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 چکیده 

. آلیاژهای منیزیم به دلیل میل ترکیبی باال به واکنش ات آلیاژ منیزیم پرداخته شده استقطعای گری ماسهریختهمناسب در به بررسی پارامترهای در این تحقیق 

 در .انفجار شوداشتعال و در صورت عدم حفاظت مذاب نه تنها قطعات ریخته گری معیوب می شوند بلكه ریخته گری آن می تواند منجر به با اکسیژن و رطوبت 

از مخلوط پودر شده سولفور و اسید بوریك  مذاب منیزیم پرداخته شده است.محافظت مواد قالب گیری و  درممانعت کننده  این تحقیق به بیان نحوه کاربرد

(3HBO)  های ترکیبی دیده شده است. برای در استفاده از ممانعت کنندهبهترین اثر ممانعت کنندگی  قالب گیری استفاده نمودیم.بعنوان ممانعت کننده مخلوط

همچنین برای  شود.توصیه می 3HBO05%-4KBF05%بهترین تاثیر را دارد. برای کاهش هزینه استفاده از  6SiF2NAاستفاده از  AZآلیاژهای منیزیم سری 

بدون فالکس  و یاپودری )فالکس(  های محافظت کننده(، اکسید شدن و حذف ناخالصیها از شدن در مقابل سوختن )شعله ورذوب آلیاژهای منیزیم حفاظت 

عمومی ترین گازی که در ذوب  .می باشد 2COو  6SF' گازهای حاوی بدون فالکس ی و حاوی ترکیبات نمكی و اکسید )گازی( استفاده می شود. نوع فالکس

گازی با  از حفاظت کننده C550°تا  005برای حفاظت مذاب در دمای  .می باشد 2COمخلوط شده با هوای خشك و مقداری  6SFبدون فالکس بكار می رود 

دمای  .استفاده می کنیم /.6SF  3%بعالوه   2CO %05هوا بعالوه  %05از باشد  C055°تا  550و در صورتیكه دمای مذاب  6SFدرصد  ./.4ترکیب هوا به همراه 

برای ذوب ریزی آلیاژهای  C505°تا   005مذاب ریزی بستگی به ضخامت قطعه دارد و با کاهش ضخامت ، دمای بارریزی افزایش می یابد. محدوده دمایی 

توصیه می شود. یكی دیگر از عوامل مهم تشكیل اکسید و ایجاد مك های هوا در مذاب منیزیم، جریان گردابی )اغتشاشی( مذاب حین مذاب  AZمنیزیم سری 

 ریزی می باشد که بمنظور جلوگیری از این عیب از سیستم راهگاهی غیر فشاری استفاده می شود.

 

  ای.ماسه گریریخته ،AZ91C حفاظت مذاب، ممانعت کننده قالب، ،آلیاژهای منیزیم: کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

