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كليديد←گذاريتغذيه:دهم فصل

قانون زمان انجماد
Time of solidification( )

قوانين 
تغذيه 

Time of solidification( )
قانون حجم تغذيه

(Volume of Feeder  )

شوك حرارتي -1
تغذيه تخريب زود هنگام قالب  - 2        

ذي
گذاري

يقانون فاصله مذاب رساني
گذاري

از نظر محل جايگذاري نسبت به قطعه

Feeding Distance( )

تقسيم بندي 
ا تغذيه هاذ

از نظر ارتباط با اتمسفر بيرون قالب
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مقدمه←گذاريتغذيه:دهم فصل
:انقباض هاي مختلف يك آلياژ يا فلز مذاب در حين سردشدن

مايعانقباض) 1
ضمن انجمادانقباض ) 2
جامدانقباض ) 3

شوك حرارتي -1

.از تغذيه استفاده مي شود انقباض ضمن انجمادبراي برطرف كردن 
.  البته استفاده از تغذيه ذر آلياژ هاي با دامنه انجماد زياد مناسب نيست

تخريب زود هنگام قالب-2       
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گذاريتغذيهقوانين←گذاريتغذيه:دهم فصل
شرط زمان انجماد) 1
.تغذيه بايد پس از قطعه منجمد شود -

قط ا غذ ا ان ك ا ا
به فلز ،جنس قالب، ظرفيت (ضريب ثابت قالب 

ا تگ گال ت ا انش ا )گ

)2تا  1.5بين (ضريب ثابت چورنيفقانون 

براي اين كه انجماد تغذيه ديـر تـر از قطعـه-
بيشتر از % 25صورت گيرد زمان انجماد آن را 

.قطعه در نظر مي گيريم
د اد ا ا ا ات قط از ض ل د

.)گرمايي،رسانش حرارتي و چگالي بستگي دارد

زمان انجماد قطعه

مدول بعضي از قطعات بـا احجـام سـاده در -
جــدول بزرگتــر در :(جــدول زيــر آمــده اســت

)اساليد بعدي

)نسبت حجم به سطح خنك شونده(مدول قطعه
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گذاريتغذيهقوانين←گذاريتغذيه:دهم فصل
مدول برخي احجام ساده
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گذاريتغذيهقوانين←گذاريتغذيه:دهم فصل
حجم كافيشرط ) 2
.بايد حجم كافي از مذاب مذاب براي جبران انقباض خود و انقباض قطعه در حال انجماد را داشته باشدتغذيه  - 

ذ

.حجم مذابي كه درون تغذيه جامد مي شود

حجم تغذيه

حجم مذاب در دسترس براي جبران انقباض 

انقباض قطعه در اثر انجماد
حجم قطعه شعاع تعذيه
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گذاريتغذيهقوانين←گذاريتغذيه:دهم فصل
رسانيفاصله مذاب شرط ) 3
بايد به تعداد و فواصل مورد نياز بر روي قطعه طراحي شود تا امكان مذاب رساني به تمام قسمت هاي مورد نياز فراهم تغذيه  - 

.گردد
براي جبران انقباض الزم است تا مذاب امكان رسيدن به مناطق مختلف قطعه را داشته باشد و به همين جهت تحقق چند  - 

است ضروري زير :شرط زير ضروري است:شرط
جهت دار به سمت تغذيهانجماد ) 1
گراديان دمايي كافيوجود) 2 يوجو يي ن ي ر
مذاب رسانيفاصله ) 3
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گذاريتغذيهقوانين←گذاريتغذيه:دهم فصل
انجماد جهت دار به سمت تغذيه) 1
 Chillها استفاده كرد كه  Chillبراي انجام اين كار مي توان از ماسه هايي با قدرت سرد كنندگي متفاوت در مناطق مختلف قطعه يا  -

