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 خدابه وام 

 سازمان ملي استاودارد ايران با آضىايي

 ٍ تحقيقات استاًساضز هؤسسِ هقطضات ٍ قَاًيي اغالح قاًَى 3هازُ يک تٌس هَخة تِ ايطاى غٌؼتي تحقيقات ٍ استاًساضز هؤسسِ

 ّاي هلي)ضسوي(ضزاستاًساٍ ًطط تسٍيي تؼييي، ٍظيفِ کِ است کطَض ضسوي هطخغ تٌْا 1371 هاُ تْوي هػَب ايطاى، غٌؼتي

 .زاضز ػْسُ تِ ضا ايطاى

تِ  29/6/90ًام هَسسِ استاًساضز ٍ تحقيقات غٌؼتي ايطاى تِ هَخة يكػس ٍ پٌداُ ٍ زٍهيي خلسِ ضَضاي ػالي ازاضي هَضخ 

 خْت اخطا اتالؽ ضسُ است. 24/7/90هَضخ  35838/206ساظهاى هلي استاًساضز ايطاى تغييط ٍ عي ًاهِ ضواضُ 

 ػلوي، هؤسسات ٍ هطاکع غاحة ًظطاى ،ساظهاى کاضضٌاساى اظ هطکة فٌي ّاي کويسيَى زض هرتلف ّاي حَظُ زض استاًساضز تسٍيي

 ٍ فٌاٍضي تَليسي، ضطايظ تِ تَخِ تا ٍ هلي هػالح تا ّوگام ٍکَضطي ضَز هي اًدام هطتثظ ٍ آگاُ اقتػازي ٍ تَليسي پژٍّطي،

 ٍاضز ٍ کٌٌسگاى،غازضکٌٌسگاى هػطف تَليسکٌٌسگاى، ضاهل ًفغ، ٍ حق غاحثاى اًِهٌػف ٍ آگاّاًِ هطاضکت اظ کِ است تداضي

 ايطاى هلي ًَيس استاًساضزّاي پيص ضَز. هي حاغل زٍلتي غيط ٍ زٍلتي ّاي ساظهاى ًْازّا، ترػػي، ٍ ػلوي هطاکع کٌٌسگاى،

 زض پيطٌْازّا ٍ ًظطّا اظ زضيافت پس ٍ ضَز هي اضسال هطتَط فٌي ّاي کويسيَى اػضاي ٍ ًفغ شي هطاخغ تِ ًظطذَاّي تطاي

 .ضَز هي هٌتطط ٍ ايطاى چاج هلي )ضسوي( استاًساضز ػٌَاى تِ تػَية غَضت زض ٍ عطح ضضتِ آى تا هطتثظ هلي کويتِ

 کٌٌس هي تْيِ ضسُ تؼييي ضَاتظ ضػايت تا ًيع شيػالح ٍ هٌس ػالقِ ّاي ساظهاى ٍ هؤسسات کِ استاًساضزّايي ًَيس پيص

 تطتية، استاًساضزّايي ضَز. تسيي هي هٌتطط ٍ چاج ايطاى هلي استاًساضز ػٌَاى تِ تػَية، زضغَضت ٍ تطضسي ٍ عطح يهل زضکويتِ

 کِ هطتَط هلي استاًساضز کويتِ زض ٍ تسٍيي  5ضواضُ  ايطاى هلي استاًساضز زض ضسُ ًَضتِ هفاز اساس تط کِ ضَز هي تلقي هلي

 .تاضس ضسيسُ تػَية تِ هيسّس تطكيل استاًساضز هؤسسِ

 ٍ(IEC)   2الكتطٍتكٌيک الوللي تيي کويسيَى ،(ISO)1استاًساضز الوللي تيي ساظهاى اغلي اػضاي اظ ايطاى ساظهاى هلي استاًساضز

 قاًًَي ضٌاسي اًساظُ الوللي تيي ساظهاى
3(OIML) 5 غصايي کسکس کويسيَى 4ضاتظ تٌْا تِ ػٌَاى ٍ است(CAC) فؼاليت کطَض زض 

 ػلوي، پيططفتْاي آذطيي اظ کطَض، ّاي ذاظ ًياظهٌسي ٍ کلي ضطايظ تِ تَخِ ضوي ايطاى هلي استاًساضزّاي ييتسٍ زض کٌس. هي

