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حفره هاي کـروي یـا کشـیده کـه معمـوال 
.داراي دیواره هاي صاف هستند شکل

در رو یا زیر قطعات ریختگري محل
روش هاي برطرف کردن مشکل عوامل ایجاد

تعبیه هواکش هـاي-دقت در حین بارریزي
بیشتر در قالب

به دام افتادن هوا در خـالل ریخـتن فلـز )1
مذاب به داخل حوضچه بارریزي

خشک کردن دقیق مـواد قبـل از بـارریزي 
آماده سازي و پخـت -جهت کاهش رطوبت

دقیق ماهیچه

ذاب و تولید گاز در اثر واکنش بین فلز م)2
ن مواد قالب یا ماهیچه یا در اثر تخریب درو

ماسه یـا تمـاس مـذاب بـا چسـب روغنـی 
ماهیچه همچنین عدم حـذف کامـل مـدل 
مومی از درون قالب می تواند باعـث ایجـاد 

.مشکل شود
افزودن مـوادي جهـت از بـین بـردن مـواد 

واکنش دهنده
ن واکنش شیمیایی که در فلز مذاب حـی)3

مانند واکنش←سرد شدن به وجود می آید
زیر در شمش هاي فوالد ریختگی

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐶𝐶 → 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐶𝐶𝐹𝐹
استفاده از روش هاي مختلف گاززدایی ـــالل )4 ـــاز در خ ـــدن گ ـــر آزاد ش در اث

عدم حاللیت گاز  درون فلز پـس از(انجماد
ماننــد آزاد شــدن هیــدروژن از ←)انجمــاد

آلومینیـــوم کـــه حفـــره هـــاي کوچـــک 
(Pinhole)یا حفره بزرگ ایجاد می کند.

Blow(گازيمک←گريریختهقطعاتعیوب:یازدهمفصل Holes(

P PP P PPPP
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میهمبهمتفاوتمحلدوازکهمذابجریاندونشدنیکیشکل
سطحدوچروكوتركصورتباآنهابرخوردمحلورسند
.شودمیظاهراکسیدهايالیههمراهبهقطعه

.رسندمیهمبهمذابجریاندوکهجاییمحل
مشکلکردنبرطرفهايروشایجادعوامل

قالبکردنپیشگرموسیلهبهگدازفوقدمايافزایشفلزاتناکافیسیالیت)1
هاراهبارهوراهبارمحلتغییرنامناسبراهگاهیسیستمازاستفاده)2
مداومویکنواختبارریزيمنقطعبارریزي)3

Cold(سردجوشی←گريریختهقطعاتعیوب:یازدهمفصل Shut(
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نامنظمهايتركشکل

محل

نآخریخاللدرتركاگر:نکته←دارزاویههايگوشه-باالحرارتیشیبیاحرارتیتمرکزدارايهايکمان
وعناین.شودمیاکسیدشدتبهمعموالتركسطحوگویندمیگرمتركآنبهگرددایجادانجمادمراحل

حوضچههاآلیاژایندرزیرا،خوردمیچشمبهبیشترهستندطوالنیانجماددامنهدارايکهفلزاتیدرترك
.افتدمیاتفاقشکستدرآنهاوبودهحرارتیهايتنشمعرضدرشدنسردخاللدرمجزامذابهاي

اماستحکوبودهباالهنوزآندماياماشدهجامدفلزکهايمرحلهخاللدرانقباضیهايتركسایرموارددر
.گردندمیایجاداستپایینآنمکانیکی

مشکلکردنبرطرفهايروشایجادعوامل
قطعهآزادانقباضازجلوگیري)1

ارتیحرشیبیاتمرکزاثردرریختگی
حرکتکهقالببودنسختوزیاد

میمحدودراگوناگونمقاطعنسبی
.کند

حداقلهبیاقالببهسلولزمانندنرممواديافزودنبابیشترتخریبقابلیتباماهیچهوقالبساختن)1
گیريقالبخاللدرتراکمرساندن

مقطعسطحناگهانیتغییراتازجلوگیريبرايطراحیاصالح)2
مبرداستفادهباراهگاهیسیستماصالح)3

انقباضیهايترك←گريریختهقطعاتعیوب:یازدهمفصل
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یمهنفضايدوبینمذابیافتنجریاناثردرجدایشخطاطرافدرفلززدگیبیرونشکل
قالب

قالبنیمهدوجدایشخطیاماهیچهیاقالبدرموجودهايتركمحل
مشکلکردنبرطرفهايروشایجادعوامل

کاهشبرايگدازفوقحرارتدرجهکاهش-قالبوماهیچهسطوحکردنسخت)1ماهیچهیاقالبدرتركوجود)1
مذابسیالیت

هااتصال محکم درجه )2هادرجهاتصالنبودنمحکم)2
:نکات

)Flash(پلیسه←گريریختهقطعاتعیوب:یازدهمفصل
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)Flash(پلیسه←گريریختهقطعاتعیوب:یازدهمفصل

قرار گرفتن مذاب درون ترك هاي قالب یا ماهیچه:veiningشدنرگه اي 
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)Flash(پلیسه←گريریختهقطعاتعیوب:یازدهمفصل

در اثر حرکت کردن دو نیمه قالب نسبت به همدیگر: Crossgointsعدم انطباق
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-شکل
قطعهدرونمحل

مشکلکردنبرطرفهايروشایجادعوامل
خارجیموادسایریاسطحیهاياکسیدافتادندامبه)1
ومناسبگیريسربارهعدماثردرکهبارریزيخاللدر

ودوجوآلودههايپاقیلازبارریزي،استفادهازقبلکافی
.تاسراهگاهیسیستمصحیحطراحیعدمعلتبهتالطم

هواورودازها،جلوگیريآخالحذفبرايفالکسافزودن)1
هامذاببه
هافیلترازاستفاده)2
حیندردقتاعمالوراهگاهیسیستممجددطراحی)3

گريریختهفرآیندانجام

Oxide(ايسربارهواکسیديآخال←گريریختهقطعاتعیوب:یازدهمفصل and Dross Inclusion(
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درککوچفرورفتگییا-قطعهدرونپراکندهونامنظماشکالباهاییحفرهشکل
هاشمشبعضیبااليدرمخروطیفرورفتگییاسطح

سطحبهنزدیکیاقطعهسطحزیرمحل
مشکلکردنبرطرفهايروشایجادعوامل

باالگدازفوقدمايازاستفاده)1انجمادحیندرفلزانقباض)1
هايمکاندرونمبردوزاحرارتمواددادنقرارباانجمادکردندارجهت)2

قالبمناسب
لبقابااليدرعایقموادازاستفدهنیزهاشمشدر)3

درمناسبحرارتیمرکزسمتبهدارجهتانجمادوجودعدم)2
مناسبمحلدرراهبارهیاتغذیهنگرفتنقراراثر

تغذیهمکانتغییر

)Shrinkage(انقباضیعیوب←گريریختهقطعاتعیوب:یازدهمفصل
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گردهايلبهباصافنامنظمهايحفرهشکل
قالبدیوارهمیانمحل

مشکلکردنبرطرفهايروشایجادعوامل
بارریزيدمايافزایشمذابپایینسیالیت)1
راهبارهاتعدادومحل،اندازهاصالحراهگاهیسیستماشتباهطراحی)2
هواکشتعدادومحلاصالحقالبدرکافیهواکشوجودعدم)3

)Misrun(نیامد←گريعیوب قطعات ریخته : فصل یازدهم
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