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Pattern Allowances in Metal Casting
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Introduction to Casting
• Casting is one of the earliest manufacturing processes known to human beings.

• In casting molten metal is solidified to the desired shape and size.
• Casting is often the cheapest and most direct way of shaping the metal.
• Practically any intricate shape can be produced.
• With normal sand casting process the dimensional accuracies and surface finish 

is poor.
• Defects are inevitable. 2

Value Addition
Processes

Raw materials Finished Product 



Steps in Casting
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1. Pattern Making 2. Mould and Core 
Making

3. Melting and 
Pouring of metal

4. Taking the casting 
out of mould

5. Cleaning (Fettling) 
and Inspection



Pattern
• Pattern is the replica of casting to be made with certain modifications.

Pattern size = casting size ± allowances.

• Allowances
• Shrinkage Allowance
• Machining Allowance
• Draft Allowance
• Shake allowance
• Distortion Allowance

4
Pattern with Allowances
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• Shrinkage of metal during casting will
takes place in three stages

1. Shrinkage of molten metal when reducing
from pouring temp to freezing temp.

2. Shrinkage of molten metal during
freezing.

3. Shrinkage solid metal when reducing from
freezing temp to room temp.

Pouring Temp. = Melting Temp.+ (150-200

Shrinkage Allowance
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Steps in Metal Solidification

Liquid 
Shrinkage

Solid 
Shrinkage



Liquid Shrinkage
• Liquid shrinkage is always specified by percentage over volume.

• Highest liq. shrinkage = Aluminium (6.60 %)

• Liquid shrinkage is compensated by providing riser during mould making.

• Metal in the riser should solidify in the end.

• Riser volume must be sufficient for compensating shrinkage in casting.

Solidification
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Solid Shrinkage
• Shrinkage allowance is provided on the pattern to compensate the solid 

shrinkages.

Solid shrinkage 

where oefficient of thermal expansion of metal.

• Shrinkage allowance is specified as: mm/m over each linear dimension.

• In case of internal dimensions the material has a tendency to contract towards the 
centre.

e.g. Internal diameter of cylinder is to be increased.
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!!Think!!
• Why are different arrangements for compensating liquid and solid shrinkages?

• Is “providing allowances on pattern” not sufficient to compensate both 
shrinkages?

8

Shrinkage Cavity on Casting
Courtesy: BackyardMetalCasting.com



Exercise
• Example: The casting shown in fig. is to be made in plain-carbon steel using a 

wooden pattern. Assuming the shrinkage allowance only, calculate the 
dimensions of the pattern.

Solution:
Shrinkage allowance for steel is 21.0 mm/ m.
For dimension 200,
Allowance is 200 × 21.0 / 1000 = 4.20 mm
For dimension 150, 
allowance is 150 × 21.0 / 1000 = 3.15 ≈ 3.20 mm
For dimension 100, 
allowance is 100 × 21.0 / 1000 = 2.10 mm
For dimension 80, allowance is 80 × 21.0 / 1000 
= 1.68 ≈ 1.70 mm.
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Casting

Pattern



Shrink rules
• Special scales where unit dimensions shown

are actually longer then the original unit
dimension by a measure equal to the shrinkage
allowance.

• Different shrink rules for different materials
are used.

e.g.

For plain carbon steel casting of dimensions
200mm x 150mm x100mm, the pattern size
using shrink rule will be

200mm x 150mm x 100mm. 

10Shrink rules



Machining Allowance
• Extra dimension provided on the pattern to compensate the subsequent

machining required on casting.

• Purpose:
• To achieve the desired finish on the casting product.
• To accommodate the variation in dimensions due to variation in room temp during 

solidification.

• Machining allowance is specified by 'x' mm/side

11Machining allowance



Draft Allowance
• Provision of inclination to the vertical surfaces of pattern is called draft allowance. 

• It is provided for easy removal of pattern from mould.

• Draft allowance varies with the complexity of the job.

• Inner details of the pattern require higher draft than outer surfaces.

• In casting process if the pattern is made by using wax, mercury then no 
draft allowance is required. 12

Pattern without draft Pattern with draft



Shake Allowance
• Moulding sand adheres to the pattern walls while 

moulding.

• Shake allowance is the wrapping done all around 
the vertical faces of the pattern.

• It is provided to avoid the damages taking place 
due to adhering of molding sand to the pattern 
walls.

• It is highly dependent on mould making person.

• As it reduces the dimension of pattern so it is 
taken as negative allowance.

• If the pattern is made by using the materials like 
wax, mercury, polystyrene as Pattern material, no 
shake allowance to be provided. 13

Wrapping the pattern



Distortion Allowance
• Does not required on all the castings. But it is mainly

required in casting of `U' or 'V' shaped castings.

• In case of V or U shape castings because of existence of
differential shrinkages at different locations of cavity, the legs
will bend outwards producing inclined legs.

• The shape of the pattern itself is given a distortion of equal
amount in the opposite direction of the likely distortion
direction.

• Done by trial-and-error basis to get the distortion amount.

14

Distortion Allowance



Thank You



 

GENERAL CASTING TOLERANCE 

Zeichnungsmasse Toleranz-Level ( CT) 

von bis 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch 

－ － 10 .394 +0.09 .004 +0.13 .005 +0.18 .007 +0.26 .010 +0.37 .015 +0.5 .020 +0.75 .030 +1.0 .039 +1.4 .055 +2.1 .083 － － 

10 .394 16 .630 +0.1 .004 +0.14 .006 +0.19 .007 +0.27 .011 +0.39 .015 +0.55 .021 +0.8 .031 +1.1 .043 +1.5 .060 +2.2 .087 － － 

16 .630 25 .984 +0.11 .004 +0.15 .006 +0.21 .008 +0.29 .011 +0.41 .016 +0.6 .024 +0.85 .033 +1.2 .047 +1.6 .063 +2.3 .091 +3 .118 

25 .984 40 1.574 +0.12 .005 +0.16 .006 +0.23 .009 +0.32 .013 +0.45 .018 +0.65 .026 +0.9 .035 +1.3 .051 +1.8 .071 +2.5 .100 +3.5 .138 

40 1.574 63 2.480 +0.13 .005 +0.18 .007 +0.25 .010 +0.35 .014 +0.5 .020 +0.7 .025 +1.0 .039 +1.4 .055 +2.0 .079 +2.8 .110 +4 .157 

63 2.480 100 3.937 +0.14 .006 +0.20 .008 +0.28 .011 +0.39 .015 +0.55 .021 +0.8 .031 +1.1 .043 +1.6 .063 +2.2 .087 +3 .118 +4.5 .177 

100 3.937 160 6.300 +0.15 .006 +0.22 .009 +0.31 .012 +0.44 .017 +0.6 .024 +0.9 .035 +1.25 .049 +1.8 .071 +2.5 .100 +3.5 .138 +5 .197 

160 6.300 250 9.843 +0.17 .007 +0.25 .010 +0.35 .014 +0.5 .020 +0.7 .028 +1.0 .039 +1.4 .055 +2.0 .079 +2.8 .110 +4 .157 +5.5 .216 

250 9.843 400 15.748 +0.20 .008 +0.28 .011 +0.39 .015 +0.55 .021 +0.8 .031 +1.1 .043 +1.6 .063 +2.2 .087 +3.1 .122 +4.5 .177 +6 .236 

400 15.748 630 24.803 － － +0.32 .013 +0.45 .018 +0.6 .024 +0.9 .035 +1.3 .051 +1.8 .071 +2.5 .100 +3.5 .138 +5 .197 +7 .276 

630 24.803 1000 39.370 － － － － +0.5 .020 +0.7 .028 +1.0 .039 +1.4 .055 +2.0 .079 +3.0 .118 +4.0 .157 +5.5 .216 +8 .315 

1000 39.370 1600 62.992 － － － － － － +0.8 .031 +1.1 .043 +1.6 .063 +2.3 .091 +3.5 .138 +4.5 .177 +6.5 .256 +9 .354 

1600 62.992 2500 98.425 － － － － － － － － +1.3 .051 +1.9 .075 +2.7 .106 +4.0 .157 +5 .197 +7.5 .295 +10.5 .413 

2500 98.425 4000 157.48 － － － － － － － － － － +2.2 .087 +3.1 .122 +4.5 .177 +6 .236 +8.5 .335 +12 .472 

4000 157.48 6300 248.03 － － － － － － － － － － － － +3.5 .138 +5.0 .197 +7 .276 +10 .394 +14 .551 

6300 248.03 10000 393.70 － － － － － － － － － － － － － － +5.5 .216 +8 .315 +11.5 .453 +16 .630 



 

GENERAL CASTING TOLERANCE LEVEL (CT) 
 

 

Casting Process Cast Steel Gray Cast Iron Nodular Iron Malleable Iron Copper Alloy Zinc Alloy 

Hand molding 11-13 11-13 11-13 11-13 10-12 9-11 

Machine molding 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 7-9 

Metal mold  7-9 7-9 7-9 7-9 6-8 

Low-pressure die casting  7-9 7-9 7-9 7-9 6-8 

Die casting     6-8 5-7 

Investment casting 5-7 5-7 5-7  4-6 4-6 
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سيماى فصل ششم 
6- تغذيه گذاري در قطعه هاي ريختگي

1-6- روش مدول

2-6- روش انقباض و راندمان تغذيه

3-6- روش كاين
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6- تغذيه گذاري در قطعه هاي ريختگي
فلزات و آلياژها در هنگام انجماد منقبض شده و حجم آنها كاهش مي يابد. اين كاهش حجم براي فلزات و 
آلياژها حدود 2 تا 6/5 درصد است. اين انقباض در قطعات ريختگي سبب ايجاد عيوبي مانند كشيدگي و كاهش 
تغذيه  از  اين عيوب در قطعه ريختگي معموالً  به وجود آمدن  از  براي جلوگيري  به همين دليل  حجم مي شود. 
استفاده مي شود. تغذيه كمبود مذاب ناشي از كاهش حجم و قطعه را جبران نموده و پس از انجماد قطعه منجمد 
مي شود. بنابراين در هنگام محاسبات مربوط به تغذيه بايد انقباض قطعه و منبع تغذيه را با هم در نظر گرفت و 

جمع نمود.
با توجه به موارد فوق حجم و اندازه تغذيه بستگي به نوع آلياژ، درجه حرارت بار ريزي، شكل و اندازه قطعه 

ريختگي و نوع قالب دارد. بنابراين بايد در محاسبه حجم و اندازه تغذيه دو مورد را در نظر گرفت :
الف – اندازه تغذيه بايد به گونه اي باشد كه قطعه ريختگي سالم و بدون عيب توليد شود.

ب – اندازه تغذيه بايد حداقل مقدار ممكن باشد تا درصد اتالفات مذاب كمتر باشد و در نتيجه حداكثر بازدهي 
قطعات ريختگي را داشته باشد.

روش هاي مختلفي براي محاسبه حجم و اندازه تغذيه وجود دارد كه در اينجا به چند مورد پرداخته مي شود. 
1-6- روش مدول :

اين روش براساس رابطه چورنيف مي باشد. رابطه چورنيف براي محاسبه زمان انجماد قطعه ريختگي عبارت 
c

c
c

V
t k

A
 

=  
 

2 است از :                       رابطه (6-1)             
كه در اين رابطه :

: زمان انجماد قطعه ct

cV : حجم قطعه ريختگي

cA : سطح كامل قطعه ريختگي كه در آن سطح تماس تغذيه با قطعه ريختگي در نظر گرفته نمي شود.

K : ضريب ثابتي است كه به مشخصات فلز و قالب بستگي دارد.
* در مورد تغذيه نيز مي توان رابطه چورنيف را به صورت زير به كار برد :

   
r

r
r

V
t k

A
 

=  
 

2                           رابطه (6-2)                                        
كه در آن :

rt : زمان انجماد تغذيه

rV : حجم تغذيه

rA : سطح كل تغذيه كه در آن سطح مشترك تماس تغذيه با قطعه ريختگي از مقدار كل سطح تغذيه كسر 
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شود.
از طرف ديگر نسبت حجم به سطح قطعه، مدول قطعه ناميده مي شود كه رابطه آن براي قطعه ريختگي به 

صورت زير است :
  c

c
c

V
M

A
=                                  رابطه (6-3)                              

كه در آن :
cV : حجم قطعه ريختگي

cA : سطح كل قطعه ريختگي

cM : مدول قطعه ريختگي

رابطه (3-6) براي تغذيه به صورت زير است :
   r

r
r

V
M

A
=                                              رابطه (6-4)           

كه در آن :
rV : حجم تغذيه

rA : سطح كل تغذيه

rM : مدول تغذيه

بنابراين با توجه به رابطه چورنيف و مدول مي توان در مورد قطعه نوشت :

 از طرفي 

    c
c

c
c c

c
c

c

V
t k

A t k(M )
V

M
A

 
=     ⇒ =
⇒ = 


2

2

               رابطه (6-5 )                                     

داريم 
در مورد تغذيه نيز خواهيم داشت :

از طرفي
    

r
r

r
r r

r
r

r

V
t k

A t k(M )
V

M
A

 
=     ⇒ =
⇒ = 


2

2                رابطه (6-6)                                       

اگر دو رابطه فوق را بر هم تقسيم نمائيم خواهيم داشت :
      r r

c c

t k(M )
t k(M )
=

2

2                                رابطه (6-7)              
با توجه به اينكه k براي قطعه و تغذيه ثابت و يكسان است. به دليل اينكه مشخصات قالب و فلز براي قطعه و 

تغذيه به زمان انجماد قطعه برابر خواهد بود با :
r r

c c

t M
t M

 
=  
 

2

                                رابطه (6-8)            
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با توجه به اين رابطه مشخص مي شود، براي اينكه تغذيه درست عمل نمايد بايد ديرتر از قطعه منجمد شود. 
 (مدول تغذيه) 

rM r افزايش يابد يعني

c

M
M

افزايش يابد بايد نسبت  rt rt افزايش يابد و براي اينكه  بنابراين بايد
cM (مدول قطعه) بزرگ تر باشد. بايد از 

r است كه مذاب رساني تغذيه خوب انجام مي شود براي آلياژهاي ديگر  cM / M=1 2 به عنوان مثال براي فوالدها
r بين 1/2 تا 1/5 متغير مي باشد.

c

M
M

 
 
 

نيز اين نسبت
در محاسبات اندازه تغذيه مي توان براي بعضي شكل ها بدون محاسبه سطح و حجم واقعي، مدول را محاسبه 

  c
dM =
2

نمود. مثًال براي يك صفحه، مدول برابر نصف ضخامت صفحه است. 
                                                           

شكل 6-1
در شكل 4-6 صفحه 125، شكل هاي متداول منابع تغذيه محاسبه شده و مدول تغذيه برحسب ابعاد مختلف آن 

داده شده است كه به راحتي مي توان با در دست داشتن مدول يك تغذيه ابعاد آن را مشخص نمود.

مثال 1-6 مطلوبست محاسبه مدول قطعه اي مكعبي 
.10 cm شكل به ضلع

حل:
مرحله 1) داده ها و خواسته ها :

دادهخواسته
cM ?=   10cm= طول ضلع           

مرحله 2) نوشتن روابط مورد نياز
V حجم مكعب a a a a= = = × ×3        
A سطح مكعب a a a= = × = × ×26 6    

c
c

c

V
M

A
=                                          

مرحله 3) جاي گذاري داده ها در روابط فوق
c cV V cm= = × × ⇒ =3 310 10 10 10 1000

ضلع  به  شكل  مكعبي  قطعه اي  مدول   6-1 تمرين 
12cm را به دست آوريد.

حل : (توسط هنرجو)
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c cA A cm= × × ⇒ = 26 10 10 600            

c cM M /= = ⇒ =
1000 10 3 33
600 6           

قطعه اي  مدول  محاسبه  مطلوبست   6-2 مثال 
و  10  cm ارتفاع  و   5  cm قطر  به  شكل  استوانه اي 

    π = 3

 شكل 6-2   
حل:

مرحله 1) داده ها و خواسته ها :
داده هاخواسته

cM ?=

  H =10m

  D =5cm
π = 3

مرحله 2) نوشتن روابط مورد نياز 
ارتفاع � مساحت قاعده (دايره) = Vcحجم استوانه 

 
c

DV Hπ π×
= × = ×

2 25 10
4 4

c cV V / cm× ×
= ⇒ = 33 25 10 187 5

4

cA سطح استوانه =  + 2 � مساحت قاعده (دايره) 
ارتفاع � محيط قاعده (دايره)

c
DA ( D H) ( )

   π × ×
= + π × = + × ×   
   

2 22 2 3 5 3 5 10
4 4                                          

         
c cA / A / cm= + ⇒ = 237 5 150 187 5

تمرين 2-6 مدول قطعه اي استوانه اي شكل به قطر 
cm 7 و ارتفاع cm 12 را به دست آوريد.         

 شكل 6-3  
حل (توسط هنرجو): 
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     مرحله 3) محاسبه مدول قطعه
c

c
c

V
M

A
=

c
/M
/

= =
187 5 1
187 5                                              

چدن  جنس  از  شكل  مكعبي  قطعه اي   6-3 مثال 
شود.  تهيه  ريخته گري  روش  با  بايد   20 cm به ضلع 
درصورتي كه k برابر 2/1 دقيقه بر سانتي مترمربع باشد، 

زمان انجماد قطعه را محاسبه كنيد.
حل:

مرحله 1) داده ها و خواسته ها :

داده هاخواسته ها

cM ?=    
ct ?=      

 a =20Cm 

           
mink / cm= 22 1

مرحله 2) روابط مورد نياز
c

c
c

V
M

A
=

                                                   
c ct k(M )= 2

                                              

مرحله 3) محاسبه سطح و حجم مكعب : 

c cV a V cm= = × × ⇒ =3 320 20 20 8000

c cA a A cm= = × × ⇒ =2 26 6 20 20 2400

مرحله 4) محاسبه مدول قطعه

c cM M /= ⇒ =
8000 3 33
2400

                 
مرحله 5) محاسبه زمان انجماد قطعه

          c ct / ( / ) t /= ⇒ =22 1 3 33 23  دقيقه29

چدن  از جنس  شكل  مكعبي  قطعه اي   6-3 تمرين 
شود.  تهيه  ريخته گري  روش  با  بايد   25 cm به ضلع 
درصورتي كه k=2/1 دقيقه بر سانتي مترمربع باشد زمان 

انجماد قطعه را به دست آوريد.
حل (توسط هنرجو): 
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مثال 4-6 قطعه اي استوانه شكل از جنس فوالد به 
ريخته گري  روش  از   20  cm ارتفاع  و   10  cm قطر 
بر  دقيقه   1/8 برابر   k درصورتي كه  مي شود.  تهيه 
محاسبه  را  قطعه  انجماد  زمان  باشد  سانتي مترمربع 

( )π = 3 كنيد.
حل:مرحله 1) داده ها و خواسته ها :

داده هاخواسته ها

    ct ?=            
cM ?=         

  D =10cm

  H =20cm

            mink / cm= 21 8

   π = 3

تمرين 4-6 قطعه اي از استوانه شكل از جنس فوالد به 
قطر cm 12 و ارتفاع cm 18 از روش ريخته گري تهيه 
بر سانتي مترمربع  دقيقه   k=1/8 مي شود. درصورتي كه
حل  ( )π = 3 باشد زمان انجماد قطعه را محاسبه كنيد.

(توسط هنرجو): 

مرحله 2) روابط مورد نياز
c

c
c

V
M

A
=                     

c ct k(M )= 2                    
مرحله 3) محاسبه سطح و حجم استوانه :

c استوانه
D ( )V Hπ ×

= × = ×
2 23 10 20

4 4
cV cm= 31500                       

مساحت استوانه c
DA ( D H)

 π
= + π × 
 

22
4

c cA A cm= + ⇒ = 2150 600 750
مرحله 4) محاسبه مدول

c cM M= ⇒ =
1500 2
750                  

مرحله 5) محاسبه زمان انجماد قطعه :

c ct / ( ) / t /= = × ⇒ =21 8 2 1 8 4 7 دقيقه 2
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مثال 5-6 قطعه اي مكعب مستطيل شكل از جنس 
با  بايد  � 5 سانتي متر   10 � ابعاد 20  به  آلومينيم 
برابر 1/6   k روش ريخته گري تهيه شود. درصورتي كه 
را  قطعه  انجماد  زمان  باشد،  سانتي مترمربع  بر  دقيقه 

محاسبه كنيد.

شكل 6-4  
حل:مرحله 1) داده ها و خواسته ها :

داده هاخواسته ها

cM ?=

ct ?=

20 � 10 � 5 = ابعاد مكعب 
مستطيل

mink / cm= 21 6

مرحله 2) نوشتن رابطه مورد نياز براي حل مسأله
c

c
c

V
M

A
=

c ct k(M )= 2

تمرين 5-6 قطعه اي مكعب مستطيل شكل از جنس 
با  بايد  � 8 سانتي متر   12 � ابعاد 25  به  آلومينيم 
 k  =  1/6 درصورتي كه  شود.  تهيه  ريخته گري  روش 
را  قطعه  انجماد  زمان  باشد  سانتي مترمربع  بر  دقيقه 

محاسبه كنيد.

شكل 6-5  
حل (توسط هنرجو): 

مرحله 3) محاسبه سطح و حجم مكعب مستطيل :
cV حجم مكعب مستطيل = ارتفاع � عرض � طول 

cV a b c= × ×

C CV V cm= × × ⇒ = 35 10 20 1000
cA سطح مكعب مستطيل =

(طول � ارتفاع) �2+ (عرض � ارتفاع) 2+ (طول � عرض) 2 =

cA (a b) (b c) (a c)= × + × + ×2 2 2

cA ( ) ( ) ( )= × + × + ×2 5 10 210 20 2 5 20

c cA A cm= + + ⇒ = 2100 400 200 700
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مرحله 4) محاسبه مدول قطعه
c

c c
c

V
M M /

A
= = ⇒ =

100 1 43
700
مرحله 5) محاسبه زمان انجماد قطعه

C Ct / ( / ) t /= ⇒ =21 61 43 3 27

مثال 6-6 قطعه اي مكعب مستطيل شكل از جنس 
چدن به ضلع cm 10 از روش ريخته گري تهيه مي شود. 
درصورتي كه تغذيه آن به شكل استوانه در نظر گرفته 
r باشد، مطلوبست:

c

t
/

t
=1 شود، (مطابق شكل زير) و2

الف – محاسبه نسبت مدول تغذيه به قطعه
ب – محاسبه مدول تغذيه و قطعه

شكل 6-6  
حل:مرحله 1) داده ها و خواسته ها :

داده هاخواسته ها
r

c

M
?

