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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسات و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  بـا  همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري يدي،تول
 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي نويس

 )رسـمي ( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت از
  .شود مي منتشر و چاپ ايران
 كننـد  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  »روش آزمون- دار لعاب يها يكاش يسطح شيمقاومت سا نييتع: 7-يكيسرام يها يكاش «
  

  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  من ، ميرهاديبه
 )سراميكمهندسي دكتري (

  عضو هيئت علمي
  دانشگاه بين المللي امام خميني

 
 :دبير

 

  سامانيان ، حميد
  )سراميك -مواد  كارشناس ارشد(

  كارشناس مسئول
  گروه پژوهشي ساختماني و معدني

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسازمان
 

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضاء
 

  اكبري ، مجيد
 )عمرانمهندسي  كارشناس(

  سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان

  
 الوان ساريزدي ، مجتبي

 )سراميك–مهندسي مواد كارشناس(
  شركت كاشي كوير يزد

  
  جوكار ، عباس

 )مهندسي فرآيند كارشناس ارشد(
  شركت سينا كاشي

  سراميكنماينده انجمن صنفي تولي كنندگان كاشي و
  

 حسيني بامكان ، سيد پدرام
 )مهندسي شيمي كارشناس ارشد(

  شركت كاشي ارچين

  
  حميدي ، عباس

 )كارشناس ارشد مهندسي مواد ساختماني(
  سرپرست گروه پژوهشي ساختماني و معدني

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسازمان
  

  خرم آبادي ، مهدي
 )كسرامي–مهندسي مواد كارشناس(

  شركت كاشي بهسرام

  
 خوش لهجه ، محمدرضا

 )سراميك-مهندسي مواد كارشناس(
  شركت كاشي بهسرام
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  دگمه چين ، علي

 )سراميك–مهندسي مواد كارشناس(
  شركت كاشي تكسرام

  رحيمي ، علي
  )مهندسي شيمي كارشناس(

  شركت كاشي حافظ

    
  روزبه ، علي

  )كارشناس ارشد مهندسي شيمي(
  اشي راك سراميكشركت ك

    
  زارعين ، محمدرضا

  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(
  شركت كاشي صدف اردكان

    
  سعدي ، مسعود

  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس ارشد(
  شركت كاشي مرجان

    
  سوفسطائي ، يوسف

  )زمين شناسي كارشناس(
  شركت كاشي نايين

    
  سياه پوش ، سهيال

  )مهندسي شيمي كارشناس(
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    
  سيد حسيني ، سيد حسين

  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(
  شركت كاشي مسعود ايران

    
  شفيعا ، احسان

  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس ارشد(
  شركت كاشي الوند

    
  عابديني ، پرويز

  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(
  شركت سراميك البرز

    
  شركت كاشي بهسرام  مهديغالمي،

    )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(
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  طالبي ، محمدمهدي

  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(
  آزمايشگاه آزمون سرام

    
  فرامرزپور ، عليرضا

  )شيمي كارشناس(
  شركت كاشي عقيق يزد

    
  قهرائي ، محمدرضا

  )كارشناس شيمي(
  شركت كاشي تكسرام

    
  كريمي ، مجيد

  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(
  شركت كاشي يزد

    
  كيا ، ليدا

  )سراميك –كارشناس مهندسي مواد (
  شركت كاشي سرام نگار

    
  گل بخش منشادي ، محمدحسين

  )عمرانمهندسي  كارشناس(
  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد

    
  گيو ، محمدرضا

  يستمهاتحليل س –مهندسي صنايع  كارشناس(
  شركت كاشي بهسرام

    
  نصري ، محسن

  )سراميك –كارشناس مهندسي مواد (
  شركت كاشي اصفهان

    
  نيكخواه بهرامي ، عليرضا

  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(
  شركت كارخانجات كاشي ايرانا

  
    

  مجتبوي، سيد عليرضا
  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(

  اندارداداره كل نظارت بر اجراي است
  سازمان استانداردوتحقيقات صنعتي ايران

    
  شركت سرمايه گذاري صدر تامين  محمودي روشن ضمير،مسعود
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  )سراميك –مهندسي مواد  كارشناس(
    

