
 

 

 نصب گلهاي نسوز  دستورالعمل 

ب ر به هنگام نصموارد زي رعايت . ندشونصب ميبادي در محل مورد نظر هاي  توسط چكش مستقيماًگلهاي نسوز 

 : بسيار ضروري است

 

  روش كوبيدن -1
  0 يمترميل 60-75به قطر  يآلومينيومكوبه  مجهز به استفاده از چكش بادي  

  اشد بوجود نداشته در بين آنها فضاي خالي  بطوريكهده در محل قرار دا هاي گل راهورق. 

 داده شواستف تركوچكميبايستي از ورقه هاي  ، رت استفاده از گل نسوز اتصال فسفاتيدر صو . 

  باشدسطح كاري هميشه در جهت موازي با ميبايستي ل كوبيدن عم . 

  يده شودبراي اطمينان از پيوستگي كامل كوب مرتبهبايد دو تا سه  هر ورقه . 

  دشو كوچكتراستفاده هاي ورقه از ميبايستيو اطراف گيره ها شكلدهي دهانه ورودي مشعل  جهت . 

   ختپردادر پايان كار پس از  دازه الزم باشد تابيشتر از ان ميليمتر 3-6در حدود  ميبايستيضخامت اليه ايجاد شده 

 . ، ضخامت مورد نظر بدست آيد سطح نهايي

  ر كوبيده شوديك مرتبه بيشتميبايستي   ميليمتري 75سطح كاري تا عمق محدوده  وارههم . 

  استفاده از شابلون -2
   ضروري استدهانه  و دار قوس نواحي وگل نسوز در سقف نصب  جهتاستفاده از شابلون . 

  زيرا نندمابد باقي هنگام گرم كردن بايد در محل خو رت استفاده از گل نسوز اتصال فسفاتي ، شابلونها بهدرصو 

 . ردرت پذيممكن است قبل از رسيدن به درجه حرارت تشكيل اتصال فسفاتي ، بدليل وزني ، تغيير شكل صو

 . دنتحمل كن وزن گل نسوز را به خوبي نصب گردند كه ساخته و ايشابلونها بايد به گونه

  دشون تي جدانهايت براح رد تا نمودروغن آغشته به قبالً  ميبايستي سطح داخلي شابلونها را . 

 كاري پرداخت سطح  -3
   دكاري ميبايستي با استفاده از ماله صاف شوسطح ، پس از اتمام كوبيدن . 

  ت كوتاهي براي مد تنها ، گيردتغيير شكلي صورت ن مشروط بر اينكه، شده است  در صورتي كه از شابلون استفاده

 د .كرده تا عمل پرداخت سطح انجام شو اآنرا جد

 وبهتر  نخشك شد عمل ضمن اينكه تا،  دسطح كاري صيقلي نشو ف كردن سطح بايد دقت نمود كهام صابه هنگ 

 . آيد جلوگيري بعمل نيز روز تركهاي اضافيتر صورت ميگيرد از ب يكنواخت

 به  ميليمتر و 50ي به عمق روي سطح كار بر ايجاد درز انبساطي به منظور كاهش و كنترل ترك ممكن است نياز به

هايت با ندر  و شده ايجاد گيره هاحد وسط مسير  باشد كه به طور عمودي و افقي درميليمتر از يكديگر  900واصل ف

 .  ه مي شودپوشاندروي درزها  ، خيلي آرام كشي ماله 
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  ها سقف -4

  ن آرام در كوبيد هبدن سطح پرهيز كرده و به جاي آن اقدام از صاف كر ، پس از برداشتن شابلونها در اين خصوص

 . ي بدست آيدفشردگي بهتر شود تا اطراف گيره ها

  ايجاد منفذ   -5
 در يئسوراخهاليمتر مي 3 - 5اي به قطر توسط ميله  خروج بخار آب ميبايستي رد عبمنظور تسري،  كاراتمام  بمحض 

 .  دنمويجاد اجداره ضخامت  3/2به عمق  ميليمتر از يكديگر و 200 - 300 واصلف

 ميليمتر  900فواصل  در يليمترم 75به قطر  يهايتعبيه كردن لوله را بايد با ميليمتر 900با ضخامت بيش از  يهايه رجدا

ده متر در محدوضخامت ك هاي باجداره خصوص  درسوراخ نمود . ، در پايان كار ز يكديگر و خارج نمودن آنها ا

حرارت ه در مرحله ك استفاده مي شود ميليمتر از يكديگر 300فواصل  درميليمتر از طنابهاي نايلوني  300 – 900

 . دمي شومنفذ موجب  تشكيل سوخته و  دادن

 طح كاري ينيوم بايد دقت شود تا سهاي ذوب سرب و آلومباشد مانند كورهنمي سوراخ مجازر مواردي كه ايجاد د ،

 . باشدداشته متخلخل نسبتاً پوشش زبر و 

  گرم كردن   -6
 در غير . ددگرم كردن آغاز گر ، كاري د از كوبيدن و پرداخت سطحرود كه بالفاصله بعدر اين مرحله انتظار مي 

ض ز انقبااترك ناشي  بروز تا از خشك شدن و توسط تركيبي رزيني پوشانده شودكاري اين صورت بايد سطح 

 . جلوگيري به عمل آيد

 مه وتا از ادا شش داددر صورت به وجود آمدن ترك ناشي از انقباض بايد آنها را با همان تركيب رزيني ياد شده پو 

ديگر  روش . شوندبسته مي حرارت دادنم اين تركها به طور معمول در هنگا هر چند كه ، رشد آن جلوگيري شود

  .كردن تركها استفاده از دوغاب مالت است  مسدودبراي 

 گراف پخت  -7

   از دماي محيط تا دماي°c 120 (  كاري روي سطح) با سرعت °c/h20 . 

   نگهداري در دماي°c 120   ضخامت ميليمتر 25هر  ءزاابه مدت يك ساعت به . 

   باال بردن دما تا°c270 ا سرعت ب°c/h 30 . 

   نگهداري در دماي°c270   ضخامتميليمتر  25هر  ازاءبه مدت يك ساعت به . 

   باال بردن دما تا°c550  با سرعت/h  °c 40 . 

   نگهداري در دماي°c550   ضخامتميليمتر  25هر  ازاءبه مدت يك ساعت به . 

   باال بردن دما تا دماي كاري با سرعت°c/h50 . 

   دت يبايستي بر مميك از مراحل توقف تبخير در هر  مشاهده) در صورت  قطع كامل تبخيرآن دما تا نگهداري در

 ( .توقف افزود تا اينكه تبخير قطع شود 
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