M
=

rM ?=

cM ?=

 q=10 cm

r

c

t
/

t
=1 2

مرحله 2) نوشتن روابط مورد نياز براي حل مسأله
c

c
r

V
M

V
=

r r

c c

t M
t M

 
=  
 

2

چدن  جنس  از  شكل  مكعب  قطعه اي   6-6 تمرين 
مي شود.  تهيه  ريخته گري  روش  از   12  cm ضلع  به 
درصورتي كه تغذيه آن به شكل استوانه در نظر گرفته 

π باشد مطلوبست : = 3 شود و 
الف – محاسبه نسبت مدول تغذيه به قطعه

ب – محاسبه مدول تغذيه و قطعه

شكل 6-7  
حل (توسط هنرجو): 
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مرحله 3) محاسبه نسبت مدول تغذيه به قطعه
r r r

c c c

t M M
/

t M M
   

= ⇒ =   
   

2 2

1 2

r r

c c

M M
/ /

M M
⇒ = ⇒ =1 2 1 1

مرحله 4) محاسبه مدول قطعه
c cV a a a V cm= × × = × × ⇒ = 310 10 10 1000

c cA a A cm= = × × ⇒ =2 26 6 10 10 600

c
c c

c

V
M M /

A
= = ⇒ =

100 1 67
600

مرحله 5) محاسبه مدول تغذيه
r r

c

M M
/ /

M /
= ⇒ =1 1 1 1

1 67

r rM / / M /⇒ = × ⇒ =1 67 1 1 1 84

مثال 7-6 در مثال 6-6 (قبل)، اگر نسبت ارتفاع به 
قطر تغذيه استوانه اي 1/4 در نظر گرفته شود. مطلوبست 
: محاسبه ابعاد تغذيه و نسبت حجم آن به حجم قطعه. 
(از محاسبه سطح محل اتصال تغذيه به قطعه صرفنظر 

π = 3 شود).
حل:مرحله 1) داده ها و خواسته ها :

داده هاخواسته ها
D = ? 
H = ? 

r

c

V
?

V
=

rM /=1 84
r

r

H
/

D
=1 4

π = 3

مرحله 2) رابطه حجم و سطح استوانه و مدول
r

DV Hπ
= ×

2

4

r
DA DHπ

= + π
22

4

تمرين 7-6 در مثال 6-6 (قبل)، اگر نسبت ارتفاع به 
قطر تغذيه استوانه اي 1/6 در نظر گرفته شود مطلوبست 
: محاسبه ابعاد تغذيه و نسبت حجم آن به حجم قطعه 
(ازمحاسبه سطح محل اتصال تغذيه به قطعه صرفنظر 

( )π = 3 شود).
حل (توسط هنرجو): 
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مرحله 3) محاسبه مدول برحسب قطر

r
r

r

D H
V

M
A D DH

π

= =
π π

+

2

2
4

2
4 1

H / H / D
D
= ⇒ =1 4 1 4

r

D / D
M

D D / D

π
×

=
π/ + π ×
/

2

2

1 4
4

2 1 4
4

r

D / D
M

D / D

π
×

=
π

+ π

2

2
2

1 4
4

2 1 4
4

r

/ D

M
D / D

π/
/=

π + × π/ /
/

3

2 2

1 4
4

2 4 1 4
4

r
/ DM

/
=
1 4
7 6

مرحله 4) محاسبه قطر و ارتفاع تغذيه
/ / D / D / /

/
= ⇒ = ×

1 84 1 4 1 4 7 6 1 84
1 7 6

D / cm=9 98
H / D H / /= ⇒ = ×1 4 1 4 9 98

H / cm⇒ =13 97

مرحله 5) محاسبه حجم تغذيه و قطعه
r

D ( / )V H /π ×
= × = ×

2 23 9 98 13 97
4 4

rV / cm⇒ = 31043 56

cV cm= × × = 310 10 10 1000
حجم  به  تغذيه  حجم  نسبت  محاسبه   (6 مرحله 

قطعه
r

c

V / /
V

= ≈
1043 56 1 043
1000
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مثال 8-6 مطلوبست محاسبه مثال قبل درصورتي كه 
از محاسبه سطح محل اتصال تغذيه به قطعه صرفنظر 

(π = نشود. 3
حل:

مرحله 1) داده ها و خواسته ها :
داده هاخواسته ها

D = ? 
H = ? 

r

c

V
?

V
=

rM /=1 84
H /
D
=1 4

π = 3

با كسر سطح  استوانه  و سطح  رابطه حجم   (2 مرحله 
فصل مشترك از تغذيه

تمرين 8-6 مطلوبست محاسبه مثال قبل (7-6) را 
به  تغذيه  اتصال  محل  سطح  محاسبه  از  درصورتي كه 

( )π = 3 قطعه صرفنظر نشود. 

r
DV Hπ

= ×
2

4

r
DA DHπ

= + π
2

4

مرحله 3) محاسبه مدول برحسب قطر
2

r
r 2

r
r

pD H
V D4M = = / D

pDA M×pDH
D4 / D

H / H / D
D


 π

×
⇒ = π + π


= ⇒ = 

2

2
2

1 4
4

1 4
41 4 1 4

r r

/ / DD D
M M

/D ( / )

π ×/
⇒ = ⇒

π +/

2

2

1 4 1 4
4 4

1 1 651 4
4 1

r r
/ D / DM M

/ /
= ⇒ =

×
1 4 1 4
4 1 65 6 6

/ D/ / D / /
/

⇒ = ⇒ = ×
1 41 84 1 4 1 84 6 6
6 6
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/ /D D / cm
/
×

= ⇒ =
1 84 6 6 8 67

1 4
H / D / / H / cm= = × ⇒ =1 4 1 4 8 67 12 14

مرحله 5) محاسبه حجم تغذيه و قطعه
r

D ( / )V H /π
= × = ×

2 23 8 67 12 14
4 4

rV / cm⇒ = 3687 41

c cV V cm= × × ⇒ = 310 10 10 1000

مرحله 6) محاسبه نسبت حجم تغذيه به قطعه
r

c

V / /
V

= ≈
684 41 0 684
1000

2-6- روش انقباض و راندمان تغذيه :
rV در نظر گرفته مي شود، بعد  اين روش براساس حجم حفره انقباض و راندمان تغذيه است. تغذيه اي به حجم 

′rV مي باشد. rV بزرگ تر از  ′rV مي رسد. واضح است كه  از انجماد و مذاب رساني حجم آن به

شكل 6-8
بنابراين حجم مذابي كه صرف جبران انقباض قطعه مي شود برابر است با :

  s r rV V V′= −                                     رابطه (6-9)        
هرچه قدر مذاب بيشتري از تغذيه به قطعه منتقل شود، نشان دهنده اين است كه تغذيه بهتر انجام مي شود. به 
rV نزديك تر شود، مذاب رساني بهتر انجام مي شود. در نتيجه  كوچك تر باشد با Vs به  rV′ عبارت ديگر هرچه قدر 

راندمان يا بازده تغذيه بيشتر است بنابراين مي توان راندمان تغذيه را به صورت رابطه زير نوشت :
   r r

r
r

V V
R

V
′−

= رابطه (6-10)                                           
كه در آن :

rV : حجم تغذيه

′rV : حجم تغذيه بعد از انجماد و مذاب رساني
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rR : راندمان تغذيه

راندمان تغذيه به عواملي همچون شكل تغذيه، استفاده از مواد عايق و گرمازا براي جلوگيري از انجماد سريع 
تغذيه و مذاب رساني صحيح تغذيه، گرم نگه داشتن تغذيه و سرد كردن سريع قطعه (استفاده از برد) بستگي دارد، 

براي اينكه تغذيه نسبت به قطعه ديرتر منجمد شده و مذاب رساني بهتر انجام شود.
راندمان تغذيه براي ريخته گري صفحات و ورق هاي نازك 0/1 تا 1 درصد و براي قطعات استوانه اي با نسبت 
H =1/5D تا D=H ، حدود 12 تا 24 درصد و براي كره تا حدود 53 درصد متغير مي باشد. شكل 8-6 صفحه 

129 كتاب درسي، چند تغذيه با راندمان هاي مختلف را نشان مي دهد.
- روش محاسبه حجم تغذيه به صورت زير است:

   r r
r

r

V V
R

V
′−

=                                   رابطه (6-11)             
β باشد، خواهيم داشت: درصورتي كه انقباض حجمي آلياژ در قطعه و تغذيه هنگام انجماد برابر

r r

r c

V V
V V

′− −β
= =

+ +1

r c r r(V V ) V V′⇒ β× + = −

r c r rV V V V′β + β = − rV تقسيم مي كنيم  طرفين رابطه را بر
r c r r

r r

V V V V
V V

′β + β −
=

cr r r

r r r

VV V V
V V V

′ββ −/
+ =

/

r مي باشد لذا خواهيم داشت : r
r

r

V V
R

V
′−
= با توجه به اينكه

c
r

r

V
R

V
β + β =

c
r c r r

r

V
R V V (R )

V
β = −β⇒ β = −β تقسيم مي كنيم. 

rR −βطرفين رابطه به
                                  

c cr r
r

r r r

V VV (R )
V

R R R
β β/ −β/= ⇒ =
−β / −β −β/

 رابطه (6-12)                   
كه در آن :

: حجم تغذيه rV

cV : حجم قطعه

حجم تغذيهحجم تغذيه بعد از انجماد
حجم تغذيه حجم قطعه
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β: درصد انقباض حجمي آلياژ
R : راندمان تغذيه

با توجه به اين رابطه مي توان به اين نتيجه رسيد، براي اينكه تغذيه وظيفه مذاب رساني را صحيح انجام دهد 
c باشد.

r

V
R
β
−β

rV برابر يا بزرگ تر از بايد

الزم  تغذيه  حجم  محاسبه  مطلوبست   6-9 مثال 
cm31000 در حالتي كه تغذيه  براي قطعه اي به حجم
استوانه اي شكل و راندمان تغذيه 20٪ انقباض حجمي 

آلياژ 3٪ در نظر گرفته شود.
حل:مرحله 1) داده ها و خواسته ها :

داده هاخواسته ها

rV ?=

H =1/2D ابعاد تغذيه

cV cm= 31000
rR %= 20

%β = 3

مرحله 2) نوشتن رابطه مربوطه
c

r
r

V
V

R
β

=
−β

 
مرحله 3) جاي گذاري مقادير داده ها در رابطه فوق
r rV V / cm×
= = ⇒ =

−
31000 3 300 176 47

20 3 17

تمرين 9-6 حجم تغذيه الزم براي قطعه اي به حجم 
در  شكل  استوانه اي  تغذيه  كه  حالتي  در   cm31500
راندمان تغذيه 15٪ و انقبال حجمي آلياژ 2٪ در نظر 

گرفته شود را حساب كنيد.
حل (توسط هنرجو): 

درصورتي كه در مثال قبل تغذيه مطابق شكل 6-4 
را  تغذيه  ابعاد  و  مدول  شود  انتخاب  ب  حالت  كتاب 

محاسبه كنيد.
حل:

مرحله 1) داده ها و خواسته ها :
داده هاخواسته ها

rM ?=
r r

r

V M
D M H
 =


= =

3169
6

rV / cm
H D
 =


=

3176 47
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مرحله 2) محاسبه مدول تغذيه :
r/ M= 3176 47 169

r
/M /⇒ = =3 176 47 1 044

169

r rM / M /= ⇒ =31 044 1 01
مرحله 3) محاسبه قطر و ارتفاع تغذيه 

rD H M / / cm= = = × =6 6 1 01 6 06

3-6- روش كاين :
در اين روش براي محاسبه تغذيه، از منحني مربوط به هر آلياژي استفاده مي شود كه توسط كاين ارائه شده 
است. منحني هر آلياژ متفاوت است، از طرف ديگر اين منحني ها به صورت تجربي به دست آمده اند و در آزمايشگاه 
و كارگاه ريخته گري منحني هاي تجربي قابل رسم مي باشند. اين منحني ها بسيار مفيد هستند زيرا با در دسترس 
بودن اين منحني ها براي آلياژهاي مختلف مي توان براي قطعات مختلف تغذيه با اندازه مناسب را محاسبه كرد. 

شكل 9-6 صفحه 132 كتاب درسي نمونه منحني كاين براي فوالد را نشان مي دهد.
در اين منحني ها، محور طول ها جذر نسبت زمان انجماد تغذيه به زمان انجماد قطعه است يا به عبارت ديگر 

نسبت مدول تغذيه به مدول قطعه و محور عرضي ها نسبت حجم تغذيه به حجم قطعه مي باشد.
r r

c c

M t
X

M t
= =                         r

c

V
Y

V
=             رابطه (6-13)                         

شكل منحني كاين به صورت هذلولي است كه رابطه كلي آن به صورت زير خواهد بود :
aX c

y b
= +

−
           (رابطه 6-14)                    

كه در آن b ،a و c ضرايب ثابتي هستند كه به نوع آلياژ، ميزان انقباض، نوع انجماد و سرعت نسبي سرد كردن 
تغذيه و قطعه دارد.
به عنوان مثال :

/X
y /

= +
−
0 1 1
0 03

براي فوالدها اين رابطه به صورت مقابل مي باشد (رابطه 6-13)                     

 /X /
y /

= +
−
0 1 1 08
0 06 و براي آلياژهاي آلومينيم رابطه به صورت مقابل مي باشد رابطه (6-14)     
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مثال 10-6 با توجه به شكل 9-6 كتاب ابعاد تغذيه 
الزم براي قطعه اي مكعبي شكل به ضلع cm 10 را 
r و تغذيه 

c

M
X /

M
= =1 محاسبه كنيد. با فرض اينكه6

  H
D
استوانه اي با 1=

حل:مرحله 1) داده ها و خواسته ها :
داده هاخواسته ها

H =?

D =?

  a =10cm

r

c

M
X /

M
= =1 6

H
D
=1

مرحله 2) محاسبه حجم قطعه
C CV V cm= × × ⇒ = 310 10 10 1000

 r

c

M
X /

M
= =1 مرحله 3) با توجه به 9-6 هنگامي كه6

r است. بنابراين :

c

V
Y /

V
= =0 18 باشد، 

r
r

V
/ V / cm= ⇒ = × = 30 18 1000 0 18 180

1000
H و D مرحله 4) محاسبه ابعاد تغذيه

 D و Vr با توجه به شكل 4-6 قسمت ب رابطه بين
به صورت زير است :

rV / D / D= ⇒ =3 30 785 1800 0 785

D D /
/

⇒ = ⇒ =3 31800 229 29
0 785

D / cm⇒ ≈6 12
H H D / cm
D
= ⇒ = =1 6 12

تمرين 10-6 با توجه به شكل 9-6 كتاب ابعاد تغذيه 
را   12 cm ضلع  به  مكعبي شكل  قطعه اي  براي  الزم 
r و تغذيه 

c

M
X /

M
= =1 8 محاسبه كنيد. با فرض اينكه 

حل (توسط هنرجو):  H
D
استوانه اي با 1=
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الزم  تغذيه  حجم  محاسبه  مطلوبست   6-11 مثال 
cm3500 از آلياژي با انقباض  براي قطعه اي به حجم 

حجمي 5٪ در دو حالت زير :
الف – راندمان تغذيه ٪15
ب – راندمان تغذيه ٪55

ج – معلوم كنيد در حالت دوم چند برابر حجم تغذيه 
كاهش مي يابد.

حل:مرحله 1) داده ها و خواسته ها :
داده هاخواسته ها

rV ?=
1

rV ?=
2

r

r

V
?

V
=2

1

β% انقباض حجمي = 5

 راندمان تغذيه 
rR %=
1

15

rR راندمان تغذيه  %=
2

55

cV حجم قطعه cm= 3500

تغذيه الزم  تمرين 11-6 مطلوبست محاسبه حجم 
cm3600 از آلياژي با انقباض  براي قطعه اي به حجم 

حجمي 4٪ در دو حالت زير :
الف – راندمان تغذيه ٪18
ب – راندمان تغذيه ٪60

ج – معلوم كنيد در حالت دوم چند برابر حجم تغذيه 
كاهش مي يابد.

حل (توسط هنرجو): 

با  تغذيه  حجم  محاسبه  رابطه  نوشتن   (2 مرحله 
استفاده از روش انقباض و راندمان تغذيه 

c
r

r

V
V

R
=

−β
كه  حالتي  در  تغذيه  حجم  محاسبه   (3 مرحله 

rR باشد. %=
1

15

r rV V cm= = ⇒ =
−1 1

3500 500 50
15 5 10

كه  حالتي  در  تغذيه  حجم  محاسبه   (4 مرحله 
rR باشد. %=

2
55

r rV V cm/= = ⇒ =
− /2 2

3500 500 10
55 5 50

مرحله 5)  محاسبه نسبت هاي حجم تغذيه 
r

r

V
V

= =2

1

10 1
50 5
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مثال 12-6 براي يك قطعه اي مكعب مستطيل شكل 
به ابعاد 120 � 180 � 320 ميلي متر از تغذيه استوانه 
به نسبت H = 1/5D استفاده شده است. زمان انجماد 

مي باشد، مطلوبست : r

c

t
/

t
=1 تغذيه به قطعه44

الف – تعيين نسبت مدول تغذيه به قطعه
ب – تعيين مدول تغذيه و قطعه

ج – تعيين ابعاد تغذيه 
د – تعيين حجم تغذيه 

تغذيه و قطعه صرفنظر  (از محاسبه سطح مشترك 
شود)

حل:
مرحله 1) داده ها و خواسته ها :

مستطيل  مكعب  قطعه اي  يك  براي   6-12 تمرين 
شكل به ابعاد 110 � 160 � 300 ميلي متر از تغذيه 
است.  شده  استفاده   H  =  1/D5 نسبت به  استوانه اي 
مي باشد،   r

c

t
/

t
=1 64 قطعه  به  تغذيه  انجماد  زمان 

مطلوبست :
الف – تعيين نسبت مدول تغذيه به قطعه

ب – تعيين مدول تغذيه و قطعه
ج – تعيين ابعاد تغذيه 
د – تعيين حجم تغذيه 

حل (توسط هنرجو): 

داده هاخواسته ها
r

c

M
?

M
=

rM ?=

cM ?=
rV ?=

H =?

D =?

ابعاد مكعب مستطيل
 mm mm mm= × ×320 180 120

H=1/5D تغذيه استوانه

r

c

t
/

t
=1 44

مرحله 2) نوشتن روابط مورد نياز براي حل
r r

c c

t M
t M

 
=  
 

2

c
c

c

V
M

A
=

r
r

r

V
M

A
=

r

c

M
M

مرحله 3) به دست آوردن نسبت 

r r r

c c c

t M M
/

t M M
   

= ⇒ =   
   

2 2

1 44
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r

c

M
/

M
 

⇒ = 
 

2

1 44

r

c

M
/

M
⇒ =1 2

مرحله 4) به دست آوردن مدول قطعه :
همانطور كه مي دانيم قطعه مكعب مستطيل مي باشد 
كافي است حجم كل آن را به دست آوريم و بر سطح 

آن تقسيم كنيم 
ارتفاع � عرض � طول = حجم مكعب مستطيل
c cV V mm= × × ⇒ = 3320 180 120 6912000

شكل 6-9 
مكعب  سطح   = مستطيل  مكعب  سطوح  مجموع 

مستطيل
cA ( ) ( ) ( )= × × + × + ×2 180 20 2 320 180 2 320 120

c cA A mm= + + ⇒ = 243200 115200 76800 235200

c
c c

c

V
M M / mm

A
= = ⇒ =

6912000 29 39
235200

مرحله 5) به دست آوردن مدول تغذيه :
r r

c

M //
M /
Μ

= ⇒ =
1 21 2

29 39 1

r rM / / M / mm⇒ × = × ⇒ =1 29 39 1 2 35 27

مرحله 6) به دست آوردن ابعاد تغذيه :

شكل 6-10  
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لذا  است  استوانه  شكل  به  تغذيه  اينكه  به  توجه  با 
خواهيم داشت :

r
r

r

V
M

A
=

 حجم استوانه
r

DV Hπ
= ×

2

4
r سطح كل استوانه

DA D Hπ
= × + π ×

2
2

4

r

D H
M

D D H

π
×

=
π

× + π ×

2

2
4

2
4

r

DHD
M

DD H

 π/  
 =
 π +/  
 

4

2

r

DH

M
D H

=
+

4

2

D / D

/
D / D

×

=
+

1 5
435 27
1 5

2
D / D

/
/ D / D

×

=
+

1 5
435 27 0 5 1 5
1

دور در دور و نزديك در نزديك
(D / D)/
( / D / D)
× ×

=
× +

1 5 135 27
4 0 5 1 5
/ D/

D
/

=
/

21 535 27
8

/ / D
=

35 27 1 5
1 8
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طرفين و وسطين انجام مي دهيم 
/ D /⇒ × = ×1 5 1 35 27 8

 (D) طرفين تقسيم بر ضريب مجهول
/D D / mm
/

×
= ⇒ =
35 27 8 188 11

1 5
از طرفي داريم :

H / D=1 5
H / / H / mm= × ⇒ =1 5 188 11 282 16

مرحله 7) به دست آوردن حجم تغذيه 
DV Hπ

= ×
2

4
با جاي گذاري خواهيم داشت :

( / )V /π×
= ×

2188 11 282 16
4

V / mm= 37837704 2

ضلع  به  شكل  مكعبي  قطعه اي  براي   6-13 مثال 
نظر  در   20cm قطر  به  استوانه اي  تغذيه اي   20cm

گرفته شده، درصورتي كه ارتفاع تغذيه 20cm و ضريب 
بر  دقيقه   k=2 فوالدي  قطعه  اين  مذاب  براي  ثابت 

سانتي مترمربع باشد مطلوبست :
الف – زمان انجماد قطعه برحسب دقيقه

ب- زمان انجماد دقيقه برحسب دقيقه
ج – نسبت زمان انجماد تغذيه به قطعه

د- آيا اين تغذيه مناسب قطعه است؟ چرا؟ 
اتصال  محل  در  قطعه  و  تغذيه  مشترك  سطح  (از 

صرفنظر شود)

ضلع  به  شكل  مكعبي  قطعه اي  براي   6-13 تمرين 
نظر  cm 16 در  به قطر  استوانه اي  تغذيه اي   18 cm

گرفته شده، درصورتي كه ارتفاع تغذيه cm 16 و ضريب 
بر  دقيقه   k=1/5 فوالدي  قطعه  اين  مذاب  براي  ثابت 

سانتي مترمربع باشد مطلوبست :
الف – زمان انجماد قطعه برحسب دقيقه

ب- زمان انجماد دقيقه برحسب دقيقه
ج – نسبت زمان انجماد تغذيه به قطعه

د- آيا اين تغذيه مناسب قطعه است؟ چرا؟ 
اتصال  محل  در  قطعه  و  تغذيه  مشترك  سطح  (از 

صرفنظر شود)
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شكل 6-11 
حل:

مرحله 1) داده ها و خواسته ها :
داده هاخواسته ها

ct ?=

rt ?=

r

c

t
?

t
=

a= 20cm

  D =20cm

  H =20cm
mink
cm

= 22
π = 3

مرحله 2) نوشتن روابط مورد نياز
r

r c c
r

V
M t k(M )

A
= = 2

c
c r r

c

V
M t k(M )

A
= = 2

شكل 6-12  
حل (توسط هنرجو): 

و  مكعب  سطح  و  حجم  آوردن  به دست   (3 مرحله 
تغذيه استوانه اي 

cV حجم مكعب a cm= = × × =3 320 20 20 8000

cA سطح مكعب a ( ) cm= = × × =2 26 6 20 20 240

c حجم استوانه
D ( )V Hπ π×

= × = ×
2 220 20

4 4

c cV V cm×
= ⇒ = 33 8000 6000

4
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 مساحت استوانه
r

DA ( DH)
 π

= × + π 
 

2
2

4

( )
rA ( )

 π×
 = × + π× ×
 
 

2202 20 20
4

rA × × × ×
= +
2 3 400 3 20 20

4 1

r rA A cm= + ⇒ = 2600 1200 1800

و  مكعبي  قطعه  مدول  آوردن  به دست   (4 مرحله 
تغذيه :

cM /= =
8000 3 33
2400

rM /= =
6000 3 33
1800

مرحله 5) به دست آوردن زمان انجماد قطعه

c ct ( / ) t /= × ⇒ =22 3 33 22 17 دقيقه
مرحله 6) به دست آوردن زمان انجماد تغذيه 

r rt ( / ) t /= × ⇒ =22 3 33 22 17 دقيقه
مرحله 7) به دست آوردن نسبت زمان انجماد تغذيه 

به قطعه
r r

c c

t t/
t / t
= ⇒ =
22 17 1
22 17

براي قطعه  اين تغذيه   : مرحله 8) جواب قسمت د 
مناسب نيست چون زمان انجماد آن با قطعه برابر است، 
قطعه،  كامل  انجماد  از  بعد  كه  است  مناسب  تغذيه اي 

منجمد شوند.



