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 -0-0روش های ریخته گری
روش های ریخته گری به طور خالصه به دو دسته عمده تقسیم بندی می شوند:
ریخته گری با قالب های یک بار مصرف
ریخته گری با قالب های چند بار مصرف

 -0-0-0ریخته گری با قالب های چند بار مصرف
ریخته گری با قالب های چند بار مصرف به موارد زیر تقسیم می شوند
• ریخته گری تو خالی
• ریخته گری کرتیاس
• ریخته گری دائمی در خالء
• ریخته گری با فشار کم
• ریخته گری گریز از مرکز
• ریخته گری گریز از مرکز مجازی
• ریخته گری پیوسته
• ریخته گری الکترومغناطیسی
• ریخته گری حدیده ای
از میان روش های فوق ریخته گری حدیده ای و گریز از مرکز را به دلیل تولید قطعات باا دقات باا و نیاز
کاربرد فراوان در صنعت مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ریخته گری حدیده ای از جمله روش هایی است که می توان قطعات با ابعاد عاالی و دقیاق را باا نن تولیاد
کرد .در این روش فلز مذاب تحت فشار مکانیکی یا هیدرولیکی از طریق راهگاه هایی به داخال قالاب راناده
شده سپس این (که در قسمتی بوده) بسته شده و مذاب درون نن سرد شده و منجمد می شود و پس از نن
با باز شدن قالب قطعه از قالب خارج می شود.
ریخته گری حدیده ای به دو صورت می تواند اعمال شود ریخته گری با مخزن گرم (کاوره ماذاب در کناار
دستگاه) و ریخته گری با مخزن سرد (که فلز را در کورهای جداگانه ذوب کرده و به داخال دساتگاه تزریاق
می کنند.
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ریخته گری گریز از مرکز از جمله روش هایی است که در تهیه قطعات مدور ،لوله ،و یاا حتای چناد لالعی
استفاده می کنند .در این روش قالب با استفاده از نیروی گریز از مرکز حول محور عمودی یا افقی می چرخد
و مذاب را به همه جای نن می رساند.

 -2-0-0ریخته گری با قالب های یک بار مصرف
در ریخته گری با قالب های یک بار مصرف ،برای بیرون نوردن قطعه ساخته شده از دورن قالب ،نن را مای
شکنند .خود این روش را می توان به دو دسته :قالب گیری با مدل یک بار مصرف و قالب گیری با مدل چند
بار مصرف تقسیم بندی کرد .قالبگیری با مدل های یک بار مصرف ،قالب گیری های ماسه ای هستند که در
نن قالب ساخته شده توسط ماسه پس از انجماد مذاب شکسته می شود .البته قالب گیری هاای پوساته ای
قالب گیری به کمک خالء ،قالب گیری ماسه ای نمناک و  ...را هم در زمره قالب گیری ماسه ای مای تاوان
تقسیم بندی کرد .به دلیل رایج بودن قالب گیری ماسه ای و استفاده اغلب از نن در کارگاه ریخته گری این
نوع ریخته گری را در اینجا بررسی خواهیم کرد.

 -2-0ریخته گری ماسه ای (قالب گیری ماسه ای)
در این نوع ریخته گری قبل از انجام هر کاری مدلی را که براساس نن قرار است محصول سااخته شاود باا
استفاده از پالستیک ،چوب و غیره می سازند .سپس نن را در قالب فلزی دو تکه قرار می دهند .هار یاک از
این دو قسمت جداشدنی قالب را (درجه ) می نامند .بنابراین خود مدل دو تکه خواهد بود .درجه با یی را بر
روی میز کار قرار داده ،قسمت با یی مدل را در داخل نن گذاشته با استفاده از پودر جداکنناده و پاشا