های تولید قطعات فلزی ترین روشگری ماسه ای یكی از قدیمیریخته

ای به سرعت گری ماسهباشد. در قرن گذشته فرآیند تولید ریختهمی

بیشتر فلزات تجاری برای کاربردهای گوناگون و نیز تولید گسترش یافت و 

قطعات کم حجم نسبتًا  قطعات حجیم از جنس آلومینیم، آلیاژهای چدن تا

 [.1شود]پیچیده در یك محدوده گسترده آلیاژها از این روش تولید می

ل سبكی وزن که مهمترین مزیت آنها قطعات ریخته گری منیزیم به دلی

سفینه، کاربرد های نظامی و دفاعی، ، مانند اجزاء هواپیمااست کاربردهایی 

در  3gr/cm 5/1 با دانسیته آلیاژهای منیزیم .پوسته های الكتریكی دارند

سبك تر  یك سوم حدود  3gr/cm 5/2مقایسه با آلیاژ آلومینیم با دانسیته 

سبك تراست. بنابراین  یك چهارمد و در مقایسه با فوالد حدود نمی باش

و مصرف انرژی را اده از آلیاژهای منیزیم مصرف سوخت را کاهش استف

حاوی عنصر آلیاژی اصلی آلومینیم به  AZ. آلیاژهای سری بهینه می کند

همراه روی و به مقدار جزیی منگنز می باشد. استفاده از آلیاژهای با خلوص 

ت. ت به خوردگی را بهبود داده اسممقاو Cuو  Ni, Feباال با مقادیر پایین 

کمترین )روش ریخته گری قالب فلزی و روش ریخته گری ماسه ای 

میلیمتر(  برای ریخته گری قطعاتی که تحت تنش هستند به کار  0ضخامت 

می رود. و از روش دایكاست به منظور تولید قطعات با ضخامت کمتر نیز 

 استفاده می شود.

گیرربكس و مخرزن از جمله دالیل کاربرد آلیاژهای منیزیم به عنوان پوسته  

آن   1روغن در هواپیمرا و برالگرد عرالوه برر کراهش وزن ، خاصریت میرایری

از آنجرایی کره آلیاژهرای  .باشد زیرا گیربكس ها تحت لرزش مری باشرندمی

منیزیم به سرعت استفاده صنعتی پیدا کرده است، بهبود پارامترهرای تولیرد 

گری یخترهراصرول  شود.میای برای تولید آلیاژهای آن نیاز گری ماسهریخته

گری سرایر فلرزات تجراری ای با ریختهای آلیاژهای منیزیم تفاوت عمدهماسه

، نیراز اسرت هروایی دیگر ندارد. لیكن برای تولید قطعات ریختگی با کیفیرت

بعضی اختالفات مهرم در خرواص فیزیكری منیرزیم و دیگرر فلرزات عمرومی 

ای آلیاژهای منیزیم برا دیگرر سهگری ما[. تفاوت اصلی ریخته9ارزیابی شود ]

پذیری مواد قالب نظیر سیلیكا و بالخص رطوبت با مذاب آلیاژها را در واکنش

توان بیان نمود. به طور کلری رطوبرت و سریلیكا موجرود در مرواد منیزیم می

دهرد و ایرن قالب به سهولت تشكلیل اکسیدهای منیزیم در دمای براال را می

شود. می تگی و ایجاد ریز حفرات زیر پوستی باعث کاهش کیفیت قطعه ریخ

حداقل رساندن رطوبت قالب برای جلروگیری ها و بهاستفاده از ممانعت کننده

[. واکرنش تشركیل اکسرید 2از واکنش بین قالب و فلز توصریه شرده اسرت]

آورده  2و1منیزیم بعلت حضور رطوبت و سیلیكا مواد قالب بترتیب در رابطره 

 شده است.

(1)                                                 2O → MgO+H2Mg+H 

                                                 
Damping
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(2         )                                     → Si+2MgO 22Mg+SiO 

توان به چگالی نسربتاً ای آلیاژ منیزیم میگری ماسههای ریختهاز دیگر تفاوت

در کررم منیررزیم نسرربت برره فلررزات ریختگرری تجرراری اشرراره کرررد. بنررابراین 

ر کردن قالرب گری ثقلی ساده، فشار متالواستاتیكی نسبتاً کمی برای پریخته

باید نفروذ پرذیری براالیی داشرته ویرا بررای ها ی ماسه ای وجود دارد . قالب

مقاطع نازک از کنترولرها هوا استفاده شود ترا بره جریران مرذاب کمرك و از 

در این پژوهش سعی  خطر نیامد یا ورود گاز از قالب به مذاب جلوگیری کند.

