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 چکیده 

ر خارج منیزیم ، د سیلیکوهدف از این پژوهش دستیابی به مکانیزم بهینه و نوین در تولید چدن داکتیل بوده است. در این روش محفظه واکنش فرو

م س وارد سیسته و سپاز قالب و در مجاورت حوضچه باالیی تعبیه شده است که در ابتدا مذاب با فروسیلیکو منیزیم موجود در آن واکنش داد

شد، سپس  ز مذاباگاهی می شود . مذاب از قسمت حفره باالی محفظه سرپوشیده، وارد محفظه واکنش شده و پس از اینکه این محفظه پر راه

( با cه ) تنگه رد تنگمانعی که در جلوی محفظه قرار دارد و وظیفه آن کنترل جریان مذاب ورودی است برداشته شده تا مذاب از کف محفظه وا

ده و شریزی متوقف د، بارود . بنابراین این مذاب به طور پیوسته وارد محفظه شده و پس از اینکه مذاب داخل تغذیه یا کنترلر شابعاد مشخص ش

نان اکنش و اطمیحفظه وممذابی در محفظه باقی نمی ماند . از مزایای این روش باال بردن راندمان ریخته گری به دلیل به حداقل رساندن حجم 

ر نوری یر ریزساختاه تصاوقوع واکنش مذاب با فروسیلیکو منیزیم، در مقایسه با روش منیزیم در راهگاه است. از قطعات ریخته شدحاصل شدن از و

 افیت ها بود.درصدی گر 94تا  80 مورد ارزیابی قرار گرفت که بیانگر تولید چدن داکتیل با میزان کرویت در بازه MIPتهیه شد و نتایج با نرم افزار 
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      مقدمه -1

 به  امروزه در صنعت شاهد  کاربرد بسیار  زیاد چدن های داکتیل و

ن آدلیل داشتن ویژگی مقاومت در برابر ضربه  شاهد جایگزین شدن 

کتیل در زمینه تولید چدن های داها  به جای فوالد ها می باشیم . 

ز اروش های بسیاری تاکنون طراحی و استفاده شده است   که بعضی 

 ویشر اند از : روریزی ، ساندویچی ، فروبری ، ف این روش ها عبارت

ای . در تمامی روش همهمترین آن روش منیزیم در راهگاه می باشد 

 ی  زیابنامبرده شده روش منیزیم در راهگاه  دارای باالترین درصد با

 ی میبوده و بعد از آن  به ترتیب روش ساندویچی ، فروبری و روریز

ل دلی به جز روش منیزیم در راهگاه به باشد . روش های نامبرده شده

جه در نتی منیزیمباال بودن سرعت میرایی منیزیم  و از بین رفتن 

ند باش استفاده بیشتر از فروسیلیکو منیزیم دارای بازیابی کمتری می

یکو وسیلولی در روش منیزیم در راهگاه با استفاده از حداقل مقدار فر

در  مقاومت ندرنتیجه باال بودداکتیله شدن بیشتر و شاهد  ،منیزیم

 [1].برابر ضربه خواهیم بود 

 

 [1]بازیابی های روش های مختلف -1شکل

یفیت دن کو باال بوبا وجود  باال بودن بازیابی و همچنین میزان کرویت 

تر کم در روش منیزیم در راهگاه  اما همچنان شاهده  داکتیله شدن

 م  واستفاده شدن آن در صنعت و یا تنها برای قطعات حساس می باشی

ده ستفامعموال در کارخانجات از روش های روریزی و ساندویچی و ... ا

 می شود .

ن علت کم کارشدن این روش در صعنت را می توان به صورت زیر بیا

 نمود: 

  پر شدن  استفاده از محفظه در روش منیزیم در راهگاه و

 ری گحفظه از مذاب و در نتیجه باال رفتن  راندمان ریخته م

  با توجه به باال بودن  راندمان ریخته گری در تولید، باعث

 باال رفتن هزینه و کاهش صرفه اقتصادی این روش می شود

  جداسازی سیستم طراحی شده برای تولید قطعه نیز دشوار

 است

 قالب گیری سیستم طراحی شده زمان گیر می باشد 

  سهولت قالب گیری تنها در زمان استفاده از صفحه مدل

 خوب است و در غیر این صورت بهینه نمی باشد

 ر از لحاظ اشغال گیری این روش بهینه تر از روش های دیگ

است اما همچنان مشکل ورود اشغال به داخل قالب وجود 

 دارد که استفاده از فیلتر را اجباری می کند

  د به داخل قطعه و قالب معیوب بودر صورت ورود اشغال ها

 قطعات را شاهد خواهیم بود

 [2]سیستم منیزیم در راهگاه-2شکل

وش هدف از ارائه این مقاله ، طراحی کامل تر این روش نسبت به ر

ه یت بمنیزیم در راهگاه به صورتی که از لحاظ بازیابی و میزان کرو

 ندمانو حتی باالتر باشد و از نظر رامانند روش منیزیم در راهگاه 

 ریخته گری  دارای باالترین راندمان در بین روش های موجود و

مل همچنین از نظر اشغال گیری و سهولت در قالب گیری به صورت کا

 وو بهتر از روش های طراحی شده باشد  و همچنین به صورت علمی 

 قابل توجیه باشد .

