
گريریختههايقالب:چهارمفصل

:چهارمفصل

قالب هاي ریخته گري
1درس ریخته گري 

دیواندريدکتر مهدي 

حسین مهتاب پور: تهیه تصاویر
حسین مهتاب پور: تهیه متن

حسین مهتاب پور: تهیه اسالید ها

دانشکده مواد و متالورژي
دانشگاه علم و صنعت ایران
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کلیدید←گريریختههايقالب:چهارمفصل

ــاي  ــب ه قال
ریخته گري

انواع قالب ها

مواد تشکیل دهنده مخلوط ماسه

قالب هاي دائمی

قالب هاي ماسه اي
ماسه ریخته گري

سب ها و فعال کننده هاچ

مواد افزودنی به مخلوط ماسه

خواص عمومی ماسه هاي ریخته گري

تقسیم بندي از نظر خلوص
اییتقسیم بندي از نظر ترکیب شیمی

تقسیم بندي از نظر نوع استفاده

)تر،خشک و گرم(استحکام

نفوذ پذیري

دیر گدازي

قابلیت شکل پذیري

پایداري حرارتی

کیفیت سطحی

قابلیت متالشی شدن

آزمایش ماسه هاي قالب گیريقابلیت استفاده مجدد
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هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

ماسه،مواد سرامیکی،گچ: جنس←مخصوص یکبار بارریزي←موقت)1
.کردتولید از یک قطعه ریخته گري بیش می توان ←دائمی)2
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دائمیهايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

تولید قطعه)2) ریخته گري مداوم(شمش ریزي) 1←کاربرد
معایب
تواناییها،عدمآلیاژهمهبراينبودنباال،مناسبهزینه
بودنلزیاد،مشکبسیاروزندارايیاپیچیدهقطعاتتولید

سرعتعلتبهگذاريتغذیهوراهگاهیسیستمطراحی
باالانجماد

مزایا
اص خـوخوب،بهبـود ابعادي باال،دقت تولید باال،سرعت طول عمر 

جـویی در مـذاب باال،صـرفه مکانیکی بـه علـت سـرعت انجمـاد 
جویی در عملیات تکمیل نهاییمصرفی و صرفه 

فلزيجنس متداول براي تولید قالب هاي 
)  هعمومی ترین آلیاژ مورد استفاد(خاکستري چدن )1
) آلومینیوم و منیزیمبراي (آلومینیوم)2

)براي مس(قالب فوالدي با پوشش گرافیت)3

آلیاژ هاي مناسب براي ریخته گري
آلومینیوم،منیزیم،مس،چدن و روي
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آلیاژ
دفعات ذوب ریزيتعداد

100010000100000
)میلیمتر 25ترین اندازه قطعه بزرگ(قطعات کوچک

خاکستري،فوالد چدنروي
1020

خاکستري،فوالد چدن
1020خاکستري،فوالد چدن1020

خاکستري،    چدنیمآلومینیوم،منیز
1020فوالد 

خاکستري،فوالد چدن
11H،فوالد قالب 1020

خاکستري با اجزاي داخلیچدن
14Hاز جنس فوالد

چدن آلیاژيخاکستريچدنخاکستريچدنمس
چدن

دتعدادي ریخته نمی شوچنینخاکستريچدنخاکستريچدنخاکستري

)میلیمتر 900ترین اندازه قطعه بزرگ(قطعات بزرگ

د خاکستري، فوالچدنروي
11H

خاکستري، فوالد چدن
11H11خاکستري، فوالد چدنH

خاکستري،                چدنخاکستريچدنخاکستريچدنیمآلومینیوم،منیز
14Hو11Hفوالد 

چدن آلیاژيچدن آلیاژيچدن آلیاژيمس
چدن

دتعدادي ریخته نمی شوچنینخاکستريچدنخاکستريچدنخاکستري

هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل
متالورژیکی مؤثر در انتخاب جنسعوامل 

قالب

ذوبیدیر )1
حاله مانند است(بودن تغییرات ساختاري حداقل )2

در اثر تغییر دما) فازي
بودن دامنه انبساط و انقباض سطحیحداقل )3

فلز

انتقال حرارت باالسرعت )4

بودن اصطکاك بین قطعه و قالبحداقل )5
کس دماي بارریزي با طول عمر قالب رابطه ع:نکته
.دارد

