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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 ايران) رسمي(اي ملي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را

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

 مؤسسات علمـي،  و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

 و توليـدي، فنـاوري   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،
 وارد و كننـدگان، صـادركنندگان  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري

 براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان،

 ملـي  كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي

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

 تلقـي  ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي

سـازمان ملـي    مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

 پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي،
 و سـالمت  كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 اسـتانداردهاي  از اجـراي بعضـي   اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 . نمايـد  اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صـادراتي  كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به

 بازرسـي،  آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعـال  مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي

 و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش،
 المللـي  بـين  دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در

 اسـتانداردهاي  سـطح  ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها،

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي
  

                                                 
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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  گفتارپيش

 مربـوط  هـاي دركميسـيون  آن نـويس پـيش  كـه »  ها و روشهاي آزمونويژگي –هاي سراميكي مجسمه« د استاندار

اسـتاندارد مهندسـي    ملي كميتة اجالسوپنجمين سيصدوشصت در و شده ينتدو و تهيهشركت معيار گستر توسط 
 بنـد  اسـتناد  به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 9/12/1390 مورخ هاي ساختمانيساختمان، مصالح و فراورده

 به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هـاي  پيشـرفت  و تحـوالت  با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميـل  و اصـالح  بـراي  كـه  پيشـنهادي  هـر  و شـد  خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين، بايـد   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

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

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  ها و روشهاي آزمونويژگي –هاي سراميكي مجسمه

  و دامنه كاربرد هدف   1
هاي آزمون اين  برداري و روشروش نمونه هاي سراميكي،مجسمههاي  تعيين ويژگي استانداردهدف از تدوين اين 

) يمصرفي و تزئين(معاصر ك دستي و سراميهاي سفالي  اين استاندارد براي كنترل كيفيت ساخته .باشدميتوليدات 
  .كاربرد داردشوند، كه به صورت سري و به منظور تجاري توليد مي

در دامنه كاربرد اين استاندارد ارزشيابي گردد  ،در رده هنرهاي تجسميبايد هرگونه اثر هنري سفالي و سراميكي كه 
  .كندمشخص نميهاي سراميكي را اين استاندارد، ارزش هنري مجسمه .قرار نمي گيرد

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

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر الحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اص

ها ارجاع داده شده است، همواره در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنآخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :استفاده از مرجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است
هاي صنعتي سراميك- هاي پيشرفتهسراميك( هاي ظريفسراميك: 10922استاندارد ملي ايران شماره  1- 2

  نامهواژه – )پيشرفته
  هاي آزمونها و روشـ ويژگي)خانگي(ظروف چيني غذاخوري : 1164استاندارد ملي ايران شماره  2-2

   اصطالحات و تعاريف     3
به  نيز تعاريف زير، اصطالحات و 1-2تعيين شده در استاندارد بند حات و تعاريف عالوه بر اصطالدر اين استاندارد، 

  :رودكار مي

 3 -1      

  سفال 
  .  است پخته شده و متخلخل ،اي شكل داده شده بدنه ،ترين فرآورده سراميكي ترين و قديمي يابتداي 

از سفال تعاريف . لعاب يا بدون لعاب باشد تواند با تواند جنبه مصرفي يا تزئيني داشته باشد و نيز مي سفال مي
  : تري بشرح زير موجود است  جامع

بجز قطعات و محصوالت . باشند تمام قطعات سراميكي پخته شده كه به هنگام شكل دادن، محتوي رس مي 3-1-1
  ؛)فني(نسوز، ساختماني و صنعتي 

   شود؛ يك سفالگر ساخته ميكه توسط براي تمام قطعات ساخته شده از رس عمومي يك نام   3-1-2
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پخته شده در دماي ) ل سفيد رنگي در مقاب(= يك نام خاص براي قطعات متخلخل با رنگ غير سفيد  3-1-3
  . پايين

   
3-2     

  مواد اوليه 
مواد اوليه ناميده  اًبراي ساختن بدنه سراميكي معموال از اختالط انواع مواد كاني و مواد كاني غير فلزي كه اصطالح 
   .گردد شود استفاده مي يم

 3 -3     

  رس 
باشند و بطور كلي اصطالح رس به كليه  ترين مواد اوليه در صنايع سراميك و سفال مي ترين و پرمصرفها مهم رس 