و

کوبیدن ماسه درون قالب (ترکیب ماده مذکور شامل ماسه ،نب ،خاک رس و نوعی چسب است) نن را پر می
کنند .همین کار را برای نیمه دیگر نیز انجام می دهند .نباید از نظر دور داشت که گذاشتن تکه چاوبی (باه
صورت شیب دار) برای ایجاد راهگاه مناسب درون قالب لروری است و نیز تعبیه تغذیه کننده برای جباران
کمبودهای ناشی از انقباض مذاب دورن قالب .بعد از خارج کردن مدل از قالب و میله راهگاه دو نیمه قالب بر
روی هم قرار گرفته ،سپس مذاب را درون نن می ریزند (با استفاده از ابزاری شبیه مالقه باه ناام چم)اه) و
پس از سرد شدن مذاب ،قالب را شکسته و قطعه را خارج می کنند.
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در این روش ماسه نق

قالب را برای ما بازی می کند ،لمن اینکه نیرویی که برای جریان یافتن ماذاب در

داخل قالب زمست نیروی ثقل است که امروزه از روش های بسیار پی)یده تری از جمله فشار هیادرولیکی
به جای نن استفاده می کنند .این روش یکی از ساده ترین و متداول ترین روشها (البته در سطح کارگااهی)
برای تولید قطعات ریخته گری است و قطعه ای که بدین طریق به دست می نید احتما دارای
نقایص ظاهری فراوانی از جمله :پلیسه زیاد و تخلخل است که ما را به استفاده از عملیات ماشین کاری بعدی
وادار می سازد.
باید خاطر نشان کرد که برای به دست نوردن قطعات و محصو ت با کیفیت باا و بادون نیااز باه عملیاات
ماشینکاری بعدی از روش های جدید و پیشرفته تری استفاده می گردد .لمن اینکه قالب گیاری باا قالاب
های یک بار مصرف هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد .در عمل از قالب گیری باا قالاب هاای
چند بار مصرف بسیار استفاده می شود که به نن خواهیم پرداخت.

 -9-0انواع روش های ریخته گری در ماسه
ریخته گری در قالب شکل داده شده با ماسه شامل روش های زیر:
• ریخته گری در ماسه تر
• ریخته گری در ماسه خشک  :در این روش ،قالب ماسه ای در گرمخانه ای با دمای حادود  311درجاه ی
سانتیگراد به مدت مناسبی قرار داده شده و خشک می گردد.
• ریخته گری در قالب رو خشک :ریخته گری در نن دسته از قالب های ماسه ای که سطوح ننها  -اغلاب باا
یک مشعل  -تا عمق معینی خشک شده است.
• ریخته گری روباز در ماسه  :ریخته گری در قالب های ماسه ای بدون لنگه ی رویی ،از این روش در تولید
قطعات تا دقیقی که یک سطح تخت دارند استفاده می شود.
در ریخته گری ماسه ای از ماسه طبیعی یا ماسه ترکیبی (ماسه دریاچه استفاده می شود ،که دارای یک ماده
نسوز به نام سیلیکا ( )sioمی باشد .دانه های شن باید به قدر کافی کوچک باشند تاا بتاوان ننهاا را متاراکم
کرد .و در عین حال باید ننقدر درشت باشند تا گازهای تشکیل شده در هنگام ریخته گری از بین منافذ ننها
خارج شوند .در قالب های بزرگ تر از ماسه سبز استفاده می کنند (ترکیبی از ماساه ،خااک رس و مقاداری
نب.ماسه را می توان مجددا مورد استفاده قرار داد .هم)نین زائده ها و فلزات الاافی بریاده شاده و مجاددا
استفاده می گردند.
6