 .هي ضَز تْطُ گيطي تيي الوللي ّايضزاستاًسا ٍ خْاى غٌؼتي ٍ فٌي

 ٍ سالهت سگاى، حفظکٌٌ هػطف اظ حوايت تطاي قاًَى، زض ضسُ تيٌي پيص هَاظيي ضػايت تا تَاًس هي ايطاى ساظهاى هلي استاًساضز

 استاًساضزّاي اظ اخطاي تؼضي اقتػازي، ٍ هحيغي ظيست هالحظات ٍ هحػَالت کيفيت اظ اعويٌاى حػَل ػوَهي، ٍ فطزي ايوٌي

 ساظهاى . ًوايس استاًساضز، اخثاضي ػالي ضَضاي تػَية تا ٍاضزاتي، اقالم يا / ٍ ض کطَ زاذل تَليسي هحػَالت تطاي ضا ايطاى هلي

 اخثاضي ضا آى تٌسي زضخِ غازضاتي ٍ کاالّاي استاًساضز اخطاي کطَض، هحػَالت تطاي الوللي تيي تاظاضّاي حفظ هٌظَض ِت تَاًس هي

 آهَظش، هطاٍضُ، ظهيٌِ فؼال زض هؤسسات ٍ ساظهاًْا ذسهات اظ کٌٌسگاى استفازُ تِ ترطيسى اعويٌاى تطاي ّوچٌيي . ًوايس

 هطاکع ٍّا  آظهايطگاُ ظيست هحيغي، هسيطيت ٍ کيفيت يطيتهس ّاي سيستن غسٍضگَاّي ٍ هويعي تاظضسي،

 ًظام تأييس ضَاتظ اساس تط ضا هؤسسات ٍ ّا ساظهاى گًَِ ايي ساظهاى هلي استاًساضز ايطاى ، سٌدص ٍسايل کاليثطاسيَى)ٍاسٌدي(

 هي آًْا ًظاضت ػولكطز تط ٍ اػغا ّا آى تِ غالحيت تأييس گَاّيٌاهِ الظم، ضطايظ احطاظ غَضت زض ٍ کٌس هي اضظياتي ايطاى غالحيت

 کاضتطزي اًدام تحقيقات ٍ گطاًثْا فلعات ػياض تؼييي سٌدص، ٍسايل )ٍاسٌدي( کاليثطاسيَى يكاّا، الوللي تيي زستگاُ تطٍيح .کٌس

  .است ساظهاى ايي ٍظايف زيگط اظ ايطاى هلي استاًساضزّاي سغح اضتقاي تطاي

                                                 
1-International Organization for Standardization 

2-International Electrotechnical Commission  

3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4-Contact point

5-Codex Alimentarius Commission
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 كميسيًن فىي تدييه استاودارد

 " ريش آزمًن – حرارتي ضًك برابر در مقايمت تعييه:9 قسمت – سراميكي ايهكاضي "

 
 ومايىدگي سمت ي/يا:                                                              رئيس

 زاًطگاُ ياسَج فٌي هٌْسسيزاًطكسُ                                  حويس، ضحواًي

 (هٌْسسي ػوطاى)زکتطاي 

 

 : يردب

 ازاضُ کل استاًساضز استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس                              حوعُ، تييخْاى

 (هٌْسسي ػوطاى کاضضٌاسي)

 )اساهي تِ تطتية حطٍف الفثاء(: اعضاء

 خالل ضاُ تَيطاحوسضطکت آظهايطگاُ ّوكاض                                  سْيال، تاقطظازُ

 (ػوطاىهٌْسسي  اضضسکاضضٌاسي)

 

 ضطکت تاظضسي سٌدص آتيِ پاساضگاز           ػْسيِ                     خَظاضياى،

 هٌْسسي ػوطاى( کاضضٌاسي)

 

 آظهايطگاُ فٌي ٍ هكاًيک ذاک استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس حسيٌي، سيس خْاى ترص                 

 هٌْسسي ػوطاى( اضضسکاضضٌاسي)

 

 ازاضُ کل استاًساضز استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس                      حقسٍست، سپْساض     

 ضيوي تدعيِ( اضضسکاضضٌاسي)

 

 آظهايطگاُ فٌي ٍ هكاًيک ذاک استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوسظهاًي، هحوس ضضا                            

 هٌْسسي ػوطاى( کاضضٌاسي)

 

 زاًطكسُ فٌي هٌْسسي زاًطگاُ ياسَج     ػلي پَض، ػلي                            

 )زکتطاي هٌْسسي ػوطاى(

 



