،ریختنمذابدرمحفظهایبهنامقالب وآنگاهسرد

ریختهگریفنشکلدادنفلزات وآلیاژها ازطریقذوب

باشد.اینروشقدیمیترینفرایندشناختهشدهبرایبدست


آنمطابقشکلمحفظهقالبمی
کردنوانجماد
شدندوالیههاییازمس و


ساختهمی
هایریختهگریازخاکرس


فلزاتاست.اولینکوره
آوردنشکلمطلوب
بهتناوبدرآنچیدهمیشد.

چوب
ریختهگریدرحوزههایمتفاوتعلم،هنروفناوریمطرحاست.بههرمیزانکهریختهگریازحیثعلمی

وریختهگراستکهتضمینکنندهتهیه

پیشرفتمیکند،ولیدرعملهنوزتجربه،سلیقهوهنرقالبساز 

ترینروشهایتولیدمیباشد.بهدلیلاینکهبیشتراز۰۵


ایسالموبدونعیباست.اینفنازاساسی

قطعه
درصد از قطعات انواع ماشین آالت به این طریق تهیه میشوند .فلزاتی که خاصیت پالستیک کمی دارند با
گریشکلدادهمیشوند.


هستند،بهروشریخته
قطعاتیکهدارایاشکالپیچیده
گریبهدودستهتقسیممیشوند :


هایریخته

ازدیدگاهنوعقالبروش
ریختهگریدرقالبهایتکبار )(Expendable Molds

.1
 .2درقالبهایدایمی(Permanent Molds).
اماریختهگریباتوجهبهتکنولوژیومجموعهتجهیزاتیکهدرقالبگیریدخیلهستندشاملمواردزیرمی

شود:ریختهگریدرقالبماسهای،ریختهگریبهروشریژه(قالبهایفلزی)،ریختهگریدرقالبفلزیوبا

فشار کم،ریختهگریدر قالب فلزی و بافشار باال،دیزاماتیک ،ریخته گریدقیق،ریخته گری درقالبهای
کوبشیوغیره.هریکازموا ردفوقدارایکاربردیاست،کهباتوجهبهمیزانتولیدقطعه،کیفیتموردنظر
آن،ابعادوجنسقالب،ازهریکازاینروشهااستفادهمیشود.
هایتکبار)(Expendable


گریدرقالب

ریخته
هایموقتاستفادهمیشود.اینقالبهاپسازیکبارذوبریزیازبینمیروند


هایازقالب

درایندستهروش
پرکاربردتریننوعاینقالبها،قالبهایماسهایاستکهبهتبعبهایننوع

تاقطعهرابتوانازقالبجداکرد .
ریختهگری،ریختهگریدرقالبماسهای)، Sand castingگفتهمیشود.ماسههاانواعگوناگونیدارند،
مانندماسههایسیلیسی،شاموتی،ماسه  Co2وغیره...
گریدرقالبهایدائمی)(Permanent


ریخته
ایننوعریختهگریدرقالبهایفلزیانجاممیگیرد.منظورازریختهگریغیرانبساطیریختهگریدرقالبی
است که قابلیت انبساط ندارد .این قالبها را قالبهای دایمی ) (Permanent Moldنیز می نامند .از
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ویژگیهایاینقالبهامیتوانبهبازگرداندنفشارمذاببهخودآناشارهکرد،کهاینامرباعثکاهشدرصد

انقباضوعیوبناشیازآنمیشود.همچنیندرقالبهایفلزیبهدلیلباالبودنسرعتانتقالحرارتنسبت
بهقالبهایماسهایساختارهایریختهگریریزتروخواصمکانیکیاغلبباالتراست.ازروشهایویژهوپر

کاربردایننوعریختهگریمیتوانبهمواردزیراشارهکرد :




ریختهگری با فشار کم مذاب در قالب

ریختهگری با فشار کم (Low Pressure Die Casting):

فلزی .در این روش مذاب بدون تالطم و از پایین وارد فضای قالب می شود .این روش یکی از پر
کاربردترینروشهادرتولیدقطعاتآلومینیومیباخواصمکانیکیباالاست.
ریختهگریبافشارباالیمذابدرقالب

ریختهگریبافشارباال (High Pressure Die Casting):

فلزی .در این روش مذاب با فشار باال وارد محفظه قالب می شود .در اینجا خواص مکانیکی اهمیت
کمتریداردولیتعدادتولیدباالبسیارمهماست.

شاملروشهایزیر :

دیگرروشهایریختهگری











ریختهگریدرماسهتر (Green sand casting):ریختهگریدرقالبماسهایخشکنشده.
ریختهگریدرماسهخشک (Dry sand casting):ریختهگریدرقالبماسهایخشکشده.در
اینروش،قالبماسهایدرگرمخانهایبادمایحدود۰۵۵درجهسانتیگرادبهمدتمناسبیقرارداده
شدهوخشکمیگردد.
ریختهگریدرآندستهازقالبهای

ریختهگریدرقالبروخشک (Skin-dried mold casting):
ماسهایکهسطوحآنها-اغلببایکمشعل-تاعمقمعینیخشکشدهاست.
ریختهگریدرقالبهایماسهایبدونلنگه

ریختهگریروبازدرماسه (Open sand casting):
رویی.ازاینروشدرتولیدقطعاتنادقیقیکهیکسطحتختدارنداستفادهمیشود.
ریختهگریدرحالتنیمهجامد (Semi solid casting):ریختهگریدرحالتخمیری.
ریختهگریدرگچ

ریخته گری در قالب گچی  (Plaster mold casting):روش ریخته گری با استفاده از قالبهای
وافزودنیهایدیگر.درتولیدقطعاتیبادقتابعادیکارمیرود.

ساختهشدهازگچفرنگی

عیوبریختهگری

باتوجهبهدوفراینداصلیدرریختهگریشاملجریانسیالوانجماد،عیوبریختهگریدرآنشامل
مواردزیرمیشوند:
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 .1عیوبناشیازجریانسیال :نیامد،جوشسرد،حبسهوا،ورودآخال وسرباره
تنشباقیمانده،ترکگرم وترک

