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  هدف و دامنه 1
براي تعيين مقاومت به لكه كاشي هاي سراميكي با سطح  يروش مناسب ISO 10545  ين بخش از ا

  .مناسب را توضيح مي دهد
  
  مراجع آگاهي دهنده 2

در زمان . استفاده گرديده است   ISOرار دادهايي است كه در اين بخش ازاستانداردهاي ذيل شامل ق
ن استانداردها معتبر بوده اند و هر زمان كه اين استانداردها مورد اصالحيه اي ، ISOانتشار اين بخش از 

 گروههايي به طور پيوسته  در حال حاضر. خواهد بود  ISO 10545قرار بگيرند مورد قبول اين بخش از 
 .آورندويرايش هاي جديد آنها را فراهم  از امكان استفاده تاررسي استانداردهاي ذيل هستند بدر حال 

  . سندهاي استاندارد بين المللي معتبر را نگهداري مي نمايند IES و   ISOعضاء ا
ISO 10545-7 –  تعيين مقاومت سايشي سطح براي كاشي هاي لعاب :  7بخش  –كاشي هاي سراميكي

   .دار
   

  اصول 3
يده مي سطح مناسبي از كاشيها با محلولهاي ويژه اي در زمان معيني سنج ماسدر اثر تمقاومت به لكه 

با چشم مورد بررسي  هاظاهري آنشده  و در نهايت تغييرات تميز  شيوه هاي خاصي  بهاين سطوح . شود
  .قرار مي گيرد

  
  عوامل لكه زا 4
  )خميرها(لكه هايي كه اثر بر جا مي گذارند  4-1
  Annex Aمطابق با توضيحات در ): light oil(سبك عامل ايجاد كننده لكه سبز در روغن  1- 1- 4
  Annex Bمطابق با توضيحات در ): light oil( يجاد كننده لكه قرمز در روغن سبكعامل ا 2- 1- 4
  .لكه هايي كه اثر شيميايي و اكسيداسيون دارند 2- 4
  )در الكل gr/lit13محلول ( يد 1- 2- 4
  .كه يك اليه تشكيل مي دهند: ) stains(لكه ها  3- 4
  ).1979( زيتونروغن توافق نامه  ف بين المللييعارت مطابق با:  )olive oil( زيتونروغن  1- 3- 4
  
  ميز كردنت 5
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  عوامل پاك كننده 5-1
  )C05±55(آب گرم  با درجه حرارت  1- 1- 5
  )7.5تا  PH  ، 6.5يك عامل تجاري كه حاوي ساينده ها نباشد با ( عامل پاك كننده ضعيف  2- 1- 5
  ) 10تا  PH  ، 9نده ها باشد با يك عامل تجاري كه حاوي ساي( عامل پاك كننده قوي  3- 1- 5

  .عوامل پاك كننده استفاده شده نبايد حاوي اسيد هيدرو فلوريك و يا تركيبات وابسته به آن باشد
  حالل هاي مناسب 4- 1- 5
) g/ml 1.91=( HCLآماده شده از % 3)v/v( [  3+97رقيق شده : اسيد هيدروكلريدريك  4-1- 1- 5

  . ]غليظ 
  g/l 200محلول : هيدروكسيد پتاسيم  4-2- 1- 5
  استون 4-3- 1- 5

  .شود آورده ميخصوصياتش  ذكر اگر حالل ويژه ديگري استفاده شود در گزارش آزمايش با
  :روش پاك كردن و تجهيزات  5-2
  :Aروش  1- 2- 5

  .دنماييدقيقه شسته و سپس با پارچه مرطوب خشك  5آب گرم روان به مدت با   را سطح نمونه
  :Bروش  2- 2- 5

و  نمودهكه زبر نباشد تميز )يا اسفنج(  عامل پاك كننده ضعيف توسط پارچه ايدست و سطح نمونه را با
  .نماييد در نهايت با يك پارچه مرطوب خشكسپس  زير آب روان قرار داده و 

  :Cروش  3- 2- 5
  :از تجهيزات  مثالي. نماييدبا عامل پاك كنده قوي به صورت مكانيكي تميز  راسطح نمونه 