 د

 

  سوت ٍ/يا ًوايٌسگي                                            اػضاء )ازاهِ(

 

 فطيسًٍي، هحوس خَاز                        ازاضُ کل استاًساضز استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس

 هٌْسسي ػوطاى( کاضضٌاسي)

 

 زاًطگاُ ياسَج زاًطكسُ فٌي هٌْسسي          ، ّديط                      کطيوي 

 )زکتطاي هٌْسسي ضيوي(

 

 ازاضُ کل استاًساضز استاى کْگيلَيِ ٍ تَيطاحوس                    هَسَياى، سيس اتَالفضل

 ضيوي کاضتطزي(اضضس کاضضٌاسي)
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 مىدرجات فهرست
 

   عىًان

                                                                                                                    

 صفحه

 ب استاًساضز ايطاى ساظهاى هليآضٌايي تا 

  ج کويسيَى فٌي تسٍيي استاًساضز

 ٍ پيص گفتاض                                           

 ظ هقسهِ

 1                                                                                                 ّسف ٍ زاهٌِ کاضتطز   1

 1                                                                                                                                                                                 هطاخغ العاهي   2

 1 اغَل آظهَى   3

 1                                                                                                  ٍسايل   4

 2 ّاآظهًَِ   5

 2 ضٍش اًدام آظهَى   6

 3 گعاضش آظهَى  7
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 گفتار پيص

ًرستيي تاض  «ضٍش آظهَى –حطاضتي ضَک تطاتط زض هقاٍهت تؼييي:9 قسوت –سطاهيكي ّايکاضي »استاًساضز 

تسٍيي گطزيس. ايي استاًساضز تط اساس پيطٌْازّاي ضسيسُ ٍ تطضسي ٍ تاييس کويسيَى ّاي هطتَط  1386زض سال

هٌْسسي اخالس کويتِ هلي استاًساضز  َز ٍ يكوييپاًػس ٍ ًتاض هَضز تدسيسًظط قطاض گطفت ٍ زض  ًرستييتطاي 

تػَية ضس. ايٌک ايي استاًساضز تِ استٌاز تٌس  17/12/93هَضخ ساذتواى ٍ هػالح ٍ فطآٍضزُ ّاي ساذتواًي 

،  1371قاًَى اغالح قَاًيي ٍ هقطضات هؤسسِ استاًساضز ٍ تحقيقات غٌؼتي ايطاى، هػَب تْوي هاُ  3يک هازُ 

 هلي ايطاى هٌتطط هي ضَز. تِ ػٌَاى استاًساضز

تطاي حفظ ّوگاهي ٍ ّواٌّگي تا تحَالت ٍ پيططفت ّاي هلي ٍ خْاًي زض ظهيٌِ غٌايغ ، ػلَم ٍ ذسهات، 

استاًساضز ّاي هلي ايطاى زض هَاقغ لعٍم تدسيس ًظط ذَاّس ضس ٍ ّط پيطٌْازي کِ تطاي اغالح ٍ تكويل ايي 

زض کويسيَى فٌي هطتَط هَضز تَخِ قطاض ذَاّس گطفت. تٌاتطايي، استاًساضزّا اضائِ ضَز، زض ٌّگام تدسيس ًظط 

 تايس ّوَاضُ اظ آذطيي تدسيس ًظط استاًساضزّاي هلي استفازُ کطز.

 

 .هي ضَز 1386: سال  9169-9ايي استاًساضز خايگعيي استاًساضز هلي ايطاى ضواضُ 

 

 :ط استهٌثغ ٍ هأذصي کِ تطاي تْيِ ايي استاًساضز تِ کاض ضفتِ تِ ضطح ظي

 
ISO 10545-9 : 2013, Ceramic tiles —Part 9: Determination of resistance to thermal shock 
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 مقدمه

 

هي تاضس. 9169ايي استاًساضز يک قسوت اظ سطي استاًساضزّاي 



1 

 

 حرارتي ضًك برابر در مقايمت تعييه :9 قسمت – سراميكي هايكاضي
 

 دكاربر دامىة ي هدف    6

 توام تطاي استاًساضز ي. اياست حطاضتي ضَک تطاتط زض هقاٍهت آظهَى ضٍش تؼييي استاًساضز ايي تسٍيي اظ ّسف

