خصوصيات ماسه هاي شل ):(Shell Sand Characteristic
انتخاب ماسه هاي شل بسيار اهميت دارد زيرا تاثير مستقيمي بر چرخه توليد دارد .ماسه هاي مناسب برراي
روش پوسته اي ميتواند ازماسه هاي سيليسي و زيركني باشد.
درانتخاب ماسه بايد به نكاتي از قبيل خلوص اندازه دانه سراختار دانره بنردي وتوزيرن دانره تودره كررد .در
آناليزهاي شيميايي نيز بايد به نكاتي همچون نقطه زينتر شدن و ضريب انبساط حرارتي ماسه ها توده كرد.
ماسه هاي مورد استفاده در اين روش بايد كامال تميز و خشك باشد.در اين روش از ماسه هاي كوارتز و ماسه
هاي رسي نيز مي توان استفاده كرد.
تاثير شكل دانه (:(Grain Shape Effect
بيشترين قابليت نفوذ پذيري بستگي به شكل دانه داشته كه بهترين شكل دانه خرد و گرد مي باشد كه باعث
مي شود كمترين فضا بين دانه ها باشد كه اين مطلب باعث مي شود كه وقتي مواد رزيني پخته مي شرود از
چسب كمتري استفاده كرده باشيم به عبارتي ديگر باعث كاهش ميزان چسب در مخلروط ماسره باشريم.اين
كار باعث مي شود تا استحكام سرد بااليي داشته باشيم ولي استحكام گرم ما پايين است.
دانه هاي گرد و زاويه دار نشان دهنده تناسبي بين مصرف پايين چسب و استحكام سرد متوسط و استحكام
گرم باال است.ولي شكل ماسه تنها فاكتور براي خوب بودن نيست .مواد معدني مثل كلسيم و منيرزيم باعرث
كاهش استحكام و شكنندگي سيليكات مي شود .كوارتز يا سيليس خالص چقرمه بوده و مقاوم به شك هاي
حرارتي مي باشدو به راحتي شكسته نمي شود.ماسه هاي زيركني داراي نقطه زينتر  6622Cبوده كه برراي
ريخته گري فلزاتي در درده حرارت هاي باال همچون استيل مناسب است.
تاثير اندازه دانه (:)Grain Size Effect
اندازه دانه هاي ماسه دقيقا تاثير روي دير گدازي ماسه دارد (ماسه زيركني بسيار مناسرب مري باشردا.اندازه
دانه هاي ماسه ارتباط مستقيمي به ميزان مصرف چسب داردو بر خواص آن نظير استحكام سرد و گرم تاثير
ميگذارد.
خواص ماسه هاي زيركني( :)Zircon Sand Characteristic
 -1ماسه هاي زيركني داراي انساط حرارتي پايين است.
 -6ماسه هاي زيركني داراي نقطه زينتر بسيار بااليي در حدود  6112-6622Cاست كه بستگي بره انردازه
دانه دارد.
 -3قابليت هدايت گرمايي باال و مقاومت به شك حرارتي از خواص اين ماسه مي باشد.
اتصاالت و تركيبات مواد رزيني (Synthetic Resin Bindersا:
مواد رزيني معموال از سمغ چوب زغال سنگ و قير و رزين هاي نفتي مي باشد.رزين هاي طبيعي مدت هاي
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زيادي در صنعت بكار گرفته مي شد مثل سمغ چوب و . ....

يكي ديگر از مواد رزيني ترموپالستيك ها است كه در دماي اتاق دامرد اسرت و برا حررارت دادن ذوب مري
شود.ولي امروزه اغلب از رزين هاي نوواالك استفاده مي شود.
انواع رزين هاي مورد استفاده در روش پوسته اي(:(Types of Shell Resins
 -1پودر خشك نوواالك زماني كه به ماسه اضافه مي كنند كه پس از حرارت دادن خود گير مي شوند.
 -6محلول نوواالك كه به صورت روان ساز به ماسه اضافه مي شود.
 -3محلول آبي نوواالك.
 -1تكه هاي نوواالك كه به صورت خشك به ماسه اضافه مي كنند و بر اثر حرارت دادن و مخلوط كردن آن
با ماسه باعث خود گير شدن مي شود.
ماسه چراغي (: (Oil Sand
رزين مورد استفاده در اين روش روغن برزك (تخم كتانا مي باشد كه بعد از حرارت دادن به حالت پليمري
در مي آيد .اصالح كننده ها ي شيميايي باعث تسرين در خودگير شدن مي باشد .ماسه مورد استفاده در اين
روش ماسه سيليسي مي باشد كه بايد با مش حدود  02-22 AFSباشد.
ماسه هاي سيليسي را با روغن برزك و نشاسته مخلوط مي كنند و به داخل دعبه ماهيچه سرد مري دمنرد.
علت افزودن نشاسته به اين مخلوط اين است كه استحكام محصول توليدي كره ماهيچره مري باشرد را براال
ببريم.بعد از دميدن مخلوط ماسه ماهيچه درون دعبه ماهيچه آن را مي كوبيم ترا شركل دعبره ماهيچره را
بخود بگيرد .به اين مخلوط ماسه ماهيچه مي توان  %6دكسترين و  %2/0-1آّ ب اضرافه كررد .در ايرن روش
مقدار نيتروژن صفر است.
در اين روش از ميكسر هاي تكباري استفاده مي شود زيرا حداكثر زمان نگهداري مخلوط ماسه ماهيچره 16
ساعت بوده و زمان ميكس حدود  3-12دقيقه مي باشد.
در اين روش نمي توان مخلوط ماسه ماهيچه را به داخرل دعبره ماهيچره دميرد زيررا ايرن مخلروط بسريار
چسبناك مي باشد و بايد از فشار بادي حدود  022Kpaاستفاده كرد كه معموال اين مخلوط را با دسرت بره
داخل دعبه ماهيچه مي ريزند.
در اين روش از دعبه ماهيچه هاي چوبي پالستيكي و فلزي استفاده مي شود  .الزم به ذكرر اسرت كره اگرر
بخواهيم از دعبه ماهيچه هاي چوبي استفاده كنيم بايد سطح آن را پوشش (الك الكلا دهيم.
* بهتر است دعبه ماهيچه هاي فلزي از دنس برنج و يا برنز باشد.
درده حرارت الزم براي پخت اين مخلوط ماسه حدود  632Cبراي  1ساعت در ضخامت  60mmمي باشد.
