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  هدف و دامنه 1

روشي آزمايشي براي تعيين مقاومت به ضربه كاشي هاي سراميكي  ISO 10545اين بخش از استاندارد 
  .را توضيح مي دهد) restitution( بوسيله اندازه گيري ضريب پس ماند 

  
  تعريف 2

  .تعاريف زير الزم است  ISOبراي اجرا اين بخش از 
  .سرعت حركت تقسيم بر سرعت پس از برخورد : دي ضريب پس ماند بين دو جرم برخور 1- 2

                                                                                                      
u

v
e  

  اصول 3
آزمايشي و پس ماند بوسيله رها كردن يك گلوله فوالدي از ارتفاع معين به سطح نمونه تعيين ضريب 

  .اندازه گيري ارتفاع برگشتي
  
  تجهيزات 4
   گلوله فوالدي كرومي 4-1

  .ميليمتر) 19 ± 0.05 (با قطر
  سازي گلوله رها تجهيزات  4-2
كه با پيچ هاي تراز تنظيم (يك پايه فوالدي سنگين : اين تجهيزات شامل  -)راببينيد 1شكل (  

يك لوله هدايت كننده و  ،)ك الكترومگنت متصل است كه به ي(يك ميله فوالدي عمودي  همراه )ميشود
  .است آزمايش دستگاهتكيه گاه 

دستگاه آزمايش به كمك بست طوري فيكس مي شود كه گلوله پس از رها سازي به مركز كاشي افقي 
نشان داده شده است  و يا هر وسيله مناسب ديگر مي تواند  1داربستي كه در شكل . برخورد نمايد
  .وداستفاده  ش

  سنج الكترونيكي دستگاه زمان 4-3
زمان بين اولين و دومين برخورد گلوله به سطح نمونه آزمايشي  ،يك ميكروفن  توسط اين دستگاه 

  .رااندازه گيري مي نمايد
  
  نمونه هاي آزمايش 5
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  تعداد نمونه هاي آزمايش 5-1
كاشي هايي . نياز است ،كاشي بريده شده است 5سطح  ميليمتر كه از 7575قطعه با ابعاد  5حداقل 

  .ميليمتر هم ممكن است استفاده شود 75باابعاد كمتر از 
  توضيح مختصر از دستگاههاي آزمايش 5-2

است كه بوسيله چسب رزين اپوكسي به سطح بلوك هاي  آزمايشيآزمايش شامل يك نمونه  دستگاه
  .بتني پخته شده متصل شده است 

  بتنياي بلوك ه 5-3
در قالب هايي با اين  كه ياميليمتر داشته باشند  507575بلوك هاي بتني چگال بايد ابعاد حدودي 

  .شوند  مي سايز آماده  و يا از صفحات بتني بزرگتر بريده
توضيح داده  ،سه ساخته مي شودزشن و يا ماده سازي بلوك هاي بتني چگال كه اروش آما ،در ادامه

  .ممكن است اگريگيتهاي ديگري استفاده شود كه آزمايش جذب آب سطح آنها مناسب نباشد .شده است
 5.5تا  4.5ممكن است بوسيله اضافه كردن يك قسمت جرمي از سيمان پرتلند به  ،ي بتني بلوكها

باشد  ميليمتر 8تا  0اي بااندازه ذرات اگريگيتها بايد شن هاي ماسه . قسمت جرمي اگريگيت ساخته شود 
كل ذرات  .باشد 2در شكل  Bو  Aكه توزيع اندازه ذرات آنها مطابق يك منحني در محدوده نمودارهاي 

    .  باشد kg/m3 500رحدود كه شامل سيمان پرتلند است بايد دميليمتر در مخلوط بتن  0.125زير 
نده را توسط يك همزن مكانيكي به طور كامل مخلوط مواد ساز. باشد  0.5بايد  نسبت آب به سيمان

  .دهيدهرتز روي ميز ويبره قرار  50ثانيه و  90و به مدت اخل قالب با سايز مطلوب ريخته كرده و به د
و  دادهقرار  )50±5(%رطوبت  با)  C0 2±23(ي ساعت در دما 48همراه قالب به مدت  قطعات بتني را