  مرشدي،عبدالرضا
  )شيميمهندسي  كارشناس(

  كارشناس گروه پژوهشي ساختماني و معدني
  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 فهرست مندرجات



 ز 

  

  صفحه  عنوان
 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  پيش گفتار

  ي  مقدمه
  1  و دامنه كاربرد هدف      1
  1 مراجع الزامي      2
  1 اصول آزمون      3
  1 بار ساينده      4
  2 وسايل       5
  3 آزمونه ها      6
  5 آزمون انجام روش      7
  6 نتايجرده بندي       8
  6 گزارش آزمون       9
   

  7 فلوتدستگاه سايشي با استفاده از شيشه  واسنجي-)اطالعاتي(پيوست الف 
   

  3 دستگاه ساينده-1شكل 
  4 هنگهدارنده آزمون-2شكل 
  4 تنظيم براي ارزيابي چشمي-3شكل 

  UV  8طرح روش -1-شكل الف
  6 كاشي هاي سراميكي لعاب دار هاي سايش بندي رده -1جدول 
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  پيش گفتار
روش   -دار لعـاب  يهـا  يكاشـ  يبرا يسطح شيمقاومت سا نييتع:7قسمت -يكيسرام يها يكاش « استاندارد

 يهته ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه»  آزمون

مهندسي ساختمان ومصالح وفرآورده استاندارد ملي كميتة اجالس دويست وهفتادويكميندر و شده تدوين و
 قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  اسـتناد  به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 5/12/88 مورخ هاي ساختماني

 عنـوان  بـه  ، 1371 همـا  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هارائ اين استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد
  

باطل و ايـن   ي لعابداركاشي ها -مقاومت سايش سطح، تعيين  1376سال  4003استاندارد ملي ايران شماره 
  .ن مي شوداستاندارد جايگزين آ

  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

  
ISO 10545-7:1996, Ceramic tiles-Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for 
glazed tiles 
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  مقدمه

  .  است 9169ملي ايران شماره اين استاندارد يكي از مجموعه استانداردهاي 
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                                                                   :7قسمت - يكيسرام يها يكاش
   روش آزمون- دار لعاب يها يكاش يسطح شيمقاومت سا نييتع

  و دامنه كاربرد هدف   1
مقاومت سايش سطحي تمامي كاشي هاي  آزمون اندازه گيريروش  تعيين استانداردهدف از تدوين اين 

  .سراميكي لعابدار مورد استفاده براي پوشش كف است

 1-2براي اطالع از الزامات و ويژگي هايي از كاشي ها و ديگر اطالعات سودمند اين محصوالت بـه اسـتاندارد بنـد     – يادآوري
  .مراجعه كنيد

  مراجع الزامي  2
به اين . ي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع شده استراجع الزامي زير حاوم

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ . ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شوند
در مورد . ارد نيستارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندانتشار 

مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي 
  .بعدي آن مورد نظر مي باشد

  .استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
       ف،طبقه بندي،ويژگي و ،كاشي هاي سراميكي،تعاري1386سال :25استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  ريانشانه گذ
  -،كاشي هاي سراميكي،تعيين مقاومت سايش سطح1376سال :6200استاندارد ملي ايران شماره  2-2 

  كاشي هاي لعابدار
  

2-3 IS0 8486-l, Bonded abrasives - Grain size analysis - Designation and determination of 
grain size distribution - Part 7: Macrogrits F 4 to F 220 

  اصول آزمون  3
 و ارزيابي  لعابدار لعاب كاشي ها با چرخش يك بار ساينده بر روي سطح سطحي تعيين مقاومت سايش

انجام      سايش يافته و كاشي هاي ساييده نشده ه هايآزمون كه بر روي مقايسه چشمي باسايش مقاومت 
  مي شود

  بار ساينده  4
  :بايد شامل موارد زير باشد آزمونه ار بر روي هربمجموع  
g70  گلوله هاي فوالدي به قطرmm5؛ 

g 5/52  گلوله هاي فوالدي به قطرmm3؛  
g75/43  گلوله هاي فوالدي به قطرmm2؛  
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g 75/8  گلوله هاي فوالدي به قطرmm1؛  
g 0/3 80سفيد با اندازه دانه  1اكسيد آلومينيوم پخته شده F 2  ؛3-2استانداردبندمطابق با    

ml 20 ؛يا آب مقطر 3شده آب يون زدايي  
  وسايل   5
  دستگاه ساينده    1- 5

متصل به يك صفحه پشتيبان افقي است و داراي  كهمتشكل از يك پوشش فوالدي با يك محرك الكتريكي 
بان فاصله بين مركز صفحه پشتي. مي باشد mm100× mm100با ابعاد حداقل  آزمونه هايمحل هايي براي 