  :باشند تعاريف ديگر رس بشرح زير است  شود كه داراي خاصيت شكل پذيري يا پالستيسيته مي هائي گفته مي خاك
  :هاي آبدار كه وقتيينوسيليكاتگروهي از آلوم 3-3-1
   ؛شود به يك توده پالستيك تبديل مي: مرطوب شود  - 
   ؛شود صلب مي: خشك شود  - 
  . شود  زجاجي مي: به اندازه كافي حرارت داده شود  - 

شكل ثابت  ،شودمرطوب و پالستيك كه وقتي خشك  ،نيك ماده سنگي ،يك آلومينو سيليكات هيدارته 3-3-2
  . شود  تبديل مي) نفوذناپذير ( به يك قطعه سخت و ضد آب  گيرد و مي

  ها  تقسيم بندي رس   3-3-3
و در يك نقطه پيدايش خود تا كنون جا عوض نكرده كه از زمان ) هاي برجا يا مادر  رس(  هاي اوليه رس 3-3-3-1

  . اند مانند كائولن يا خاك چيني  ثابت بوده
سيالب و جريان دائم يا  ،شود كه بر اثر عوامل طبيعي نظير باد ي گفته ميهائبه رس هاي ثانويه رس 3-3-3-2 

  ،ها كليمانند بال. اند  اند و به محل ديگري غير از محل پيدايش خود منتقل شده ها جا عوض كرده موقت رودخانه
ود مواد آلي علت ريز دانه بودن و وج ههاي ثانويه ب هاي اوليه خاصيت پالستيسيته كمتري دارند و رس رس

  . گيرد  پالستيسيته بيشتري دارند و در ساخت سفال مورد استفاده قرار مي
  . سبز روشن و بنفش وجود دارند  ،سياه  ،قرمز ،اي هاي مختلف قهوهرنگه ها در طبيعت ب رس 

3-4     

  بدنه 
گيرد  يري دوغاب شكل ميگ ريخته يوسيلههكاري يا بهاي مختلف از جمله چرخ روشه آميزي از مواد اوليه كه ب

  . شود  بدنه ناميده مي
دهي و عمليات حرارتي تمامي مواد خام آلي و غيرآلي تشكيل شده، بعد از آماده سازي پودر سراميك و قبل از شكل

  .گويندرا بدنه مي براي ساخت يك سراميك
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3-5     

  )خام پخت ( بيسكويت 
  .  شود بدنه خام پس از پخت اول بيسكويت ناميده مي 

3-6    

  سطح پخته شده
  .باشدسطح پخته شده مي جوشيي سراميكي بعد از تفسطح خارجي فراورده

جوشي نسبتاً زبر باشد و ممكن است حفرات و كاري شده بعد از تفشده ممكن است در مقايسه با سطوح ماشينسطح پخته –يادآوري
  .  هم چسبيده داشته باشدهاي بهتكه

3-7     

  لعاب سراميك 
تواند از  لعاب مي. شود لعاب سراميك نام دارد اده ميها د كه بر روي سفالينه) بر اثر پخت(اي  پوشش نازك شيشه 

تواند شفاف يا مات يا نيم مات  و مي شوداعمال ميبوده و بر روي بدنه  بلورينيا ) شكلبي(نظر ساختمان آمورف 
در حالت شفاف رنگ و شكل و ساختمان ظاهري .  نگي باشدتواند رنگي يا غير ر باشد كه در كليه اين حاالت مي

  . شود  بدنه از ميان لعاب مشاهده مي
كاري مورد استفاده قرار در صورتيكه مخلوط مواد اوليه لعاب قبل از اعمال لعاب ذوب گردند و سپس جهت لعاب 

  . گويند رند اصطالحا به آن فريت ميگي

3-8     

  ) سراميكي  هاي رنگينه( هاي سراميكي  رنگ
  . گيرد  ين بدنه يا لعاب مورد استفاده قرار مييي با فرمول خاص كه براي هر گونه تزهايرنگ 

3-9     

  آلواك 
و شود  دليل تجزيه شيميايي در بدنه شكفته ميه ب ،هاي درشت آهكي يا دولوميتي است كه پس از پخت سفال دانه

  . از بدنه جدا گردد  ،رويي در سطح يا در داخل گردد اليه باعث مي ،ترنياز به حجم بيش به علت

3-9     

  اشك زير پايه 
 هاي سفالي و سراميكي هايي است كه بر اثر جاري شدن زيادي لعاب در قسمت پايه ساختهاشك زير پايه برآمدگي 