قابليت فرو پاشي اين ماهيچه بعد از ريخته گري بسيار خوب مي باشد .اگر پخت اين ماهيچره كامرل انجرام
نشود باعث توليد گاز زيادي در قالب مي شود كه بايد در قالب هوا كش تعبيه نمود.
* در هنگام پخت بخار هايي توليد مي شود كه بايد سيستم تهويه هوا در تعبيه شده باشد.
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استفاده از از روغن ها و چسب هاي مورد استفاده در اين مخلوط ماسه براي پوست مضرر بروده لرذا بايرد از
تماس پوستي با اين مخلوط ماسه ماهيچه خودداري كرد.
تجهزات ومتدهاي قالبگيري پوسته اي(:(Shell Molding Methods & Equipment
در بسياري از توليدات صنعتي ريخته گري به روش پوسته اي براي توليد در كارخانجات خاص بكار مي رود.
اين روش براي توليد قطعات ريختگي باال مي باشد و نياز به داشتن وسايل خاصي براي توليد است و ميتوان
به روش ساده اي با آن كاركرد كه هم اتوماتيك و هم نيمه اتوماتيك دارد.
* در تمامي توليدات مهمترين مشكلي كه به نظر مي رسد نياز قطعات به ماشينكاري است كه باعث استفاده
از اين روش مي شود.
ريخته گري به روش پوسته اي به سه دسته تقسيم مي شود:
 -1دقت  -سطح تمام شده – تلرانس و خواص فيزيكي و متالورژيكي باال.
-6از لحاظ اندازه داراي دقت كمي است ولي سطوح آن (چه سطوح داخلي چه سرطوح خرارديا از كيفيرت
بااليي برخوردار است.
-3اندازه و كيفيت سطحي قطعه نشان دهنده نياز آن به ماشينكاري است.
*در گروه 1نياز به دقت بسيار بااليي در اندازه قطعات داريم (چه در ماهيچه چه قالبا.
*در گروه 6بدليل دقت ابعادي پايين در روش پوسته اي نمي توان به طور همزمان هم از ماهيچره و هرم از
قالب استفاده نمود.
*در گروه 3بدليل دقت ابعادي پايين براي قالبگيري مناسب نبوده ولي در ماهيچه گيري مشكلي ندارد.
وسايل مورد نياز براي توليدات قالب هاي پوسته اي تمام مكانيزه و اتوماتيك مي باشد.
سيستم هاي گرم كننده (:)Heating Systems
بيشتر كارخانه هاي توليد كننده ماشين هاي ( قالبگيري و ماهيچه گيريا پوسته اي دو نرو سيسرتم گررم
كننده الكتريكي و گازي توليد مي كنند و به لحاظ اهميت انتخاب كارخانجات ريخته گري سيستم گرازي را
براي توليد انتخاب مي كنند.
سيستم گرمايي الكتريكي (:)Electric Heating
ماشين هاي الكتريكي به سه دسته تقسيم مي شوند:
 -1استوانه گرمايي (:(Cartridge Heater
براي گرم كردن مدل فلزي بايد سوراخي درون مدل ايجاد كنيم و استوانه را درون آن قرار دهيم .براي مدل
هاي بزرگ از  0تا  02عدد استوانه گرمايي استفاده مي كنيم (شكل 1.1ا.
استفاده از اين روش به ما امكان گرم كردن نقاط مورد نظر را مي دهد ولي اين روش داراي عيروبي ميباشرد
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كه عبارتند از:

الف  :اين روش از لحاظ اقتصادي به صرفه نبوده زيرا در هر مدل عالوه بر هزينه قالب هزينه كارتريج بره ان
اضافه مي شود.
ب  :بخاطر درده حرارت زياد نگهداري اتصاالت برقي بسيار دشوار است2
ج  :اگر استوانه گرمايي دچار نقص شود مدل بايد ازسيكل توليد خارج شود تا زماني كره دسرتگاه را تعميرر
كنند.
 -2صفحه فلزي پهن گرم كننده (:(Platen Heaters
اين دستگاه مشتمل از يك صفحه بزرگ چدني كه يك طرف آن به كانال هاي
الكتريكي وصل شده است .زماني كه ما به حداكثر گرما مي رسيم مدل بايد دقيقا بين دو سطح قررار بگيررد
(شكل1.6ا.
مهمترين محدوديت اين دستگاه عمرل كرردن تروان الكتريكري ميباشرد .باريكره هراي حرارتري ( (Strip
Heaterميتواند از مس -استيل -نيكل نقره -استيل كرم و اينكول باشد كه حرداكثر عمرل حررارت آن هرا
 1022-1222-002-302فارنهايت است كه مناسبترين آن چدن (نيكل كررما بروده كره بيشرترين دوام را
دارد.
 -3كوره گرم كننده (:(Oven Heater
براي استفاده در ماشين هاي پوسته اي كره بره صرورت كمرر بنردي (ترك ايسرتگاهيا و يرا ترونلي (چنرد
ايستگاهيا مي باشد .اين دستگاه بر اساس تششن حرارت كار مي كند و از لوله فلزي استاندارد براي المنت
استفاده مي كنند .حرارت به صورت تششعي از روي سطح المنت روي مدل ساطن مي شود به ايرن صرورت
كه حرارت از فضا عبور كرده و مدل آن را دريافت مي كند .اين اشعه ها دماي هوا را بين دو ديواره كوره باال
مي برد .
يكي از تئوريهاي اصلي اين بود كه اشعه ها بهجسم هاي دامد نظير چوب و فلز نفروذ مري كننرد ولري ايرن
نظريه درست نبود .يكي از مزاياي اين دستگاه سرعت باالي آنها است.گرما از منبن به سرعت توليد مي شود
(شكل 1.3ا.
* عمر المنت در روش الكتريكي بسته به استاندارد بودن ولتاژ دارد كه اگر بيشتر از حد استاندارد باشد عمر
اين المنت ها كم مي شود و اگر ولتاژ از حد استاندارد كمتر باشد عمر اين المنت ها بيشتر مي شود.
سيستم گرمايي گازي (:(Gas Heating
ماشين هاي گازي به سه دسته تقسيم مي شوند:
 -1گرم كن چند مشعله (:(Manifold Burner Assemblies
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يكي از موارد مورد اهميت در اين سيستم طول استاندارد لوله براي قرار دادن سوراخ هاي دمش مي باشد.در
تمام مشعل هاي گازي كوچك هوا و گاز با هم مخلوط مي شوند و تحت فشار باعث شعله ور شدن مي شود
(شكل 1.1ا.
