دستورالعمل نصب گلهاي نسوز
گلهاي نسوز مستقيماً توسط چكش هاي بادي در محل مورد نظر نصب ميشوند  .رعايت موارد زير به هنگام نصب
بسيار ضروري است :

 -1روش كوبيدن


استفاده از چكش بادي مجهز به كوبه آلومينيومي به قطر  60-75ميليمتر 0



ورقههاي گل را در محل قرار داده بطوريكه فضاي خالي در بين آنها وجود نداشته باشد .



در صورت استفاده از گل نسوز اتصال فسفاتي  ،ميبايستي از ورقه هاي كوچكتر استفاده شود .



عمل كوبيدن ميبايستي هميشه در جهت موازي با سطح كاري باشد .



هر ورقه بايد دو تا سه مرتبه براي اطمينان از پيوستگي كامل كوبيده شود .





جهت شكلدهي دهانه ورودي مشعل و اطراف گيره ها ميبايستي ازورقه هاي كوچكتراستفاده شود .
ضخامت اليه ايجاد شده ميبايستي در حدود  3-6ميليمتر بيشتر از اندازه الزم باشد تا در پايان كار پس از پرداخت
سطح نهايي  ،ضخامت مورد نظر بدست آيد .
همواره محدوده سطح كاري تا عمق  75ميليمتري ميبايستي يك مرتبه بيشتر كوبيده شود .

 -2استفاده از شابلون



استفاده از شابلون جهت نصب گل نسوز در سقف و نواحي قوس دار و دهانه ضروري است .
درصورت استفاده از گل نسوز اتصال فسفاتي  ،شابلونها به هنگام گرم كردن بايد در محل خود باقي بمانند زيرا
ممكن است قبل از رسيدن به درجه حرارت تشكيل اتصال فسفاتي  ،بدليل وزني  ،تغيير شكل صورت پذيرد .
شابلونها بايد به گونهاي ساخته و نصب گردند كه به خوبي وزن گل نسوز را تحمل كنند .



سطح داخلي شابلونها را ميبايستي قبالً آغشته به روغن نمود تا در نهايت براحتي جدا شوند .

 -3پرداخت سطح كاري





پس از اتمام كوبيدن  ،سطح كاري ميبايستي با استفاده از ماله صاف شود .
در صورتي كه از شابلون استفاده شده است  ،مشروط بر اينكه تغيير شكلي صورت نگيرد  ،تنها براي مدت كوتاهي
آنرا جدا كرده تا عمل پرداخت سطح انجام شود .
به هنگام صاف كردن سطح بايد دقت نمود كه سطح كاري صيقلي نشود  ،تا ضمن اينكه عمل خشك شدن بهتر و
يكنواخت تر صورت ميگيرد از بروز تركهاي اضافي نيز جلوگيري بعمل آيد .
به منظور كاهش و كنترل ترك ممكن است نياز به ايجاد درز انبساطي بر روي سطح كاري به عمق  50ميليمتر و به
فواصل  900ميليمتر از يكديگر باشد كه به طور عمودي و افقي در مسير حد وسط گيره ها ايجاد شده و در نهايت با
ماله كشي خيلي آرام  ،روي درزها پوشانده مي شود .
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 -4سقف ها


در اين خصوص پس از برداشتن شابلونها  ،از صاف كردن سطح پرهيز كرده و به جاي آن اقدام به كوبيدن آرام در
اطراف گيره ها شود تا فشردگي بهتري بدست آيد .

 -5ايجاد منفذ


بمحض اتمام كار  ،بمنظور تسريع در خروج بخار آب ميبايستي توسط ميلهاي به قطر  3 - 5ميليمتر سوراخهائي در
فواصل  200 - 300ميليمتر از يكديگر و به عمق  2/3ضخامت جداره ايجاد نمود .



جداره هايي با ضخامت بيش از  900ميليمتر را بايد با تعبيه كردن لولههايي به قطر  75ميليمتر در فواصل  900ميليمتر
از يكديگر و خارج نمودن آنها در پايان كار  ،سوراخ نمود  .در خصوص جداره هاي با ضخامت كمتر در محدوده
 300 – 900ميليمتر از طنابهاي نايلوني در فواصل  300ميليمتر از يكديگر استفاده مي شود كه در مرحله حرارت
دادن سوخته و موجب تشكيل منفذ مي شود .



در مواردي كه ايجاد سوراخ مجاز نميباشد مانند كورههاي ذوب سرب و آلومينيوم بايد دقت شود تا سطح كاري ،
پوشش زبر و نسبتاً متخلخل داشته باشد .

 -6گرم كردن


در اين مرحله انتظار ميرود كه بالفاصله بعد از كوبيدن و پرداخت سطح كاري  ،گرم كردن آغاز گردد  .در غير
اين صورت بايد سطح كاري توسط تركيبي رزيني پوشانده شود تا از خشك شدن و بروز ترك ناشي از انقباض



جلوگيري به عمل آيد .
در صورت به وجود آمدن ترك ناشي از انقباض بايد آنها را با همان تركيب رزيني ياد شده پوشش داد تا از ادامه و
رشد آن جلوگيري شود  ،هر چند كه اين تركها به طور معمول در هنگام حرارت دادن بسته ميشوند  .روش ديگر
براي مسدود كردن تركها استفاده از دوغاب مالت است .

 -7گراف پخت


از دماي محيط تا دماي  ( 120 °cروي سطح كاري ) با سرعت . 20°c/h



نگهداري در دماي  120 °cبه مدت يك ساعت به ازاء هر  25ميليمتر ضخامت .



باال بردن دما تا  270°cبا سرعت . 30 °c/h



نگهداري در دماي  270°cبه مدت يك ساعت به ازاء هر  25ميليمتر ضخامت .



باال بردن دما تا  550°cبا سرعت . 40 °c /h



نگهداري در دماي  550°cبه مدت يك ساعت به ازاء هر  25ميليمتر ضخامت .




باال بردن دما تا دماي كاري با سرعت . 50°c/h
نگهداري در آن دما تا قطع كامل تبخير ( در صورت مشاهده تبخير در هر يك از مراحل توقف ميبايستي بر مدت
توقف افزود تا اينكه تبخير قطع شود ) .
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