  . شود به كف كوره به هنگام پخت مي باعث چسبيدن احتمالي لعاب آيد وبوجود مي



4  
  

3-10    

   لعاب پوسته شدن 
  :آيد پديد ميزير  در اثر عواملهاي سفالي و سراميكي است كه  جدا شدن قسمتي از لعاب از سطح بدنه ساخته

   هاي سفالي و سراميكي به كار برده شده است؛ اي كه در آميزه ساخته اشكال در فرمول تركيب مواد اوليه - الف  
  . عدم انطباق ضريب انبساط حرارتي لعاب و بدنه  -ب  

3-11   

  هاي سفالي و سراميكي  اثر درز قالب در ساخته
دد پس شود و اگر پاك نگر هاي سفالي و سراميكي نمايان مي صورت خطي برجسته بر روي ساختهه اثر درز قالب ب 

  . از لعاب نيز ديده خواهد شد

3-12  

  هاي بي لعاب  خامي يا سوختگي ساخته
به علل مختلف منجمله در اثر تغيير نسبت و تركيب مواد  هاي سفالي و سراميكي درجه حرارت پخت ساخته 

  . كند  رود تفاوت مي اي كه درآميز آنها بكار مي اوليه
اي  ، در صورتي كه صداي خفهضربه خفيفي زده شودهاي سفالي و سراميكي پخته شده ي ساختههر گاه به بدنه 
شود و در صورتي كه گفته مي) كم پخت(ي خام پخت آن فراورده كامل نبوده و به آن فراوردهبرخاست، ) كر(

هاي سفالي و سراميكي پخته شده تغيير شكل يا تغيير رنگ در اثر حرارت بيش از نقطه پخت ديده باشند به ساخته
   .گويندآن سوخته شده مي

3-13    

  هاي لعابدار  خامي يا سوختگي ساخته
  . واختي از لعاب داشته باشد هاي لعابدار چه براق و چه مات بايد پوشش يكن ساخته 
ماند و رنگ ظاهري  ها خام مي لعاب اين ساخته) كم آتش(اگر درجه حرارت سطح لعاب به نقطه پخت نرسيده باشد  

سوزد و يا در قسمت هائي از  ها مي شود و اگر درجه حرارت از نقطه پخت گذشته باشد لعاب اين ساخته آن كدر مي
  . شود  بطور نامنظم جمع يا انباشته ميها لعاب  روي بدنه اين ساخته

3-14    

   1سوزنك
سفالي و سراميكي پيش از لعاب دادن يا در  يها ساخته يوجود گرد و غبار روي سطح بدنهمانند مختلف  داليلبه  

  . شود هاي ريز در سطح لعاب نمايان مي هاي ته سنجاقي بصورت سوراخ حفره ،ها داخل لعاب پس از پخت اين ساخته

                                                 
1 - Pinhole 
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3-15    

  )كعب(بدنه و پايه  ،پيچش يا تاب برداشتن دهانه
دستكاري پيش از خشك شدن و حرارت غير  ،ندادن تراش الزم ،سريع خشك كردنمانند مختلفي  داليلبه  

در دهانه يا در بدنه و يا در ) لنگي(ها از نظم هندسي خود خارج شده و پيچش يا تاب  ساخته ،يكنواخت در كوره
  . شود اد ميها ايجپايه آن

3-16  

  جذب آب 
به داليل رود  هاي پخت متفاوت بكار مي هاي سفالي و سراميكي دستي كه مواد اوليه و مختلفي با درجه در ساخته
 خلل و فرجي پيدا خواهد شد ،آميز هاي كمبود مواد قليايي و يا كمبود حرارت و يا درشت بودن دانه مانندمختلفي 

ويد و يا از آن ريزش ادر خود نگاه داشته و اين مايعات به سطح بيروني خواهد تر مايعات را كه اين خلل و فرج،
  . خواهد كرد 

3 -17  
  1تراشه

  . را تراشه گويند  ي يك قطعه آزمون يا تركيب سراميكياي از ماده شكسته شده از لبه يا گوشهتكه
) پريدگيلب(هاي سطحيها تراشهيب شكسته شده باشد به آنهاي يك قطعه آزمون يا تركها يا گوشههايي از لبهوقتي تكه –يادآوري
  . شودگفته مي

3-18    

  اثر سه پايه در سطح داخلي 
هاي لعابدار يك تا سه نقطه از  بر اثر چسبندگي نوك سه پايه در سطح داخلي ساخته ،ممكن است پس از پخت 

