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کلیدید←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل
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سیستم سر ریز

فیلتر هاي ریخته گري

حفظه سربارهم

اندازه گیري سیالیت ریخته گري

عوامل موثر بر سیالیت ریخته گري

دما

ترکیب شیمیایی

عوامل مربوط به قالب

عوامل سطحی مذاب

تاثیر فشار هوا

طراحی 
سیستم 
راهگاهی

اجزاي اصلی سیستم راهگاهی

مزایاي سیستم هاي راهگاهی مختلف نسبت به هم

تحوه محاسبه اجزاي سیستم راهگاهی

انواع سیستم هاي راهگاهی

ویژگی هاي سیستم راهگاهی
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ریختگیقطعهکیفیتبرمؤثرعوامل←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل
مذابفلز سیالیت ) 1
زئیـات توانایی فلز مذاب در جریان یافتن از میان کانال هاي موجود در قالب و پر کردن محفظه ي آن ، به شرطی که تمـام ج-

.قطعه را تولید کند سیالیت ریخته گري نام دارد

.سیالیت غیر کافی می تواند عامل اصلی بروز عیب نیامد باشد-

.هستند)پوسته اي یا خمیري(مد انجمادوحرارتی شرایط ، ویسکوزیته مذاب عوامل موثر بر سیالیت فلز -

سیالیت ریخته گري=سیالیت فیزیکی +تکنولوژیکیعوامل :                          خالصهبه طور 
اندازه گیري سیالیت ریخته گري

ه اي سیالیت ریخته گري به صـورت فاصـل-
که مـذاب قـادر اسـت قبـل از انجمـاد در 
کانــال هــاي اســتانداردي کــه بــه همــین 
منظور طراحی شده اند اندازه گیـري مـی 

.شود
اده در گذشته از کانال هاي مستقیم اسـتف-

می شد اما این روش به علت وجود معایب 
اد و متعدد از جمله نیاز به کانال با طول زی

.حساسیت به زاویه کانال منسوخ شد
امروزه از کانال هاي مـارپیچ اسـتفاده مـی -

.شود
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ریختگیقطعهکیفیتبرمؤثرعوامل←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

موثر بر سیالیت ریخته گريعوامل 
:دما) 1
.یک آلیاژ به طور مستقیم با فوق گداز مذاب ارتباط داردسیالیت -
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ریختگیقطعهکیفیتبرمؤثرعوامل←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل
:شیمیاییترکیب ) 2
امـد تشـکیل خالص و آلیاژ هاي داراي ترکیب یوتکتیک بیشترین سیالیت و آلیاژ هایی که محلـول جفلزات -

.کمترین سیالیت را دارند)به  ویژه آنهایی که داراي دامنه انجماد بلند هستند(می دهند
.با دامنه انجماد رابطه عکس داردسیالیت -
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ریختگیقطعهکیفیتبرمؤثرعوامل←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

مذابسطحی عوامل ) 3
نـدازه اکه بـه .)که با سیالیت رابطه عکس دارد(مذاب است کشش سطحی از مهم ترین عوامل سطحی مذاب یکی -

.عبور مذاب و فیلم هاي سطحی روي مذاب بستگی داردکانال 
.برابر می گردد3براي مثال در مذاب آلومینیوم فیلم اکسید سطحی موجود باعث افزایش کشش سطحی مذاب تا 
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ریختگیقطعهکیفیتبرمؤثرعوامل←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل
قالبمربوط به عوامل ) 4

بـر )ازنده مذابتوسط سرعت حرکت س(یا غیر مستقیم)توسط خصوصیات حرارتی(شرایط قالب می تواند به طور مستقیم
.روي مدت زمان جاري بودن مذاب تاثیر بگذارد

:حرارتیخصوصیات -
.خنک شدن مذاب در وحله اول توسط نفوذپذیري حرارتی مواد سازنده قالب تعیین می شودسرعت 

𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝜌𝜌𝐶𝐶

:سطح قالبتاثیر -
.ماسه بستگی دارددانه زبري سطح قالب به اندازه ←سرعت حرکت مذاب با زبري سطح قالب کاهش می یابد

:فشار هواتاثیر -
ه شود از آنجایی که درون قالب هوا وجود دارد و فلز مذاب جایگزین هوا می شود باید هواکش و کانال هایی در قالب تعبی

.تا سیالیت ظاهري مذاب کاهش نیابد

نفوذ پذیري حرارتی

ظرفیت گرمایی
چگالی
ضریب هدایت حرارتی
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مقدمه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