 .2عیوبناشیازانجماد :حفراتدرشت،حفراتریز،حفراتگازی،
سرد

ریختهگری:
ریختهگریفرایندیاستکهدرآنمذابسیالبهدرونیکقالبریختهشدهواجازهپیدامیکندتادرون
قالبسختشودوسپسبیرونکشیدهشدهیاخارجمیشودتاقطعهتمامشدهویانهاییبدستآید.چهار
عنصراصلیدرفرایندریختهگریوجوددارد:مدل،قالب،ماهیچهوقطعه،مدلالگویاصلیاستکهقالباز
آنآمادهمیشودومحفظهایمتناسبباشکلخودبرایقطعهریختهگریایجادمیکند.ماهیچههاجهت
ایجادتونلهایاحفراتیدرقالببکارمیروندوقطعه،خروجیومحصولنهاییفراینداست.ریختهگریمی
تواندبرایمذابداغفلزاتیاپالستیکهایذوبشدنی(ترموپالستیکها)یاموادگوناگونیکهپسازاختالط
با اجزایی چون رزین های پالستیکی ( مثل اپوکسی)  ،مواد آبدار مثل بتون یا پالستر یا وادی که با جذب
رطوبتمایعشدهیامیچسبدمثلگلرسکهباخشکشدنازقالببیرونآمدهوبیشترخشکمیشودو
نهایتادرکورهپختهمیشود،بکاررود.
انواعقالبهاووسایلقالبگیری:
تقسیم بندی قالبها به شیوه های مختلف صورت میگیرد  ،در یکی از این روشها ( که بستگی به نوع مدل
دارد) قالبها را به یک پارچه  ،دو پارچه و چند پارچه تقسیم میکنند و با توجه به نیاز ماهیچه یا عدم آن به
ماهیچه دار و یا بدون ماهیچه تقسیم می شوند .در ذیل تقسیم بندیهای دیگر قالب ها آمده است.
قالبهایموقتوقالبهایدائمی 
قالبهایدستیوماشینی
قالبهایپوستهایوتوپرو ...
قالبگیریعبارتنداز :
ابزارهاووسایل 
درجه،کوبه،ماله،غربال،بیل،ابزارقاشقی،ابزارپاشنه،فوتک،سیخهواکش،قلمآب،ابزارگوشه،کف
کوب،برس،صفحهزیردرجهو  ...

3

كوبه  :ابزاریاستکهبرایکوبیدنوفشردهکردنماسهاستفادهمیشود،دارایدوسر،تختوگوهایشکل
استوازجنسچوبسختویافلزاتمانندفوالدمیباشد،عالوهبرکوبههایدستیبرایکوبیدنماسهدر
حجمزیادازکوبههایبادیکهبافشارهواکارمیکننداستفادهمشود .
کوبههاازنظرشکلنیزانواعمختلفدارند،اگرسرکوبهکهمحلضربهزدناستبهصورتدایرهیامربعو
پهنباشدبهکوبهپهنمشهوراستوبرایکوبشتختقالبهابکارمیرودامااگرسرانشبیهمثلثباشدکوبه
دمباریکنامیدهمیشود.درهنگامقالبگیرینیازبهتعبیهراهگاهوتغذیهمیباشد .
یستمراهگاهیمیگویندوانواع

بهمجموعهراههاییکهمذاببرایورودبهمحفظهقالب،ازآنهاعبورمیکندس
راهگاهازنظرمحلاتصلبهقطعهعبارتنداز،راهگاهازباال،راهگاهازپایین،راهگاهدرسطحجدایشوراهگاه
مرکب (چند تایی) همچنین راهگاها از نظر رابطه میان سطوح مقاطع اجزای خود به دو نوع فشاری و غیر
فشاریتقسیممیشوند .

