
 

 (Refractory Castables)  دستور العمل استفاده از جرمهای ریختنی نسوز

 

 مقدمه:

باشد که به علت سهولت در نصب و  خواص کاری نسوز می هایبتنهای ریختنی یا جرمشکل، ترین انواع دیرگدازهای بییکی از پرمصرف

شده ه استفادای بطور گسترده... فلزات آهنی و غیر آهنی، شیشه، سیمان، پتروشیمی ومناسب، در تمامی صنایع برخوردار از دمای بالا همچون 

  اند.و حتی جایگزین آجرهای نسوز شده

اشد بومینا و منیزیا میآل ی نسوز یا شاموت، بوکسیت، انواعلیه نسوز مانند رسهاای از مواد اواساس جرمهای ریختنی مخلوط دانه بندی شده

و پودرهای فوق ریز نیز برای بهبود خواص  و... کاربید سیلیسیم، زیرکن، زیرکونیاکرومیت، که در کنار آنها از مواد فرعی دیگری همچون 

 اشد.بیا چسبی که باعث چسبیدن ذرات به یکدیگر شده نیز بسیار مهم میشود. بدیهی است که در این نسوزها، عامل اتصال و استفاده می

باشد که پس از افزودن آب، خاصیت می(CAC) ترین این چسبها، سیمان نسوز و یا سیمان آلومینات کلسیم یکی از مهمترین و رایج

نسوزها، جرمهای ریختنی با پیوند هیدرولیک نیز اطلاق  ها، چسبهای آبی )هیدرولیکی( و به اینیابد. از این رو به این سیمانچسبندگی می

 گردد.می

ای مختلف های شیمیایی شروع شده و بر حسب شرایط زمانی و دمایی، فازهای ژلهشود، واکنشزمانی که این سیمان با آب مخلوط می

است( تشکیل و  O2H=Hو  3O2A=Al ،aOC=C)که در آنها   10CAH ،8AH2C ،6AH3C ،3AHکلسیم هیدراته مانند: -آلومینات

ختار آنها گردند. البته خاصیت چسبی این فازها تا زمانی ادامه خواهد داشت که آب موجود در ساها در دماهای پایین میموجب اتصال دانه

ذا در فرآیند شوند. لدر حین گرمایش در دماهای مشخصی خارج میها، وجود داشته باشد این به این معنی است که آب موجود در این ژل

پوسته شدن یا ترک خوردن قطعه به علت خروج افت استحکام و رعایت گردد تا از  خاصیدهی برنامه حرارت بایستمیها حتماً پخت این جرم

 جلوگیری شود. آب به شکل بخار سریع

شیمیایی ه بعامل اتصال  یا ،سبک و سنگینبه بر اساس دانسیته های مختلفی تقسیم بندی نمود )مثلا توان به روشاگرچه این نسوزها را می 

موجود در  (CaO)آهک  های دیرگداز با اتصال هیدرولیکی بر اساس مقداربندی بتناما مهمترین تقسیم ی و یا روش نصب(و هیدرولیک

خیلی ، (LCC) ، کم سیمان(MCC)، متوسط سیمان (RC)های معمولی باشد که بر این اساس این محصولات به بتنمیمحصول نهایی 

 شوند.تقسیم می (NCC)و بدون سیمان  (ULCC)کم سیمان 

خواص  یابی،در این جرمها علاوه بر خواص نهایی دمای بالا همچون دیرگدازی، دانسیته ، استحکام گرم و مقاومت به خوردگی، میزان جریان

افزودنی استفاده شده، نشات سیمان و مواد و نوع توزیع اندازه ذرات، مقدار کارپذیری و زمان گیرش نیز بسیار مهم بوده که معمولا از منحنی 

 . گیرندمی

صب، تجهیزات و نحوه ننوع مقدار و نوع آب مصرفی، رعایت نگهداری و انبارش،  نحوه، بستگی داردکه به تولید کننده علاوه بر موارد ذکر شده 

 نندهتوسط مصرف ک بایددارند که در حین استفاده از محصول  تأثیر به سزاییدر کیفیت نهایی سیکل گرمایش  وجرم  گیرش زمان و دمای

 د.نرعایت شو

 

 



 
 

 :نکات ضروری قبل از آماده سازی 

 

 باعث خود، . میکسرهای گرانشی بعلت ماهیت دَوَرانیشود( استفاده  پارو 4یا  3جهت اختلاط از میکسر پارویی ) ترجیحاً دارای  (1

 دهند.و استحکامی جرم را شدیداً کاهش می ع اندازه ذرات شده و خواص فیزیکیبهم خوردن توزی

باعث افت خواص حرارتی و مکانیکی جرم نسوز  میکسرو ذرات باقیمانده در  هامیکسر قبل از استفاده تمیز شود. کمترین ناخالصی (2