مراجعه  1به شكل ( .فواصل بين هر محل مجاور بايد مساوي باشد. باشد mm195و مركز هر موقعيت بايد 
  =mm5/22e به اندازهبا خروج از مركز )دور در دقيقه(r/min300صفحه پشتيبان بايد با سرعت  )شود

به كمك نگهدارنده  ه هامونآز. داشته باشدرا  mm45ي با قطر وران، يك حركت دهاي كه آزمون بچرخد به گونه
قطر ). شود مراجعه 2به شكل ( شوند نگهداشته مي ،هاي فلزي كه با آب بندهاي پالستيكي، مجهز شده اند

ضخامت . كند فراهم مي را 2cm 54در حدود  هسطح آزمون بطوريكهاست  mm83ها،  داخلي نگهدارنده
  .است mm5/22و ارتفاع فضاي زير نگهدارنده،  mm9پالستيك، 

  .شود ، به صورت خودكار خاموش ميدور هاي تنظيم شدهتعداد  طيدستگاه بعد از 
  .برداري پوشانيده شود بايد طي بهره آمونه هاصفحه پشتيبان با نگهدارنده ها و 

كه نتايج به دست آمده از آن با نتايج  مشروط به آن ،استفاده كرد نيز توان از دستگاه مناسب از نوع ديگر مي
  .، يكسان باشدتوضيح داده شدهمده از دستگاه به دست آ

  )چشمي  (ظاهري ارزيابي وسايل الزم براي  2- 5
كه به صورت قائم   K6500تا  K6000مجهز به نور فلورسانس با دماي رنگ  ،متشكل از يك جعبه مشاهده

اد جعبه بايد ابع. 4كند را فراهم مي lx300قرار گرفته و روشنايي  ،در باالي سطحي كه بايد مشاهده شود
cm61× cm61× cm61 منبع نور براي . بوده و وجوه داخلي بايد با رنگ خاكستري خنثي، رنگ آميزي شوند

  )مراجعه شود 3به شكل ( .شود قرار داده مي جتناب از مشاهده مستقيم، در حفاظا
  خشك كن    3- 5

  .است )C° )5±110 در برداري قادر به بهره
  ترازو     4- 5
     )از باشدنياگر افت جرمي (

                                                 
1 .- fused 

  .ميكرون مي باشد 80اندازه دانه هاي  80Fمنظور از اندازه دانه _ 2
3  - deionizd 

4- lx  :واحد شدت نور مي باشد.   
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   ه هاآزمون  6
   ه هاآزمون نوع    1- 6

در صورتي كه كاشي ها داراي رنگ هاي مختلف يا اثرات دكوري در . نمونه باشد كل بايد معرف ه هاآزمون
  .آزمونه ها طوري انتخاب شوند كه كليه موارد متفاوت را دارا باشندقسمت هايي از سطح باشد، بايستي 

در كنار هم محكم روي تر بايد  با ابعاد كوچك ه هايآزمون. است mm100× mm100، ه هاابعاد معمول آزمون
  .از تاثير لبه هاي ايجاد شده در حد فاصل محل اتصاالت صرف نظر شود. يك بستر چسبانده شوند

   ه هاتعداد  آزمون    2- 6
  .ز استبراي ارزيابي چشمي نيا ه نيزعالوه بر اين، هشت آزمون. نياز است هآزمون 11 تعداد به

را  سايش اثر بررسي چشمياضافي براي  هو سه آزمون آزمونهسايش يك  مرحله ازبراي هر  اين روش آزمون
  .كند الزام مي

  آماده سازي    3- 6
  .بايد تميز و خشك باشد ه هاسطوح لعابدار  آزمون

  
  

