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فصل اول
مقدمه
آهن فلزی است با قدمت باال به دوران بابلیها می باشد در مقایسه با سایر فلززات ایزن فلزز را
می توان با فن ذوب ساده و با قیمت کم تولید تا دماهای نسبتاً باالتری از قطعزه ذوب گزر
نمود تا سیالیت باال حاصل و امکان تولید قطعات ریختگی پیچیزده و نزازف فزراهم گزردد
آهن دارای انقباض معتدل در حین انجماد بوده و می توانزد بزه آسزانی ماشزینکاری شزده و
همچنین دارای ویژگی مقاومت به سایش و جذب ارتعاش بزاالن

نسزبت بزه سزایر فلززات

می باشد
متاسفانه در اغلب چدنها مقداری از کربن در زمینه به صورت گرافیت ورقه ای بزا انزدازه و
اشکال مختلف وجود دارد
وقتی مواد تحت تنش قرار گرفته و شکست شر وع می شود و ورقه های گرافیت به انتشزار
ترف اولیه کمک نموده و شکست کامزل بزا انعطزاذ پزذیری انزدف و یزا بزدون انعطزاذ
پذیری رخ خواهد داد با کنترل ترکیب شیمیایی و عملیات ریخته گزری و سز

عملیزات

حرارتی کربن می تواند به صورت کربن تم ر رسوب و با ویژه اثری تزردی گرافیزت ورقزه
ای را تعدیل نماید از آنجاییکه تغییزر گرافیزت ورقزه ای بزه کزربن تم زر موجزب افززایش
انعطاذ پذیری می گردد ایزن نزوع چزدن  ،چزدن چکزش خزوار یزا چزدن داکتیزل نامیزده
می شود
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واحدهای مختلف ریخته گری عموماً موفق به تولید چدن با گرافیت کروی شده اگزر چزه
تولیدات اولیه آنها نشان می دهد محصول همیشه قابل قبول نبزوده و نیزاز بزا مراقبزت دقیزق
برای اطمینان از گرافیت مورد نظر را دارد
از زمان معرفی چدن به عمو در سال  1831تغییرات زیادی در هر مرحله از فراینزد تولیزد
چدن نشکن از جمله تهیه فلز  ،عملیات  ،تلقیح و کنترل کیفیت به منظور اصالح اسزتحکا
و کاهش قیمت تولید بوجود آمده است تا چدن نشکن را به عنوان یک ماده مهندسی قابل
رقابت در تجارت امروز مطرح نمایند
در طرح فوق هدذ این است که تلقیح در چدن که از راههای مختلفی امکزان پزذیر اسزت
را مورد بررسی قرار دهیم و تلقیح از طریق قزرار دادن منیززیم در راهگزاه کزه بزاالترین در
صد بازیابی منیزیم را دارد مد نظر و ارزیابی قرار دهیم
چدن نشکن یا چدن داکتیل
چدن نشزکن یزا چزدن بزا گرافیزت کزروی  ،خزانواده ای از چزدنها هسزتندو همزانطور کزه
ازاسمشان پیداست چدن شکل گرافیت در آنها کروی است همین کروی بودن گرافیت ها
باعث افزایش استحکا و چقرمگی در مقایسه با چدنها با گرافیت ورقهای می گردد
اصوالً چدن نشکن با افزودن منیزیم در مذاب تولید می شزود چچزون منیززیم در دمزای بزاال
نتیجه می شود معموالً از آلیاژهای منیزیم استفاده می شود ) بزرای کزروی شزدن گرافیزت
هزای قطعزاتی کزه در قالبهززای ماسزه ای تولیزد مزی شززود مقزدار  0.04-0.07 %منیزززیم
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باقیمانده در قطعات ریخته شده کافی می باشد برای قطعاتی که در قالبهای فلزی تولید مزی
شوند چمانند لوال ریزی) مقدار  0.02 %منیزیم باقیمانده کافی می باشد افزودن سدیم بزا
مقدار جزئی در آلیاژ منیزیم شکل گرافیت را بهبود می بخشد همانطور که گفته شد برای
