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تحليلي بر عيوب قطعات ريختگي
تقسيم بندي عيوب (نواقص و ناهمگني ها)
دسته بندي عيوب
روش دسته بندي عيوب در مقدمات آموزشي
خواص  5گانه در مشخصات ريختگي
مراحل تهيه ذوب
زمان بارريزي
توضيح و عيوب
پليسه
تريشه
پرك
ماسه سوزي
مك و آخال سرباره
سوسه
پوسته سوسماري
دو پوستگي
هراش (بيروني)
زخمه
پيچش

تحلیلی بر عیوب قطعات ریختگی :
قطعات ريختگي نظير ساير توليدهاي حاصل از فرآيندهاي متالوژيکي و غير آن  ،اعم از توليد و تهيه مواد
خام  ،محصوالت نيم ساخته و يا قطعات تمام شده  ،همواره حاوي عيوب  ،نواقص و ناهمگني هايي هستند
که در اکثر موارد  ،موجب مردود شناخته شدن محصول و در نتيجه موجب کاهش توليد و به عبارت بهتر
کاهش کارآيي و راندمان واحد توليدي مي گردند.
در بسياري از کتب و مقاله هاي مربوط به ريخته گري «اصطالح عيوب ريختگي» اکثراً به مواردي اطالق مي
شود که عيب در ظاهر قطعه پس از ريختن و يا تراشکاري مشاهده شده و با تشخيص و رد آنها کارايي و
راندمان کاهش مي يابد  .در اين بررسي ها عيوب ريختگي به سه دسته عمده  ،بي شکلي ها  ،خطاي اندازه
و عيوب زير سطحي تقسيم مي شوند  ،در حاليکه بايد دسته عيوب و ناهمگني هايي را که در تحت شرايط
مکانيکي و کاربردي نيز ظاهر مي شوند به مجموعه فوق اضافه نمود  .در اين گروه عيوب متعددي نظير
ريزمك هاي انقباضي  ،مك هاي گازي  ،ترك هاي دروني  ،آخال ها  ،سخت ريزه ها و  ...قرار دارند که
عموماً منشأ متالوژيکي داشته و حذف و يا کاهش آنها مستلزم توجه همه جانبه به مباني متالورژي  ،طراحي
و تکنولوژي توليد است .
عیوب ریختگی به دو دسته عمده زیر تقسیم می شوند :
الف  -نواقص  :به عيوبي اختصاص دارد که موجبات برگشت قطعه از خط توليد و عدم عرضه آن به قسمت
فروش گرديده و يا با تعمير و ترميم که مستلزم مخارج و هزينه هاي بيشتري است قابليت عرضه پيدا مي
کنند  .مثل  :نيامد  ،کشيدگي و ...
ب -ناهمگنی ها :
به عيوب و اشکاالت دروني و سطحي اطالق مي شود که عمالً کارايي قطعه درضمن کار را کاهش داده و گاه
موجبات از کار افتادگي زود هنگام آن را فراهم مي سازد.
سازد ولي از نظر توليد ريخته گري و بر حسب دامنه استاندارد و حدود پذيرش ممکن است به عنوان قطعه
قابل عرضه شده و يا آنکه مردود شناخته شود  .مثل  :پليسه  ،ترشيد يا پرك و...
دسته بندی عیوب به شرح زیر می باشد :
 عيوب حاصل از طراحي قطعات نظير ناپيوستگي ها  ،ترك گرم و ...
 عيوب حاصل از مدلسازي و ساخت جعبه ماهيچه نظير خطاي اندازه و ابعاد  ،بي شکلي  ،زوائد
فلزي و ....
 عيوب حاصل از ذوب  ،عمليات کيفي و بارگيري نظير مك هاي گازي  ،آخال ها  ،ناهمگني ترکيبي
 ،ساختاري و ...
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 عيوب حاصل از درجه و تجهيزات قالبگيري نظير زوايد فلزي  ،خطاي اندازه  ،بيرون زدن و ...

