
 ISOاستاندارد بين المللي                                                             

10545-6                                                  

  چاپ اول                                                                                                        

                                                                                                          01-11-1996  

  

                                  

 

  

  كاشي هاي سراميكي 

  :6بخش 

  بدون لعاببراي كاشي هاي  عمق يتعيين مقاومت سايش
                                                                                                                                

                                                                                                                                  

                                                                                                                       

                                                                                           

                                                                                                                             

  

  



٢ISO 10545-6:1995(E)                                                                                                               

 

  
  و دامنههدف  - 1

روش آزمايشي براي تعيين مقاومت به سايش عمق همه كاشي هاي سراميكي    ISO 10545اين بخش از 
  .توضيح مي دهد كه در پوشش كف استفاده مي شوند را  بدون لعاب

  
  مراجع اعتباري  2

در زمان . استفاده گرديده است   ISOيي است كه در اين بخش ازاستانداردهاي ذيل شامل قرار دادها
اين استانداردها معتبر بوده اند و هر زمان كه اين استانداردها مورد اصالحيه  ، ISOانتشار اين بخش از 

گروههايي به طور پيوسته  در حال حاضر. خواهد بود ISO 10545قرار بگيرند مورد قبول اين بخش از 
اعضاء  .آورندان استفاده از ويرايش هاي جديد آنها را فراهم كذيل را بررسي مي نمايند تا اماستانداردهاي 

ISO   و IES سندهاي استاندارد بين المللي معتبر را نگهداري مي نمايند .  
ISO 630-1 –  پروفيل ها و مقطع ها  ،ميله ها  ،صفحات : 1بخش  –ساختار فوالدها.  

ISO 8486-1 – طراحي و تعيين توضيع اندازه ذرات  - آناليزهاي ذرات ريز –سبيده شده ساينده هاي چ- 
  ) macrogrits )F 4 to F220:  1بخش 

  
  اصول  -3

شده در سطح مناسب  ايجادمقاومت به سايش كاشي هاي بدون لعاب بوسيله اندازه گيري طول شيار 
  .گردد تعيين مي ،تحت شرايط ذكر شده  با مواد ساينده توسط يك ديسك دوار

  
  تجهيزات  -4
     تجهيزات سايش 4-1
. يك مخزن ذخيره با يك دريچه تخليه براي مواد ساينده  ، دوارشامل يك ديسك ) . را ببينيد 1شكل ( 

  .يك جايگاه براي ثابت نگه داشتن نمونه و يك وزن سنج
 )10±1(ضخامت و لبه هايي با  )200±0.2 (ربا قط A (Fe 360 A )(ISO 630-1) 235 ديسك از آلياژ

  .ساخته شده است r/min 75 و با سرعت چرخش ميليمتر 
فشاري كه به نمونه آزمايش تحت حركت ديسك وارد مي شود بوسيله كاليبراسيون تجهيزات با سيليكا   

دور چرخش   150فشار تنظيم شده بايد چنان باشد كه بعد از . ذوب شده ترانسپارنت تعيين مي شود 
اولين . توليد شود)  mm ) 0.5±24 شياري با طول  F 80 (ISO 8486-1)ز ساينده   ديسك با استفاده ا

ترانسپارنت است و دومين انتخاب استاندارد استفاده از شيشه   fused silicaانتخاب استاندارد استفاده از 
  .فلوت يا محصوالت ديگر است
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  .بايد تعويض گردد) ه ساييده شود قطر اولي %0.5 قطر آن به  اندازه ( زمانيكه ديسك ساييده شود 
  گيج اندازه گيري 4-2 
  . ميليمتر 0.1با دقت  
  مواد ساينده  4-3 
  .  ISO 8486-1طبق استاندارد   F 80اندازه ذرات  با اكسيد آلومينيوم ذوب شده سفيد 

  
  نمونه هاي آزمايش  -5
  :انواع نمونه هاي آزمايش  5-1 

نمونه هاي  ، قبل از تست. ابعاد مناسبي داشته باشند كاشي كامل باشد و يانمونه هاي آزمايش بايد 
  .اين قطعات نبايد به هم متصل باشند. كوچكتر بايد با يك چسب به يك زمينه بزرگتر فيكس شوند 

  آماده سازي نمونه ها  5-2 
  .نمونه هاي آزمايشي تميز و خشك شده بايد استفاده گردداز 
  ي آزمايشي تعداد نمونه ها 5-3 

  .نمونه بايد تست شود 5حداقل 
  
  روش كار -6

مطمئن شويد . قرار دهيد كه مماس بر ديسك دوار باشد) 1-4(يك نمونه آزمايشي را طوري در دستگاه 
  .تغذيه مي شود )g/100r 10±100 (به صورت يكنواخت به ناحيه سايش با سرعت ) 3-4(كه مواد ساينده 

اندازه  mm 0.5 از شيار را با دقت  Lنمونه را برداشته و طول وتر . خانيد دور بچر 150ديسك فوالدي را 
  .براي هر نمونه حداقل در دو جاي عمود بر هم و در قسمت سطح مناسب آن آزمايش كنيد. گيري نماييد

سطوح بر جسته اي وجود داشته باشد  بر جستگيها را ميتوان ساييد ولي  ،اگر در تعيين مقاومت سايش 
مواد . طح صاف نخواهد بودحاصل از آزمون فوق همانند نتايج مربوط به كاشي هاي مشابه با س نتايج

  .تفاده شوندنبايد مجددا اس سايش دهنده
  
  بيان نتايج -7 

بر اساس مواد خارج شده بيان مي شود و ] 3mmحسب بر  [   ) v(مقاومت به سايش عمق بوسيله حجم 
  :محاسبه مي شود فرمول زيراز شيار با استفاده از  Lطول وتر 
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  =  )را ببينيد 2شكل ( از مركز دايره به دو طرف وتر ) بر حسب درجه ( زاويه ايجاد شده  
                                                                 mm( =hبر حسب (ضخامت ديسك  
                                                                        mm (=dبر حسب ( قطر ديسك  
                                                                   mm(=Lبر حسب (طول وتر  
  .در جدول داده شده است Vو  Lبرخي از مقادير وابسته به  

  
  :گزارش آزمايش 8 

  :زير باشدگزارش آزمايش بايد شامل اطالعات 
a(  مرجع استفاده شده در اين بخش ازISO  
b(  توصيف كاشي ها 

c(  طول وتر)L ( ميليمتر 0.5از هر شيار با دقت 

d(  حجم)V  بر حسبmm 3 (براي هر كدام از شيارها 

e(  حجم ميانگين)Vm ( درmm3  