عوامل اساسی مؤثر در انتخاب جنس قالب
مذابدرجه حرارت فلز )1

قطعه ریختگی اندازه )2
داد تعـ(تعداد قطعات تولیدي توسط یـک قالـب) 3

Mold Cavityدرون قالب(

مواد سازنده قالبهزینه )4
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دهندهتشکیلاجزاي←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

6

ماسه)1

چسب)2

فعال کننده)3

مواد افزودنی)4



اصلیهايویژگی←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

دیر گدازي•
پایداري ابعادي و ساختاري در دماي •

باال
شکل و اندازه دامنه مناسب•
عدم واکنش شیمیایی با مذاب•
حداقل قابلیت ترشوندگی با مذاب•
تطابق با چسب مورد استفاده•
اقتصادي بودن•
عدم تولید گاز در برخورد با مذاب•
قابلیت نفوذ گاز•

ویژگی هاي اصلی←ماسه
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خلوصنظراز←بنديتقسیم←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

20%داراي ←)ماسه انباشته(ماسه چسبدار طبیعی) الف
خاك رس

مزایا
فراوانی و ارزانی ) 1
به طور طبیعی داراي خواص چسبی بوده و و با آب خواص ) 2

خود را به دست می آورد
معایب

دیر گدازي کم) 1
قابلیت کم نفوذ گاز) 2
قلیاییهمراه داشتن مقدار نسبتاَ زیادي از اکسید هاي )3

ا درصد کمتر چسب ی-
فاقد چسب فعال

در دسترس به صورت-
ماسه رود خانه ي

←ماسه طبیعی بدون چسب) ب

مزایا
خلوص باالدرجه ) 1
بودن شکل ماسهکروي )2
کمتر بودن مقدار اکسید هاي قلیایی و آهک)3

تولید به وسیله خرد کردن،دانه ←ماسه مصنوعی)ج
بندي و شستشوي ماسه سنگ هاي سیلیسی

مزایا
ی مخلوط بهتر ترکیب و خواص فیزیکی و مکانیککنترل ) 1

ماسه
گدازي باالدیر ) 2
دسترس بودندر ) 3
بازیابی و مصرف مجددقابلیت ) 4

معایب
باالقیمت ) 1
دار بودن دانه هاي آن که باعث مصرف چسب گوشه )2

.بیشتري می شود
آماده سازي جهت قالب گیريدشواري ) 3
اسهبودن استفاده از میکسر جهت تهیه مخلوط مالزامی ) 4
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شیمیاییترکیبنظراز←بنديتقسیم←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

2.65𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3چگالی← 
(α)کوارتز←اتاقدماي

انبساطهمراهبه←)β(کوارتز←cͦ573≥دماي

انقباضامکانهمراهبه←دیمیتتري←cͦ870≥دماي

←کریستوبالیت←cͦ1470≥دماي

2.26𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3چگالی← 

2.32𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3چگالی

ماسه سیلیسی

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2←ترکیب شیمیایی

ساختار

مزایا

می توان با استفاده از افزودنـی هـاي) 1

.مناسب ویژگی هاي آنها را بهبود داد
ن پرکاربرد تـرین و در دسـترس تـری) 2

.ماسه در صنعت ریخته گري است
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شیمیاییترکیبنظراز←بنديتقسیم←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

اصلی سنگ هاي آذرینجزء -
.سنگ هاي دگرگونی شده خاص یافت می شونددر -
.با رسوبات سنگین ماسه ها نیز وجود داردهمراه -

ماسه زیرکنی

4.75𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3:چگالی←𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2،𝑍𝑍𝑍𝑍𝑂𝑂2←ترکیب شیمیایی 

مزایا

ترشوندگی توسط مذابعدم ) 1

.)سرعت سرد کردن تا چهار برابر ماسه سیلیسی است(حرارت باالانتقال )2

ͦباالينقطه ذوب (باالدیرگدازي )3 c2400 بااليو نقطه زینتر شدنcͦ2000(
بودن ضریب انبساط حرارتیپایین )4

معایب

قیمت باال) 1
کاربرد

استفاده به عنوان ماسه رویی)1

مناسب براي ریخته گري فوالد) 2
در محل هایی از قالب هـاي بـزرگ کـه ) 3

.شوندمی توسط مذاب شسته 
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شیمیاییترکیبنظراز←بنديتقسیم←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