 عيوب حاصل از مواد قالب و ماهيچه نظير عيوب سطحي  ،آخال  ،ماسه جوشي  ،چسبندگي و ....
 عيوب حاصل از قالب و ماهيچه (قالبگيري و ماهيچه سازي ) نظير بي شکلي  ،زوايد فلزي  ،خطاي
ابعاد  ،ماسه ريزي و ...
 عيوب حاصل از سيستم راهگاهي و تغذيه گذاري نظير قطعات ناکامل  ،ناپيوستگي ها  ،نيامد ،
حفره ها و کشيدگي ها و ...
 عيوب حاصل از بارريزي و تخليه نظير شکستگي ها  ،تغييرات ساختاري  ،بي شکلي  ،نيامد و ...
روش دسته بندي فوق در مقدمات آموزشي مي تواند به صورت زير نيز تخليص شود .
 عيوب حاصل از طراحي اوليه و انتخاب مواد (طرح و تکنولوژي )
 عيوب حاصل از فرآيند هاي توليد
 عيوب حاصل از کاربرد تکنولوژي و نيروي انساني «کارگر وتکنسين»
از طرف ديگر بر اساس آنچه که در مبحث استاندارد گفته شد  ،مشخصات قطعات ريختگي از نظر هر يك از
خواص پنج گانه اندازه  ،سطح  ،سالمت  ،ساختار و استحکام بايد مورد بررسي و تعمق قرار گيرد و از اين رو
يکي از روشهاي متداول دسته بندي عيوب بر مبناي پنج خاصه فوق و احتماالً تحت عناوين غير مستقيم
قرار دارد S5 .عبارتند از :
 )1اندازه ()Size
 )2سطح ()Surface
 )3ساختار ()Stracture
 )4سالمتي ()Soundness
 )5تنش

()Stress

بطور مثال روش دسته بندي زير هر چند به مشخصات پنج گانه فوق مستقيماً اشاره نکرده است  ،ولي به
هر صورت در بيان مطالب به آن استناد مي نمايند :
 خطاي ابعاد و اندازه

(اندازه)

 بي شکلي ها

(اندازه  ،سطح )

 خطاي ترکيبي (جدايش و يا ترکيب غلط)
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(ساختار)

 عيوب گازي

(ساختار  ،سالمت)

 عيوب آخالي

(ساختار  ،سالمت)

 حفره هاي انقباضي

(سالمت)

 عيوب انقباض فاز جامد

(اندازه)

دسته بندی عیوب بر اساس مشخصات عمومی و وابستگی آن ها از نظر توجیه و تعریف عیوب به
 7بخش تقسیم شده است .
 زوايد فلزي
 حفره ها

Metallic Projections

(اندازه  ،سطح)

( Cavitiesسالمت  ،ساختار ،سطح)

 ناپيوستگي ها

( Discontinuitiesاندازه  ،سطح  ،استحکام)

 ناهمگني هاي سطحي

Surface Irregularities

 قطعات ناکامل

Incomplete Casting

(سطح  ،اندازه)
(سطح  ،اندازه و) ...

 خطاي ابعاد ،اندازه و شکل( Incorrect Dimension or shapeاندازه)
 آخال ها و عيوب ساختاري ( Structural Anomuliesساختار)
حاال در اين قسمت اطالعاتي در مورد مذاب ريختگي و آناليز و شرايط بار ريزي صحبت مي کنيم .
مراحل تهیه مذاب :
براي تهيه چدن نشکن و دست يابي به مذابي که بتوان بعد از بار ريزي آن به قطعاتي از چدن نشکن دست
پيدا کرد از مقداري منيزيم )5/55( mgبراي کروي سازي استفاده مي کنيم .
روش هاي عمده کروي سازي چهار دسته هستند که شامل  -1غوطه وري  -2روش ساندويچي

