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گريه ريخت بر ده قانون   مروري
Prof. John Campbell

 مذاب كيفيت رعايت -1
2- جلوگيري از تالطم در ريخته گري

مذاب يكنواخت حركت عدم توقف و  -3
زدگي از حباب جلوگيري -4
قالب مذاب و هاي واكنش از جلوگيري -5
انقباضي عيوب از جلوگيري -6
مذاب دروني جابجايي  اجتناب از -7
جدايش اجتناب از -8
حرارتي عمليات از ناشي هاي  اجتناب از تنش -9

كاري ماشين از ناشي  عيوب از جلوگيري -10
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 حركت  اهميت حرف  
سيال

 موضوع تا چه  اينعدم اطالع ما از  
است حد 
راببينيم  داخل قالب  توانيم  مي آيا
 آن در توانايي  و  رينولدز   عدد -1

موضوع  تفسير 
2000 زير   سرعت  – آرام  حركت-
20000-2000 ناآرام حركت-
20000 باالي آشفته  حركت-
سطحي  تالطم  و داخليتالطم -2
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مسير تغيير  در هنگام ونا انقباض تشكيل 
افقي به عمودي حركت   -1
درجه چرخش نود    -افقي به افقي حركت   -2

 با سطح هاي سيستم  اعمال آن بر  كه طراحي  نوع  آخرين    
. است راحتتر   عمودي جدايش
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مستقيم  مسير در ونا انقباض تشكيل 
:  فشار و اثرات آن كم ناحيه  تشكيل   

1-
2-

:اقدامات الزم 
1-
2-
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 حركت اهميت تشكيل 
 و بطور نازك در مقاطع 

 مقاطع گري ريخته  كلي
اخير سالهاي  در  نازك

 آلومينيمتقابل چدن و  
خودرودر صنعت 

سطحي  نقش تنش   
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باريزيسيستم انواعمالحضه چيزقبل از هر
سرريز 

ريز كنار
ريز كف
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Of the many possible design improvements, key beneficial features include:
(1) an off-set weir basin;
(2) a correctly tapered sprue;
(3) a slim runner, correctly profiled to slow flow, and distribute melt into 
gates; and
(4) gates entering the mould cavity only at the lowest points.

:قانون دوم 
گيرد   مورد توجه قرار   بايستي  كه مواردي

مناسب  بارريز حوضچه  -1
صحيح شيب با راهگاه -2
 در جلو مناسبي  بصورت و مذاب را كنترل    قادر باشد سرعت را  كه  نازك راهگاه -3

نمايد توزيع  راهباره
.گيرد   قرار  پايين در قسمت راهباره -4
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Note:
off-set weir basin - The entry point to the whole filling 
system.

The pouring basin is off-set from the sprue (in contrast to a 
conical basin which is set in-line with the sprue), and a small 
vertical step (the weir) is an essential feature that controls 
the filling pattern.

The design of the basin is critical to the success of most 
castings. 

Conical basins should be avoided if possible.
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: قانون دوم  
گيرد   مورد توجه قرار   بايستي  كه مواردي

مناسب  بارريز حوضچه  -1
.ب و ج مناسب است 

؟ چيست  نوع الف و د مشكالت 
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Note:
sprue -- The vertical channel from the filling basin that 
conveys the metal to the lowest point of the filling system.

Best sprue designs taper, narrowing towards the base. 

The degree of taper has to be calculated precisely. Too
much taper is as bad as too little.
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مناسب  بارريزحوضچه   

الف هوا در حوضچه نوع ساكشن 
ورتكس  ايجاد
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مناسب  بارريزحوضچه   
حوضچه هوا در ساكشن 

ورتكس  ايجاد
حوضچه خروجي الزم در انحنايتوجه به 
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مناسب  بارريزحوضچه   
حوضچه   هوا در    ساكشن 

ورتكس  ايجاد  
حوضچه  خروجي  الزم در انحناي  توجه به   

حوضچه طراحي زمينه تحوالت در آخرين

نيست تاييد مورد زير هاي از نمونه هيچكدام  
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مناسب  بارريزحوضچه   
حوضچه   هوا در    ساكشن 

ورتكس  ايجاد  
حوضچه  طراحي  زمينه تحوالت در  آخرين    

حوضچه  خروجي   الزم در انحنايتوجه به  
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حوضچه  طراحي  زمينه تحوالت در  آخرين    

طراحي  دو نمونه 
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حوضچه  طراحي  زمينه تحوالت در  آخرين    

ديگر   طراحي دو نمونه 
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: قانون دوم  
گيرد   مورد توجه قرار   بايستي  كه مواردي

مناسب  بارريز حوضچه  -1
صحيح شيب با راهگاه -2

(2- A correctly tapered sprue;

كند  مي ديكته  سيال حركت  آنچه قانون   

 رعايت قاعده اين در دو تا كهسه نمونه  
.نشده است
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: قانون دوم  
 مورد بايستي  كه مواردي

