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نسوزوعایق

–در اشکال مختلف (میله اي نسوزنکر ، ساپورت و بولت هاي کننده انواع اتامین،تامیننگارمهندسیگروه
کاربردهاي مختلف می باشد.جنس این آنکرها از فوالد نسوز و زنگ نزن در کالسه هاي جهت) …وریختگی–ايتسمه

)1٫4828(309،)1٫4841(310،)1٫4571(316،)1٫4541(321،)1٫4301(304،INCONELبهبسته…و
انکر ها میتوان به مقاومت در برابر محیط هاي شیمیایی و اینمشخصاتاز.باشدمیاستفادهموردمحیطوردکاربنوع

اکسیداسیون ، عدم تغییر شکل در برابر بار مکانیکی و پایداري در درجه حرارت هاي باال را نام برد. بسته به نوع و 
کند. آنکربولت هاي نسوز در در واحد سطح نیز تغییر میضخامت الیه نسوز مورد استفاده ، شکل و تراکم انکر ها 

.هاي حرارتی در صنایع مختلف اعم از صنعت سیمان، فوالد ، نفت گاز پتروشیمی و غیره کاربرد دارندتمامی دپارتمان
ه می مجموعه کاملی از انکرهاي فلزي و سرامیکی را براي نصب دیرگدازهاي مونولیتیک ارائتامیننگارمهندسیگروه
نتخاب صحیح کیفیت انکر و فواصل بین آن ها یکی از معیارهاي ضروري جهت دستیابی به یک الیه نسوز با . انماید

.کیفیت است

نکرهاي فلزيآ
نکرهاي فلزي به دلیل قیمت پایین تر و نصب آسان تر، یکی از متداول ترین سیستم هاي انکربندي به شمار آ

می توانند مورد استفاده قرار گیرند؛ در دماهاي باالتر باید 1100ºCط دمایی کمتر از نکرهاي فلزي در شرایآ.می آیند
نکرهاي فلزي به نوع ماده نسوز، ضخامت الیه آنکرهاي فلزي و سرامیکی استفاده شود. ضخامت و ابعاد آاز ترکیب 

.نسوز و شرایط کاري از جمله دما و محیط شیمیایی بستگی دارد

:ربوط به برخی از آلیاژهاي مقاوم در برابر حرارت در جدول زیر آورده شده استاطالعات م

فلزينگهدارندهآنکرهاي
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نسوزوعایق

مهندسیگروهسیمانصنعتکاريشرایطگرفتننظردربا. استاهمیتحائزبسیارفلزينکرآآلیاژصحیحانتخاب
. ایدنممیپیشنهادنکربنديآجهتراAISI 310وAISI 304آلیاژهايازاستفادهتامین نگار

سرامیکیآنکرهاي
شدیدشیمیاییخوردگیاحتمالیاوباشدداشتهقرارباالبسیارکاريدماهايتحتنسوزالیهصورتیکهدر

وهاسقفها،دیوارهدرسرامیکینکرهايآاز. گرددمیتوصیهسرامیکینکرهايآازاستفادهباشد،داشتهوجود
شودمیفادهاستنسوزالیهنگهداريبرايهاپیشانی

آنکرهاي نسوز فلزي
و مواد مرتبط با آنها به منظور نصب الیاف سرامیکی نسوز و یا براي تقویت عایق هاي مونولتیک آنکرهاي نسوز

. این استفاده می شوندنگهدارنده الیه هاي عایق و نسوز بر روي جداره فلزي کوره ها و همچنین )جرم هاي ریختنی(
هر عمقی از الیه عایق براي ساخت سازه اي جدید و یا تعمیر سازه مطابق با نیازهاي شخصی نوع آنکرها متناسب با 

شکل موج دار به منظور نگهداري مطلوب جرم هاي ریختنی طراحی شده اند، به Vمشتریان تولید می شوند. آنکرهاي 
نیکی می باشیم.متناسب با نحوه خصوص در شرایطی که شاهد تغییرات ابعادي به واسطه دماي محیط و یا تنش هاي مکا

