و  2- 2-2- 8تست مداد توضيح داده شده در  ، بعد از آزمايش اگر اثر ظاهري مشاهده نشد
  .اجرا نماييد ،توضيح داده شده است  3-2- 2- 8ه در اگر دوباره اثر ظاهري ديده نشد تست انعكاس را ك

  تست مداد 2-2- 2- 8
سطحي كه در تماس با محلولها بوده و سطحي كه ( در هر دو قسمت كاشي ) 8- 5(مداد چندين خط با 

  . بكشيد) در تماس با محلول نبوده 
سطح  ،اگر خطوط در قسمتي كه در تماس بامحلولها بوده پاك شود .  نماييدسپس خطوط را پاك 

  .است Bسطح متعلق به كالس  ،است و اگر پاك نشود Aمتعلق به كالس 
   تست انعكاس 2-3- 2- 8

زاويه برخورد نور . در سطح آزمايش شده كاشي بيفتد ) 9- 5(كاشي را طوري قرار دهيد كه تصوير المپ
  .باشد) mm )100+350درجه باشد و فاصله بين كاشي و منبع نور بايد  45به سطح يابد حدودا 

ير كه تصودهيد را طوري قرار كاشي. باشد نه براقيت سطح) آشكار بودن( بايد تندي انعكاس  ارزيابيرامعي
  )كه در تماس با محلولها بوده و سطحي كه در تماس با محلول نبودهسطحي ( المپ همزمان دردو قسمت

  . بيفتد و تفاوت وضوح نور انعكاسي در هر دو قسمت را بررسي نماييد
 ،ور المپ واضح بودكاس نعاگر ان. قابل اجرا نمي باشد   ،ندراين تست براي كاشي هاي  كه لعاب مات دا

اين سطح در ) تيره و كدر بود(قرار مي گيرد و اگر انعكاس واضح و روشن نبود Bاين سطح در كالس 
  .قرار داده مي شود Cكالس 

  كالس بندي عيني جايگزين  3- 2- 8
كالس بندي نرمال "براي كاشي هايي كه تست مداد آنها موفق نبوده است و به عنوان كاشي هايي كه 

  :كالس بندي جايگزين زير استفاده مي شود ،گزارش شده اند "ها امكان پذير نمي باشند براي آن
   2-4و  1- 4براي محلول هاي آزمايشي ذكر شده در  3-1- 2- 8

  .تاثير قابل ديدن نيست  : GA(V)كالس 
  معلوم تغييرات ظاهري:  GB(V)كالس 
  سطح اصلي ناقص و يا كاملاز بين رفتن :  GC(V)كالس 

  1- 3- 4براي محلول هاي آزمايشي ذكر شده در  3-2- 2- 8
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  .تاثير قابل ديدن نيست:  GLA(V)كالس 
  تغييرات ظاهري معلوم:  GLB(V)كالس 
  سطح اصلي ناقص و يا كاملاز بين رفتن :  GLC(V)كالس 

  2-3-4براي محلول هاي ذكر شده در  3-3- 2- 8
كاشي ها به كالس هاي زير  ،ه شوند استفاد 2-3-4اگر توافق شده باشد كه محلولهاي ذكر شده در 

  :تقسيم بندي مي شوند
  .تاثير قابل ديدن نيست :GHA(V)كالس 
  معلومتغييرات ظاهري : GHB(V)كالس

  از بين رفتن ناقص و يا كامل سطح اصلي: GHC(V)كالس 
        
  گزارش آزمايش 9

  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد
a(  اعالم مرجعISO 10545 وط به اين بخشمرب  
b(  شامل آماده سازي نمونه ها ،توصيف كاشي ها 

c( محلول هاو مواد استفاده شده 

d(  1-2-8نتايج به دست آمده از روش توضيح داده شده در 

e(  چنانچه مناسب  2-8يا  2- 7برطبق  ،كالس بندي براي هر محلول آزمايشي و هر نمونه آزمايشي
                                                                                                                           .  با آن باشد
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  اعمال ماده شيميايي
  

  آزمايش عيني
  

  
  

                                        
  اثر غير قابل رويت                                     اثر قابل رويت                                  

   
  
  

  HBتست مداد                                    تست انعكاس                                     
  پاك كردن مرطوب                                                                                     

  
  
  

                                  
                               

  پاك شده        شده     پاك ن      وضوح                       هاله وكدري                           
  
  
  
  
  

                     GC                                           GB                                                GA 
                   GLC                                          GLB                                            GLA 
                   GHC                                         GHB                                            GHA 

 
 

      
  كالس بندي براي مقاومت شيميايي كاشي هاي لعاب دار – 1شكل         