ماسه کرومیتی
𝐶𝐶𝑍𝑍2←آهن ، کرومکانی ←ترکیب شیمیایی  𝑂𝑂3،𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂←4.5چگالی𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3←سیاه رنگ

مزایا

باالدیرگذاري ) 1

حجمی در دماي باالپایداري ) 2

حرارتی کمانبساط ) 3

حرارت باالانتقال )4

قطعات با صافی سطح باالتولید ) 5

معایب

.ناخالصی هایی که باعث ایجاد عیوب گازي در قطعات ریختگی می شوندداشتن ) 1

کاربرد

گري قطعات بزرگ فوالديریخته ) 1

.ماهیچه هایی که در معرض تجمع حرارتی و دماي باال قرار می گیرندتهیه ) 2
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂براي کاهش واکنش این ماسه با فلز مذاب و زینتر شدن مقدار : نکته

.در ماسه باید محدود شود) اکسید سیلیسیم(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2و ) اکسید کلسیم(
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شیمیاییترکیبنظراز←بنديتقسیم←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل
ماسه الیوین 

2.3𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3چگالی←ترکیب شیمیایی Forsterite(←2(فورستریت) 1 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑂𝑂.Si𝑂𝑂2
Fayalite(←2(فایاالیت) 2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂.Si𝑂𝑂2

مزایا
باالدیرگدازي ) 1
اي صافی سطح قطعات ریختگی فوالد هافزایش ) 2

منگنزدارریختگی 

معایب
کمتر از ماسه سیلیسیپایداري ) 1
حرارتی کمتر از ماسه کرومیتی و زیرکنیانبساط ) 2
متوسط مابین زیرکن و سیلیسکیفیت ) 3
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شیمیاییترکیبنظراز←بنديتقسیم←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل
شاموتی ماسه 

←ترکیب شیمیایی

مزایا
باالدیرگدازي ) 1
بندي شده پس از عملیات زینتردانه )2

3 𝐴𝐴𝑙𝑙2 𝑂𝑂3.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2← خاك رس دیرگداز کلسینه شده که تا دماي زینتر شدن حرارت دیده
مناسب براي قالبگیري در ریخته گري قطعات فوالدي←است
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سایر←بنديتقسیم←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

.اي که در یک مجموعه نگهداري می گرددماسه ): System Sand(ماسه سیستم) 1

.اي که بر روي زمین انباشته شدهماسه ): Heap Sand(انبوهتوده یا ماسه ) 2

):  Facing Sand(ماسه رویی) 3
.قالببراي استفاده کنار مدل و ایجاد محفظه داخلی مناسب -

.دترین دانه هاي این ماسه را با ریزترین الک جداسازي می کنند تا قطعه تولیدي داراي بهترین کیفیت سطحی ممکن باشنرم -

.پرکننده که براي پرکردن کامل درجه استفاده می گرددماسه ): Backing Sand(ماسه پشتی) 4

Facing Sand Backing Sand
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هاکنندهفعالوهاچسب←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل
.ستوظیفه چسب ایجاد اتصال بین دانه هاي ماده ي دیرگداز در حالت تر و پس از انجام فرآیند استحکام دهی ا

ا افـزودن از آنجا که چسب ها داراي دیرگدازي باالیی نیستند،استحکام الزم در مخلوط ماسه را باید بتـوان بـ:نکته
.حداقل مقدار چسب به دست آورد

خوبویژگی هاي چسب 

.ماسه را به طور یکنواخت در بر بگیردباید ) 1

.دو حالت تر و خشک استحکام کافی مخلوط را فراهم سازددر ) 2

.پذیري مناسبی براي پرکردن قالب داشته باشدشکل ) 3

.کمی به سطوح مدل و جعبه ماهیچه داشته باشدچسبندگی ) 4

.سریعا خشک شود و رطوبت جذب نکندبتواند ) 5

)در هنگام برخورد با مذاب(گاز را تولید کندحداقل ) 6

.دیرگدازي ماسه لطمه نزند و باعث سوختن زود هنگام آن نشودبه ) 7

.خارج سازي آسان ماهیچه را فراهم کندامکان ) 8

.هاي سمی تولید نکندگاز ) 9

.و قابل دسترسی باشدارزان ) 10

)با دانه هایی به مراتب ریزتر از ماسه(پودریا مایعصورت به : شکل چسب

.پیوند با افزایش درصد چسب تا حدي افزایش می یابد و پس از آن ثابت می مانداستحکام : نکته