  .مي چرخد r/min 500كه با فركانسي در حدود  ،سانتي متر 8با قطر  ،دوار با موهاي زبرفرچه  -
 سيستم تغذيه مناسب بهانكي كه براي نگهداري عامل پاك كننده در نظر گرفته شده است كه بايد ت -

  .  باشد و از طرف ديگر به فرچه متصل باشد مجهز باشد
ب روان شسته و در نهايت به آسپس سطح نمونه را زير دهيدمل پاك كردن را ادامه دقيقه ع 2به مدت 

 .                                                                                     نماييدراخشك آن كمك پارچه مرطوب سطح 
                                                                                :                                                  Dروش 4- 2- 5
به طور  ن راآسپس سطح  كردهغوطه ور) 5- 1- 4(ساعت داخل حالل مناسب24زمايشي رابه مدتآ مونهن

به اتمام  ردن زمانيعمل پاك ك.نماييدخشك ودر نهايت با يك پارچه مرطوب شسته ب روان آبا  كامل
         .                       ببرد لكه را از بين) 5- 1- 4(كه يكي از حاللها مي رسد

  تجهيزات يدكي 5-3
  .)C0 5±110( با دماي كاركرد : خشك كن 1- 3- 5
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 د كه زمان خشكايش را كوتاهتر مي كن ديگري مادون قرمز يا هر سيستم خشكايش،ميكرو ويو مي توان از
  ).صورتيكه نتايج يكسان حاصل گردد در.( نموده استفاد

  
  نمونه هاي آزمايش 6
 بايد ،كه مي تواند كاشي كامل يا قطعات بريده شده باشد) كه تا به حال استفاده نشده ( منمونه سال 5

اگر كاشي ها . با مساحت كافي براي جدا سازي لكه ها مورد نياز است يدر هر صورت سطح. استفاده شود
به طور كامل با آب شسته   را نمونه ها.  نمودكاشي هاي اضافي استفاده  مي توان از ، چك باشندخيلي كو

 شده اندنمونه ها زماني خشك . نماييدخشك  )C0) 5±110و سپس در خشك كن تنظيم شده تا دماي 
در  .گرم باشد 0.1كه وزن آنها ثابت شود به اين معني كه تفاوت بين دو وزن گرفته شده بايد كمتر از 

  .داخل دسيكاتور در دماي اتاق خنك مي شوند ها نمونه نهايت
نمونه ها بايد طبق روش  ،زمانيكه توافق شده باشد كه كاشي هاي بدون لعاب بعد از سايش تست شوند 

  .دور آماده شده باشند 600و در   ISO 10545-7توضيح داده شده در 
  
  روش كار 7
  اعمال عوامل لكه زا  7-1 

قطره از هر  4يا  3سپس حدود . را روي سطح بماليد )  4-1-2يا  4- 1-1(قطره از خميرها  4يا  3حدود 
يك شيشه ساعت محدب با . بريزيدنمونه  روي سطح در نقاط جداگانه اي را  ) 4- 3- 1و  4-2-1(مايع 

لك در يك سطح   به جهت اينكه قطره( ميليمتر را روي قطره هاي اعمال شده قرار دهيد  30قطر حدودا 
  .ساعت روي سطح قرار دهيد 24و سپس عوامل لكه زا رابه مدت ) دايره اي ماليده شود 

  تالش براي از بين بردن لكه ها  2- 7
 2-5را با موفقيت گذرانيده ايد توسط روشهاي توضيحي در  1-7كه مرحله  را  نمونه هاي آزمايشي

)A,B,C,D (تميز كنيد.  
 ،تنظيم شده است) C0) 5±110 خشك كن كه روي دماي  وننمونه را در ،نبعد از هر روش تميز كرد

سطح نمونه ها را يا در نور  ،براي بررسي ظاهري. سپس سطح نمونه ها را بررسي نماييدو  نمودهخشك 
و يا اگر هميشه عينك مي زنيد با (با چشم غير مسلح  lx 300روز ويا در زير المپ مصنوعي با روشنايي 

از نگاه كردن آنها زير نور مستقيم خورشيد  .سانتي متري  مالحظه نماييد 30تا  25اصله از ف )عينك
  .اجتناب كنيد

