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  هدف و دامنه 1

  .راميكي ارائه مي دهدروشي براي تعيين انبساط رطوبتي كاشي هاي س ISO 10545اين بخش از 
  
  تعريف 2

  .تعاريف زير به كار مي رود ISOبراي اهداف مد نظر اين بخش از 
  انبساط رطوبتي 1-2

  . ازغوطه ور ساختن كاشي هاي دوباره گرم شده  در آب جوش نتيجه مي شود ،انبساط تسريعي نسبي
  
  اصول 3

دا گرم شده درون آب جوش و اندازه تعيين انبساط رطوبتي تسريعي بوسيله قرار دادن يك كاشي مجد
  .گيري تغييرات نسبي در طول

  
  تجهيزات 4
  از صفحات اندازه گيري ينوع مناسب 1-4
  .مبدل يا وسيله شبيه به آن ،گيج عقربه اي ،مجهز به يك ميكرومتر )ميليمتر 0.01با حداقل دقت (
  )invar(ميله هاي مرجع از جنس فوالد نيكل 2-4
  .است و با يك گيره عايق تجهيز شده اند ابر با طول نمونه هاي آزمايشيتقريبا بر آنها طول 

  كوره 3-4
 ±15و با كنترل دمايي  h/C0 150درجه سانتيگراد با سرعت افزايش دما  600قادر به پخت تا دماي  

  .درجه سانتيگراد مي باشد
  كوليس ورنيه 4-4

  .ميليمتر 0.5به  يا هر وسيله مناسب ديگر براي اندازه گيري با دقت نزديك
  تجهيزات جوش 5-4
 24شده به مدت   زدايي وسيله اي براي نگهداري نمونه هاي آزمايشي در داخل آب مقطر يا آب يون 

  .ساعت
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  نمونه هاي آزمايشي 5
 ،اگر سايز كاشي ها ي تمام به اندازه صفحه اندازه گيري نباشد . كاشي كامل است 5يك نمونه شامل 

ميليمتر با  35و حداقل عرض  100بايد از قسمت مركزي هر كاشي با حداقل طول نمونه هاي آزمايشي 
  .برش داده شوند ،ضخامتي برابر ضخامت كاشي 

  .طول نمونه هاي آزمايشي بايد در جهت اكستروژن باشد ،در مورد كاشي هاي اكسترود شده 
  .زي شوندبايد آماده سا) 4-1(مناسب با وسيله اندازه گيري  ،نمونه هاي آزمايشي

  
  روش كار 6
  پخت مجدد 1-6

ساعت در دماي  2به مدت  C0/h ،150با سرعت دمايي ) 4-3(نمونه هاي آزمايشي را در يك كوره 
زمانيكه دماي . درون كوره خنك شوند نمونه ها اجازه دهيد  .درجه سانتيگراد پخت نماييد) 15±550(

ساعت در  32الي  24آنها را از كوره خارج نماييد و به مدت  ،درجه سانتيگراد رسيد ) 70±10(آنها به 
كاشي ها نبايد ترك خورده باشند در  ،در پخت مجدد. دماي اتاق و درون دسيكاتور خشك قرار دهيد

  .كاشي هاي جديد در سيكل پخت و سرمايش آهسته تر آماده شوند،صورت وجود ترك 
-2(بوسيله مقايسه با يك ميله مرجع فوالد نيكل ،ميليمتر 0.5با دقت  ،طول اوليه هر نمونه آزمايشي را 

  .ساعت اندازه گيري نماييد 3نمونه ها را دو بار با فاصله زماني .  تعيين نماييد) 4
  عمليات در آب جوشان 2-6

 24سپس نمونه ها را به مدت . جوش دهيد ) 4-5(آب مقطر يا بدون يون را درون وسيله جوشانيدن آب
اطمينان حاصل كنيد كه نمونه ها با يكديگر و با ظرف تماس . ر آب جوش غوطه ور كنيد ساعت متوالي د

  .سانتي متر باالتر از نمونه ها است 5نداشته و آب به ميزان 
 (اجازه دهيد كه نمونه هاي آزمايشي تا دماي اتاق سرد شوند. نمونه هاي آزمايشي را از آب جوش درآوريد

 3بعد از يك ساعت و سپس بعد از . )كه نمونه ها با يكديگر تماسي ندارندمجددا اطمينان حاصل نماييد 
  .يادداشت نماييد)  6- 1 (ساعت ديگر طول آزمونه ها را اندازه گيري كرده و نتايج را همانند بند

ميانگين دو اندازه  ،ميانگين دو اندازه گيري قبل از قرار دادن در آب جوش  ،براي هر كدام از نمونه ها 
  .ي بعد از قرار دادن در آب جوش و سپس اختالف بين اين دو مقدار ميانگين را تعيين نماييدگير

  
  بيان نتايج 7

  :با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود ،انبساط رطوبتي كه بر حسب ميليمتر بر متر بيان مي شود
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l  :تفاوت بين دو مقدار ميانگين بر حسب ميليمتر مي باشد.  
L    :ميانگين طول اوليه نمونه آزمايشي كه بر حسب ميليمتر بيان مي شود.  

  :فرمول زير بدست مي آيدبا استفاده از  ،بر حسب درصد ،انبساط رطوبتي 
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  آزمايشگزارش  8

  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد
a(  مرجع اين بخش ازISO 10545  

b( توصيفي از كاشي ها و سايز نمونه ها 

c( با مشخص كردن ماكزيمم مقدار حاصله ،انبساط رطوبتي هر نمونه آزمايشي  
d( انبساط رطوبتي ميانگين كاشي ها  

  
  
  


