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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

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

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي 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
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
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
  »آزمون هايوروش هاژگي وي –محصوالت تزئيني با استفاده از ضايعات كاشي « 

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : ئيسر

  مير هادي ، بهمن
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

    :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد
  شركت معيار گستر صدر

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  سامانيان ،حميد

  )سراميك -رشناس ارشد مهندسي موادكا(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد عباسي رزگله ،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  سينگلبخش،محمد ح
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد



 د 

  

  ،عباس نوري
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتار پيش
نويس آن كه پيش »آزمون هايروش و هاژگي وي –محصوالت تزئيني با استفاده از ضايعات كاشي « استاندارد 

 وپنجمينسيصدوشصتتهيه و تدوين شد و در  شركت معيار گستر صدرهاي مربوط توسط در كميسيون
مورد  9/12/1390جالس كميتة ملي استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني مورخ ا

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و  3تصويب قرار گرفت، اينك به استناد بند يك مادة 
براي حفظ . شر مي شود، به عنوان استاندارد ملي ايران منت1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي 
ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين استانداردها ارائه 

كه براي اصالح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام  شد، هنگام تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي
بنابراين، بايد همواره از آخرين . تجديدنظر در كميسيون فني تدوين مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

 :است زير شرح هب گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  آزمون هايروش و هاژگي وي –محصوالت تزئيني با استفاده از ضايعات كاشي 
  

  هدف و دامنه كاربرد    1
گـذاري اشـياء   بنـدي و نشـانه  بسـته  و آزمـون  هـاي ها، روشهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي 1 – 1

  .است) هاي كاشيخرده(ه از ضايعات كاشيتزئيني ساخته شد
روميـزي و محصـوالت    اشـياي  ،هـا شمعداني قاب عكس و ظروف تزئيني، ها،اين استاندارد انواع مجسمه 2- 1

  .دگيررا در بر مياند ساخته شده) خرده هاي كاشي(مشابه كه از ضايعات كاشي
  .ها كاربرد نداردانواع ديوار پوش هاي ديواري،تابلو ها،اين استاندارد براي محصوالتي مانند كتيبه 3 – 1
ث فرهنگي ايران بـه عنـوان   اين استاندارد براي اشيايي كه طبق نظريه كارشناسان رسمي سازمان ميرا 4 – 1

   .كاربرد ندارد گردد،محسوب مي) عتيقه(اشياء فرهنگي وتاريخي
همچنـين ايـن    .حصوالت پرداخته نخواهد شـد اين نوع م شناختيهاي زيباييدر اين استاندارد به جنبه 5 – 1

  .پردازدبلكه به رواداري هندسي مورد نظر مي كند،ه نميايمحصوالت اندازه هاي هندسي خاصي را ار
مواد  ها آن ازاشيائي كه جنس تمام اليه كه محصول از چند اليه تشكيل شده باشد اين استاندارددرصورتي  – 1يادآوري
  .شودرا شامل مي )استفاده دهاي مورچسب به غير از(د معدني باش

از لحاظ سنتي يا صنعتي بودن   ها در محصول از لحاظ ميزان جذب آب ودر استفاده از نوع  خرده كاشي – 2يادآوري
  .محدوديتي وجود ندارد

  مراجع الزامي   2
بـدين  . متن اين استاندارد ملي ايران  به آن ها ارجاع شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در 

  .ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
در صورتي كه مداركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشـد، اصـالحيه هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن      

رد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشـار بـه آن هـا ارجـاع داده     در مو. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها موردنظر است

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 
  طبقــه بنــدي، ، كاشــي هــاي ســراميكي، تعــاريف،  1386ســال :  25اسـتاندارد ملــي ايــران شــماره    2-1

  ها و نشانه گذاريويژگي

  صطالحات و تعاريف ا     3
  :روددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
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3-1  

  1هاترك
  .هر شكستگي بر روي بدنه كاشي كه بر روي سطح رويي يا پشتي يا هر دو سطح كاشي ايجاد مي شود

3-2  

  2ترك موئي
  .آيدريز نامنظم بوجود مي هايشكستگي لعاب كه به صورت ترك

3-3  

  )لكه هاي خشك( 3نداشتن لعاب
  نگرفتن لعاب در بعضي از قسمت هاي سطح كاشي لعابدار

3-4  

  4غير يكنواختي سطح
  .آيدهر فرو رفتگي و ناصافي غير عمدي كه بر روي سطح كاشي لعابدار بوجود مي

