دستور العمل ريختن و حرارت دادن جرمهاي ريختني معمولي
 -1ويژگي قالب
قالب جهت جرمهاي ريختني مي تواند از چوب و يا از فلز ساخته شود  .قالب بايستي به نحوي ساخته شود كه به راحتي قابل
باز و بسته شدن بوده و در مواردي كه جهت ايجاد شيار و حفره از ماهيچه استفاده مي شود  ،به منظور سهولت در خروج ماهيچه از
قطعه مي بايستي قبلا شيب الزم در ساخت ماهيچه لحاظ شده باشد  .همچنين الزم بذكر است كه جداره قالبهاي چوبي مي بايستي قبلا
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
نسبتاا 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 حتماا از مخلوط كننده پارويي (  ) paddle mixerاستفاده 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 و تا حد ضرورت به مخلوط اضافه مي شود  .زمان مخلوط كردن حدود 3
دقيقه ( جهت جرمهاي ريختني عايق و سبك ) و  6دقيقه ( جهت جرمهاي ريختني سنگين ) مي باشد  .بهترين حالت جرم براي ريختن
 ،وقتي است كه اگر يك گلوله از جرم ريختني درست كرده و تا ارتفاع  30سانتيمتري به باال پرتاب نمائيم در موقع برگشت  ،گلوله
مي بايستي نه آنقدر آبدار باشد كه از بين انگشتان بريزد و نه آنقدر كم آب باشد كه در دست بشكند بلكه به صورت شفته اي
يكنواخت و فرم پذير در آمده باشد  .نكته مهم اينكه مدت زمان آماده كردن و مصرف كردن جرم در مجموع نبايستي بيش از 30
دقيقه باشد .

 -3ريختن جرم
پس از ريختن جرم در قالب  ،جهت خروج حبابهاي هوا مي بايستي جرم را ويبره نمود  ،البته تا حدي كه دانه ها از هم جدا
نشود  ،زيرا جدايش دانه ها سبب افت كيفيت قطعه خواهد شد  .در قطعات كوچكتر به جاي ويبره كردن مي توان با ضربه زدن به
ديواره قالب و يا سيخ زدن به داخل جرم اين كار را انجام داد .
پس از ريختن جرم بايستي سطح آزاد آن را با نايلون پوشاند تا آب الزم جهت تشكيل اتصاالت همچنان وجود داشته باشد .
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سپس ميبايستي حدود  24ساعت در  15تا  25درجه سانتيگراد در قالب نگهداري و نهايتاا قالب را باز كرده و مجدداا آنرا در فضاي
آزاد و در شرايط متعارفي به مدت  24ساعت قراردهيم .

 -4سيكل حرارتي
براي بدست آوردن كيفيت باال  ،حرارت ديدن قطعه ريخته شده بايستي خيلي به آرامي و يكنواخت صورت گيرد بطوريكه از
حرارت دادن موضعي خودداري شود  .ضمناا هميشه بايد زمان الزم براي خروج بخار آب از قطعه نيز مد نظر 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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مصرف كننده محترم
خواهشمند است براي استفاده از جرم هاي ريختني در صورت نياز به اطلعات و راهنمايي  ،حتماا با اين شركت تماس حاصل
فرمائيد .
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