ظرفيت سوزاندن مخلوط خاص گاز – هوا به نسبت صحيح مخلوط كه در فشار صحيح مخلوط حفر شرده
است ،بستگي دارد .زماني كه شمارة  Btuرا كه توسط لوله چند راهه داراي چاشرني انفجرار خاصري توليرد
شده ،در نظر گرفته مي شود ،بايد به خاطر داشت كه اگر شرايط عمليراتي در ماشرين پوسرته اي بره علرت
سيستم بيرون ريزنده ( افشانكا كه مانن مدل شعله مي شود تغيير داده شود ،كه به واسطه آن چاشني هاي
انفجار و لوله چند راهه بيش از حد داغ مي شوند ،مخلوط گاز-هوا پيش از آنكه سوزانده شوند ،از پيش گررم
خواهند شد .اين شرايط باعث مي شوند مخلوط منبسط شود و بنابراين حجم آن افزايش يابد به گونه اي كه
ظرفيت ها طبق آن كاهش داده شود .عالوه بر تغيير نسبت مخلوط ،گرم كردن چاشني هاي انفجار منجر به
خرابي سرين سري ها و عمل آمدن نامنظم قالب خواهد شد .ممكن است چاشني هاي انفجار فوالدي آلياژي
دهت افزايش طول عمر كوره ها دايگزين شوند ،اما تنها با آب سرد كردن لوله چند راهره از حفر شررايط
احتراق صحيح در سراسر طول كلي لوله چند راهه با عمل آوردن منظم قالب ها  ،اطمينران حاصرل خواهرد
كرد.
-2كوره هاي فلزي دمنده (:(Blast-tip Platen Burner
كوره هاي فلزي محدوديت هاي شديدي بر نو فعاليتي اعمال مي كنند كه مي تواند بره علرت ودرود ايرن
حقيقت باشد كه تطبيق دادن پين هاي افشانك در مدل دشوار است .ماشين هايي كه براي توليد الينرهراي
پوسته اي كه وارد قالب هاي تراز شده مي شوند ،طراحي شده اند اغلب از تنظيمات كوره هاي فلزي استفاده
مي كنند .در اين مورد ،قالب هاي فلزي با الينرهاي پوسته اي در آنها از طرحي برا اسرتفاده اي پرين هراي
بازشو خاردي ددا مي شوند .تصوير  1.0دزئيات چنين تنظيمات بازشو و دايگاه كوره فلرزي را نشران مري
دهد .از آنجا كه چاشني هاي انفجار روي قطعه كوچكي لوله نصب مي شوند ،خطر كمتري در ارتباط با گرم
شدن بيش از حد ودود دارد و بطور كلي ،گرم شدن پيش از موعد تركيب گاز -هروا در محردودة فلرزي رخ
نمي دهد .نسبت تركيب و تغييرات فشار به علت از پيش گرم شدن در مورد كوره هاي فلزي مشكلي ايجاد
نمي كند.
-3كوره هاي تابشي (:(Grid- type Radiant
كوره هاي تابشي از نو شبكه اي شامل اتاقك پكنيومي مي باشد كه يك سمت آن صفحه اي مقاوم در برابر
حرارت با صورت بندي سلول بافت النه زنبوري ودود دارد ،مانند تصوير  . 1.2تركيرب گراز -هروا بره داخرل
اتاقك ديده مي شود و از ميان صفحه عبور مي كند كه در سمت ديگر سوزانده مي شود .بعرد از دوره اوليره
گرم شدن ،كل صفحة مقاوم در برابر حرارت آنقدر گداخته مي شود كه به رنگ قرمز درمي آيد و ا شعه هاي
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مادون قرمزي از آن ساطن مي شود كه انرژي گرمايي را با حالتي كامالً مشابه با آنچه المنرت هراي گرمرايي
تابشي الكتريكي انجام مي دهند ،به اطراف پخش مي كند .كروره هراي تابشري از نرو شربكه اي اغلرب در
دستگاههاي قالب گيري پوسته اي با نصب آنها در فرهاي هلندي تنها در يك محرل و در فرهراي ترونلي در
دستگاههاي چندين محلي ،بكار گرفته مي شوند .متد بكار گرفته شده دهت كنترل بازده گرمايي گازي كره
سيستم گرمايي را روشن مي كند به نو مونتاژ كوره نصب شده در دستگاه بستگي دارد .اگر چاشرني هراي
انفجار دقيقاً در مركز نصب شوند به گونه اي كه آنها يكي پس از ديگر يكديگر را خاموش كنند ،مانند آنچره
در مونتاژهاي كوره هاي با لوله چند راهه اتفاق مي افتد ،سيستم كنترل ( on-offخاموش -روشنا هردايت
شده استفاده شده است.
با قرار دادن كوره راهنما كوچكي در انتهاي كوره اصلي ،ممكن است شير سولفوئيدي در سيستم احتراق براز
شده و بوسيله خرودي كنترل كننده ي دمايي بسته شود كه توسط ميل ترموكوپل قرار داده شده در طرح و
صفحة طرح انرژي دريافت مي كند .زماني كه طرح به دماي عملياتي مي رسد ،ترموكوپل به كنتررل كننرده
عالمت مي دهد و سيگنال تقويت مي شود و دستگاه تقويت كننده كروچكي را تغذيره مري دهرد كره شرير
سولفوئيدي از آن انرژي دريافت مي كند ،در حالي كه كوره اصلي را بطور كامل خاموش مي كنرد امرا كروره
راهنما را روشن مي گذارد .زماني كه دماي طرح  0تا  12درده كاهش يافرت ،فراينرد بررعكس مري شرود و
دوباره كوره اصلي با شير سولفوئيدي روشن مي شود و شعله كوره راهنما را خاموش مي كند .در مورد كوره
هاي تابشي روشي مشابه بكار گرفته مي شود ،اما كوره هاي راهنما به گونه اي نصب مي شوند كه شعله هاي
آنها بر ظاهر صفحة النه زنبوري شكل اثر مي گذارد .چاشني هاي انفجراري كره در مونتاژهراي كروره فلرزي
بسيار دور از هم نصب مي شوند نمي توانند توسط كوره هاي راهنما خاموش شوند ،زيرا تهيه راهنما براي هر
چاشني انفجار در محوطه كوره از لحاظ اقتصادي به طرفه نيست .بنابراين ،از متد كنترل دماي براال -پرايين
استفاده مي شود.