کروی نمودن گرافیت ها به منیزیم احتیاج داریم که اگزر میززان منیززیم از حزد مزورد نظزر
کمی کمتر باشد  ،گرافیتهای فشرده با استحکا و چقرمگی پزایین تزری بدسزت مزی آیزد
اگر مقدار منیزیم باقیمانده باز هم کمتر شود فقط گرافیت ورقه ای تولید می شود
اصوالً چدن نشکن در مقایسه با چدن گرافیزت ورقزه ای  ،تمایزل بزا تبریزد بیشزتری دارد و
برای بدست آوردن ساختار عاری از کاربید مخصوصاً در مقاطع نازف  ،الز اسزت جوانزه
زایی با آلیاژ سیلیسیم انجا شود وقتی کزه چزدن نشزکن ریختزه مزی شزود اگرکاربیزد در
ساختار ظاهر شود با عملیات حرارتی مناسب می توان گرافیت ها را کروی نمود
اندازه گرافیت های کروی می تواند روی خواص مکانیکی تاثیر بگذارد انزدازه گرافیزت
ها به دو پارامتر بستگی دارد
 -1آهنگ سرد شدن یا اندازه سطح مقطع چون مقاطع نازف سریع سرد مزی شزوند ،
تعداد بیشتری گرافیت کروی خواهند داشت
 -2جوانه زنی با آلیاژ سیلیسیم  ،افزایش تعداد گرافیت های کزروی کزاهش تمایزل بزه
تبریدی بودن مخصوصاً در مقاطع نازف را به باعث می شود افزایش مقدار جوانه
زا باعث افزایش تعداد گرافیت های کروی می شود
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در حین ریخته گری می تواند چدنهایی با ساختار زمینه فریت  ،پرلیزت  ،مخلزوف فریزت –
پرلیت  ،آستنیت  ،بینایت و مارتنزیت تولید نمود چدنهای نشکن پرلیتی اسزتحکا بزاالیی
دارند ولی چقرمگی آنها کمتر است چدنهای نشکن فریتی استحکا کمتزری دارنزد ولزی
ازدیاد طول نسبی آنها بیشتر و مقاومت به ضربیشان خوب است
عوامل موثر برروی خواص مکانیکی چدنهای نشکن
سیلیسیم
سیلیسیم عنصری است که تاثیر بسیار زیادی در ساختار وخواص مکانیکی چدنهای نشزکن
داشته و کنترل آن به منظور دستیابی به ساختار های مطلوب چه در حالت ریخته گی و چزه
به صورت عملیات حرارتی شده الزامی اسزت بطزور معمزول میززان سیلیسزیم در چزدنهای
ال احتمزال تشزکیل کاربیزدهای یوتکتیزک
نشزکن  1.8-2.8 %بزوده و بزا افززایش آن او ً
کاهش یافته و ثانیاً در تعیین ساختار زمینه چه در حالت ریخته گری و چهار حالت عملیات
حرارتی شده موثر می باشد بطوری که ساختار پرلیت به دست فریت متمایل مزی گزردد
البته مقدار نسبی فریت و پرلیت با حضور یاعد حضور عناصر دیگر و مقدار آنهزا بسزتگی
دارد با افزایش میززان سیلیسزیم  ،گرافیزت زائزی از پرلیزت و کاربیزد یوتکتیزک در حزین
عم لیات حرارتی  ،سریع تر صزورت مزی گیزرد افززایش سیلیسزیم موجزب افززایش تعزداد
گرافیت های کروی و کاهش اندازه هسته های یوتکتیک در چدنهای نشکن خواهد شد
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تاثیر سیلیسیم روی خواص مکانیکی چدنهای نشکن فریتی
در حالیکه افزایش میزان سیلیسیم در چدن نشکن موجب افززایش مقزدار فریزت و کزاهش
مقدار پرلیت می گردد ،استحکا کششی کاهش و ازدیاد طول نسبی افزایش می یابد
مقاومت به ضربه
با افزایش میزان سیلیسیم  ،دمای تبدیل به شکست نر یزا تزرد افززایش مزی یابزد فسزفر و
منگنز نیز اثر مشابهی دارند