سالمت قطعات در کنار کیفیت  طراحی انجام شده ابتدا بر اساس

ین داکتیله شدن سپس  نیز صرفه اقتصادی و مباحث تولیدی  و همچن

 به  الزم به ذکر است که طراحی انجام شده به صورت عملی آزمایش و

 نتیجه رسیده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد .
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    مطلب اصلی-2

زیم مانند روش منیسیستم طراحی شده برای داکتیله شدن تقریبا به 

در  اکنشدر راهگاه بوده اما با این تفاوت که در این روش از محفظه و

وب فرآینده ذوب ریزی حداکثر استفاده شده و سپس بعد از اتمام ذ

ریزی محفظه حذف شده  و راتدمان ریخته گری به حداکثر  خود 

خواهد رسید و این اتفاق در این صورت است که مقدار 

ر یم دیم مصرفی و بازیابی منیزیم به مانند روش منیزفروسیلیکومنیز

 راهگاه می باشد . 

 سیستم  اجزای 1-2

 محفظه واکنش به ابعاد سیستم طراحی شده به این صورت است که 

محاسبه شده در قسمت باالیی درجه رویی قالب گیری می شود ) 

ش باالتر می باشد ( . بخ یعنی سطح محفظه از سطح قطعه و تغذیه

 Cبه همین صورت می باشند اما بخش  3شکل  به مانند Dو  E های

 در قسمت پایین محفظه واکنش قرار می گیرد ، سپس 2برخالف شکل

ر در همان قسمت یک ضامن به ابعاد بزرگ تر از محفظه واکنش قرا

، سپس قسمت می گیرد )بین ضامن و محفظه ماسه قرار می گیرد ( 

C  به لوله راهگاه یا قسمتE2   وارد  اهمتصل شده و ذوب از لوله راهگ

 Aو سپس وارد قسمت   Bحوضچه پای راهگاه و سپس وارد قسمت 

 می شود و بعد از آن وارد قطعه می شود 

.

 

 طراحی ی ازشماتیک– 3شکل

 مکانیزم سیستم  2-2 

به محفظه  Dوارد می شود سپس توسط کانال  Eذوب ابتدا از قسمت 

هدایت می شود، سپس ذوب با یک دبی مشخص از قسمت باالی 

محفظه بر روی فروسیلیکومنیزیم موجود در کف محفظه ریخته شده ) 

این در حالی است که ضامن به صورت بسته بود و از ادامه حرکت 

مذاب جلوگیری می کند (، سپس مذاب به حجم محفظه ای که ابعاد 

ی رسد در این زمان ذوب به حوضچه بارریز م آن از قبل محاسبه شده

پس زده شده و این نشان گر پر بودن محفظه واکنش می باشد که در 

این زمان ضامن به سمت باال کشیده شده و ذوب داکتیل شده در 

شروع به خارج شدن و وارد سیستم شدن می شود ،  Cمحفظه از کانال 

ش رسیده و به در این صورت ذوب به ابعاد مشخص شده برای واکن

از دبی خروجی بیشتر  (Dطراحی شده ) دلیل  این که دبی ورودی 

              در نتیجه محفظه واکنش همیشه پر از مذاب می باشد .          (Cاست )

سپس مذاب وارد قسمت  Cبعد از واکنش در محفظه و عبور از قسمت 

E2  وارد کانال اصلی یا همان  4و 3شده  و بعد از  آن طبق شکل(B) 

و بعد از پیمودن این   (Aوارد کانال فرعی یا همان) آن بعد از شده و

                                                             .مسیر وارد قطعه و تغذیه می شود 

در  ه یک ابعاد مشخصحال که ذوب قطعه را پر کرد زمانی که مذاب ب

تغذیه رسید ذوب ریزی متوقف می شود تا تمامی ذوب موجود در 

 محفظه وارد تغذیه شود ، که این ابعاد با استفاده از یک سری

 محاسبات ساده بدست خواهد  آمد .

ی آجر ها –جنس ضامن مورد استفاده را می توان از ورق های استیل 

ته پوشش در نظرگرف ه با یکمیلی متر همرا 1نسوز نازک به ضخامت 

 شود .