با نصب مسير فرعي در سيستم احتراق ،تنها بخشي از تركيب گاز -هوا با كمك شير سلونوئيدي بسته مري
شود ،به طوريكه كوره هاي اصلي به سوختن با شعله كم ادامه مي دهند تا اينكه ترموكوپل سيگنال دهد كه
طرح به دماي بيش از حد رسيده است .كنترل  on-offمعمولي در تصوير  1.0و سيستم دماي باال -پرايين
در تصوير  1.2نشان داده شده است .در دائيكه دهرت روشرن كرردن دسرتگاه هراي قالرب گيرري چنردين
دايگاهي به مقادير زيادي تركيبات گاز -هوا نياز مي شود ،هواي احتراق بواسطه دهنردة فشرار سرانتريفوژي
تأمين مي گردد .دهت كنترل چنين مقادير هواي زيادي ،شير پروانه اي متغيير و از پيش تنظيم شده اي در
سيستم نصب مي شود .اين شيرها نيز توسط شير راهنماي سلونوئيدي به كار انداخته مري شرود كره دهرت
نامتعادل كردن ديافراگمي كه شير پروانه اي را براي شعله زياد باز مي كند و براي كم كردن شعله مي بندد،
استفاده مي شود.
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سيستم هاي احتراق گاز
مهمترين عامل در حمايت از اقتصاد سوخت ،حف نسبت احتراق هوا به گاز در همة زمان ها براي همه نرو
تنظيمات در دستگاه قالب گيري است .دهت احتراق كامل هر گونه سوختي ،به حجم ثابرت مشخصري هروا
براي هر حجم سوختي دهت سوزانده شدن ،نياز است .با ودود مازاد هواي احترراق ،شرعله در حرال اكسريد
شدن توليد مي شود ،و هر ودود گاز زيادي باعث كاهش شعله مي گردد .اگر نسبت هوا -گاز دقيقراً صرحيح
باشد ،شعله خنثي بدست مي آيد و باالترين دماي شعله ممكن حاصل مي شرود .ضرايعات ناشري از تناسرب
نادرست هوا به گاز منجر به خسارات شديدي مي شود .اگرر از هرواي زيرادي اسرتفاده شرود ،بايرد آن را برا
محصوالت احتراق گرم كرد و منجر به هدر رفت شديد گرما همراه با سرمايه هاي صرف شده و زمان اصرالح
مي شود كه نشان گر كاهش توليد مي شود .همين امر براي مازاد گاز نيز صادق است .هيچ كس نمي توانرد
از عهده تجمالت راه اندازي دستگاهي كه مجهز به كنترل هاي بطور دستي تنظيم شده نسبت هوا – گاز در
سيستم احتراق برآيد .تخمين زدن به محض رويت شعله در مقايسه با سرمايه گذاري در واحد ميكسر نسبي
تك شير ،بسيار بسيار پرهزينه است .ميكسر نسبي ابزاري است كه بطور خودكار سوخت هاي گازي را با هوا
به نسبت صحيح در همة زمان ها تركيب مي كند بدون توده به اينكه آيا كوره ها در حالت آتش زياد يا كم
هستند .آنها به آساني دهت مراقبت از تغييرات در ميزان گرما يا وزن مخصروص گراز مودرود در حروزه اي
خاص قابل تنظيم هستند .كنترل خودكار دما مي تواند به مودب سهولت عمليات و اصل كنترل تك شريوه
ب ه آساني به كار گرفته شود .اولين پيش نياز براي عمليات روزمره رضايت بخش هر سيستم گازسروز ،مقردار
صحيح گاز با غشا ثابت تنظيم شده با نيازهاي دستگاه است .مودودي گاز پرفشار در دامنه  10 lb/sqتا 12
در خط لوله اصلي است كه به كارخانه كارگاه ريخته گري وارد مي شود ،اما زماني كه آنجا طي ساعات اوج
مصرف نيازمند افزايش فشاراند ،اين فشار معموالً تغيير مي كند .با نصب تنظريم كننرده هراي فشرار در هرر
قسمت از تجهيزات گاز سوز ،فشار گاز سيستم احتراق تا ثابت  10 inبراي دستگاه هراي داراي ميكسررهاي
نو انژكتورهاي اتمسفري و تا  2 inبراي دستگاههاي داراي سيستم هاي هواي احتراق پر فشار ،كاهش داده
مي شود .ميكسرهاي انژكتوري اتمسفريك از انرژي دنبشي در دريان گاز استفاده مي كنند تا هواي اصرلي
احتراق با فشار اتمسفريك را وارد سيستم كنند .تصوير  1.1برش عرضي چنين ميكسري را كه داراي روكش
مركب انژكتوري است  ،نشان مي دهد .سر سوزن به دقت در وسط قرار داده شده اي كه پين را تنظريم مري
كند ،دريان گاز از ميان حفره را نيز تنظيم مي كند .ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اندازه حفره تا حرد
ممكن دقيقاً اندازه مطلوب مورد نياز باشد .بنابراين ،دهت ايجاد شعله اي خنثي در كوره ها ،پيچانردن پرين
تنظيم كننده به ميزان زياد نيازي نيست .زماني كه پين مسرير زيرادي را در حفرره وارد مري شرود ،دريران
فشرده گاز مدت زيادي به طول نمي انجامد ،بلكه به دريان حلقوي شكلي تبديل مي شود كه بازدهي تزريق
شده واحد را از بين مي برد.