 -0-0قسمت های مختلف قالب های ماسه ای
قالب از دو قسمت اصلی تشکیل شده است .درجه با یی و درجه پایینی" نامیده می شوند .مذاب در فضای
بین دو درجه که حفره قالب نام دارد ،جاری می گردد .هندسه طرح توسط یک قطعه چوبی که الگو با مادل
نام دارد ،ایجاد می شود .شکل طرح ،تقریبا شبیه به قطعه ای که ما نیاز داریم می باشد.
• حفره قیفی شکل :با ی این قیف ظرف مذاب ریزی قرار دارد .و به قسمت لوله مانند قیف  sprueگفتاه
می شود .فلز مذاب در داخل ظرف مذاب ریزی ریخته شده و از طریق  sprueبه سمت پایین جاری می شود
• راهگاهها ،کانال هایی عمودی و توخالی هستند که حفره قالب را به سطح نن متصل می کنند .منطقه ای
که این راهگاه ها به حفره  ،قالب می رسند ،دروازه ( )gateنام دارد.
• چندین حفره دیگر نیز درون قالب تعبیه می شوند که با سطح نن در تماسند .الافه مذابی که درون
قالب ریخته می شود ،به داخل این حفره ها که لوله های تغذیه » نام دارند جاری می گاردد .ایان لولاه هاا
مانند مخازن ذخیره مذاب عمل می کنند .همان طور که مذاب در داخل حفاره قالاب در حاال جاماد شاده
است حجم نن کم می شود .برای جلوگیری از ایجاد حفره در داخل قطعه ،مذاب جبران کننده از داخل ایان
لوله ها به قالب وارد می شود.

شکل ()1-1

شماتیک قالب ریخته گری

• منافذ هوا :لوله های باریکی هستند که حفره قالب را به فضای بیرون متصل می کنند و به گازها و هوای
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داخل قالب اجازه می دهند که از قالب خارج شوند.
• ماهیچه ها ،بسیاری از قطعات ریخته گری دارای سوراخ های داخلی هستند فضااهای خاالی) .یاا برخای
حفره های موجود در ساختار ننها از هیچ کجای قالب قابل دسترسی نیستند .این سطوح درونای باه وسایله
ماهی)ه ها ایجاد می گردند .ماهی)ه ها از طریق نمیختن ماسه با یک سری چساب هاای خااص تهیاه مای
شوند .این چسب باعث می شود که وقتی ماهی)ه را در دست می گیریم شکل خود را حفا کناد .قالاب از
طریق قرار دادن ماهی)ه در داخل حفره درجه پایینی و قرار دادن درجاه باا یی روی نن و قفال کاردن دو
درجه به هم ،ساخته می شود .بعد از انجام عملیات ریخته گری ،ماسهها کنار زدن می شوند و ماهی)ه بیرون
کشیده شده و معمو شکسته می شود.

شکل ()2-1

اجزار مختلف سیستم راه گاهی

 -5-0ماسه ریخته گری
 -0-5-0انواع ماسه
الف) ماسه طبیعی:شامل ماسه های رودخانه ای و ماسه های بادی
ماسه طبیعی مستقیما از منابع طبیعی ،استخراج و استفاده می شود و هی)گونه کاار الاافی روی نن انجاام
نمی شود مثل ماسه کنار رودخانه (این ماسه ها را نزمای

می کنند که حاوی نهاک نباشاد .حسان ماساه

رودخانه ای در این است که شسته شده و میزان گردی بیشتری دارند در نتیجه کیفیت سطحی قطعات با
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می رود .اما در ماسه بادی ،خاک نیز وجود دارد که خاصیت چسبندگی دارد.
ب) ماسه مصنوعی :در این حالت ،معادن طبیعی را شناسایی کرده و مثال نن را الک کرده و ناخالصی هایی
مثل نهک را حذف می کنند و نن را خرد کرده و گرد می کنند این ماسه ها تحمل دمایی با تری دارند.

 -2-5-0انتخاب ماسه
از چند نقطه باید نمونه گیری کرد و تست ترکیب شیمیایی و دیرگدازی و ...انجام داد و برای اینکه رطوبت و
مواد همراه ماسه تبخیر نشود ،باید در ظرف بسته نمونه برداری کرد.