 مناسرب و محافظت کننده های هابر آن شده است که با استفاده از بازدارنده

، اصرال  سیسرتم راهگراهی و تهذیره گرذاری و در مواد قالبكیری و در مذاب

شناسایی و دسته بندی عیوب احتمالی در قطعات ریختگی آلیاژهای منیرزیم 

  AZ91Cآلیراژ  ك شرود.بهبود کیفیت تولید کمر ، بهAZبه خصوص سری 

است که کراربرد زیرادی در صرنایع هروایی دارد، از  یكی از آلیاژهای عمومی

و  .می باشد C125°کاربرد تا دمای  سیالیت باال وجمله خصوصیات این آلیاژ

لرذا اسرتفاده  کیفیت خوبی حاصل می شود. 2CO ماسه به روش ریخته گری

مرذاب تحرت  حفاظت  ضروری واز ممانعت کننده در ترکیب مواد قالبگیری 

 گاز خنثی و یا فالکس الزامی است

 

 بدنه اصلی -٢

 ترکیب مواد قالب -1-٢

ای معمروالً شرامل ماسره، چسرب و یرك ممانعرت کننرده های ماسهسیستم

باشد. چسبی که برای ماسه ترر مناسب برای جلوگیری از واکنش منیزیم می

گرل رس طبیعری سراخته شود عمدتاً بنتونیت مری باشرد کره از استفاده می

کنرد. شود. بنتونیت همراه با آب درجه قابل قبولی از کاربری را ایجراد میمی

به دلیل مقدار آب زیاد در مخلوط ماسه تر نیاز به ممانعت کننده خیلی موثر 

بررای ریختره گرری ماسره ای  2COالبته بهتر است از روش ماسره  می باشد.

که به دلیل وجود چسب مصنوعی سیلیكات سردیم)آب  منیزیم استفاده شود

به طور تجراری مخلروط پرودر شرده  .شیشه(حاوی رطوبت کمتری می باشد

( را به عنروان ممانعرت کننرده اسرتفاده مری HBO3سولفور و اسید بوریك)

گری آلیاژهرای طور کلی یرك مخلروط ماسره مناسرب بررای ریخترهکنند. به

آب و مرابقی  %4اسرید بوریرك،  %1فور، سرول %0بنتونیت،  %4منیزیم شامل 

دهد و ماسه می باشد. در هنگام بارریزی گوگرد موجود به سرعت واکنش می

2SO توانرد شود. مقدار گوگرد میکند و باعث ممانعت کنندگی میتولید می

های از قالب کره در تمراس مسرتقیم برا منیرزیم نیسرت، کراهش در قسمت

ئرور و وهای دیگرر نظیرر پتاسریم، فلکننرده[. با اضافه کردن ممانعرت 9د]بای

شرود. گزارشرات ( اثر بازدارندگی گروگرد در قالرب حرذف می4KBFبورایت )

ای آلیاژهرای دهد اسرتفاده از پتاسریم در ریختره گرری ماسرهاخیر نشان می

گروگرد  برهمنیزیم برای تولید انبوه تاثیرات ممانعت کنندگی بهتری نسربت 

اسه تر با چنرین مخلروطی بره سرادگی اسرتفاده و استفاده از سیستم م دارد

[. عمرده ترکیبرات 4و3باشد]شود اما قیمت آنها نسبت به گوگرد زیاد میمی

آورده شرده  1ت منیرزیم در جردول گری قطعراممانعت کننده بررای ریختره

گری آلیراژ ریخترهترین ممانعت کننده در مواد قالرب ترین و ارزناست. ساده

که کمترین تاثیرات ممانعت کنندگی را دارد. درحالی باشدگوگرد میمنیزیم 

4KBF  راندمان ممانعت کننده باالیی دارد ولی باعت اسیدی شدن مواد قالرب

شرود. اسرتفاده از مرواد ترکیبری به علت تشكیل هیدروفلوریدریك اسرید می

باعث کاهش قیمت و نیز کاهش اثرات مضرر ممانعرت برای ممانعت کنندگی 

منجرر بره  S20%-6SiF2K50%شرود بره عنروان مثرال ترکیرب ها میکننده

 شود. کاهش هزینه و افزایش راندمان مواد قالب می

 

 

