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کلیدید←هاماهیچه:پنجمفصل

ماهیچه ها

شرایط یک مخلوط ماهیچه ي مناسب

روش هاي استحکام دهی به مخلوط ماهیچه

فرآیند جعبه داغ

فرآیند جعبه سرد

فرآیند پخت در اجاق

فرآیند جعبه گرم

انواع جعبه ماهیچه
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مقدمه←هاماهیچه:پنجمفصل

مجزا اغلب اوقات از ماسه تهیه شده و داراي استحکام کافی است تا بتوان آن را به طورماهیچه ) 1
.و خارج از درجه قالبگیري حمل و نقل کرد

هــا معمــوال درون قالــب هــاي ریختــه گــري جاســازي شــده و خصوصــیاتی هماننــد ماهیچــه ) 2
جـاد کـرد که به طور عادي نمی توان توسط تکنیک هاي قالبگیري درون قالب ای...سوراخ،شکاف و 

.را تولید می کنند
ن طراحی ماهیچه ها باید تکیه گاه نیز ایجاد شود تا بتوان ماهیچه را در جـاي مناسـب درودر ) 3

.قالب قرار داد

:ماهیچه سازيروش هاي ) 4

.از یکدیگر متمایز می شونددهی فرآیند استحکام )2و مورد استفاده چسب ) 1براساس 
حکام ها را با متراکم کردن مخلوط ماسه درون قالبی به نام جعبه ماهیچه و سپس استماهیچه ) 5

.دهی به آن تولید می کنند

.جعبه ماهیچه می تواند چوبی یا فلزي باشدجنس ) 6
ه ضربه اي یا فشاري و یا دمـش مخلـوط ماسـه بـ(ماهیچه را با دست یا توسط ماشینمخلوط ) 7

.درون جعبه متراکم می کنند) درون جعبه ماهیچه
تـا 560استفاده از هواي متراکم با فشار (هاي ماهیچه سازي قدیمی تر بر اساس دمشماشین ) 8

700𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾در .طراحی شده انـد)جهت دمیدن مخلوط ماسه به درون جعبه ماهیچه با سرعت باال
هنمایش مقطع دستگاه دمش ماهیچ.این روش هواي دمش از طریق هواکش هاي قالب خارج می گردد
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Core(ماهیچهجعبهانواع←گريریختهقطعاتعیوب:پنجمفصل box(

ماهیچهجعبهانواعازنمونهچند
.استبازسویکازکهتکهیک)الف

.عموديجدایشخطباتکهچند)ب

تکهچند)ج
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مناسبماهیچهمخلوطویژگی←گريریختهقطعاتعیوب:پنجمفصل

.نگرددگرمتركایجادموجبتاباشدمتناسبفلزاستحکامباباالدمايدرماهیچهاستحکام)1
.شودخردقطعهانقباضباهمراهانجمادطولدر)2
.کنندایجادمذابفلزبرابردرمناسبیوصافسطح)3
.نکندنفوذآندرونمذابیانشودشستهمذابتوسط)4
.باشدمقاومنیزگدازفوقازناشیگرمايبرابردر)5
.نکندجذباضافیرطوبتوندهددستازراخودخواصواستحکام،انباردرنگهداريطولدر)6
.باشدداشتهنقلوحملهنگامدرمناسبمقاومت)7
.کندحفظگريریختهحینوقبلراخودشکل)8
.ندهدواکنشقالبدرموجوداتمسفریامذاببا)9

.نچسبدقطعهماهیچهجعبهبه)10
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ماهیچهمخلوطبهدهیاستحکامروش-ماهیچهازاستفادهنحوه←گريریختهقطعاتعیوب:پنجمفصل

1(Hot Box
2(Warm Box

3(Cold Box←ار استحکام بخشی در اثر اسـتفاده از گاز،بخـ
.آب یا کاتالیزور هاي مایع انجام می گیرد

4(Oven-Bake←در درون اجاق حرارت می بیند.

مـورد اسـتفاده قـرار )green core(تواند به صورت تـرمی ) 1
.گیرد

توانــد پــس از اســتحکام یــابی بــراي تحمــل شــرایط مــی ) 2
.قالبگیري یا بارریزي مورد استفاده گیرد

:ماهیچهمخلوطبهدهیاستحکامروش
یکاتیسیلیاآلیچسبیکازاستفادهبردهیاستحکامروش

.یابدمیاستحکاممختلفهايروشباکه
:هافرآیندانواع

حرارت عامل اصلی استحکام بخشی است←
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گرمجعبهوداغجعبهفرآیند←ماهیچهمخلوطبهدهیاستحکامهايروش←گريریختهقطعاتعیوب:پنجمفصل

داغجعبهفرآیند)1
ايپوستههايقالببراياستفاده-
شدهپیشگرمجعبهازاستفاده-

مزایا
باالابعاديدقت)1
ماهیچهجاییبهجاوهاهواکشتعبیهدرسهولت)2

ماهیچهجعبهجنس
آلومینیوم)3چدن)2فوالد)1

انجامروش
.گرددمیگرمپیشسانتیگراددرجه230-260درحدودماهیچهجعبه)1
گرددمیسرددقیقهازکسريدرمخلوطوشودمیدمیدهشدهپیشگرمحعبهدرونبهماهیچهمخلوط)2
.شودمیدادهبیرونماهیچهمناسبهاياندازبیرونوسیلهبهسپس)3

گرمجعبهفرآیند)2
:داغجعبهفرآیندباتفاوت

ترفعالچسبازاستفاده)1
سانتیگراددرجه150-190حدودتاماهیچهجعبهشدنپیشگرمدمايکاهش)2
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سردجعبهفرآیند←ماهیچهمخلوطبهدهیاستحکامهايروش←گريریختهقطعاتعیوب:پنجمفصل

سردجعبهفرآیند)3

چسبنوع:قبلروشدوباتفاوت

نکات

عتاب)مایعهايکنندهسختدر(شدنسختزمان-

ازگازعبورامکانباید:گازدمشهايفرآینددر-
گرددفراهمماهیچهمیان

ماهیچهجعبهجنس
رزینباشدهپوشیدهچوب

مقدار سخت -
کننده مایع

ماسهدماي-
.است
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اجاقدرپختفرآیند←ماهیچهمخلوطبهدهیاستحکامهايروش←گريریختهقطعاتعیوب:پنجمفصل

اجاقدرپختفرآیند)3
ماهیچهجعبهازآمدنبیرونازپسشکلحفظجهتچسبوآبرس،خاكیاذرتآردباماسهشدنمخلوط-
اجاقدرونسانتیگراددرجه200-260دمايدرشدنپخته-

مزایا
دهیاستحکاميپیچیدهتجهیزاتبهنیازعدم-
ماسهمخلوطدررفتهکاربهموادبودنقیمتارزان-

معایب
روشایندرتولیديهايمتهیچهپایینابعاديدقت-
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