برای جبران تغییرات حجمی فلزات و آلیاژها در حالت مایع وضمن انجماد و به منظور تولید قطعات ریخته
گری عاری از عیبهای انقباضی از تغذیه استفاده مشود و انتخاب محل تغذیه با توجه به موارد ذیل انتخاب
میشود :
 .1شکلوحجمقطعه 
 .2نوعانجمادفلزات(پوستهای،میانی،خمیری) 
 .۰جهتانجماد 
- .4فاصلهمذابرسانیو...
ریختهگریماسهای :
ریختهگریماسهنیازبهزمانچندروزهبرایتولیدحتیدرسرعتهایباال(قطعهدردقیقهدوقالب)1–2۵
داشتهوبرایتولیدقطعاتبزرگبدونرقیباست .
ماسه تر( سبز) تقریبا هیچمحدودیتی وزنی برای ریخته گریقطعه سنگین ندارد ،در حالیکهماسه خشک
دارایحدوزنعملی 2۰۵۵تا kg 20۵۵است.برخیمواقعقالبماسهایخشکیاقالبماسـهای که فقط
سطوح محفظه آن خشک شده است برای ریختـه گـری چـدن خاکستریبهکارمیرود.وقتیسطوحیک
قالب توسط مـشعل یا وسایل دیگر تا عمـق کمـتر از 0/12میلـی مـتر خـشک گردد ،به آن قالب سطحی
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خشکشده،گفتهمیشود.قـالبی کهدرگرمخانهتاعمق0/12میلـیمـتریـابیـشترخـشکگردیدهاست،
قالبماسهایخشکخواندهمیشود .
مزایایقالبماسهایخشکبهقرارزیراست :
 .1قالبهایماسهایخشکنسبتبهقالبهـایماسـهایترازاستحکامباالتریبرخوردارندوبههمین
دلیلدرضمنجابجاکردنکمترصدمهدیدهوامکـانخـرابشـدنآنکمتراست .
 .2دقتابعادیقطعاتی کهدرایننوعقلبتهیهمیشونددرتمامقسمتهابهترازقطعاتتهیهشدهبا
قالبماسهایتراست .
. .۰سطوحنهاییقطعاتتولیدشدهمطلوبتراست.بخصوصبهدلیلاین که سطح قالب ماسه ای
خشکپوشـشدادهمـیشود،سطوحنهاییحاصلصافتراست .
معایبقالبماسهایخشکبهقرارزیراست :
 .1امکانایجادترکگرمدرقطعاتبیشتراست.
 .2بهواسطهپختنوخشککردنقالـب،امکانپـیچشآنبیشترازقالبماسهایتراست.
 .۰ازآنجا کهزمانتهیهقالبماسهایخشکطوالنیتراززمانتهیهقالبماسهایتراست،برایتولید
تعـدادمعینیقطعه،تعدادبیشتریدرجهقالبگیریالزممیباشد.
 .4تهیهقالبماسهایخشکبهواسطهطوالنیبودنسـیکلکار،آهستهترازتهیهقالبماسه ایتـر
صـورتمـیگیرد.
وزنکوچکترینقطعاتبهاینروشدرمحدودهkg ۵71 – ۵7۵0۰قراردارد.دربیشترعملیاتها،میتوان
ماسهرادفعاتبسیاراستفادهوبازیافتنمودوبهافزودنیهایاضافهکمینیازدارد .
آمادهسازیقالبماسهایسریعبودهونیازبهیکمدلداردتاشکلالگورادرقالبایجادنماید.بطورمعمول،
ریختهگریماسهایبرایآهندماپایین،آلیاژهایآلومینیم،منیزیمونیکلبکاربردهمیشود.قدیمیترین
ودرعینحالکاراترینروششناختهشدهاست .اتوماسیونبخوبیبافرایندتولیدقابلانطباقاستولیدر
موردآمادهسازیمدلهاکمترصدقمیکند.اینمدلهابایداستانداردهایدقیقداشتهباشند،زیراقالب
فرایندریختهگریدرماسههستندوبیشتریننیازرابهکنترلدستیدارند .
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مخلوطهایماسهقالبگیریبرایریختهگریبایداستحکامفشاریبـاالییدرحالـتتـردهمـراهبـامقاومت
برشیکافیداشتهباشند.اینمخلوطبایـددارایقابلیتنفوذکافیبرایخارجشدنگازبـودهوخـاکرس
کافی برای پذیرش انبساط و رطوبت کافی برای فعال کردن خاک رس به منظور چـسبندگی الزم ،داشـته
باشـد.قالبماسـهگیریبایددارایشکل،دانهبندیوتوزیعمناسـبباشدتاقطعاتیباسطوحنهاییمطلـوب
وقابـلقبـولحاصلشود .
ترکیبمخلوطماسهقالبگیریازبههمآمیختنمقـادیرمختلـفماسهازقبلمصرفشدهوماسهتازهتهیهمی
شود.اضافهکردنمداومماسهتازهتمیزبـهماسـهمـصرفشـدهبـهمنظورتهیهمخلوطقالبگیری،روش
متـداولیاسـت .چسبهایخاکرسی:خاکرسدرمخلوطماسهقالبگیریبهعنوانچـسبدربـینذرات
ماسهعملمیکند.خاکرسهمچـنینفـضایالزمبـرایانبساطدانههایسیلیسی،درخاللریختهگری
رافراهممینماید.اینعملباازدستدادنرطوبتوانقباضبهطوری کهاتصالبیندانههاقطعنمیشود،
صورت می گـیرد .دونوعخاکرساصلیمورداستفادهدرریختهگـریچـدنخاکستریبنتونیستغربیو
بنتونیتجنـوبیمـیباشـند.قالبهایی کهبابنتونیتجنوبیتهیهمیشوددرمقایسهباقالبهایتهیهشده
بابنتونیتغربیدرحالتتـرازبرخیکارگاههایریختهگریصددرصدبنتونیتغربیبهکارمیبرندوبرخی
دیگرازصددرصدبنتونیتجنـوبیاستفادهمیکنندکهاغلبریختهگرانمخلوطیازهردورابهکارمیبرند .
درکارگاههایمختلفریختهگـریوگاهیدریککارگاهنسبتهایبهکاررفتهازایـندومادهازسهقسمت
بنتونیت جنوبی همـراه بـا یـک قـسمت بنتونیت غربیتا یک قسمت بنتونیت جنوبی به عالوه سـهقسمت
بنوتنیتغربیتغییرمـیکند.نـسبتصـحیحمخلـوطمعموالضمنتجربهحاصلمیشود .
پودرزغال :ذغالقیریسائیدهشدهعمدتاًدریکمخلـوطقالـبگـیرجهتایجادیکاتسمفراحیاکنندهبه
کارمیرود.بدینترتیب که در ضمن ریخته گری بـاسـوختن کربن در محفظـه قالب ،این جو احیایی پدید
میآید .
سلولز :سلولزمعموالبهمقدارکمبهماسهاضـافهمـیشـودوبرخیمواقعبهطورکلیحذفشدهواضـافه
نمـیگـردد.اینجزء کهاغلببهعنوانپایدارکنندهماسهخواندهمیشود،ممکناستبـاافـزودنآردچـوب،
پوسـته جـو ،پوستهدانه آتان ،آرد چوبذرت یـا حبوبـات در ماسـهتأمینگردد .منظور از افزودن این جزء به
ماسـه بـاال بـردنسـیالنماسهوبراحتیجداشدنماسهازقطعـهریختگـیوایجـادفضابرایانبساطماسه
است.بدینترتیب کهباسوختنوخارجشدناینجزءدردرجهحرارتهایپائینفـضایالزمپدیدآید.
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مخلوطهایقالبگیری :
ترکیب مخلوطهایقالبگیریبـهگونـهقالـبتـوجهیدرکارگاههایریختهگریمتفاوتمیباشد.امانمونه
ایازمخلوطماسهقالبگیری کهدرزیرذآرمـی شـودبـهطـورگستردهایبرایریختهگریقطعاتچدن
خاکستریتـاوزن0۵کیلوگرممورداستفادهقرارمیگیرد .
 .1ماسهسیلیسی)0۵-0۵(4۰4کیلوگرم .
 .2بنتونیتغربی(خاکرس ۰/۰3-۰0میلیگرم) .
 .۰پودرذغال۰2کیلوگرم .
 .4گردچوب(خاکاره 0/۰کیلوگرم) .
 .۰آب13-10کیلوگرم .
برخی مواقع ،بخصوص برای قطعات تخت و صفحه ای شـکل 4 / ۰۵کیلوگرم قیر با  2۰/2کیلوگرم چسب
حبوباتیاهـردوباهمبهمخلوطباالاضافهمیشود،خواصمخلوطفوقالذکربایدچنینباشد :
 .1استحکامفشاریدرحالتتر0/1۰-12نیوتنبرسانتیمترمربع .
 .2استحکامبرشیدرحالتتر4/1-4/۰نیوتنبرسـانتیمترمربع .
 .۰قابلیتعبورگاز(برحسبواحد .(AFS 3۵-1۵۵
 .4رطوبتمحتوی4-۰/۰درصد .
 .۰مادهفراراحتراقپذیر0-2۰/۰درصد .
دریککارگاهریختهگریماسهای که در یک خط قالبگیری برای تولید یک محفظه چدنی  ،به وزن 3/0
کیلوگرم،بهماسهبایکمحلولآبیمخلوطمیگردد کهدراینمحلـولاجزایترکیبیبهمقدارصحیحوبـه
صـورت خـشک بـا آب مخلوط شده کند ،تا نقصان و اتـالف پدیـد آمـده در ضـمن ریخته گری قبلی جبران
گردد .یکنمونهازمحلولآبیمورداسـتفادهبـراییـکماسـهقالبگیری(رطوبتماسهبرگشتیدرآسیاب
ماسه مخلوط کـن،تقریبا  ۰/1درصد ) .از  10۵لـیتر آب ۰/4۰ ،کیلوگرم بنتونیت جنوبی  10 / ۰،کیلوگرم
بنتونیتغربی۰2کیلوگرمگردزغالو ۵/0کیلوگرمسلولزتهیهمیشود.ایـنمحلولآبیباماسهقالبگیری
بهنسبت 0/2۵کیلوگرمازمحلولبـا 03۵کیلوگرمماسـهقـالبگیری،مخلـوطنمونههاازنظرقابلیتعبور
گاز ،استحکام فشاری تـر و رطوبت مورد آزمایش قرار می گیرنـد بخـشی از نتـایج حاصل در مـورد ماسـه
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نمونـهبـرداریشـدهازیـکخـطقالبگیری کهبرایریختنقطعاتمحفظـهچـدنیبـهوزن3/0کیلوگرمبه
کارمیرود .
مدل :
وقتیروشقالبگیریباماسهترمورداستفادهقرارمیگیردواندازهقطعهنیزمحدودیتیایجادنمیکند.
یکمدلچوبیکتکهبرروییکتختهزیردرجـهایبـرایسـاختقطعاتیبهتعدادکمبـهکارمـیرود.
بـرایتولیـدقطعاتبهتعدادمتوسطبااندازهکوچکتـامتوسـط،عموماًیکمدلصفحهایمورداستفاده
قـرارمـیگـیرد.برایتولیدبسیاربـاالوتهیـهتعـدادزیـادیازیـکقطعه،مدلهایدوتکه کهبااستفاده
از هر تکـه یـک چنین قالب هایی توسط تجهیزاتیباسرعتوبـازدهیبـاالمثلیکدستگکهقالبگـیری
فـشاریلرزشـی،امادهمـیگردند.قیمتمدلهایفلزیبیشازمدلهـایچـوبیاسـتامادوامآنهابیشتر
بودهواینامکانرابوجودمیآورنـد که برای قطعات تولیدی تا مدت طوالنی تری تلـرانس الزم بتواند حفظ
شود.انتخابجنسمـدلبـهمیـزانتولیـدبستگیدارد.اگرمیزانتولیدپائینباشدمـیتـوانازمدلهای
چوبیبهصورتمدلهاییکتکه،چندتکهویامدلهاینصبشدهبرروییکصفحهاستفادهآرد.در
حالی که اگر میزان تولید به حدی باال رود که هزینه اضافی مدل فلزی جبرانشود،میتواناقدامبهتهیـه
مـدلفلزینمود .
روشهایقالبگیری :
قالبگیریدستی:باوجودپدیدآمدنماشینآالتوسایلمدرنقالبگیریبعضیازمدلهارابادست
قالبگیریمیکنند،درکارخانههایمدرنریختهگریقالبگیریدستیبهدالیلزیرانجاممیشود :
 .1تعدادکمقطعهریختگی 
 .2ریختهگریقطعاتبزرگوخیلیبزرگ 
توجه  :درکشورایرانبهعلتوجودکارگاههایکوچکریختهگری،اغلبقطعاتبهوسیلهقالبگیریهای
دستی انجام می شوند و فقط چندین کارخانه بزرگ ریخته گری وجود دارد که از روش های قالب گیری
ماشینیاستفادهمیکنند .
قالبگیریبادرجه:برایقالبگیریمدلهایدستیچوبی،فلزی،پالستیکیونظایرآنازدرجهاستفاده
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میشودوبستگیبهچگونگیسطحجدایشمدلدوتاچنددرجهبهکارمیرود،بهعنوانمثالبرایقالب