 افزودنی به مواد قالبهای (: ممانعت کننده1جدول )
 ممانعت کننده میزان)%( توضیح

 گوگرد 2SO 2-1تولید گاز  -خیلی موثر

 HF 2-1 4KBFیا  Fتولید  -موثر

 4KBF 2 3HBO05%-4KBF05%نسبت به   Fکاهش تولید 

 4KBF 2-1 6SiF2Kتاثیرات کمتر نسبت به 
خیلی موثرتر است 4KBFنسبت به 

 مجاز باشد 2SOدرصورتی که تولید 
2-1 S20%-6SiF2K50% 

تنها برای آلیاژ  –6SiF2Kمشابه 

 منیزیم مناسب است
2-1 6SiF2NA 

 
انردازه ذرات سریلیكا عمردتاً بررای قالرب  بندیشستن، خشك کردن و درجه

ای منیزیم از اهمیت زیادی برخوردار است. مش الك از گریدهای برین ماسه

50AFS  100تاAFS 60های معمول برا گریرد باشد. برای استفادهمیAFS 

تروان آید. برای سطو  ظریف میمیزان نفوذپذیری رضایت بخشی بدست می

کنرد. استفاده نمود، اما نفروذ پرذیری بشردت افرت می 90AFS-80از گرید 

شریمیایی مناسرب  ه زیرکن و کرومیت برا سیسرتم برا چسربهمچنین ماس

ها بره تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مورد آلیاژهای منیزیم از این ماسهمی

بره تبریرد گری  اگرر تر ریخترهعنوان ماسه پوششی اولیه در مقاطع ضرخیم

تروان از گیررد و همچنرین میبیشتر نیاز داشته باشد مورد استفاده قررار می

  های الیون نیز استفاده کرد.ماسه

  ذوب و محافظت کننده های آن -٢-٢

عملیات ذوب آلیاژهای منیزیم به دلیل سوختن و اکسیداسیون باید تحت 

محافظت به دو روش تحت فالکس )پودر جامد(و یا  محافظت انجام شود.

 بدون فالکس )گاز( انجام می شود.

 ذوب با محافظت فالکس -1-٢-٢

(و تمیزکننرده Coveringآلیاژهای منیزیم باید تحت فالکس های پوششی )

(Cleansing برررای جلررروگیری از اکسیداسرریون و حرررذف آخالهرررا ذوب )

کره بررای پوشرش انواع محافظت کننده های مذاب از نوع پودر جامرد شوند.

ر جدول دمذاب حین ذوب، نگهداری و حین مذاب ریزی بكار برده می شود 

 .آورده شده است 3و  2

ترکیب شیمیایی محافظت کننده مذاب)فالکس( حاوی انواع نمك(: 2جدول )  
 ممانعت کننده میزان)%(

41 2CaCl 

26 NaCl 

9 KCl 
24 2MgF 

 

مكترکیب شیمیایی محافظت کننده مذاب)فالکس( حاوی اکسید و ن(: 3جدول )  
 ممانعت کننده میزان)%(

15 MgO 

15 2CaF 

20 KCl 
50 2MgCl 
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(نیز بعنوان فالکرس پوششری و MAGREX 60) 05همچنین فالکس مگرس 

یك پوشش سرطحی مرایع حرین  ها عموما فالکس تمیز کننده بكار می رود.

د که از تماس مذاب با هروا جلروگیری مری نذوب شدن منیزیم ایجاد می کن

کند. بطوریكه از سرباره شدن، اکسید شدن و سوختن مذاب جلروگیری مری 

کند. همچنین با خاصیت تمیزکنندگی جراروبی مرذاب بره حرذف ناخالصری 

 شارژ از پرودر فالکرسکل  %1مقدار تقریبا های غیرفلزی کمك می کند. به 

در کف بوته فوالدی گرم شده می ریزیم سپس شمش و قراضه را درون بوتره 

درجره  505تشركیل مرذاب منیرزیم در دمرای حردود قرار می دهریم. و برا 

 دیگرر از فالکرس %2 می کنند. سپس به مقردار سانتیگراد، حرارت را متوقف

و برا جرذب  به سطح مذاب اضافه می کنند که حالت کرف ماننرد مری شرود

از ذوب ریرزی فالکس ته نشین می شود. قبل مقداری اکسیدها و ناخالصیها، 

شرعله از سوختن،  یریکف گیری می شود و بالفاصله برای جلوگ سطح مذاب

ه جریان مذاب اضافه ور شدن و اکسیداسیون حین مذاب ریزی پودر گوگرد ب

ریرزی از کرف می کنند. دقت شود هیچگونه سرباره و لجن در انتهرای ذوب 

 بوته وارد قالب نشود.