 .زاضز کاضتطز هؼوَل ضطايظ زض سطاهيكي ّايکاضي

 ضيٍغَعِ تسٍى يا ٍ ٍضيغَعِ تا آظهَى) تاضس هي هتفاٍت ّاآى آظهَى ضٍش ّا،کاضي آب خصب تِ تَخِ تا

 (.ضَز هي اًدام
 

 السامي مراجع   2

-تسيي. است ضسُ اضخاع ّا آى تِ ايطاى هلي استاًساضز ايي هتي زض کِ است هقطضاتي حاٍي ظيط العاهي هساضک

 اًتطاض تاضيد شکط تا هسضکي کِ غَضتي زض .ضَز هي هحسَب ايطاى هلي استاًساضز ايي اظ خعئي هقطضات آى تطتية

 هَضز زض ًيست. ايطاى هلي استاًساضز ايي هَضزًظط آى تؼسي ًظطّاي تدسيس ٍ ّا اغالحيِ تاضس، ضسُ زازُ اضخاع

 ّاي اغالحيِ ٍ تدسيسًظط آذطيي ّوَاضُ است، ضسُ زازُ اضخاع ّا آى تِ اًتطاض تاضيد شکط تسٍى کِ هساضکي

 .است هَضزًظط ّا آى تؼسي

 :است العاهي استاًساضز ايي کاضتطز تطاي ظيط خغهط اظ استفازُ

 

 آب خصب تؼييي – سَم قسوت - سطاهيكي ّايکاضي، 1387سال  9169-3 ضواضُ ايطاى هلي استاًساضز   2-6

 ّاکاضي

 

 آزمًن اصًل   3

زضخِ  (145تا 15) زهاي تيي حطاضتي چطذِ 10 تا ّاکاضي اًَاع تطاي حطاضتي ضَک تطاتط زض هقاٍهت تؼييي

  .ضَز هي اًداملسيَس س
 

  يسايل   4
 

 تِ ايحَضچِ هثال ػٌَاى تِ( زضخِ سلسيَس. 15 ±5)زهاي  تا سطز آب ياىخط تا ،سرد آب حًضچه   4-6

ليتط زض  4 سطػت تا آى زاذل زض سطز آبهتط کِ ساًتي 20وق ػ ٍهتط ساًتي 35 ػطؼهتط، ساًتي 55 عَل

 .است هداظ زيگط هٌاسة ٍسيلِ ّط. استفازُ اظ تاضس زاضتِ خطياى زقيقِ

-هي استفازُ ٍضيغَعِ( اظ ضٍش 1-2 تٌس عثقکِ  10% اظ تطکن يا اٍيهس آب خصب تا ّايکاضيآظهَى  تطاي

 کاهل ٍضيغَعِ تا ػوَزي غَضت تِ ّاکاضي زازى قطاض تطاي کافي ػوق اظ ٍ تاضس پَضيسُسط ًثايس حَضچِ ضَز

  .تاضس تطذَضزاض



2 

 

ظم است کِ تا غفحِ اي ال( حَضچ1ِ-2 تٌس عثق) 10% اظ تطتيص آب خصب تا زاضلؼاب ّايکاضيآظهَى  تطاي

 غفحِ تا هستقيوا حَضچِ زضٍى آب کِ عَضي تِ تاضس، ضسُ پَضيسُهتط هيلي 5آلَهيٌيَهي تِ ضراهت 

هتط تا هيلي 5 تقطيثي ضراهت تِ آلَهيٌيَم پَزض تا آلَهيٌيَهي غفحِ ٍيزض تواس قطاض گيطز ٍ ض آلَهيٌيَهي

 س.تاض ضسُ پَضيسُهتط هيلي 6/0هتط تا هيلي 3/0تٌسي حسٍز زاًِ

 

  زضخِ سلسيَس 150زضخِ سلسيَس تا  145 زهايقاتل تٌظين زض  خاوهگرم   4-2

 

 هاآزمًوه    5

1هدوَػِ اظ تػازفي غَضت تِ ضا ّاآظهًَِ
 آظهًَِ  5 تؼساز حساقل. کٌيس اًتراب ضسُ، تطزاضيًوًَِ ّايکاضي 

  .گيطز قطاض آظهَى هَضز تايس
 

 آزمًناوجام  ريش   6

 هاآزمًوه ايليه زرسيبا   6-6

 چطن اگط هؼوَلي، ػيٌک تا ياغيطهسلح ) چطن ٍسيلِ تِ حتوالي( اتطک) 2ػيَب تطريع خْت ضا ّاآظهًَِ اتتسا

