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  هدف و دامنه 1
براي همه كاشي هاي لعاب (مقاومت به سايش  تعيينبراي  ارائه روشي  ISO 10545هدف اين بخش از 

  .مي باشد )دار كه براي پوشش كف استفاده مي شوند
  
  مراجع اعتباري 2
در زمان . استفاده گرديده است   ISOاستانداردهاي ذيل شامل قرار دادهايي است كه در اين بخش از   
اين استانداردها معتبر بوده اند و هر زمان كه اين استانداردها مورد اصالحيه  ، ISOتشار اين بخش از ان

در حال حاضر گروههايي به صورت پيوسته . خواهد بود  ISO 10545قرار بگيرند مورد قبول اين بخش از 
.  د آنها را فراهم سازنداستانداردهاي ذيل را بررسي مي نمايند تا امكان استفاده از ويرايش هاي جدي

  .سندهاي استاندارد بين المللي معتبر را نگهداري مي نمايند IES و   ISOاعضاء 
ISO 8486-1   :-  ساينده هايbonded – طراحي و تعيين توضيع اندازه ذرات - آناليزهاي ذرات ريز- 

  . F 4 to F 220   ماكروگريتها: 1بخش 
ISO 10545-14  :1995  .تعيين مقاومت به لكه:  14بخش  –اميكي كاشي هاي سر.  

  
  اصول 3

گلوله ساينده در سطح و ارزيابي  اي كاشي هاي لعاب دار بوسيله چرخشتشخيص مقاومت به سايش بر
  .نه سايش خورده و سايش نخورده سايش به وسيله مقايسه نمو

   
  گلوله هاي ساينده  4

  :ر باشدبارگيري گلوله ها در هر نمونه آزمايشي بايد طبق زي
  ميليمتر 5گرم گلوله استيل با قطر  70

  ميليمتر 3گرم گلوله استيل با قطر  52.5
  ميليمتر 2گرم گلوله استيل با قطر  43.75
  ميليمتر 1گرم گلوله استيل با قطر  8.75

 ISO 8486مطابق با  F 80گرم گلوله هاي آلومينايي سفيد زينتر شده با سايز  3

  .ب يون زدايي شدهي ليتر آب مقطر يا آميل 20
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  تجهيزات 5
  دستگاه ساينده  5-1
شامل يك محفظه استيل با يك موتور الكتريكي است كه در تماس با ) ديده مي شود 1در تصوير ( 

  .دارد ميليمتر 100100 حداكثر ابعاد صفحه افقي محافظ است و دو جايگاه براي نمونه هايي با
فاصله بين . ميليمتر باشد 195صفحه محافظ و مركز هر كدام از اين جايگاهها بايد فاصله بين مركز 

  .جايگاههاي مجاور بايد يكسان باشد
ريكه همه نمونه هاي به طو بچرخد ميليمتر 22.5با لنگي  r/min 300سرعت  يد باصفحه محافظ با

  .ميليمتر ساييده شوند 45آزمايشي در محدوده دايره اي به قطر 
قطر ) 2تصوير .( دناست از پايين ثابت مي شومجهز به بست پالستيكي ها  بوسيله گيره فلزي كه  نمونه

سانتي متر مربع فراهم مي  54بنابراين ناحيه آزمايش با مساحت . ميليمتر است  83داخلي اين گيره 
  .گردد

  .ميليمتر است 22.5ميليمتر و ارتفاع زير گيره  9ضخامت پالستيك 
  .دستگاه به طور اتوماتيك خاموش مي شود ،تعداد دورهاي گردش بعد از اتمام 
  .گيره و نمونه بايد زير يك درپوش باشند ،صفحه محافظ هنگام تست 

  )ديداري(تجهيزات براي ارزيابي ظاهري 2 -5
تا  6000مجهز به يك المپ فلورسنت با دماي رنگ  ،شامل يك جعبه مشاهده ) را ببينيد 3شكل ( 