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ميكسرهاي نسبي دو نو هستند ،آنهايي كه دهت استفاده با اندازه ثابت دهانه طراحي شرده انرد امرا برراي
تطبيق با نو سوخت گازي استفاده شده قابل دا به دايي هستند ،و واحد دهانه قابل تنظيم كه تطبيرق برا
سوخت گازي در آن با گرداندن پيچ تنظيم انتخاب گر گاز نصب شده روي واحد ،انجام مي شرود .فشرارهاي
هواي احتراق براي استفاده در ميكسرهاي نسبي در محدودة  6تا  12اينچ ستون آب مي باشند كه بره Btu
در هر متر مكعب گاز بستگي دارند .تصوير  1.12برش عرضي ميكسر نسبي را كه داراي دهانة ثرابتي اسرت،
نشان مي دهد .اين شامل دروازه به طور دستي كنترل شده انفجار هوا ،لوله خرطرومي و دهانره هروايي كره
دهت ايجاد مكش اضافه شده اند ،شير مخروطي شكل دقيقي براي تنظيم نسبت گاز – هوا ،رگالتور صرفر و
شير تنظيم قطعه اهرمي ،مي باشد .زماني كه هوا از طريق دهانه هوا به داخل لوله خرطومي دريان مي يابد،
مكش شديدي در پورت شير مخروطي شكل ايجاد مي شود .اين مكش با شتاب دريان هروا از ميران دهانره
تفاوت دارد .گازي كه به داخل ميكسر دريان مي يابد بوسيله پيچ تنظيم كننده نسبت كه شريره مخروطري
شكل را باز و بسته مي كند ،تنظيم مي شود ،و مستقيماً در تناسب با دريان هوا از ميان دهانره تغييرر مري
يابد .اگر مقدار گاز از نظر مقدار  Btuيا وزن خاص تفاوت داشته باشد ،تغييري در تنظيمات تنظريم كننرده
مخروطي دوباره تركيب صحيح را تهيه مي كند.
دهت محافظت از كنترل بسيار دقيق گاز -هوا ،فشار گاز در ثابتي كه وارد ميكسر مي شود ،بايرد بره ميرزان
صفر يا فشار اتمسفري باشد .اين تنظيم نهايي فشار بطور خودكار با رگالتور صفري كره در سيسرتم احترراق
ودود دارد ،انجام مي شود .اين رگالتور بايد در موقعيتي نصب شود كه پرش آن امكان آويزان مانردن كامرل
آن بطور عمودي را در هر لحظه پديد آورد .به علت حركت ناگهاني يا لرزش نبايد آن را در معرر

اينرسري

قرار داد .دائيكه شرايط مكش در فر به علت ودود فن هواكش بيش از حد بزرگ يا شررايط فشرار بره علرت
1
سيستم دريچه كوچك شده ودود دارد ،لوله فشردة
5

اينچي بايد از دهانة روي رگالتور صفر ترا اتاقرك فرر

قرار داده شود .سپس رگالتور گاز را تنها زماني كه هوا از ميان ميكسر دريان دارد ،ارسال مي كند .اگر كوره
هاي فراهم شده ،در حالت در باز روشن شوند،حوزة روي رگالتور صفر بايد دهت ممانعت از ورود دانره هراي
شن و ماسه به اتاقك ديافراگم و تغيير ويژگي هاي عملياتي واحرد ،برا پنجررة مشربك ريرزي ( 102خانرها
پوشانده شوند .نكته ديگري كه بايد به خاطر داشت دفن دريانات گرد بادي در خرط ترأمين هرواي احترراق
پيش از آن است كه وارد دهانه در ميكسر نسبي شود .هيچگاه ميكسرها را در محدوده فاصرلة  16اينچري از
باز و يا لوله نصب نكنيد .سيستم هاي سرمايه گذاري مدل زباله اي همه دستگاههاي قالب گيري پوسرته اي
كه تنها به گرانش اتكا دارند تا براي الگو حررارت داده شرده تركيرب ماسره -رزيرن بكرار گيرنرد ،برا عنروان
دستگاههاي سطح زباله اي اطالق مي شوند .توليدكنندگان دستگاه قالب پوسرته اي از تعردادي روش برراي
تخليه تركيب در طرح استفاده مي كنند .در حالي كه با توده زبالة غلتك شدة ساده اي آغاز مي شرود ،الگرو
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به محفظه حاوي تركيب متصل مي شود سپس غلتانده مي گردد تا تركيب تا حداقل عمق  16اينچري روي
سطح الگو ،آن را بپوشاند ،تصوير  . 1.11اين عمل باعث مي شود اگر محفظه به آرامي غلتانده شود ،تركيرب
در همة قسمت هاي طرح سر بخورد .و مودب غلظت متغيير قالب در آن طرح هايي شود كه از دهت لغزش
دور هستند .با غلتاندن بسيار سرين ،تركيب در محفظه زباله باقي مي ماند ترا اينكره بره انتهراي آن رسريده
سپس پايين رود ،بطور يكپارچه ،هوا را در حفره هاي عميق طرح به دام اندازد و تركيب را دهت ايجاد خالء
هايي در قالب قوس دهند .ورقه هاي موج گير نصب شده در محفظه زباله تا حدي كمك مي كنند ،اما هنوز
هم تعادل دقيقي ميان سرعت غلتيدن و شكل گيري طرح ودود دارد .دستگاه هراي محفظره زبالره بارشري
داراي مزيت دفن عمل لغزش تركيب از روي طرح را دارند ،اما دوباره سرعت باز شدن كركره هراي تكري يرا
چند تايي بايد با شكل گيري طرح تطبيق داده شود تا شكل گيري خالء ها و تأثيرات نفوذي در قالب ها بره
حداقل برسد .تأثيرات نفوذي ناشي از تركيب ناقص عمل آورده شده است .اين عيب در قالب منجر به تررك
خوردگي هاي حرارتي و بازشدگي حين ريختن قالب مي شود .البته ،خالء ها و غلظرت هراي غيرر يكپارچره
باعث نفوذ هاي فلزي و سختي سطح در قالب گيري مي شود .تصوير  1.16تنظيمات بكار رفته دهت كنترل
سرعت به كارگيري بارش تركيب بر طرح را نشان مي دهد .تصوير  1.13تنظيم كركره تكي سرخورده گي و
تصوير  1.11كركره نو بادي را نشان مي دهند .آنها مشكل مسدود كردن كامل تركيرب ميران هرر چرخره
سرمايه گذاري را نيز ارائه مي كنند .نفوذ تركيب باعث تراكم بيش از حد در برآمدگي هاي پشت قالب هراي
عمل آورده نشده و هدر رفتن مواد مي شوند ،در حالي كه داي گرفتن نيمه هاي قالب در مكاني نزديكتر را
مشكل مي سازد.