 -9-5-0خواص عمومی ماسه ریختگی
 استحکام در حالت تر :استحکام فشاری و برشی در گوشه ها
• استحکام در حالت خشک
• استحکام در حالت حرارتی :سریع به دمای با می رسد ،وقتی رطوبت خود را از دست مای
دهد نباید شکل خود را از دست بدهد زیرا باعث ایجاد ترک و خرد شدن یا پلیسه و زائده
و رگه می شود.
• قابلیت عبور گاز :گاز متصاعد شده از چسب و پوش
شکل و دانه مواد قالب و میزان کوب

و هوای داخل بایاد خاارج شاود .باه

و چسب و رطوبت بستگی دارد

• پایداری حرارتی :ابعاد خود را حف کند و لریب انبساط حرارت پایین داشته باشد.
• دیرگدازی مواد :قالب تغییر حالت ندهد و سوخته و ذوب نشود و مقاوم به حرارت باشد.
• قابلیت شکل گیری :به اندازه دانه بستگی دارد.
• کیفیت سطحی :به خواص فیزیکی دانه بستگی دارد.
• قابلیت فروپاشی :تابع نوع چسب مصرفی است.
• قابلیت بازیافت
• تهیه و کنترل ساده
• قدرت خنک کنندگی
نکته :ماسه سیلیسی را با خاک اره مخلوط کرده و جلو انبساط و انقباض را می گیرند یا با چسب سایلیکات
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سدیم و مواد افزودنی برای راحت جدا شدن مخلوط می کنند .رطوبت در صنعت باین  4تاا  6درصاد وزنای
است ،اگر رطوبت کم باشد ،استحکام تر کاه

می یابد و اگر زیاد باشد ،باعث ایجاد موک گازی می شود.

 -6-0اصول کار کوره های ریخته گری
در فرایند استخراج ،تصفیه و ذوب مجدد ،معمو راههائی وجود دارد که بسته به نوع کار طراحی می شوند
و در این کوره ها عمل ذوب انجام می شود .در این جهت می توان از کوره بلند (کوره ای کاه در نن اکساید
نهن تبدیل به چدن می شود) ،کنورتور (که در نن چدن با دم

اکسیژن خالص به فو د تبدیل می شود) و

کوره های دیگر به عنوان کوره های ذوب نامیده می شوند استفتده کرد.
اصطالحا به این کوره ها ،کوره های دوباره ذوب می گویند ،کوره هایی که در ریخته گری برای ذوب مجادد
فلزات و نلیاژها استفاده می شوند به ترتیب می توانیم به شرح زیر نام ببریم:
• کوره های بوته ای
• کوره های تشعشعی
• کوره های ایستاده (کوپل)
• کوره های برقی
• کوره های با شعاع الکترونی
• کوره های دیگر (استفاده از انرژی های دیگر)

 -0-6-0کوره های بوته ای
همان طور که از نام ننها پیداست برای عمل ذوب از بوته استفاده می شود .انتقال حرارت در ایان کاوره هاا
بیشتر از طریق هدایت به مواد موجود در داخل بوته می باشد.
حرارت به سه طریق منتقل می شود .1 :هدایت .2 .جابجایی .3 .تشعشع
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 -2-6-0جنس بوته ها
جنس بوته ها که استفاده می کنند به شرح زیر است .بوته های نهن خالص  -بوته های فو دی  -بوته های
چدنی  -بوته های شاموتی  -بوته های گرافیتی  -بوته های سیلیکون کاربایدی  -بوته های دیگر.
بوته های آهن خالص
برای فلزاتی که نقطه ذوب کمتری نسبت به نهن دارند و خوردگی کمتری دارند  .از بوته های نهنای بارای
ذوب موادی که نقطه ذوب ننها پایین تر از نقطه ذوب نهن خالص اسات ( 1536-1539درجاه ساانتیگراد)
است .منیزیم را مجبوریم در داخل این بوته ذوب کنیم چون با بهترین نجر نسوز نمی توان منیازیم را ذوب
کرد و دلیل

میل ترکیبی منیزیم با اکسیژن است که اکسیژن نسوز را می کشد و نسوز متخلخل می شود.