گيرد  توجه قرار    
مناسب  بارريز حوضچه  -1
صحيح شيب با راهگاه -2

(2- A correctly 
tapered sprue;

 سيال حركت  آنچه قانون   
كند مي ديكته  
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: قانون دوم  
گيرد   مورد توجه قرار   بايستي  كه مواردي

مناسب  بارريز حوضچه  -1
صحيح شيب با راهگاه -2

(2) ََA correctly tapered sprue;



1384دانشگاه علم و صنعت ايران           همكاري   با  مهندسي  تمام مواد     شركت  -گري ريخته دوره ده قانون      21

: قانون دوم  
گيرد   مورد توجه قرار   بايستي  كه مواردي

صحيح شيب  با راهگاه
. شودمي دخول هوا   منجر به كه است زياد شيب مورد ايندر 
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نامناسب شيب با راهگاه  
است شده  خالء-مكش حالت باعث  نامناسب شيب  موردايندر 
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نامناسب شيب با راهگاه  
است كدام مناسب شيب 
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است كدام مناسب شيب 
ميĤيد به دست تئوري از آنچه در بزركتر     در صد 20
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دار  اشكال هاي طراحي



1384دانشگاه علم و صنعت ايران           همكاري   با  مهندسي  تمام مواد     شركت  -گري ريخته دوره ده قانون      26

In particular, the gates are the key control point for 
making sure melt velocity is held to below 0.5 m/s.

Velocities higher than 0.5 m/s into the mould cavity will 
cause the melt to jet into the mould, creating oxide and
bubble damage in the casting.

Properties, leak tightness, and corrosion resistance
will all be randomly degraded in proportion to any excess 
velocity.
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Sources of Trouble -- Buyers should note that 
particularly damaging features include:

-conical pouring basins, 
-oversized sprues and runners, 
-and wells at the base of sprues. 

These all contribute to the entrainment of bubbles and 
oxides, and thus lead to the random degradation of 
properties.

These features must be avoided to successfully procure 
reliable castings.
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Sources of Trouble -- Buyers should note that 
particularly damaging features include:

-conical pouring basins, 
-oversized sprues and runners, 
-and wells at the base of sprues. 

 توان گفت   مي   مورد چه    اين  در 
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است شده كار اخير سالهاي   در كه مختلف هاي طراحيانواع 
 تطبيق عمودي جدايش با سطح   هاي سيستمنمونه چهارم خوب است و بر  

.دارد
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-and wells at the base of sprues. 
ولش ول رو  

سيستم   هاي جديد  كه منطبق بر روشهاي با سطح جدايش عمودي هستند به  راحتي  چنين   
.كنند  مي را فراهم  امكاني
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-and wells at the base of sprues. 
راهگاه  پاي حذف حوضچه     

سيال    حركت  بر نحوه تطبيق  جهت جديد هاي  طراحي 
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راهگاه پايحذف حوضچه   -
سيال    حركت  بر نحوه تطبيق  جهت جديد هاي  طراحي 
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Note:
gate -- The channels leading off from the 
runner into the mould cavity.

. دارد اشكال  طراحي   اين
مذاب در هنگام ورود به 

 در كه جايي  اولين  از راهبار
 مي است وارد قالب مسير 
. شود
: مواردساير 

1-
2-
3-
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Note:
gate -- The channels leading off from the 
runner into the mould cavity.

مناسبتر     طراحي 
 مي را پر راهبارمذاب اول 

. شودمي بعد وارد قالب  كند 
: مواردساير 

1-
2-
3-
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.چيست   طراحي  اين اشكاالت   
1-
2-
3-
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.چيست   طراحي  اين اشكاالت   
1-
2-
3-
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 مقابل به نحوه    شكل در 
 توجه ريز كف اجراي
شود

 روش به اين اهميت
 از جلوگيريخاطر 
است تالطم 

 همه دردسر اين
قالبگيري 

 قطعات  برايالبته 
حساس مقرون به صرفه  

است
 شود گرافي راديواگر 

شود ميمعلوم 
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 سه مورد به ايندر 
 ريز كف اجراينحوه  
شودتوجه 

 روش به اين اهميت
 از جلوگيريخاطر 

تالطم است 
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Note:
runner -- The horizontal channel from 
the sprue exit, distributing the metal
to the gates.
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طراحيدو نوع  
 بهتر استكدام 
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طراحي
 كنترل  جهت اي تيغه از نوع راهبار جديد 

تالطم
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طراحي
 تالطمكنترل  جهت راهبار جديد 
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طراحي
 راهبار جديد 

 كنترل جهت 
تالطم
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 راهگاهي سيستم طراحي
در علمي هاي يافته آخرينبر اساس 

 انگليس بيرمنگام دانشگاه 
روي بر  تحقيقات  اين

سيال حركت 
همچون ابزاري با استفاده از  

گري ريخته همزمان با  راديوگرافي 
و 

 كامپيوتري سازي شبيه
است  بوده متمركز