گیری مدل های دو پارچه از دو لنگه درجه استفاده می شود که یکی را درجه
زیریودیگریرادرجهروییمینامند .
روشهایریختهگریبطورخالصهبهدودستهعمدهتقسیمبندیمیشوند :

 .1ریختهگریباقالبهاییکبارمصرف 
 .2ریختهگریباقالبهایچندبارمصرف
درریختهگریباقالبهاییکبارمصرفبرای بیرونآوردنقطعهساختهشدهازدورنقالب،آنرامیشکنند.خود

اینروشرامیتوانبهدودسته:قالبگیریبامدلیکبارمصرفوقالبگیریبامدلچندبارمصرفتقسیمبندی
کرد .
قالبگبریبامدلهاییکبارمصرف:قالبگیریهایماسهایهستندکهدرآنقالبساختهشدهتوسطماسهپس
شود.البتهقالبگیریهایپوستهای،قالبگیریبهکمکخالء،قالبگیریماسهاینمناک


ازانجمادمذابشکستهمی
و ...را هم در زمره قالبگیری ماسهای میتوان تقسیمبندی کرد .یکی از رایجترین روشهای قالبگیری 7قالبگیری
ایواستفادهازآندرکارگاهریختهگریاست .


ماسه
قالبگیریماسهای ) :درایننوعریختهگریقبلازانجامهرکاریمدلیراکهبراساس

گریماسهای(


ریخته
آنقراراستمحصولساختهشودبااستفادهازپالستیک،چوبوغیرهمیسازند.سپسآنرادرقالبفلزیدوتکه
لبرادرجهمینامند.بنابراینخودمدلدوتکهخواهدبود.

قرارمیدهند.هریکازایندوقسمتجداشدنیقا

درجهباالییرابررویمیزکارقرارداده،قسمتباالییمدلرادرداخلآنگذاشتهبااستفادهازپودرجداکنندهو
پاششوکوبیدنماسهدرونقالب(ترکیبمادهمذکورشاملماسه،آب،خاکرسونوعیچسباست)آنراپر
کنند.همینکاررابراینیمهدیگرنیزانجاممیدهند.نیایدازنظردورداشتکهگذاشتنتکهچوبی(بصورت


می
شیبدار)برایایجادراهگاهمناسبدرونقالبضروریاستونیزتعبیهتغذیهکنندهبرایجبرانکمبودهایناشی
ازانقباضمذابدورنقالب.بعدازخارجکردنمدلازقالبومیلهراهگاهدونیمهقالببررویهمقرارگرفته،
سپسمذابرادرونآنمیریزند(بااستفادهازابزاریشبیهمالقهبهنامچمچه)وپسازسردشدنمذاب،قالب

راشکستهوقطعهراخارجمیکنند .

دراینروشماسهنقشقالبرابرایمابازیمیکند،ضمناینکه نیروییکهبرایجریانیافتنمذابدرداخل

قالب الزمست نیروی ثقل است که امروزه از روشهای بسیار پیچیده تری از جمله فشار هیدرولیکی به جای آن
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استفادهمیکنند.اینروشیکیازسادهترینومتداولترینروشها (البتهدرسطحکارگاهی) برایتولیدقطعات

ریختهگریاستوقطعهایکهبدینطریقبدستمیآیداحتماالًداراینقایصظاهریفراوانیازجمله:پلیسهزیاد

وتخلخلاستکهمارابهاستفادهازعملیاتماشینکاریبعدیوادارمیسازد .

