
 صنعت ريخته گري 

استفاده    -1شود: گري به دو قسمت تقسيم مي باشد. اصوالً تكنولوژي توليد ريخته گري جزء يكي از روشهاي توليد مي ريخته 

نسوز در اطراف مدل معين  از قالبهاي موقت: دراين روش قطعات توليد شده از ريختن مذاب قالب)كه براساس كوبيدن مواد  

شود. در روش  اي و سراميكي تقسيم مي اي ـ پوسته آيد. قالبهاي موقت خود به سه دسته ماسه به وجود آمده است( به دست مي 

 اي مدل كه ممكن است ماسه

د كه اين ممكن  كوبنكنند و سپس مي گيرد. درون قالب را از ماسه پر مي از جنس چوب و يا فلز باشد در محفظه قالب قرار مي 

است به صورت دستي و يا توسط ماشين انجام شود. در جريان قالبگيري دستي اصوالً كوبيدن ماسه و خارج كردن مدل، ايجاد  

هاي  گيرد و معموالً سرعت اصلي و اوليه كار بدين صورت است كه توليد قالبهايي با ديواره سيستم با مهارت كارگر انجام مي 

گيرند. اين  تأثير شكل داخلي و محفظه قالب قرار مي گيرد به طوري كه قسمتهاي خارجي قالب تحتتقريباً نازك صورت مي 

هاي ريز و خشك، ذرات سيلس  باشد. مواد قالب عبارتند از ماسه قالبها نسبتاً سبك وزن بوده و به راحتي قابل حمل و نقل مي 

شود.روش كار بدين صورت است كه اين  ارت سخت مي چسب و زرين است كه در حر  2-  7يا زيركشت كه معموالً حاوي % 

توان  دهند، استحكام سريع و كامل قالب را مي ها و قالب را حرارت مي اين ماسه  ريزند و سپس با شعله، ها را روي مدل مي ماسه

وعي از قالب  است. قالبهاي سراميكي به ن  C˚450-300با افزايش درجه حرارت تأمين نمود و در چنين مواردي درجه حرارت  

از مواد بسيار نرم كه سطوح يكنواخت و صاف ايجاد  اطالق مي  بالطبع  از مواد نسوز مايع حاصل گرديده باشد و  گردد كه 

در مورد تمام آلياژها از مزايايي است    اند. دقت زياد ابعاد، سطوح صاف قطعه ريختگي و قابليت استفاده كنند تشكيل گرديده مي

نمايد. براي تهيه مدل در مرحله اول به جاي ساختن مدل بايستي  از قالبهاي سراميكي كمك مي   كه به گسترش و استفاده 

نمايند. جنس مدل معموالً از موم  قالب فلزي ساخته شود و از روي چنين قالبي مدل را از مواد اوليه قابل گداز )موم( توليد مي 

هاي  حاوي ذرات نسوز ريز است، فرو برده و چنين محلولي ديواره باشد. در تهيه قالب، معموالً مدل را در يك محلول، كه  مي

استفاده از قالبهاي دائمي: اصول    -2شود. نمايد و سپس اين پوشش در جريان هوا خشك مي اوليه محفظه قالب را ايجاد مي 

تقيماً و يا با اعمال فشار  مس كلي چنين روشي بر استفاده از قالبهاي دائمي فلزي قرار دارد كه فلز مذاب به طرق مختلف و يا

شوند كه چند مورد آن  هاي مختلف تقسيم ميگردد. قابهاي دامني نيز خود به دستهو نيروي خارجي به محفظه تزريق مي 

گري در ماده است.  شود. در روشي قالبهاي دامني ساده )تحت سنگيني مذاب( عمل مذاب رساني مشابه ريخته توضيح داده مي 

باشد تا نيروي حاصل از اختالف ارتفاع و ايجاد انرژي پتانسيل قادر  يختن مذاب نسبت به قطعه باالتر مي به طوري كه محل ر 

  باشند، به تبديل به انرژي جنبشي بوده و باعث پرشدن قالب گردد. اين سيستم مختص آلياژهايي كه بسيار سيال)روان( مي 