  . ها كنده شده و سفال زير لعاب نمايان گردد  لعاب داخلي اين ساخته

 3 -19    

  )پس زدن لعاب ( لعاب نگرفتگي 
هاي لعابدار بدون  تهدر هنگام لعاب كاري و يا هنگام پخت لعاب ممكن است به علل مختلفي قسمتي از سطح ساخ 

  . لعاب بماند
3 -20  

  ترك 
  . را ترك گويند نظمي ساختاري ديگر در ماده سراميكيناهمگني، ناپيوستگي يا بي

  . مرزدانه، دانه بزرگ، تخلخل، ناخالصي، ترك: براي مثال –1يادآوري

                                                 
1 -Chip 
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ناپذير است، بلكه يك ناهمگني ساختاري اجتنابي ترك نبايد به اين معني به كار برده شود كه ماده اساساً معيوب واژه –٢يادآوري
  .است

  . شودتر ميگيرد، ترك باعث تراكم تنش شده و خطر عيوب مكانيكي بيشوقتي كه ماده تحت بار مكانيكي قرار مي –3يادآوري

  

3-21    

  ترك خنك كن 
  .ك حاصل شود به هنگام خنك كردن قطعات پخته شده امكان دارد در بدنه و لعاب قطعه ساخته شده تر 

3-22    

  ترك خشك كردن 
گيري بدنه امكان دارد بعلل مختلفي  منجمله خشك شدن غير يكنواخت بدنه دچار ترك  بعد از فرم دادن و شكل 

  . شود 

3-23    

  )غير مصرفي(هاي تزئيني  ساخته
تواند  است و ميبصري  شود كه داراي عناصر و روابط به ظروف سراميكي پخته شده بدون لعاب يا با لعاب گفته مي 

آباژور آويز و بايد داراي  ،لوستر ،مجسمه ،گلدان: اي ندارد مثل  حس زيبايي انسان را راضي كند و مصرف آشپزخانه
  :هاي زير باشد  ويژگي

  ؛ C 900حداقل پخت لعاب  3-23-1
  ؛ C750 الي  C 700 )نقاشي و رنگ پاشي( يني هاي تزيپخت رنگ 3-23-2
  ).پوسته شدن ( رو ريزي لعاب عدم ف 3-23-3
  ).در مقابل دما ( مقاومت در مقابل شوك حرارتي  3-23-4
  مقاومت مكانيكي  3-23-5
  حداكثر مجاز استفاده از لعاب سربي  23-6- 3 
تواند از عيوب سراميك  لعاب نگرفتگي نمي ،لعاب ترك جوش لعاب ،سوزني ،شره لعاب ،لك و خال ،تاب برداشتگي 

در صورتيكه به تشخيص دو نفر از سه نفر كارشناس سراميك تزئيني ايراد فني و مهارتي ( شود  تزئيني شمرده
  ).محسوب نشوند

3-24    

  هاي هنري  ساخته
گيرد و توسط كارشناسان هنرهاي تجسمي ارزيابي  قطعات گلي پخته كه بوسيله هنرمندان مجسمه ساز شكل مي

لعاب  ،جوش لعاب ،ترك ،سوزنك ،شره لعاب ،لك و خال ،رداشتگيشود در اين گونه كارهاي هنري نيز تاب ب مي
  .تواند از عيوب كار محسوب شود  نگرفتگي نمي
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3-25    

   هاي سراميكيتزيين ساخته
هاي  ساخته ،توان بدون استفاده از لعاب و رنگ نيز توليد و عرضه نمود اشياء و ظروف سفالي يا سراميك را مي

  :ست بشرح زير تزئين كردممكن ارا سفالي و سراميكي 
   ؛روي آن) ترانسپارانت ( هاي زير لعاب و با پوشش لعاب شفاف با استفاده از رنگ - الف  
   هاي الوان روي آن؛پوشش دادن لعاببراي ) ها  رنگدانه(با استفاده از جوهرهاي لعاب  -ب  
  .شود ياب كه پخت سوم هم محسوب مهاي تزئيني روي لعبا استفاده از رنگ -ج  
كه درجه پخت  ،است C º 800الي   C º750درجه پخت رنگهاي روي لعاب يا پخت سوم براي سفال و سراميك حدود  -يادآوري  

  . رابطه مستقيم با نوع لعاب و زمان پخت دارد

  هاي عمومي  ويژگي  4
هاي اين فاده شود عالوه بر ويژگيدر صورتي كه به هر دليلي از مجسمه سراميكي به عنوان ظرف غذاخوري نيز است -يادآوري