 ذوب بدون فالکس -٢-٢-٢

ماننرد  دیگر حفاظت ذوب آلیاژهای منیزیم با استفاده از گازهای خنثی روش

یك گراز بری رنر  و  6SF می باشد. (6SF) هگرافلوراید سولفور آرگون و یا

 6SF/. درصرد( سرمی نمری باشرد. 8بدون بو و در غلظت های کم )کمتر از 

مانند گازهای دیگر حاوی فلوئور، گازهای گلخانره ای محسروب مری شرود و 

برای اتمسفر مضر می باشرد و اسرتفاده از آنهرا بایرد کمتررین مقردار باشرد. 

مخلروط  6SFعمومی ترین گازی که در ذوب بدون فالکرس بكرار مری رود 

از روش بدون فالکس بیشرتر . می باشد 2COشده با هوای خشك و مقداری 

خته گری دایكاست به دلیل قابلیت بهتر مكرانیزه شردن اسرتفاده مری در ری

  ترکیب مورد مصرف گازهای فوق را بیان می کند. 4جدول شود. 

 )گاز(بدون فالکس( ترکیب محافظت کننده 4جدول )

 حفاظت ذوب
اتمسفر سفارش شده  روی مذاب 

 حجمی(%)
 C°دمای ذوب 

 SF6 550-005/. درصد 54هوا+  خیلی عالی

 SF6 550-005/.درصد 2هوا+  50 خیلی عالی

 2CO20+SF6  2./ 550-005هوا+50 خیلی عالی

 2CO05+SF6  3./ 505-550هوا+05 خیلی عالی

 2CO05+SF6  3./ 505-550هوا+05 خیلی خوب

  

 و تغذیه گذاری راهگاهیسیستم  -3-٢

ترین نیاز در تولید قطعه ریختگی منیزیمی با کیفیت خروب ایرن اسرت اصلی

تررین اغتشراش اطمینران حاصرل شرود و طراحری که از پر شدن قالب با کم

هرا ای باشد تا از به دام افتادن اکسیدها و آخالسیستم راهگاهی باید به گونه

ای بره وانهبه داخل قالب جلوگیری کند. لوله راهگاه مستطیلی نسبت به اسرت

تر اسرت. علت جلوگیری از جریان گردابی و ایجراد اغتشراش مرذاب مناسرب

همجنین تا حد ممكرن مجراری برارریزی کوتراه در نظرر گرفتره شرود ترا از 

های ضخیم جلوگیری شود. لوله راهگاه بهتر است بره صرورت تشكیل اکسید

راهگراه  که سطح مقطع باالی راهگاه بیشتر از پرایینمخروطی باشد به طوری

شود که لوله راهگاه حین ریخته گری کامالً پرر باشد بدین ترتیب تضمین می

پرای لولره راهگراه  کند.ماند و از کشیدن هوا به داخل قالب جلوگیری میمی

حوضچه زیرر حضور  نسبت به آلومینیم ریزی بزرگتر در نظر گرفته می شود.

ع ریختن به دام بینردازد. شود هر نوع اکسیدی را از شرولوله راهگاه باعث می

این حوضچه غالباً شامل یك توری فوالدی سوراخ دار عمودی یا پشرم آهرن 

تواند داخل سیستم راهگاهی اضافه شود. موثرترین فیلتراز باشد. فیلتر میمی

مری  0-15توری فوالد ساده کربنی یا فیلترهرای فرومی سررامیكی برا مرش 

باالیی داشته و به طرور کامرل  3O2Alیا  2ZrOباشد. فیلترهای سرامیكی باید 

زینتر شود تا از واکنش با مذاب منیرزیم جلروگیری کنرد. برارریزی بایرد بره 

ای باشد که مذاب از کف حفره قالب شروع بره پرکرردن بره سرمت براال گونه

 آلایرده سیستم راهگراهی ی باید غیر فشار باشد. نسبت کند. سیستم بارریز

[. همره 0ی آلیاژهای منیزیم ارائه شده اسرت]اگری ماسهریختهبرای  1-2-3

راهگاه های اصلی و فرعی باید صاف و تا جای ممكن قروس مناسربی داشرته 

 دهد.ال را نشان میشماتیك سیستم راهگاهی ایده 1شكل  باشد.