ایننکتهرابایدخاطرنشانکردکهبرایبدستآوردنقطعاتومحصوالتباکیفیتباالوبدوننیازبهعملیات
ماشینکاریبعدیازروشهایجدیدوپیشرفتهتریاستفادهمیگردد.ضمناینکهقالبگیریباقالبهاییکبار
مصرفهزینهوزمانزیاذیرابهخوداختصاصمیدهد.درعملازقالبگیریبافالبهایچندبارمصرفبسیار
استفادهمیشودکهبهآنخواهیمپرداخت .
ریختهگریباقالبهایچندبارمصرفرامیتوانشامل :
 .1ریختهگریتوخالی
 .2ریختهگریکرتیاس
 .3ریختهگریدائمیدرخالء
 .4ریختهگریبافشارکم
 .5ریختهگریگریزازمرکز
 .6ریختهگریگریزازمرکزمجازی
 .7ریختهگریپیوسته
 .8ریختهگریالکترومغناطیسی
 .9ریختهگریحدیدهای
ازمیانروشهایفوقریختهگریحدیدهایوگریزازمرکزرابهدلیلتولیدقطعاتبادقتباالونیزکاربرد
فراوان در صنعت مورد بررسی قرار خواهیم داد .ریخته گری حدیده ای از جمله روشهایی است که میتوان
قطعاتباابعادعالیودقیقراباآنتولیدکرد.دراینروشفلزمذابتحتفشارمکانیکییاهیدرولیکیاز
طریقراهگاههاییبهداخلقالبراندهشدهسپساین(کهدوقسمتیبوده)بستهشدهومذابدرونآنسرد
شدهومنجمدمیشودوپسازآنبابازشدنقالبقطعهازقالبخارجمیشود .
ریخته گری حدیده ای به دو صورت میتواند اعمال شود :ریخته گری با مخزن گرم( کوره مذاب در کنار
دستگاه) و ریخته گری با مخزن سرد (که فلز را در کوره ای جداگانه ذوب کرده و به داخل دستگاه تزریق
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میکنند ).ریختهگریگریزازمرکزازجملهروشهاییاستکهدرتهیهقطعاتمدور7لوله7ویاحتیچند
ضلعیاستفادهمیکنند.دراینروشقالببااستفادهازنیرویگریزازمرکزحولمحورعمودییاافقیمی
چرخدومذابرابههمهجایآنمیرساند .
انواعچسبها:
تقسیمبندیچسبهاازدودیدگاهصورتمیگیرد:یکیازنقطهنظرماهیتوطبیعتچسبهاودیگریاز
نظرنحوهانجمادوچگونگیخودگیریوسفتشدنچسبها .
 .1ازنقطهنظرماهیتچسبهابهدوگروهچسبهایآلیوغیرآلیویادودستهقابلحلدرآبیا
غیرقابلحلدرآبتقسیممیشوند .
 .2ازنقطهنظرنحوهانجمادوچگونگیسفتشدنوخودگیری،چسبهابهسهنوعبرگشتناپذیر،
میانهوبرگشتپذیرتقسیممیشوند.
چسبهایآبداروچسبهایغیرآبدارنبایدباهمدیگرمخلوطشوندزیراهرزمانکهاینعملصورت
پذیرد،استحکاممخلوطماسهدرحالتترودرحالتخشککاهشمییابد.وبهخصوصاگرچسبآبدار،
خاکرسباشد،کاهشاستحکامشدیدتراست.یکچسبمناسببایدذراتماسهرابهیکدیگراتصالدهدو
استحکامقالبوماسهماهیچهرادرحالتتروخشکافزایشدهد.همچنینبایدشرایطزیررافراهمسازد :
-1
-2
-۰
-4
-۰
-0
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-0
-3

درخاللتهیهمخلوطهایقالبگیرییاماهیچهبهطوریکنواختبررویسطوحماسهپایهگسترده
شود .
درهردوحالتتروخشک،استحکامکافیمخلوطرافراهمسازد .
شکلپذیریمناسبدرمخلوطایجادنماید،بهطوریکهمخلوطقادرباشدهمهبخشهایقالبراپر
کند .
کمترینچسبندگیرابهسطحمدلوجعبهماهیچهداشتهباشدتاانجامفرایندقالبگیریوماهیچه
سازیامکانپذیرشود .
امکانخشککردنسریعقالبوماهیچهرافراهمسازدودرخاللمونتاژقالبونگهداریماهیچه
رطوبتجذبنکند .
درخاللمرحلهخشککردنوبههنگامریختهگریفلزبهداخلقالب،حداقلگازراتولیدوآزاد
سازد .
بهدیرگدازیماسهلطمهنزندوسوختنزودرسماسهراپدیدنیاورد .
امکانآسانخارجسازیماهیچهرافراهمسازد .

