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بنديتقسیمومعرفی←آنتجهیزاتومدل:ششمفصل

.در قالب هاي یکبار مصرف به کار می رودمدل 

استفادهنظر دفعات انواع مدل از )1

از جنس موم یا پلی استایرن←هاي از بین روندهمدل )1-1
فشردهاز جنس چوب،فلز،پالستیک ←هاي دائمیمدل )1-2

استفادهمدل از نظر نوع انواع )2

.مستقیما براي قالبگیري و ریخته گري به کار می روند←تولیدمدل )2-1
.براي تولید مدل پالستیکی به کار می روند←اولیهمدل )2-2
.براي تولید مدل هاي کپی به کار می روند←کمکیمدل )2-3



پلی اورتان چدن آلومینیوم چوب  خصوصیت
خوب مناسب خوب عالی ن قابلیت ماشـی

کاري
عالی عالی خوب ضعیف ــــــــت  مقاوم

سایشی
مناسب عالی خوب ضعیف استحکام

عالی خوب مناسب عالی رقابلیت تعمی

عالی ضعیف عالی عالی ـــــت در  مقاوم
برابر خوردگی

جنسنظرازبنديتقسیم←آنتجهیزاتومدل:ششمفصل

هاخصوصیتازبرخیوجنسنظرازمدلانواع

حملتاصطکاكمخصوصاوجوي،رطوبت،ماسه،فشار،لرزشعواملبرابردرتاشودگرفتهنطردرايگونهبهبایدمدلجنس
.دادانجامآنباراقالبگیريتعدادحداکثربتوانوباشندداشتهزیادي



معایبمزایا
تنبرداشوتابانقباض،تورممستعدرطوبتاثردر)1پایینهزینه)1

.هستند باالمقاومت)2
وزنسبکی)3
خوبپذیريشکل)4

چوبیمدل←جنسنظرازبنديتقسیم←آنتجهیزاتومدل:ششمفصل



جنس

1(Polystyrol
2(PVC
3(Polyurethane
)رزین(هارتساپوکسید)4

معایبمزایا
باالترهزینه)1شیمیاییعواملبرابردربسیارپایداري)1
وچوبهبنسبتصافبسیارمیکروسکوپیسطوحداشتن)2

فلز
چوبیهايمدلبهنسبتفرموابعادبهترحفظ)3
قالبگیريموادازخوبشدنجداخاصیت)4
مکانیکیعواملبرابردرمقاومت)5
کاريتمیزدرسهولتوخوببسیارپذیريشکل)6
چوبیهايمدلبهنسبتبیشتردوام)7

)پالستیکی(مدل مصنوعی←جنسبندي از نظر تقسیم ←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم



نوعی پلی استیرن سبک (←اسفنج هاي خیلی سبکجنس
یونولیت←)وزن

به صورت صفحه اي و بلوكشکل

قطعات با کیفیت پایین و تعداد کمکاربرد

اسفنجیمدل ←تقسیم بندي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم



فوالد-چدن-مس-آلومینیوم←آلیاژ هاي ریختگیجنس
معایبمزایا

شیمیاییعواملبرابردرخرابی)1مکانیکیعواملبرابردرمقاومت)1
باالدوام)2
ابعاديدقت)3
ابعادحفظ)4
یچوبهايمدلازبهترصیقلوکاريپرداختقابلیت)5
باالحرارتتحملقابلیت)6

مدل فلزي←جنسبندي از نظر تقسیم ←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم



گچ،پودر سنگجنس
معایبمزایا

شدناستفادهقابلغیروگچیهايمدلتوسطرطوبتجذب)1آنهارويکارکردنقابلیتوبودننرم)1
آنها

با دستگاه قالب گیري مناسب نبودن براي )2قیمتارزان)2
اسید و در مدل هاي سنگی فعل و انفعاالت شیمیایی باعث تولید)3

.خوردگی فلزات می گردد

مدل هایی از جنس مواد معدنی←جنساز نظر تقسیم بندي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم

مدل هاي تفاوت 

گچیو سنگی 

نکات

موارد 

مصرف

.دمدل هاي سنگی محکم تر و سخت تر هستن)1

.سنگی کمتر استمدل هاي در جذب رطوبت )2
بـا اسـتفاده از مـدل هـاي سـنگی مـی تــوان )3