.راهگاهی مجموعه اي از کانال هاست که مذاب را از بوته به محفظه قالب هدایت می کندسیستم 
معایب طراحی اشتباه سیستم راهگاهی

ماسه،سرباره و آخال به همراه مـذاب بـه واردشدن ) 1
درون محفظه قالب

قطعه ریختگیشدن سطح خشن ) 2
گازها در مـذاب و ایجـاد مـک و حفـره در انحالل ) 3

قطعه ریخته گري
بیش از حد مذابشدن اکسید ) 4
در قطعه ریخته گريحفره انقباضی ایجاد ) 5
کامل قالبپر نشدن ) 6
مذاب درون ماهیچه هانفوذ ) 7
شدن ذرات پیش جامد شده به محفظه قالبوارد ) 8

راهگاهیویژگی هاي سیستم 
م جریان مذاب به صورت آرام و یکنواخت و بدون تالطهدایت ) 1

سطحی
به ترتیب و کامل اجزاي سیستمپرکردن ) 2
رود از تشکیل اکسید،آخال،سـرباره،گاز و حبـاب و وجلوگیري ) 3

آنها به محفظه قالب
ار شیب دمایی مناسب به منظور ایجاد انجماد جهـت دتنظیم ) 4

در در قطعه ریخته گري
قطعه سالمتولید ) 5
بودن وزن سیستم راهگاهیاقتصادي ) 6
جدا کردن سیستم راهگاهی از قطعهسهولت ) 7
عملیات تراشکاري قطعه ریخته گريکاهش ) 8
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راهگاهیهايسیستماصلیاجزاي←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

:در روش ریخته گري هاي وزنی
بارریزيحوضچه ) 1
بارریزراهگاه ) 2
پاي راهگاهحوضچه ) 3
راهبار) 4
راهباره) 5

روش انتقال مذاب
.سرعت مذاب،صفر و سرباره ها از مذاب جدا می شوند←مذاب درون حوضچه بارریزيریختن ) 1
عمودي مذاب از حوضچه بارریزي به سمت پایینانتقال ← )Sprue(راهگاه بارریزوظیفه ) 2
.است که مذاب را درون قالب در جهت افقی منتقل می کندکانالی ←)Runner(راهبار) 3
.اتصال راهباره به محفظه اصلی قالب استبراي ←)Gate(فرعی یا راهبارهراهگاه ) 4
5 (Well ← اي است که در محل اتصال راهگاه بارریز به راهبار قرار می گیردحوضچه.
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راهگاهیهايسیستمانواع←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

و ) همگرا(نوع سیستم راهگاهی فشاري دو S(Sprue):R(Runner):G(Gate)←بر اساس نسبت سطح مقطع اجزاي سیستم راهگاهی
.داریم) واگرا(غیرفشاري

مزایاي سیستم فشاري بر غیر فشاري

راندمان ریخته گري بیشتر-

مزایاي سیستم غیرفشاري بر فشاري

کمتر بودن تالطم و اثرات مضر ناشی از آن-
سرعت کمتر جریان مـذاب و کمتـر بـودن احتمـال -

ایجاد عیوب فیلم اکسید دو الیه
هواپرشدن ترتیبی سیستم راهگاهی و کاهش ورود-
راندمان کل باالتر به علت ضایعات کمتر-

غیرفشاريسیستم 
دن تنگه در پاي راهگاه بارریز یا نزدیک آن قرار می گردد که باعث پر ش-

.  سریع راهگاه بارریز و پایداري دبی جریان می شود
معموال راهبار در درجه پایین و راهباره در درجه باال قرار دارد و مذاب قبل -

.از پر کردن کامل راهبار امکان جریان یافتن در راهباره را نخواهد داشت

سیستم فشاري

به عنوان ) Gates(مجموع سطوح مقاطع راهباره ها-
.تنگه عمل می کند

و تمامی مقاطع سیستم راهگاهی کامال پر هستند-
.همواره فشاري پشت مذاب اعمال می گردد
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تخلیهضریب←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل
دبی واقعی جریان متاثر از اصطکاك مذاب با قالب

)جریانبه علت آشفته شدن(کاهش ضریب تخلیه←افزایش دماي بارریزي←آهنگ بارریزي زیاد
یهافزایش ضریب تخل←)افزایش سیالیت مذاب(افزایش دماي بارریزي←آهنگ بارریزي کم

𝐶𝐶 =
𝑄𝑄𝑎𝑎
𝑄𝑄𝑡𝑡

عوامل موثر بر ضریب تخلیه

دبی جریان ) 1
.با کاهش دبی جریان در سیستم و یا افزایش زمان بارریزي ضریب تخلیه کاهش می یابد