شروع تبدیل شکست نر با تردی در چدنهای نشکن با افزایش سیلیسزیم از دمزای معمزولی
اطاق باالتر است
در شکست های نر  ،شکست از مرزدانه های فریتی شروع شزده و در مسزیر گزودال هزای
گرافیت ادامه پیدا می کند و به هیمن دلیل شکست نر سطح خاکستری دارد
استحکام کششی
سیلیسیم فریت دارد محکم و سخت می نماید ولی در چدنهای نشزکن فریتزی تحزت تزنش
های کششی میزان سیلیسیم باالتر از حد ذکر شده  % 2.1احتمال تبدیل شکست نر به ترد
را افزایش می دهد
تاثیر سیلیسیم روی خواص مکانیکی چدنهای نشکن پرلیتی
با افزایش میزان سیلیسیم در چدنهای نشکن پرلیتی  ،مقاومت به تغییر شکل در دمزای معزین
افزایش می یابد و نیز دمای تبدیل شکست نر به ترد افزایش می یابد
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تاثیر درجه حرارت بر تولید چدن نشکن
کنترل دما برای کروی شدن در حین تولید چدن نشکن الزامی است
 -1حداکثر دمایی که مذاب اولیه به آن رسیده است برای حفظ یک فوق ذوب ثابزت از
یک ذوب با ذوبی دیگر  ،ذوب اولیه باید کنترل گردد حداکثر دمای ذوب اولیزه نبایزد از
 14111باال تر برود دماهای باالتر از ان باعث از بزین روفزتن جوانزه هزایی کزه درمزذاب
موجود است می گردد
 -2دمای کروی کردن  :برای روش ساندویچی دمای مناسب  1311درجزه و بزرای روش
افزودن منیزیم در راهگاه  1341توصیه می شود
 -4دمایی که جوانه زایی انجا می گردد قالب و رانزدمان جوانزه زایزی بسزتگی بزا دمزای
مذاب دارد اگر دما پایین باشد ممکن است تما مواد جوانه زا را حل نشود
اگر دما باال نرود چینه های جوانه زنی می تواند فاسد گردیده و عملیات جوانه زایی از بزین
برود برای جوانه زنی دمای  1311-341توصیه می شود
 -3دمایی که در آن چون ریخته می شود  ،دمای ریختن قطعزه عمزدتاً بزه ضزخامت قطعزه
بستگی دارد دمای ریختن مناسب باعث بدست آوردن قطعه با دانه های ریز و بدون عیزب
کشیدگی یا مک و حذذ رشد دندریتی می گردد اصوالً دمای مناسب برای ریختن اکثر
قطعات  1411-1321می باشد
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عناصر کروی کننده
یکی از موضوعات اصلی تحقیق از شزروع تولیزد چزدن نشزکن عناصزری بزوده اسزت کزه
تشکیل گرافیت کروی را ترغیب می نمایند از عناصر شناخته شده در تولید چزدن نشزکن
فقط منیزیم و سدیم به عنوان عناصر کم یاب افزودنی مورد بحث می باشد و سزایر عناصزر
با دلیل اقتصادی از بحث حذذ گردیده اند چاین عناصر در حال حاضر به منظزور اسزتفاده
در تولید چدن نشکن بیش از حد گران بوده و یا قادر بزه انجزا همزه وظزایف یزک عنصزر
کروی کننده از جمله اکسیژن زدایزی و سزولفور زدایزی نمزی باشزند لزذا کزروی شزدن بزه
صورت مطلوب انجا نمی شود )
منیزیم
از زمان شروع تولید چدن نشکن از منیزیم به عنوان اصلی ترین کروی کننده استفاده شزده
است استفاده از ان به دالیل اقتصادی و سازگاری با نتیجه تولید می باشد اگر چه منیززیم
دارای فشار بخار باال و نقطه جوش  1111و همچنین حاللیت کم در آهن است در نتیجه
ورود منیزیم به آهن مذاب می توان با یک واکنش پر سر و صدا و یا زمانی کم سر و صزدا
باشد در تولید چدن نشکن محزدوده معمزول منیززیم باقیمانزده پز