 : تغذیه گذاریسوال 

سانتی متر وجود دارد. این قطعه دارای  18سانتی متر در  08متر در  1قطعه ای فوالدی با ابعاد 

برای آن استفاده می  1.1درصد است و تغذیه های استوانه ای با نسبت ارتفاع به قطر  4انقباض 

مکان آنها و  ت. این قطعه را تغذیه گذاری کنید )تعداد تغذیه،درصد اس 14راندمان تغذیه  .شود

 ابعاد آنها را مشخص کنید(
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Gating System
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3

Elements of Gating Systems

• The term gating system refers to all passageways

through which the molten metal passes to enter the

mould cavity.

• The gating system is composed of

 Pouring basin

 Sprue

Runner

Gates

Risers



Gating Systems

1- The mould should be completely filled in the smallest time 
possible without having to rise metal temperature.

2- The metal should flow smoothly into the mould.

3- The unwanted material – slag – should not be allowed to enter 
the mould cavity.

4- The metal entry into the mould cavity should be controlled.

5- A proper thermal gradient be maintained.

6- Metal flow should be maintained to avoid erosion.

7- Be ensure that enough molten metal reaches the mould cavity.

8- The gating system should be economical and easy to 
implement and remove after casting solidification.

9- The casting yield should be maximized.

Requirements needed in gating system to achieve 
a free casting defects:

4



Gating Systems

5

Factors controlling the functioning of gating system:

 Type of pouring equipment, such as ladles, pouring basin etc.

 Temperature/ Fluidity of molten metal.

 Rate of liquid metal pouring.

 Type and size of sprue.

 Type and size of runner.

 Size, number and location of gates connecting runner and

casting.

 Position of mould during pouring and solidification.



Pouring Basin

6

• A pouring basin makes it easier for the ladle or crucible operator

to direct the flow of metal from crucible to sprue.

• Helps maintaining the required rate of liquid metal flow.

• Reduces turbulence at the sprue entrance.

• Helps separating dross, slag etc., from metal before it enters the

sprue.



Sprue
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• A sprue feeds metal to runner which in turn reaches the

casting through gates.

• A sprue is tapered with its bigger end at top to receive

the liquid metal. The smaller end is connected to runner.



Gates
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• A gate is a channel which connects runner with the
mould cavity and through which molten metal flows
to fill the mould cavity.

• A small gate is used for a casting which solidifies
slowly and vice versa.

• A gate should not have sharp edges as they may
break during pouring and sand pieces thus may be
carried with the molten metal in the mould cavity.

• Types

• Top gate

• Bottom gate

• Parting line side gate



Gates
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Top Gate:

• A top gate is made in the cope portion of the mould.

• In a top gate the molten metal enters the mould cavity

from the top.

• Top gate involves high turbulence and sand erosion.

• Top gate produces poor casting surfaces.



Gates
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Bottom Gate:

• A bottom gate is made in the drag portion.

• In a bottom gate the liquid metal fills rapidly the

bottom portion of the mould cavity and rises steadily

and gently up the mould walls.

• As comparison to top gate, bottom gate involves little

turbulence and sand erosion.

• Bottom gate produces good casting surfaces.

• If freezing takes place at the bottom, it could choke

off the metal flow before the mould is full.

• Creates an unfavourable temperature gradient and

makes it difficult to achieve directional solidification.



Gates
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Parting Line Side Gate:

• Middle or side or parting gating systems combine

the characteristics of top and bottom gating systems.

• gate is provided along the parting line such that

some portion of the mould cavity will be below the

parting line and some portion will be above it.

• The cavity below the parting line will be filled by

assuming top gating and the cavity above the parting

line will be filled by assuming bottom gating.



Runner
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• It is horizontal plane which connects the sprue to

gate.

• The runner should be filled with molten metal to

avoid slag entering to cavity.



Design of Gating System
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• To fill the mould cavity without breaking the flow

of liquid metal and without using very high pouring

temperatures.

• To avoid erosion of mould cavity.

• To minimize turbulence and dross formation.

• To prevent aspiration of air or mould gases in the

liquid metal stream.

• To obtain favourable temperature gradients to

promote directional solidification.



Improper Gating System Design Defects
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• Oxidation of metal

• Cold shuts

• Mould erosion

• Shrinkages

• Porosity

• Misruns

• Penetration of liquid metal into mould walls.



Gating System Design

1- Pouring time.

2- Choke area.

3- Sprue.

4- Gating ratios.

5- Slag trap system.

15



Gating System Design

The time for complete filling of a mould .

Too long pouring time ===== higher pouring temperature.

Too less pouring time ===== turbulent flow in mould.

Optimum time is required

Pouring Time

16



Gating System Design

The pouring time depends on:

- Casting materials,

- Casting complexity,

- Casting size, and 

- Section thickness.

Pouring Time

17



Gating System Design

1- Gray cast iron: mass less than 450 kg: 

Pouring Time

K: fluidity factor.

T: average section thickness, mm

W: mass of the casting, kg

2- Gray cast iron: mass greater than 450 kg: 

18

W
T

Kt 









59.14
41.1

40

inchesinironoffluidity
K 

3

65.16
236.1 W

T
Kt 












Gating System Design

3- Steel casting: 

Pouring Time

4- Ductile iron: 

K1 = 2.08 for thinner sections.

K1 = 2.67 for sections of 10 to 25 mm thick.

K1 = 2.97 for heavier sections.

19

  WWt log3953.04335.2 

WKt 1



Gating System Design

5- Copper alloy castings: 

Pouring Time

Top gating 1.30

Bottom gating 1.8

Brass 1.9

Tin bronze 2.8

20

3
2 WKt 



Gating System Design

6- Intricately shaped Thin walled castings of mass up to 
450 kg:

Pouring Time

W’: mass of the casting with gates and risers, kg

T, (mm) K3

1.5 up to 2.5 1.62

2.5 up to 3.5 1.68

3.5 up to 8.0 1.85

8.0 up to 15.0 2.20

21

3
3 WKt 



Gating System Design

7- Castings above 450 kg and up to 1000 kg:

Pouring Time

T, (mm) K4

up to 10 1.00

10 up to 20 1.35

20 up to 40 1.50

40 and above 1.70

22

3
4 TWKt 



Gating System Design

Choke Area

It is the main control area which meters the metal flow 
into the mould cavity so that the mould is completely filed 
within the calculated pouring time.

A: choke area, mm W: casting mass, kg

t: pouring time, S H: sprue height, mm

d: mass density of the molten metal, kg/mm3

C: efficiency of the used gating system.

23

gHCtd

W
A

2




Gating System Design

Choke Area
Top gate

H = h

Bottom gate

H = h – c/2

Parting gate

H = h – P2/2c

24



Gating System Design

Sprue

25

• As the liquid metal passes down the sprue it loses its

pressure head but gains velocity.

• To reduce turbulence and promote Laminar Flow, from

the Pouring Basin, the flow begins a near

vertical incline that is acted upon by gravity and with an

accelerative gravity force



Gating System Design

Sprue

26

hc

1

2

3

1 = free surface of metal 

2 = spue top

3 = sprue bottom

pouring basin 

sprue

ht

• Assuming

– entire mould is at atmospheric pressure (no point

below atmospheric)

– metal in the pouring basin is at zero velocity

(reservoir assumption)



Gating System Design

Sprue

27

32

3 2

2

2

t t

c c

V gh hA

A V gh h
  

Mass flow rate = A V = constant

Applying continuity equation between point 2 and 3 we get-

2

2

3

t

c

h A

h A

 
  
 

Actual shape of sprue is Parabola

 But in order to avoid manufacturing difficulty we use  

tapered cylinder shape.
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آشنایي با کوره هاي ریخته گري

   



 

  

کوره هاي ذوب

کوره هاي سوخت 
فسیلي

کوره هاي الكتریكي

کوره هاي قوس کوره کوپلکوره تشعشعيکوره بوته اي
الكتریک

القایي

بدون با هستهدّوارثابتگردانثابت
هسته
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مقدمه:
1-9- کوره های ریخته گری و مشخصات آنها:

ذوب کردن فلزات، اولین مرحله فرآیند ریخته گری می باشد که توسط کوره ذوب انجام می گیرد. کوره ذوب 
وسیله ای است که با ایجاد حرارت الزم، مقدار معینی از مواد فلزی را ذوب می کند.

1-1-9-کوره های بوته ای:
این کوره ها، ساده ترین و قدیمی ترین نوع از کوره های ذوب فلزات هستند. کوره های بوته ای معموالً به دو صورت 

ثابت و گردان مورد استفاده قرار می گیرند که در شکل )1-9( به صورت شماتیك نشان داده شده اند.

شکل 1-9: انواع کوره بوته ای الف( بوته متحرك  ب( بوته ثابت )خم شو( 

سوخت مناسب برای کوره های بوته ای، سوخت های فسیلی )مایع و گاز( می باشد. در میان سوخت های مایع، 
گازوئیل و مازوت و در سوخت های گازی، گاز شهری به طور وسیع تری مورد استفاده قرار می گیرند. هرچند مازوت 
یا نفت کوره از گازوئیل ارزان تر است و از ارزش حرارتی بیشتری نیز نسبت به آن برخوردار است ولی به دلیل 
گران روی1 باال، به هنگام استفاده باید پیش گرم گردد، از طرف دیگر مازوت باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی 

مي شود. لذا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. 
مهم ترین مزیت ها و محدودیت های کوره های بوته ای از این قرارند:

مزیت ها:
1- قابلیت ذوب فلزات و آلیاژهای مختلف )به دلیل قابل تعویض بودن بوته(

2- سوخت مصرفی ارزان
3- عدم تماس مستقیم مذاب با سوخت یا محصوالت احتراق

4- مناسب بودن برای واحدهای کوچك و برای تولید با مقادیر پایین
1- گران روی یا ویسکوزیته مقدار مقاومتی است که یك سیال نسبت به جاری شدن از خود نشان می دهد.
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5- سهولت تعمیر و نگهداری
6- هزینه پایین سرمایه گذاری )هزینه ثابت(

محدودیت ها:
1- پایین بودن ظرفیت ذوب

2- پایین بودن راندمان حرارتی: به دلیل انتقال حرارت از طریق تشعشع و هدایت به مذاب، راندمان حرارتی 
پایین است و با توجه به نوع سوخت، بین 15 تا 30 درصد می باشد.

توسط  بوته  خوردگی  و  حرارتی(  )شوك  حرارت  درجه  شدید  تغییرات  دلیل  به  بوته ها  عمر  بودن  کوتاه   -3
مذاب.

4- محدودیت ذوب کردن فلزات و آلیاژهای با دمای ذوب باال
5- هزینه های تولید نسبتاً باال )هزینه جاری(

2-1-9- کوره ای بوته ای )زمینی(:
ساخته  ثابت  و  متحرك  نوع  دو  در  بوته ای  کوره 

می شود.
الف � کوره بوته ای متحرك: در این کوره ها، بوته ثابت 
خم  قابل  کوره  مجموعه ی  مذاب  تخلیه  برای  و  است 
با چرخاندن  به عبارت دیگر می توان  و  شدن می باشد 
یا  )بوته  دیگری  ظرف  در  را  بوته  داخل  مذاب  کوره، 

شکل 2-9پاتیل( تخلیه کرد. شکل )9-2(

پس  کوره،  نوع  این  در  ثابت:  بوته ای  کوره   � ب    
از کوره خارج کرد  را  بوته  فلز، می توان  از ذوب شدن 
)شکل 3-9( و پس از انتقال آن به قسمت قالب گیری، 

عمل بارریزی را به وسیله بوته انجام داد.

شکل 9-3
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- اجزای تشکیل دهنده کوره های بوته ای عبارتند از:

 بدنه فلزی: استوانه ای است که از یك ورق فوالدی 
به ضخامت 5 تا 10 میلی متر ساخته شده است. ارتفاع 
تا  برای یك کوره ی متوسط 750  این استوانه،  و قطر 
1000 میلی متر می باشد. در قسمت پایین این استوانه و 
به فاصله 200 میلی متری از لبه ی پایینی آن، سوراخی 
آن  از  که  دارد  وجود  متر  میلی   100 تقریبی  قطر  به 

مشعل یا فارسونگا عبور می کند. شکل )9-4(.

- صفحه ی فلزی کف کوره: ورقی است فوالدی، هم 
و ضخامت  فلزی  بدنه ی  قطر  از  بزرگ تر  یا کمی  قطر 
داده  جوش  فلزی  بدنه  به  که  متر  میلی   10 حداقل 
می شود. در وسط این صفحه، سوراخی وجود دارد که 
این  زیر  و در  است  قطر آن مساوی قطر داخلی کوره 
لوله مطابق شکل )5-9( نیز جوش  صفحه، چهار تکه 

داده شده است.

شکل 9-4

به  فوالدی  است  صفحه ای  کوره:  زیر  دریچه ی   -
آن  قطر  که  دایره  شکل  به  و  متر  میلی   10 ضخامت 
کوره  کف  فلزی  صفحه ی  وسط  سوراخ  قطر  مساوی 
است و به وسیله لوال به آن متصل شده است. پس از 
زیر  در وسط صفحه  کاماًل  لوال،  چرخیدن حول محور 
کوره ای قرار می گیرد و با عبور دادن چند میله از داخل 
لوله های زیر صفحه ی فلزی کف کوره، این دریچه در 
محل خود مستقر می گردد و با خارج کردن این میله، 

دریچه باز می شود. شکل )9-5(
شکل 9-5
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از  جلوگیری  و  بودن  دیرگداز  برای  نسوز:  دیواره   -
انتقال حرارت )تلفات حرارتی(، در داخل بدنه ی فلزی 
کوره، دیواره ای از مواد نسوز ساخته می شود. این دیواره 
الیه ی  و  آجری  الیه ی  است:  شده  تشکیل  الیه  دو  از 
الیه ی  و  فلزی  بدنه ی  بین  ماسه ای  الیه ی  ماسه ای. 

آجری قرار دارد. شکل )9-6(

- درب کوره: از یك حلقه ی فوالدی که آجرهای نسوز 
فرم دار در داخل آن چیده شده اند، تشکیل شده است. 
قطر این حلقه، تقریباً به اندازه ی قطر خارجی کوره است 
و برای جلوگیری از اتالف حرارت، روی دهانه کوره قرار 
می گیرد. به دلیل وزن زیاد آن، سیستم های گوناگونی 
برداشتن  یا  و  کوره  دهانه  روی  بر  آن  دادن  قرار  برای 
نوع   )9-7( پیش بینی می شود شکل  کوره  روی  از  آن 

چرخشی را نشان می دهد.

شکل 9-6

شکل 9-7

- دستگاه دمنده هوا )ونتیالتور(: برای ایجاد حرارت 
در این کوره ها، باید سوخت و هوا با نسبت معینی مخلوط 
شود و بسوزد. هوای مورد نیاز به وسیله ونتیالتور تأمین 

می شود. شکل )9-8(

شکل 8-9: دستگاه دمنده )ونتیالتور(

سوخت های مصرفی این کوره ها شامل سوخت های مایع نظیر مازوت، نفت سیاه، گازوئیل، نفت سفید و حتی 
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روغن سوخته موتورهای احتراقی و سوخت های گاز طبیعی و مصنوعی می باشد. در قدیم از سوخت های جامد 
نیز در این کوره ها استفاده می شد. فشار هوای ایجاد شده به وسیله ی دستگاه دمنده، موجب می شود که سوخت 
دلیل،  همین  به  می شود  انجام  کامل تر  احتراق  شوند،  پودر  بیشتر  سوخت  ذرات  هرچه  درآید.  پودر  صورت  به 

سوخت های گازی که تا مرحله ی مولکولی خرد شده اند، نسبت به سایر سوخت ها برتری دارند.
به قطر  فوالدی  لوله ی  از یك  )مشعل(:  فارسونگا   -
تقریبی 100-80 میلی متر با یك َسِر مخروطی تشکیل 
است. انتهای لوله ی سوخت در داخل آن قرار گرفته و 
یك َسِر آن به ونتیالتور متصل است و سر دیگر آن )َسِر 
مخروطی شکل( درون کوره است. عمِل مخلوط شدن 
سوخت با هوا و پودر شدن سوخت، در داخل آن انجام 
و هوا،  به وسیله ی مشعل، مخلوط سوخت  و  می گیرد 
به درون کوره پاشیده می شود و به همین دلیل به آن 

»سوخت پاش« نیز می گویند. شکل )9-9(

شکل 9-9

سوز  دوگانه  مشعل  از  کارگاه ها  بیشتر  در  امروزه   -
استفاده می شود. شکل )9-10(

شکل 9-10
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قرار  کوره  کف  مرکز  در  زیربوته ای  زیربوته ای:   -
می گیرد و ارتفاع آن باید با لبه فارسونگا مساوی باشد. 
جنس زیربوته ای گرافیتی است و به شکل های مختلف 
ساخته می شود. زیربوته ای محل قرار گرفتن بوته داخل 

کوره می باشد. شکل )9-11(

شکل 9-11

3-1-9- کوره های تشعشعی:
در این نوع کوره ها، شعله به صورت جریانی از روی سطح شارژ حرکت می کند و در اثر تشعشع شعله، شارژ 
ذوب می گردد. کوره های تشعشعی )انعکاسی( معموالً در دو نوع ثابت و دّوار )کوره در حین عملیات ذوب، دوران 
و چرخش دارد( مورد استفاده قرار می گیرند. کوره تشعشعی ثابت برای ذوب فلزات و آلیاژهای غیرآهنی به کار 

می رود. در شکل )12-9( نمونه ای از کوره تشعشعی ثابت نشان داده شده است.

شکل 9-12

کوره های تشعشعی نوع دّوار به طور گسترده ای برای ذوب چدن با ظرفیت های 300 کیلوگرم به باال به کار 
می رود. شکل )9-13(
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شکل 9-13

مهم ترین مزیت های کوره های تشعشعی عبارتند از:
الف � امکان تهیه مذاب با مقادیر زیاد )باال بودن ظرفیت مذاب به ویژه در مقایسه با نوع بوته ای( 

ب � برخورداری از راندمان حرارتی بیشتر )مقدار راندمان این کوره ها در مقایسه با نوع بوته ای بیشتر است(
ج � توزیع یکنواخت درجه حرارت و ترکیب شیمیایی به دلیل به هم خوردن مذاب )در نوع دّوار(

محدودیت عمده این کوره ها دشوار بودن کنترل واکنش های شیمیایی میان مذاب و محصوالت احتراق می باشد. 
از عناصر اصلی موجود در مذاب )کربن و  با سطح مذاب دارد، مقداری  به دلیل تماس مستقیم که شعله  زیرا 

سیلسیم در چدن ها( می سوزند.