ي این منظور وجود خواهد داشت.اریا چند الیه، روش هاي متفاوتی بنصب یک
، T304 ،T316گرید فوالد قرار دارند. تمام مواد موجود، فوالد ضد زنگ در گریدهاي 6فلزات دیرگداز در 

T310 وT330.ي از آنکرهاي نسوز را تامین می کند، این شرکت طیف گسترده امطابق گرید هاي استاندارد هستند
و قطعات گوناگون دیگر.C، گیره هاي Vمجموعه آنکرهاي نسوز قابل تامین عبارتند از میله ها، گیره هاي 

چگونگی نصب و استفاده از آنکرهاي نسوز
دارد. نصب مناسب و یکپارچه آنکرهاي عایق تاثیر بسزایی بر روي طول عمر و کارایی نسوزهاي مصرف شده 

مواد نسوز داراي رفتار شیمیایی پایدار و نیز یکپارچگی ساختاري در دماي باال بوده، از این رو در عایق بندي کوره ها 
استفاده می شوند. به سبب نوع محیطی که نسوزها درآن استفاده می شوند، می بایست داراي مقاومت به شوك و 

حاظ شیمیایی خنثی باشند. سیستم آنکرهاي نسوز نظیر آنکرهاي فلزي و انبساط حرارتی بوده و نیز در برخی موارد از ل
سرامیکی می بایست به گونه اي باشد که به طور همزمان قادر به تحمل وزن مواد نسوز و شرایط بحرانی و ویژه اي که 

در آن واقع شده اند را داشته باشند.

گام اول : انتخاب آنکر فلزي مناسب
انتخاب شده رابطه ي مستقیمی با عملکردي که می بایست انجام دهد دارد. هدف از نوع و سبک آنکر فلزي

استفاده آنکرهاي فلزي ثابت و استوار نگهداشتن وزن مواد نسوز در سردترین دماي ممکن است. نوع آنکرهاي 
ه اي که انجام مصرفی بستگی به دمائی دارد که آنکر در آن استفاده می شود و سبک آن بسته به مکان و کار ویژ

درجه سانتی گراد از فوالد کربنی استفاده می شود. در هنگام 900تا 260می دهد دارد. به طور مثال براي دماي بین 
در مورد نوع خرید می بایست از یک جدول مرجع استفاده شود تا به کمک آن فوالد مناسب براي آنکر انتخاب شود. 

کر را در ناحیه اي که داراي مناطق متحرك است نصب کنید می بایست از آنکرهایی آنکر به طور مثال اگر بخواهید آن
استفاده شود که اجازه شناور بودن سیم در مهره هاي نصب شده را بدهد.
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گام دوم : نصب آنکر با طول مناسب
میلی متر عقب 25قرار گرفتن صحیح آنکرها بسیار مهم است به طوري که نوك تیز آنکرها می بایست حداقل 

تر از قسمت داغ مواد نسوز باشند. همچنین می بایست مقدار فضاي کمی نیز براي انبساط در اثر حرارت آنکرها در 
نظر گرفت. در برخی دستور العمل ها پیشنهاد شده که یک سرپوش پالستیکی بر روي سر انتهایی آنکر قرار داده شود 

شده و سبب می شود مقدار فضاي مناسبی براي انبساط فلز آنکر که این سرپوش پالستیکی در طی گرمایش ذوب
ایجاد شود.

گام سوم : جوشکاري آنکر در محل مناسب 
جوشکاري آنکر در محلی امن و مناسب از اهمیت ویژه اي براي کل سیستم جرم و نسوز دارد. تنها جوشکاري 

میلی متر توسط مغزي 15جوش داده شده حد اقل خالی کافی نخواهد بود، پیشنهاد شده است که سر آنکرهاي نسوز
آنکر 100تا50هایی از هر طرف جوش داده و نگه داشته شوند. این امر ضروري است که به صورت دوره اي هر 

جوش داده شده با ضربه زدن توسط چکش چک شوند تا از استحکام و یکپارچگی جوشکاري در فرآیند نصب اطمینان 
حاصل شود.