  .ج نماييدپس ا زآن قطعات را از قالب خار
به طوريكه فاصله كافي بعد از اين مرحله در بقيه مراحل قطعات بايد به صورت عمودي قرار داده شوند 

و سپس  ساختهغوطه ور  )C0 )2±20رآبي با دماي روز د 6را به مدت  قطعات. داشته باشد بين آنها وجود
  .دهيدقرار  )50±5(%با  رطوبت  )C0 )2±23روز  درهوايي با دماي  21

 3( سانتي متر مربع داشته باشد  1.5تا  0.5روز جذب آبي در رنج  4بتن ها بايد پس از  كاريسطح 
  ).مي شوندتست  A.1و شكل  Annex Aدر نمونه طبق روش توضيح داده شده 

ساعت در  24به مدت  را به روش تر از قطعات بتني حاصله برش داده و قبل از نصب در دستگاه  بلوكها
مونتاژ را ستگاه آزمايش در نهايت دو  .قرار دهيد تا خشك شوند) 50±5(%با  رطوبت ) C0  )2±23دماي 
  .نماييد

  چسب رزين اپوكسي 5-4
يك چسب مناسب .  ميشوند باشدانعطاف پذيري  باعث افزايش عوامل سازنده اي كه حاويچسب نبايد 

و  epichlorphydrinكه يك محصول واكنشي از  (،شامل دو قسمت وزني از يك رزين اپوكسي 
diphenol isopropane   كه يك آمين فعال شده (يك قسمت وزني از يك عامل خشك كننده  )است
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 Coulterكه بوسيله روش  (ميكرومتر 5.5فيلر سيليكا خالص با اندازه ذرات ميانگين  .مي باشد)است

Counter ميزان اين .  نماييده ها اضافه را به ديگر سازند )تويا هر روش مشابه ديگر اندازه گيري شده اس
  .فيلر استفاده شده بايد در حدي باشد كه چسب رااز حالت سياليت خارج نمايد

  مونتاژ دستگاه آزمايش 5-5
ميليمتر در سرتاسر سطح بااليي بتن پخته  2با ضخامت  ياليه يكنواخت رابه صورت چسب رزين اپوكسي 

لبه طوري قرار دهيد كه  3ميليمتري را درمركز  1.5سه گيره فوالدي يا پالستيكي به قطر . بماليدشده 
سپس يك نمونه آزمايشي با سطح مناسب را  .مقداري بيرون زده باشد تا دوباره بتوانيم آنها را خارج كنيم

سپس .پاك كنيدنيد چسب اضافي لبه ها رابه داخل چسب فشار دهيد و قبل از اينكه گيره ها را خارج ك
  .دهيدقرار ) 50±5(%با  رطوبت  )2±23 (C0در دماي  )انجام آزمايشقبل از  (روز 3به مدت  آن را
طوري قرار داده  راكاشي  ،نماييدتست  را  ميليمتر 7575كاشي هايي با سايز كوچكتر از  بخواهيد اگر

براي كامل كردن  ،شد و سپس از قطعات بريده شده كاشيمنطبق بر مركز سطح بتن با دهيد تا مركز آن
  .نماييدميليمتر استفاده  7575مساحت 

  
  روش كار 6

در حالت  ميله فوالدي تا نماييدطوري تنظيم  )بوسيله پيچ هاي تراز كننده(تجهيزات رها سازي گلوله را 
لكترومگنت قرار دهيد كه گلوله پس از رها كردن درست تست را طوري زير اتجهيزات . عمودي قرار بگيرد

  .در مركز آن فرود آيد 
به صورت افقي در جايگاه مونتاژ شده است ) 5-5طبق بند  (يك نمونه آزمايشي كاشي را كه روي بلوك

ارتفاع . به سطح نمونه برخورد نمايد  دهيدمتري رها كرده و اجازه  1گلوله را از ارتفاع . دهيدقرار 
و ضريب پس ماند را  نمودهميليمتر اندازه گيري  ±1را توسط يك نمايشگر مناسب با دقت  گشتي بر