4-1-9- کوره کوپُل1: 
در این کوره، ذوب به صورت مداوم تهیه می گردد که مواد اولیه از قسمت باال به داخل کوره شارژ شده و پس 
از ذوب شدن از قسمت پایین خارج می گردد. کوره کوپل به طور وسیعی برای ذوب چدن ها درفرآیند ریخته گری 
به کار می رود. شارژ این کوره ها شامل برگشتی انواع چدن ها، به همراه قراضه آهن و شمش چدن به دست آمده 
از کوره بلند می باشد. سوخت این کوره ها، به طور عمده کك و در برخی از موارد سوخت های گازی می باشد در 

شکل )14-9( یك کوره کوپل نشان داده شده است.
قابل ذکر است که هرچند در این کوره ها، به دلیل تماس مستقیم مواد شارژ و سوخت، راندمان حرارتی در 

مقایسه با سایر کوره های با سوخت فسیلی باال می باشد ولی کنترل ترکیب شیمیایی دشوارتر است.

1-CUPOLA
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شکل 9-14

5-1-9- کوره های الكتریكی:
در این کوره ها حرارت الزم برای ذوب فلز توسط انرژی الکتریکی تأمین می گردد. یکی از انواع این کوره ها، 
کوره های قوس الکتریکی )شکل 15-9( می باشد که حرارت حاصل از قوس الکتریك از طریق تشعشع به شارژکوره 

انتقال یافته و شرایط ذوب را فراهم می کند. 

شکل 9-15

دالیل استفاده اصلی از این کوره ها در ذوب فوالدها امکان تصفیه مذاب از ناخالصی های مضر، با ایجاد سرباره 
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مناسب می باشد. زیرا در این کوره ها نسبت سطح مذاب به حجم آن بیشتر می باشد و در نتیجه عمل تصفیه به 
طور بسیار وسیعی صورت می گیرد. ظرفیت کوره های قوسی بین 1 تا 100 تن متغیر است. مزیت های مهم این 

کوره ها عبارتند از:
الف � امکان استفاده از قراضه های معمولی به عنوان شارژ

ب � حجم ذوب نسبتاً باال
ج � امکان تصفیه مذاب

محدودیت های اصلی در استفاده از این کوره ها عبارتند از:
الف � باال بودن هزینه سرمایه گذاری ثابت و هزینه های جاری

ب � محدودیت استفاده از این کوره ها در ظرفیت های کم ذوب
از انواع دیگر کوره های الکتریکی، کوره های القایی هستند. در این کوره ها، حرارت الزم برای ذوب فلز، به وسیله 
ایجاد جریان القایی حاصل از میدان الکترومغناطیسی تأمین می گردد. این کوره ها معموالً به دو صورت هسته دار 

)کانالی( و بدون هسته مورد استفاده قرار می گیرند که به طور شماتیك در شکل )16-9( نشان داده شده است.

شکل 9-16

کوره قوس الکتریك بدون هسته

ب(کوره قوس الکتریك هسته دار
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مزیت های مهم کوره های القایی:
1- توزیع یکنواخت درجه حرارت و ترکیب شیمیایی در کل مذاب، به دلیل به هم خوردن مذاب

2- سهولت افزودن عناصر آلیاژی
3- عدم آلودگی و سر و صدای حاصل از کار کوره در مراحل ذوب

4- قابلیت ساخت کوره هایی با ظرفیت پایین

محدودیت های مهم کوره القایی:
محدودیت عمده در استفاده از کوره های القایی عبارت است از عدم امکان تصفیه مذاب از ناخالصی ها، که در 
این صورت باید از شارژ تمیز استفاده گردد. توضیح اینکه به دلیل وجود تالطم و نیز سرد بودن مذاب در سطح 
فوقانی، ایجاد شرایط مناسب در سرباره به منظور تصفیه مذاب )خروج ناخالصی های مضر( امکان پذیر نیست. این 

نوع کوره ها را بیشتر می توان برای مذاب بعضی از فوالدهای آلیاژی که نیاز به مرحله تصفیه ندارند به کار برد.

2-9-ابزار و تجهیزات :
کوره بوته ای

3-9- نكات ایمنی و بهداشتی:
چون در بخش ذوب و ریخته گری، افراد با حرارت، آن هم با دمای باال سر و کار دارند، بی توجهی نسبت به 
نکات ایمنی، خطرات جانی و ضررهای مالی فراوانی را دربردارد و گاه این خطرات جبران ناپذیر می باشند. رعایت 

نکات ایمنی الزامی است، در این جا به تعدادی از آن ها اشاره می شود:
- استفاده از لباس ایمنی )پیش بند، ساق بند، کفش ایمنی، دستکش، ماسك، عینك و کاله ایمنی( ضروری 

است. شکل )9-17(

شکل 17-9: لباس نسوز و لوازم ایمنی
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- عدم استقرار مواد سوختی )گازوئیل، بنزین، کپسول گاز و ...( در این بخش.
- تجهیز قسمت ذوب به کپسول های آتش نشانی و سیستم اطفای حریق به گونه ای که دسترسی به آن ها 

آسان باشد و به طور مستمر از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل شود. شکل )9-18(

شکل 18-9- کپسول دیواری

4-9- مراحل انجام کار: 
1-4-9- روشن کردن کوره زمینی )بوته ای( 

- شیر سوخت را باز کنید.
- سوخت را پس از رسیدن به درون کوره مشتعل کنید.

- دستگاه ونتیالتور را روشن کنید. دقت شود در این حالت دریچه هوای دستگاه باید کم باز باشد تا هوای 
کمتری وارد کوره شود.

- مقدار سوخت و هوا را با گرم شدن تدریجی کوره افزایش دهید تا شعله کوره تنظیم شود. شکل )9-19(

شکل 9-19
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در مورد کوره های گازی عمل روشن کردن کوره با باز کردن شیر گاز و روشن کردن کلید برق انجام می شود.

2-4-9- خاموش کردن کوره:
برای خاموش کردن کوره ابتدا شیر سوخت را ببندید تا سوخت کم شود.

- سپس دستگاه ونتیالتور را خاموش کنید.
در مورد کوره های گازی خاموش کردن کوره با قطع کردن کلید برق و بستن شیر گاز انجام می شود.

ارزشیابی:
1- کوره ذوب را توضیح دهید.

2- انواع کوره ها را نام ببرید.
3- کوره بوته ای و انواع آن را توضیح دهید.

4- مزایا و محدودیت های کوره های بوته ای را بنویسید.
5- اجزای تشکیل دهنده کوره بوته ای را نام ببرید و نقش هر یك را توضیح دهید.

6- کوره تشعشعی را توضیح دهید.
7- مزایا و محدودیت های کوره تشعشعی را بنویسید.

8- کوره های القایی را توضیح دهید.
9- انواع کوره های القایی را نام ببرید.

10- مزایا و محدودیت های کوره القایی را بنویسید.
11- کوره قوس الکتریکی را توضیح دهید.

12- کدام گزینه از مزایای کوره بوته ای نیست.
ب( سهولت تعمیر و نگهداری  الف( سوخت مصرفی ارزان    
د( باال بودن راندمان حرارتی ج( عدم تماس مستقیم مذاب با سوخت   

13- جنس بوته ریخته گری از .............................. می باشد.
14- از بوته جهت ............................. و از پاتیل برای .......................... مذاب استفاده می شود.

1( ذوب و جابجائی � جابجائی
2( جابجائی � ذوب و جابجائی

3( ذوب � ذوب
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4( جابجائی � ذوب
................................. به شارژ کردن  ............................... از طریق  از  الکتریکی حرارت حاصل  15- در کوره قوس 

منتقل می شود.
16- کدام گزینه از مزایای کوره القایی نیست.

ب( عدم امکان تصفیه مذاب الف( سهولت افزودن عناصر آلیاژی   
د( قابلیت ساخت با ظرفیت پایین ج( توزیع یکنواخت درجه حرارت و ترکیب شیمیایی 
تمرین: نحوه روشن و خاموش کردن کوره بوته ای را هر هنرجو زیر نظر هنرآموز انجام دهد.
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جلسه دهم

عملیات ذوب و ریخته گری

هدف رفتاری: در پایان جلسه از هنرجو انتظار می رود که:
1- ابزارهای ذوب و بارریزی را توضیح دهد.

2- مراحل شارژ بوته را انجام دهد.
3- عملیات ذوب، گاز زدائی و سربارگیری را انجام دهد.

4- حمل و نقل و بارریزی را انجام دهد.

مقدمه:
1-10- عملیات ذوب در کوره های ریخته گری انجام می شود. برای تهیه مذاب از فلز و ریخته گری آن، عملیات 

مختلفی انجام می شود که هر کدام اصطالح خاص خود را دارد که عبارتند از:
شارژ کردن، فوق ذوب، گاز زدائی، سرباره گیری و حمل و بارریزی مذاب

1-1-10- شارژ کردن: 
قرار دادن مواد ذوب شامل فلزات و آلیاژها در داخل 

بوته یا کوره را شارژ کردن می گویند. شکل )10-1(

شکل 10-1

2-1-10- فوق ذوب: 
 هر فلز یا آلیاژ در یك درجه حرارت معین شروع به ذوب شدن می کند. به عنوان مثال فلز آلومینیم در دمای 
659 درجه سلسیوس ذوب شده و از حالت جامد به مایع تبدیل می شود. اگر مذاب آلومینیم با دمای 659 درجه 
سلسیوس را در قالب بریزیم سریع منجمد شده و نمی تواند قالب را پر کند. بنابراین پس از ذوب شدن آلومینیم 
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باید حرارت دادن آن ادامه یابد تا به دمای بیش از 659 درجه برسد. مثاًل 759 درجه سلسیوس، این میزان افزایش 
درجه حرارت مثاًل حدود 100 درجه سلسیوس را فوق ذوب می گویند.

3-1-10- گاز زدائی:
بودن دمای مذاب  باال  دلیل  به  فلز  در هنگام ذوب 
گازهای  محیط،  هوای  در  موجود  گازهای  از  مقداری 
مذاب  جذب  دیگر  محیطی  عوامل  و  سوخت  از  ناشی 
می شوند. چون با افزایش درجه حرارت میزان حاللیت 
سبب  گازها  این  وجود  می یابد.  افزایش  مذاب  در  گاز 
می شود که پس از ریختن مذاب به داخل قالب و انجماد 
آن فضاهای خالی مانند مك در قطعه ایجاد شود و در 
این گازها  به همین منظور  نتیجه قطعه معیوب شود. 
از  نحوی  به  قالب  داخل  به  مذاب  ریختن  از  قبل  باید 
می گویند.  گاززدائی  را  عمل  این  شوند.  خارج  مذاب 

شکل )10-2(
شکل 10-2

4-1-10- سرباره گیری
هنگام ذوب، ناخالصی ها و مواد ناخواسته ای در مذاب 
تشکیل می گردد که بایستی آنها را به طریقی از مذاب 

خارج نمود. شکل )10-3(

شکل 10-3
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5-1-10- حمل و بارریزی مذاب: 
معموالً مذاب را با استفاده از بوته و پاتیل از کوره به 
طرف محل قالب ها انتقال می دهند. عمل ریختن مذاب 
به داخل قالب را بارریزی می گویند. شکل )4-10( برای 
ریختن مذاب به داخل بوته راه های مختلفی وجود دارد 

که عبارتند از:

بوته،  از  استفاده  با  قالب  داخل  به  مذاب  ریختن   -
کمچه و جرثقیل. شکل )10-5(

شکل 10-4

شکل 10-5

- ریختن مذاب با استفاده از پاتیل و جرثقیل. شکل 
)10-6(

- مذاب را می توان با استفاده از مالقه به داخل قالب 
ریخت. شکل )10-7(

شکل 10-6

شکل 10-7
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2-10- ابزار و وسایل ذوب و بارریزی:
1-2-10- بوته: 

ظرفی است که داخل کوره قرار داده شده و فلزات داخل آن شارژ می شود و عمل ذوب در آن صورت می گیرد. 
بوته در اثر گرمای حاصل از کوره گرم می شود و حرارت از طریق هدایت از بوته به مواد درون آن منتقل می گردد. 
مزایای  از  قرار می گیرد.  مورد مصرف  بیشتر  آن  گرافیتی  نوع  است.  کاربید سیلیسیم  یا  گرافیت  از  بوته  جنس 
بوته های گرافیتی می توان دیرگدازی، هدایت حرارتی خوب، سبك بودن و عدم چسبندگی مذاب به آن را نام برد. 
به عالوه، گرافیت در فشار هوای یك اتمسفر »فشار جو« هرگز ذوب نشده، بلکه به تدریج تصعید می شود. شکل 
)8-10(. بوته ها دارای ابعاد و اندازه  های مختلفی می باشند. اندازه بوته برحسب مقدار چدنی که داخل آن می توان 
ذوب نمود، سنجیده می شود. به عنوان مثال با بوته نمره 60 می توان حداکثر 60 کیلوگرم چدن را ذوب نمود. 

بوته ها متخلخل بوده و دارای پوششی لعابی شکل هستند. بنابراین قابلیت جذب رطوبت آنها زیاد است. 
برای جلوگیری از جذب رطوبت، آنها را در محل گرم و خشك نگهداری می کنند. با وجود این، جهت اطمینان 
بیشتر چند ساعت قبل از استفاده، بوته ها باید در نزدیکی کوره گرم قرار داده شوند تا رطوبت خود را از دست 

دهند. 

شکل 10-8

3-2-10- دماسنج: 
برای اندازه گیری درجه حرارت مذاب از وسیله ای به نام دماسنج استفاده می شود اندازه گیری دما توسط دماسنج 
با مکانیزم های مختلفی صورت می گیرد. متداول ترین روش اندازه گیری دما، روش تماسی است. )ترموکوپل( در 
این روش با فرو بردن دماسنج به درون مذاب می توان درجه حرارت مذاب را روی صفحه مدرج مالحظه کرد و 

مقدار دمای مذاب را مشاهده نمود. شکل )10-9(
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شکل 10-9
3-2-10( انبر طوق: برای قرار دادن بوته در داخل 
کوره و خارج کردن آن، از انبر طوق استفاده می شود. 
شده(  فورج  )فوالد  شده  آهنگری  فوالد  از  طوق  انبر 
دارد.  وجود  مختلف  اندازه های  در  و  می شود  ساخته 

شکل )10-10(

شکل 10-10

4-2-10- کمچه: 
پاتیل های کوچك  و  بوته  برای حمل  وسیله  این  از 
بزرگ  پاتیل های  برای  همچنین  می شود.  استفاده 
حالی  در  می شود.  استفاده  فرمان  عنوان  به  کمچه  از 
می شود. جنس  انجام  جرثقیل  توسط  پاتیل  که حمل 
وجود  اندازه های  مختلف  در  و  است  فوالدی  کمچه ها 

دارد. شکل )10-11(

شکل 10-11
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5-2-10- مالقه: 
آن  ریختن  و  کوره  از  مذاب  کم  حجم  انتقال  برای 
برای  استفاده می شود. معموالً  از مالقه  قالب  به درون 
فلزات و آلیاژهای غیرآهنی با نقطه ذوب پایین استفاده 
اما  از فوالد ساخته می شوند.  می شود. مالقه ها معموالً 
نوع گرافیتی آن برای نمونه گیری از فلزات آهنی به کار 

می رود. شکل )10-12(

6-2-10- انبر: 
بوته  به  شارژ  مواد  کردن  اضافه  برای  وسیله  این  از 
انتقال و جابجایی قطعات ریخته شده و جدا  یا کوره، 
کردن آنها از ماسه استفاده می شود. این انبرها معموالً از 

فوالد فورج شده ساخته می شوند. شکل )10-13(

شکل 10-12

شکل 10-13

7-2-10- کف گیر و سرباره گیر: 
کف گیر برای سرباره گیری فلزات غیرآهنی استفاده 
می شود که از یك صفحه سوراخ دار و دسته بلند تشکیل 

شده و جنس آن فوالدی است.
سرباره گیر برای جدا کردن ناخالصی های موجود در 
فلزات آهنی استفاده می شود و جنس آن از فوالد   یا 
گرافیتي می باشد. برای کوره های دّوار از نوع دسته بلند 

شکل 14-10آن استفاده می شود. شکل )10-14(
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8-2-10- کالهک خوراک دهنده: 
برای وارد کردن مواد گاز زدا، سرباره زا و.... به درون 
می شود.  استفاده  دهنده  خوراك  کالهك  از  مذاب 
کالهك  و  بلند  دسته  یك  از  دهنده  خوراك  کالهك 
مشبك تشکیل شده است. )شکل 15-10(. برای فلزات 
غیرآهنی از نوع فوالدی کالهك خوراك دهنده و برای 

آلیاژهای آهنی از نوع گرافیتی آن استفاده می شود.

شکل 10-15
3-10- نكات ایمنی و بهداشتی:

- رعایت نکات ایمنی و بهداشتی هنگام روشن کردن کوره الزامی است.
- قبل از استفاده از بوته، آن را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید و مطمئن شوید که تََرك خوردگی ندارد.

- هنگام شارژ مجدد، مواد شارژ پیش گرم شود تا رطوبت، چربی و رنگ احتمالی موجود در آنها نیز برطرف 
گردد.

- هنگام شارژ اشیای دربسته و توخالی، درب آنها باز شود تا در موقع ذوب کردن، از انفجار جلوگیری بعمل 
آید.

- در موقع حمل و نقل بوته یا پاتیل، از وسایل و ابزارهای متناسب با آنها استفاده شود تا از افتادن بوته، پاتیل 
و یا ریخته شدن مذاب بر روی زمین ممانعت گردد. شکل )10-16(

شکل 10-16

- قبل از استفاده از وسایلی که باید وارد مذاب شوند مانند: مالقه، کف گیر.، کالهك خوراك دهنده، سرباره  گیر 
و به هم زن، باید آنها را کاماًل پیش گرم کرد.
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- از دست زدن و لمس کردن قطعات ریختگی قبل از حصول اطمینان از سرد بودن آنها جداً خودداری شود 
زیرا گرم و داغ بودن این قطعات قابل رؤیت نیست و اغلب موجب سوختگی های سطحی و گاه عمقی می شود.
- قبل از حمل مذاب، مسیر حرکت مشخص و بررسی شود که مانعی در مسیر حرکت وجود نداشته باشد.

- در هنگام حمل درجه ها به محل بارریزی یا محل تخلیه درجه ها از نیروی ماهیچه های دست و پا استفاده 
شود تا به مهره های کمر فشار وارد نشود.

- از انداختن قطعات مرطوب به داخل بوته حاوی مذاب خودداری شود.
- مذاب باقیمانده در ته بوته یا پاتیل، باید کاماًل تخلیه شود. زیرا مذاب باقیمانده در بوته منجمد شده و در 

هنگام ذوب مجدد، انبساط از حالت جامد به مایع موجب ترك خوردن بوته می گردد. شکل )10-17(

شکل 10-17

4-10- مراحل انجام کار:
1-4-10- شارژ کردن:

را  برگشتی  و  آلیاژ  فلز،  شمش  شامل  الزم  مواد   -
جهت ذوب انتخاب کنید.

به  را  و شمش ها  بوته  انتهای  را  برگشتی  قطعات   -
طور عمودی روی آن قرار دهید. شکل )10-18(

شکل 10-18
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در  و  کرده  بلند  را  بوته  طوق،  انبر  از  استفاده  با   -
داخل کوره زمینی قرار دهید. شکل )10-19(

در  شود.  استفاده  درست  طوق  انبر  از  کنید  دقت 
صورت استفاده نادرست از انبر طوق به بوته آسیب وارد 

می شود.

از  و  کنید  گرم  پیش  را  بوته  شارژ،  از  قبل  تذکر: 
شکل 19-10انداختن قطعات سنگین در بوته خودداری شود.

- کوره را روشن کنید.
- اضافه نمودن مواد شارژ 

- پس از ذوب شدن مواد شارژ اولیه در صورت نیاز 
مجدداً شارژ اضافه کنید شکل )10-20(.

- سپس حرارت دادن مذاب را تا رسیدن به دمای 
فوق ذوب ادامه دهید برای اطمینان از دمای فوق ذوب 

از ترموکوپل استفاده کنید.

شکل 20-10- کوره را خاموش کنید.
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گاز زدائی: 
- کالهك خوراك دهنده را پیش گرم کنید.

- مواد گاز زدا را داخل کالهك خوراك دهنده قرار 
دهید.

تا  نمایید  مذاب  وارد  را  دهنده  خوراك  کالهك   -
گازهای موجود در مذاب از آن خارج شوند. 

شکل )10-21(

شکل 10-21
سرباره گیری:

- کالهك خوراك دهنده را پیش گرم کنید.
- مواد سرباره گیر را داخل کالهك خوراك دهنده 

قرار دهید.
- کالهك خوراك دهنده را وارد مذاب کنید.

- با استفاده از کف گیر یا سرباره گیر، ناخالصی های 
جمع شده در سطح مذاب را خارج کنید. 

شکل )10-22(

حمل و بارریزي مذاب:
- پس از آماده شدن مذاب ،با استفاده از بوته ،کمچه 

و یا مالقه آن را بارریزي کنید. شکل )10-23(

تذک��ر: در کلی��ه مراح��ل ذوب و بارری��زي ،کلی��ه 
سیستم هاي تهویه باید روشن باشد .

شکل 10-22

شکل 10-23
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Design and Analysis of High Pressure Die 
Casting Die for Gear Box Cover 

Raj Kumar kuppili, Pinapati Praveen 

Abstract—This paper discribes the design and analysis of High Pressure Die Casting Die foran automobile component engine gear box 
cover . Design equations are analytically derived for initial calculations of the main dimensions  such as tonnage capacity, shot weight,gate 
design, runnerdesign, overflow and venting design.Furthermore, a comprehensive static finite element method analysis on the Bottom 
Blosterof a die for finding the stresses and deflection. The factor safety was found to be 8.7. 

Index Terms—High Pressure Die casting Die, ADC-12, Shot weight, Gating, Runner, Overflow, Venting, BottomBloster 

———————————————————— 

1 INTRODUCTION

High pressure die casting, often shortened to Pressure Die 
Casting, is a repetitive process where identical parts are cast at 
high production rates by injecting molten metal under pres-
sure into a metal die.  High pressure die casting is ideally 
suited to high production rates, and wall thickness can be as 
little as 1-2.5mm. 

This paper includes various design variables in HPDC die 
of a two wheeler gear box and static finite element method 
analysis on the Bottom Blosterof a die for finding the stresses 
and deflection. 

2 DESIGN PROCESES 
2.1 Methadology 
The design specifications of HPDC die comprises tonnage ca-
pacity of a machine, shot-weight,gate design, runnerdesign, 
overflow and venting design.Generally components from 
HPDC die Al,Cu,Zn.As per requirement of the customer the 
component is made by ADC-12. 