  .را نيز بايد برآورده نمايد 2-2هاي مندرج در استاندارد ملي بند استاندارد، ويژگي

  ها  ويژگي رس 4-1 
نيروي سازد تا در اثر اعمال يك  قادر ميخاصيتي است كه هر ماده را  ،ها خاصيت پالستيسيته موجود در رس 

ر شكل داده و بعد از حذف و يا كاهش نيرو همچنان شكل جديد خود را خارجي بدون شكست و گسيختگي تغيي
  . سبز روشن و بنفش وجود دارند ،سياه ،قرمز ،اي هاي مختلف قهوه رنگه ها در طبيعت ب رس .حفظ نمايد

  . ها مضر هستندها بيش از حد مجاز در رسهاي محلول و سولفات وجود نمك: ها مواد مضر در رس 

  ها  بدنه تقسيم بندي 4-2
   :شوند لعاب به دو دسته تقسيم مي از نظر درجه حرارت پخت بدنه و ذوب ،سراميكي هايمجسمههاي  بدنه 
 ،)ي زجاجيهاسراميك(باشد  تر از نقطه پخت بدنه مي بدنه هائي كه نقطه ذوب و تكامل لعاب در آنها پايين -الف  

  . ني استخواني چي ،چيني زجاجي ،استون ور ،ارتن ور :عبارتند ازكه 
ها باالتر از درجه حرارت بيسكويت بدنه است به عبارت ديگر لعاب و بدنه بدنه هائي كه نقطه ذوب لعاب در آن -ب  

پرسالن  ،پرسالن نرم ،ماجوليكا ،سفال :كه عبارتند از ،رسند مشتركا به نهايت درجه حرارت پخت و تكامل خود مي
  . سخت

  هاي ظاهري  ويژگي   4-3
ي يك مجموعه سري از توليد شناخته هاي سفال و سراميك كه از لحاظ ظاهر و طراح كليه ساخته  1- 4-3

  . ها يكنواخت باشد هاي يكنواخت و بدون نقص باشند و تغييرات ابعاد آن شوند بايد داراي طرح و اندازه مي
 ،كه در محل استقرار مسطح طوريهپايه و يا لبه ظروف و قطعات ساخته شده بايد عاري از تاب برداشتگي باشد ب 

  . بدون لق خوردگي مستقر گردد
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عيوب زير نبايد مشهود شده يا وجود شان در موقع كنترل كيفيت اثبات  ،هاي سفالي و سراميك در ساخته 2- 4-3
   :گردد

  عيوب لعاب  4-3-2-1
  اشك زير پايه؛ 1- 4-3-2-1
  پوسته شدن لعاب؛ 2- 4-3-2-1
  .سوزنك 3- 4-3-2-1

  عيوب بدنه   4-3-2-2
   ؛تاب برداشتگي 4-3-2-2-1
  آلواك بدنه؛ 4-3-2-2-2
  ترك؛  4-3-2-2-3
  ؛)ناپختگي بدنه( صداي بم   4-3-2-2-4
  اثر درز قالب؛  4-3-2-2-5
  خامي؛  4-3-2-2-6
  .سوختگي  4-3-2-2-7 

  عيوب رنگ   4-3-2-3
   هاي مختلف؛ دهاي خوراكي و شويندهعدم مقاومت در مقابل اسي 4-3-2-3-1
   آكروليك؛ ،رنگ روغني ،واكس ،قير :از قبيل) هاي سردرنگ(هاي غير سراميكي كارگيري رنگهب 4-3-2-3-2
  .عدم مقاومت مكانيكي 4-3-2-3-3

  مقاومت در برابر خراش قطعات سراميكي و سفالي لعابدار 4-4
  .باشد مي 4موسود برابر با اين استاندارد آزمون ش 1- 6كه بر اساس بند  ،ميزان سختي استاندارد لعابحداقل 

  انبساط رطوبتي   4-5
اين استاندارد  3- 6كه براساس بند  هاي سفال و سراميك دستي براي ساخته قابل قبول انبساط رطوبتيحداكثر 

  .باشدمي 5/0% آزمون شوند،

   گذارينشانه بندي وبسته   5
به موارد  ،يمن بودن از لحاظ حمل و نقلبسته بندي قطعات سراميكي و سفالي بايد به نحوي باشد كه ضمن ا