 

 سیستم مستقل از محفظه -4شکل 
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 متوقف شدن باریزی در ابعاد مشخص تغذیه-5شکل

 

 خارج شدن تمامی ذوب موجود در محفظه-6شکل

 اشغال گیری  2-3

یکی دیگر از عوامل مهم در تولید قطعات سالم در چدن های داکتیل 

اشغال گیری مناسب در کار می باشد .. در این روش اشغال گیری به 

که به این صورت می باشد :زمانی که  صورت مطلوبی انجام می شود 

مذاب در محفظه قرار دارد به دلیل این که اشغال های تولید شده 

ز چگالی ذوب می باشد در نتیجه بر روی سطح دارای چگالی کمتر ا

مذاب باقی می ماند و ذوب از قسمت باال وارد محفظه شده و ذوب 

و آخرین مذاب موجود در محفظه تمیز از زیر محفظه خارج می شود 

که دارای بیشترین اشغال می باشد با خارج شدن این مذاب از محفظه 

شود ولی در هر صورت وارد سیستم راهگاهی شده و وارد قطعه نمی 

فیلتر های برای باال رفتن اطمینان از سالم بودن قطعات باید از 

سرامیکی استفاده نمود 

 

 شماتیکی از وارد نشدن اشغال های موجود در مذاب-7شکل 

 محاسبات  2-4

برای تولید قطعات به روش منیزیم در راهگاه نیار به محاسباتی برای 

.. می باشد ابعاد محفظه ، مقدار فروسیلیکو منیزیم و . بدست آوردن

ات برای یک مدل ساده انجام بتمامی محاس برای درک بهتر موضوع 

استشده 

 

 قطعه مورد آزمایش قرار گرفته شده-8شکل 
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 محاسبه ابعاد محفظه 2-4-1

وردن ضرب کرده ، برای بدست آ 1.1ابتدا وزن قطعه مورد نظر را در 

 [ .1]ه با سیستم وزن قطعه همرا

9547 × 1.1 = 10502 𝑔𝑟  

را  ذاب سرعت ذوب ریزیسپس با استفاده از زمان ذوب ریزی و وزن م

 [ .1]محاسبه می نمایم 

سرعت ذوب ریزی =  
وزن مذاب

زمان بارریزی
           

10502

5.6
= 1875.4 

 [3]جدول محاسبه زمان باریزی -9شکل 

سپس با استفاده از سرعت ذوب ریزی مساحت محفظه را بدست می 

 [1]آوریم 

فاکتور انحالل =
سرعت ذوب ریزی

 مساحت محفظه
      

1875

𝑥
= 60  𝑥 = 31.2 

 [1]سپس از مساحت محفظه جزر گرفته تا ابعاد آن بدست آید   

√31.25 = ابعاد                    5.5 = 5.5 × 5.5 

سپس با استفاده از وزن ذوب حجم ظاهری فروآلیاژ را بدست می 

 [1]آوریم 

حجم فرو آلیاژ = × وزن مذاب
0.7

100
×

1

2.16
 

   10502 ×
0.7

100
×

1

2.16
= 48 

سپس با استفاده از حجم فروآلیاژ ارتفاع محفظه را محاسبه کرده و به 

 [1]سانتی متر اضافه می کنیم  2.5و 1.3آن اندازه 

ارتفاع محفظه =
حجم فرو آلیاژ

 مساحت محفظه
=        

48

31.25
= 1.5 

1.5 + 2.5 + 1.3 = 5.3                   5.5 × 5.5 × 5.3 

 محاسبه مقدار فروسیلیکومنیزیم 2-4-2

نثی کردن گوگرد میشود را محاسبه می منیزیمی که صرف خابتدا 

 [1] نمایم

جرم اتمی منیزیم × مقدار گوگرد

جرم اتمی گوگرد
=  منیزیم صرف گوگرد شده

24 × 0.03

32
= 0.02225 

 [1]پس مقدار فروسیلیکومنیزیم کل را محاسبه می کنیم س

90 =
0.05

𝑥 −
3

4
× 0.02225

× 100           𝑥 = 0.072 

 [1]فرمول محاسبه مقدار منیزیم-10شکل

 م راسپس با استفاده از چند تناسب ساده مقدار کل فروسیلیکومنیزی

 [1]بدست می آوریم

𝑚𝑔درصدی =
100 × منیزیم اضافی

منیزیم در فروآلیاژ
  

100 × 0.072

6
= 1.2 

× وزن مذاب 𝑚𝑔 درصدی

100
=   مقدار نهایی فروسیلیکومنیزیم

10.502 × 1.2

100
= 126𝑔𝑟 
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 محاسبه ابعاد سیستم  2-4-3