سطح نمونه آزمايشي قرار مي گيرد و نوري با كه به طور عمودي باالي  ، ين مي باشددرجه كلو 6500
سانتي متر باشد و سطح داخلي آن با  616161ابعاد جعبه بايد  .فراهم مي آورد lx 300روشنايي  

  .محافظت مي شود ، اجتناب از مشاهده مستقيممنبع نور به جهت . رنگ خاكستري مات رنگ شده باشد 
  خشك كن 5-3
  .كار مي كند درجه سانتيگراد )110±5 (كه تا دماي 

  ).اگر مقدار كاهش وزن الزم باشد( ترازو  5-4
  
  هاي آزمايشينمونه  6
  انواع نمونه هاي آزمايشي 1- 6

كه رنگ و دكوراسيون مختلف در مورد كاشي هايي . د ننمونه هاي آزمايشي بايد نشانگر كل نمونه باش
  .دارند بايد دقت شود كه نمونه شامل همه قسمت هاي جداگانه باشد

نمونه هايي با ابعاد كوچكتر بايد با مواد . ميليمتر مي باشند  100100معموال نمونه هاي آزمايشي 
    .   ايد ناديده گرفته شودب اتصال تاثير در لبه هاي باريك. ديگر متصل شوندبه يكمناسب 
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  تعداد نمونه هاي آزمايش 6-2 
  .براي ارزيابي عيني الزم است نمونه 8براي آزمايش و نمونه  11

ديگر براي بررسي نتايج عيوب ظاهري در اين روش يك نمونه براي هر جايگاه سايش و متعاقبا سه نمونه 
  .است مورد نيازنمونه هاي آزمايشي 

  آماده سازي 3- 6
  .طح لعاب دار نمونه هاي آزمايشي بايد تميز و خشك شوندس
  
  شيوه كار 7

  .كاليبره كردن دستگاه سايش تنها گاهي اوقات الزم است و يا زماني كه به اعتبار نتايج شك شود
  .شرح داده شده است AnnexAيك شيوه كاليبره كردن در 

گلوله هاي . وصل كنيد )1-5(دستگاه سايشگيره فلزي را بر روي سطح لعاب دار نمونه ها روي  ، با بست
با را درون حفره روي سطح نمونه هاي آزمايش بريزيد و براي جلوگيري از كاهش گلوله ها ) 4(توصيفي 

 12000و  6000 ، 2100 ، 1500 ،  750 ، 600 ، 150 تا 100 تعداد دورها از . حفره را ببنديدبست 
را برداشته و تا زماني كه نقصي در آن مشاهده شود  نمونه بعد از هر مرحله سايش. دور تنظيم مي شود 

  .آزمايش را ادامه دهيد
درجه  )110±5 ( د ر دماي) 3-5(نمونه را با آب روان آبكشي كرده و در خشك كن ، بعد از سايش

بايد با اسيد  ايجاد شود اكسيد آهن لكه به واسطه نمونه هاي آزمايشي  در اگر .خشك كنيد سانتيگراد
  .لكه را از بين برد و سريعا با آب روان شست و نمونه را خشك كرد) V/V%(10روكلريدريك هيد

 lxو تحت نور ) 2-5(درون دستگاه بايد آنها را  ،براي مقايسه عيني نمونه سايش خورده و سايش نخورده 
 1.65رتفاع متري و ا 2قرار داده و  سپس آنها را در يك اتاق تاريك با چشم غير مسلح از فاصله  300

  .متري مشاهده نمود
  .ت سايش داشته اند مشخص نماييددور گردش را روي نمونه ها يادداشت كرده و نمونه هايي را كه قابلي

  .نياز است ناظر 3  ،طبق توافق 
تست سايش را در يك مرحله باالتر و پايينتر از   ، ونه اثري ديده شدنم سطح  در اگر پس از سايش  

اگر نتايج يكسان نبود دو مرحله پايين تر از اين مرحله سايش را براي كالس  ، ار كنيدسايش اوليه تكر
  .بندي در نظر بگيريد
براي مقاومت به  ، دور را پشت سر گذاشته است 12000خورده را كه مرحله سايش سطح كاشي سايش 