بر روي هر قطعه  .بهداشتي در بسته بندي توجه گرديده و نحوه بسته بندي و مورد توافق فروشنده و خريدار باشد
  :ي محتوي هر قطعه بايد موارد زير به صورت خوانا و پاك نشدني درج گرددمجسمه سراميكي يا روي هر بسته

درج نشان استاندارد و كد وليدكننده و در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد نام و نشان تجاري ت 1- 5
  پروانه؛

  ؛تاريخ توليد 2- 5
  ؛عبارت ساخت ايران 3- 5
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  ؛نوع بدنه 4- 5
  ؛)مصرفي يا تزييني(نوع استفاده  5- 5
  ؛)دار بودندر صورت لعاب(نوع لعاب  6- 5
   ). ا درج شودهبر روي بسته بندي(آدرس محل توليد  7- 5

  هاي فيزيكي آزمونهاي روش    6
  پذيريمقاومت خش  6-1

  كليات  1- 6-1
-كه به نحو زير براي قطعات لعاب ،باشد مقياسي از سختي لعاب مي ،هاي سفال و سراميك پذيري لعابمقاومت خش

  :گرد دار تعيين مي

  وسايل   2- 6-1
  ؛موس 5و  موس 4  قلم سختي سنج 2-1- 6-1

  انجام آزمون روش 3- 6-1
ها را از آن موس5و   موس4انتخاب كرده و با قلم  ،دارهاي سفالي و سراميك لعاب ن ساختهنمونه را از ميا 10تعداد 

  . كنيم پذيري امتحان ميلحاظ خش
 بر رويها  از نمونه 5%ها خش بياندازد و هرگاه بطور اتفاقي از ميان تعداد  اين نمونهبر روي موس نبايستي 4قلم  

  . خواهد بود موس خش بيافتد توليد قابل قبول4با قلم ها از آنيكي 

  )تغيير دما(مقاومت در برابر شوك حرارتي    6-2

  وسايل 6-2-1
  درجه سلسيوس؛ 110داري دما تا يا خشك كن برقي با قابليت تامين و نگهخانه گرم  6-2-1-1
  داري آب؛، براي نگهظرف عميق  6-2-1-2
  . فلزي انبرك  6-2-1-3

  انجام آزمون روش 6-2-2
سپس به  يا خشك كن برقي قرار دهيد، خانهگرم هاي سفال و سراميك را در نمونه سالم از ساخته 5ابتدا تعداد  

   .برسد C 105تا  C100 دماي تا به ببريد،تدريج درجه حرارت آن را باال 
ها را از درون بعد با انبرك فلزي آن ،حرارت بمانند دقيقه در اين درجه 20مدت ها به دهيد تا آزمونهسپس اجازه  

دقيقه در اين  20به مدت . قرار دهيد )C )1±20و بالفاصله درون آب  بيرون آوردهيا خشك كن برقي  خانهگرم
، يك دستمالبا استفاده از ها آن سطحيها را از آب بيرون آورده و پس از گرفتن آب  سپس نمونهآب نگه داريد و 

  . بررسي كنيد) موس(دار بودن با را از نظر تركآنها 
  . هاي لعابدار نبايستي ترك بخورند كدام از ساختههيچ موندر اين آز
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  هاي بدون لعاب با استفاده از آب جوش تعيين انبساط رطوبتي سفالينه   6-3
  كليات 6-3-1

دارد كه  كاربردهايي فقط براي سفالينهو  كندرا تعيين ميهاي بدون لعاب  انبساط رطوبتي سفالينه ،روش آزموناين 
  . باشدجرمي درصد  6ها بيش از  ميزان جذب آن

  اصول آزمون 6-3-2
بعد از هاي قبل و  در حالتها آزمونهانجام شده بر روي ابعادي هاي  گيري اختالف ميانگين اندازه ،در اين روش آزمون

  . شودگيري ميقرار دادن آنها در آب جوش، اندازه
با نسبترطوبتي بساط ان

L

l  شود، بيان مي   
  : در آن كه

l متر؛، بر حسب ميليمقدار انبساط بعد از قرار دادن در آب جوش   
L است متربرحسب ميلي ،طول اوليه نمونه .  