الگوي كه داراي وده عمودي زياد و حفره هاي عميق و باريك مي باشد .زماني كه در دستگاه محفظه زبالره
است ،هميشه دچار غلظت قالب ناهماهنگ و برخي دردات خأل خواهد بود بدون توده به روشري كره برراي
كنترل سرعت ريزش ماسه در طول مرحله بارگيري بكار گرفته مي شود .اين بدين معنا نيست كره دسرتگاه
هاي ،محفظه زباله فاقد هر گونه ارزش عملي در ريخته گري هستند ،بلكه بدين معنا است كه هرر كجرا كره
ثبات ابعادي باال و پوليش سطحي عالي در قالب گيري نياز باشد كه به دنبال طرحي باشد كه ودوه عمودي
شديدي دارد ،فعاليت نبايد در دستگاه محفظه زباله ادامه يابد .به عبارت ديگر ،قالرب گيرري دردره  1نمري
تواند به لحاظ اقتصادي در تجهيزات محفظه زباله ادرا شود كه اين به علت هزينه بيش از حد پوليش كاري
قالب گيري در بخش پاكسازي است.
سيستم هاي سرمايه گذاري دهنده دستگاههاي دهنده قالب گيري پوسته اي توليد قالرب هراي پوسرته اي
دقيقي را ممكن مي سازند كه داراي غلظت يكپارچه اي با همة سرعت و كارآيي عمليات پمپ باد هسته اي
مي باشد .در محل افت گرانش تركيب به سمت طرح ،هواي فشرده شده اي دهت دميدن تركيب به داخرل
فضاي تراز شده ميان طرح و ورقه پيرو آن ،مورد استفاده قرار مي گيرد .تصوير  1.10دزئيات چنين تنظيمي
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را نشان مي دهد .از آنجا كه قالب هاي پوسته اي از هر دو سو عمل آورده مي شوند ،سرعت توليد در پمرپ
بادي قالب به ميزان چشمگيري سريعتر از دستگاه محفظه زباله است.
سرعت بيشتر توليد ،هزينه اضافي را كه در ساخت ورقه هاي پيرو ودود دارد را قادر مي سازد طي عمليات با
هزينه كمتر قالب گيري بطور قسطي پرداخت شود .تركيبات رزين ماسه اي بدرستي لعاب كراري شرده كره
داراي قابليت باالي دريان پذيري هستند مي توانند در فواصل بسيار دورتر از آنچه تركيبات روغن ماسره اي
مرسوم مي پيمايند ،دميده شوند .بنابراين ،با ودود فشارهاي كمتر دميدن ،بين  0تا  ،lb/sq in . 12پرورت
هاي دمش كمتر و هواكش هاي كمتر نياز مي شوند.
پورت هاي دميدن روي مراكز استانداردي در صفحة دميدن دستگاه طراحي مي شوند.
1
3
اينچ در مركزهايي به فاصله يك اينچ ،پرورت هراي بره قطرر
به طور مثال ،پورتي به قطر
5
4
1
3
1
مراكز به فاصله  ، 1 inپورت هاي به قطر  inروي مراكز به فاصله  6اينچ و پورت هاي به قطرر in
4
2
2
1
روي مراكز به فاصله  2 inنصب مي شوند .حفره هاي دميدن در صفحة پيرو در فاصلة  1 inنيرز ممكرن
2

ايرنچ روي

است قرار داده شوند .قرار دادن حفره دميدن در صفحة پيرو دقيقاً باالي هر حفره عميرق ،باريرك در طررح،
توصيه مي شود .در آن دسته نمونه ها كه هيچ سطح بسيار برآمده اي از صفحه ندارند ،سوراخ كردن توسرط
خط تقسيم بندي در پيوند ميان صفحة طرح و صفحة پيرو آن انجام مي شود .به علت كنترل دقيرق پشرت
قالب پوسته اي بوسيلة صفحة پيرو ،قالب هاي پوسته اي توليد شرده برا ايرن روش ،ممكرن اسرت روي هرم
انباشته شوند ،همچون تصوير  ،1.12متد ديگر استفاده شده براي دميدن قالرب هراي پوسرته اي در تصروير
 1.10نشان داده شده است .در اين مورد ،قالب بخش محفظه اي دارد كه با رگه كشي هاي در پشت تقويت
مي شود .صفحة دميدن حفره هايي در محورهايي  1 inدارد .قالب ها در حقيقت از ميان رگه هاي تقويرت
شده دميده مي شوند .اين نو قالب پوسته اي به اندازه كافي براي ريخته شدن برا اسرتفاده از وزن ،سرختي
دارد و براي تكميل عمليات به هيچ چسبي احتياج نمي شود .تعدادي از دستگاه هاي قالب گيري پوسته اي
توسط روش هاي ريخته گري مورد استفاده قرار مي گيرند كه پمپ هاي هواي قالب گيرري پوسرته اي بره
انضمام ابزاري دهت وارد آوردن فشار به قالب نيمه عمل آمده ،هستند .فر

بر اين است كه فشار وارده برر

قالب نيمه عمل آوري شده ،تراكم كمي را افزايش دهد .يك روش از ديافراگم پالستيكي سيليكوني مقاوم در
برابر دماي باال دهت تحت فشار قرار دادن پشت قالب نيمه عمل آوري شده بالفاصله بعد از آنكه دميده شد،
استفاده مي كند .متد ديگري صفحة فشرده كننده اي را كه به سمت صفحة دميدن عقب برده مي شود را به
كار مي گيرد ،مانند آنچه در تصوير  1.12آمده است .تنظيم ديافراگم براي بكارگيري فشار تراكم در تصروير
 1.11ارائه شده است .به علت تنو و پيچيدگي شكل هندسي طرح ،نمي توان برا قطعيرت اعرالم كررد كره
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دستگاه هاي قالب گيري پوسته اي فشاري قادر به ارتقاء تراكم قالب با افزايش متعاقب در پوليش سرطح در

قالب گيري محصول ،بدون هيچ استثناء خواهند بود .روشي براي قالب هاي پوسته اي دميرده شرده اي كره
بدون توده به فلز محصول قالب گيري شده ،پوليش سطح مطلوبي را در ريخته گرري محصرول ايجراد مري
كنند ،استفاده از دستگاه دميدن مضاعف از باال باشد .تصوير  1.62تنظيم كلي چنين دستگاهي را نشان مي
دهد .طرح هاي پوسته اي از نو محفظه زباله سنتي در اين دستگاه ها با افزودن پين هاي ترازبندي كره برا
باشينگ هاي دقيق مودود در محفظه آب سرد كننده دفت مي شوند ،مورد استفاده قرار مي گيرند.