  دستگاه ساينده- 1شكل 
  

مجموعه آزمون صفحه پشتبان
  ابعاد بر حسب ميليمتر
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  آزمونهنگهدارنده - 2شكل 
  

  زيابي چشميتنظيم براي ار- 3شكل
  

  

  

 ابعاد بر حسب ميلي

 يآب بند پالستيك

 گيره

 كاشي

 ابعاد بر حسب متر
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  آزمون انجام روش  7
نتايج بدست شود كه در  انجام ميودر مواقعي دستگاه ساينده فقط در بعضي اوقات ضروري بوده  واسنجي

  .شده است شرح دادهدر پيوست الف يك روش كاليبراسيون ممكن . ترديد وجود داشته باشد آمده
بار ). 1-5مطابق بند(محكم كنيد ي دستگاه ساينده، بر رو هنگهدارنده فلزي را بر روي سطح لعابدار هر آزمون

را ببنديد تا مانع  مجراگاه  آن. به داخل بريزيد، نگهدارنده بااليي مجرايرا از طريق ) 4بند مطابق (ساينده 
راي هر مرحله آزمون بدستگاه كه بايدقبل از آزمون  تعداد دورهاي شمارنده. بار ساينده شود خارج شدن

 12000و  دور6000، دور2100، دور1500، دور750، دور600، دور150، دور100برابر ، سايش تنظيم شود
 اثر سايشرا حذف كرده و آزمون را تا زماني ادامه دهيد كه  هبعد از هر مرحله سايشي، يك آزمون. است دور

  .مشاهده شود
       مطابق( خشك كنر د) C )5±110˚را با آب روان بشوييد و آن را در دماي  ه هابعد از سايش،  آزمون

 كلريدريك از داراي لكه هاي اكسيد آهن باشند، لكه را كامالً با استفاده ه هااگر  آزمون. خشك كنيد) 3-5بند
  .برطرف كرده و بالفاصله آن را زير آب روان شسته و خشك كنيد% V/V (10(اسيد 

ساييده شده را با كاشي  هيك آزمونراف ، اطlx300روشنايي  نور به و زير در اتاق تاريك براي مقايسه چشمي
ضعيف يا در صورتي كه (در اتاقي تاريك با چشم غير مسلح  .قراردهيدهاي ساييده نشده دقيقاً از همان نوع 

تعداد دورهايي  ).مراجعه شود 3به شكل ( به آن نگاه كنيد m65/1و در ارتفاع  m2از فاصله ) ، با عينكباشد
. ياد داشت كنيد،ه شودبه آساني تشخيص داد ار تغييراتي شده باشدكه بتواندچكه در آن سطح مورد سايش 

  .در حداقل سه مشاهده، توافق حاصل شود كه نياز است
اگر . وارسي كنيد ،نتيجه رابا آزمون مجدد درمراحل بعدي باالتر وپايين ترمشاهده شود اثر سايشهنگامي كه 

  . تصميم گيري در مورد طبقه بندي استفاده كنيدنتيجه يكسان نباشد از مراحل سايشي دوم براي 
 پذيري را براي مقاومت لكه است را سپري كرده دور 12000ناحيه ساييده شده كاشي را كه مرحله گاه  آن

  .آزمون كنيد 2- 2استاندارد بند مطابق با 
را براي جلوگيري از  ها تميز كنيد و آن متوكسيدبا الكل  سپسگلوله هاي فوالدي را بعد از كاربرد، با آب و 

 هايقبل از هر آزمون، گلوله هاي فوالدي در بار ساينده را به مجموعه اندازه . زنگ زدن، كامالً خشك كنيد
اي جايگزين  را در هر مجموعه اندازه گلولهتقسيم بندي كرده و هر ) شود مراجعه 4به بند ( شده مشخص

  .كنيد
آزمون سايشي وجود داشته باشد، اين مقدار را  اثريك سطح در  جرم از دست رفته از ييناگر توافقي براي تع

سپس . گيري كنيد دور چرخش اندازه 6000قبل از آزمون و بعد از  هآزمون گيري جرم خشك سه با اندازه
          دور براي مقاومت 6000و  دور2100، دور1500طبق توافق، كاشي هاي ساييده شده كه مراحل چرخشي 