 -0برایافرادیکهعملیاتتهیهمخلوط،قالبوماهیچهراانجاممیدهند،مضرنباشدوگازهایسمی
تولیدنکند.
 -1۵ارزانوقابلدسترسیباشد.
معموالچسبهایمورداستفادهدرریختهگریرابهدوگروهعمدهچسبهایقالبگیریوچسبهای
ماهیچهتقسیمبندیمیکنند.ازخاکهایرسیمیتوانبهعنوانچسبهایقالبگیرینامبردوچسب
هایسیلیکاتسدیم،اتیلونیزانواعرزینهایموردمصرفدرقالبگیریپوستهو....ازجملهچسبهای
ماهیچههستند.خاکرسهامعموالدارایسهمشخصههستند :
 -1همراهبامقدارمعینیآب،خودگیرشدهوخاصیتپالستیکیپیدامیکنند .
 -2اینمخلوطپسازخشکشدنودوبارهمخلوطکردنباآب،خودگیرشدهوخاصیتپالستیکیخود
راحفظمیکند(درجهحرارتخشکشدنبسیارباالنیست) .
 -۰اگر درجه حرارت از مقدار معینی افزایش یابد ،خاک رس کلسینه شده(مرده شده) و خاصیت خود
گیری و پالستیکی خود را از دست میدهد.درجه حرارت کلسینه شدن با توجه به نوع خاک رسی
متغیرمیباشد.
درریختهگری،خاکرسهابهسهصورتهستند :
 -1كائولین:کائولینسیلیکاتخالصآلومینیومبافرمولشیمیاییO2.H2SiO۰O2Alمیباشدکهبه
خاکچینیمعروفاستوبهخاطرداشتنآلومینزیاد،خاکنسوزهمنامیدهمیشود.ناخالصی
هاییمانندسدیم،پتاسیم،آهنوکلسیمکهبهصورتسیلیکاتدراینخاکهاپدیدمیآید،رنگآن
راازصورتیروشنبهقهوهایتیرهمبدلمیسازد.کائولینخاصیتخودگیری وچسبندگیکمتری
نسبتبهخاکهایرسدیگردارد.درصورتاستفادهدرماسهقالبگیریمقدارزیادیبین1۵تا2۵
درصدکائولینالزماست .
 -2بنتونیت :مونت موریونیت نوعی سیلیکات آلومینیوم به فرمول شیمیایی O2.nH2SiO۰74O2Al
میباشدکهدربعضیمواردیونهایمنیزیمنیزبهجاییونهایآلومینیومحضوردارند.بنتونیت
معروف ترین چسب خاک رسی مورد استفاده در ریخته گری است ،از خانواده مونت موریونیت می
باشد.در صنعت ریخته گری دو نوع بنتونیت مشخص و معروف وجود دارد .یکی بنتونیت غربی یا
سدیمیاستکهازیونهایسدیماشباعشدهومیتواندمقدارزیادیآبجذبنمایدوافزایشحجم
بسیاریدارد.نوعدوم،بنتونیتجنوبییاکلسیمیاستکهنسبتبهبنتونیتسدیمیکمترفعالمی
باشد.بنتونیتکلسیمیقالبهاییبااستحکامتربیشترتولیدمیکند،درصورتیکهاستحکامخشک
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دردرجهحرارتهایباالیسدیمیبیشتراست.بهطورکلیمقدارافزایشبنتونیتبهماسه 2الی۰
درصداست .
 -۰خاکرسایلیت:دراثرتغییراتمیکاوتجزیهپوستههایمعینیبهدستمیآید.اینخاک،مواد
چسبیاصلیماسهباچسبطبیعیمیباشد.
چسبهایمورداستفادهدرماهیچهسازی :
چسبهایماهیچهبسیارمتنوعبودهوانواعمختلفیدارندوهرکدامازاینچسبهابهمنظورمعینوارائه
خواصبهخصوصیبهماسهماهیچهاضافهمیشوند .بیشترچسبهایماهیچه(کهدربسیاریازموارددر
ساخت قالب نیز به کار میروند)بعد از یک بار استفاده به دلیل تغییرات ساختمانی قابلیت استفاده مجدد را
ندارند.درهرصورتچسبهایمورداستفادهدرماهیچهسازیرامیتوانبهچهارگروهتقسیمکرد :
 -1چسبهاییکهدرحالتیخزدنسختومحکممیشوند.آبتنهامادهچسبندهاستکهدر
دستهفوقدرعملیاتریختهگریمورداستفادهقرارمیگیرد.درقطعاتیکهدرکشورروسیه
بهکمکاین نوعماهیچهساختهشده،ادعاشدهکهمکهایداخلیدرپوستههایموتوربا
استفادهازماهیچههاییخزدهحذفشدهاست .
 -2چسبهاییکهدردرجهحرارتاتاقسختومحکممیشوند :
ازایندستهمیتوانسیلیکاتسدیموسیلیکاتهایمضاعفآلومینیوموکلسیمیاسیمانرانامبردکه در
موردچسبسیلیکاتسدیمدربخشجداگانهایبهطورکاملتشریحشدهاست .ازچسبهایسیمانمورد
استفادهمیتوانسیمانپرتلند،سیمانکائوچوئیوسیمانشیمیاییرانامبردکهمهمترینایننوعسیمان
ها(بهعنوانچسب)،سیمانپرتلنداست.عیبماهیچههایساختهشدهازاینچسبهایسیمانیایناست
کهقابلیتازهمپاشیدگیآنقالبساختهشدهکماست .
 -۰چسبهاییکهپسازپختنسختومحکممیشوند :
اینچسبهابهسهگروهفرعیزیرتقسیممیشوند :
-۰-1 چسبهاییکهدرحرارتخشکمیشوند(روغنماهیچه) :
درروغنهاسختکردنازطریقپالریزاسیونوایجادملکولهایبزرگتربهکمکجذباکسیژنهوادر
درجهحرارتهای 2۵۵تا 24۵درجهسانتیگرادانجاممیگیرد.اینچسبهامرکبازسهنوعچسبهای
روغنیبهنامهایروغنهایگیاهی،روغنهایمعدنیوروغنهایجانوراندریاییمیباشد .
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–۰-2 چسبهاییکهبعدازحرارتدیدنودرموقعسردشدنسختمیشوند :
انواع رزین ها یا به عبارتی صمغ ها در این گروه قرار دارند.صمغ به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم
میشوند.کهازصمغهایطبیعیمیتوانازشیرهدرختاننامبرد.صمغهایمصنوعینیزباترکیبیازاورهو
فنلفرمالدئیدبهوسیلهپلیمریزاسیونوازدستدادنآبسختمیشوند.چنینچسبهاییبیشتردرماهیچه
سازیگرموقالبهایپوستهایبهکارمیروند .
رزینهاازنوعاورهفرمالدئیدبهترینمشخصاتوبیشترینکاربردرادرتهیهماهیچههایکوچکونازکوآن
هاییکهپسازریختنمذابقابلیتازهمپاشیدگیزیادیالزمدارند،راارائهمیدهند.فنلفرمالدئیدقابلیت
ازهمپاشیدگیکمتریداشتهودرتهیهقطعاتبزرگوفوالدیبهکارمیرود.اینصمغبهصورتجامد
ومایعدربازاروجوددارندوبرایمدتزیادینبایدانبارشوند .
-۰-۰ چسبهاییکهخاصیتچسبندگیرادرحرارتبهدستمیآورند :
اینگروهازچسبهاشاملچسبهایسولفیدی،چسبهاینشاستهای(دکسترین)،مالسچغندرقندو
چسبهایپروتئینیهستند.چسبهاینشاستهاییادکسترینهاجزوچسبهایماهیچهایمیباشندو
معموالجهتافزایشاستحکامتردرمخلوطماسهماهیچهمصرفمیشوند.مقدار./۰تا 2درصدوزنیآنها
استحکامفشاریترماسهرابهاندازه1تا2/۰پوندبراینچمربعافزایشمیدهد.مالسچغندرقندنیزمحصول
فرعی کارخانه های تولید قند می باشد که اصوال همراه با چسب های دیگر (به جز چسب های روغنی) به
ماهیچهاضافهمیشوند.چسبهایپروتئینیکهانواعخالصتجاریآنژالتین،کازئینوسریشممیباشد .
 -4چسبهایخاکرس :
ایندستهازچسبهااصوالبهخاطرافزایشاستحکامترماسهماهیچهبهمخلوطماسهماهیچهاضافهمیشوند
ومهمترینآنهاخاکرسینسوز(کائولین)وبنتونیتمیباشندکهدر چسبهایقالبگیرینیزبهآنها
اشارهشد .

موادقالبگیری 
در این بخش بهتشریح اجزای اصلیمخلوط ماسه قالبگیری یعنی ماسه،چسب ،آب ومواد افزودنی پرداخته
میشود .
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ماسه :
طبقتعریفماسهعبارتاستازذراتریزموادمعدنیکهقطرآنهااز ۵7۵۰تا 1میلیمترتغییرمیکند.ماسه
هایمورداستفادهدرانواعمختلفباتوجهبه :
•ترکیبشیمیایی 
•درجهدیرگدازی 
•نحوهتوزیعدانهها 
•دردسترسبودنبهکارگرفتهمیشوند .
انواعماسه :
ماسههاانواعمختلفیدارندکهازآنجملهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد :
 .1ماسهسیلیسی :
ایدرریختهگریبهکارمیرودوعمدهترینماسهمصرفیمحسوبمیشود.ترکیب


اینماسهبهطورگسترده
اصلیآنسیلیس2SiOاست .
 .2ماسهزیرکن :
ماسهزیرکنکهبافرمولشیمیایی 4ZrSiOمشخصمیگرددوبهعنوانیکماسهبانقطهگدازبسیارباال
موردتوجهاست .
 .۰ماسهکرومیتی :
کرومیتیا4O2FeCrترکیباصلیاینماسهاستوازآندرریختهگریفلزاتبانقطهذوبباالاستفادهمی
شود .
 .4ماسهاولوین :
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ترکیب این ماسه  2SiO2Feیا  2SiO2Mgاست و مخلوطی است از سیلیکات منیزیم و به عنوان ماسه
جایگزیندربسیارینقاطموردتوجهاست.ماسهشاموتی :