.ادقالبگیري با دستگاه هاي لرزان نیز انجام د

.دهاي گچی قبل از استفاده باید به مدت یک هفته در محیطی خشک نگهداري شومدل )1

.باال بردن دوام مدل هاي گچی و سنگی از رنگ استفاده می شودبراي )2

.گچ را می توان با افزودن پلی وینیل استات افزایش دادخواص )3

.ودرنگ براي جلوگیري از خوردگی فلزات در اثر اسید هاي مدل سنگی استفاده می شاز )4

قطعات کوچک آزمایشی)4پس قالب ها و )3مدل اصلی ، )2مدل صفحه اي ، )1: مدل هاي گچی

رزانعالوه بر موارد باال براي تولید مدل هاي صفحه اي مخصوص قالب گیري با دستگاه هاي ل: مدل هاي سنگی



جنس
موممانندپایینذوبنقطهبامواد)1
منبسطاستایرنپلیمانندآسانتبخیربامواد)2

)EPS(شده

موارد مورد استفاده
)مومیمدل(دقیقگريریخته)1
ستایرنمدل پلی ا←)شوندهفوم تبخیر (ریخته گري تو پر)2

هاي یک بار مصرفمدل ←جنساز نظر تقسیم بندي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم

.از نوع حیوانی،گیاهی،معدنی و مصنوعی هستند)1
.در دماي محیط نسبتا سفت و سخت هستند)2
.ست40اCͦدرجه ذوب آنها باالي )3
.در نزدیکی دماي ذوب کلیه خواص خود را از دست می دهند)4
قابلیت مخلوط شدن با مواد دیگر)5

هاخواص موم 



توضیحات

رار براي تولید قطعات تعداد کـم مـی تواننـد نـورد اسـتفاده قـ
.بگیرد

د قطعـه بیشتر براي تولید قطعات آزمایشی یا نمونه و در تولیـ
ه بـه صـورت یـک یـا دو تکـ.اصلی به ندرت استفاده می شـود

.هستند
معایبمزایا

.داستفاده از آنها باعث افزایش هزینه قالبگیري می شو)1ساده)1
اوت استفاده از این مدل ها دو تولید قطعات اصلی باعث تف)2ارزان)2

.در کیفیت قطعات تولید شده می شوند
مشکالت قالب گیري)3

مدل آزاد←از نظر کاربردتقسیم بندي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم

مدل آزاد دو تکه مدل آزاد یک تکه



توضیحات

هاي چند تکه اي هستند که قسمت هاي مربوط به درجه روییـمدل 
آن صفحه يکه بهیک صفحهو زیرین آن بر روي دو طرف مخالف 

.می گویند قرار می گیرد) Mouth Plate(دورو
رو مدل سیستم هاي راهگاهی و تغذیه نیز می تواند روي صفحه دوـ 

.نصب گردد یا به صورت یکپارچه با آن نیز تولید شود
با اندازه هاي .(براي تعداد متوسط تا زیاد قطعه به کار می روندـ 

)کوچک تا متوسط
معایبمزایا

.هزینه ي ساخت باالتر که با مزایاي آن جبران می گردد)1دقت ابعادي قابل توجه)1
ولید در تعداد ت(سهولت و سرعت بخشیدن به فرآیند ریخته گري)2

)باال
)در تولید تعداد باال(افزایش کیفیت قالب تولید شده)3

صفحه اي دو رومدل ←از نظر کاربردتقسیم بندي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم



توضیحات
مشاهده ي مدل هاي صفحه اي دورو فقط قسمت هاي 

ه مربوط به درجه هاي رویی و زیرین یک قالب بر روي صفح
.هاي چندگانه نصب می شود

معایبمزایا
هزینه باالتر تولید نسبت به مدل هاي دورو)1دقت ابعادي قابل توجه)1
هزینه پایین تر قالب گیري)2

دو نیمهمدل ←از نظر کاربردتقسیم بندي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم



اضافات مدل سازي
کاريماشین اضافات )1

براده بردارياضافات )1-1
کاري،سنگتراشکاري،فرزکاري،سوراخ ـ براي انجام عملیات 

....کاري و 
ـ اضافه براده برداري به جنس فلز،اندازه،شکل قطعه،زبري

سطح و عیوب سطحی قطعی،اعوجاج و دقت ابعادي مورد نیاز 
.بستگی دارد

هاي حمل و نقلزائده )1-2
سنگینـ براي ایجاد سهولت در حمل و نقل قطعات 

هاي مخصوص بستن به ماشینزائده )1-3
ـ براي تراشکاري

گريریخته اضافات )2
راهگاهیسیستم )2-1
انجمادحین انقباض )2-2

:نوع انقباض داریمسه 
می با طراحی و نصب تغذیه هاي مناسب بر طرف:مایعانقباض -

.شود
حین انجمادانقباض -
ی بر با ساختن مدل بزرگترنسبت به قطعه اصل:جامدانقباض -

.اساس ضرایب انقباض فلز برطرف می شود
ت جامد می تواند از ضخامت مقطع،جنس و صالبانقباض :نکته
ئوري و روش ریخته گري تأثیر گرفته و نسبت به مقدار تقالب 

.تفاوت داشته باشد

اضافات مدل سازي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم



اضافات مدل سازي
کاريماشین اضافات )1

براده بردارياضافات )1-1
....کاري،سنگ کاري و تراشکاري،فرزکاري،سوراخ ـ براي انجام عملیات 

نیاز ـ اضافه براده برداري به جنس فلز،اندازه،شکل قطعه،زبري سطح و عیوب سطحی قطعی،اعوجاج و دقت ابعادي مورد
.بستگی دارد

هاي حمل و نقلزائده )1-2
سنگینـ براي ایجاد سهولت در حمل و نقل قطعات 

هاي مخصوص بستن به ماشینزائده )1-3
ـ براي تراشکاري

اضافات مدل سازي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم



اضافه انقباضی براي بعضی از آلیاژ هاي ریختگی

درصد انقباض در حالت آلیاژ
نسبت متناظر(%)جامد

64در1/61فوالد

120در0/81هاچدن

70در1/41برنج ها

77در1/31هاي آلومینیومآلیاژ

گريریخته اضافات )2
راهگاهیسیستم )2-1
انجمادحین انقباض )2-2

:نوع انقباض داریمسه 
طراحی و نصب تغذیه هاي مناسب بر طرف میبا :مایعانقباض -

.شود
حین انجمادانقباض -
بر ساختن مدل بزرگترنسبت به قطعه اصلیبا :جامدانقباض -

.اساس ضرایب انقباض فلز برطرف می شود
ت جامد می تواند از ضخامت مقطع،جنس و صالبانقباض :نکته
ئوري و روش ریخته گري تأثیر گرفته و نسبت به مقدار تقالب 

.تفاوت داشته باشد

اضافات مدل سازي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم



اضافات مدل سازي←مدل و تجهیزات آن: فصل ششم
:قالبگیرياضافات )3
:بند هاپشت )3-1

شت پ(براي جلوگیري از تاب برداشتن و شکستن مدل هاي داراي دیواره هاي نازك از تقویت کننده ها
در مواردي که امکان استفاده پشت بند ها موجود نباشد از ماهیچه هاي .استفاده می شود) بند ها

.پوششی استفاده می گردد

:قالبگیريشیب )3-2

:دارداین شیب بستگی به عوامل زیر . جهت سهولت خروج مدل از قالب

فاع براي نمونه هاي کم ارت←.ارتفاع بیشتر شود شیب مدل کمتر می گرددهرچه : مدلارتفاع)الف
درجه 1تا 0/5درجه و براي نمونه هاي مرتفع شیب حدود 5تا 2و پره ها شیب حدود ، ناو نظیر فلنج ها

است

ارندبه شیب کمتري نیاز د) مانند مدل هاي فلزي(داراي سطوح براقمدل هاي : مدلسطحکیفیت)ب
را از در این حالت مدل.قطعات دقیق تر شیب کمتري مورد نیاز استبراي : ریختگیقطعهدقت)ج

.مواد صیقل پذیر نظیر فلزات و مواد پالستیکی انتخاب می کنند
در قالب .به روش خالء یا پوسته اي به شیب کمتري نیاز دارددر قالبگیري : قالبگیريموادجنس)د

.باید شیب بیشتر اعمال شود) رزین(و یا ماسه) سیمان(گیري با مواد روان
شیب کمتري نیاز ) به صورت شانه اي(هاي متحرك مدل: بیرون آوردن مدل از قالبروش )ه

.موقعی که قالب از مدل جدا شود شیب بیشتر و در حالت برعکس شیب کمتري نیاز است.دارند
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