 را محاسبه کنیم  Acبرای محاسبه ابعاد سیستم ابتدا باید 

𝐴𝑐 =
 حجم کل

زمان باریزی × ضریب ریخگی آلیاژ × √2𝑔ℎ𝑒
 

𝐴𝑐 =
1273

5.6 × 0.5 × √2 × 980 × 12
= 3 

بدست آمده ابعاد سیستم را بدست می آوریم  Acبا توجه به سپس 

[1] 

A =  3                                                   

B =  10% × 3 + 3 = 3.3           

C =   12% × 3 + 3 = 3.36                            

D = 30% × 3 + 3 = 3.9 

E = 30% × 3 + 3 = 3.9 

E2 = 30% × 3 + 3 = 3.9 

ر از بزرگ تر باشد تا همیشه محفظه پ Cباید همیشه از  Dو  Eابعاد 

ا تخواهد بود  Dو  Eبرابر با  E2و همچین ابعاد مذاب باقی بماند 

 سیستم فشاری همچنان باقی بماند .

 ذوب ریزیمحاسبه چگونگی قطع کردن  2-4-4

 کعب مسانتیی متر  160حجم محفظه محاسبه شده برابر است با 

ب سانتی متر مکع 231برابر با  شده حجم تغذیه محاسبه و همچنین

ب در صورتی که به کمک محاسبات در یک ارتفاع مشخص از تغذیه ذو

 ریزی متوقف شود تمامی ذوب موجود در محفظه وارد تغذیه شده و

 دیگر ذوبی در آن باقی نخواهد ماند .

231.21 − 160 =  حجم باقیمانده            71.21

71.21 =
3.14 × 62

4
× 𝐻 → 71.21 = 28.26𝐻 

→ 2.5 𝐶𝑀 

سانتی متر از ارتفاع تغذیه را پر  2.5در این صورت زمانی که مذاب 

کرد ، ذوب ریزی متوقف شده و تمامی ذوب موجود در محفظه وارد 

 تغذیه می شود .

 نتیجه-3

پس از تمامی مراحل انجام شده به صورت عملی از طراحی انجام شده 

 ثبت شده است . و نتایج آزمایش به عمل آمده

دمای باریزی برا این روش در صورت استفاده نکردن فیلتر های 

 و در صورت استفاده از فیلتر های 1460-1440سرامیکی در بازه 

 در نظر گرفته می شود . 1480-1470سرامیکی 

 ی قالب وقطعه رشکل ظاه 3-1

 تربیش قالب گیری طرح می تواند به صورت دو درجه و یا برای اطمینان

ه ببه صورت سه درجه قالب گیری شود تا از باال بود محفظه نسبت 

 تغذیه مطمئن باشیم 

 

 قالب گیری سه درجه -11شکل 

 ولیدتبعد از ذوب ریزی و انجماد قطعه به صورت سالم و بدون محفظه 

یج شده و همچنین به صورت کامل داکتیله شده است . که تمامی تنا

 .آن در ادامه مشاهده خواهد شد 
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 دی به روش مورد نظریقطعه تول-12شکل

 ریزی ساختار  3-2

مونه از نازک ترین قسمت قطعه ن،بعد از ریخته گری قطعه مورد نظر 

 برداری شده و متالوگرافی شده است .

 

 50Xساختار فلز در بزرگ نمایی -13شکل

شاهد کروی شدن  13همان طور که مشاهده می شود در شکل 

 ده باشفته گرافیت ها با استفاده از روش انتخابی می باشیم . تصاویر گر

ها بدست  آنالیز شده و میزان کرویت گرافیت MIPاستفاده از نرم افزار 

 .آمده است 

 

 100Xریز ساختار چدن در بزرگ نمایی -13شکل

 

 13کرویت شکل نمودار میزان -14شکل

 85برابر  13همان طور که مشاهده می شود میزان کرویت شکل 

با  کتیلدرصد می باشد و این نتیجه فوق العاده برای تولید یک چدن دا

 راندمان ریخته گری باال می باشد .
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 میزان کرویت در شعاع های مختلف -15شکل 

 

 ASTMمیزان شباهت به کالس های استاندارد -16شکل

 محاسبه راندمان ریخته گری 3-3 

ه بابر پس از تولید قطعه راندمان ریخته گری آن با احتساب تغذیه بر

 شده است و همچنین راندمان ریخته گری با استفاده از روش 78%

می  %54به شده که برابر با منیزیم در راهگاه با احتساب تغذیه محاس

 .اشت .د دیادی خواهباشد و این نتایج در تیراژ های باال تاثیر بسیار ز
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