آهن خالص تجاری
چون نهن به صورت خیلی خالص به ندرت یافت می شود ،بیشتر از این نهن استفاده می شاود و خلوصا
 ٪ 99/8است و ناخالصی اش  1/1 – 1 /2می باشد .نهن خالص تجاری را در دنیا برخی از شرکت ها تولیاد
می کنند .از جمله شرکت نرمکو و وستینگ هاوس در نمریکا تولید می کنند که برای ذوب نلیاژهای با نقطه
ذوب کم مثل روی ،منیزیم ،سرب و  ...از این ورق ها بوته درست کرده (بوته یکپارچاه اساتفاده مای کنناد
(بوته را جوش نمی زنند بلکه با نهنگری درست می کنند با پرس و گرم کاری)  -از بوته های چادنی بارای
ذوب نلیاژهای روی ،نلومینیوم و سایر نلیاژها با نقطه ذوب پایین استفاده می کنند بشرطی که مشکل نهان
در نن نلیاژها وجود نداشته باشد .تجربه نشان می دهد مذاب  Alو  ،Znنهن را در خود حل می کناد چاون
چدن دارای انتقال حرارت خوب است (به دلیل گرافیت های یه ای) و ارزان ریخته گری می شود .در ایران
بیشتر از بوته های چدنی استفاده می شود.
بوته های فوالدی
از بوته های فو دی برای ذوب نلیاژها با نقطه ذوب کم و نلیاژهاائی کاه میال ترکیبای زیاادی نسابت باه
اکسیژن دارد مثل نلیاژهای منیزیم که عالقاه دارناد اکسایژن ماواد نساوز را بگیرناد ،اساتفاده مای کنناد.
فو دهای معمولی خوردگی بیشتری دارند و مذاب نلیاژهای مختلف در نن تدریجا نن را می خورناد (یعنای
بدنه را در خود حل می کنند.
بوته از جنس مواد نسوز دوام بیشتری در برابر پوسته پوسته شدن یعنی اکسید شدن دارد .نناالیز یاک ناوع
فو د نسوز عبارتست از  ٪25کرم و  %21نیکل و بقیه عناصر جزئی دیگر ،از نلیاژهای دیگر نیاز کاه قیمات
ننها گران است به عنوان بوته می توان استفاده کرد ،از جمله نلیاژ  ٪51کرم و  51%نیکل یا نلیاژ  ٪51کارم
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و  ٪51نیکل و کمی نیوبیوم  Nbکه دوام و مقاومت خوبی دارد.
بوته های گرافیتی
همان طور که از نام این بوته ها پیداست ،جنس این بوته ها از گرافیت می باشد( .می دانایم کاه کاربن در
طبیعت به سه صورت دیده می شود .1 :کربن بیشکل :این کرین شکل بلوری ندارد و به نن کربن نمورف نیز
می گویند .این کربن در اثر حرارت در مجاورت اکسیژن ،می سوزد و خاکستر از نن باقی می ماند ,2 .کاربن
به صورت گرافیت :این نوع کربن به صورت بلوری (کریستالی) می باشد و بلوری نن طوری اسات کاه دارای
صفحات الغزش است و این صفحات می توانند روی هم به راحتی بلغزند .بهترین ننها گرافیت چرب نقاره ای
است .این گرافیت ماده نسوز است و نقطه ذوبی در حدود بی