2.2 Material Study 

Material: Aluminium alloy ADC-12  
Density: 2820 Kg/m3  
Composition: 
Silicon 11.3%,Iron 1.3%,Copper 2.5%,Manganese 0.5%, Mag-
nesium 0.3%,Nickel 0.5%,Zinc 1.0%,Tin 0.3%,Al Balance. 
Mechanical Properties: 
Melting temp 620 ᵒC,Tensile strength 331 MPa, 
Density 2.82 gm/cm3,Heat capacity 0.963 J/g ᵒk,Thermal con-
ductivity : 92 watt/m ᵒk 

2.3 Tonnage Capacity of a Machine 
1. Weight of the component   =  2.61 kg
2. Over flows and Runners weight =  1.044 kg(40%  of  compo
nent weight)  
3. Total Weight (m) = 2.61+ 1.044 = 3.654 kg = 3654 gm
4. Density of the metal ADC12 (d1)= 2.82 gm/cm3

5. Volume of the component (Vt) = m/d1= 3654/2.82 =
1295.744 cm3 = 1295744 mm3 
6. Minimum wall thickness of the component = 2.8mm
7. Injection pressure = 800 kg /cm2= 8 kg/mm2

8.Projected area of the component = 59500 mm2.
9.Runners and over flows projected area  = 20160 mm2(40%
of the component projected area)
10. Total projected area = Projected area of the component +
Runners and over flows projected area = 59500+ 20160 =
77350 mm2.
11. Total force acting on the die = Total projected area × Injec
tion pressure = (77350 × 8)/1000 = 618 Tons
12. Locking force require =F × 1.2=618 × 1.2=741 tons

According  to the locking tonnage calculations and availa-
bility of machine we select the 938T machine which can exert 
the clamping force of 938 Tons 

2.4 Shot Weight Calculation 
1. Weight of the component   =  2.61 kg
2. Over flows and Runners weight  =  1.044kg (40%  of
component weight)
3. Total Weight (m) = 2.61+ 1.044 = 3.654 kg = 3654 gm
4. Density of the metal ADC12 (d1)= 2.82 gm/cm3

5. Total volume of the component (Vt) = m/d1= 3654/2.82 =
1295.744 cm3 = 1295744 mm3

6. Actual shot volume =  Vt + biscuit volume=  Vt + (π /4)d22h
Where h = biscuit thickness, d2= diameter of plunger
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Fig. 1. Design of Proposed HPDC 
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7.  Effective stroke length =   L − h 
Where  Stroke length for  machine is (L) =350mm,Biscuit  
thickness (h)=50 mm = 350 – 50=300 mm  

8.  Assume fill ratio (f)  =75 % [HMT Details] 
9.Volume delivered by machine = π d22×(L/4)×f  
10. Actual shot volume = Volume delivered by machine 
    Vt + (π /4)d22h  =  πd22×(L/4)×f1295744  +π/4 × d22 x 50   
    =  πd22×(300/4)×0.75 

d22 = 9426.70 
d2  = 97.09 mm   

11. Plunger diameter = 100 mm 
12. Actual Shot volume = Vt + (π /4) d22h 

= 1295744 + (π /4)×972×50 
= 16.652 × 105 mm3 

13. Shot weight = Shot volume × density(gm/mm3) 
= 16.652 × 105 × (2.82 × 10-3) 
= 4695 gm = 4.695 kg 

2.5 Gating Design 
1. Gate thickness (tg) = 0.8 × min wall thickness of casting  
    = 0.8 ×3 = 2.4mm 
2. Fill rate= (volume of cavity & overflow)/fill time(from    
standards) = 1295744/0.10 = 129.574 × 105 mm3/s 
3. Gate area (Ag) = Fill rate /gate velocity  
    = (129.574 × 105)/41757.6 = 310.30 mm2  
4. Gate length(Lg)=Total area of the gate (Ag)/ gate thickness      
    (tg) = 310.300/2.4 =130 mm 
5. Land (L1)=  0.8 to 2.0 mm ,lelecting land L1 as 2.0mm 

2.6 Runner Design 
1. Runner area (Ar) =2.1×Gate area × number of cavities 
= 2.1 ×310.300 ×1  = 651.63 mm2 
2. Width of runner (W) = (Area of runner)1/2 = (651.63)1/2 
    = 25.52 mm 
3. Depth of runner = W/1.8  {width = (1.6 to 1.8) ×Depth} 

(1.8 is selected)= 25.52/1.8= 14.17 mm 

2.7 Overflow Design 
Overflow Area = 0.5 × Gate area = 0.5 × 310.30 = 155 mm2. 

2.8 Venting Design 
Venting area = 30 to 50%  of gate area (30% is selected) 
= 310.300 × 0.30 = 93.09 mm2 

3     ANALYSIS AND  RESULTS 
Die casting dies are exposed to very high mechanical loading 
but they are only allowed elastic deformation. since these dies 
are expected to produce parts that meet the demand for high 
precision, it is evident, therefore that any deformation of the 
bottom bloster affect the final dimension of a part as well as 
shrinkage of the material being cast during the cooling stage. 
Besides this, undue deformation of bottom bloster can result 
in undesirable interference with casting process. Thus the ri-
gidity of the moving bolster determines the quality of the cast-
ings as well as reliable operation of the dies and the maximum 
deflection allowable in the bottom bloster is 0.2mm . 
Stresses in high pressure casting dies are caused due to two 
main reasons, they are 
 

 
1. Load caused by closing mechanism of the machine 
2. Thermal stresses due to temperature of the molten alumi-
nium alloy. 
This chapter describes stress analysis of moving bolster,finite 
element analysis is used to calculate the expected maximum 
deflection for computed structural loads. 
3.1 Deformation due to Von mises stresses 
     Inputs for von mises stresses 

Material of die frame                Cast iron 
Compressive yield strength 8.27×108N/m2 
Tensile yield strength    2.76×108N/m2 
Modulus of elasticity    1.24×1011N/m2 
Density                            7.2×103kg/m3 
Poison`s ratio                            0.29 

     Locking force on the die 938 Tons 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Output from analysis 
 
Max von mises stresses in bottom bloster=  31.722Mpa 
=31.72 × 106 N/m2 
Min von mises stresses in bottom bloster=0.233 Mpa 
= 0.233 × 106 N/m2 
Factor of safety = 2.76×108/31.72 × 106 = 8.7 

3.2 Deformation due to Von mises stresses and Thermal 
stresses in Bottom Bloster 
 

Inputs for von mises stresses and Thermal stresses 
 
Material of die frame                Cast iron 
Compressive yield strength 8.27×108N/m2 
Tensile yield strength    2.76×108N/m2 
Modulus of elasticity    1.24×1011N/m2 
Density                            7.2×103kg/m3 
Poison`s ratio                            0.29 

     Locking force on the die 938 Tons 
Die temperature  200 oC 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Von mises stress in Bottom Bloster 
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Output from analysis 
Max. Deformation obtained in the frame = 0.06 mm 
Min. Deformation obtained in the frame = 0 mm 

Results on the foregoing analysis of the die frame it is ob-
served that 
1. Max von mises stress obtained is 31.72 × 106 N/m2 which is
with in yield strength of the material of 2.76 × 108 N/m2.The
factor safety found to be 8.7.
2.Max Deflection Obtained is 0.06mm due to von mises
stresses and thermal stresses. 
3.Above deflection is within the limit of 0.2mm.Hence the  
design is safe. 

4 MOULD TRAIL 

5 FROM THE ANALYSIS REPORT THE FOLLOWING INPUT 
PARAMETERS WERE SET IN THE INJECTION 

MOULDING MACHINE FOR TRIAL OF DIE. 

Observations: 
1. Shot volume =16.65 mm3

2. Intensification pressure = 800 kg/cm2

3.Total cycle time = 90.4 sec

Trial T1   was successfully done and the components were 
obtained without any defects. Hence, T1 values are fixed for 
mass production. These components are inspected as per the 
component drawing provided by the customer. 

 
 
 
 
 

 

 

 

6 CONCLUSION 
The High pressure die casting die was designed, analyzed and 
manufactured. Stress in the die due to injection pressure and  
locking force of the machine was analyzed using ANSYS 14.0 
and the design was proved to be safe. 

From the thesis the following conclusions were arrived 
1. Manufacturing HPDC die was done according to customer
requirement.
2. Stress due to Injection pressure and locking force in the Bot-
tom bloster 
• Max stresses obtained is 31.72 × 106 N/m2 ,which is with in
yield strength of the material of 2.76 × 108 N/m2 and the 

TABLE 1 
PROCESSING PARAMETERS IN  TRAIL T1 

TRAIL NO:T1

No. Cavities : 01 Raw material : ADC12 Tonnage applied : 938T 
Component weight : 2.61kg 

Process Pa-
rameters 

Time 
(sec) 

1 Die cleaning 
time 

8.4 10 Shot Volume 16.65mm3 

2 Lubrication 
time 

6.6 11 Shot Weight 4.695kg 

3 Mould closing 
time 

12.4 12 Plunger Veloci-
ty 

4.2 m/sec 

4 Pouring Time 9.2 13 Intensification 
Pressure 

800 kg/cm2 

5 Injection time 7.3 14 Temperature of 
crucible 

600 0c 

6 Dwell time 28.4 15 Filling plunger 
velocity 

4.5 m/sec 

7 Mould open-
ing time 

9.5 16 Die tempera-
ture 

200 0c 

8 Extraction time 8.6 17 Total weight of 
the HPDC Die 

3.0T 

9 Total Cycle 
Time 

90.4 

Fig. 4. HPDC Die during Trail1 

Fig. 1. Engine Gear box Cover after Trail1 

Fig. 3.Deformation due Von mises Stresses and Thermal 
stresses 
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factor of safety is 8.7 
3. Deflection in Bottom Bloster
• Max Deflection Obtained is 0.06mm due to von mises stress
es and thermal stresses. which is in the limit of 0.2mm
• Max Deflection is within the limits. Hence design is safe
4. Total cycle time obtained from trail T1 is 90.2sec.
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1st I want to thank Mr. Vaibhav Maheker & Mr. Vishal Phirke for Comment.    

I am working on that.
Today I am very happy to answered this Question?



Q1.How to Calculate gate area require for HPDC Die Casting 
Part? 
Ans:-For Getting gate area we need to know:

1.Casting Volume after gate including Overflow

2.Average wall thickness 

3.Cavity fill time 

4.Allowed gate velocity

5. Flow Rate 

Gate area (Ag) = Flow rate /gate velocity 

Gate area



Q.Casting volume after gate including Overflow?
Ans: In casting volume after gate we are not included runner &       
biscuit, We Include Overflow because it comes after gate.

For Example 
Our Weight of the component  = 2600 grams
Density=2.75cm^3
So
Component Volume =Weight / Density 

=945.4cm^3

OverFlow Volume =10% of Casting

=94.5cm^3 casting volume after gate we are not 
included runner & biscuit



Casting Volume after gate including Overflow 

=Casting Volume + Over Flow Volume 

=945.4 + 94.5 cm^3

=1039.9cm^3



Q.Average wall thickness?
Ans:Wall thickness is required for getting fill time.

Most of the casting thickness is uneven. When we use thinnest Wall Section 
found anywhere on the casting. By Using This method: 

Fill time is shorter.

Decreases cavity fill time will increase machine power requirements. 

(To achieve shorter fill time Require a fast shot velocity that is beyond the 
machine’s upper limit)

Average thinnest wall thickness method is the recommended for getting fill time.

To calculate an average thickness of the thinner wall sections.

Measure uniform thinner thickness of casting in 5 to 10 place and get average to 
this value.

For Example Our Average thinner wall thickness is 3.00mm   



Q.Theoretical cavity fill time ?
Ans:Cavity fill time is the time from when the metal begins to flow 
into the die until the cavity is full. 

The metal must reach all area of the cavity before the metal 
temperature decreases to the point where the metal no longer flows.

Slower cavity fill time may help to reduce porosity by allowing more 
air to escape through the vent. 



Cavity fill time formula is:

Where:

t   = Maximum fill time

K  = Constant related to the die steel

T  = Wall thickness of the casting

Tf = Minimum flow temperature of the metal alloy

Ti  = Metal temperature at the ingate

Td  = Die surface temperature just before the metal arrives

S   = Percent solids at the end of fill

Z   = Solids units conversion factor, degrees to %



K  = Constant related to the die steel

Empirically derived constant We take 
Al 360,380,384=0.0346 sec/mm 



Ti  = 650⁰C (Metal temperature at the ingate)
Tf  = 570⁰C (Minimum flow temperature of the metal alloy)
Td  = 340⁰C (Die surface temperature just before the metal arrives)
Z   = 4.8 (Solids units conversion factor, degrees to %)



(S)Percent solids at the end of fill

Note that “S” is entered in the formula as a whole percent, with no decimal 
point.

Wall thickness of the casting=3.00mm
And Material is Al
We take 50%



Cavity fill time is:

570-340     

=0.0346 320 3

230

=0.0346x1.391x3

=0.144 Sec

= 0.0346 650-570+50x4.8 3

Where:
t   = Maximum fill time
K  = 0.0346sec/mm 
T  = 3.00mm
Tf  =570⁰C
Ti  =650⁰C
Td  =340⁰C
S   =50%
Z   =4.8 ⁰C/ %



Q. Allowed gate velocity?
Ans: Ingate velocity for the casting is decided by getting designer.

 Normal ranges for ingate velocities are shown in the following chart.

Recommended Gate Velocity for Aluminium is 30-40 m/s.

Higher velocities are chosen for thin walled castings. that 

For Require a good surface finish. 

When we are using higher velocities more machine power will be required 
and die erosion around the ingate will occur sooner.

We want to get Gate Velocity 35m/s 



Q. Flow rate?
Ans: Flow rate is the volume of fluid which passes per unit time. 

Q = V / t

Where,

Q= flow rate(mm3/sec)

V= volume(mm3)

t= cavity fill time (sec)

Flow rate (Q)= V / t



V =1039.9cm^3

t = 0.144(sec)

Flow rate (Qi)= Vi / t

=1039.9/0.144

=7221.52cm3/sec



Q.Gate area (Ag)?
Ans: Fill rate (Qi)=7221.52cm3/sec

Gate velocity =35m/s

=3500cm/s

Gate area (Ag)=Flow rate/gate velocity

=7221.52/3500

=2.063cm2

=206.3mm2

Gate area
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 نکات قالب اکستروژن

ها به  قسمت سریدر اکستروژن قطعات پیچیده ابتدا بیلت توسط یک

جریان مواد به نواحی مختلف تقسیم می شود دیواره  Portholeنام 

می نامند.  Port Bridgeهایی که این مجراهای مواد را نگه می دارد 

طراحی می  Upper dieمعموال این دو قسمت در یک قالب به نام 

نیز در  Mandrelقسمت به نام  کاگر قطعه تو خالی باشد یشوند. 

 این قالب وجود دارد که تا دهانه خروجی قالب بعدی ادامه می یابد 

نامیده می شود یک محفظه اختالط   Lower dieدر قالب بعدی که 

روزنه وجود دارد بعد از  Welding Chamberو جوش مواد به نام 

 Dieوجود دارد که جهت کاهش اصطکاک  Die Orificeخروجی 

bearing  یعنی یک طول کوتاه درگیر با مواد در نظر گرفته می شود

 تا مواد براحتی از قالب خارج شود.

 





















 شکل دهی چرخشی فلزات )فرایندهای اسپینینگ، فلوفورمینگ و شییر فورمینگ(
 

 تولید برای چرخش، و نیرو ترکیب از آن در که است فلزی های ورق دهی شکل های روش از یکی (Spinning) اسپینینگ

 ای هدایر فلزی ورق یک که ستا صورت این به فرایند این اساس شود.می استفاده محوری تقارن با درز بدون و توخالی قطعات

 کند. می چرخیدن به شروع آن با و نشیند می ((mandrel) مندرل )قالب یک روی بر ((blank) بلنک یا گرده )شکلی

 یک توسط فشاری نیرویی مندرل، و بلنک چرخشی حرکت با شود. می تامین ماشین یک چرخان محور توسط قالب چرخش

 هب بلنک تا شود می باعث چرخش حال در بلنک روی بر ابزار فشار شود. می اعمال بلنک ویر غلتک( یا )اهرم دهی فرم ابزار

 .گیردب را آن شکل نهایت در و شود کشیده مندرل یا قالب روی بر و شده خم آن روی بر ابزار حرکت مرتبه چندین طی و تدریج

  

 

  



 

  

 اب شکل رتغیی اسپینینگ، فرایند در نمود. تولید اسپینینگ با توان می را ای لوله و گنبدی مخروطی، ای، استوانه های شکل

 غییرت نتیجه در نمایند، می خنثی را یکدیگر که است نحوی به گرفته صورت های کرنش و شود می انجام کاری خم مکانیسم

 شکل غییرت نیروی اسپینیگ در ماند. می ثابت تقریباً ضخامت که گفت توان می و آید نمی وجود به قطعه در محسوسی ضخامت

 است. کمتر دهی شکل های روش از بسیاری به نسبت قطعه بر وارده نیروی نابراینب کند، می اثر قطعه از کوچکی ی ناحیه در

 .گیرد می انجام محیط دمای در و سرد صورت به معموالً اسپینینگ

  



 

 اسپینینگ قطعات استوانه ای )راست( و مخروطی )چپ(

  

 یا ماشینی و spinning) (Manual دستی ی دسته دو به را آن اسپینینگ، فرایند در اپراتور نقش و دخالت نوع به توجه با

 خراطی( نماشی و تراش دستگاه )مشابه اسپینینگ ماشین در دستی اسپینینگ کنند. می تقسیم spinning) (Power قدرتی

 تکلغ یا چوبی( حتی )و فلزی دار فرم سر ابزارهای موضعی فشار با و شود می بسته مرغک و مندرل بین ورق گیرد، می انجام

 ماشینی و دستی اسپینینگ تفاوت گیرد. می خود به را آن فرم و شود می کشیده و خم )مندرل( قالب روی ورق کوچک، های

 ولی ودش می هدایت و اعمال اپراتور دست توسط شکل تغییر نیروی و اسپینینگ ابزار حرکت دستی، روش در که است این در

 شود. می دایته و کنترل مکانیکی و هیدرولیکی مکانیزم توسط شکل تغییر نیروی و دهی شکل ابزار حرکت ماشینی، فرایند در

 ضخامت زایشاف با شود. می استفاده مس و آلومینیوم مثل نرم فلزات از ضخامت کم قطعات تولید برای بیشتر دستی اسپینینگ

 امروزه ود.ش می گذاشته هیدرولیکی و مکانیکی تجهیزات ی عهده به اسپینینگ ابزار هدایت ی وظیفه فلزات، شدن تر سخت یا

 با قطعات توان می و است کرده پیدا زیادی توسعه فرایند این انجام برای CNC های ماشین در اتوماتیک اسپینینگ از استفاده

 .نمود تولید روش این با نیز را ای صفحه تقارن

  



 

 ماشین اسپینینگ



 

 CNC ماشین اسپینینگ

  

 و یافته توسعه آن با اندک های تفاوت البته و زیاد های مشابهت و یکسان اصول با دیگری های روش اسپینینگ، فرایند کنار در

 Flow) فرمینگ فلو برشی، دهی شکل یا ming)For (Shear فرمینگ شییر قبیل از هایی روش شود. می گرفته می کار به

Forming)، تایر رینگ فرمینگ فلوForming) Flow Rim (Wheel ، چرخشی آهنگریForging) (Rotary ، گلویی 

 این ی همه هستند. ها روش این ی جمله از Pulley) (Forming پولی دهی شکل و Necking)-(in سیلندر سر کردن

 شکل“ ی واژه به فارسی به برگردان در Spinning ی واژه نمود. بندی دسته اسپینینگ فرایند بقال در توان می را ها روش

 کلش اینترنتی، جستجوهای در موجود فارسی مطالب و فارسی منابع بیشتر در وجود، این با است. شده ترجمه ”چرخشی دهی

 منابع رد است. شده تقسیم فورمینگ شییر و فلوفورمینگ اسپینینگ، اصلی گروه سه به بندی دسته یک در چرخشی دهی

 همراه به قبلی سطر چند در شده ذکر های روش از کدام هر و ندارد وجود اسپینینگ فرایند برای ثابتی بندی دسته هم انگلیسی

 می قرار استفاده مورد مناسب آالت ماشین ی توسعه ضمن و نیرو اعمال و قطعه چرخش مکانیسم با که جدیدی های روش

 رد اسپینینگ، اصول با مشابهت دلیل به و شوند می شمرده چرخشی دهی شکل های روش جمله از بودن، مجزا علیرغم ند،گیر

 .شوند می ذکر و بندی دسته دهی شکل روش نوع این ی رده

  

 نیز ها روش رسای به پردازد. می فورمینگ شییر و فلوفورمینگ اسپینینگ، فرایندهای مختصر معرفی به مطلب این در مواد عصر

 .پرداخت خواهیم بعدی مطالب در



 هب قطعه ها، آن ی همه در است. یکی فورمینگ شییر و فلوفورمینگ ینینگ،اسپ فرایندهای اصول شد گفته که طور همان 

 .گیرد می خود به را قالب شکل و شده داده شکل نیرویی یک با چرخش، ضمن و آید می در چرخش

  

o اسپینینگ: 

 و ودش می انجام کاری خم مکانیسم با شکل تغییر روش این در شد. داده اسپینینگ به راجع مطلب ابتدای در توضیحاتی

 .یابد می کاهش قطر ولی ماند، می ثابت تقریباً ضخامت

  

o فلوفورمینگ: 

 بر ست،ا مخروط و فنجانی ای توخالی استوانه صورت به معموالً که شده( داده شکل )پیش پریفرم قطعه فلوفرمینگ، فرایند در

 غلطک چند شامل معموالً که دهی شکل ابزار از وارده برشی نیروی اثر در کند. می چرخیدن به شروع و شده سوار مندرل روی

 های هدان سیالن بر و بوده اکسترود نوع از فلوفورمینگ مکانیسم شود. می اضافه آن طول بر و کاسته قطعه ضخامت از است،

 ستفادها توخالی استوانه از لوله ساخت و دهی شکل برای بیشتر فلوفرمینگ فرایند از است. استوار ها آن شدن هکشید و فلزی

 برای صنعت در رایج روش نوع دو گویند. می هم Spinning) (Tube لوله اسپنینگ را فلوفرمینگ صورت این در شود. می

 رو. پس ای معکوس فلوفورمینگ و رو پیش یا مستقیم فلوفورمینگ از: عبارتند که دارد وجود لوله اسپینینگ یا فلوفرمینگ

 :است زیر شرح به ها روش این از یک هر مهم مشخصات

  

 :مستقیم فلوفورمینگ

o است ها غلتک محوری حرکت جهت در کار قطعه طول ازدیاد امتداد یا ماده سیالن مستقیم، فلوفورمینگ در. 

o دارد کاربرد است بسته ناقص یا کامل صورت به آن طرف یک که هایی پریفرم به دهی شکل برای روش این. 

o شود می استفاده پریفرم داشتن نگه ثابت برای مندرل روی اضافی ی زبانه یک روش، این در. 

o است تولیدی قطعه و مندرل طول با برابر ها غلطک ی شده طی مسیر روش، این در. 

o داردن وجود نهایی کار قطعه در پیچش مشکل روش، این در. 