(%)
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هاکنندهفعالوهاچسب←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

چسبچند نمونه از انواع 
.استفاده از آن ارجحیت دارد.چون می توان ماسه حاوي آن را بازیابی نمود←رسخاك ) 1
نشاسته ايترکیبات ) 2
هاسیلیکات ) 3
)طبیعی یا مصنوعی(ها و روغن هاي آلیرزین ) 4

16



هاکنندهفعالوهاچسب←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل
چسب هاي طبیعی

خاك رس

)Dry Sand(و خشک) Green Sand(در ماسه قالب هاي ترکاربرد ) 1

میکرومتر1تا 01/0ذرات بین اندازه ) 2
دن شخشک .افزودن آب به آن ذرات رس باردار شده و نیروي جاذبه بین آنها و بین ذرات رس و سطح ذرات کوارتز ایجاد می گرددبا ) 3

.آن باعث انقباض در شبکه شده و استحکام افزایش می یابد

.رس در حالت تر و در حالت خشک خاصیت چسبندگی خود را حفظ می کندخاك ) 4
ت جذب آب توسط خاك رس تا دمایی باالتر از دماي خشک سازي ماسه پدیده اي برگشت پذیر بوده و می توان خاصیقابلیت ) 5

.چسبندگی آن را با افزودن آب مجددا احیا نمود

.خاصیت چسبندگی خاك رس با حذف آب درون آن از بین می رودC700°تا  C400°دماي  از ) 6
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هاکنندهفعالوهاچسب←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

نکات
استحکام مقادیر بیشتر باعث کاهش.تر یک مخلوط ماسه با افزایش درصد آب تا یک حد مشخص افزایش می یابداستحکام ) 1

.تر مخلوط می گردد
.ی کندخشک با افزایش مقدار آب به مخلوط ماسه به طور پیوسته تا مقادیري بسیار بیشتر افزایش پیدا ماستحکام ) 2

تاثیر مقادیر خاك رس و آب در مخلوط ماسه بر استحکام تر ماسه هتاثیر مقدار رطوبت بر استحکام تر و خشک مخلوط ماس
قالبگیري
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𝐴𝐴𝑙𝑙2𝑂𝑂3. 4𝑂𝑂2.𝐻𝐻2𝑂𝑂

هاکنندهفعالوهاچسب←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

داري فرمول عمومی  •
دیرگدازي به علت محتواي آلومینایی•
.)درصد به مخلوط ماسه اضافه گردد20تا 10باید (درصد چسبندگی کم•
درجه ي سانتی گراد650تا 400از بین رفتن آب غیر برگشت پذیر در دماي •

تکائولینیت،مونتموریلونیت،ایلی:مواد تشکیل دهنده خاك رس
داراي فرمول عمومی •
جزء اصلی سازنده بنتونیت•
داراي ظرفیت جذب آب باال•
.)درصد آب می توان به حداکثر چسبندگی این خاك دست پیدا کرد5تا 3با افزودن (چسبندگی خوب•

𝐴𝐴𝑙𝑙2𝑂𝑂3. 4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2.𝐻𝐻2𝑂𝑂

Montmorillonite

Kaolinite
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شیمیاییچسب هاي 
گرمچسب هاي ) 1
ــف ) 1 ــات مختل ــه از ترکیب ــایع ک ــاي م ــن ه ــد رزی فورمالدهی

و الکل فورفیـل بـه همـراه یـک ) PF(،فنول فورمالدهید)UF(اوره
.کاتالیست اسید یا نمک اسید به کار می رود

260تـا 180در اثر تماس با جعبه ماهیچه ي  گرم در دمـاي ) 2
.درجه ي سانتی گراد استحکام می یابد

از این چسب ها براي تولید ماهیچه هـاي پیچیـده بـا سـطوح ) 3
مقاطع نازك و استحکام باال و همچنـین تولیـد قالـب و ماهیچـه