هندسه راهگاه بارریزي) 2
ر هر چه مقطع راهگاه به سمت شکل دایره نزدیک شود به دلیل کاهش سطح تماس مـذاب بـا دیواره،اصـطکاك کـم شـده و د

.شیب راهگاه نیز باعث افزایش ضریب تخلیه می گردد.نتیجه ضریب تخلیه افزایش می یابد

راهگاهینسبت هاي ) 3
گرددافزایش نسبت هاي راهگاهی مقدار ضریب تخلیه به یک نزدیک می با

آهنگ بارریزيو دما ) 4

ضریب تخلیه

دبی تئوري جریان
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راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

:بر اساس دو قانون دینامیک سیاالت استوار استطراحی 

معادله پیوستگی) 1

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴1𝑉𝑉1 = 𝐴𝐴2𝑉𝑉2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

قانون برنولی) 2

𝑉𝑉12

2𝑔𝑔
+ ℎ1 +

𝑃𝑃1
𝜌𝜌

=
𝑉𝑉22

2𝑔𝑔
+ ℎ2 +

𝑃𝑃2
𝜌𝜌

= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

دبی حجمی جریان

ان کانالی که جریمساحت سطح مقطع
از آن عبور می کند

سرعت خطی جریان

فشار سیال

ارتفاع سیال

سرعت خطی سیال

چگالی سیال

انرژي سینتیکی

انرژي پتانسیل

انرژي فشاري
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𝑊𝑊 =
𝑀𝑀𝑐𝑐
𝑐𝑐

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

در قطعـه در تعیین زمان پرکردن قالب کوتاه بودن آن براي جلوگیري از ایجاد عیوبی هماننـد سردجوشـی و نیامـد:مهمنکته 
)به ویژه در قطعات داراي ضخامت نازك و گوشه هاي تیز(است

بارریزيانتخاب دبی و زمان ) 1
بارریزيعوامل موثر در زمان 

قطعهاندازه ) 1
نازك ترین سطح مقطعضخامت ) 2
پیچیدگی قطعهمقدار ) 3
حرارتی قالبخواص ) 4
بارریزيشرایط ) 5
شیمیایی مذابترکیب ) 6

𝑊𝑊 =
𝑀𝑀𝑐𝑐

𝑐𝑐

وزن قطعه

زمان بارریزي

دبی بارریزي

.ددبی بارریزي معموال به صورت تجربی به دست می آید اما از روابط به دست آمده نیز می توان استفاده کر: نکته 

13



𝑊𝑊 =
𝑀𝑀𝑐𝑐
𝑐𝑐

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

)Sprue Choke area(تنگهمحاسبه ) 2
𝐴𝐴 =

𝑊𝑊
𝜌𝜌𝑉𝑉

چگالی )m/s(قالبسرعت پرشدن محفظه 

دبی بارریزي

𝑉𝑉 = 𝜇𝜇 2𝑔𝑔𝐻𝐻𝑒𝑒

ضریب تخلیه)m(سیستمارتفاع موثر 
طعه موثر سیستم در شرایط مختلف موقعیت قارتفاع : نکته

.نسبت به سیستم راهگاهی تغییر می کند

Vاز معادله توریچلی به دست می آید:

𝑯𝑯𝒆𝒆 𝑯𝑯𝒆𝒆 𝑯𝑯𝒆𝒆
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

)Pouring Basin(بارریزحوضچه طراحی ) 3
پ:بارریزاهداف و وظایف حوضچه 

.نگهداشتن ارتفاع ایستایی مذاب که کنترل کننده دبی جریان استثابت ) 1
از به دام افتادن حباب هاي هوا به درون مذاب و ورود آنها به داخل قالبجلوگیري ) 2
بمذاسطح از تشکیل یا ورود اکسید ها،سرباره ها و آخال ها به داخل قالب از طریق شناور ساختن آنها در جلوگیري ) 3
)ناشی از بارریزي(اغتشاش و سرعت اولیه مذابحذف ) 4

انواع حوضچه بارریزي

مکعبی خارج از مرکز) 2قیفی شکل                         ) 1
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

شکلمزایاي حوضچه مکعبی 
شدن تالطم و سرعت مذاب درون حوضچهصفر ) 1
آخال معلق در مذاب به سطح باالي مذابهدایت ) 2

حوضچهمزایاي انحنادار کردن پله درون 
به درون راهگاه بارریزورود مذاب تسهیل ) 1
از ایجاد منطقه مرده کـه باعـث مکیـدهجلوگیري ) 2