 -3روش

ته پاتيل و سيستم راهگاهي مي باشد .در اينجا از روش غوطه ور سازي استفاده کرده ايم که به علت کم
بودن ارتفاع پاتيلي عمليات نشکن سازي (کروي سازي) به درستي صورت نگرفت .
با توجه به توضيحات باال بعد از ريخته گري تعدادي قطعات ما به بررسي و مطالعه در مورد عيوب
مي پردازيم که در اينجا قطعه مورد نظر يك فرمان مي باشد .
زمان بار ریزی :
بعد از ذوب شدن شارژ مورد نظر (در کوره دوار) و بعد از انتقال مذاب از کوره به پاتيل زماني در حدود 35s
صرف شد تا بار مورد نظر در پاتيلي ريخته و آماده ادامه عمليات شود .
بعد از اينکه ذوب در پاتيل ريخته شد و پاتيل از دهانه کوره تا منطقه مورد نظر (منطقه کروي سازي) حدود
 15sزمان صرف شد و با آغاز عمليات کروي سازي تا مرحله اي که واکنش هاي درون مذاب صورت گرفته و
مذاب مورد نظر کروي شده است حدود  25sزمان صرف شده است .
حاال مذاب آماده بار ريزي مي باشد  .قطعه مورد نظر در رديف سوم قرار دارد که از محل کروي سازي تا
درجه اي که قطعه در آن قرار دارد حدود  1/3 sدقيقه زمان صرف مي شود .
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همانطور که در پایین صفحه تصویر قطعه را مشاهده می کنید قطعه عیوب زیادی دارد که عبارتند از :
 -1پليسه
 -2ترشيه
 -3پرك
 -4ماسه سوزي
 -5مك سه باره
 -6آخال سه باره
 -7سوسه
 -8پوسته سوسماري
 -9دو پوستگي
-15

زخمه

-11

پيچش

که در صفحات بعدي توضيحات کاملي در مورد عيوب داده مي شود .
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 -1پلیسه :

اين عيب عبارت از زايده هاي مسطح با ضخامت ناهمگن و اغلب با لبه هاي کنگره اي و عمود بر يکي از
سطوح قطعه ريختگي است  .پليسه در سطح جدايش قالب  ،تکيه گاه ماهيچه ها و يا هر قسمتي که در جزء
قالب رويهم قرار مي گيرد وجود دارد .
پليسه ها مي توانند سرعت سرد کردن اجزاء مجاور خود را تحت تاثير قرار داده و عيوبي نظير ترك و يا
الماسه در چدن را پديد آورند .
فاصله بين دو جزء قالب و يا بين ماهيچه و قالب  ،همچنين ضعف شرايط جفت کردن قالب ها است ولق
کردن بيش از حد مدل براي خارج نمودن آن از قالب .
 -2تریشه :

برجستگي نازك و تيغه مانند  ،با سطح بي قاعده در جهت موازي سطح قالب در قطعه ريختگي به وجود مي
آيد  .اين تيغه به فاصله حدود  2تا  5ميلي متر از يك سطح قطعه و به موازات اين سطح امتداد يافته است .
علت :
اين عيب اغلب در قالب هاي ماسه اي تر به دليل ايجاد ترك ها ي سطحي  ،سك حرارتي در ماسه  ،ايجاد
ترك در هنگام خروج قطعه از قالب و سرعت زياد بار ريزي ايجاد مي شود .
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 -3پرک :

برجستگي نازك در زاويه داخلي گوش که اين زاويه را به دو نيمه تقسيم مي کند .
لذا اين برجستگي به موازي سطح قطعه ريختگي و نه عمود بر آن است (در جهت نيمساز در گوشه ها و
سطوح داخلي بوجود مي آيد )
علت :
پيدايش ترکي در قالب و يا ماهيچه در جريان پختن آن و ريخته گري مذاب  ،علت اين عيب اغلب به دليل
باال بودن ميزان چسب ماسه است .
چاره جويي :
ميزان چس مصرفي را کاهش داده و يا نوع چسب مصرفي را تغيير دهيد .
 -4ماسه سوزی :
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چسبندگي محکم قسمت هايي از ماسه به قطعه ريختگي است که تميز کاري احتياج به سنگ زني داشته و
با شرايط شن زني از بين نمي رود  .اين عيب عمدتاً در گرم ترين قسمت هاي قالب ايجاد مي شود .
علل:
 واکنش شيميايي قالب و مذاب (تشکيل فاياليت )1 ديو گذاري ناکافي ماسه کوبش کم قابليت ترشوندگي ماسه با مذاب درجه حرارت با ريزي زياد -5مک و آخال سرباره :

داراي شکل ظاهري مك گازي اما همواه محتوي آخال سرباره اي بوده و عموماً در قسمت فوقاني قطعه
ريختگي بوجود مي آيد .
علل:
 واکنش اکسيدان داخل مذاب که حاصل آن پيدايش اکسيدهاي مايع و جامد بوده و نتيجه نهاييازاد شدن گازها است (حفره هاي گازي)
 واکنش بين فلزات مذاب و اکسيدهاي آن با مواد نسوز کوره  ،جداره پاتيل يا مواد سازنده قالب است در مورد چدنها عدم رعايت نسبت مناسب Mn/S -1فایالیت  :سيليکات آهن متبلور به فرمول
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سيليس در درجه حرارت باال پديد مي آيد .