.هاي پوسته اي استفاده می گردد

هاي سردچسب ) 2

داراي پایه آلی یا سیلیکاتی) 1

.با استفاده از یک کاتالیزور استحکام می یابند) 2

.اردزمان خشک شدن به جنس و مقدار کاتالیزور و همچنین دما بستگی د) 3
تا 1ر زی.(براي دستیابی به خواص مورد نظر به درصد چسب کمی نیاز است) 4
)درصد2

:از جمله چسب هاي سرد) 5

)Furan(فوران-

.رزین هاي فنولی که توسط استر استحکام می یابند-

چسب هاي فنولیک اورتان-
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ابندیهایی که با دمش بخار یا گاز استحکام می چسب ) 3
ه و استحکام دهی پس از قـالبگیري قالـب یـا ماهیچـفرآیند ) 1

ی عبور یک بخار یا گاز از میان ذرات تراکم یافته ماسه انجـام مـ
.گیرد

.دافزایش استحکام توسط قالبگیر تعیین می شوزمان ) 2
) دهبه ویژه ماهیچه هاي دمیده ش(تولید انبوه ماهیچه هابراي ) 3

.و تولید انواع قالب ها از این روش استفاده می شود

:این چسب هاازجمله ) 4

)نده داردنیاز به عامل متالشی کن(اکسید کربندي -سیلیکات-

:انجام شده در فرآیند استحکام دهیواکنش -

𝑁𝑁𝐶𝐶2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂3 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 → 𝑁𝑁𝐶𝐶2𝐶𝐶𝑂𝑂3 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2

65 m mmm

81 m mmm

109 m mmm

126 m mmm

38 m mmm
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حبوبات،غالت) 1
بـودن فـرّار مقدار نامناسب آن به علـت .به کار گرفته می شود2%افزایش استحکام تر یا خشک یا قابلیت فروپاشی تا حد براي 

.عیوب گازي در قطعات می شودباعث ایجاد نشاسته 
قیر) 2

اصالح استحکام گرم مخلوط ماسه و بهبود سطح نهایی قطعات براي ریخته گري قطعات آهنی براي 
ذغال دریایی) 3

کیفیت سطحی و ایجاد سهولت در تمیزکاري قطعات چدنیافزایش 
گرافیت) 4

اصالح قابلیت قالبگیري ماسه و بهبود سطح نهایی قطعاتبراي 
گرد چوب) 5

اسهکنترل انبساط ماسه از طریق سوختن و ایجاد فضاي خالی و همچنین اصالح قابلیت فروپاشی و جاري شدن مبراي 
پودر سیلیس) 6

و افزایش چگالی توده ماسه) #200ریزتر از (افزایش استحکام گرمبراي 
اکسید آهن) 7

استحکام گرمافزایش 
پرلیت) 8

.آلومینیوم معدنی منبسط شده براي افزایش پایداري حرارتی ماسه و عایق کننده تغذیهسیلیکات 
مالس،دکسترین) 9

افزایش استحکام خشک ماسه و باال بردن سختی لبه قالب هابراي 
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گرماستحکام ) 3
کی اســتحکام در برابــر فشــار متــالو اســتاتی-

درجه سـانتیگراد 100مذاب در دماي باالي 
و تغییـر مـی کنـدبر حسب میزان دماکه

.تعریف می گردددر یک محدوده دمایی 
در اثـر (ماسـهمیـزان فشـردگی افزایش -

و یا افزایش مقدار خاك رس) افزایش کوبش
کام باعـث افـزایش اسـتح) با فشردگی ثابت(

.فشاري گرم می شود
ان ذرات ریز به علت امکاستحکام فشاري -

.فشردگی بیشتر آن ها بیشتر است

)green strength(استحکام تر) 1
ل استحکام،شــکل پــذیري و قابلیــت حفــظ شــک

مناســب پــس از مخلــوط شــدن ماســه بــا آب و 
چسب

ــدار - ــت ،مق ــزان رطوب ــه می ــتحکام ب ــن اس ای
چسب،شکل،اندازه و عـدد ریـزي ماسـه بسـتگی

.دارد
شـاري معموال استحکام تر بیشتر تحت تـنش ف-

اســتحکام مــورد توجــه اســت و طبــق تعریــف 
ــر  ــاري ت ــه فش ــه ریخت ــوط ماس ــک مخل ی