 .گرددمي است و با توجه به سرعت انجماد امكان پرشدن قاب تضمين 



كنند و سطوح محفظه قالب را از يك اليه  براي توليد بيشتر و بهتر معموالً قالبها را از نوع چدن مرغوب و يا فوالد انتخاب مي 

گري تحت فشار  ريخته   گري قالبهاي دائمي، دهند حرارت اوليه براي قالبها الزامي است. نوع ديگر ريخته مواد نسوز پوشش مي 

گري تحت فشار عبارتست از روش  گري دايكاست مرسوم است. دايكاست يا ريخته باشد كه به ريخته ي در قالبهاي فلزي م

اي  توليد قطعه از طريق تزريق مذاب تحت فشار به درون قالب. روش دايكاست از اين نظر كه در آن فلز مذاب به درون حوزه 

باشد. تنها اختالف  گري مي آيد، بسيار شبيه ريختهمي   به شكل قطعه موردنظر رفته و پس از سرد شدن قطعه مورد نظر بدست

بين اين دو روش در نحوه پركردن حفره قالب است. در قالب دايكاست فلز مذاب تحت فشار با سرعت بيشتري به درون قالب  

 .توان توليد كردتري را مي رود و به همين دليل با دايكاست قطعات با اشكال پيچيد مي

 چدن چيست؟ 

است كه همواره محتوي عناصري در حد جزئي   (Fe-C-Si) سيليسيم   -كربن   - ، آلياژي از آهن(Cast iron) چدن 

درصد( بوده و به صورت حالت ريختگي يا پس از عمليات حرارتي    1/0درصد( و غالبا عناصر آلياژي )بيشتر از    1/0)كمتر از  

 .شودبه كار برده مي 

 چدن ها در ريخته گري 

ها به عنوان مهمترين آلياژهاي ريختگي مورد توجه  ها در طول دهه گذشته، چدن ابل توجه در توليد چدن با وجود كاهش ق

هاي پايين توليد، قيمت تمام شده نسبتا پايين و  ها در ريخته گري اشكال پيچيده با هزينه اند. محبوبيت ريشه اي چدن بوده 

ق تركيب و سرعت خنك كردن بدون تغييرات بنياني و اساسي  محدوده وسيع خصوصياتي كه قابل دسترسي توسط كنترل دقي

 .هاي توليد، استدر روش 

 چدن خام 

آهن، اغلب از كانه هاي اكسيد يا كربنات كه گوگرد، آرسنيك و غيره از آنها زدوده شده باشد با برشته كردن در هوا، و كاهش  

درجه    1300شده و در يك كوره بلند كه دماي بيشينه آن  شود. كانه آهن با كك و كربنات كلسيم آميخته  با كربن تهيه مي 

شود و  شود ناخالصيهاي عمده اسيدي به كمك سرباره )كلسيم سيليكات، آلومينات و غيره( خنثي مي سانتيگراد است. گرم مي 

رد، فسفر و  درصد كربن و اندكي گوگ   4الي    2يابد چدن خام شامل  توده فلزات مذاب به صورت چدن خام به بيرون جريان مي 

سيلسيم است. چدن مذاب را به صورت خام يا پس از افزودن فلزهاي آلياژ دهنده، براي بهبود خواص چدن، در قالبهايي از  

 .آورندماسه يا فلز و بر حسب نوع مصرف، آنها را به صورت اشكال مختلف در مي 

 



 آلياژهاي چدن 

شوند. آلياژهاي چدن در كارهاي مهندسي  ويژه به آن افزوده مي فلزهاي آلياژ دهنده براي بهبود كيفيت چدن براي مصارف  

روند و حتي ممكن است در مواردي نيز، مثال ساخت ميل لنگ، جانشين فوالد  كه در آنها چدن معمولي ناپايدار است به كار مي

يت ريخته گري، استحكام، قابليت  شوند. در هر حال، با دارا بودن مزايايي از قبيل از قيمت تمام شده توليد پايين توام با قابل

