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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   حاصک   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29  عالی ادار  مکور   دومی  جلسه شورا و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا اب غ شده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و ولتید اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و اپچ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز ص ح ذ  و مند ع قه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
للکی الکتروتکنیک    الم بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و یفن ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، د اقتصا و محیطی زیست م حظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و س مت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اق م یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را نآ بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  ازمان ملی استاندارد ایرانس ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به ص حیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید ص حیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( اسنجیو کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
1- International Organization for Standardization  

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين کمیسیون فنی 

                    –هاي بدون لعاب مقاومت سايش عمقی کاشی :6قسمت -هاي سرامیکی کاشی  »

 « آزمون روش

 

 رئیس: 

 

 سمت و/ يا نمايندگی
 میرااد ، بهم 

 (سرامی  -دکترا  مهندسی مواد )

 عضو ایئت علمی

 المللی امام خمینیدانشگاه بی 

  دبیر:

 سامانیان، حمید

 (سرامی  -مهندسی مواد کارشناس ارشد)

 

 استاندارد  پژواشگاه

 )اسامی به ترتیب حرو  الفبا: )اعضاء

 بهاء، مینا 

 (سرامی -مهندسی مواد ارشناسک)

 

 
 شرکت کارخانجات کاشی ایرانا

 

 چرخیده، اانیه 

 (مهندسی شیمی کارشناس)

 

  حمیدپرزحمتکش، ُ

 (مهندسی شیمی کارشناس)

 

 کنکاش کیفیت ارمزان -آزمایشگاه امکار

 

 

 فیروزه مشهدشرکت تولید  کاشی 

 خوش لهجه، محمدرضا

 (سرامی -مهندسی موادکارشناس ارشد )

 

 تولید  کاشی بهسرام شرکت

 

 

 عباسی رزگله، محمد حسی 

 سرامی ( -مهندسی مواد کارشناس)

 

 ابراای ، یانقاسمی

 (مهندسی صنایعکارشناس ارشد )

 

 ، محمدمیظکا

 مدیریت صنعتی(ارشد  کارشناس)

 

 کریمی، مجید

 سرامی ( -مهندسی موادکارشناس )

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

  شرکت کارخانجات کاشی الوند

 

 

 می انجم  کارخانجات کاشی و سرا

 

 

 آزمون سرام یزد -آزمایشگاه امکار
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 گ  بخش منشاد ، محمد حسی 

 عمران( –مران مهندسی ع کارشناس)

 

 گیو، محمدرضا

 (ااتحلی  سیست  – صنایعمهندسی  کارشناس)

 

 مجتبو ، علیرضا

 سرامی ( -مهندسی مواد کارشناس)

 

 مهد  خانی، بهزاد

 سرامی ( -مهندسی موادارشد  کارشناس)

 

 

 

 

 

 اداره ک  استاندارد استان یزد

 

 

 تولید  کاشی بهسرام شرکت

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

 عضو ایئت علمی

 پژواشگاه استاندارد
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 فهرست مندرجات

 صفحه           عنوان

 ب       آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 ج         کمیسیون فنی استاندارد

 و          گفتار پیش

 1        اد  و دامنه کاربرد 1

 1         مراجع الزامی 9

 1         آزموناصو    3

 9                                    وسای  2

 9                                ااآزمونه 3

 9                  ام آزمونجانروش  6

 3         بیان نتایج 3

 3         گزارش آزمون 3

 



 و 

 

 گفتارپیش

 که   « روش آزمون –اا  بدون لعاب  مقاومت سایش عمقی کاشی :6قسمت -اا  سرامیکی کاشی»د استاندار

در پانصکدو   و شکده  تدوی  و تهیهسازمان ملی استاندارد ایران توسط  مربو  اا درکمیسیون آن نویسپیش

 مکور   مهندسی سکاختمان و مصکالح و فکراورده اکا  سکاختمانی      استاندارد  ملی کمیتۀ اج سنزدامی  پا

مقکررات   و قکوانی   اصک ح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد 12/9/1323

منتشکر   ایکران  ملی رداستاندا عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

  .شودمی

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اص ح برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،   . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

باطک   و ایک    «   بکدون لعکاب  اکا کاشیسایش عم  تعیی  » 1336سا   3223استاندارد ملی ایران شمار  

 استاندارد جایگزی  آن می شود.