وط گري،حداکثر تنش فشاري است که یک مخلـ
.قادر است آن را تحمل کند

)dry strength(استحکام خشک) 2

آب استحکام کافی مخلوط ماسه پس از تبخیـر-
موجود در آن در برابـر فرسـایش و فشـار متـالو 

استاتیکی مذاب 
د و اهمیت بیشتري داراستحکام فشاري خشک -

ه یک طبق تعریف ،حداکثر تنش فشاري است ک
.مخلوط ماسه خشک می تواند متحمل شود

این اصطالح هم در مورد مخلوط ماسـه کـه در -
همچنـین مخلـوط مجاورت مذاب قرار گرفتـه و 

ماسه اي که تحت عملیـات خشـک کـردن قـرار 
.گرفته است به کار می رود

میزان فشردگی ذرات بر استحکام فشاري)ب(میزان فشردگی و خاك رس و)الف(تاثیر

)ب()الف(
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)permeability(نفوذ پذیري)4
قابلیت عبور گاز از میان ذرات یک مخلوط ماسه قالبگیري -
.ارنداندازه دانه ماسه ، فشردگی مخلوط ماسه ،مقدار رطوبت و خاك رس مخلوط ماسه قالبگیري بر نفوذ پذیري تاثیر گذ-
)Thermal Stability(حرارتیپایداري )5
ماسه قالب گیري در برابر گرم شدن سریع و شوك حرارتی ناشی از فلز مذابپایداري -
) Refractoriness(گدازيدیر )6
بـه ) مانند آلیاژ هـاي آهنـی(عدم ماسه سوزي ،زینتر شدن یا نفوذ مذاب به ماسه دیواره قالب در اثر بر خورد مذاب با دماي باال -

ماسه
ازي و عواملی مانند دانه بندي ، عدد ریزي ماسه ، مقدار خاك رس و دیگر مواد افزودنی به مخلوط ماسه قـالبگیري بـر دیـر گـد-

.نقطه زینتر شدن ماسه تاثیر می گذارند
Mouldability(پذیريقابلیت شکل )7 , Flowability (
حرکت آسان ذرات ماسه روي هم به واسطه ي عواملی مانند فشار یا لرزش-
.ثیر دارندشکل اندازه و توزیع اندازه دانه هاي ماسه و همچنین نوع و مقدار مواد افزودنی بر قابلیت شکل پذیري مخلوط ماسه تا-
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)Surface Quality(سطحیکیفیت )8
) Collapsibility(شدنقابلیت متالشی )9
قابلیت تخریب ماسه پس از انجام فرآیند ریخته گري و انجماد قطعه-
ر و درجـه ترکیب شیمیایی ماسه، نوع ومقدار مواد افزودنی به مخلوط ، نوع چسب ، مکانیزم اتصال دهنده ذرات ماسه به یکـدیگ-

.حرارت مذاب بر استحکام باقیمانده ماسه تاثیر گذارند
تر امکـان خارج کردن قطعه از قالب با سـهولت بیشـ) پس از ریخته گري و انجماد قطعه(هر قدر استحکام باقی مانده کمتر باشد-

.پذیر است
)Reusability(مجددقابلیت استفاده )10
سهولت تهیه و کنترل ماسه)11
انتقال حرارت از قطعه)12
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زیرکنیکرومیتاولیوینسیلیسیخواص

𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑(2.2-2.63.2-3.64.3-4.54.4-4.7(چگالی

انبساط 
cm/cm(0.0180.00830.0050.003(حرارتی

2038-17602204-15381982-14271760-1760ذوبنقطه

اسیدياسیديبازياسیديواکنش دماي باال

با تر شوندگی
کمکمغیر معمولزیادمذاب

AFS(180-25160-4090-50160-95(عدد ریزي

قالبگیريهايمایهآرمایش←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

ریزي ماسهآزمایش )1
دقیقه و سپس اندازه گیري وزن ذرات باقیمانده بر روي هر الک15گرمی با الک هاي مخصوص به مدت 100الک کردن نمونه -
)ن دارمیانگین وز.(آیدمی دست وزن ذرات روي هر الک در ضریب آن الک بر وزن اولیه به حاصلضرب عدد ریزي از تقسیم مجموع -