 سايش ظاهريرا سپري كرده اند را در مرحله سايشي كه در آن  2- 2با استاندارد بند بق با مطا گذاري لكه
عاب رانيز مي توان هنگام آزمون يا شفافيت ل مشخصات ديگري همچون تغيير رنگ. اتفاق افتاده، آزمون كنيد

  .ها استفاده شوداطالعات اضافي كه طبق توافق به دست مي آيد نبايد براي طبقه بندي كاشي . تعيين كرد
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  بندي نتايج رده  8
طبقه بندي  5 ردهكه به عنوان  چنين كاشي براي اين هم. دنطبقه بندي شو 1بايد مطابق با جدول  آزمونه ها

روي سطح ساييده  بررا براي مقاومت در مقابل لكه ها  2- 2استانداردبندمشخص شده در بايد آزمون  گردد
  :اعمال خواهد شد  2- 2استانداردبنديل هاي زير براي به هر حال، تعد. طي كرده باشدشده، 
كه دقت  تواند استفاده شود، به شرطي مي) دور چرخش 12000بيش از (تنها يك كاشي ساييده شده   - الف 

براي مثال، بريدن كاشي ساييده شده قبل از آزمون مقاومت (حاصل شود اطمينان شود تا از جدايش لكه ها
  )در برابر لكه ها

، A آزموناوليه روش هاي  مراحل بايد بدون اجراي 2- 2استانداردبندمشخص شده در  D آزمونروش   -ب 
B  وCاستفاده شود ،.  

نتوان لكه ها را  همچنينو  مشاهده نشوددور چرخش  12000بعد از اثر سايش ظاهري در صورتي كه هيچ 
برطرف كرد، كاشي بايد  2- 2اردبنداستاندمشخص شده در ) Dيا  A ،B ،C( آزمونبا هيچكدام از روش هاي 

  .طبقه بندي شود 4در رده 
  
  

  دار هاي سراميكي لعاب كاشي هاي سايش رده بندي- 1جدول 

تعداد دور هايي كه اثر سايشي در مرحله سايش،   رده
  آن مشاهده شود 

0  100  
1  150  
2  600  
3  750 ،1500  
4  2100 ،6000 ،12000  
5  ) 1  12000>  

  .را براي مقاومت در برابر لكه ها، بگذارند2-2استاندارد بندشخص شده در بايد آزمون م) 1
  

  گزارش آزمون  9
  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد

  ؛1389سال  9169- 7ايران به شماره  استاندارد ملي اشاره به - 1- 9
  ؛ه هاوسايل تهيه آزمونو كاشي ها،  شرح مختصري از مشخصات - 2- 9
  ؛8مطابق با بند  آزمونه ها طبقه بندي- 3- 9
  رخ داده است؛ سايش ظاهريمرحله سايشي كه در آن، - 4- 9
  طبق توافق، رده مقاومت لكه براي كاشي هاي با رده چهارم سايش؛- 5- 9
  ؛گيري شده طبق توافق يا ساير خواص اندازه شفافيتكاهش جرم، تغيير رنگ، تغيير -6- 9
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  1فلوتشي با استفاده از شيشه دستگاه ساي واسنجي
  مواد مرجع      1-الف

  .باشد mm6با حداقل ضخامت  فلوتماده مرجع بايد شيشه 
  كليات      2-الف

  .شوداين سطح شناسايي بايد  ابتداشود،  انجام مي 2سطح شناوريبر  واسنجيكه آزمون به دليل اين 
  .ردتوان از يكي از روش هاي زير استفاده ك ميكه  براي شناسايي  

  روش شيميايي    1-2-الف

  معرف هاي شيميايي 1- 1-2-الف

 3اچ كنندهمحلول   1- 1- 1-2-الف

حجم از  10و ) V/Vحجمي % (40حجم از هيدورفلوئوريك غليظ  8حجم از هيدوركلريك اسيد غليظ،  10
  .آب مقطر

  4محلول كاكوتلين  2- 1- 1-2-الف
  .در آب مقطر) V/V حجمي% (1/0كاكوتلين 

  اركروش  2- 1-2-الف
  .دو قطره محلول كاكوتلين بريزيد يا ريخته و سپس يك قطره محلول خورنده بر سطح شيشه اي 3يا  2