 

   تدوی  ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: منبع و ماخی  که برا

 
ISO 10545-6: 2010, Ceramic tiles -Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for 

unglazed tiles 
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    –هاي بدون لعاب  مقاومت سايش عمقی کاشی :6قسمت -هاي سرامیکی کاشی

 روش آزمون

 و دامنه کاربرد هدف  6 

تمامی  عمقیروش آزمون برا  تعیی  مقاومت در برابر سایش  ارایهملی  استاندارداد  از تدوی  ای  

 گیرند. اا  کف مورد استفاده قرار می اا  سرامیکی بدون لعابی است که برا  پوشش کاشی

 
مراجعه  1-9دمند ای  محصوالت به استاندارد بند اا و دیگر اط عات سواا  کاشیبرا  اط ع از الزامات و ویژگی –يادآوري 

 کنید.

 مراجع الزامی    2

اا ارجاع داده شده است. مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود.ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب میبدی 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اص حیه در صورتی که به مدرکی با

اا ارجاع داده شده موردنظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا موردنظر است.اا  بعد  آناست، امواره آخری  تجدیدنظر و اص حیه

 

 زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:استفاده از مراجع 

، کاشی اا  سرامیکی، تعاریف، طبقه بند ،ویژگی اکا   1336: سا   93استاندارد ملی ایران شماره  2-6

 و نشانه گیار 

 محصوالت تخت عریض، صفحات،-فوالداا  ساختمانی، 11692استاندارد ملی ایران، شماره  2-2

 اا، مقاطع و پروفی  اا شمش

گیار  پراکندگی  تعیی  و شناسه -مواد ساینده پیوند  ، 19336-1شماره  دارد ملی ایران،استان 2-1

 F4تا  F220: ش  اا  درشت  1قسمت  -اندازه دانه 

 آزموناصول  1

مورد شده در سطح سال   ایجادگیر  طو  شیار  اا  بدون لعاب با اندازه کاشیعمقی  تعیی  مقاومت سایش

 باشد.می تحت شرایط معی  و با استفاده از ماده ساینده درحا  چرخش فوالد  چر به وسیله نظر 
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 وسايل  4

گاه تکیه، ندهبا وسیله توزیع کننده ماده سای مخزن قیفی شک گردان،  چر دستگاه سایش شام   4-6

 مراجعه شود(. 1)به شک  باشدمی و وزنه تعاد  آزمونه دارندهونگه

با ضخامت لبه وmm(9/9±999 )با قطر  9-9بند منطب  با استاندارد E 235 A (Fe 360 A)باید از  چر ای  

mm(1/9±19 با نر  گردش )r/min 33)ساخته شود. )دور در دقیقه 

نمونه با دستگاه  واسنجی کردنشود باید با داشته میفوالد  نگه چر با آن در مقاب   آزمونهفشار  که 

)به  F80سایندهماده با استفاده از  دور 139ی  شود که بعد از ا  تنظ  تعیی  شود. فشار باید به گونه 1مرجع

 شود. ایجادmm(3/9±92 ) طو به  شیار  ،3-9بنداستاندارد منطب  با ،  مراجعه شود( 3-2بند

یا  فلوتباید به عنوان استاندارد اولیه مورد استفاده قرار گیرد. از استاندارد ثانویه شیشه  نه مرجعونم

 توان استفاده کرد.  میمحصوالت دیگر نیز 

 فوالد  باید تعویض شود. چر قطر اولیه ساییده شود،  3/9%انگامی که قطر به اندازه 

 ؛ mm1/9گیر  با دقت  اندازه وسیله 4-2

 ؛ 3-9بندمطاب  با استاندارد  F80با اندازه دانه سفید شده  پختهماده سایشی با اکسید آلومینیوم  4-1

توان از آن ماده نیز  کند می امان نتایج را ایجاد می مشابه دیگر ، ندهماده سای در صورتی که معلوم شود که

 استفاده کرد.

 هاهآزمون 5

 هانوع آزمونه 5-6

اا  با ابعاد آزمونهبا ابعاد مناسب انجام شوند.  اا آزمونهاا  کام  یا  از کاشیاا باید با استفاده  آزمون

تر بدون آنکه به یکدیگر متص  گاای بزرگچسب بر رو  تکیه تر باید قب  از آزمون به وسیلهکوچ 

 گردند،چسبانده شوند.