خواص ماسه هاي ریخته گري متداول
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تعیین مقدار خاك رسآزمایش )2
)قانون استوك(بر اساس اختالف بین سرعت رسوب ذرات خاك رس و ماسه در آب-
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آزمایش تعیین رطوبت)3
درجه سانتیگراد و پس از سرد شدن در 110تا 105در دماي (تفاوت وزن نمونه در دو مرحله قبل و بعد از خشک کردن: روش استاندارد-

)دسیکاتور
رف در بسته که با تولید گاز استیلن از واکنش شیمیایی آب و کاربید کلسیم و اندازه گیري مقدار گاز تولید شده در ظ: روش کاربید کلسیم-

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2.                             رطوبت موجود در ماسه در تناسب است + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝐻𝐻)2+𝐶𝐶2𝐻𝐻2
استحکام فشاري ترآزمایش )4
ه قطر و ب(حداکثر تنش فشاري که می توان بر نمونه استوانه اي -

.شکندمتراکم شده وارد کرد قبل از اینکه ب) میلیمتر50/8ارتفاع 

 تر
ري

شا
م ف

حکا
ست

ش ا
مای

 آز
ونه

 نم
زي

سا
ده 

آما
ي 

 برا
ارد

اند
ست

ه ا
کوب

نمونه اي از دستگاه اندازه گیري استحکام فشاري تر
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) سردچسب :

1) سیلیکاتییاآلیپایهداراي

2) یابندمیاستحکامکاتالیزوریکازاستفادهبا .

3) داردبستگیدماهمچنینوکاتالیزورمقداروجنسبهشدنخشکزمان .

4) استنیازکمیچسبدرصدبهنظرموردخواصبهدستیابیبراي .( درصد2تا1زیر )

5) سردهايچسبجملهاز :

فوران− (Furan)

یابندمیاستحکاماسترتوسطکهفنولیهايرزین− .

اورتانفنولیکهايچسب−

قالبگیريهايمایهآرمایش←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

استحکام فشاري خشکآزمایش )5
درجه سانتیگراد به مدت دو سـاعت خشـک مـی 110تا 105مانند آزمایش قبلی فقط پس از متراکم شئدن داخل یک گرم کن در دماي بین 

.گردد

آزمایش سختی سطح ماسه تر)6

اي تر در برابر نفوذ یک فرو رونده وزینماسه سختی سطح قالب عبارت است از مقاومت سطح یک قالب -

شبیه روش سختی سنجی برینل-

.سنجیده می شود100مقاومت کامل مخلوط ماسه با مقیاس -
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) سردچسب :

1) سیلیکاتییاآلیپایهداراي

2) یابندمیاستحکامکاتالیزوریکازاستفادهبا .

3) داردبستگیدماهمچنینوکاتالیزورمقداروجنسبهشدنخشکزمان .

4) استنیازکمیچسبدرصدبهنظرموردخواصبهدستیابیبراي .( درصد2تا1زیر )

5) سردهايچسبجملهاز :

فوران− (Furan)

یابندمیاستحکاماسترتوسطکهفنولیهايرزین− .

اورتانفنولیکهايچسب−

قالبگیريهايمایهآرمایش←ايماسههايقالب←هاقالبانواع←گريریختههايقالب:چهارمفصل

آزمایش قابلیت سیالیت ماسه)7
انواع روش ها

ه ماسه بر پایه تغییر طول یک نمون:شاخص قابلیت جاري شدن-
ضربه کوبه استانداردبراثر 

مقاومت در برار کوبش-
قالبآزمایش نفوذ پذیري )8
م اندازه گیري سرعت عبور جریان هوا از میان یک نمونه متراک-

شده در شرایط استاندارد
صورت حجم هوایی که می تواند از میانپذیري به عدد نفوذ -

تیمتر یک سانمقطع نمونه اي به ارتفاع یک سانتیمتر و سطح 
نجیده مربع تحت اختالف فشار یک سانتیمتر آب عبور کند س

𝑃𝑃:شودمی  = 𝑉𝑉ℎ
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

استاندارد شرایط
P = 3007.2

𝑎𝑎

آزمایش تعیین میزان دیر گدازي)9
کاهش وزن در اثر احتراقتعیین )10

ستگاه سنجش نفوذپذیري ماسهد
)min(زمان

)cm water(اختالف فشار

)سانتیمتر مربع(مساحت مقطع نمونه

)سانتیمتر مکعب(حجم هوا
)سانتیمتر(ارتفاع نمونه

عدد نفوذ پذیري
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