فالسك و ط رح سريعاً بعد از بارگيري اوليه يا از پيش لعاب كاري شده ،با سرعت براال غلتانرده مري شروندف
سري هاي دميدن مضاعف حركت رفت و برگشتي انجام مي دهند و بار تقويتي از باالي طرح از پيش لعراب
كاري دميده مي شود و امكان ساكن شدن را براي افزايش پوسته پيش از غلتانده شدن براي دومين بار پديد
آورد .صفحة طرح در دماي نسبتاً كم  302 oFادامه مسير مي دهرد .تركيرب از پريش لعراب كراري شرده
متشكل از  16درصد رزين با دريان سخت 0 ،درصد اكسيد آهرن و  122 AFSماسره تناسربي مري باشرد.
تركيب تقويتي حاوي  6درصد رزين با دريان كم و ماسه با  32 AFSتناسب است .دمراي فرر عمرل آوري
اغلب در محدودة  122تا  1122درده  Fاست.
تجهيزات و متدهاي ماهيچه پوسته اي
هسته هاي پوسته اي در قالب هاي پوسته اي ،قالب هاي با ثبات و قالب هاي سنتي ماسه سبزي براي توليد
هم ريخته گري آهن و هم غير آهن استفاده مي شود .همچنين هسته هاي پوسته اي به نحو موفقيت آميزي
در تركيب با ماسه روغني ،هسته هاي  Co6و گچي ،همگي در يك قالب استفاده شرده انرد .اينكره چگونره
هسته پوسته اي خاصي مورد استفاده قرار داده مي شود ،با نو ماسه و رزيرن اسرتفاده شرده برراي تركيرب
ارتباط دارد .هسته هاي پوسته اي استفاده شده در قالب هاي ماسه اي سبز از ماسه اي درست مي شوند كه
از ديدگاه توزين دانه هاي ماسه با ماسه قالب گيري سازگار است .هسته هاي پوسرته اي ماسره زيرر كرن در
قالب هاي ماسه اي سيليكا سبز قرار داده مي شوند .دائيكه نيازهاي ريخته گري ،هزينة نسبتاً براالي ماسره
زيركني را كه نمي تواند بازيابي شود و در سيستم ماسه سيليكايي از بين مي رود را توديه مي كند.
نو تجهيزات هسته پوسته اي مورد نياز براي توليد هسته هاي پوسته اي به حداكثر انردازه هسرته ،مقرادير
كمي مودود واينكه آيا كاربرد آن استفاده از هسته هاي پوسته اي دامد ،تو خالي ،خشك شده يا تراز شرده
را تعيين مي كند ،بستگي دارد .در مراحل اوليه راه اندازي فرايند ،هسته هراي پوسرته اي در دسرتگاه هراي
زباله اي ساده ساخته مي شوند ،اما زماني كه هسته بزرگتر و پيچيده تر مي شود ،پر كردن كامل حفره هاي
محفظه هسته مشكل تر مي گردد ،بويژه كه مسيرهاي باريك و گوشه هاي مجدداً ايجراد شرده ودرود دارد.
توليد كنندگان دستگاه هاي تجاري تجهيزات هسته پوسته اي كه داراي سيستم هاي گرمايي يرا گرازي يرا
الكتريكي هستند ،در محدودة واحدهاي موضعي تكي ساده تا  16موضن چرخشي خودكار مي باشند .برخري
از اين دستگاه ها قادر به دميدن قالب هاي پوسته اي تروده اي همچمرن هسرته هراي پوسرته اي هسرتند.
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سيستم هاي گرمايي بكار رفته در دستگاه هاي هسته پوسته اي با آنهايي كه در دستگاه هاي قالرب گيرري
پوسته اي نصب شده و در فصل  1توصيف شدند ،مشابه هستند .تفاوت ميان دسرتگاه طراحري شرده خراص
توليد قالب هاي پوسته اي و دستگاه طراحي شده براي توليد هسته هاي پوسرته اي ،نيازمنرد تطبيرق دادن
محفظه هاي هسته اي با اندازه متفاوت در همان دستگاه است .در حالي كه دستگاه قالب پوسرته اي دهرت
تطبيق طرح هاي با اندازه استاندارد طراحي شده است .برخالف پنكه هاي هسته اي ماسه روغني سابق كره
دستكاري كردن براي شكاف افقي ،عمودي يا محفظه هاي هسته اي باز در يك دسرتگاه امرري آسران برود،
پنكه هاي هسته اي پوسته اي دهت راه اندازي نو خاصي از محفظه هسته طراحي شده اند .ايرن بره علرت
پيچيدگي ايجاد شده حاصل از بكارگيري تنظيمات گرمايي انعطاف پذير براي راه اندازي انوا و انردازه هراي
متفاوت محفظه هاي هسته اي است.
دستگاه هاي هسته اي زباله اي  /دميدن
دستگاه هاي هسته پوسته اي كه داراي سيستم زباله اي  /دميدني برراي پرر كرردن حفرره محفظرة هسرته
هستند در ميان اولين دستگاه هاي ارائه شده به صنعت ريخته گري براي توليد هسته هراي پوسرته اي مري
باشند .در اصل آنها از نو ماشين هاي هسته پوسته اي زباله اي هستند ،ويژگي دميردن دهرت اسرتفاده از
مزيت هاي ارائه شده با تركيبات ماسه رزيني لعاب شده ،افزوده شده است .تصوير  6.1تنظيمات كلري ايرن
نو دستگاه را نشان مي دهد .محفظه زباله يا مخزن در دهت مخالف محفظه هسته ترك عمودي بسته مري
شود كه ،در اين دايگاه ،معكوس شده است .محفظه شرو به غلتيدن مي كند ،و زماني كه به نقطه اي مري
رسد كه تركيب در محفظه شرو به دميدن به سمت صفحه مي كند ،شير دميدن باز مي شود .ريخته گري
هايي كه از اين دستگاه ها استفاده مي كنند ،مشكالت بسياري را حين ساخت انوا خاصري از هسرته هراي
پوسته اي تجربه كرده اند .به طور مثال ،اگر شير دميدن زودتر از موعد در چرخه باز شود ،تركيب به هم مي
خورد و مقداري از آن روي حفره هاي محفظه هسته رسوب مي كند پيش از آنكه مقدار اصلي صفحة دميدن
را بپوشاند و وارد محفظه شود .اين شرايط باعث پيدايش خالء هاي زير پوستي و «لمبر» مي شود و اغلب تا
زماني كه ريخته گري مورد بررسي قرار نگيرد ،تشخيص داده نمي شود .از ديگر سرو ،شرير دميردن ممكرن
است بسيار دير باز شود ،به گونه اي كه هسته با باقي مانده هاي تركيب ساخته شده و مخرزن بعرد از آنكره
رزين تركيب به مرحله ژله اي شدن خود رسيد ،تحت فشار قرار داده شود ،با اين نتيجره كره نفروذ پرذيري
هسته نيمه عمل آمده صفر است .هواي دميده شده نمي توانرد هريچ مقردار تركيرب بيشرتري را بره داخرل
محفظه دهت پر كردن خالء ها انتقال دهد .اين دو شرايط در تصوير  6.6aو  6.6bبه تصوير كشريده شرده
اند.