3-5  

  5حفره سوزني
  حفره كوچك بر روي سطح لعابدار كاشي

3-6  

  6ب نشدن لعابذو
  .كريستالي شدن غير عمدي لعاب كه در ظاهر، قابل مشاهده است

3-7  

  7هالكه
  .هرگونه خال، لكه متمايز و مشخص بر روي سطح كاشي را لكه گويند

                                                 
1. Cracks 
2. Crazing 
3. Dry spots 
4. Unevenness 
5. Pin hole 
6. Glaze devitrification 
7. Specks or spots 
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3-8  

  1اشكاالت زير لعاب
  .هرگونه اشكال ظاهري كه در زير لعاب باشد

3-9  

  2اشكاالت دكور
  .ون كاشي را گويندهرگونه اشكال ظاهري در چاپ و دكوراسي

3-10  

  3پريدگي
  .ها يا سطوح كاشي را گويندهرگونه قطعه خُرد شده و جدا شده از لبه ها، گوشه

3-11  

  4تاول زدگي
  .آيدهاي سطحي كوچك كه در اثر خروج گازها در هنگام پخت بوجود ميحباب

3-12  

  5نظمي لبهبي
  .نظمي غير عمدي در طول لبه كاشي را گويندهر گونه بي

3-13  

  مغزي
  .شدگي غير عادي لعاب بصورت برآمدگي در طول لبه كاشي را گويندجمع

3-14  

  تابيدگي سطوح و لبه ها
  .هاي محصول بصورت غير عمدي بوجود آمده باشدلبه تحدب قابل محسوسي كه در سطوح و تقعر و

                                                 
1. Underglaze fault 
2. Decorating fault 
3. Chip 
4. Blister 
5. Rough edge 
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3-15  

  زيري يهاپيچيدگي لبه
بصـورت غيـر   ) گيرندايي كه بر روي زمين قرار ميلبه ه(هاي زيري محصولپيچش قابل محسوسي كه در لبه

  .شوداي عمدي بوجود آمده باشد و باعث لق زدن و عدم تعادل جسم برروي سطح صاف شيشه
  

3-16   

  ضايعات كاشي
  .اين استاندارد باشد 5اي از كاشي سراميكي است كه فاقد عيوب ظاهري،طبق بند قطعه بريده شده

  

  هاآزمونه    4
آزمونـه   5تعـداد   و ويژگي ابعاد هندسي ويژگي ظاهري براي و آزمونه 3تعداد  قاومت آب جوشم براي آزمون

  .دنمورد آزمون قرار گير داز اشياء يكسان باي
مـورد اسـتفاده    نيز هاي ديگرد براي آزموننتواند مينگيرهايي كه تحت آزمون ويژگي ظاهري قرار ميآزمونه

  .دنقرار گير
نيز بايد به عنـوان    آزمونهيك  ،آزمونه كه براي آزمون الزم است 3جوش عالوه بر  آبمقاومت  مورد آزمون در

  .داشته باشدمنفرد شاهد براي مقايسه نتيجه نمونه 

  ي ظاهريهاويژگي    5
  ويژگي ظاهري روش آزمون       1- 5

-اخته مـي محصوالت تزييني ساخته شده از ضايعات كاشي كه از لحاظ ظاهري و طراحي، يك مجموعـه شـن  

  .هاي يكنواخت باشندشوند، بايد داراي طرح و اندازه
بايد با چشـم غيـر    ذكر شده است، 14-3تا  3-3 بند هاي در ضايعات كاشي كه  براي بررسي ويژگي ظاهري

در  يشـي كـه  يورطهاز فاصله يك متري ب در زير نور طبيعي يا مصنوعي  )براي افراد عينكي با عينك( مسلح
  .شود انجام  چشم آزمون كننده قرار گرفته باشد،ارتفاع مقابل 

براي افراد عينكـي بـا   ( بايد با چشم غير مسلح 2-3و  1-3ذكر شده در  براي بررسي ويژگي ظاهري بند هاي
كه شـيي در ارتفـاع مقابـل چشـم     ريوطهب متري-سانتي 25در زير نور طبيعي يا مصنوعي  از فاصله  )عينك
  .انجام شود شد،كننده قرار گرفته باآزمون

هاي مختلف  قرار گرفته و بررسي چشمي بر روي آن انجـام  در بررسي ظاهري محصوالت بايد جسم در جهت
  .شود
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  ارزيابي ويژگي ظاهري      2- 5
نمونـه از   ،مشـاهده گـردد  آزمونه  5 كدام از بر روي هر 2- 3و 1- 3هايهاي بندهركدام از عيب كهيدر صورت