  وسايل  6-3-3
  ؛متر ميلي 0/ 01  و حداقل دقت ترمميلي 10  جاييه، با حداقل ميزان جابگيري تغيير طول وسيله اندازه 6-3-3-1
  ؛ها آزمونهي در حدود هايدر طول) انوار(دار هاي مرجع از جنس فوالد نيكل ميله  6-3-3-2
  وره؛ك  6-3-3-3
  ؛مترميلي 5/0 ترين تقريب گيري خطي تا نزديك براي اندازه ،ورنيه يا هر وسيله مناسب ديگر  6-3-3-4
  . ساعت 24در آب مقطر يا آب بدون يون جوشان به مدت  هاآزمونه داشتنمحفظه براي نگه  6-3-3-5

  هاسازي آزمونهتهيه و آماده  6-3-4
 100ترين طول ممكن تا حد  به بزرگآزمونه از وسط هر سفالينه يك . باشد هر نمونه شامل هفت سفالينه سالم مي 

آزمونه بايد از هاي اكسترود شده  ر مورد سفالينهببريد د سفالينه،و به ضخامت  مترميلي 35و عرض حداقل  مترميلي
   .جهت طولي در راستاي اكسترود شدن تهيه شود

  . گيري با وسيله مورد نظر مناسب باشد  ها را طوري آماده كنيد كه براي اندازه دو انتهاي نمونه 

  آزمون  انجام روش   6-3-5
ساعت در دماي  24ها را به مدت  آن ،س شده باشندهنگام بريدن خيها آزمونههرگاه  - پخت دوباره  6-3-5-1

ساعت  4در يك ساعت باشد به مدت  C50اي كه سرعت افزايش دماي آن  را در كوره ها، سپس آناتاق نگه داريد
  . تحت عمل پخت مجدد قرار دهيد  C600 در دماي

درجه  70كه دما به پس از اين. ندساعت باقي بگذاريد تا خنك شو 20ها را در داخل كوره حداقل به مدت  نمونه 
 خشكانهساعت در داخل  20ها را از كوره خارج كرده و در دماي اتاق حداقل به مدت آن ،سلسيوس كاهش يافت

گيري  ساعت اندازه 3دوبار به فاصله  مترميلي 5/0  ترين رقم با تقريب نزديكرا  )l1(ها سپس طول نمونه. قرار دهيد
   .كنيد
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سپس  قرار داده شود و ،در تماس با آب مقطرساعت  24مدت ه ب ،راميك از محل لعاب نگرفتگيقطعه سفالي و س
در قبل و ) تك بعدي(اختالف ابعاد  .دوباره اندازه بگيريدمتر ميلي 5/0  ترين رقم با تقريب نزديكرا ) l2(هاطول آن

   .را اندازه بگيريدبعد از خيساندن 
  l1=اندن گيري شده قبل از خيس طول اندازه

 l2=گيري شده بعد از خيساندن  طول اندازه 

 نسبت به طول ميله مرجع ،گيري طول هر نمونه آزمايشي را به منظور حذف تغييرات احتمالي ناشي از وسيله اندازه 
  . يادداشت كنيد  )L( انوار

10012درصد آن اختالف يعني 
L

ll  باشد5/0%از  تركم.  
اطمينان  .ساعت متوالي در داخل آب جوش قرار دهيد 24را به مدت  هاآزمونه –ت جوشاندن عمليا  6-3-5-2

ها تماس نداشته  كف ديواره با يكديگر يا با هاآزمونهها بوده و  آب در باالي نمونهمتر سانتي 5 حاصل كنيد كه حداقل
ها را پس از يك ساعت و مجددا طول آن ،درا از داخل آب بيرون آورده و در دماي اتاق خنك كني هاآزمونه. باشند

  . يادداشت كنيد  1-5- 3-6ها را مطابق بند  اندازه. ساعت ديگر اندازه بگيريد  3پس از 

  نتايج بيان   6-3-6
گيري بعد از  و ميانگين دو اندازه ،l ،گيري قبل از قرار دادن در آب جوشان ها ميانگين دو اندازه براي هر كدام از نمونه

  .و سپس اختالف بين اين دو مقدار ميانگين را تعيين كنيد  ،L، دادن در آب جوشقرار 
  :شود  از رابطه زير محاسبه مي mm/mmانبساط رطوبتي بر حسب  

100L
l  

  :كه در آن
l  متر؛گيري قبل از قرار دادن در آب جوشان، بر حسب ميليميانگين دو اندازه  
L مترگيري بعد از قرار دادن در آب جوشان، بر حسب ميليميانگين دو اندازه.  
  