ماسه شاموتینوعیکوارتزدانهریزاستکهحرارتزیاددیدهاستوبهعبارتدیگرماسهایاستکهاززینتر
کردنذراتخاکرسبهدستمیآید.نگرشیبهماسههایسیلیسیمصرفیایران ماسههایمصرفیبهدو
نوعماسههایباچسبطبیعیوماسههایمصنوعیتقسیممیگردند .
)1ماسهباچسبطبیعی :
ماسه با چسب طبیعی محتوی تا  2۵درصد خاک ریز و مواد ناخالصی می باشد.کیفیت این نوع ماسه برای
قالبگیریماهیچهسازیبستگیبه :
•مقدارچسب•ترکیبشیمیاییناخالصی•نوعمذابریختگیدارد .
اینمادهدرطبیعتبصورتپیشآمادهشدهوجوددارد.برایاستفادهازایننوعماسههاتنهامرطوبکردنآنها
کافیستازایننوعماسهدرریختهگریفلزاتغیرآهنیبانقطهذوبپاییننظیرآلومینیوم،برنجها،برنزهاو
قطعاتکوچکچدنیاستفادهمیشود.بطورقطعاینگونهماسههابرایریختهگریقطعاتبزرگچدنیمناسب
نیستمعایبعمدهایننوعماسههاعبارتاز :
•پایینبودندرجهدیرگدازی 
•همراهداشتندرصدتقریبازیادیاکسیدهایقلیاییوآهکمیباشد .
وجوداسیدهایقلیاییدرایننوعماسهباعثپایینآوردندرجهدیرگدازیآنگشتهودرنهایتباعثایجاد
عیوبینظیرماسهسوزیوچسبیدنماسهبهقطعاتریختگی میشود.ازطرفدیگرموادآهکیدراثرحرارت
دیدنبهصورتگازدرآمدهودرصورتیکهقطعاتریختگیبزرگودارایضخامتزیادباشندفرصتورودبه
مذابراداشتهودرقطعاتریختگیبهصورتمکوحفرههایگازیباقیمیمانند .
ازآنجائیکهاینماسهدرنقاطمختلفایرانبهوفوریافتمیشودونسبتاارزاندردسترسریختهگرانقرار
میگیرد.لذادراکثرواحدهایکوچکومتوسطریختهگریایرانبهطوروسیعیدرموادقالبگیریوماهیچه
سازیمصرفدارد.ماسههایگرگان،رشت،گرمسار،اردکانیزد،حسنآبادقم،عینآباد،محالتواطرافیزد
جزءاینگروهماسههاهستند .
ماسههایطبیعیبرحسبمیزانخاکرسموجوددرآنهابهسهدستهتقسیممیشوند :
 .1ماسهضعیفکهحداکثرتا%3خاکرسدارد .
 .2ماسهمتوسطکهبین3تا%13خاکرسدارد .
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 .۰ماسهخاکیاماسهمالتکهبیشاز%13خاکرسدارد .
معموالخاکماسههایطبقاتزیرینبیشترازالیههایسطحیمیباشدوریختگرانبایستیپسازآزمایشات
دقیق،ماسهمطلوبخودراتهیهنمایند.درریختهگریمعموالازماسههایمتوسطاستفادهمیشود .
)2ماسههایمصنوعی :
ماسهمصنوعیازشکستن،خردکردنوغربالکردنسنگهایسیلیسبهدستمیآیندکهبااضافهکردن
چسبومواددیگرقابلیتقالبگیریدرآنهاایجادمیگردد.ماسهمصنوعیدرمقایسهباماسهطبیعیدارای
مزایایزیرمیباشد :
.1
.2
.۰
.4

درجهدیرگدازیوخلوصباالتر .
سهولتدرکنترلمشخصاتفیزیکیومکانیکیمخلوط .
قابلیتبازسازیومصرفمجدد .
دردسترسبودن .

محدودیتاصلیماسههایمصنوعیدرمقابلماسههایطبیعیباالبودنقیمتتمامشدهآنهامیباشد.بااین
وجوداینماسههامیتوانندبخوبینیازهایصنایعریختگریایرانرادرزمینهچدنوفوالدریزی(بهباستثناء
فوالدهایخاصکهبهمصرفماسههایزیرکونی-کرومیتیواولوینینیازدارند)تامینکنند .
ماسههایسیلیسمصنوعیرایجترینماسههاقالبگیریدرواحدهایریختهگریمیباشدوانواعذرات

سیلیسیبهعنوانمادهاصلیودیرگدازماسهریختهگریبهکارمیرود.بیشترماسههایقالبگیریاز
کوارتز معدنی که میتواند تا دمای  10۵۵درجه سانتیگراد را تحمل کند تشکیل شده است.شکلهای دیگر
سیلیستریدیمیتوکریستومالیتمیباشد .

وجوداکسیدهایآلومینیوموآهنخاصیتدیرگدازیماسهراافزایشمیدهندوحضوراکسیدهایپتاسیمو
سدیموترکیباتمیکاچسبندگیوشکلپذیریماسهرازیادوقابلیتدیرگدازیآنراکاهشمیدهدولذادر
ترکیباتماسهسیلیسوجوداکسیدهایقلیاییوقلیاییخاکیمضرتشخیصدادهمیشود.عالوهبرمسئله

فوقوجودانواعاکسیدهاباعثایجادرنگهایقرمزوقهوهای،اکسیدهایسدیموپتاسیمرنگماسهرامتمایل
بهآبیمینماید.عالوهبرترکیباتشیمیاییکهخاصیتدیرگدازیماسهراتحتتاثیرقرارمیدهدمشخصات
فیزیکیماسهماننداندازه،پخشوشکلذراتنیزبایدمناسبباشد .
نگرشیبهماسههایكرومیتیواولیونیایران :
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کرومیتواولویندرصنایعریختهگریدارایمصارفمتعددومتنوعبودهولذاضرورتشناختمنابعآندر
ایرانوجایگزینیموادبومیبهجایمنابعوارداتیوجوددارد.موارداصلیمصرفکرومیتواولیویندرصنایع
ریختهگریبهقرارزیراست :
 .1در ساخت جداره کوره ها-پاتیل ها و ابزارهای کمکی ذوب و استفاده از آنها به عنوان یک دیرگداز
مناسبازمنابعداخلی .
 .2بهعنوانیکماسهمناسبریختهگریدرتولید .
 oانواعفوالدهایریختگیبویژهفوالدهایاستنیتیمنگنزی .
 oقطعاتبزرگچدنی .
 oاستفاده از آنها به عنوان ماسه رویه در تولید سری قطعات چدنی(قالبگیری ماشینی و استفاده
از ماسه تر)بویژه در قسمتهای فوقانی قطعات که تمایل به ماسه ریزی(ناشی از انبساط غیر
پیوستهماسهسیلیسی)دارند .
 .۰پودرکرومیتواولیوینرامیتواندرتهیهبعضیازدوغابهایاولیهدیرگدازدرریختهگریدقیق
استفادهکردوماسههایکرومیتیواولوینینیزمیتوانندبهعنواندیرگدازدرپشتبند(بویژهدر
موردقالبهایسرامیکی)مورداستفادهقرارگیرند .
افزودنیهایماسه :