  

 :معکوس فلوفورمینگ

o است ها غلتک محوری حرکت جهت خالف در کار قطعه طول ازدیاد امتداد یا ماده سیالن معکوس، فلوفورمینگ در. 

o دارد کاربرد در به راه سوراخ با قطعات به دهی شکل برای روش این. 

o شود می استفاده پریفرم داشتن نگه ثابت برای مندرل روی دار دندانه ی حلقه یک روش، این در. 

o چون است، معکوس روش اصلی مزایای از مورد این است. پیشفرم طول با برابر ها غلطک ی شده طی مسیر روش، این در 

 .کنند می طی خصمش طول با لوله یک تولید برای کمتری مسافت ها غلتک مستقیم، روش به نسبت



o دارد وجود نهایی کار قطعه در لوله سر قسمت در پیچش احتمال روش، این در. 

  

 

 اسپینینگ مستقیم لوله )سمت راست( و اسپینینگ معکوس لوله )سمت چپ(

  

 به اییه غلتک توسط وسطت شکل تغییر فشار و بگیرد انجام کار قطعه داخلی قطر روی فلوفورمینگ دهی شکل عملیات اگر

 ها لتکغ که هنگامی روش این در گویند. می غلتکی اکستروژن یا لوله داخلی اسپینینگ آن به شود، اعمال لوله داخلی سطح

 .یابد می سیالن ها غلتک حرکت جهت خالف در خارجی، قالب و ها غلتک بین فلز شوند، می کشیده قطعه روی آرامی به

  

 

 اسپینینگ لوله

  



o فورمینگ شییر 

 شکل مکانیسم بنابراین است، برشی نوع از وارده نیروی ، Forming) (Shearفورمینگ شییر یا برشی دهی شکل فرایند در

 به یابد. می کاهش گیری چشم نحو به فرایند طی در کار قطعه ضخامت و است همراه فلزی های دانه لغزش و برش با دهی

 مخروطی طعاتق روی بر فرمینگ شییر  گویند. می هم برشی اسپینینگ را آن روش، این در شکل تغییر نیروی بودن برشی دلیل

 روینی بودن زیاد دلیل به .گویند می هم مخروطی اسپینیگ یا مخروطی فلوفورمینگ را آن دلیل همین به و گیرد می انجام

 ترم میلی یک از کمتر های ضخامت در دستی صورت به آن انجام برشی، های تنش اثر در ماده شدن جاری دلیل به دهی شکل

 .شود می استفاده ماشینی روش از باالتر های ضخامت برای و بوده مقدور

  

 

 شییر فورمینگ

  

 توان می را رپیوت و تانتالوم تیتانیوم، نیکل، آلیاژهای و نیکل نزن، زنگ فوالدهای فوالد، برنج، مس، آلومینیوم، مثل فلزات انواع

 ظروف و تزیینی ظروف مثل خانگی لوازم ساخت در ها روش این از داد. شکل تغییر چرخشی دهی شکل مختلف های روش به

 سیلندر ،مخازن عدسی یا کلگی تیوب، و لوله مثل صنعتی قطعات غیره، و گلدان جام، پارچ، دیگ، قابلمه، تابه، جمله از آشپزخانه

 کالچ، هوزینگ و تایر رینگ خور، تسمه های پولی انواع مثل وسازیخودر ماهواره، آنتن دیش ، CNGگاز مخازن مایع، گاز



 و ها موشک موتور احتراق محفظه ها، موشک برخی بدنه مثل نظامی صنایع جت، موتور هوای ورودی مثل هواپیما قطعات

 .شود می استفاده غیره و ها راکت آیرودینامیکی کالهک

 و ریماشینکا بعدی فرایندهای به نیاز عدم قطعات، سرد و درز بدون براده، نبدو تولید به توان می اسپینینگ روش مزایای از

 ابعادی قتد با و مختلف ابعاد با قطعات تولید کارسرد، دلیل به قطعه مطلوب مکانیکی خواص بودن، صرفه به مقرون زنی، سنگ

 .کرد اشاره مطلوب
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 مقدمه -1-1

ش برای دهي پودرها است و جذابیت آن از قابلیتهای تولید و شکلفناوریی دانش شناخت و بکارگیر 1متالورژی پودر
 فرایند»اما بهترین تعریف برای متالورژی پودر شاید در مقایسه آن با  شود،مستقیم پودر به قطعه نهایي ناشي مي تبدیل
تواند گری مي. محصول ریختهدشولیاژ ذوب و سپس در قالب ریخته ميفلز یا آ ،گریریختهدر  .گرددحاصل «گریریخته

و سایر  6تراشکاری ،5کشش ،4رانيروزن ،3آهنگری ،2که با نوردکردنیا یك شمش باشد  و قطعه با شکل معینبصورت یك 
که ماده اولیه در متالورژی پودر بجای  ن در حالي استرا به قطعات کارشده تبدیل کرد. ای توان چنین شمشيعملیات مي
سازی پودر ودر مشتمل بر تولید پودر و منسجمز فلزی است. بنابراین مراحل اصل روش متالورژی پذرات ری ،مذاب فلز
 .خواهدبود

در قالب محکم آن کردن پرسو  7مخلوط کردن پودر با مواد افزودنيپودر شامل  تولید  قطعات ازمراحل رایج برای 
جوشي قطعه تا دمایي کمتر از نقطه ذوب فلز هنگام تف نمودن آن است. در 8جوششده و سپس تفتولید قطعه فشرده جهت

مثل سازی( سازی )فشردهمکانیکي و شیمیایي مطلوب بدست آید. طي فرایند منسجم ،شود تا خواص فیزیکيیا آلیاژ گرم مي
د که باشتوان قطعه ای بشکل نهایي تولید کرد که معادل همان قطعه ریختگي و یا شمش ریختگي ميمتالورژی ذوب مي

 . نموددادن به قطعه نهایي تبدیلتوان طي عملیات شکلاین شمش را نیز مي

                                                           
1 Powder metallurgy 
2 Rolling 
3 Forging 
4 Extrusion 
5 Stretching  
6 Machining  
7 Additives  
8 Sinter  

 مراحل کلي تولید قطعه از پودر فلزات. -1-1شکل 
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 تاریخچه متالورژی پودر -1-2

لذا  ،. در آن زمان بشر امکان ذوب فلزی چون آهن را نداشتگرددتاریخچه فناوری متالورژی پودر به عصر آهن برمي
هن اسفنجي بود. آکرد. فراورده این فرایند چوب احیا مي برای تولید قطعات آهني، سنگ آهن )اکسید آهن( را بوسیله ذغال

آهن اسفنجي را بصورت پودر درآورده و پس از شستشو  بدین سبب، .داشتآهن اسفنجي ناخالصي های غیر فلزی زیادی 
 ید.کردند تا قطعه متخلخل آهنگری بدست آجوش ميپس پودر را فشرده و تفس. نمودندناخالصي را جدا مي با دست ذرات

 .بود که امکان ذوب پالتین وجود نداشت 1851تا  1751تجربه دیگر بشر در استفاده از متالورژی پودر  بین سال های 
  .گردیدآهنگری آن استفاده مي جوشي وسپس تف لذا جهت تولید قطعات پالتیني کارشده از روش فشردن پودر پالتین و

طعات تنگستني را دربرگرفت. تجربه موفق در این زمینه تولید رشته پودر ق در ابتدای قرن بیستم فناوری متالورژی
  .(2-1)شکل  تنگستني در المپ ادیسون بود

 
 
 
 

توان مولیبدن، تانتالیم، شد مياز دیگر فلزاتي که بعلت دیگرگدازی برای تولیدشان از روش متالورژی پودر استفاده مي
نیم را نام برد. هم اکنون نیز کلیه محصوالت تنگستني و بسیاری از قطعات نایوبیم و فلزات فعالي چون تیتانیم و زیرکو
 .شوندمولیبدني از طریق متالورژی پودر تولید مي

زیاد  چگاليدر صنعت مستعمل هستند. با توجه به  گردندهای مختلفي تولید ميکه بروش آلیاژهای مختلفي از تنگستن
از فلزاتي همچون نیکل و  %11گین توسعه یافتند که در آن ها پودر تنگستن با سوم به آلیاژهای سنتنگستن، آلیاژهایي مو

 فلوچارت تولید رشته المپ. -2-1شکل 
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(. از دیگر کاربردهای پودر تنگستن و مولیبدن تولید م1773مس و یا نیکل و آهن مخلوط، فشرده و تف جوش مي گردند )
 ی چونید این آلیاژها فلزات دیرگدازروند. در تولاالت الکتریکي با وظیفه سنگین بکار ميصآلیاژهایي است که برای تأمین ات

هدایت الکتریکي  با مس و نقره که  ،حین قطع و وصل جریان درانتقال ماده  نرخ کم تنگستن یا مولیبدن با سختي زیاد و
ای از فلزات شدهجوشمتخلخل و تف سازهشوند. روش تولید این اتصاالت، نفوذ دادن مذاب به خوبي دارند تلفیق مي

 ت.دیرگداز اس
کنون(. این آلیاژ متشکل از تا م1725)از سال  باشدميیدهای سمنته دیگر کاربرد تنگستن در تولید قطعات از جنس کارب

است. این آلیاژها دارای سختي و مقاومت بسایش زیادی هستند و در  WCکاربید تنگستن  %21تا 3یك کاربید فلزی همراه 
ي که استفاده از کاربید شکننده مجاز نیست دارند. کاربرد مهم این آلیاژ در حال چقرمگي کافي جهت استفاده در جاهایحین 

 ابزار برش است. البته در قالب های کشش سیم تنگستن، حفاری های معدن قالب ها و غلتك های نورد نیز کاربرد دارند.
 

 
 
 

تنها روش تولید این قطعات  که (م1731شده است )در تولید قطعاتي با تخلخل کنترل پودرمتالورژی موفقیت دیگر 
 15-31ها با داشتن %کار اشاره نمود. این یاتاقانهای خودروغنتوان به یاتاقانباشد. بعنوان نمونه ميمتالورژی پودر مي

رون آمده و بی اند و هنگام کار )چرخش به دور محور( روغن از منافذشندهروغن را در خود جای مي ،تخلخل باز )راه به در(
 گردد.. پس از پایان حرکت و کاهش دما روغن دوباره به منافذ برميگیردروانکاری صورت مي عمل

با گذشت زمان و با توجه به مزایای اقتصادی متالورژی پودر بسیاری از قطعات ساختماني کوچك و نازک همچون دنده 
عالوه بر قطعات ساختماني بسیاری از ند. هم اکنون وشميگری( بروش متالورژی پودر تولید پمپ روغن )بجای ریخته

و... بروش  دار، بیوموادها، آلیاژهای حافظهای، میکرو و نانو کامپوزیتهاقطعات همچون قطعات الکترونیکي، سوخت هسته
  از این موارد تنها بروش متالورژی پودر امکان پذیر است. که تولید بعضي گردندمتالورژی پودر تولید مي

 

 الورژی پودرمزیت اقتصادی مت -1-3

جای فلز مذاب از پودر فلز بعنوان ماده ببرای تولید قطعه فلزی با شکل معین چرا حال این پرسش مطرح مي شود که 
متالورژی پودر بدلیل  اولین دلیل این است که اولیه استفاده مي شود؟ یکي از دالیل این امر به جنبه اقتصادی برمي گردد.

باال بویژه برای قطعات کوچك )مثال دریچه چرخ گوشت( و جدیدا قطعات متوسط )دسته  قابلیت اتوماسیون و سرعت تولید
  .قطعه( صرفه اقتصادی خوبي دارد 111111شاتون( ودر تیراژهای باال )باالی 

 فلوچارت تولید کاربید سمنته -3-1شکل 
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گری که در آن برای وارد کردن مذاب بقالب نیاز به سیستم راهگاهي است و لذا یل دوم این است که بر خالف ریختهدل
در متالورژی پودر ذرات پودری  ،گرددوزن کل مذاب ریخته شده( صرف  پرشدن این سیستم مي %31ری از فلز مذاب )مقدا

 ندارد.مستقیما وارد محفظه قالب شده و لذا ضایعات چنداني در این باره 

 
 

 سازی پودرگری و فشردهمقایسه ضایعات تولید در دو فرایند ریخته -4-1شکل 
 های حوضچه بارریز، راهگاه، راهبار وتغذیه را از قطعه اصلي جدا کرد.گری پس از ساخت قطعه باید قسمتالف( در ریخته

 گردد.به قطعه تبدیل مي سازی تقریبا تمام ودرب( در متالورژی پودر طي فشرده
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ودر فلزی است. لذا در پي نبودن فرایند تولید قطعه از پگری، آلودهدلیل دیگر استفاده از متالورژی پودر بجای ریخته
سازان به تولید قطعات بروش متالورژی پودر تمایل بیشتری نشان ، قطعهزیستهای مدافع محیطگسترش فشارهای سازمان

 دهند.مي
موسوم است باید داری خواص کافي )معموال  «P/Mقطعه ساختماني »که اغلب به البته محصول متالورژی پودر 

قیمت گونه که اشاره شد دلیل اصلي برای ساخت این قطعات از پودر ولي همان ،ی کاربرد باشدخواص مکانیکي مناسب( برا
 مکانیکي غیر معمول.  صکمتر آن هاست و نه خوا

 کاربردهای دیگر متالورژی پودر -1-4

کاری و غنهای خودروتاکنون با چند نمونه از کاربردهای متالورژی پودر نظیر تولید رشته المپ، کاربید سمنته، یاتاقان
دیگر از کاربردهای یکيگردد. قطعات ساختماني آشنا شدیم اما استفاده از متالورژی پودر تنها به این موارد خالصه نمي

از ذرات سرامیکي و  شدهجوشفشرده و تف ها در حقیقت مخلوطيها است. سرمت، تولید سرمتدر صنعتمتالورژی پودر 
توان تولید موادی با استحکام زیاد و مقاوم در برابر شوک گرمایي و مکانیکي را ها ميفلزی هستند. از کاربرد سرمت

ها و در صفحه کالچ تراکتورها، ها بعنوان مواد اصطکاکي فلزی در آستر ترمز هواپیما، تانكکرد. همچنین سرمتعنوان
 در اینجا جذب سریع انرژی و همچنین ها د. نقش سرمتنهای سنگین و... کاربرد دارها و پرسهای سنگین، اتوبوسکامیون
شوند و بعنوان مواد ساینده اند نیز استفاده ميها در مواد الماسه که با فلز پیوند یافتهسرمت مقاومت سایشي زیاد است.ایجاد 

در زمینه  یابنده رسوبيها دانست که در آن ذرات شکافتای از سرمتای را نیز باید گونهسوخت هسته نمایند.ایفای نقش مي
های سوختي در برابر حالتي است که ترکیبي از فلز اورانیم یا پلوتنیم یا گیرند. این کار باعث افزایش عمر المانفلزی قرار مي

 پذیر است.روش تولید این سوخت تنها بروش متالورژی پودر امکان باشد.مي 2UO عمدتا  ترکیبات فلزات 
در روش معمول تولید قطعات پودری شامل  قطعاتي بدون جدایش فازی است. استفاده دیگر متالورژی پودر در تولید

داشت. البته در ها، جدایش در ابعاد ماکرو نخواهیمنمودن آنجوشمخلوط کردن کامل ذرات پودری مختلف و فشرده و تف
ات ریز دو یا چند نوع پودر ترتیب که پس از مخلوط کردن ذربدینتوان جدایش میکرو را نیز محو نمود، متالورژی پودر مي

لذا بر این اساس به  فاز و یکدست گردد.تك ها زمینهدهند تا بوسیله نفوذ و سایر مکانیزمها را آنقدر حرارت ميمختلف آن
 های متالورژی پودر باید قابلیت آلیاژسازی )بروش مکانیکي( را نیز افزود.قابلیت

گردد. به این روش کار محدود نميهای خودروغنشده تنها به یاتاقانکنترلاستفاده از قطعات متالورژی پودر با تخلخل 
هایي برای زدودن ذرات جامد از مایعاتي همچون مایعات سردکننده، روغن، پلیمر مذاب و... تولید نمود. دیگر توان صافيمي

های قلیایي یا خلخلي است که در باتریالکترودهای متساخت شده، کاربرد متالورژی پودر در تولید موادی با تخلخل کنترل
 روند.های سوختي بکارميپیل

بردن هایي برای از بینتوان قطعات بدون تخلخل تولیدکرد، بلکه روشنباید تصور نمود که در متالورژی پودر نمي
 کرد.ارههمراه با فاز مذاب اش شدهپودر فشرده کردنجوشتوان به تفتخلخل وجود دارد که در این رابطه مي

در نهایت باید به تولید قطعاتي برای کاربردهای مغناطیسي و الکتریکي اشاره نمود که در اینجا متالورژی پودر در تولید 
گرافیت،مواد -های فلزمواد مغناطیسي، اتصاالت الکتریکي، مواد مورد استفاده در الکترودهای جوشکاری مقاومتي، جاروبك

 رود.ابررسانا و... بکار مي
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نمودار مفهومي از متالورژی پودر که از پودر آغاز و با گذر از فراورش به محصول  -5-1شکل 

 شده است.های مربوط برای هریك از سه مرحله دادهشود. مثالنهایي ختم مي



 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 برخي از موارد استفاده کاربرد

 کاریکاری، سنبادهپرداخت سایاها

 های کاشتني، تجهیزات باغباني و چمنکاریاندود دانه کشاورزی

 های راکتهای گرمایي، شیپورهموتورهای جت، حفاظ فضا-هوا

 گاه سوپاپ دنده، شاتون، بوشنشیمن خودروسازی

 کننده، فیلتر، کاتالیزورگرن صنایع شیمیایي

 های گرمایيکردن سطوح، حفاظرنگ، سخت اندودسازی

 کاریروسازی آسفالت، بتونه صنایع ساختماني

 اتصاالت، گیره ها، لحیم صنایع الکتریکي

 چاهك گرمایي، جوهر، پکیج های میکروالکترونیك صنایع الکترونیك

 قفل، آچار، ابزار برش یراق آالت

 های حملها، ترموکوپل، سینيکوره ارتيعملیات حر

 کننده صدا، ابزار برشيجذب صنعتي

 لحیم، الکترود جوشکاری، فیلتر جوشکاری جوشکاری و اتصال دهي

 گریس، نمدهای سایا روانکاری

 رله، مگنت، هسته صنایع مغناطیسي

 کردن سطحيقالب، ابزار، یاتاقان، سخت صنایع فلزی

 آماگام )ملقمه(، پنس و انبرک جراحي پزشکي و دندانپزشکي

 سازیژبازیابي فلزات، آلیا متالورژی

 مواد منفجره، مشعل، رنگدهي شعله آتش کاری

 کنندهحفاظت، صافي، منعکس صنایع هسته ای

 دنده، بادامك، حامل فرایند فتوکپيهای کپي، چرخدستگاه تجهیزات اداری

 وذکنندهفتیله )دینامیت(، مهمات، نف مهمات سازی

 ویتامین، مواد آرایشي، صابون، خودکار وسایل شخصي

 کاتالیزور، سر مته حفاری پتروشیمي

 ابزار، قالب پرکننده، مالت، سطوح سایشي پالستیك سازی

 های چندالقهورجوهر، پوشش،  چاپ

 کاربرد متالورژی پودر در صنایع مختلف-1-1جدول 
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 موارد استعمال متالورژی پودر در صنعت:
 ن فلزهای غیر قابل آلیاژ) قطعات اتصاالت الکتریکی مانند کنتاکت که از مس و گرافیت ساخته شده است.آلیاژ کرد .1

ترکیب کردن فلزها و غیر فلزها)به دلیل محدودیت در ذوب چون تر کیبی از فلزات وغیره فلزات اجزای تشکیل دهنده  .2

 هستند.یاتاقان های بدون روغن کاری از آهن وتفلون(

درجه سانتیگراد است بنابراین ساخت قطعاتی با  3333د فلزات با نقطه ذوب بسیار باال)نقطه ذوب تنگستن ترکیب وتولی .3

این جنس با روش ذوب امکان پذیر نیست در حالی که همین فلزات را با متالورژی پودر در نقطه ای پایین تر از نقطه 

 ذوبشان زینتر کرده و قطعات مورد نظر را تولید می نمایند.(

 یاتاقان های خود روغن کار(-ساخت قطعات با خواص ساختمانی بی نظیر)مانند متخلخل بودن .4

 تولید قطعات ظریف و دقیق)اهرما، چرخ دنده ها، قطعات تفنگ و ...( .5
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 تمرینا ت -1-5

هایی های هواپیمایی باید چه ویژگیها و سازهپودر آلومینیم مستعمل در سوخت جامد موشک -1

 این دو نوع پودر از نظر کیفیت چیست؟باشند؟ تفاو ت داشته

ها جهت تامین انرژی پیشرانه موشك به این ترتیب است که در ابتدا سوختن پودر آلومینیم در موشكفرایند 
آلومینیم در کنار مواد  سوختن شدن واکنشسازی را برای شروععالهایي مخلوط با پودر مشتعل شده و انرژی فرزین