Fe sio

4
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است و در اثر وجود اکسيد آهن در مذاب و واکنش آن با

 -6سوسه :

حفره هايي که عموماً داراي سطوح داخلي صاف با اشکال متمايل به گرد مي باشند  ،در اغلب موارد اين
حفره ها به صورت حباب ها ي مسطح با گوشه هاي گرد يا زاويه دار بوده که به صورت تکي و يا گروهي در
سطح و يا نزديك سطح قطعه قرار دارند .
گاه اين حفره ها در سطح قطعه بوده ولي در اکثر موارد در نزديکي سطح قرار داشته که بعد از شن زني و يا
ماشينکاري سطوح قطعات  ،قابل ديدن هستند .
علل :
 کافي نبودن قابليت گاز و ماهيچه و قالب بار ريزي بيش از حد آهسته مذاب و قالب  ،و يا سرد بودن بيش از حد مذاب در جريان بار ريزي کافي نبودن ارتفاع راهگاه و يا تغذيه حباب هاي هوا و گاز که بع علت سبکي آنها به طرف سطوح فوقاني قطعه (در جريان انجماد مذاب)حرکت کرده و امکان خروج از قطعه را نمي يابند (به دليل عدم وجود قابليت عبور گاز کافي قالب و
يا به دليل سريع جامد شدن سطح بااليي قطعه).
 -7پوست سوسماری :
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تمام پوسته قطعه ريختگي از سوراخها و آبله گوني زياد پوشيده شده است  .اندازه لکه ها و آبله ها برحسب
شرايط  ،متفاوت و عموماً در قطعات ضخيم بيشتر است .
علل:
 کاربرد ماسه هاي مصنوعي نامطلوب بازسازي شده که معموالً با مواد حاصل از ترکيبات اسيديماهيچه و افزودني ها (روغن  ،دکسترين  ،رزين فوران  ،اسيد فسفريك  ،نشاسته  ،اکسيد آهن ،
خاك اره و  )....آلوده شده است .
 واکنش بين مذاب و ماسه دردرجه حرارات باال .-8دو پوستگی :

جدا شدن دو سطح افقي قطعه از هم مي باشد  .اين دو سطح ممکن است کالً از هم جدا شده و يا
درقسمتي بهم جوش خورده باشند  .قسمت زير اين دو جز  ،داراي گوشه هاي گرد است.
علل :
 غير مداوم بودن بار ريزي يا قطع لحظه اي جريان مذاب  ،در هنگام پر کردن محفظه قالب . کافي نبودن مذاب در پاتيل  ،وجود فاصله زماني بين بارريزي از  2پاتيل براي يك قطعه ريختگي ،بطوريکه سطح قسمتي از قطعه کامالً جامد شده است .
 -9هراش (بیرونی) :
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برجستگي هاي فلزي با سطح صاف  ،با شکلهاي نزديك به حالت کروي در سطوحي از قطعه که در تماس با
سطوح قالب نمي باشد  .اين ذرات کروي عموماً داراي ترکيب متفاوتي از قطعه ريختگي مي باشند .
علل و چاره جويي :
در انتهاي انجماد چدن  ،شبکه اوتکتيك که به حالت مايع است در اثر فشار ناشي از انبساط گرافيت و
همچنين فشار ناشي از خروج گازهاي محلول و انقباض زمينه چدني  ،از سطح قطعه ريختگي به بيرون
تراوش مي کند .
اين قطرات داراي فسفر زياد بوده و آنرا عرق فسفيد نيز مي نامند  .در صورت بروز اين عيب در حفره هاي
داخلي  ،هراش دروني  GH3ناميده شده و نوعي آخال محسوب مي شود  .در اين آلياژ  ،پيشگيري و چاره
جويي لزومي ندارد .
منابع :
اطلس عيوب قطعات تأليف دکتر جالل حجازي و دکتر پرويز دوامي
شناخت فلزات (هنرستان)
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