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  به نام خدا
 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تتحقيقا

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
 29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206تاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره به سازمان ملي اس
 و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

به  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،
- مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي انداردهاينويس است پيش .شود

 عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد
 مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات هك استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ليم استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

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

   .شودمي يريگبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجراي  اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي حصوالتم براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري

 خدمات از كنندگان فادهاست به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط ساسا بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي ديتحقيقات كاربر انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از

  

                                                 
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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
 هاي سراميكي آنتي باكتريال كاشي «

  »ويژگي ها –)خود تميزشونده (
  

  سمت يا نمايندگي  رئيس
  ميرهادي، بهمن

  )سراميك –مهندسي مواد  دكترا(

  )ره(يني المللي امام خمدانشگاه بين

    
   دبير

  حميدي، عباس
  )سراميك –كارشناس ارشد مهندسي مواد (

  كارشناس استاندارد

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفباء(  :اعضاء 

    
  سامانيان، حميد

  )سراميك –كارشناس ارشد مهندسي مواد (
  پژوهشگاه استاندارد

    
  عباسي رزگله، حسين

  )سراميك –كارشناس مهندسي مواد (
  سازمان ملي استاندارد

    
  قعري، هما

  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  پژوهشگاه استاندارد

    
  كشاورز، محمد

  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  سازمان ملي استاندارد

    
  گلبخش، محمدحسين

  )كارشناس مهندسي عمران(
  اداره كل استاندارد استان يزد

    
  مجتبوي، سيد عليرضا

  )سراميك –كارشناس مهندسي مواد (
  سازمان ملي استاندارد

    
  محرري، حسن

  )كارشناس مهندسي عمران(
  اداره كل استاندارد استان فارس

    
  مرشدي، عبدالرضا

  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد
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  گفتاريشپ
 

نويس پيشكه  »»ويژگي ها –)خود تميزشونده (هاي سراميكي آنتي باكتريال كاشي « استاندارد
 جلسه كميته ملي استانداردو نهمين سيصدو شصتتهيه و تدوين شده و در  مربوط هاين در كميسيونآ

مورد تأييد قرار گرفته، اينك به 24/12/1390 مورخهاي ساختماني مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده
عتي ايران مصوب قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صن 3ماده  1استناد بند 

  .شودان استاندارد ملي ايران منتشر ميبه عنو 1371بهمن ماه 
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لوزم تجديد نظر خواهد شد
يل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد تكم

  . نها استفاده كردآبنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر . گرفت
  :منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

 تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي - 1
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  ويژگي ها –)خود تميزشونده (هاي سراميكي آنتي باكتريال كاشي
  و دامنه كاربردهدف      1
هاي سراميكي آنتي باكتريال و خود يكاش ويژگيهايهدف از تدوين اين استاندارد تعيين   1-1

  .باشدمي شونده تميز
  .يكي گروهي آنتي باكتريال نيز كاربرد داردهاي موزايين استاندارد براي كاشيا  1-2
  
  مراجع الزامي      2

بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است
  . شودجزئي از اين استاندارد محسوب مي راتترتيب آن مقر

نظرهاي بعدي آن ها و تجديدار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مداركي با ذكر تاريخ انتش
 درمورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،. مورد نظر اين استاندارد نيست

  .نظر استهاي بعدي آنها مورداصالحيه همواره آخرين تجديدنظر و
  :    استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 طبقه بندي ويژگي ها و نشانه-تعاريف-كاشي هاي سراميكي :25استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  گذاري
  وهيكي گرييهاي موزاهاي كاشيويژگي :4289استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  
  تعاريف و اصطالحات        3

  :رودكار ميعاريف زير بهتدر اين استاندارد اصطالحات و

3-1    

  نانومتر
  ؛يك ميلياردم يك متر

  

3-2  

  فناوري نانو
اي داراي چه خاصيتي كنيم هر ماده در هر اندازهدر فناوري نانو خاصيت مواد را در مقياس نانو بررسي مي

اد را در مقياس نانو توليد كنيم و از خاصيت نانويي آن استفاده كرده تا خواص آن باشد تا بتوانيم آن مومي
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را در كنترل خود داشته باشيم و نهايتاً بتوانيم خواص نانويي آن در كاركردهاي جديد استفاده كنيم، كه 
  .گوييمها فناوري نانو ميبه مجموعه اين فرآيندها و فعاليت

  

3-3    

  يهاي فوتوكاتاليستپوشش
   كنندگياند كه در مقابل نور خاصيت خود پاكهاي فتوكاتاليستي از بلورهايي تشكيل شدهپوشش

ها باعث امر آبدوستي سطوح قطعات شده و اين خاصيت باعث خود كنند و عالوه بر اين اين پوششمي
  .گرددتميزشوندگي سطوح مي

  

3-4    

  خاصيت آنتي باكتريال
هايي كه عالوه بر خواص شود كه با استفاده از مواد فوتو كاتاليسته ميگفت اي از مواد به خواص ويژه