دائيكه هسته پوسته اي داراي حجم نسبتاً زيادي است و تنها اندك مسريري برراي ارائره تركيرب و تخليره
دوبا ره آن ودود دارد ،دستگاه دميدن زباله اي در پر كردن محفظه هسته اي در زمان مورد نياز براي ترراكم
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هسته يكدست دچار مشكل مي شود .اين بدين علت است كه ظرفيت سيلندر اتصال امكان استفاده از هواي
دميدني پرفشار را در دامنة  22تا  psi 22نخواهد داد .تراكم هسته نيرز بطرور مسراعدي برا نيراز بره نصرب
دريافت كننده هوا و شير دميدن دور از مخزن تحت تأثير واقن مي شود ،تراكم هسته مسرتقيماً برا سيسرتم
دميدن به دقت دفت شده اي در ارتباط است .ريخته گري هايي كه در تالش براي توليد قالب گيرري هراي
پوسته اي درده  1هستند ،از هسته هايي استفاده مي كنند كه در دستگاه هاي داراي سيستم هاي دميردن
دفتي ساخته شده اند ،و با توده با ثبات ابعادي و پويش سرطح در نرواحي هسرته اي خراص قالرب گيرري
مشكالت زيادي را متصل مي شوند .دائيكه هسته هاي پوسته اي به عنوان هسته هاي ماسه روغني برحسب
اصول هزينه اي دايگزين مي شوند ،به علت حذف خشك كن ها و سيم هاي تقويت شده ،دستگاه هاي زباله
اي -دميدني رضايت بخش بوده اند.
دستگاه هاي هسته اي دميدن از پايين
اين دستگاه ها نيز در ميان اولين گونه از پمپ هاي دميدن هسته پوسته اي بودند .تصروير  6.3طررح كلري
يك تنظيم براي دميدن از پايين را نشان مي دهد .محفظه ها در دستگاه با نماي دميدن برعكس شده ،نصب
شده اند .سيستم دفت شده دميدن امتداد  Uشكلي دارد .يكي انتهاي آن بره مخرزن ماسره چفرت شرده و
انتهاي ديگر باز است و واشر مهر و موم شده اي در اطراف لبه آن محكم شده است .بعرد از آنكره محفظره
هسته بسته شد ،مخزن به دلو مي آيد تا اينكه دهانه امتداد  Uشكل زير محفظه هسته دهت دميردن قررار
گيرد.
سپس سيلندر عمودي برخالف دهت محفظه هسته به امتداد  Uشكل بسته مي شود و شير دميدن باز مري
شود تا تركيب ماسه را به داخل حفره بفرستد .بعد از آنكه محفظه پر شد ،هواي دميدن براقي مري مانرد ترا
اينكه هسته با ضخامت مورد نياز شكل گيرد .اين دريان هواي سررد كره از ميران تركيرب مري وزد معمروالً
چرخه توليد كلي در اين دستگاه ها را طوالني تر مي سازد .در پايان دورة ساخت .هواي دميده شرده قطعره
مي شود و مخزن مانن تخليه مازاد تركيب از محفظه هسته مي شود .از آنجا كه هسته در موقعيتي بررعكس
حركت مي كند .حفره هايي كه ناحيه هاي وسين صافي در براال دارنرد ،همچرون هسرته نيمره عمرل آمرده،
مشكلي پديد مي آورند ،تصوير .6.1
اين نو دستگاه نيز از لحاظ نقطه ذوب تركيب رزيني حائز اهميت است ،زيرا تفاوت در نقطه ذوب از دسرته
اي به دستة ديگر منجر به پوسته پوسته شدن و افت داخل هسته مي شود .مزيت اصرلي ايرن نرو دسرتگاه
سهولت ناهموار مكانيكي آن به علت حذف عمليات غلتاندن محفظه هسته است .تصوير  6.0تنظيمات كلري
طرح ديگري را با بكار گيري دميدن از پايين نشان مي دهد .محفظه هسته در موقعيت افقي در آغاز چرخره
دستگاه قرار دارد.
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بعد از آنكه محفظه بسته شد ،با زاوية  12درده به سمت پايين حركت مي كند و تا دائي كره روي صرفحة
دميدن مخزن قرار گيرد ،مي آيد .در اينجا دوباره شير دميدن باز مي شود تا تركيب را به داخل حفره هراي
محفظه هسته بفرستند و براي دورة تا پايا ساخت هسته باز باقي مي ماند .زماني كه محفظه هسته به سمت
باال حركت مي كند تا آنجا را ترك كند .تركيب اضافي ماسه به داخل مخزن تخليه مي شود .سيستم دميدن
نبايد دقيقاً دفت شده در نظر گرفته شود و بسياري از گونه هاي هسته هاي پوسته اي دميده شرده در ايرن
دستگاه ها داراي لكه ها نرم و خالء هايي هستند.
دستگاه هاي هسته اي دميدن از باال
دستگاه هايي كه از سيستم دقيق دفت شده دميدن از باال بهره مي گيرند ،قرادر بره اسرتفاده هراي دهراني
هستند .دستگاه هايي طراحي شده دهت راه اندازي واحدهاي عمودي و محفظه هاي هسته اي از يك ودره
باز ،كه يا با تخليه غلتكي يا با حركت تراز شده فعاليت مي كنند ،داراي سيستم هاي دميدن از باال هسرتند.
همچنين ،محفظه هاي هسته اي با شكاف افقي يا تراز شده در اين نو دستگاه ها نصب شده اند .تنظيمرات
بست زدن همان سيلندرهاي هواي سابق هستند كه يا داراي مكانيزم هاي حركتي اند يا نيستند ،و پيستون
هايي برابر با يا بزرگتر از حداكثر اندازه محفظه هسته دارند.
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