 
 (:  شماتیك سیستم راهگاهی1شكل )

گری از جملره به صورت تجاری برای همره فراینردهای ریختره AZ91آلیاژ 

گیرد. ایرن آلیراژ محردوده انجمراد ای مورد استفاده قرار میگری ماسهریخته

های ( دارد )انجماد خمیری(. انجماد با تشكیل شراخهC115-105˚وسیعی )

دام افترادن و انقبراف فراز  افترد کره در نهایرت باعرث برهدندریتی اتفاق می

یك باقی مانده درون بازوهای دندریتی شده و باعرث بره وجرود آمردن یوتكت

سرت ولری ا [. اگر چه سریالیت ایرن آلیاژهرا عرالی0شود]های ریز میتخلخل

دارد و برای ریرز دانره شردن و کراهش  1سالمت قطعه بستگی به اصال  دانه

تررین دانسریته و کمتررین منیزیم کمباشد.تخلخل ها نیاز شدید به مبرد می

[. ایرن 0فیت گرمایی دربین تمرام آلیاژهرای ریختره گرری تجراری دارد ]ظر

 0 جردول موضوع تاثیر بزرگی بر روی برد تهذیره در انجمراد ریختگری دارد.

مشخصات بررد مبررد را بررای چنرد نروع از آلیاژهرای منیرزیم آورده اسرت. 

هرا تمایرل بره باشرد و تخلخلیابی به ساختار بدون تخلخل مشركل میدست

 شدن به یكدیگر را دارند.متصل 

گری آلیاژهای منیزیم معموالً از جنس آلیاژهای آلومینیم برای ریخته هامبرد

شرود. اسرت اسرتفاده میو چدن که بستگی به میزان درجه تبرید مورد نیراز 

مبردهرای مرورد اسرتفاده بایرد . ثیرتبرد را داردترابیشترین مبردهای چدنی 

                                                 
1  Grain Refinement
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چربرری زدایرری و سررطح تمیررز داشررته باشررند، پوشررش داده شرروند و قبررل از 

طور معمول کمتر از دو برابرر مبردها بهضخامت گری پیش گرم شوند. ریخته

 باشد.تبریدی )قطعه( می ضخامت مقطع

 
 گری آلیاژهای منیزیم(: مشخصات ریخته0جدول )

با مبرد 

(mm) 

بدون 

مبرد 

(mm) 

فاکتور 

 سیالیت
 آلیاژ شیمیاییترکیب 

105 05 1 Mg-9%Al 1%Zn-Mn AZ91 

255 105 - Mg-3%RE-2.6%Zn-Zr EZ33 
105 155 8/5 Mg-4.2%Zn-1.3%RE-Zr ZE41 
120 50 5/5 Mg-2.5%Ag-2%RE-Zr QE22 
105 155 1 Mg-4%Y-3%RE-Zr WE43 

 

 

ها در بهترین حالت ممكن در باالی سر قالرب و در تمراس برا اتمسرفر تهذیه

چنرین در شوند تا فشار متالواستاتیك به حداکثر برسد. محیط  قرار داده می

مذاب نیاز است که باعث می شود نقراط دا  در حالتی حجم قابل توجهی از 

 مذاب دا  ناشی از جریان بیش از حد داخل قطعه ریختگی ایجاد شود و این

تر کره ها با ابعاد کوچركتوان از تهذیه. برای خنثی کردن این اثر میباشدمی

 در اطراف تهذیه استفاده نمود.1عایق فایبر-حاوی ترکیبات سرامیكی

 