ماشين كاري، سختي، مقاومت در برابر سايش، مقاوم در برابر خوردگي، انتقال حرارت و جذب ارتعاش در اين آلياژ آن را از  

 .ساير آلياژهاي ريختگي آهني متمايز ساخته است

 انواع ساختارهاي زمينه چدن 

. به همين دليل است چدن ها را با عبارت ساختار زمينه آنها براي مثال  اساس خواص مكانيكي چدن به زمينه آن بستگي دارد 

 :كنند. مهمترين ساختار زمينه چدن عبارتند ازانواع پرليتي يا فريتي توصيف مي 

 فريت

اند.  در آن حل شده  Ni ,Cu ,Mn و مقادير كمتري Si اياست كه به طور قابل مالحظه  Fe-C فريت محلول جامد 

، چكش خوار، استحكام كم، مقاومت به سايش ضعيف، شكست خوب، ضريب هدايت گرمايي نسبتا خوب و  فريت نسبتا نرم

توان به طور ريختگي توليد كرد اما اغلب با عمليات حرارتي باز پخت  قابليت ماشينكاري خوبي است. يك زمينه فريتي را مي 

 .توان به آن دست يافت)تابكاري( مي 

 پرليت 

است كه توسط واكنش يوتكتيك از استينيت تشكيل شده و   Fe<sub>3</sub>C انتيتمخلوطي از فريت و سم

اش مشتق شده است. پرليت نسبتا سخت و از چقرمگي كمتري برخوردار بوده و ضريب هدايت  نام پرليت از ظاهر صدف گونه 

شود خواص  در زمينه كم مي   هاي پرليتگرمايي كم و در ضمن از ماشينكاري خوبي برخوردار است. وقتي فاصله بين دانه 

% است در حالي كه در چدنها بسته به تركيب چدن    0.8يابد مقدار كربن پرليت در فوالدهاي غير آلياژي  مكانيكي افزايش مي 

 .در چدن هاي پرسيلسيم باشد  %0.5و سرعت خنك شدن متغير بوده و حتي مي تواند كمتر از 

 پرليت   -فريت

 .شودبراي رسيدن به خصوصياتي بينابيني از آنچه كه در فوق شرح داده شده به كار گرفته مي ساختار مخلوطي است كه غالبا  

 بينيت

آلياژياين ساختار مي  با افزودن عناصر  توليد شد. در ضمن جهت   Ni و Mo تواند به صورت ريختگي  به مقادير معين 



ر رسيد. اين آلياژ، با توجه به صرفه اقتصادي اخيرا  توان توسط عمليات حرارتي آستمپر نيز به اين ساختااطمينان بيشتر مي 

اند نقش موثري بويژه در مهندسي خودرو، قطعات دنده ها، قطعات انتقال نيرو داشته باشند. مزاياي چدن هاي گرافيت  توانسته

ه سايش و خراش،  كروي آسمتپر عبارتند از: استحكام كششي باال توام با چقرمگي، انعطاف پذيري و استحكام خوب، مقاومت ب

ظرفيت باالي جذب صدا و كاركرد، خواص ريخته كري خوب، فرم پذيري نزديك به شكل نهايي حتي در شكل هاي خيلي  

 .صرفه جويي در وزن در مقايسه با فوالد % 10پيچيده، قابليت ماشينكاري خوب در حالت ريخته و حدود 

 آستنيت

نك شدن يك عنصر آلياژي با مقدار زياد و معيني الزمست. چدن گرافيت  براي پايدار نگاه داشتن اين فاز در طول عمل خ

)نيكل  آلياژي  گرفيت كروي  و  اي  به    -ورقه  مقاومت  عالي حرارتي  داراي خواص  و  آستنيتي  زمينه  با  هايي  سخت( چدن 

ارگي تا دماي  تواند خصوصيات چقرمگي خوب، مقاومت به خزش، تنش پخوردگي و نيز غير مغناطيسي هستند. اين زمينه مي 

