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 های نسوزاثر فاصله بین انکرها در طراحی و عملکرد الیه

 واحد خدمات مهندسی فرانسوز یزد

در یر  سیسرتم انکراا      نسوز به عوامل متعددی از قبیل سیستم انکراا  ارببراد دارد   های معایب موجود در الیه

، رفترار انکاهرا در باابرا افر ایا دمرا،      حالت قاار گیرای ننهرا   ،مهندسی، باید به مواردی چون فاصله بین انکاها

با بوجه به اسرتااد  از مرواد دیاگرداز در صرنای       دقت کاد  های مکانیکی و واکنا مابین انکا و الیه نسوزبنا

افه جویی در مصاف انا ی، در صورت عدم طااحی مناسب در سیستم مختلف و اربباد مستقیم الیه نسوز با ص

 نید های میلیاردی به بار میانکاا  و بخایب نسوز اعمال شد ، خسارت

 بره شرمار   یانکابنرد هرای  سرتم یس نیبرا از مترداول  یکر ی، برا و نصب نسان بانییپا متیق لیبه دل یفل  یانکاها

براالبا   یدر دماها اند؛یبوانند مورد استااد  قاار گمی ºC1111 کمتا از ییدما طیدر شاا یفل  ی  انکاهاندینمی

  استااد  شود یکیو ساام یفل  یانکاها بیاز باک دیبا

ها با در شود  این شاکتمعمول باای نصب انکاها، الگوهایی بوسط شاکت سازند  طااحی و ارائه می طوربه

دهند  در مینظا گافتن نکابی چون مکان نصب انکا، وزن و ضخامت الیه نسوز، این الگوها را پیشنهاد 
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از حالتی است که بعداد انکا کمتای بکار رود   باخطاناکاستااد  از بعداد بیا از حد مورد نیاز انکا، 

در صورت نصب با زاویه انکاها نسبت به یکدیگا، از  نامال است  mm 051-151قاارگیای این فاصله مابین 

 شود ای موازی جلوگیای میهای صاحهایجاد بنا
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های ریختنی نسوز در درجه های پالستیکی و نیمه پالستیکی و همچنین جامامدر ج انکرهای سرامیکی

معمول در محاظه احتااق بکار  طوربهانکاهای ساامیکی  شوند استااد  می °C 1211های باالی حاارت

اا در زی؛ های نسوز استها در الیهه مابین ننلروند  نکته مهم در استااد  از این نوع انکاها، رعایت فاصمی

دهد  ای شدن دیاگداز در محل بماس با انکا ساامیکی رخ میصورت کم بودن فاصله ذکا شد ، باک و ورقه

 است  mm 011و در دیوار   mm 011در سقف این انکاها حداقل فاصله نصب 

 

 نصب انکرهای سرامیکی تولیدی فرانسوز

 

 با توجه به ضخامت الیه نسوز فاصله بین انکرهای فلزی و سرامیکی در نقاط مختلف

 (mm)ضخامت الیه  مکان
 نوع انکر

 (mm)سرامیکی  (mm)فلزی 

 دیوار و لوله

111-51 - - 

211-111 201 - 

011-211 081 081 

011-011 061 051 

011+ 611 611 

 سقف
211-111 011 011 

211+ 011 011 

 کف

111-51 201 - 

201-125 081 - 

201+ 511 - 

 


