دستورالعمل نصب و حرارت دادن جرم های کوبیدنی نسوز به روش مرطوب
جرم های کوبیدنی نسوز به کمک کوبه در موقعیت های مورد نظر نصب میشوند  .رعایت موارد زیر به هنگام نصب بسیار
ضروری است :

 -1استفاده از شابلون
جهت نصب جرم در موقعیت های دیواره  ،سقف و طاقچه حتماً میبایستی از شابلون های بسیار محکم استفاده نمود و مراقب
باشیم که به هنگام نصب  ،آسیبی به قالب وارد نشود .

 -2روش کوبیدن
جهت کوبیدن جرم از کوبه های دستی و یا بادی مجهز به سرفلزی استفاده میشود  .سرفلزی کوبه در شکل و اندازه های
مختلف متناسب با موقعیت نصب انتخاب میشود  ،هر چند که سری های معینی برای موقعیت های مشخصی از نصب بطور معمول مورد
استفاده قرار میگیرد .
محتویات هر پاکت و یا هرچند پاکت جرم کوبیدنی میبایستی قبالً در حالت خشک کامالً مخلوط شده تا از نظر توزیع دانه
بندی یکسان شود و سپس بصورت نم دار در آورده شده و مورد استفاده قرار گیرد  .بهنگام تغذیه جرم  ،استمرار و یکنواختی آن از
اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد  .همچنین باید توجه داشت که پس از هر نوبت تغذیه جرم  ،سطح صافی که معموالً در اثر کوبیدن
بوجود میآید با نوک یک میله آهنی در جهات مختلف به عمق  6میلیمتر خراش داده شود تا جرم تغذیه شده در نوبت بعدی بهنگام
کوبیدن بتواند با جرم قبلی اتصال برقرار کرده و یکپارچه گردد و بدین ترتیب از بروز حالت الیه الیه شدن جلوگیری بعمل آید .
زاویه کوبیدن میبایستی حتی المقدور نسبت به سطح کاری بسیار تیز بوده و بعالوه میبایستی توجه داشت که کوبیدن بنحوی
صورت گیرد که جرم در جهت موازی با سطح کاری نیز الیه الیه نشود .
نهایتاً نصب جرم کوبیدنی هنگامی مطلوب است که کامالً متراکم و عاری از حالت الیه الیه شدن بوده و کافی بودن عمل
کوبیدن نیز در هر مرحله از تغذیه جرم  ،با مشاهده وضعیت سطح جرم پس از کوبیدن قابل تشخیص است  .عمل کوبیدن بهتر است تا
پایان کار بطور پیوسته صورت گیرد  ،اما در شرایطی که بیش از یک ساعت نیاز به متوقف شدن کار باشد میبایستی سطح آزاد جرم
کوبیده شده را با پارچه نم دار بپوشانیم تا در ادامه کار  ،عمل اتصال بخوبی صوت گیرد .
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