   :گزارش آزمون    6-3-7

  : باشد داراي اطالعات زيرگزارش آزمون بايد 
  آدرس آزمايشگاهي كه در آن آزمون انجام مي شود؛  نام و) الف
  تاريخ انتشار گزارش آزمون؛ ) ب
  ؛ ارجاع به شماره اين استاندارد ملي) پ
  زم براي شناسايي نمونه؛ جزئيات ال) ت
  ؛)هاي سفالي و سراميك دستي ساخته(ها  مشخصات سفالينه )ث
   .)زير مقدار ماكزيمم بدست آمده خط بكشيد( هاآزمونهانبساط حرارتي هر كدام از )ج

  آزمون مقاومت مكانيكي    6-4
باشد به نحوي كه به  ل خود ميتاب آوردن يك قطعه در زير قطعاتي از جنس و شك ي برايمعيار ،مقاومت مكانيكي 

  . ر باالي نقطه زيري چيده شده باشدمتر د 2ارتفاع 
  . باشدمي kg/mm2 5/1 هاي سفالي و سراميك دستي برابر مقاومت مكانيكي مجاز ساخته 
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  مقاومت در برابر ضربه مكانيكي   6-5
 ي با طول بازوي پاندول به اندازه يگرم 20درمقابل ضربه يك پاندول با گلوله فوالدي توپر  ي سراميكي بايدمجسمه

cm20 يختگي مقاومت نمايداز محل آو .  

  وسايل  6-5-1

  گرمي؛ 20گلوله فوالدي   6-5-1-1
   .ي فوالديداري گلولهمتر با قابليت نگهسانتي 20آونگ با طول بازوي   6-5-1-2

  انجام آزمون روش 6-5-2
مستقر نموده سپس گلوله را تا  ،صورت ثابت و محكمه خود ب روي پايهقسمت پايين آونگ بر مورد نظر را در نمونه 

  .گونه اثري از ترك، شكستگي يا گسيختگي نبايد مشاهده شودهيچ. كنيد سطح افق باال برده و رها

  هاي شيميايي  آزمون   6-6

  اسيدها  و مقاومت در برابر بازها   1- 6-6

  مقاومت در برابر بازها   1-1- 6-6

  مواد و وسايل   1-1-1- 6-6
هاي هيدروكسيد پتاسيم را  گرم دانه 10براي تهيه اين محلول (  10%هيدرواكسيد پتاسيم محلول  1-1-1-1- 6-6

  ؛)حل كنيدمقطر ليتر آب ميلي 100در 
  .)پالستيكي ترجيحاً(ظرف بزرگ و عميق  1-1-1-2- 6-6

  آزمون انجام روش  1-1-2- 6-6
هاي لعابدار  نمونه از ساخته 5سپس  .كنيدهيدرواكسيد پتاسيم پر 10%لول را از مح يابتدا ظرف بزرگ پالستيك

  . دهيد ساعت قرار 24مدت ه سفال و سراميك را درون آن ب
سپس . شودخشك ، اجازه دهيد تا در دماي محيط ها را بيرون آورده و پس از آبكش كردن هآزمون ،پس از اين مدت

  . بررسي كنيداب را از لحاظ وضع ظاهري لع آزمونهاين پنج 
  . زبري يا كاهش شفافيت را نشان دهند ،تغيير حالتي نظير تغيير رنگ ها نبايد آزمونههيچ يك از 

  مقاومت در برابر اسيدها    1-2- 6-6

  مواد و وسايل   1-2-1- 6-6
وزن ليتر اسيد كلريدريك با ميلي 30/26براي تهيه اين محلول (  10%محلول كلريدريك اسيد  1-1-1-1- 6-6

  .)مقطر، رقيق كنيدليتر آب ميلي 7/73متر مكعب را با گرم بر سانتي 19/1مخصوص 
  .)پالستيكي ترجيحاً(ظرف بزرگ و عميق  1-1-1-2- 6-6
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  آزمون انجام روش  1-1-2- 6-6
و سالم تشخيص داده  بررسي كردهرا كه قبال از لحاظ عدم عيوب ظاهري  هاي سراميكيمجسمهابتدا پنج نمونه از 

ساعت در آن  24مدت  دهيد و بهدرصد وزني قرار  10اند را درون سطل پالستيكي محتوي كلريدريك اسيد  هشد
  . داريدنگه

اجازه دهيد تا در دماي محيط و مقطر بشوييد و با آب از محلول بيرون آورده را آزمونه پس از اين مدت تمام پنج 
  . بررسي كنيدلعاب  را از لحاظ وضع ظاهري آزمونهسپس اين پنج . شودخشك 

  . زبري يا كاهش شفافيت را نشان دهند ،تغيير حالتي نظير تغيير رنگ ها نبايد آزمونههيچ يك از 