از  800 تابع  انبساط حرارتي كه  از  اي  و يك محدوده گسترده  نشان دهد Si درجه سانتيگراد  را  است  در چدن   .موجود 

 انواع چدن هاي ريخته گري 

شوند، آلياژهايي براي مقاصد عمومي كه موارد استعمال آنها در كاربردهاي عمده  چدن ها به دو گروه اصلي تقسيم بندي مي 

مهندسي است و آلياژهاي با منظور و مقاصد ويژه از جمله چدن هاي سفيد و آلياژهاي كه براي مقاومت در برابر سايش،  

 .گيرند خوردگي و مقاوم در برابر حرارت باال مورد استفاده قرار مي 

 :چدن هاي عمومي )معمولي(

اساس شك بر  و  بوده  ريختگي  آلياژهاي  بزرگترين گروه  ها جزو  بندي مي اين چدن  تقسيم  زير  انواع  به   :شوندل گرافيت 

 ايچدن گرافيت اليه اي يا چدن خاكستري ورقه  

 خوارچدن گرافيت ماليبل يا چدن چكش 

 چدن گرافيت كروي يا چدن نشكن 

 چدن گرافيت فشرده يا كرمي شكل  

 

 



 :چدن هاي سفيد و آلياژي مخصوص

توان توسط  بوده و لذا آن را نمي   % 3يزان عنصر آلياژي در آنها بيش از  كنند. ماين چدن ها با آلياژهاي چدني معمولي فرق مي 

از   آلياژهاي عاري  آلياژهاي به  پايه استانداردي رسيد. اين چدن هاي  پاتيل اضافه كرده و به يك تركيب  مواد افزودني به 

 .باشندسايش و فرسايش مي  شوند و به صورت هاي مقاوم به خوردگي، دماي باال،دار تقسيم بندي مي گرافيت و گرافيت

 :چدن هاي بدون گرافيت 

 چدن سفيد پرليتي: مقاوم به سايش 

 سخت(: مقاوم سايش -چدن سفيد مارتنزيتي )نيكل 

 مقاوم به خوردگي، سايش و حرارت  :(Cr% 17-33) چدن پر كرم

 :چدن هاي داراي گرافيت

 چدن سوزني: استحكام باال و مقاوم به سايش  

و هر دو مقاوم به حرارت و   (Ni-resist) وع نيكروسيالل يعني نيكل سيلسيم باال و نيكل مقاومآستنيتي: شامل دو ن  

 خوردگي 

 سيلسيم در سيالل مقاوم در برابر حرارت %5( مقاوم در برابر خوردگي و چدن  %15فريتي: شامل دو نوع چدن، پر سيلسيم )

 :هابرخي از كاربردهاي چدن 

ر از جمله شير فلكه ها، بدنه هاي پمپ قطعات ماشين آالت كه در معرض شوك  در توليد قطعات ريختگي تحت فشا •

و خستگي هستند، ميل لنگ ها، چرخ دنده ها، غلتك ها، تجهيزات فرايند شيميايي، مخازن ريختگي تحت فشار  

 ...و

ها و چرخ  نگ براي خودرو و صنايع وابسته به آن مثال در ساخت مفصل هاي فرمان، ديسك ترمزها، بازوها، ميل ل  •

 ...ها وها، صفحه كالچ هدند 

در راه آهن، كشتيراني و خدمات سنگين و ديگر جاهايي كه نياز به مقاومت در برابر شوك است مثال در تجهيزات   •

 ها، بدنه موتور، پمپ ها، بست ها و غير الكتريكي كشتي 



قطعات و جعبه هاي درگير با آتش، ميله هاي    قطعات غير فشاري براي كاربردهاي درجه حرارت باال براي مثال در ساخت  

 .هاي ذوب فلزها، قالبهاي شمش، قالبهاي شيشه، بوته شبكه، قطعات كوره 

قليايي هستند، چدن  در محيط هاي  بويژه  به خوردگي  مقاوم  به طور كلي  آلياژي  و  اگر چدن هاي غير  مقاوم  نيكل  هاي 