کافي دهد به اندازهای اینکه واکنش با راندمان باالیي انجام گیرد باید سطحي که واکنش ميگردد. بردیگر فراهم مي
آلومینیم در سوخت موشك باید  رهای پودترتیب دانهکافي است. بدین 1زیاد باشد که الزمه این امر داشتن سطح ویژه

پودر را بگیرد و با آن های نیم اکسیژن بین دانهریز باشند. همچنین از آنجا که باید برای سوختن پودر آلومیتا حد الزم 
 باید ذرات پودر پسباشد. لذا پودر باید تخلخل کافي برای عبور اکسیژن در بین ذرات خود را داشته واکنش دهد،

 ترتیب بیشترین تخلخل را خواهیم داشت. ای تقریبا یکسان و یکنواخت باشند. زیرا بدینکروی و دارای اندازه
قطعه باید فاقد تخلخل )باستثنای کاربردهای خاص(  گرددميه از پودر آلومینیم در تولید قطعه استفادههنگامي ک

دهد. لذا باید سطح و ذرات اکسید باشد زیرا این امر خواص مکانیکي قطعه بویژه استحکام خستگي آن را کاهش مي
غیرکروی  باید ین برای کاهش تخلخل ذرات پودر. همچننمودپودر آلومینیم را که دارای اکسید آلومینیم است احیا 

های پودرهای مجاور فرورفته و تخلخل را کاهش های هر دانه پودر در فرورفتگي)دارای شکلي نامنظم( باشند تا گوشه
های ای مشخص قرار گیرند تا ذرات ریزتر خلل و فرج بین دانهدر دامنه باید های پودر از نظر ابعاددهد. همچنین دانه
 د.نبزرگتر را پر نمای

 

که چرا بجای این  های تنگستنی المپ آشنا شدید. بیان کنیددر متن درس با روش تولید رشته -2

 شود؟نمیکردن استفاده شامل ذوب یروش از روش

      باید ابتدا تنگستن فلزی را که نقطه ذوبي برابر گریذوب و ریختهالمپ تنگستني بروش رشتهبرای تولید 

C° 3422 راني و کشش سیم سپس بوسیله روزن .گری کنیمای ریختهاستوانه 2کرده و بصورت شمشالي دارد را ذوب
 تا به حد و اندازه رشته المپ برسد. نماییمقطر آن را آنقدر کوچك 

در ثاني  .شودکردن تنگستن صرفگری بسیار باال است لذا باید هزینه زیادی جهت ذوبدمای ریختهاز آنجا که 
آن دما امکان اکسیدشدن سریع مذاب تنگستن در حضور اکسیژن هوا کامال وجود دارد لذا باید فضای کوره و محل  در

گری، ریخته معمول در گری کنترل و از اکسیژن عاری گردد که این خود مزید بر هزینه است. مشکالتانجام ریخته
و... خود برای اینکه از این روش  ب برای این کارمناس ، جنس قالبتنگستن گریهزینه تجهیزات الزم برای ریخته

  نشود کافي است.تولید رشته المپ تنگستني استفاده جهت

 

                                                           

 های پودر است.گرم( از دانه 1های پودر در حجم مشخصي )مساحت سطح خارجي دانه سطح ویژه برابر مجموع1 
2 Billet 
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ببرید. این قطعا ت اند را نامچند نمونه از قطعاتی را که در خودرو بروش متالورژی پودر تولید شده -3

 هایی را دارا باشند؟باید چه ویژگی

های فوالدی و دندهتوان چرخژی پودر که در خودرو مستعمل هستند مياز قطعات تولید شده بروش متالور
واص مکانیکي، فیزیکي و شیمیایي الزم را خشاتون و... را نام برد که این قطعات باید دارای سوپاپ، دستهبرنجي، میل

 . شند که بتوانند شرایط کار را تحمل کنندابداشته

 

 دانید؟شناختند. علت این امر را چه میمی« ازیامیک فسر»در گذشته متالورژی پودر را بعنوان  -4

وردند که به این نام آسرامیکي بوجود مي ،شدهاختالط سرامیك با فلزات شناخته بدلیل های فازیسرامیك
دسته از محصوالتي که به آن راجع بودند. ولي با کاربرد فلزات بعنوان فازهای اصلي در تولید قطعات پودریشدهشناخته

 شد.کم اصطالح متالورژی پودر و قطعات پودر فلزی بکاررفتهکم گردیدندميز پودر فلزات درست ا

 

ها چه تاثیری در فرایندهای مرتبط با این فرق پودرهای سرامیکی و فلزی چیست و این تفاو ت -5

 پودرها دارد؟
و... هستند که  یدها و سیلیکاتبوریدی فلزات و نیز سیلیس و ، کاربیدیهای اکسیدی، نیتریدیها ترکیبسرامیك
ها معموال دمای ذوب باالیي دارند و لذا ها را مواد غیرآلي جدای از فلزات دانست. سرامیكتوان آندر حقیقت مي

باشند. بدین سبب روش غالب در تولید قطعات سرامیکي مبتني بر پودر است. دیرگدازند و همچنین ترد و شکننده مي
ال حاوی بار الکتریکي هستند که این امر باعث جذب مواد محیطي همچون رطوبت و موعپودرهای سرامیکي م

 شود.همچنین جذب پودرها توسط یکدیگر مي
گری دوغابي و... کاربرد سازی همچون ریختههایي عالوه بر فشردهدهي پودرهای سرامیکي روشدر شکل 

کردن قطعات سرامیکي یك مرحله خشك جوش کردنفتدارند. بعلت جاذب رطوبت بودن پودرهای سرامیکي، قبل از 
جوش کردن باالتری برای مواد سرامیکي دمای تف دیرگدازی این مواد بیشتر از فلزات است به این علت کهداریم. 
هایي از جمله استحاله فازی، خروج گاز جوشي ممکن است واکنشو نیز در حین رسیدن به دمای تف شودمياستفاده
 شاهد باشیم.ف مواد فلزی برخال و... را

 در آنالیز هزینه تولید قطعا ت پودری باید به چه مواردی توجه شود؟ -6

دهي تولید قطعات بروش متالورژی پودر باید مواردی همچون هزینه مواد خام، هزینه شکل در محاسبه هزینه
 ب نگهداری و... را در نظر گرفت.جوش نمودن، هزینه ابزار هزینه نصسازی و اصالح ابعاد( هزینه تف)هزینه فشرده

    7-Atomizing  یعنی چه؟اتمایزینگ تک سیاله و دوسیاله را تعریف کنید.روشهای تک سیاله و
 در ان را مشخص کنید.دوسیاله را نام ببرید.فرایند افشانش آبی و گازی را تشریح و پارامترهای موثر 
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 411ها بحدود فشانش هستند که ظرفیت تولید پودر به این روشیکي از روشهای متداول برای تولید پودر روشهای ا

های آلیاژی و سهولت کنترل فرایند از جمله دالیل اصلي کیلوگرم بر دقیقه مي رسد. قابلیت کاربرد برای بسیاری از سیستم

رگونه سیال دیگری که رود./تبدیل مذاب از طریق برخورد شدید با جریان آب، هوا، گاز و هاستفاده از این روش بشمار مي

باعث تولید پودر های ریز آن مذاب مي شود را اتمایزینگ دوسیاله و تبدیل مذاب به پودر به هر روشي که از سیال دومي 

 مثل گاز، هوا یا آب استفاده نشود را اتمایزینگ تك سیاله گویند.

د رسوب بخار فلزات، اتمایزینگ در خأل، دیسك روشهای تك سیاله: اولتراسونیك، الکترود، فنجان ویا دیسك چرخنده، فراین

 گردنده در مذاب، انفجار سیم، اتمایزینگ با تکنیك سقوط آزاد.

 روشهای دو سیاله: اتمایزینگ آبي، اتمایزینگ گازی، اتمایزینگ هوایي

زات و آلیاژهای از کاربرد کننده جریان مذاب در تولید پودر فلاستفاده از هوا، نیتروژن، هلیم و آرگون بعنوان سیاالت متالشي

شود گیری برخوردار است. در این روش جریان فلز مذاب در اَبَرانبساط سریع گازی که از یك افشانك خارج ميچشم

ها هدف اصلي، انتقال انرژی از های گوناگوني از  افشانش گازی وجود دارد ولي در تمامي این طرحگردد. طرحمتالشي مي

توان به کننده فرایند ميهای پودر است. از جمله متغیرهای کنترله جریان مذاب و تبدیل آن به دانهیك گاز منبسط شونده ب

روی مذاب در دهانه افشانك، نوع فلز یا آلیاژ ، آهنگ تغذیه مذاب به دهانه افشانك، فشار گاز، سرعت نوع گاز، دما، گران

 کرد.گاز، شکل افشانك و دمای گاز اشاره

 است. C◦ 1611: این روش متداولترین روش برای تولید پودر فلزات و آلیاژهای با نقطه ذوب کمتر از اتمایزینگ آبي

همچنین  های سیال متفاوت است.این فرایند مشابه افشانش گازی است، با این تفاوت که در اینجا انجماد سریع و ویژگي 

 امترهای موثر مي باشد.فشار آب وسرعت آب و زاویه بین جریان مذاب وافشانه آب از پار

شونده  ارائه کنید و نوع ومیزان تخلخل را در یک روش برای تولید یاتاقانهای خود روغن کار-8

 این مواد متخلخل بررسی کنید.

برای تولید اینگونه قطعات، آمیزه پودریمناسب با میزان معین ماده منفذزا مخلوط مي شود.تخلخل قطعه به میزان این ماده، 
تگي دارد و تف جوشي قطعه به همراه ایجاد ویژگي مکانیکي مورد نظر،تبخیر ی پودر وهمچنین فشار شکل دهي بسدانه بند

ماده منفذزا و ایجاد شبکه ای از منافذ پیوسته را به همراه خواهد داشت.این روش تولید برای ساخت یاتاقان های خود روغن 
ز تف جوشي با روغن اشباع شده و در حین کار عمل روغن کاری سطوح کار شونده مورد استفاده قرار مي گیرد.قطعات پس ا
 تماس با روغن تزریق شده در قطعه عملي مي گردد.

تخلخل باز، روغن را در خود جای مي دهند و هنگام کار)چرخش به دور محور( روغن از  %21-15این یاتاقان ها با داشتن 
یرد.پس از پایان حرکت و کاهش دما روغن دوباره به منافذ بر مي منافذشان بیرون آمده و عمل روانکاری صورت مي گ

 گردد.
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آقای کارل شروتر سمنتیت کارباید را تولید و بکار گرفت.اگر روش احیاء  1225می دانید که از سال -7

را برای تولید پودر بکار گیرد چگونه آنرا شکل داده و برای تف جوشی آماده می کنید.در صورتی که 

 انواع کاربیدهای سمانته نیاز به نیروی پرس کردن باال دارند. میدانید

کاربید تنگستن است.این آلیاژها دارای سختي و مقاومت به سایش %21-3سمنته متشکل از یك کاربید فلزی همراه کاربید 
نیست دارند.  زیادی هستند و در حین حال چقرمگي کافي جهت استفاده در جاهایي که استفاده از کاربید شکننده مجاز

 در ابزار برش است.آلیاژ  این کاربرد مهم
روش تولید کاربید سمنته بدین صورت است که در ابتدا کاربید تنگستن و کربن مونواکسید را در آسیاب گلوله ای مخلوط 

 و اتصال ذرات کاربید تنگستن به وسیله آن انجام مي گیرد. Coکرده که 

پودر نیز مانند سایر قطعا ت تولیدی به سایر روشها قابلیت قطعا ت تولیدی به روش متالورژی -11

 سخت کاری سطحی دارند.یک فلوچار ت از مراحل انتخاب ماده اولیه تا پایان سخت کاری ارائه کنید.
 7،صفحه  1-1شکل

 به آنها سرامیک فازی می گفتند؟به چه محصوالتی سرمت می گویند؟چرا در گذشته -11
ف جوش شده از ذرات سرامیکي و فلزی هستند.از کاربرد سرمت ها مي توان تولید موادی با سرمت ها مخلوطي فشرده و ت

 استحکام زیاد و مقاوم در برابر شوک گرمایي و مکانیکي را عنوان کرد.
سرامیك های فازی بدلیل اختالط سرامیك با فلزات شناخته شده، سرامیکي بوجود مي آوردند که به این نام شناخته شده 

. ولي با کاربرد فلزات به عنوان فازهای اصلي در تولید قطعات پودری راجع به آن دسته از محصوالتي که از پودر فلزات بودند
 رست مي گردیدند کم کم اصطالح متالورژی پودر بکار رفته شد.د
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خواهیم اندازه پودری بیضوی شکل را که طول آن دو برابر قطرش باشد توسط الك کردن اندازه در نظر بگیرید مي -3
 بگیریم. چه بعدی از دانه معرف بهتری برای اندازه مش الك است؟

 
چرخند و درنهایت بطور لغزند و ميهای کناری ميهای پودر روی الك و در جوار دانهکردن دانهر حین الكقطر پودر، زیرا د

های بیضوی با اندازه مشخص همگي از کردن کافي باشد تا دانهکنند. البته باید زمان الكعمودی از سوراخ الك عبور مي
 الك عبور کنند.

 
 میکرومتر چقدر است؟ 5/1جم با دانه مکعبي به ضلع حسطح و نیز قطر کره همقطر کره هم  -4
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گردد. چگالي ظاهری تقسیم مي -211+/325و  -111+/211پودری از جنس آهن بوسیله الك کردن به دو مش  -5

 %81پودرهای ریزدانه و از  %21متر مکعب است. چنانچه مخلوطي شامل گرم بر سانتي 6/2دانه بخش درشت
 دانید؟متر مکعب خواهدبود. علت این امر را چه ميگرم بر سانتي 8/2دانه ایجاد کنیم چگالي برابر پودرهای درشت

 
کنیم ذرات ریز فضای خالي بین ذرات درشتت را پتر کترده و باعتث دانه مخلوط ميوقتي که پودر ریزدانه را با پودر درشت

 گردند.ها و درنتیجه افزایش چگالي آن ميانهآرایي دافزایش عدد هم

 
های پودر آلومینیم دارای اکسید سختي بر روی خود است، لذا از این پودر برای افزایش استحکام قطعات پودری دانه -6

 25کسید ضخامت الیه ا ،میکروني 11گردد. اگر برای یك دانه ميساختار آن قطعه استفادهریزاز طریق پخش آن در 
 در قطعه برابر چه مقدار است؟ ر باشد، درصد اکسیدنانومت

nm

mD

10

10








 

  314

353

1024.5
6

10

6
m

D
VParticle










 

      318

3851533

1057.1
6

101010

6
m

DD
Voxide













 

%003.0100% 
particle

oxide

V

V
Oxide  



POWDER METALLURGY



Overview of processes



Principle and generic process

 Metal is made into metallic powders

 Having a die in which powders are put

 Pressing with punch vertically the powders to produce a 

product which is the same shape as the die -> green 

compact

 Sintering – green compacts are heated to bond the 

particles into a hard, rigid mass with temperatures being 

below melting point  



 Mass produced to net shape or near net shape, 

eliminating or reducing the need for subsequent 

machining 

 Wastes very little material - ~ 97% of starting powders are 

converted to product (no sprues, runners, and risers as in 

casting)

 Be made with a specified level of porosity to produce 

- Filters, oil-impregnated bearings and gears

Principle and generic process – unique 

features



More Reasons Why PM is Important 

 Certain metals that are difficult to fabricate by other 
methods can be shaped by powder metallurgy

 Tungsten filaments for incandescent lamp bulbs are 
made by PM

 Certain alloy combinations and composites made by PM 
cannot be produced in other ways

 PM compares favorably to most casting processes in 
dimensional control (I.E. can usually achieve ±0.005 in)

 PM production methods can be automated for economical 
production 



Limitations and Disadvantages 

 High tooling and equipment costs

 Metallic powders are expensive

 Problems in storing and handling metal powders 

 Degradation over time 

 Fire hazards with certain metals

 Limitations on part geometry because metal powders do 

not readily flow in the die during pressing

 Variations in density throughout part may be a problem, 

especially for complex geometries 



PM Products

• Gears, bearings, sprockets, fasteners, 
electrical contacts, cutting tools, and various 
machinery parts 

• are ideal for PM 
because: 
– Their geometries are defined in two dimensions (lend 

themselves well for compaction) 

– There is a need for porosity in the part to serve as a 
reservoir for lubricant 





PM Work Materials

 Largest tonnage of metals are alloys of iron, steel, and 

aluminum 

 Other PM metals include copper, nickel, and refractory 

metals such as molybdenum and tungsten 

 Metallic carbides such as tungsten carbide are often 

included within the scope of powder metallurgy

Remark: metallic carbides are difficult to be made by other 

approaches.



Engineering Powders

 A powder can be defined as a finely divided particulate 

solid 

 Geometric features of engineering powders:

 Particle size and distribution

 Particle shape and internal structure

 Surface area



Measuring Particle Size

 Most common method uses screens of different mesh sizes 

 Mesh count - refers to the number of openings per linear 
inch of screen 

 Higher mesh count = smaller particle size

 Since the mesh is                , the count is equal in both 
directions (Length x Width)



Particle Shapes in PM



Inter-particle Friction

Affects the ability of a powder to flow readily & pack tightly

 Smaller particle sizes generally show greater friction

 Spherical shapes have the lowest inter-particles friction

 As shape deviates from spherical, friction between 

particles tends to increase 

 Lubricants are often added to powders to reduce inter-

particle friction and facilitate flow during pressing



Particle Density Measures

 True density - density of the true volume of the material; 

alternatively, the density of the material if the powders 

were melted into a solid mass 

 Bulk density - density of the powders in the loose state 

after pouring

 Bulk density is less than true density because of pores 

between particles, 



Packing Factor

Bulk density divided by true density

 Typical values for loose powders are 0.5 to 0.7 

 If powders of various sizes are present, smaller powders fit 

into spaces between larger ones, thus higher packing factor

 Packing can be increased by vibrating the powders, causing 

them to settle more tightly 

 Pressure applied during compaction greatly increases 

packing of powders



Production of Metallic Powders

 Any metal can be made into powder form 

 Three principal methods by which metallic powders are 
commercially produced

1. Atomization

2. Chemical

3. Electrolytic 

 In addition, mechanical methods (I.E. grinding) are 
occasionally used to reduce powder sizes



 High velocity gas stream flows through expansion nozzle, 

siphoning molten metal and spraying it into container.

 Droplets solidify into powder form 

Gas Atomization Method



Conventional Press and Sinter

Conventional PM part-making sequence consists of: 

1. Blending and mixing of powders

2. Compaction - pressing into desired shape

3. Sintering - heating to temperature below melting point to 

cause solid-state bonding of particles and strengthening 

of part

In addition, secondary operations are sometimes performed 

to improve such things as dimensional accuracy and 

increase density



Conventional PM Production Sequence

(1) Blending, (2) compacting, and (3) sintering



Blending and Mixing of Powders

 For successful results in compaction and sintering, the 

starting powders must be homogenized

 Blending - powders of the same chemistry but possibly 

different particle sizes are intermingled.

 Different particle sizes are often blended to reduce 

porosity 

 Mixing - powders of different chemistries are combined 



Compaction

 Application of high pressure to the powders to form them 

into the required shape 

 Conventional compaction method is pressing, in which 

opposing punches squeeze the powders contained in a die 

 The work part after pressing is called a green compact, and 

the word green meaning not fully processed 

 The green strength of the part when pressed is adequate for 

handling but far less than after sintering 



Conventional Pressing in PM

Pressing in PM: 

(1) filling die cavity with 

powder;

(2) Initial position;

(3) final positions of 

upper and lower 

punches during 

pressing;

(4) part ejection



450 kN (50-ton) hydraulic 

press for compaction of 

PM parts (photo courtesy 

of Dorst America, Inc.).