 گری های ریختهتکنیک -4-٢

(، پریش گررم 1رابطره )برای جلوگیری از عیوب واکنش منیزیم برا رطوبرت 

هرا بایرد شود. پیش گرم کردن قالبتوصیه می C155˚کردن قالب در حدود 

درون کوره صورت گیرد. گاهی پیش گرم موضعی بره وسریله مشرعل گرازی 

انجام می شود، که البته دما اگر به اندازه کافی باال نباشد مری توانرد موجرب 

حرکرت جریران آرام و بردون .[9-5]بروز رطوبت در اثر احتراق گاز هرا شرود

و اکسرریدهای ناخواسررته در قطعرره ریختگرری اغتشرراش باعررث حررذف گازهررا 

کارهرای مروثر گری برا فشرار مختلرف از جملره راهاستفاده از ریخته شود.می

ای به صورت کم فشار، خأل و یا حتی گری ماسههای ریختهسیستم باشد. می

  شرماتیك دو روش 3و  2اند درشركل هرای ترکیبی از هر دو گسترش یافته

و  (Vacuum Casting) مختلرف فشرار  گرریریختره   بنرام  ریخته گری

نمرایش داده شرده اسرت.   (Low pressureریخته گری اختالف دمشری )

یرك اخرتالف فشرار برین سرطح  نتیجه اصلی هر دو تكنولوژی این است کره

مذاب در درون قالب موجب حرکت جریران آرام و بردون اغتشراش مرذاب از 

قابلیرت تهذیره  کف قالب می گردد و از به تله افتادن هوا جلوگیری می کند.

کردن مذاب از کف قالب باعث حرداقل کرردن ابعراد و راهگراه فرعری ورودی 

د جبهه انجماد از باالی قالرب دههای راهگاهی اجازه میاین سیستم شودمی

شود انجام شرود. برا ایرن روش، دا  شارژ میمذاب به طرف پایین آنجایی که 

گذاری  و عملیات همگن سازی کمتری نیاز است. همچنین ایرن روش تهذیه

دهرد و باعرث صررفه نسبت کل وزن ریخته شده را به وزن قطعه کراهش می

یابرد. ت قطعه ریختگی بهبود میکیفینهایتا .(4)شكل شودجویی بیشتری می

محفظه قالب توسط پمپ، خرالء نسربی شرده و مرذاب از کرف  ، 2شكل در 

یابد. بسته بره نسربت خرالء سررعت پرکرردن درون محفظه قالب جریان می

با اعمال گاز خنثی بر مذاب درون بوته موجب  3در شكل یابد.قالب تهییر می

                                                 
Fibersleeve

هرا وشرش نسروز محفظره قالبپ. حرکت مذاب از کف به درون قالب می شود

شود تا احتمال واکنش مذاب با سرطح قالرب اغلب به وسیله اسپری انجام می

حداقل شود. برای آلیاژهای منیزیم معمروالً اسرپری حراوی ممانعرت کننرده 

های قالب را باگاز ممانعت کننرده باشد.قبل از بارریزی، حفرهمی 4KBFنظیر 

کنند. این کرار اغلرب برا شود، پر میمیکه باعث کاهش میزان اکسیداسیون 

گیرد، اما امروزه از مخلوط گرازی ممانعرت کننرده نظیرر انجام می 2SO گاز

62%SF-+12CO د.وشاستفاده می 

 

 گریشناسایی و حذف عیوب ریخته -4-٢

گری آلیاژهرای منیرزیم را آورده انواع عیوب احتمرالی بررای ریختره 0جدول 

تواند در آلیاژ سازی، حرین شود این عیوب میاست. همانطور که مشاهده می

گری آلیاژهرای بارریزی وانجماد به وجود آید. رعایرب نكرات مهرم در ریختره

 شود.منیزیم باعث حذف عیوب در قطعات می

 

 
 گری خالء(: ریخته2شكل )

 
 گری کم فشار(گری اختالف دمشی )ریخته(: ریخته3شكل )

 
 ای آلیاژهای  منیزیمگری ماسهریخته(: انواع عیوب در 0جدول )
 نوع عیب منشاء عیب

 اکسید، جدایش بین فلزی فلز مذاب درون بوته

 در طی بارریزی
، واکنش با پوسته اکسیدی، جدایش بین فلزی

 ناخالصی ماسه

 ، ترک گرمانقبافتخلخل، میكرو در حین انجماد

 

ذکر شده  ،علت و راه حل های موثر برای کاهش و حذف عیوب5جدول 

 آورده شده است.