 شود.می

 

حاوی ناخالصیهایی مانند مواد جامد با سختی بالا و همچنین آب  د یا گرم و آباز بکار بردن آب سراز آب آشامیدنی استفاده شود.  (3

آب  هایبا توجه به تاثیر بالای دما و ناخالصی .شودخودداری ی، کلریدها، کربناتها و سولفاتها، معلق )سنگریزه، چوب و..(، مواد آل

درجه سانتیگراد  15-25دمای بین با اً باید قابل شرب، آب لازم جهت آماده سازی جرم حتم مصرفی بر خواص نهایی این نسوزها،

 باشد.  6-8بین  PHو 

می ترمواردی که دمای محیط کاری پایین درگراد می باشد. لذا بویژه درجه سانتی 31تا  11بهترین دمای محیط برای نصب، بین  (4

 گردد.باشد، به واحد فروش اطلاع داده شود تا محصولی متناسب با نیاز شما تولید 

از کیفیت  به شدت باشد، باید توجه داشت که آب مازاد Test Reportمقدار آب مصرفی نباید بیشتر از مقدار قید شده در برگه  (5

 کاهد.و عمر جرم می

. زدگی و.. باشدریزی باید براحتی قابل باز و بسته شدن بوده و دیواره آن صاف و بدون درز یا زنگبتنقالب مورد استفاده جهت  (6

 شودسعی  کاری شود تا جرم پس از خشک شدن به دیواره نچسبد. حتی الامکانداره قالب قبل از ریختن جرم حتماً باید روغنج

 استفاده نگردد. ،قالبهای چوبی جاذب رطوبت مانندلبهای از قا

و بیشتر  3مدت زمان اختلاط جرم ریختنی بستگی به نوع جرم ) سبک یا سنگین ( و حجم آن دارد، ولی در مجموع نباید کمتر از  (7

مطابق با اطلاعات ارائه شده الزامی است و ریزی ) از زمان افزودن آب تا پایان ویبراسیون ( بتنمدت زمان رعایت دقیقه باشد.  6از 

لذا اجتناب از  باشد.دقیقه می 15این مدت زمان در مورد جرمهای ریختنی زودگیر  دقیقه طول بکشد. 31 نباید بیش ازبطور کلی 

مخلوط کردن مقادیر زیاد بتن در میکسر و یا باقی گذاشتن مخلوط در میکسر برای مدت طولانی )مثلا زمان نهار( خودداری گردد. 

ریزی زیاد بوده و یا بنا  بتندر صورتی که حجم البته بسیار مهم می باشد. های ریخته شده، به هر حال جلوگیری از جدایش لایه

ا محصولی مطابق با نیاز شما اطلاع به واحد فروش، به شرایط کاری به جرم ریختنی با مدت زمان کارپذیری بیشتری نیاز دارید ب

 در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

ه در باشد کحوه در نظر گرفتن انبساط انکرها در عمر بتن مصرفی بسیار مهم مینوع، طول و ضخامت، مکان نصب، نحوه اتصال و ن (8

های قبلی، واحد فروش این شرکت با کمال میل آماده ارائه مشاوره رایگان در این خصوص صورت عدم اطلاع و یا عدم کارآیی روش

 باشد. می

ا در انبار مسقف باین جرمها  داریهمصرف کنندگان را می طلبد. نگاوه انبارداری این نسوزها نیز بسیار مهم بوده و دقت بالای نح (9

پالتها روی هم که موجب سخت شدن جرم تعداد چیدن  ممانعت از) کم رطوبت و تحت فشار چرخش هوای مناسب برای کاهش 

، توصیه شوددر حین جابجایی که موجب بر هم خوردن توزیع اندازه ذرات می هاپرتاب کیسه عدمو یا  (شونددر حالت خشک می

 محصول تأثیر مستقیم دارند.کاری . تمامی موارد ذکر شده روی خواص نهایی و عمر شودمی

 

 

 

 



 
 

 

  نحوه آماده سازی 

به صورت خشک مخلوط دقیقه  1ه مدت داخل مخلوط کن ریخته و بها با پاره کردن سرتاسری کناره کیسه تعداد لازم از پاکتابتدا  -

 شوند )از پاره کردن و تخلیه کیسه از بالا خودداری شود(.می

دقیقه دیگر ادامه  3تا  2برای و اختلاط  شده اضافه میکسربه  قید شده است Test Reportکه مقدار آن در برگه  آب لازم سپس  -

 ابتدا و باقیمانده آن را در حین اختلاط افزود.را در آب  4/3توان ابتدا یابد. برای اینکار میمی

با یک دست یک مشت بزرگ از فزوده شده، حصول اطمینان از کافی بودن آب اجهت اتمام زمان اختلاط و همگن شدن جرم، پس از  -

مناسب است که از لابلای شود. جرمی و دوباره با همان دست و با انگشتان باز، گرفته می متری پرتابسانتی 31شته شده و تا جرم بردا

 انگشتان شره نکرده و یا در کف دست، ترک نخورد.