  ).e(نماييدمحاسبه 
زمان برخورد گلوله و ارتفاع برگشتي را . در ادامه اجازه دهيد گلوله دوباره به سطح نمونه برخورد نمايد 

در  ،له مناسب براي اندازه گيري زمانهر وسي. و ضريب پس ماند مربوطه را محاسبه نماييد يادداشت 
  .استفاده شودمي تواند  ارتفاع بر گشتي

همه تركهاي . بررسي نماييد ،سطح كاشي را براي بررسي اثر فرورفتگي يا تركهايي كه ايجاد شده است  
Hertzian  لب بايد . در نظر نگيريدمتري با چشم غير مسلح ديده نمي شوند را  1كوچك را كه از فاصله 

اما ممكن است كه موقع كال س بندي كاشي ها ناديده گرفته  ،پريدگي لبه برجسته سطح  يادداشت شود
  .شود

  .تمام مراحل باال را براي يك نمونه ديگر تكرار كنيد
  
  بيان نتايج 7
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استفاده از فرمول زير  با) e(براي يك گلوله كه به سطح ثابت افقي برخورد مي نمايد ضريب پس ماند 
  :مي گردد محاسبه

                                                                                                         uve /  
  .سرعت گلوله حين برخورد است uسرعت گلوله پس از برخورد و  vكه در آن 

                                                         22

2

2
2

ghvmgh
mv

      
  
m  =جرم گلوله بر حسب گرم  
h2  =ارتفاع برگشتي بر حسب سانتي متر  
g  = شتاب گرانشي)cm/s2 981(  
  

                                                   12gh  u =                        mg h1 =mu2/2  
  
h1  =تي مترنارتفاعي كه گلوله از آن رها مي شود بر حسب سا  

                                                                                                              21 / hh  e =

    
و اندازه گيري زمان بين برخوردها تعيين شود  دوبار برخورد گلوله با منظور كردناگر ارتفاع برگشتي 

  :درتيجه
                                                                                           

                                                    h2=122.6T2                   gt2/2 + u0t  = h2   
u0  = ارتفاع برگشتي در قله سرعت  

t  =T/2  كهT زمان محاسبه بر حسب ثانيه است.  
  
  كايبراسيون 8

كه سطح صافي دارند و در گروه (ميليمتر ) 8±0.5(با ضخامت  بدون لعاب كاشي 5 ،براي كاليبراسون
B1a ، آزمايش را  6س طبق بند سپ. آماده نماييد  5- 5را طبق بند  )قرار دارند ،%0.5جذب آب كمتر ا ز

باشد كه در نتيجه ضريب پس ماند حدود  )72.5±1.5 (بايد) h2(ارتفاع ميانگين برگشتي . انجام دهيد 
  .مي گردد )0.01±0.85(
  
  گزارش آزمايش  9

  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد
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a(  اعالم مرجع اين تست درISO 10545  
b(  توصيف كاشي ها 

c(  نمونه آزمايشي 5ضريب پس ماند هر 

d(  ضريب ميانگين پس ماند 

e( هر فرو رفتگي يا ترك در نمونه هاي آزمايش 
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  Annex A)براي آگاهي(
  
  
  

  تعيين جذب آب در سطح بلوك هاي يا صفحات بتني
استوانه شيشه اي مدرج را به وسيله چسب مناسب به سطح پايه وصل نماييد سپس اجازه دهيد كه 

  ).را ببينيد 1شكل . ( ب خشك شودچس
سپس سطح ارتفاع آب داخل استوانه را در . پر كنيد  يون زدايي شدهاستوانه مدرج را با آب مقطر يا غير 

يادداشت نماييد و منحني جذب آب سطح بر حسب زمان را ) ساعت  4و  3 ، 2 ، 1( زمان هاي مختلف 
  .رسم كنيد

  . ساعت به دست آوريد 4ن سطح را بعد از سه نمونه تست كنيد و جذب آب ميانگي