  ود استلحاظ ويژگي ظاهري مرد
 5در مجمـوع  مـذكور بـر روي    هايعيبفقط وجود يك مورد از  14- 3تا  3- 3 در مورد عيب هاي بند هاي

  .نمونه از لحاظ ويژگي ظاهري مردود مي باشد ،در صورت وجود بيشتر از يك عيب و .باشدمجاز ميآزمونه 
  .مجاز نمي باشد لمس باشد،وسيله كف دست قابل هكه بطوريهب هاهرگونه بيرون زدگي درزها ولبه

) تحت عنوان پوست ماري يا پوست پرتقالي( هاي ريزها وتركتورفتگي ها وبرجستگي هر گونه تغييرات رنگ،
-عيـب محسـوب نمـي   به عنـوان   ي باشد،يطرح ش وجز صورت عمدي ايجاد شده باشد وهو موارد مشابه كه ب

  .گردد

  ي ابعاد هندسيهاويژگي    6
محصـول بـرروي محصـول يـا بسـته      ) ياضخامت(ابعاد هندسي طول ،عرض و ارتفاع بايستيبراي هر محصول 

  .پاك نشدني درج شود صورت مشخص وهبندي آن ب
  .متر باشديا سانتي متر وتواند به ميلياندازه ابعاد ها مي اعالم

  ابعاد هندسيروش آزمون        6-1
  .ن نقطه تا انتهاترين نقطه آن وجه انجام شوديرتها براي هر وجه بايد از ابتداييگيرياندازه
 5براي هر وجـه از   و دادهصورت مجزا انجام هآزمونه ب5براي  )ياضخامت(عرض وارتفاع  ي طول،هاگيرياندازه

مقدار ميانگين هر وجه را با اندازه اعـالم شـده سـازنده مقايسـه      كنيد وميانگين  محاسبه  ،اندازه بدست آمده
  .كنيد

  ابعاد هندسيارزيابي ويژگي       6-2
درصـد   ±5هاي اعالمي سازنده نسبت به اندازه) ضخامت طول، عرض، ارتفاع و(حد مجاز رواداري تمامي ابعاد 

  .باشدمي

   مقاومت آب جوشويژگي     7
آزمون مقاومت آب جوش فقط براي محصوالتي الزامي مي باشد كه بر روي آن جمله مقاوم در برابـر رطوبـت   

  .ه باشدذكر شد

  روش آزمون تعيين مقاومت آب جوش     7-1
 دسـتگاه آب جـوش كـه    ) آب معمـولي (از آب رآزمونه را بصورت غوطه ور در محفظـه اي پـ   3تعداد  7-1-1

همـان   بـه دقيقه 20از زمان جوش آب به مدت  قرار دهيد و قابليت تنظيم دما تا جوشش آب را داشته با شد،
بعد از رسيدن به دماي محيط سطح هر سـه آزمونـه را    ها را خارج كرده وهآزمون سپس .حالت نگهداري كنيد

  .با نمونه شاهد مقايسه كنيد داشت كرده و دهرگونه تغييرات سطوح آزمونه را يا و بررسي كرده
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صورتي باشد كه باهم فاصـله داشـته و آب جـوش در    هها در محفظه آب جوش بايد بقرارگيري آزمونه 7-1-2
  .مونه ها جريان داشته باشدتمام سطوح آز

  مقاومت آب جوشارزيابي     7-2
 ،جداشدگي سـطوح  ترك، رنگ، هيچگونه تغيير نبايد شاهد ومقايسه با نمونهها  هو بررسي آزمونبعداز آزمون 

  ..مشاهده شودموارد مشابه  تزئينات و يا پوسته شدن لعاب و و و لبه ها درزها

  گذارينشانه بسته بندي و      8
هـا نرسـد و اطالعـات    نقل آسيبي به آن بسته بندي گردند كه به هنگام حمل و طوريامي محصوالت بايد تم

  .بندي درج گردديا بسته بر روي محصول و پاك نشدني و صورت مشخصهزير ب
  ؛نام و يا نشان تجاري توليد كننده -الف
  ؛آدرس توليد كننده -ب
  ؛امت محصوليا ضخ ارتفاع و عرض، اندازه ابعاد طول، -پ
  .مقاوم در برابر رطوبت درج شود يا غير جمله مقاوم در برابر رطوبت و -ت

  
  