كارگيري در امكان عمومي نظير تواند با بهزدايي ازنظر اقتصادي قابل توليد و با صرفه باشد ميميكروب
  .ها ممانعت بعمل آوردزايي باكتريها از انتشار و بيماريبيمارستان

  

3-5    

 (Cermic Tiles)هاي سراميكي كاشي

ها و ديوارها قطعات نازك ساخته شده از تركيبي از مواد اوليه معدني، كه عموماً به عنوان پوشش كف
شوند شكل داده مي (B)يا پرس كردن  (A) –شود و معموالً دردماي اتاق به وسيله اكسترودر استفاده مي

خشك و در دماي كافي زينتر شود سپس  (C)هاي ديگر نيز فرم داده شود اما ممكن است به وسيله روش
 (UGL)يا بدون لعاب  (GL)توانند لعابدار هاي سراميكي ميتا خواص موردنياز را كسب نمايد كاشي

  .باشنداين محصوالت غير قابل سوختن و پايدار در برابر نور مي. باشند

3-6    

  كاشي سراميكي آنتي باكتريال و خود تميزكننده
باشد و عالوه بر دارا اين استاندارد مي 5-3ه بر اينكه مطابق با تعريف بند هاي سراميكي كه عالوكاشي

و استاندارد ملي شماره  25بودن خصوصيات فيزيكي و شيميايي و ظاهري مطابق با استاندارد ملي شماره 
  .خاصيت ويژه آنتي باكتريال و خود تميزكنندگي نيز داشته باشد 4289
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  بنديطبقه  4

  هاي سراميكيندي كاشيباساس طبقه  4-1
. شوندبندي ميهاي مختلف تقسيمهاي سراميكي براساس روش توليد و ميزان جذب آب به گروهكاشي

  .بندي براساس استفاده اين محصوالت درنظر گرفته نشده استالزم به ذكر است كه اين تقسيم

  هاي سراميكيروش توليد كاشي  4-2
  :سه روش توليد به صورت زير وجود دارد

  .را ببينيد 5- 3هاي اكسترودي بند ، كاشيAروش  –الف 
  .را ببينيد 6- 3هاي پرس خشك بند ، كاشيBروش  –ب 
  .را ببينيد 7- 3شود بند ها توليد ميهايي كه با ديگر روش، كاشيCروش  –پ 

  هاي سراميكيكاشي (E)هاي جذب آب گروه  4-3
  :سه گروه جذب آب به صورت زير وجود دارد

 ≥I( ،%3Eگروه (هاي با جذب آب كم اشيك –الف 

  )IIbو  IIaهاي گروهII( ،%10<E≤%3 )گروه (هاي با جذب آب متوسط كاشي –ب 
 <10E%هاي با جذب باال كاشي –پ 

  .آمده است 1جزئيات در جدول شماره  -1يادآوري 

هاي استاندارد بندي جدولرد گروهاين استاندا 4هاي سراميكي در بند بندي ذكر شده كاشيعالوه بر طبقه - 2يادآوري 
  .هاي موزائيكي گروهي مدنظر قرار گيردنيز براي كاشي 4289ملي شماره 
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  ) توليد(دهي هاي سراميكي براساس جذب آب و روش شكلبندي كاشيطبقه -1جدول شماره 
  هاي سراميكيكاشي

  دهيروش شكل
  )توليد(

 Iگروه

%3E≤ 

 IIaگروه

6%<E≤3%  
 IIbگروه 

10%<E≤6%  
 IIIگروه 

10%E> 

A 
  روش اكسترودي

 AIگروه 

  )پيوست ب(

 AIIa-1 1گروه

  )پيوست ب(
 AIIb-1 2گروه

 AIIIگروه   )پيوست ت(

 AIIa-2 1گروه  )پيوست ج(

  )پيوست پ(
 AIIb-2 2گروه

  )پيوست ث(

B 
 روش پرس خشك

 BIaگروه 

5%E≤  

 BIIaگروه   )پيوست چ(

  )پيوست خ(
 BIIbگروه 

  )پيوست د(
 BIII 2گروه

 IIbگروه   )پيوست ذ(

3%<E≤5/0  
  )پيوست ح(

C  
  CIII 3گروه  CIIb 3گروه  CIIa 3گروه C 3گروه  هاي توليدديگر روش

  .اندهاي متفاوت تقسيم شدهبا ويژگي) قسمت اول و دوم(به دو قسمت  AIIbو  AIIaگروه  -1
درصد به  10ي كاشي بدون لعاب با جذب آب باالي مقدار بسيار كم. دار استهاي لعابفقط شامل كاشي BIIIگروه  -2

  .شودشود كه اين استاندارد محصوالت مذكور را شامل نميروش پرس خشك توليد مي
  .ها در اين استاندارد ذكر نشده استهاي اين نوع از كاشيويژگي -3

  
  