ش ق :ها به دو دسته تقسيم مي شوندا
1 (Chill هاي خارجي
مس- و گرافيت ، فوالد جنس باال(از حرارتي هدايت )داراي )داراي هدايت حرارتي باال(از جنس فوالد ، گرافيت و مس 
جايگذاري در ديواره قالب -
.باعث كاهش انقباض نيز مي شوند -
2 (Chill هاي داخلي
قطعات جامد فلزي از جنس مذاب -
.)پس از ذوب جزئي از قطعه اصلي مي شوند(جايگذاري درون قالب -
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گذاريتغذيهقوانين←گذاريتغذيه:دهم فصل
وجود گراديان دمايي كافي ) 2
.درجه سانتيگراد بر ميلي متر كمتر باشد ،امكان ايجاد تخلخل انقباضي در قطعه وجود دارد1تا0/1اگر گراديان دما به سمت تغذيه از -
.درجه ساتيگراد بر ميليمتر بر آورد شده است 2و براي آلياژ هاي آلومينيوم حدود  1حداقل گراديان دمايي براي آلياژ هاي مس حدود  -
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گذاريتغذيهقوانين←گذاريتغذيه:دهم فصل
فاصله مذاب رساني) 3
‐Chill ها بر فاصله مذاب رساني نيز تاثير گذارند كه اثر آن در جدول زير مشخص شده است.
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ها تغذيهبنديتقسيم←گذاريتغذيه:دهم فصل

از نظر محل جايگذاري) 1
)a(معمولي تغذيه )a(تغذيه معمولي
)b(تغذيه از كنار
)c(زتغذيه از باال
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ها تغذيهبنديتقسيم←گذاريتغذيه:دهم فصل

از تماس با اتمسفر بيرون قالب) 2
)a(باز تغذيه )a(تغذيه باز
)b(تغذيه كور) استفاده ازWillium core   جهت

.)تخليه تغذيه از هوا الزم است
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مثال←گذاريتغذيه:دهم فصل

قطعه زير را در نظر بگيريد) 1
شده)الف( رسم كامل نيمه بصورت قطعه قطعه بصورت نيمه كامل رسم شده) الف(

است
به ابعاد قطعه توجه شود) ب(
به دايره رسم شده در قسمت ضخيم و ) پ(

كه قسمت ضخيم  -ميليمترآن 100– قطر 
.قطعه است دقت شود و

است GG25جنس قطعه چدن – )  ت(
.كيلو گرم است175وزن قطعه - )ث(
جهت محاسبه زمان بار ريزي - )ج(

T= S* Wexpاز رابطه  (0.5) 

S= 1.5, 2, 3

T= 20, 26, 35 seconds
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مثال←گذاريتغذيه:دهم فصل

قطعه زير را در نظر بگيريد) 1
سانتيمتر مربع13/6راهگاه فرعي يا راهباره) الف(
.مقطع براي قالبگيري راحت تر ذوزنقه در نظر گرفته شده است. شده و اعداد نشان داده شده در سمت چپ حاصل مي شود 6تقسيم بر ) ب(
براي سيستم چوك  - راهبار -نسبت اصلي ظاهرا فشاري است ليكن با تغيير در ايتداي رابار اصلي.اندازه مقاطع مشخص شده0/8:0/9:1با استفاده از نسبت) پ(

در نظر گرفته شده است
.سانتيمتر بر ثانيه انتخاب شده است 90اندازه سرعت –) ت(
كيلو بر سانيمتر مكعب0/0072تانيه و چگالي20كيلو، زمان با ريزي 175با در نظر گرفت سرعت به مقدار فوق، وزن -)ث(
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مثال←گذاريتغذيه:دهم فصل

قطعه زير را در نظر بگيريد) 1
نمايش)الف( راهگاهي سيستم سيستم راهگاهي نمايش) الف(

داده شده است
عدد 6تعداد راهباره ) ب(
2/25سطح مقطع هر راهباره ) پ(

سانتيمتر است
تعداد تغذيه دو عدد و ابعاد–)  ت(

در ½  قطر حداكثر قطعه ضربدر 
نظر گرفته شده

برابر قطر  1/5ارتفاع تغذيه ) ج(
تغذيه

ذ ل9گل ميلمتر و90گلويي تغذيه) چ(
ميليمتر 15تا  10ارتفاع 
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