دستورالعمل آماده سازي ومصرف مالت هاي نسوز
 -1تعريف كلي
مالت هاي نسوز عموماً به دو صورت خودگير در حرارت و يا خودگير در هوا توليد و عرضه مي شوند  .در خصوص مالت
هاي خودگير در حرارت  ،ابتدا اتصال ضعيفي در شرايط متعارفي بين آجرها برقرار مي شود و متعاقباً اتصال سراميكي تحت تاثير
حرارت جايگزين مي شود  .در خصوص مالت هاي خودگير در هوا ابتدا در شرايط متعارفي يك اتصال نسبتاً قوي به تناسب نوع
ماده اتصال دهنده بين آجرها به وجود ميآيد و متعاقباً تحت تاثير حرارت  ،اين اتصال شكسته شده و به جاي آن اتصال سراميكي
جايگزين مي شود .

 -2نوع ماده اتصال دهنده
يكي از انواع مواد اتصال دهنده در توليد مالت هاي خودگير در هوا  ،سييييكات سيديخ خن يي ميي باشيد  .ايين مياده ييا بيه
صورت پودر مستقيماً به هنگام توليد مالت به آن اضافه ميشود و يا به صورت مايع با ويسكوزيته  40بومه قبالً به آب آشاميدني اضافه
شده و سپس محيول به دست آمده كه معموالً متشكل از يك پيمانه سيييكات سديخ مايع و سه پيمانه آب مي باشد براي آمياده سيازي
مالت خودگير در هوا مورد استفاده قرار مي گيرد  .با اضافه كردن مقدار نسبت سيييكات سديخ مايع در محيول از يك طرف بر ميزان
استحكام اتصال بين آجرها پس از خشك شدن افزوده شده و از طرف ديگر موجب كاهش نسوزندگي مالت ميشود كه بدين ترتييب
بهتر است حتي المقدور مقدار نسبت سيييكات سديخ مايع در محيول تا حد امكان كاهش يابد  .بديهي است اسيتحكام ايين نيوع مياده
اتصال دهنده بعد از گذشت حدوداً  12ساعت به  80درصد مقدار نهائي خود ميرسد .

 -3آماده سازي مالت
بطور معمول افزودن محيول آب و سيييكات سديخ تهيه شده به مالت خشك در دستگاه مالت ساز تا حدي كه مالت حالت
خامه اي پيدا كند ادامه مي يابد  .هنگام مخيوط كردن مالت بايد توجه داشت كه دستگاه و ظروف مورد استفاده كامالً تميز و عاري
از هرگونه آلودگي باشد  .به منظور برخورداري از كارايي باالتر بهتر است مالت را يك روز قبل از مصرف آماده نموده و براي
جيوگيري از سفت شدن آن نيز درب ظرف مربوطه را بسته و يا از طريق افزودن آب به سطح مالت  ،تماس هوا را با مالت قطع نمود .
در موارد خاص ممكن است به مالت غييظ تر و يا رقيق تر نياز باشد كه در اينصورت ميبايستي مقدار افزودن محيول آب و
سيييكات سديخ را به تناسب نياز تنظيخ نمود .

 -4مصرف مالت
نصب آجرها به همراه مالت در شرايطي كه آجر در حالت سقوط قرار ميگيرد مي بايستي با استفاده از شابيون صورت
پذيرد  .مالت سفت شده را نمي توان با افزودن آب مجدداً مورد استفاده قرار داد .
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