 



 

   

 
0 

 

 حل جلوگیری(: نوع عیب، علت و راه5جدول )
 گیریراه جلو علت عیب

 جدایش ثقلی

ضعف فلز در شرایط عملی، 

ناکافی بودن فلز آلوده در 

کف پاتیل در هنگام 

 ریزیذوب

 اجتناب از اکسیداسیون

 پوسته اکسیدی

کمبود حفاظت در حین 

بارزیری،  اغتشاش جریان 

 رطوبت در قالب مذاب،

اطمینان از حفاظت در حین 

 بارریزی

 واکنش با ناخالصی ماسه

در سطح  کمبود چسب

قالب، ناکافی بودن ممانعت 

 کننده در ماسه

زایش ممانعت کننده، اف

در سطح  افزایش چسب

 حفره قالب

 

 

 گری در بهبود کیفیت با روش اختالف دمشی(: تاثیر ریخته4شكل )

 ای اختالف دمشیگری ماسهای ثقلی    ب( ریختهماسهگری الف( ریخته

 

 نتیجه گیری -3

گری آلیاژهای منیزیم به دلیل اکسیداسیون شدید و تشكیل اکسید ریخته

شرایط  است. برای بهبود ارحساسیت باالیی برخورداز  و ناخالصی منیزیم

در مواد قالبگیری و محافظت  گری استفاده از ممانعت کننده هاریخته

های مورد استفاده متنوع با الزامی است. ممانعت کننده یات ذوبعمل

بهترین اثر ممانعت کنندگی در استفاده از  راندمان و قیمت خاص می باشد.

های ترکیبی دیده شده است. برای آلیاژهای منیزیم سری ممانعت کننده

AZ  6استفاده ازSiF2NA تاثیر را دارد. برای کاهش هزینه استفاده  بهترین

ب مذاهمچنین برای حفاظت  شود.توصیه می 3HBO05%-4KBF05%از 

آلیاژهای منیزیم در مقابل سوختن )شعله ور شدن(، اکسید شدن و حذف 

ناخالصیها از محافظت کننده های پودری )فالکس( و یا بدون فالکس 

حاوی ترکیبات نمكی و )گازی( استفاده می شود. نوع فالکس عموما 

اکسیدی می باشد. عمومی ترین گازی که در ذوب بدون فالکس بكار می 

همچنین از  می باشد. 2COمخلوط شده با هوای خشك و مقداری  6SFرود 

دارد استفاده می  6SFگاز خنثی آرگون که قیمت مناسب تری نسبت به 

از حفاظت کننده گازی  C550°تا  005برای حفاظت مذاب در دمای  شود.

تا  550و در صورتیكه دمای مذاب  6SF./. درصد 4با ترکیب هوا به همراه 

°C505  2 %05هوا بعالوه  %05از باشدCO   6 /.%3بعالوهSF   استفاده می

 کنیم.

دمای مذاب ریزی بستگی به ضخامت قطعه دارد و با کاهش ضخامت ، دمای 

بررای ذوب ریرزی  C505°تا   005دمایی بارریزی افزایش می یابد. محدوده 

یكی دیگر از عوامل مهم تشركیل  به کار می رود. AZهای منیزیم سری ژآلیا

اکسررید و ایجرراد مررك هررای هرروا در مررذاب منیررزیم، جریرران گردابرری 

حین مذاب ریزی می باشد که بمنظور جلوگیری از ایرن عیرب از ()اغتشاشی

 سیستم راهگاهی غیر فشاری استفاده می شود.
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