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  هدف و دامنه1

تي خطي كاشي هاي سراميكي  ارائه مي روشي براي تعيين ضريب انبساط حرار ISO 10545اين بخش از 
  .دهد

خصوصيات و عالمت  ،كالس بندي  ،تعاريف  --  كاشي هاي سراميكي --  :  ISO 13006  1نكته 
  .آوردبراي كاشي ها و اطالعات مفيد ديگر در اين محصوالت را فراهم مي  مقتضياتي ،گذاريها

  
  اصول 2

  .درجه سانتيگراد 100 دماي تعيين ضريب انبساط حرارتي خطي از دماي اتاق تا
  
  تجهيزات 3
  تجهيزات انبساط حرارتي مناسب 1-3
از  برخي. با توزيع يكنواخت گرما در سطح نمونه باشد) C0/min )1±5قادر به ايجاد گرمايي با سرعت  

  .درجه سانتيگراد نياز دارند 100تجهيزات به زمان نگهداري در 
  كوليس ورنيه  2-3

  .گريا هر وسيله مناسب دي
   خشك كن 3-3

  .درجه سانتيگراد است) 110±5(كه قادر به كار كردن در دماي 
ايج يكساني از آنها حاصل شده كه نت ،مادون قرمز و سيستم هاي خشك كن ديگر ،ميكروويومي توان از  

  .كرداستفاده  ،است 
  دسيكاتور 4-3
  
  نمونه هاي آزمايشي 4

شود به طوريكه طول آنها مت مركزي يك  كاشي بريده دو نمونه آزمايشي با گوشه هاي قائمه از قس
  .ابتدا و انتهاي نمونه ها بايد صاف و موازي گردد. مناسب براي قرار گرفتن در دستگاه باشد 
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ميليمتر و سطح  6در صورت لزوم نمونه ها را سمباده زده بطوريكه طول هر ضلع در مقطع برش كمتر از 
در . ميليمتر باشد  50حداقل طول نمونه هاي آزمايشي بايد . ميليمتر مربع باشد 10مقطع برش بزرگتر از 

  .لعاب نبايد از سطح نمونه هاي آزمايشي ساييده شود ،مورد كاشي هاي لعاب دار
  
  روش كار 5

درجه سانتيگراد قرار دهيد تا زمانيكه به وزن ثابت برسند به  110كاشي ها را درون خشك كن با دماي 
 0.1ساعت كمتر از 24اين معني كه تفاوت وزني دو بار متوالي قرار دادن درون خشك كن با فاصله زماني 

  .زه دهيد تا دماي محيط خنك شوندقرار داده و اجا)  3-4(نمونه ها را درون دسيكاتور. درصد گردد
ام   0.002استفاده كنيد كه دقت اندازه گيري آن ) 3- 2(براي تعيين طول نمونه ها از كوليس ورنيه اي

  .طول مورد اندازه گيري باشد
  .قرار داده و طول آن و دماي محيط  را يادداشت نماييد) 3-1(يك نمونه را در دستگاه

فاصله . ميليمتر اندازه گيري نماييد 0.01ر طي فرايند حرارت دادن با دقت اندازه نمونه را در ابتدا و د
  .درجه سانتيگراد باشد 15هاي زماني بين اندازه گيريهاي طولها و دماها نبايد بيشتر از 

  .باشد) C0/min )1±5سرعت گرمايش بايد 
  
  بيان نتايج 6

بر درجه سيليوس   6-10قم اعشار به صورت يك عدد صحيح با يك ر ،lα ،ضريب انبساط حرارتي خطي
  :بيان مي شود كه از رابطه زير محاسبه مي شود
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  كه در آن
L0  :ي اتاق استطول نمونه در دما.  
LΔ : درجه سانتيگراد است 100افزايش طول نمونه آزمايشي بين دماي اتاق و دماي.  
tΔ :تغييرات درجه حرارت است.  

  
  گزارش آزمايش 7

  :گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد
a(  مرجع اين بخش ازISO  
b( شامل آماده سازي نمونه ها  ،توصيفي از كاشي ها 

c( هر دو نمونه آزمايشي ضريب انبساط خطي براي  