  .تست مي كنيم  ISO 10545-14لكه طبق 
در ادامه با الكل هاي متانول دار بشوريد و در نهايت آنها را كامال  گلوله ها را با آب و ،بعد از استفاده 

   .مطمئن شويد  4قبل از هر آزمايش از سايز بندي صحيح گلوله ها طبق بند . خشك كنيد تا زنگ نزنند
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اين كاهش وزن از  ،اگر توافقي براي اندازه گيري كاهش وزن نمونه حين تست سايش وجود داشته باشد  
طبق . دور بدست مي آيد  6000قبل و بعد از سايش در مرحله  ، ري وزن خشك سه نمونهاندازه گي

آني براي  ، دور را گذرانده اند  6000و 2100 ، 1500حل سايش با امر يي كه توافق از ميان  كاشي ها
در نظر گرفته مي شود كه اثر سايش روي آن  ISO 10545-14تست مقاومت به لكه طبق استاندارد 

مثال تغيير رنگ يا  (بررسي شودتوافق طي انجام تست   طبقخواص ديگري  ممكن است  .ده شودمشاه
براي كالس بندي كاشي در نظر گرفته  حاصل مي شود نبايدتوافق  ازاطالعات اضافي كه .  )درخشندگي

  .شوند
  
  نتايجكالس بندي  8

كاشي سايش  ، 5گرفتن در كالس  براي قرار. كالس بندي شوند  1نمونه هاي آزمايشي بايد طبق جدول 
در محل سايش را نيز با موفقيت پشت سر    ISO 10545-14خورده بايد تست مقاوت به لكه طبق 

  :بايد اعمال شود   ISO 10545-14هر چند تغييرات زير به . بگذارد
ه ها از جداسازي لك. استفاده شوداست  نممك) 12000با دور بيشتر ا ز( فقط يك كاشي سايش خورده 

انجام تست مقاومت به لكه قسمت هاي سايش خورده را برش براي مثال قبل از  ( اطمينان حاصل نماييد
 ). داده و تحت تست لكه پذيري قرار دهيد

 C,B,A بور از روشهايبايد بدون ع )توضيح داده شده  ISO 10545-14كه در  ( Dروش پاك كردن 

  .استفاده شود
 A,B,Cدور ديده نشد ولي اثر لك بعد از عبور از روشهاي پاك كردن  12000اگر هيچ اثر سايشي بعد از 

  .قرار داده شود 4كالس اين كاشي بايد در  ، از بين نرفت Dو 
  
  
  

  1جدول 
ClassAbrasion stage; Failure 

visible at revolutions 
0  100  
1  150  
2  600  
3  750 .1500  
4  2100 .6000 .12000  
5  )1(   12000>  

  .عبور كرده باشد ISO 10545-14بايد از تست مقاومت به لكه در)1
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  گزارش آزمايش 9

  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد
a(  اعالم مرجع اين بخش از ISO.  
b(  توصيفي از كاشي ها) شامل وسايل آماده سازي نمونه هاي آزمايشي( . 

c(  8كالس بندي طبق بند . 

d( ايش مشاهده شده استمرحله سايشي كه اثر س . 

e( 4كالس مقاومت به لكه براي كاشي هاي سايشي كالس   ،طبق  توافق .  

f( طبق توافق اندازه  هيا خواص ديگري ك و تغييرات درخشندگي ، تغييرات رنگي ، كاهش وزن
 . گيري شده است
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Annex A)براي آگاهي(  
  

  floatفاده از شيشه كاليبراسيون تجهيزات سايش با است
  

A.1  مواد مرجع  
  .ميليمتر باشد 6ماده مرجع بايد شيشه فلوت با حداقل ضخامت 

  .اطالعاتي راجع به مواد مرجع مناسب بايد اخذ گردد از موسسه هاي استاندارد ملي
  

A.2 اصول  
  در ابتدا بايد ش ،در سطح شيشه فلوت انجام شود  چنانچه تست كاليبراسيون

  .شهاي زير جهت كاليبراسيون مي توان استفاده نمود از يكي از رو
A.2.1  روش شيميايي  

 A.2.1.1 بازها  
A.2.1.1.1  محلول اچ  

) V/V[ (  درصد حجمي اسيد هيدروفلوريك   8 ،درصد حجمي از اسيد هيدروكلريك غليظ شده  10
  .حجم آب مقطر را به طور كامل با هم مخلوط كنيد10و %]  40