اي مقاوم به خوردگي در محيط هايي مناسب و مختص به خودشان هستند.  نيكروسيالل و نيكل و كروم باال به صورت برجسته 

شوند،  ها و شيرهايي كه در آب دريا مصرف مي اي حمل اسيد سولفوريك، پمپ مهمترين كاربرد اين چدنها در پمپهاي دنده 

و جابجايي نفت خام    قطعات مورد استفاده در سيستم هاي بخار و جابجايي محلول هاي آمونياكي، سود و نيز براي پمپاژ

 .اسيدي در صنايع نفت هستند

 آلياژهاي ريخته گري چدن ها 

در ميان انواع فلزات و آلياژ هاي ريختگي چدن ها بيشترين مقدار مصرف را دارا بوده و اندوخته هاي علمي و تجربي درباره  

آن ها نيز بسيارند . براي آنان كه در ارتباط مستقيم و يا غير مستقيم با ساخت قطعات چدني هستند اين احساس وجود دارد  

با ديگر فلز نياز و  كه چدن ريزي در مقايسه  ات ريخته گري روش ساده اي است . كيفيت هر محصول توليدي ريشه در 

فرهنگ آن جامعه دارد . كشوري كه متكي به سيستم حمل ونقل دستي است مي تواند قطعات ريختگي با كيفيت نازل را  

هي و تغذيه گذاري مهمترين  پذيرا باشد . در ارتباط با تكنولوژي توليد قطعات چدني چنانچه مرحله طراحي سيستم هاي راهگا 

جزء اين مراحل نباشد از اصولي ترين قسمت هاي آن خواهد بود . امروزه اين مرحله به عنوان ابزار بسيار مفيدي جهت كنترل  

معايب در قطعات بويژه عيوب انقباضي و بهره دهي قطعات ريختگي به شمار مي رود. طراحي راهگاها و تغذيه بدون توجه به  

متغيرهايي نظير كيفيت متالوژيكي مذاب و نوع    سياري كه در مرغوبيت قطعات ريختگي موثر است انجام گيرد كهمتغيرهاي ب

را   اين عوامل  بايد  لذا طرح  تغذيه مؤثر است  راهگاهي و  ارائه طرح سيستم  در  قالب و روش ريخته گري  مخلوط سازنده 

را انتخاب كند . لذا موفقيت هنگامي بدست مي آيد كه طراح    شناساوي كرده و بر اساس شناخت كافي آن ها نوع سيستم الزم

و يا گروه طراحي در ارتباط نزديك با بخش توليد قرار گرفته و نوعي سيستم راهگاهي و تغذيه را انتخاب كند كه حتي المقدور  

   .بتواند معايب و نارسائي هاي مرحله توليد را جبران كند 

   ن دتوضيحاتي پيرامون صنعت ريخته گري چ 

يك از عوامل الزم در تهيه قطعات ريخته گري سالم آگاهي از چگونگي رفتار مذاب از هنگام    مباني سيستم هاي راهگاهي

با نگرشي به قطعات ريختگي بجاي مانده از زمان هاي بسيار دور مي  . ورود به داخل قالب تا مرحله خاتمه انجماد آن است

 . حد به اهميت راهگاه گذاري صحيح قطعات توجه داشته اندتوان دريافت كه ريخته گران گذشته تا چه 



 

 ) بدون آشنايي به رفتار انقباضي مذاب و مسئله تغذيه گذاري ( Gating systems ) مطالعه سيستم هاي راهگاهي

Risering )   قطعات امكان پذير نيست . به همين دليل الزم است در طراحي سيستم هاي راهگاهي چگونگي انقباض

 ( Solidification shrinkage ) قبل از شروع انجماد و در مرحله انجماد ( Liquid shirinkage ) مذاب

 . نيز مد نظر قرار مي گيرد 

 : و ظايف يك سيستم راهگاهي مناسب به شرح ذيل است

 . انتقال مذاب از بوته به محفظه قالب با سهولت انجام پذيرد  -1

 . ل حركت اغتشاشي انجام گيرد حركت مذاب در مجاري و راهگاها با حداق  -2

مذاب به گونه اي وارد قالب گردد كه سردترين قسمت بار به دورترين قسمت محفظه قالب رفته و گرم ترين آن در   -3