. ند كه رنگ دانه آن قابل ديدن استفقط لكه هايي بايد گزارش شو ، 1- 4در مورد لكه هاي ذكر شده در 
كالس پاك شدن را طبق  ،يعني لكه كامل از بين رفته باشد  ،اگر هيچ اثري از لكه وجود نداشته باشد 

  .رجوع نماييدبه روش بعدي پاك كردن  ،اگر لكه از بين نرفته باشد .  نماييدثبت  1شكل 
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  نتايج  كالس بندي 8
تقسيم  1كالس داده شده در شكل  5سطوح سراميكي به  2- 7و  1- 7در نتيجه روشهاي توضيحي در بند 

  .مي شوند 
ش نخورده و يا اگر توافق شده باشند بعد از سايش كاشي هاي ساي( نتيجه را براي هر نمونه آزمايشي 

  .با هر عامل لكه زا ثبت كنيد) بدون لعاب
مطابق با سخت ترين حالت از بين  1مطابق با راحت ترين حالت از بين بردن لكه است و كالس  5كالس 

  .بردن لكه است
  
  گزارش آزمايش -9

  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد
a(  از اعالم مرجع مربوط به اين بخشISO 10545  
b(  توصيف كاشي ها)  شامل مراحل آماده سازي نمونه ها( 

c( عوامل لكه زا و پاك كننده 

d( كالس بندي براي هر نمونه آزمايشي) كاشي سايش نخورده و يا اگر توافق شده باشد كاشي
  .1شكل  مطابق و براي هر عامل لكه زا ) سايش خورده
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  )براي آگاهي(  Aضميمه 

  
  

  :خصوصيات عامل لك سبز در روغن سبك
A-1  سبز كرومي(عامل لك سبز                      (  

 Cr2O3:فرمول 

  :توزيع اندازه ذرات ويژه
  
  

mµ %<

0.510

129.2 
243.7

350

566.3

1078.8

2089.6

3293

6497.4

96100

  
                                                                              

A-2 روغن سبك  
تا  300جرم مولكولي وابسته به استر در رنج . روغن تشكيل شده از يك استر گليكول و اسيدهاي آلي 

  .مي باشد 500
  :دو مثال از اين روغن طبق زير است
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a (propanetriol monodecanoate dictanoate   ) اسم معمول آنglyceryl monocaprate 

dicaprylate نام تجاري آن ). استmyritol 318 اين اطالعات براي راحتي اجرا كننده هاي اين . است
  .داده شده است ISO 10545بخش از 

b (propantriol tributanotate  ) اسم معمول آن glyceryl tributyrate است. (  
A-3 هاي آزمايشخمير  

خمير بايد طوري مخلوط شود كه اطمينان داشته باشيم . است 40 % Cr2O3 (m/m)خمير آزمايش شامل 
  .كامال يكنواخت است
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  )براي آگاهي(  Bضميمه 

  
  

  :در روغن سبك قرمزخصوصيات عامل لك 
B-1                       عامل لك قرمز  

  Fe2O3:فرمول 
  :توزيع اندازه ذرات ويژه

  
  

mµ %<

151.3

253.9

571

1082.2

1588.3

2088.8

2596.5

4196.5

64100 

  
  

                                                                            
B-2                        روغن سبك                                      

تا  300جرم مولكولي وابسته به استر در رنج . روغن تشكيل شده از يك استر گليكول و اسيدهاي آلي 
  .مي باشد 500

  :دو مثال از اين روغن طبق زير است
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a (propanetriol monodecanoate dictanoate   ) اسم معمول آنglyceryl monocaprate 

dicaprylate نام تجاري آن ). استMyritol 318 اين اطالعات براي راحتي اجرا كننده هاي اين . است
  .داده شده است ISO 10545بخش از 

b (propantriol tributanotate  ) اسم معمول آن glyceryl tributyrate است. (  
B-3 خميرهاي آزمايش  
ايد طوري مخلوط شود كه اطمينان داشته خمير ب. است 40  %Fe2O3 (m/m)خمير آزمايش شامل    

  .باشيم كامال يكنواخت است
           

     
  
  
  
  