.هاي هوا به درون مذاب می شودشدن حباب 

شکلمزایاي حوضچه قیفی 
در طراحی و ساختسهولت ) 1

شکلمعایب حوضچه قیفی 
در هنگام ورود به راهگاه بارریزبودن سرعت مذاب نامعلوم ) 1

هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم
پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزينحوه ) 2
به درون راهگاه بارریزماسه،سرباره و آخال هدایت ) 3
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

)ثانیه1برابر با (زمان پاسخگویی

دبی بارریزي

نکات
ثانیـه 1حجم حوضچه بارریزي خارج از مرکز باید به گونه اي انتخـاب گـردد کـه زمـان پاسـخگویی حوضـچه در حـدود ) 1

).مدت زمانی است که پس از قطع شدن بارریزي طول می کشد تا حوضچه از مذاب خالی گردد𝑐𝑐𝑟𝑟زمان پاسخگویی.(باشد

𝑉𝑉𝑏𝑏 =
𝑄𝑄
𝜌𝜌
𝑐𝑐𝑟𝑟 =

𝑄𝑄
𝜌𝜌

چگالی

وگیري از جلبارریزي براي محل اتصال حوضچه ي بارریزي به راهگاه بارریزي قبل از شروع در مسدود کنندهیک استفاده از) 2
.ایجاد آخالو تالطم 
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

:)Sprue(راهگاه بارریزطراحی ) 4
.باید بتواندطول راهگاه بارریز را با حداقل تالطم طی کندمذاب ) 1
تی که در که مقدار این شیب از معادالت پیوستگی و معادال)شکل مخروطی یا هرمی(راهگاه باید شیبدار ساخته شوداین ) 2

.قبل گفته شده محاسبه گردد
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

راهگاهطراحی حوضچه پاي ) 5
این حوضچه می تواند موجب کاهش جذب هوا شود اما نمی تواند از -

.به وجود آمدن حباب جلوگیري کند
راهگاهضرورت و اهداف حوضچه پاي 

پاي ناشی از جهش اولیه مذاب رسیده بر کاهش تالطم سطحی -
)aشکل (راهگاه

در (بردن انقباض ونااز بین در حوضچه براي ایجاد جریان روبه باال -
هوا را اثر پدید آمدن انقباض ونا یک منطقه کم فشار ایجاد شده که

)bشکل )(از درون قالب ماسه می مکد
ي و فرستادن مذاب به صورت جبهه اپر شدن کامل راهگاه کمک به -

)cشکل (فشرده به درون راهبار
از داخل سیستمخروج حباب ها الزم براي کاهش زمان -
جریان در حال سقوط)سینتیکی(جذب انرژي حرکتی-

راهگاهابعاد و شکل حوضچه پاي 
رتفاعی استوانه اي شکل با قطر دو برابر قطر پایین راهگاه بارریز و ا-

)cشکل (راهبارمعادل دو برابر ارتفاع 
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

.دمی شونرد حباب و اکسید فیلم دو الیه طبق مطالعات اخیر مشخص شده است که حوضچه هاي پاي راهگاه باعث ایجاد -
ردد کشـش به راهبار متصـل گـانحنایی مناسب راهگاه بارریز با باریکمطالعات نشان داده اند که اگر در یک سیستم راهگاهی -

سطحی مذاب باعث می شود تا انسجام جبهه ي حرکت مذاب درون سیستم راهگاهی حفـظ شـده و از ایجـاد هرگونـه اغتشـاش 
) مطابق شکل.(سطحی جلوگیري شود
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

)Runner(طراحی راهبار) 6
ط بـه بـراي جلـوگیري از ایجـاد مشـکالت مربـو(وظیفه راهبار توزیع مذاب به طور افقی و با سرعت کافی-

.در اطراف محفظه قالب است)سردشدن مذاب
.راهبار موثر باید هرگونه تالطم موجود در مذاب ورودي را حذف کند-
.راهبار باید در درجه پایینی و راهباره در درجه باالیی قرار گیرد-
.نحوه طراحی مناسب چند راهباره که از یک راهبار منشعب می شوند در شکل نشان داده شده است-

)a(انتقال غیر مناسب مذاب به درون محفظه قالب در نتیجه طراحی نادرست راهبار)b( استفاده از راهبار پله اي که باعث
صحیح راهبار و توزیع متناسب مذاب در میان راهباره هاطراحی )c.(تالطم مذاب می گردد

)c(
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل

.می توان از راهبار نازك استفاده کرد-

ار می توان از فیلتر سـرامیکی در ابتـداي راهبـ-
.استفاده کرد

←راي رفع مشکلب

←  𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑟𝑟 حرکت مذاب در سرعت
.راهباره بیش از حد زیاد می گردد