موادقالبگیری-
عالوهبرسهجزءاصلیماسهقالبگیری(ماسه،چسب،آب)مواددیگریجهتازدیادکیفیتوبرطرفکردن
بعضیازعیوبخاصبهمخلوطاضافهمیگردند،چنینموادیبسیارزیادهستندولذادراینجابهبرخیازآنها
کهموارداستفادهزیادتریدارنداشارهمیشود :
.1گردزغال :
 ۰O2Feتولیدشدهدرمذابتولیداتآهنی(چدنوفوالدو)...دراثرتماسبادیوارههایقالبکهاغلباز
جنسسیلیساستواردواکنششدهوتولیدترکیبزودگدازفایالیترامیدهدکهمنجربهسوختنماسهو
چسبیدنآنهابهسطحقطعهریختگیمیشود(ماسهسوزی) .
دراثرافزودنپودرذغالسنگیکمحیطاحیائیکهناشیازسوختنذغالوخارجشدنگاز2Coوهیدروژن
وهیدروکاربیدهایسبکاست،ایجادمیشود.درنتیجهاینعمل،ازاکسیداسیونسطوحمذابوایجادگاززود
گدازفایالیتجلوگیریمیشود.لذادرنهایتباعثنچسبیدن ماسهبهقطعهوافزایشصافیسطوحقطعات
ریختگیمیگردد .
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همچنینباافزودناینمادهازعیوبینظیرانبساطحرارتی(ماسهاندازی)میتوانجلوگیرینمود.زیرابهوسیله

منقبضشدنپودرذغالدراثرحرارتمیتوانانبساطماسهرادراثرگرماجبراننمود.نیزقابلیتخردشدن
ماسهرابهبودمیبخشدزیراماسهکمترکلوخهمیشودوراحتتررویshake outخردمیشود .
خواصیکپودرزغالمناسببهشرحزیراست :
 موادفرارموجوددرآنزیادباشد(حدود20-۰۵درصد) .
 میزانخاکسترباقیماندهدرزغالنبایداز1۵درصدتجاوزکند .
 پارامتر مهم دیگر گوگرد موجود در زغال است ،زِیرا گوگرد در چدنهای خاکستری تمایل به ایجاد
chilledاستومقدارگوگردبایداز1%تجاوزنکند .
میزانمصرفخاکزغالبرایقطعاتتا1۵۵۵کیلوگرم2الی4درصدوبرایقطعاتسنگینکهدارایگرمای
درصدنیزمیرسد .

بیشتریبودهعمقماسهسوزیشدیدتراستمیزانمصرفزغالتا3

.2حبوبات،غالت( )Cereals
گریعبارتاستازپودرذراتریزویانشاسته ژالتینیکهازذراتگرفتهشده


ایمصرفیدرریخته

چسبغله
است .نشاسته را میتوان در ماسههای قالبگیری به منظور افزایش استحکام تر یا خشک یا باال بودن قابلیت
درصدبهکارگرفت.اگرمقدارنشاستدرمخلوطزیادشودخارجسازی

فروپاشی ()Collapsibilityتاحد 2
قطعهازقالبدشوارخواهدشد.ازآنجاییکهنشاستهفراراست،استفادهغیرصحیحازآنمیتواندباعثایجاد

عیوبگازی()Gas Defectدرقطعاتشود .
.3گردچوب( :)Wood Flour
چوبیادیگرموادسلولزیمثلگردغلهیاذرت،پوستهحبوباتوسلولزرامیتوانبهمقدار ۵/۰تا2

گرد
هایقالبگیریافزود.اینمیتوانندانبساطماسهراکنترلکنند.موادسلولزیپسازباالرفتن


درصدبهماسه
دمامشتعلمیشوندوبعدازسوختنفضایخالیایجادمیکنندوازاینطریقانبساطمخلوطماسهقالبگیری

کیترلمیشود.گردچوبوموادسلولزیقابلیتپاشیوقابلیتجاریشدن()Flowabilityرانیزاصالحمی
کنندوبههمینذلیلسهولتبیشتریدرخارجسازیقطعهازقالبایجادمیکنند .
.4پودرسیلیس :
سیلیسسائیدهشدهونرمکهریزتراز 2۵۵مشباشدپودرسیلیس()Silica Flourنامیدهمیشود.پودر
سیلیسرامیتوانتا ۰۰درصدبهمنظورافزایشاستحکامگرمماسهبهکارگرفت.پودرسیلیسچگالیتوده
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()bulk-densityماسهراافزایشمیدهدوبههمیندلیلماسهقالبگیریبهدلیلفشردگیبیشترمقاومت
بیشتریدربرابرنفوذفلزمذابدارد .
.5اكسیدآهن :
اکسیدآهنریزبهمقداراندکدربرخیماسههایقالبگیریبهمنظورافزایشاستحکامگرمبهکارمیرود .
.6مالس(،)molassesدكسترین( .)dextrin
مالسساقهنیشکریامالسچغندرکهتصفیهنشدهوحاوی0۵تا 0۵درصدشکریاجامدباشدرامیتوانبرای
افزایشاستحکامخشکماسهوباالبردنسختیلبهقالبهابهکارگرفت.دکسترینیاصمغنشاستهرامیتوان
برایهماناهدافمورداستفادهقرارداد .
.7پرلیت :
پرلیت ( )perliteیک سیلکات آلومینیممعدنی منبسطشده است.این ماده به مقدار کمو در حد ۵/۰تا1/۰
درصدبهمنظورپایداریحرارتی()stability thermalبهترماسهبهکارمیروداینمادهراممکناستبه
عنوانعایقکنندهتغذیهنیزمورداستفادهقرارداد .
.8آسفالت( )asphilt
یک محصول جنبی حاصل از تجزیه نفت خام است .آسفالت نیز همانند قیر به منظور افزایش استحکام
گرم،بهبودسطحتمامشدهقطعاتریختهگیآهنیموردهستفادهقرارمیگیرد .
.9قیرزمینی 
قیریکمحصولازککسازیاست.طیعملیاتککسازی،قیردردمای۰/۰درجهسانتیگرادازذغالجدامی
شود.قیرتاحد۰درصدوبهمنظوراصالحاستحکامگرموبهبودسطحنهاییقطعاتدرمخلوطهایماسهبرای
ریختهگریقطعاتآهنیبهکارمیرود .
.11گیلسونیت 
گیلسونیتیکمادهآسفالتیجامداستکهدربرخیازنقاطزمینازمعدناستخراجمیشود.اینمادهبه
خوبیفراراستوعملکردآنشبیهتاثیرزغالدربهبودتمامشدهقطعاتاست .
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.11روغنسوخت 
روغنسوختبرخیازاوقاتبهمیزانبسیارکمودرحد۵/۵1تا۵/1درصددرمخلوطقالبگیریبهکارمیرود
بهنظرمیرسدکهاینمادهقابلیتقالبگیریماسهرابهبودمیبخشد .
منبع 
حسین:موادقالبگیریبرایریختهگریفلزات،نشرارکاناصفهان .


فتحی،محمد
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