راه گاها باقي بماند اين حالت موجب مي شود تا از ايجاد حفره هاي انقباضي مذاب در قطعه ريخته گري جلوگيري  

 . گردد

ر نظر گرفته شوند كه مذاب بتواند اوالً محفظه قالب را كامال پر كرده و ثانيا به تغذيه قطعات  راهگاها آنقدر بزرگ د  -4

 . ريختگي كمك كند 

 : معايبي كه در اثر عدم دقت در طراحي سيستم هاي راهگاهي امكان وجود دارند عبارتند از

به همراه مذاب به محفظه قالب خصوصا   ( Impurities ) و ناخالصي ها ( Slag ) وارد شدن ماسه شالكه  -1

 . تجمع در باال قالب

 خشن شدن سطح قطعه ريختگي  -2

 جذب گاز در مذاب و ايجاد مك و حفره در قطعه ريختگي  -3

 اكسيد شدن بيش از حد مذاب  -4

 ايجاد حفره هاي انقباضي در قطعه ريختگي  -5

 نفوذ مذاب در ماهيچه ها  -6

راحي يك سيستم راهگاهي بايد اجزاء مختلف آن را شناخت كه در شكل اجزاء يك سيستم  قبل از پرداختن به چگونگي ط 

 . راهگاهي نشان داده شده اند 

 ( Bernoulli,s equation ) اصل بقاء انرژي : قانون برنولي 



صورت هاي  در يك سيستم بسته جمع جبري انرژي همواره مقدار ثابتي مي باشد . درون اين سيستم بسته امكان تبديل  

 . مختلف انرژي به يكديگر وجود دارد در حالي كه جمع جبري انرژي هاي موجود در سيستم ثابت مي ماند

 

 : هر مايع در حال جريان درون يك سيستم بسته داراي سه نوع انرژي مي باشد

 : الف ( انرژي پتانسيل 

 Ep = h. ا قرار گرفته استاز صفحه مبن h عبارت است از انرژي واحد وزني از مايع كه در ارتفاع 

 ب ( انرژي فشاري 

 . انرژي حاصل از فشاري است كه بر واحد وزن مايع اعمال مي گردد 

Epr = p/γكه در آن گاما وزن مخصوص و ح فشار مي باشد . 

 ج ( انرژي تحركي  

 . در حال جريان است بيان مي گردد  v توسط عزم حركتي واحد وزن مايع متحركي كه با سرعت

Ek = v2/2gجريان آرام و اغتشاشي مايع ( Laminar and turbulent flow ) 

 

جريان هر مايعي درون يك كانال مي تواند به دو صورت آرام يا اغتشاشي انجام گيرد . حركت مايع بصورت آرام هنگامي  

نظر تئوري بر اساس اين تعريف  از  . است كه سرعت جريان آن در يك كانال از ديواره كانال تا مركز آن به تدريج افزايش يابد 

سرعت جريان مذاب در ديواره راهگاهها را مي توان صفر در نظر گرفت و در مركز سطح مقطع سرعت در حداكثر مقدار خود  

 . مي باشد 

به كمك بعضي از قوانين فيزيكي ذكر شده مي توان سرعت پر  ( Choke ) سرعت پرشدن قالب از مذاب و طراحي تنگه 

مذاب را محاسبه كرد . براي انجام اين منظور الزم است سطح مقطع آن قسمتي از راهگاهها را كه كمترين  شدن قالب از  

 Ac حجم مذاب در واحد زمان را مي تواند از خود عبور دهد بدست آوريم . اين سطح مقطع اصطالحا تنگه ناميده شده و با

 . نشان داده مي شود 



 

دايش قالب تعبيه مي گردد . شكل زير يك سيستم راهگاهي را نشان مي دهد كه تنگه  در اكثر موارد تنگه در نزديكي سطح ج 