←𝐴𝐴𝑟𝑟 = 2𝐴𝐴𝑠𝑠حالت بهینه
←𝐴𝐴𝑟𝑟 = 3𝐴𝐴𝑠𝑠مشکل در پرکردن راهبار

مساحت سطح مقطـع راهگـاه :𝐴𝐴𝑠𝑠-مساحت سطح مقطع راهبار:𝐴𝐴𝑟𝑟:(نکته
)بارریز

اگر

سطح مقطع راهبار معموال مسـتطیلی و عـرض آن دو برابـر ارتفـاع آن-
.است

ردن در صورتی که نسبت عرض به ارتفاع زیاد باشد مذاب قبل از پـر کـ-
.کامل راهبار وارد راهباره می شود
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

راهگاهیسیستماجزايمحاسبهنحوه←راهگاهیسیستمطراحی←راهگاهیسیستمومذابفلز:نهمفصل
طراحی راهباره) 7

.سطح مقطع راهباره بیشترین اندازه را در بین دیگر سطوح مقاطع سیستم دارد-
.با توجه به اصول طراحی سیستم غیرفشاري راهباره باید به سطح باالیی راهبار متصل باشد-
.اختیار می شود2سطح مقطع راهباره معموال به شکل مستطیلی ساخته شده و نسبت طول به عرض آن -

برخی از انواع
راهباره ها
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:معایب حوضچه قیفی شکل
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

کنترل آخال در سیستم راهگاهی←طراحی سیستم راهگاهی←فلز مذاب و سیستم راهگاهی: فصل نهم

از تله سربارهاستفاده ) 1
.انتهاي راهبار قرار می گیرددر -
.آن نباید بزرگ باشدحجم -

هسربارهايتله
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:مزایاي حوضچه قیفی شکل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:قیفی شکلضچه 
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)
هدایت حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستم2)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي3)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

کنترل آخال در سیستم راهگاهی←طراحی سیستم راهگاهی←فلز مذاب و سیستم راهگاهی: فصل نهم

سربارهمحفظه ) 2
فوالدریخته گري چدن و در -
قسمت بـر آمـده راهبـار کـه بـراي جمـع آوري -

.سرباره تهیه شده است
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شکمزایاي حوضچه قیفی 

:ل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:قیفی شکلضچه 
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)

سیستم سرریزهدا
.انحنا باید کافی باشد

حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستمیت 1)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي2)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

کنترل آخال در سیستم راهگاهی←طراحی سیستم راهگاهی←فلز مذاب و سیستم راهگاهی: فصل نهم

سرریزسیستم ) 3
اشـیده از توقف ناگهانی مذاب و پ) دور از قطعه(می توان آن را به وسیله ي در نظر گرفتن راهباه اي اضافه در انتهاي راهبار-

.شدن آن درون محفظه ي قالب و همچنین ورود مذاب کثیف و سرد اولیه به محفظه ي قالب جلوگیري کرد
.انحناي اتصال این سیستم به راهبار اصلی باید کافی باشد-
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شکمزایاي حوضچه قیفی 

:ل
سهولت در طراحی و ساخت1)

:قیفی شکلضچه 
نامعلوم بودن سرعت مذاب در هنگام ورود به راهگاه بارریز1)

سیستم سرریزهدا
.انحنا باید کافی باشد

حباب هاي هوا به مذاب از طریق این سیستمیت 1)
نحوه پرشدن متفاوت قالب در هر بارریزي2)

:انواع حوضچه بارریزيوهدایت ماسه،سرباره 
قیفی شکل) 1
مکعبی خارج از مرکز) 2

آخال به درون راهگاه بارریز1)

کنترل آخال در سیستم راهگاهی←طراحی سیستم راهگاهی←فلز مذاب و سیستم راهگاهی: فصل نهم

هاي ریخته گريفیلتر ) 4
امیکی ها،فیلتر هاي سرامیکی تخت و فیلتر هاي سرتوري -

اسفنجی

ت بـه این فیلتر ها می توانند تحت زوایاي متفـاوتی نسـب-
.راهبار قرار گیرند

سرامیکیتاثیر فیلتر هاي 
در صـورت (سرعت مذاب در سیسـتم راهگـاهی کاهش ) 1

)طراحی صحیح سیستم راهگاهی
زمــان پرشــدن راهگــاه بــارریز و حــذف تالطــم کــاهش ) 2

سطحی در آن
نوسان سرعت جریان در سیستم راهگاهیکاهش ) 3
راهگاهیآخال از مذاب درون سیستم حذف ) 4

برخی از انواع فیلتر ها

)c)
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