Press for Conventional Pressing in PM 



Sintering

 Heat treatment to bond the metallic particles, thereby 

increasing strength and hardness 

 Usually carried out at 70% to 90% of the metal's melting 

point (absolute scale) 

 Generally agreed among researchers that the primary 

driving force for sintering is reduction of surface energy 

 Part shrinkage occurs during sintering due to pore size 

reduction 



Sintering Sequence on a Microscopic Scale

(1) Particle bonding is initiated at contact points; 

(2) contact points grow into "necks";

(3) pores between particles are reduced in size; 

(4) grain boundaries develop between particles in place of 

necked regions



(a) Typical heat treatment cycle in sintering; and 

(b) schematic of a continuous sintering furnace

Sintering Cycle and Furnace



Densification and Sizing

Secondary operations are performed on sintered part to 

increase density, improve accuracy, or accomplish 

additional shaping

1. Repressing - pressing in closed die to increase 

density and improve properties 

2. Sizing - pressing to improve dimensional accuracy 

3. Coining - pressing details into its surface 

4. Machining - for geometric features that cannot be 

formed by pressing, such as threads and side holes 



Impregnation and Infiltration

 Porosity is a unique and inherent characteristic of PM 

technology

 It can be exploited to create special products by filling 

the available pore space with oils, polymers, or metals

 Two categories:

1. Impregnation

2. Infiltration



Impregnation 

 The term used when oil or other fluid is permeated into 

the pores of a sintered PM part 

 Common products are oil-impregnated bearings and 

gears

 Alternative application is when parts are impregnated with 

polymer resins that seep into the pore spaces in liquid 

form and then solidify to create a pressure tight part



Infiltration

 Operation in which the pores of the PM part are filled with 

a molten metal 

 The melting point of the filler metal must be below that of 

the PM part

 Heating the filler metal in contact with the sintered part is 

done so capillary action draws the filler into the pores 

 Resulting structure:

 Is nonporous, 

 Has a more uniform density, &

 Has improved toughness and strength 



Alternative Pressing and Sintering Techniques

 Conventional press and sinter sequence is the most 

widely used shaping technology in powder metallurgy

 Some additional methods for producing PM parts:

1. Isostatic pressing (Hot or Cold) (HIP, CIP) - hydraulic 

pressure is applied from all directions to achieve 

compaction

2. Powder injection molding (PIM) - starting polymer has 

50% to 85% powder content. Polymer is removed and 

PM part is sintered

3. hot pressing - combined pressing and sintering



©2010 John Wiley & Sons, Inc.  M P Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing 4/e

The Metal Powder Industries Federation (MPIF) defines four classes of 

powder metallurgy part designs, by level of difficulty in conventional 

pressing:

(a) Class I Simple thin shapes; 

(b) Class II Simple but thicker; 

(c) Class III Two levels of thickness; and 

(d) Class IV  Multiple levels of thickness

Four Classes of PM Parts



Design Guidelines for PM Parts

1. Large quantities required to justify cost of equipment and 
special tooling

 Minimum quantities of 10,000 units suggested

2. PM is unique in its capability to fabricate parts with a 
controlled level of porosity 

 Porosities up to 50% are possible 

3. PM can be used to make parts out of unusual metals and 
alloys 

 Materials that are difficult if not impossible to produce 
by other means 



Design Guidelines for PM Parts

4. Part geometry must permit ejection from die

 Part must have vertical or near-vertical sides, 

although steps are allowed 

 Design features on part sides like holes and 

undercuts must be avoided 

 Vertical undercuts and holes are permissible because 

they do not interfere with ejection 

 Vertical holes can have cross-sectional shapes other 

than round without significant difficulty (Ex. Squares, 

keyways)



Design Guidelines for PM Parts

 Screw threads cannot be fabricated by PM

 They must be machined into the part 

 Chamfers and corner radii are possible in PM

 But problems occur in punch rigidity when angles 

are too acute 

 Wall thickness should be a minimum of 1.5 mm (0.060 

in) between:

 holes

 a hole and outside wall 

 Minimum hole diameter ~ 1.5 mm (0.060 in) 



Permissible Part Features for Part Ejection

(a) Vertical holes (blind and through) 

(b) Vertical stepped hole

(c) Undercut in vertical direction



Not Permissible Part Features:

Makes Part Ejection Impossible

Part features to be avoided in PM: 

(a) side holes and 

(b) side undercuts



Chamfers and Corner Radii

Punch is less rigid & fragile at its edge, hence follow these guidelines:

(a) Avoid acute angles; 

(b) use larger angles for punch rigidity;

(c) inside radius is desirable; 

(d) avoid full outside corner radius;

(e) better to combine radius and chamfer
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 چکیده.9

در . بززه روز نمززودن بززه مووززع م مو تشززان مززی باشززد    هززای اززراس و سززازنده،   رمززز موفتیززک شززرکک  

بزززازار روزززابتی امزززروز، نیزززاز بزززه سزززااک م مزززو م صدیزززد و صزززایگزینی بزززا م مزززو م موصزززود بزززه 

نمونززه  .تززری  وززد  در ایزز  راه اسززک   نمونززه سززازی سززریع اولززی  و مهزز     . اززوبی  زز  مززی شززود   

 یزززه  یزززه  سزززازی سزززریع تکنولزززوجی نسزززتتا صدیزززدی اسزززک کزززه در  ن یزززک نمونزززه بزززه صزززورم  

در ایزز  روه هزززیو م زززدودیتی از  . مسززتتیما از روی فایززز  مززدل سزززه بعزززدی  ن سززااته مزززی شزززود   

نظززر شززک  هندسززی وصززود نداشززته ونمونززه بززدون نیززاز بززه هززیو والززد یززا ابزززاری بززا سززرعک و دوززک        

کزززاربرد ایززز  روه در زمینزززه ارا زززی مهندسزززی در صزززنایع    . شزززودبسزززیار بزززا یی سزززااته مزززی  

بززا اسززتفاده  . باشززدتززا تولیززد م مززو م صدیززد مززی  هززای ارا ززی  ی از زنجیززرهمختلززب بززه عنززوان یکزز  

نمونززه فیزیکززی را مشززاهده    تززوان بالفاصززله پزز  از ارا ززی،   از فزز   وری نمونززه سززازی سززریع مززی    

-ابتززدا مززدل سززه بعززدی توسززر نززر  افزززار     در ایزز  روه  .یززابی وززرار داد زو بررسززی نمززود و مززورد ار  

بززا )سزز   یززک نززر  افزززار دیگززری مززدل را بززه  یززه  یززه      گززرددهززای موصززود مززدلینم ترسززی  مززی  

در ایزز  متالززه تززاله شززده اسززک تززا اواننززده را بززا       .کنززدتتسززی  مززی ( هززاتوصززه بززه ضززخامک  یززه  

 .کلیزززززام ایززززز  روه و ن زززززوه عملکزززززرد و معایزززززد و مزایزززززای ایززززز  روه  شزززززنا کنزززززی     

 

 

 متدمه.2

ر مدتی کوتاه و ارزان به مدلی سه بعدی از وطعه مد کند تا مهندسان دنمونه سازی سریع ای  امکان را فراه  می

نمونه فیزیکی را  توان بالفاصله پ  از ارا ی،با استفاده از ف   وری نمونه سازی سریع می. نظر اود برسند

چنی   از  نجا که هر ارا ی همیشه به دنتال کیفیک بهتر اسک، .یابی ورار دادزمشاهده و بررسی نمود و مورد ار

به  .های مطلوب در م مول ارا ی به کار گرفته شودتواند برای تم یح ارا ی و ارزیابی ویژگیمی اینمونه

توان گفک که در دسک داشت  یک نمونه واوعی فیزیکی از صس  کمک شایانی به اامینان اور االصه می

 .نمایدلید میبخشی ارا ی،کاهش  زمون و اطا و در نهایک افزایش کیفیک بهره وری فر یند ارا ی و تو

و مونتاج مزایای فراوانی را به ، استفاده از ف   وریهای نمونه سازی سریع در فر یند ارا ی ،ت تیق،توسعه،تولید

 :دنتال دارد که از ن صمله می توان به موارد زیر اشاره کرد 

 (Visualization)تجس   .9

  (Verification)تم یح ارس .2

 (Iteration)تکرار ارس .3
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 (Optimization)بهینه سازی .4

 ( Functional Tests) زمایش های عملکردی  .5

 .پردازی ها و متودهای نمونه سازی سریع در انواع صنعک میدر ای  متاله ما به بررسی اصمالی روه

 

 مت  اصلی.3

از کارهای همیشگی ( Redesign)ارا ی مجدد  های ارا ی دارای یک اتیعک تکرار هستند وتمامی فعالیک

 ،ند صزء توسر اراس تشکی  شده باشداز  نجا که یک م مول معی  ممک  اسک از ترکید چ .ارا ان اسک

در چندی   الک مختلب ای   CADتوان در یک روه  زمون و اطا و یا ارا ی مجدد و یا بهره گیری از می

 …س   ان را ت ک  نالیز تنش نیرو و  .شوداصزاء را با یکدیگر ترکید نمود تا شک  هندسی مورد نظر ایجاد 

م مول از روه سنتی سااته شده باشد، بعد از اتما   در صورتی که مدل ای  .مورد ارزیابی و بررسی ورار داد

اما با استفاده از فر یند نمونه سازی  .کار مدل سازی ممک  اسک نتوان کوچکتری  تغییراتی را در  ن ایجاد کرد

نمونه فیزیکی واب  لم  م مول برای بررسی در ااتیار اراس ورار    مرا   تکراری،سریع بعد از انجا  ای

ی ف   ور .تواند کارایی م مول،کیفیک و وابلیک اامینان  ن را بهتود بخشدبهینه سازی ارس می .اواهد گرفک

دهد که به اراس میای  امکان را  ها و نر  افزارهای ودرتمند ارا ی و  نالیز ،نمونه سازی سریع توا  با تکنیک

ای گزاف صهک سااک والد و نمونه و بدون اتالف ووک و با دوک بسیار با  ارس اود را  نالیز بدون صرف هزینه

های مطلوب در هینه سازی ارا ی و ارزیابی ویژگیتواند برای اصالس و بای میچنی  نمونه .و بهینه نماید

داشت  یک نمونه فیزیکی از  می توان گفک که در دسک نگهبه اور االصه  .م مول ارا ی به کار گرفته شود

با استفاده از ف   وری  .نمایدوری فر یند ارا ی و تولید می ک شایانی به افزایش کیفیک و بهرهکم م مول

بنابرای  امکان انجا   .نمونه سازی سریع نمونه فیزیکی واب  لم  از م مول در ااتیار اراس ورار اواهد گرفک

ری در مورد م مول ارا ی سهولک تولید و  سانی تعمیر و نگهدا ،ی عملکردی مانند مونتاج پذیریها زمایش

 بعد از اتما  مرا   تجس  ت تیق، .یابدمی های ارا ی و تولید کاهشگردد و از ای  اریق هزینهفراه  می

اوعی از م مول نهایی پذیری و سااک مدل اولیه به دنتال سااک یک نمونه و مونتاج بهینه سازی، تکرار پذیری،

های زیادی موصود هستند که به اور موفتیک  میزی برای دستیابی از یک در ای  راستا تکنیک .اواهی  بود

 .کنندستتا سریع و ک  هزینه استفاده میه نبا یک رو FTMبه یک وطعه دارای عملکرد واوعی  RPMنمونه 

استفاده از وطعام  ،والتگیری با رزی  های وت  انتتالریخته گری االیی،  ها عتارتند از،بعضی از ای  تکنیک

آوری در تولید سریع یک نمونه واوعی از یتام زیادی صهک بکار گیری ای  فنلذا ت ت …ماهیچه ای یونیلیک و 

با توصه به اینکه در  ال  اضر والد سازی سریع نیازمند به  .م مول برای ارسال به بازار انجا  شده اسک
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MASTER MODEL های نمونه سازی سریع بنابرای  در اینجا مروری بر روه باشدنمونه سازی سریع می

 .اواهی  داشک

بتدا مدل سه بعدی توسر نر  ا :های نمونه سازی سریع از ای  الگوریت  استفاده می کنند کهعموما روه

ک توصه به ضخامبا )ه  یه س   یک نر  افزار دیگری مدل را به  ی، گرددهای موصود مدلینم ترسی  میافزار

 باشدهر  یه می X,Yگردد ای  فای  شام  مختمام  ن تهیه می Sliceدر واوع فای   .کندتتسی  می(  یه ها

وه، در نهایک با توصه به نوع ر .گرددیه تعیی  شده به دستگاه معرفی مینیز با توصه به ضخامک   Zمختمام 

  .شودمدل فیزیکی سه بعدی سااته می

 :مزایای استراتژیک استفاده از نمونه سازی سریع

 کاهش زمان و هزینه سیک  ارا ی تا تولید م مول صدید ( 9

 افزایش سرعک ارا ی م مول صدید و اعمال سریع اصال ام( 2

 عرضه سریع م مو م صدید در بازار روابتی( 3

 امکان بازار یابی م مول صدید وت  از تولید و کاهش ریسک تولید( 4

 امکان سااک نمونه های پیچیده بدون هیو گونه م دودیک در شک  هندسی( 5

 سرعک و را تی فر یند( 6

  دوک با ی نمونه سازی( 7

 : CNCمتایسه با روه 

 . نمونه سازی سریع راه  لی برای تما  مسائ  سااک نیسک

امکان سااک وطعام با هرگونه پیچیدگی شک   CNCمزیک عمده نمونه سازی سریع در متایسه با روه 

  .هندسی می باشد

یک تکنولوجی اوتمادی، رایج و در دسترس می باشد که امکان استفاده از هرنوع مواد در  ن وصود  CNCروه  

 . دارد

  .نیسک CNCدر برای روه ها دوک نمونه سازی سریع به اوبی روه 

مواد های گوناگونی با اواص مکانیکی متنوع  .استفاده می باشند بسته به فر یند هر روه، مواد م دودی واب 

دامنه مواد مورد استفاده عتارم اسک از پالستیک،  .برای هر روه به سرعک در  ال گستره و عرضه می باشد

  فلز، کاغذ، سرامیک

 خموص از صمله به منظور تنظی   یه ها برای انجا  عملیام لزوما باید نمونه را با کمک نر  افزار های م

Magics  به اور کلی هرچه ضخامک ای   یه ها کمتر باشد .بره زد و یه  یه کرده و به دستگاه ارسال کرد

ولی باید توصه داشک کاهش بی اندازه .ه  دوک عملیام با تر میرود و ه  کیفیک نهایی سطح بهتود میابد

 . ضخامک  یه ها باعث افزایش هزینه ها و زمان انجا  عملیام می شود
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 :ا  می پذیرد که عتارم اند ازروه ها به چهار صورم انج دسته بندی

 

  دسته بندی بر اساس نوع ماده مورد استفاده .9

  روه هایی که از مایع استفاده می کنند .2

  روه هایی که از پودر استفاده می کنند .3

  روه هایی که از ماده صامد استفاده می کنند .4

 :اسک روه های متداول در نمونه سازی سریع از ورار زیر

 

SLA (Stereo Lithography Apparatus) 

SLS (Selective Laser Sintering) 

FDM (Fused Deposition Modeling) 

PolyJet (Polymer Jet Printing) 

ThermoJet  

3DP (3Dimensional Printing) 

LOM (Laminated Object Manufacturing)9 

 

 :  SLAمدل سازی سریع به روه 

 (فوتو پلیمر)باریکه لیزر روی سطح رزی  مایع تابش  -9

 پلیمریزاسیون نوری رزی  و صامد شدن  یه -2

 چستیدن  یه ها به یکدیگر به دلی  ااصیک اود چستندگی مواد -3

  سااک ساپورم مشتک ه  زمان از همان ماده -4

 ساپورم چیسک؟

پوشش نمونه پ  از ریخته شدن  یه ها به  به دلی  سیال بودن رزی  و ماده ت کRPدر برای از فرایند های 

دلی  گرانش امکان ریخته شدن رزی  ها در م لی غیر مورد نظر وصود دارد که ای  وطعام به صورم ستون 

ای  ستون ها در برای روه ها ازصن  اود نمونه و .هایی در  ی  انجا  عملیام زیر نمونه ورار میگیرند

 .یگر به منظور سهولک در صداکردن از نمونه اصلی اسکدربرای از روه های دیگر از صنسی د

با ای  روه . متداول تری  روه نمونه سازی سریع اسک ، SLAیا  Stereolithography))استریو لیتوگرافی 

اولی  فر یند نمونه سازی سریع  SLA. می توان وطعام پلیمری بسیار دویق و با صزئیام زیاد به دسک  ورد

در ای  روه ، با نیروی ک  و با استفاده از . معرفی شد 3D Systemsتوسر شرکک  9199اسک و در سال 
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پرتو متمرکز لیزر فرابنفش، سطح متطع های صس  سه بعدی در  مامی از مایع پلیمری  ساس به نور، یکی 

 .شماتیک ای  فر یند به صورم زیر اسک. بعد از دیگری سااته می شوند

 
(99/category/com.blogfa.eng-mec.www://http) 

 

 

 :مزایا

 (9196سال )اولی  روه نمونه سازی سریع  -

 صافی سطح با  -

 (mm 9. 0)دوک با   -

 mm 05. 0 داو  ضخامک  یه  -

 وطعام بزرگ امکان سااک -

  امکان استفاده از مواد شفاف -

  هامکان تغییر رنم م دوده ااصی از وطع -

 :معاید

 اواص مکانیکی نستتاً ضعیب -

 سرعک سااک پایی  -

 نیاز به سااک ساپورم -

 کثیفی کار با رزی  مایع -

 پایداری ابعادی کوتاه مدم -

 (PCA)نیاز به عملیام تکمیلی در دستگاه  -

  ی دستگاهویمک با -

  هزینه نستتاٌ با ی ادمام -

 

http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
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 : SLSروه  مدل سازی سریع به

 په  شدن یک  یه پودر ترموپالستیک -9

 پیش گر  پودر توسر هیتر تا دمای زیر سینتر شدن -2

 تابش باریکه لیزر روی سطح پودر گر  و اعمال توان  رارتی -3

 (سینتر شدن)صوه سط ی ذرام پودر  -4

  به سااک ساپورمبدون نیاز  -5

 :مزایا

 عد  نیاز به ساپورم -

 (وطعام عملکردی)اواص مکانیکی با   -

 (ماسه -فلز  -پالستیک )تنوع مواد  -

  استفاده از مواد پلی  مید -

 :معاید

 صافی سط ی پایی  -

 mm 2. 0دوک  -

  نیاز به سیک  انک شدن -

 عد  توانایی سااک وطعام ظریب -

 ویمک با ی دستگاه -

  ادمامهزینه نستتاً با ی  -

 .شماتیک ای  فر یند بمورم زیر اسک

 
(http://draw.parsiblog.com/Posts/2) 

 

 

 



8 
 

 :FDMمدل سازی سریع به روه 

 تغذیه فیالمنک پالستیکی به یک نازل -9

 گر  شدن نازل و ذوب مواد -2

 XY رکک نازل در صف ه  -3

  اروج مذاب پالستیک از نازل -4

 مواد و تشکی   یه سرد شدن -5

   سااک ه  زمان ساپورم متراک -6

 :مزایا

 ، پلی کربنام، مو ABSاستفاده از مواد  -

 استفاده به عنوان وطعام عملکردی -

    شدن ساپورم در  الل -

 پولیش پذیری مناسد -

  سادگی کار با دستگاه -

  یبی صدا بودن و مناسد م یر ادار -

 :معاید

 کیفیک سط ی متوسر -

 ابعاد کوچک سااک -

 نیاز به سااک ساپورم -

  سرعک نستتاً پایی  سااک -

 .شماتیک ای  فر یند به صورم زیر اسک

 
(html.930595thread/ir.gtalk://http) 

http://gtalk.ir/thread130585.html
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 :PolyJetمدل سازی سریع به روه 

 اروج رزی  فوتوپلیمر از هد دستگاه -9

 توسر  مپ UVتابش ه  زمان نور  -2

 صامد شدن رزی  و تشکی   یه -3

  سااک ه  زمان ساپورم متراک  -4

 :مزایا

 و صافی سطح عالی( میکرون 96)نازک تری  ضخامک  یه  -

 وابلیک سااک صزئیام و ظرایب وطعام -

 mm 9. 0دوک سااک  -

 mm 6. 0سااک دیواره های نازک با  داو  ضخامک  -

 سرعک نستتاً با ی سااک -

 امکان استفاده از مواد شفاف -

 PPو  ABSسااک وطعام از صن  مشابه  -

 :معاید

 نیاز به سااک ساپورم -

 سختی اروج ساپورم -

  اواص مکانیکی متوسر -

 هزینه ادمام متوسر -

  کابعاد کوچک ساا -

 :شک  شماتیک ای  فرایند به صورم زیر اسک

 
(99/category/com.blogfa.eng-mec.www://http) 

 

http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
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 :ThermoJetمدل سازی سریع به روه 

 اروج مو  مذاب از هد دستگاه -9

 سرد شدن مو  و تشکی   یه -2

 اری سطح  یه برای رسیدن به ضخامک  یه مورد نظرفرز ک -3

  سااک ه  زمان ساپورم متراک  -4

 :مزایا

 سااک مدل مومی صهک ریخته گری دویق -

 صافی سطح مناسد -

  ابعاد دستگاه مناسد م یر اداری -

 :معاید

 است کا  ضعیب وطعام مومی -

 ناپایداری در برابر  رارم -

 سرعک پایی  سااک -

 فرز کاریصدای  -

  نیاز به سااک ساپورم -

 .شک  شماتیک ای  فرایند به صورم زیر اسک

 
 

(http://draw.parsiblog.com/Posts/2) 
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 :3DPمدل سازی سریع به روه 

 په  شدن یک  یه گو روی سطح -9

 پرینک شدن چسد روی گو -2

  چستیدن ذرام گو و تشکی   یه -3

 :مزایا

 عد  نیاز به ساپورم -

 امکان استفاده از مواد رنگی ه  زمان -

 (برابر سایر روه ها 90تا  5)  سرعک سااک با  -

 (هزینه سایر روه ها% 25)هزینه پایی  ادمام  -

  هبازیافک مواد استفاده نشد -

 :معاید

 است کا  ضعیب وطعام -

 صافی سطح ضعیب -

 دوک متوسر -

  ابعاد کوچک سااک -

 .م زیر اسکشماتیک ای  فرایند به صور

 
 

(html.930595thread/ir.gtalk://http) 

 

 

 

 

http://gtalk.ir/thread130585.html
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 :LOMبه روه  مدل سازی سریع

  یه گذاری کاغذ چسد دار -9

  رکک غلطک داغ روی کاغذ -2

 فعال شدن چسد  رارتی و چستیدن  یه کاغذ -3

 XYبره مرز های متطع مربواه در صف ه  -4

  بره وسمک های اضافی کاغذ به صورم مربعی -5

 :مزایا

 ظاهر شته چوب -

 وابلیک کار با مدل مشابه مدل های چوبی -

 مناسد برای وطعام  جی  و توپر -

 مناسد برای مدل های ریخته گری -

  عد  نیاز به ساپورم -

 :معاید

 است کا  ضعیب وطعام -

 ناپایداری در برابر راوبک -

 دوک ابعادی ضعیب -

 نامناسد برای دیواره های نازک -

  صافی سطح پایی  -

 .شماتیک ای  فر یند به صورم زیر اسک

 
(99/category/com.blogfa.eng-mec.www://http) 

 

http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
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 صمع بندی و نتیجه گیری.4

به اور کلی نمونه سازی سریع روشی بسیار  سان و ارزان برای مدلینم سه بعدی اسک که با استفاده از نر  

 .افزار و ایجاد یک مدل مجازی سه بعدی  ن را به یک مدل سه بعدی پیوسته و  تیتی تتدی  می کند

 

 ریس اس گذا.5

را در امر تایپ و ویرایش راهنمایی   ز  اسک در پایان از مهندس الها  غنی که در اول ای  ت تیق اینجاند

 .کردند، س اس گذاری کنی 

 منابع.6

نمونه سازی سریع و )سریعتری  و ارزان تری  روه برای دستیابی به یک وطعه ملموس از یک فای  سه بعدی “

 (9391)مجید ستز علیان "  (تولید

 (9391) م مدرضا باروزه، "فناوری های نمونه سازی و تولید سریع"

 (category/com.blogfa.eng-mec.www://http/99)وبالگ مهندسی سااک و تولید وشک  دهی 

 (http://draw.parsiblog.com/Posts/2)وبالگ تخممی ارا ی صنعتی 

 (html.930595thread/ir.gtalk://http)سایک صی تاک 

 ( http://www.aparat.com/v/hfEwU)سایک  پارام 

 

http://www.mec-eng.blogfa.com/category/11
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