ديده خواهد شد؛ در غير اين صورت، محلول  شناوريثانيه، يك رنگ ارغواني بر روي سطح  10تا  5در 
  .باقي خواهد ماند رنگزرد
  UV(5(روش ماوراي بنفش     2-2-الف

نشان داده شده، سطح شيشه را در هنگامي كه با نور  1-ه صورتي كه در شكل الفدر يك اتاق تاريك و ب
  .ماوراي بنفش روشن شده، نگاه كنيد

از عينك هاي با فيلتر محافظ مناسب به چشم آسيب رسانده و بايد  nm365تا   nm254نور ماوراي بنفش در ناحيه  - هشدار
  .نور ماوراي بنفش استفاده كرد

  
  

                                                 
   )float glass( يك نوع شيشه است كه بوسيله شناوري بر روي مذاب قلع توليد مي شوديشه فلوت ش -  1

  .سطح شناوري سطحي از شيشه است كه با مذاب قلع در تماس بوده است – 2

3  - Etching 
4 - Cacotheline 
5 - Ultraviolet 
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  EDA(1(انرژي  پراش زيهتجروش   3- 2- الف
انرژي،وجود قلع در شيشه شناوري را مشخص       پراش  مقايسه دوسطح شيشه به وسيله روش شناسايي تجزيه

  )قلع در سطح ديگر وجود ندارد.(مي كند

  UVطرح روش - 1- شكل الف

  واسنجي كارروش   3-الف

  كليات  1-3-الف
 بند   به( شفافيتيا با تغيير ) شود مراجعه 2-3-الف بند به(گيري كاهش جرمي  دستگاه سايشي، با اندازه

 mm 100× mm 100به اندازه  فلوت شناوريهشت نمونه شيشه . شود مي واسنجي) شودمراجعه  3-3- الف
  .شوند ساييده مي شناوريبر روي سطح ) 4بند مطابق  (استفاده از بار ساينده  با

  كاهش جرمي  2-3-الف
گيري  خشك كرده و جرم هر يك را اندازه) 5±110( C˚در دماي ) 3- 5مطابق بند(را در خشك كن ه هاآزمون
) C )5±110˚ها را شسته و مجدداً در دماي  دور چرخش بساييد و سپس آن 6000را براي  ه هاآزمون.كنيد

                                                 
1 -Energy dispersive analysis 

  

  nm365تا   nm254در ناحيه  UVالمپ 

شود، سطحهنگامي كه از اين زاويه در اتاق تاريك نگاه مي
 ، اندكي فلئورسانس نشان مي دهدشناوري

 شيشه
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سطح . تعيين كرده و ميانگين كاهش جرمي را محاسبه كنيدآزمونه كاهش جرم را در هر . خشك كنيد
  .گيري كنيد را اندازهآزمونه ه هر ساييده شد

در ميليمتر ) mg )002/0±032/0دستگاه ساينده در صورتي رضايت بخش است كه ميانگين كاهش جرمي 
  .مربع سطح ساييده شده باشد

  شفافيتتغيير   3-3-الف
 البراي مث (يسطح سياه مات آن كه بر پشته هرآزمون شناوريدر سمت  60˚ زاويه را تحت آينه اي بازتاب

را شسته و  ه هاآزمون. دور چرخش بساييد 1000را براي  ه هاآزمون. گيري كنيد اندازه ،قرار دارد )مخمل سياه
ه را براي هرآزمون باز تابدرصد كاهش . گيري كنيد را مجدداً اندازه 60˚اي  آينه باز تابخشك كنيد و 

  .را محاسبه كنيد بازتابوميانگين كاهش 
       در مركز سطح ساييده شده بازتاب بخش است كه ميانگين كاهش  رضايت دستگاه ساينده در صورتي

  .باشد) 50±5% (برابر 
ها  آزمونهز كردن يايجاد شود، براي تم ترديداوليه پايدار  بازتاببه دست آوردن مقادير  هنگام در صورتي كه در-يادآوري

غوطه ور كرده ) C )5±75˚است براي حداقل يك ساعت و در دماي  را در آبي كه داراي مقادير كمي شوينده ها آنابتدا  توان مي
  .را شست ها آنو سپس با آب داغ 

  
  

  
  