-بتن های چسبیده شده به کف، دیواره و پاروها با ماله ای تمیز شده )ظرف یک دقیقه( و اختلاط تا حداکثر دو دقیقه دیگر ادامه می -

 بابد.

آنرا ویبره نمود، مدت زمان ویبراسیون نباید آنقدر طولانی پس از ریختن جرم به داخل قالب لازم است جهت خروج حبابهای هوا  -

مان گردد همچنانکه کم بودن زون باعث افت شدید کیفیت جرم میو تجمع آب در سطح بتن شود چ هادانهباشد که موجب جدایش 

 ویبراسیون باعث آن خواهد شد.

پوشانده شده و در زیر آن هم از تکه های گونی خیس استفاده با فویل یا نایلون ، جرم  وح بازسط ،ریزیاتمام بتنپس از بهتر است  -

 شود.

 

 جرمهای ریختنی معمولی  برنامه گرمایش(RC)  و متوسط سیمان(MCC) 

هم بصورت آزاد و هم  آب کهاین د. نهسته از آن خارج شوآبطور کاملاً  این نسوزهادر  موجود آب لازم است  ،توضیحات اولیهبر اساس 

 این نسوزهالذا حرارت دادن سریع شوند. خارج می جرماز های دمایی مختلف در محدوده و ساختاری وجود دارد،  بصورت ترکیبی

 ارد و یا سطح آن پوسته پوسته شود.خروج ناگهانی بخار آب ممکن است قطعه ترک برد ساز بوده و در اثرمشکل

 

 

 

 

 

 



 
 

 

برای قطعاتی با  راو متوسط سیمان  معمولیجهت گرمایش جرمهای ریختنی نسوز مناسب جدول زیر یک سیکل حرارتی 

 ضخامتهای مختلف را نشان میدهد:

 دما
 ضخامت ) سانتیمتر (

 03بیش از  7...-03 57-7... 5.7-57 5.7کمتر از 

گیرش درون 

 قالب
24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 

دمای محیط تا 

110°C 
25°C/h 25°C/h 20°C/h 15°C/h 15°C/h 

110°C 1 h/2.5 cm 1 h/2.5 cm 1 h/2.5 cm 1 h /2.5 cm 1 h /2.5 cm 

110-450°C 50°C/h 50°C/h 50°C/h 40°C/h 30°C/h 

450°C 
30 Min/2.5 

cm 

30 Min/2.5 

cm 
1 h/2.5 cm 1 h/2.5 cm 1h/2.5 cm 

450-700°C 50°C/h 50°C/h 40°C/h 40°C/h 30°C/h 

700-900°C 25°C/h 25°C/h 25°C/h 15°C/h 15°C/h 

900°C  تا دمای

 کاربردی
100°C/h 75°C/h 75°C/h 75°C/h 50°C/h 

 

 :میباشدسانتیمتر ضخامت  57 آلومینایی باپر سیمان یک جرم ریختنی نسوز برنامه گرمایش  نمودار زیر
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  برنامه گرمایش جرمهای ریختنی کم سیمان(LCC)  و خیلی کم سیمان(ULCC)  

از آنجاییکه جرمهای ریختنی کم سیمان و خیلی کم سیمان در قیاس با جرمهای ریختنی معمولی از تراکم و فشردگی ذرات بالاتری 

 .لذا در حرارت دهی این جرمها باید دقت بیشتری داشت برخوردار هستند،

  و خیلی کم سیمان را نشان میدهد:جدول زیر یک سیکل حرارتی مناسب برای جرمهای ریختنی کم 

 

 دما
 ضخامت ) سانتیمتر (

 03بیش از  7...-03 57-7... 5.7-57 5.7کمتر از 

گیرش درون 

 قالب
24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 

دمای محیط تا 

110°C 
20°C/h 20°C/h 15°C/h 10°C/h 10°C/h 

110°C 1 h/2.5 cm 1.5 h/2.5 cm 1.5 h/2.5 cm 1.5 h /2.5 cm 2 h /2.5 cm 

110-450°C 40°C/h 40°C/h 40°C/h 30°C/h 20°C/h 

450°C 1 h/2.5 cm 1 h/2.5 cm 1.5 h/2.5 cm 1.5 h/2.5 cm 1.5 h/2.5 cm 

450°C  تا دمای

 کاربردی
75°C/h 75°C/h 50°C/h 50°C/h 40°C/h 

 

 ضخامت :سانتیمتر  57نمودار حرارتی یک قطعه ریخته شده کم سیمان با 
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