 . احداث گرديده است ( G ) و راهگاه فرعي ( R ) در محل تماس راهگاه اصلي

H ارتفاع مذاب از سطح باالي حوضچه تا خط جدايش و S راهگاه بارريز و L ارتفاع تا باالي محفظه قالب و X   ارتفاع مذاب

 . ه در باالي قالب از سطح جدايش مي باشد كه متغير استپرشد

 ( The tapering of the sprue )شيب دادن راهگاه بارريز 

راهگاه بارريز يك كانال عمودي است كه مذاب را از حوضچه به داخل راهگاه اصلي هدايت مي كند . در شروع ريختن مذاب  

 . اه افزايش فاصله آن از سطح حوضچه افزايش مي يابدسرعت جريان آزاد مذاب در راهگاه بارريز به همر

به هر حال در صورتي كه راهگاه بارريز به جاي مخروط ناقص به صورت استوانه اي باشد ايجاد فضاي خالي در طول راهگاه  

ه در سيستم  بارريز تنها در مراحل اوليه ريختن مذاب به داخل قالب مي باشد . علت اين امر آن است كه به علت وجود تنگ

راهگاهي مذاب ريخته شده در قالب بالفاصله باعث پر كردن كامل راهگاه بارريز مي گردد به همين دليل در سيستم راهگاهي  

گردد  مي  استفاده  شيب  بدون  بارريز  هاي  راهگاه  از  ي  بسيار  موارد  در  ريزي  چدن  براي  شده  طراحي   . صحيح 

 فشار و سرعت در راهگاه هاي فرعي 

دو نوع سيستم راهگاهي از نظر فشار روي مذاب و سرعت جريان مذاب وجود دارد كه عبارتند از : سيستم فشاري  بطور كلي 

 و غير فشاري 

ويژگي سيستم فشاري آن است كه سرعت سيالن مذاب در راهگاه فرعي و بر مبناي كل ارتفاع فرواستاتيكي مذاب در قالب  

امل تعيين كننده اين سرعت ارتفاع مذاب در راهگاههاي فرعي مي باشد  تعيين مي شود در حالي كه سيستم غير فشاري ع

كه كامال از مذاب پر نباشد و از طرف ديگر سيستم راهگاهي را هنگامي فشاري گويند كه كنترل ميزان مذاب ورودي به  

موع سطوح مقاطع  محفظه قالب توسط سطح مقطع بين راهگاه اصلي و همه راهگاههاي فرعي انجام گيرد در اين سيستم مج

 . راهگاه هاي فرعي كمتر از سطح مقطع راهگاه بارريز مي باشد 

در سيستم غير فشاري كنترل ميزان مذاب ورودي به محفظه قالب توسط سطح مقطع تحتاني راهگاه بارريز و قسمتي از  

وع سطوح مقاطع راهگاههاي فرعي  راهگاه اصلي كه در مجاورت راهگاه بارريز قرار دارد انجام مي گيرد . در اين سيستم مجم

 . از سطح مقطع راهگاه بارريز بيشتر بوده و در نتيجه فشار مذاب در راهگاه بارريز گرفته مي شود 



 محاسبات سيستم راهگاهي 

طراحي و محاسبات سيستم راهگاهي بدون آشنائي به مباني فيزيك و متالوژي چنانچه غيرممكن نباشد حداقل بيسار مشكل  

 . است

روش قالب گيري ماشيني مواردي ديده مي شود كه براي پرهيز از مخارج زياد تهيه تعدادي مدل مشابه قطعات با اشكال  در  

مختلف را روي يك صفحه مدل قرار مي دهند اين عمل توصيه نمي گردد زيرا تنوع قطعات ريختگي در يك قالب طراحي  

بهترين طرح ساده ترين طرح است لذا بهتر    . دي روبرو مي سازد سيستم راهگاهي و تغذيه گذاري قطعات را با مشكالت زيا

 .است تا حد امكان از قطعات مشابه در يك قالب استفاده گردد

 