از  3111درجه سانتیگراد دارد گرافیت راسب

(رسوب بافته شده در حین انجماد در چدنهای خاکستری از این نوع است که از مذاب جدا شده .3 .کرین به
صورت الماس :بلور این نوع کربن به صورت یک هشت وجهی است ولی رنگی و شفاف است و با ساختی 11
موهس سخت ترین ماده در طبیعت می باشد) .بوته های گرافیتای بادلیل اینکاه نقطاه ذوب باا داشاته و
گرافیت نیز عالوه بر نسوز بودن از انتقال حرارت زیادی نیز برخوردار است هدایت خوبی داشته و حرارت را از
جداره خود به داخل بوته هدایت می کند.
ی سیلیکون کارباید
این نوع بوته ها از استحکام بیشتری برخوردارند و خود ماده سیلیکون کار باید در اثرحرارت ،کمی منقبض و
منبسط می شود .یکی از بهترین موادی است که به شک حرارتی مقاوم است .برای ذوب چدن بیشتر از بوته
های سیلیکون کارباید استفاده می شود چون چدن نلیاژیست از نهن  -کرین  -سیلسیم ،پس کمتار عالقاه
دارد جداره را بخورد.
بوته های شاموتی
این بوته ها از خاک رس نسوز ساخته می شود .از ریختن رس نسوز در اثار حارارت اصاطالحا شااموت باه
دست می نید .البته درجه نسوز بوته های شاموتی بستگی به درجه خلوص شاموت دارد .بهترین ماده شاموت
نن است که پس از پخت ،مقدار فازهای مولیت در حداکثر خود قرار گیرد .مولیت نسوزی است که تا دماای
درجه سانتی گراد  1811می تواند دوام بیاورد ،در لمن از نظر مقاومت مکانیکی در دماای باا نیاز خاوب
است .در بوته های شاموتی نلیاژهای غیر نهنی و به ندرت چادن ذوب مای شاود .معماو دوام بوتاه هاای
شاموتی تا دمای  1651درجه سانتیگراد است.
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 -9-6-0انواع کوره های بوته ای
الف) کوره بوته ای چرخان
ب) کوره بوته ای ثابت (زمینی)
 .0با سوخت جامد  -این نوع کوره ها دو نوعند ،یکی کوره سنتی است که از سوخت جامد زغال سنگ یاا
کک برای عمل ذوب استفاده می کردند .این نوع کوره نیاز به برق نداشت و با هوای طبیعی که از زیر کاوره
از به ی میله های کف به داخل کشیده میشد زغال سنگ یا کک ها را مشتعل مای سااخت .بارای ذوب
فلزات مخصوصا چدن بوته را در داخل ککها دفن می کردند تا هم از با و هم از بغل ها و هم از زیر حرارت
به فلز برسد و ذوب خوب و کامل انجام شود( .برای ذوب چدن در این کوره ها اول بایاد ککهاا را الاک کارد
یعنی ککها را دسته بندی کرد از درشت به ریز و پودر ،کک درشت در زیر و بعد بوته و بعد شارژ و چند کک
گنده در داخل بوته و کک متوسط در اطراف و ریزها را در اطراف می ریزیم و بقیه را در با می گذاریم).
 .2با سوخت مایع  -نقشه این کوره در شکل نمده است که برای ذوب  111 - 151کیلو گارم چادن مای
باشد ،سوخت این کوره ها از گازوئیل با ارزش حرارتی  9311کیلو کالری بر لیتر درجه سانتیگراد یا مازوت با
ارزش حرارتی  1111کیلو کالری بر لیتر درجه سانتیگراد است و می توان با استفاده از بوته های گرافیتی در
نن چدن ذوب کرد.
ج) کوره های تشعشعی نیمه چرخان
از این کوره ها نیز برای ذوب نلیاژهای غیر نهنی استفاده می کنند و موقع تخلیه ماذاب | ،کاوره چرخاناده
می شود یا در هنگام شارژ کوره چرخانده شده و شارژ را تحویل می گیرد .در این کوره ها نیز سعی می شود
شعله به دیواره ها برخورد کرده و برخورد مستقیم با مذاب نداشته باشد.
د) کوره های دوار
کوره های دوار مذاب چدن مذاب نلومینیوم می سازد .سوخت این نوع کاوره هاا گااز | ،گازوئیال و ماازوت
است .کوره هائی با ظرفیت کمتر با دست و کوره های با ظرفیت بیشتر به کمک جراثقیل شاارژ مای شاوند.
کوره روی جکهای مربوطه به اندازه  45درجه بلند می شود و بعد از شارژ دوباره باه جاای خاودش بار مای
گردد .جداره نسوز این کوره ها برای ذوب چدن ،خاک نسوز سیلیسی و برای ذوب نلیاژهای نلومینیوم خاک
نسوز نلومینایی است .ساختمان این کوره ها:این کوره ها شامل یک اسکلت فلزی که به شاکل یاک اساتوانه
متصل به دو مخروط ناقص است و توسط فلنچ روی استوانه و مخروطها به یکدیگر متصل می شود .به طرف
دهانه بزرگ مخروطها و هر دو طرف استوانه فلنچ نصب شده و روی استوانه دو غلطک وصل می شود.
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