 تاظضسي هَضز 3لَکس 300تقطيثيضٍضٌايي  يک زضهتطي ساًتي 30هتطي تا ساًتي 25 فاغلِ يک اظ (تاضس ضؼيف

 .زّيس قطاض

 تطاي( 5-6 تٌس هغاتقَ )تل هتيلي هحلَل اظ استفازُ .تاضٌس (تطک) ػية اظ ػاضي يستا آظهَى اظ قثل اّآظهًَِ توام

  .است هداظ آظهَى اظ قثل ّا(تطکػيَب ) کطزى پيسا
 

 يريغًطه با آزمًن  6-2

4پائيي ترلرل تا ّايکاضي تطاي
 تا سطز آب زض ػوَزي غَضت تِ ضا کاضي ،10% اظ تطکن يا هساٍي آب خصب ٍ 

 ًساضتِ تواس ّن تا ّاآى اظ کسام ّيچ کِ عَضي تِکٌيس  ٍضغَعِ( زضخِ سلسيَس 15 ±5) حطاضت زضخِ

 .تاضٌس

 يريغًطه بدين آزمًن   6-3

 آظهَى ايي اًدام تطاي. کٌيس استفازُ ٍضيغَعِ تسٍى ضٍش اظ تايس ،10% اظ تيطتط آب خصب تا ّايکاضي تطاي

 سطز آب حَضچِ ضٍي کِ هيَآلَهيٌي پَزض تا تواس زض ٍ اًسُتطگطز پائيي عطف تِ ضا کاضي زاضلؼاب ضٍيي سغح

 تگصاضيس. ( زضخِ سلسيَس پرص ضسُ است،15 ±5) حطاضت زضخِ تا( 4تٌس هغاتق)

 
 

                                                 
1-Lot  

2- Defects  

3- Lux .لَکس ٍاحس ضست ضٍضٌايي است  

4-Low-Porosity  
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6دمايي چرخة   6-4
  

 زض ٍ قطاض زازُ ذاًِگطم زض ضا ّا آظهًَِ سطيؼاً ،ّاکاضي ضسى سطز ٍ تَقفزقيقِ  15تؼس اظ  آظهَى زٍ ّط تطاي

 زقيقِ(، 20)هؼوَال  کٌيس زاضيًگِ ّاآى زهاي ضسى يكٌَاذت تا( زضخِ سلسيَس 145 ±5) ضتحطا زضخِ

 تكطاض تاض 10 ضا ػول اييسُ ٍ تطگطزاً ( زضخِ سلسيَس15 ±5) حطاضت زضخِ ضطايظ تِ سطيؼاً ضا ّاآى سپس

  .کٌيس
 

2بازرسي   6-5
  هاآزمًوه 

 ػيٌک تا يا) هسلح غيط چطن ٍسيلِ تِ احتوالي ػيَب يعتطر خْت ضا ضسُ آظهَى ّايًوًَِ تاظضسي ايي زض

 300 تقطيثي ضٍضٌايي يک زضهتطي ساًتي 30هتطي تا ساًتي 25( اظ فاغلِ تاضس ضؼيف چطن اگط هؼوَلي

 .زّيس قطاض تاظضسي هَضزلَکس 

 ػاهل اظ کوي هقساض ّوطاُ تِ تلَ هتيلي زضغس يک زاضآب هحلَل هاًٌس) هٌاسة ضًگي زاضآب هحلَل يک

 .کٌيس پاک خاشب پاضچِ يک تا ضا ضًگ زقيقِ، يک اظ تؼس ٍ هاليسُ کاضي زاضلؼاب سغح ضٍي( تطکٌٌسُ
 

 آزمًن گسارش   7

 : تاضس ظيطّاي آگاّي ضاهل تايس آظهَى گعاضش

  ؛ايطاى هلي استاًساضزايي اضخاع تِ   7-6

 ّا؛کاضي هطرػات اظ هرتػطي ضطح  7-2

 ؛ّاکاضي آب خصب هيعاى  7-3

 (ٍضيغَعِ تسٍى يا ٍضيغَعِ تا) ضسُ اًدام آظهَى ًَع  7-4

 .است ضسُ ظاّط ػية ّاآى زض کِ ّاييآظهًَِ تؼساز  7-5

                                                 
1-Temprature cycling  

2-Examination  