 هاآزمونهتهیه  5-2

 تمیز و خش  استفاده شود. اا آزمونهباید از 

 هاآزمونهتعداد  5-1

 استفاده شود. آزمونه 3حداق  باید از 

 انجام آزمونروش  6

مماس شود. اطمینان  گردان چر ا  که بر  ر داید به گونه( قرا1-2مطاب  با بندرا در دستگاه ) ااآزمونه

دور بر  199گرم در ( 199±19( به صورت یکنواخت با نر  )3-2مطاب  با بندحاص  کنید که ماده ساینده )

 شود.  رو  سطح مورد سایش جار 

                                                 
1 -Transparent fused silica 
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 mm 3/9ا با دقت شیار ر Lرا از دستگاه برداشته و طو  وتر،  ااهبار بچرخانید. آزمون 139فوالد  را  چر 

 29با زاویه  مح دو در آن، حداق   مناسبرا در سطح  همراجعه شود(. ارآزمون 9گیر  کنید )به شک   اندازه

 مورد آزمون قرار داید.درجه نسبت به ا  

اا   اا با کاشی توان سطوح برجسته مزاح  در تعیی  مقاومت سایشی را برطر  کرد اما نتایج آزمون آن می

 یکسان نیست.دارا  سطوح مسطح استند، مشابهی که 

 از ماده ساینده مجدداً استفاده نکنید.

 بیان نتايج 7

شده بیان شده و  ساییدهاز ماده  مکعبمتر بر حسب میلی Vبه صورت حج   یمقاومت در برابر سایش عمق

 شود: شیار محاسبه می Lاز طو  وتر  1معادلهبا استفاده از 

 
 

            (1)  

با 
d

L
)5.0sin(  

 :که در آن 

  9شود )به شک   گردان با طو  وتر شیار تشکی  می چر زاویه، بر حسب درجه است که در مرکز 

 مراجعه شود(؛

h  متر است؛گردان بر حسب میلی چر ضخامت 

d  متر است؛گردان بر حسب میلی چر قطر 

L  متر است.لیبیشینه طو  وتر بر حسب می 

 ه شده است.یارا 1در جدو   Vو  Lبرخی از مقادیر معاد  

 گزارش آزمون 8

 گزارش آزمون باید دارا  اط عات زیر باشد:

 ای  استاندارد ملی؛به  ارجاع 8-6

 اا؛ از کاشی شرحی 8-2

 ؛ mm3/9، ار شیار با دقت   Lطو  وتر،  8-1

 متر مکعب؛، ار شیار بر حسب میلیVحج ،   8-4

 متر مکعب.بر حسب میلی Vmمیانگی  حج ،  8-5








 










8
sin

180

2dh
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 طرحی از دستگاه سايش عمقی-6شکل 

 

 

 
 

 تعريف وتر-2شکل 

 

 

 راهنما:

   α  شود یم  یتشک اریوتر شبر حسب درجه که در مرکز چر  گردان با طو   ه،یزاو 

   L  مترطو  وتر بر حسب میلی 

 

 راهنما:

 کاشی 1   

 وسیله توزیع کننده ماده ساینده 9   

 F80اکسید آلومینیوم سفید ذوب شده با اندازه دانه  3   

 چر  فوالد  گردان 2   

   a راستا  چرخش 

   b اند. آور  مواد  که ساییده و برطر  شده جمع 
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 مقادیر معاد  -1جدو  
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3
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20 67 30 227 40 540 50 1 062 60 1 851 

20,5 72 30,5 238 40,5 561 50,5 1 094 60,5 1 899 

21 77 31 250 41 582 51 1 128 61 1 947 

21,5 83 31,5 262 41,5 603 51,5 1 162 61,5 1 996 

22 89 32 275 42 626 52 1 196 62 2 046 

22,5 95 32,5 288 42,5 649 52,5 1 232 62,5 2 097 

23 102 33 302 43 672 53 1 268 63 2 149 

23,5 109 33,5 316 43,5 696 53,5 1 305 63,5 2 202 

24 116 34 330 44 720 54 1 342 64 2 256 

24,5 123 34,5 345 44,5 746 54,5 1 380 64,5 2 310 

25 131 35 361 45 771 55 1 419 65 2 365 

25,5 139 35,5 376 45,5 798 55,5 1 459 65,5 2 422 

26 147 36 393 46 824 56 1 499 66 2 479 

26,5 156 36,5 409 46,5 852 56,5 1 541 66,5 2 537 

27 165 37 427 47 880 57 1 583 67 2 596 

27,5 174 37,5 444 47,5 909 57,5 1 625 67,5 2 656 

28 184 38 462 48 938 58 1 689 68 2 717 

28,5 194 38,5 481 48,5 968 58,5 1 713 68,5 2 779 

29 205 39 500 49 999 59 1 758 69 2 842 

29,5 215 39,5 520 49,5 1 030 59,5 1 804 69,5 2 906 

 

 

 

 


