دستور العمل ريختن و حرارت دادن جرمهاي ريختني
كم سيمان و خيلي كم سيمان
مقدمتاً در مقايسه با جرمهاي ريختني معمولي(  ، ) Conventionalمهمترين ويژگي اين نوع جرمهاي ريختني بخاطر
استفاده از مواد افزودني و بكارگيري دانه بندي خاص  ،فشردگي و وزن حجمي باالي آنها مي باشد كه اين موضوع باعث ايجاد
خواص مكانيكي خيلي خوب در قطعه شده و مهمتر اينكه خواص مكانيكي مذكور به هنگام حرارت دادن  ،افت زيادي ندارد .

 -1ويژگي قالب
با توجه به ضرورت استفاده از ويبراتور در بكارگيري جرمهاي ريختني فوق الذكر  ،مي بايستي جداره قالب از
استحكام كافي برخوردار بوده و از نظر آببندي به نحوي باشد كه آب از محل اتصاالت آن خارج نشود  .همچنين الزم بذكر
است كه جداره قالبهاي چوبي مي بايستي قبالً روغنكاري شده تا از جذب آب جرم ريختني توسط چوب جلوگيري بعمل آيد.

 -2شرايط آماده سازي جرم

آب مصرفي بايد آب آشاميدني با حرارت  15تا  25درجه سانتيگراد باشد  .در شرايطي كه هوا سرد مي باشد بايستي
از آب نسبتاً گرم و بالعكس در شرايطي كه هوا گرم مي باشد از آب سرد جهت رسيدن به درجه حرارت مذكور استفاده شود.
براي آماده سازي مي بايستي حتماً از مخلوط كننده پارويي (  ) paddle mixerبا قدرت باال استفاده شود  .ابتدا جرم

در مخلوط كن به مدت يك دقيقه به صورت خشك مخلوط شده  ،سپس  3/4آب مورد نياز كه در برگ مشخصات فني قيد
شده است به جرم اضافه مي گردد و در ادامه مخلوط كردن  ،باقيمانده آب به تدريج به مخلوط اضافه مي شود  .زمان مخلوط
كردن حدود 3تا  6دقيقه مي باشد  .نكته مهم اينكه اوالً مقدار آب مصرفي به هيچ وجه نبايد از مقدار مشخص شده در برگ
مشخصات فني بيشتر باشد  ،ثانياً حالت ظاهري جرم قبل از ويبره كردن  ،مناسب بودن و يا كافي بودن آب را نشان نميدهد و
اگر به اين نكته توجه نكنيم ممكن است اشتباهاً آب اضافي مصرف شده و نهايتاً نتوانيم به خواص مورد نظر برسيم  ،ثالثاً مدت
زمان آماده كردن و مصرف كردن جرم در مجموع بايستي بين  15تا 20دقيقه باشد .

 -3ريختن جرم
اصوالً براي ريختن اين نوع از جرم ها ميبايستي با بكارگيري ويبراتور به صورت خارجي ( استفاده از ميز ويبره ) و يا به
صورت داخلي ( استفاده از ويبره قلمي ) اقدام نموده و تا آنجا ادامه دهيم كه سطح تقريباً يكدست و يكنواختي بدست آيد .
پس از ريختن جرم بايستي سطح آزاد آن را با نايلون پوشاند تا آب الزم جهت تشكيل اتصاالت همچنان وجود داشته
باشد  .سپس ميبايستي حدود  24ساعت در  15تا  25درجه سانتيگراد در قالب نگهداري و نهايتاً قالب را باز كرده و مجدداً آنرا
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در شرايط متعارفي و زير پوشش پالستيك به مدت  24تا  48ساعت قرار دهيم  .توضيح اينكه در اين مرحله درجه حرارت
محيط در ايجاد اتصال نقش بسيار حساسي دارد .

 -4سيكل حرارتي
با توجه به اينكه اين نوع جرمها پس از ريختن  ،بطور نسبي داراي فشردگي باالتري مي باشند بايد در گرم كردن آنها
دقت بيشتري بعمل آيد ضمن اينكه عوامل متعددي از جمله اندازه قطعه  ،نوع جرم ريختني  ،وجود الياف در جرم ريختني و......
دراين رابطه موثر مي باشد  .شماي زير شرايط ايده آل براي باال بردن درجه حرارت قطعات ريخته شده از جرمهاي ريختني را
نشان مي دهد :
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ساعت ( ) h
 جهت جرمهاي ريختني كم سيمان يك ساعت توقف به ازاء هر  2/5سانتيمتر ضخامت و جهت جرمهاي ريختني خيلي
كم سيمان دو ساعت توقف به ازاء هر  2/5سانتيمتر ضخامت

مصرف كننده محترم
خواهشمند است براي استفاده از جرمهاي ريختني كم سيمان و خيلي كم سيمان در صورت نياز به راهنمايي و يا اطالعات
بيشتر  ،حتماً با اين شركت تماس حاصل فرمائيد .
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درجه سانتيگراد( ( ºC
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