A.2.1.1.2  محلول Cacotheline ،  0.1) %V/V (كاكوتلين در آب مقطر .  
A.2.1.2  روش كار  

سطحي كه روي (  تا دو قطره از كاكوتلين را روي سطح شيشه 1و به دنبال آن قطره از محلول اچ  3يا  2
رنگ بنفش در سطح شيشه فلوت و رنگ زرد  ،ثانيه  10تا  5بعد از . بريزيد) حمام مايع شناور بوده است

  .حلول ديده مي شوددر م
  

A.2.2  روش فرابنفش )UV (  
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) A1مطابق شكل (زمانيكه اشعه فرابنفش به آن تابانيده مي شود ،سطح شيشه را درون يك اتاق تاريك 
  .نگاه كنيد
نانومتر به چشم آسيب مي رساند و حتما بايد از  365تا  254نور فرابنفش در فاصله  __اخطار

  .استفاده نمود ،لتر اشعه فرابنفش را دارند عينك هاي ايمني كه قابليت في
A.2.3 روش آناليز تفرق انرژي)EDA(  

از ميزان قلع موجود در آن سطح شيشه فلوت . سطوح شيشه را توسط آناليز تفرق انرژي آزمايش نماييد
  .شناسايي مي شود

A.3 روش كاليبراسيون  
A.3.1  اصول  

كاليبره مي ) A.3.3(يا تغييرات درخشندگي ) A.3.2(تجهيزات سايش توسط اندازه گيري كاهش وزن
بند (شيشه فلوت با استفاده از گلوله هاي ساينده  8) سطحي كه بر روي حمام شناور بوده(سطح .  شوند

  .ساييده مي شوند) 4
A.3.2 كاهش وزن  

درجه سانتيگراد قرار داده تا خشك ) 110±5(در دماي ) 5- 3(نمونه هاي آزمايشي را در خشك كن 
. در معرض سايش قرار دهيد 6000نمونه ها را با دور . د و سپس وزن هر كدام را اندازه گيري نماييدشون

كاهش وزني هر . درجه سانتيگراد خشك نماييد) 110±5(نمونه ها را با آب شسته و مجددا در دماي 
اييده شده هر مساحت سطح س. نمونه را بدست آورده و پس از آن كاهش وزني ميانگين را محاسبه نماييد

  .نمونه را اندازه گيري نماييد
تجهيزات سايش  ، در مساحت ساييده شده باشد) mg/mm2 )0.002 ± 0.032اگر كاهش وزني ميانگين 

  .مي باشندرضايت بخش 
A.3.3 تغيير درخشندگي  

كه پشت آن با يك سطح مات سياه مثل پارچه مخملي آستر شده (درخشندگي مركز سطح شيشه فلوتي 
آنها را . تحت سايش قرار دهيد 1000نمونه ها را با دور . درجه اندازه گيري نماييد 60را با زاويه  )است

درصد افت . درجه اندازه گيري كنيد 60و خشك نماييد و مجددا درخشندگي آنها را با زاويه  شسته
  .درخشندگي هر نمونه و ميانگين همه نمونه ها را محاسبه نماييد

تجهيزات رضايتبخش  ،باشد)% 50±5(افت درخشندگي در مركز ناحيه ساييده شده اگر ميانگين درصد 
  .مي باشند

اگر در به دست آوردن مقادير ثابت اوليه درخشندگي دچار مشكل شديد مي توانيد قبل از انجام  -نكته
ساعت در دماي  1تست نمونه ها را در آبي كه حاوي مقدار كمي مواد شوينده است حداكثر به مدت 

    .درجه سانتيگراد قرار داده و در نهايت آبكشي نماييد) 5±75(
  