 1/12و  %1/14مزی

باشد
حدود منیزیم افزوده شده بر اساس توانایی بازیابی اسزت کزه خزود تزابع عوامزل بسزیاری از
جمله  :انواع آلیاژهای افزودنی  ،دمای عملیات عمق فلز در پاتیل عملیات  ،روش عملیزات
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و حد اکسیژن و گوگرد در فلز عمل شده می باشد زمان نگهداری طوالنی همچنین یزک
از عامل در افزودن می باشد در  1312درجه سانتیگراد تلفات منیززیم بزا مقزدار 1/111
در صد می با شد منیزیم یک اکسیژن زدای قوی است برای مثال  ،یک آهن عمل نشزده
یا یک مقدار اکسیژن  135ppmوقتی تحت عملیات کزروی شزدن قزرار مزی گیزرد یزک
کاهش در مقدار اکسیژن تا حد  30ppmرا نشزان مزی دهزد چاکسزیژن بزه شزکل اکسزید
منیزیم حضور دارد )
منیزیم همچنین با گوگرد تشزکیل سزولف ید منیززیم مزی دهزد بزا ایزن دلیزل مقزدار منیززیم
باقیمانده در آهن پایه گوگرد باال  ،نسبت به آهن یا به گوگرد کمتر گزارش شده است
منیزیم باقیمانده باال و آهن پایه با گوگرد کم تشکیل کاربیزد آهزن را ترغیزب مزی نمایزد
بنابراین کنترل منیزیم باقیمانده از اهمیت باالیی برخوردار است
برای تعیین مقدار منیزیم افزودنی با آهن به منظور کروی کردن مزوثر مقزدار منیززیم مزورد
نیاز به منظور اکسیژن زدایی گوگرد باید به منیزیم باقیمانده  ،مورد نیاز برای کروی کزردن
و همچنین منیزیم تلف شده در اثر تبخیر اضزافه گزردد در واقزع منیززیم مزورد نیزاز بزرای
اکسیژن زدایی نسبتاً کم بوده و می تواند در محاسبات نادیده گرفته شود
-1

mg A  mg s  mg R  mgv

 = Mgaمنیزیم افزوده به در صد
 = Mgsمنیزیم مورد نیاز برای گوگرد زدایی به در صد
www.Iran-mavad.com

مرجع اینترنتی مهندسین مواد

10

 = Mgrمنیزیم باقیمانده مورد نیاز برای کروی کردن به در صد
 = Mgvاتالذ منیزیم با تبخیر به در صد
مقدار منیزیم استفاده شده در  mgaشامل مقدار منیزیم افزوده شزده منهزای مقزدار منیززیم
تلف شده در اثر تبخیر می باشد یا :
-2

mg A  mgv  mgu

در صد بازیابی منیزیم

mg RC

نسبت بین مقدار مصرفی و مقدار اضزافه شزده ضزرب در 11

می باشد یا :
mg a *100
mg A

-4

mg RC 

اما از معادله 1
mg A  mgv  mg s  mg R

بنابراین از معادله 2
-4

mg s  mg r  mg a

و از معادله 4
mg s  mg r *100
mg a

-4
پ

mg rc 

از جابجایی

-1

mg s  mg r *100
mg rc

mg a 

در واقع
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-1

) my  0 / 76(sb  st

 – Sbمقدار گوگرد در آهن پایه به درصد
 =Stمقادر گوگرد در آهن عمل شده به در صد
نسبت وزن های اتمی منیزیم و گوگرد چیک اتم منیزیم با یک اتم گوگرد ترکیب شده یا
تشکیل  mgsنماید ) = 1/14
بنابراین معادله  1به شکل زیر تبدیل خواهد شد
-8

0 / 76( sb  st )  mgr *10
mg rc

mg a 

به هر حال در عمل
-11

( sb  st )  mgr *100
mg rc

mg a 

و برای حالتی که مقدار گوگرد پایه اندف باشد
-11

mg r
*100
mg rc

mg a 

در آنالیز نهایی  ،منیززیم باقیمانزده  mgrشزامل منیززیم حزل شزده در آهزن بعزالوه منیززیم
ترکیب نشده با گوگرد و اکسیژن می باشد که در آهن باقی می ماند اما روشی برای جدا
کردن منیز یم حل شده از منیزیم ترکیبزی نزه یزک روش سزاده بزرای تفکیزک اثزرات ایزن
منیزیم های گوناگونی که در فرایند کروی کردن تشکیل می شوند وجود دارد
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فصل دوم
روشهای عملیات کروی سازی
مقدمه:
افزودن عوامل کروی کننده به مذاب آهن احتماالٌ مهمترین مرحله در تولیزد چزدن نشزکن
می ب اشد منیزیم به طور گسترده ای بزه عنزوان عنصزر کزروی کننزده اسزتفاده شزده واغلزب
همراه با سدیم و دیگر مواد کمیاب به مذاب افزوده می گردد منیززیم و آلیاژهزای آن وارد
دمای بخار کمی بوده لذا افزودن آنها به مذاب می بایست با نهایت دقت انجا گیرد
هززدذ از حرفززه ریختززه گززری ارائ زه کیفیززت مززورد نیززاز بززا کمتززرین قیمززت ممکززن مززی
باشزد بازیابی آلیززاژ عملیززاتی یکززی از مهمتززرین مالحظززات در ایززن دسززتور بززوده واحتمززاالٌ
ناسازگارترین عامل در کل فرایند است فهرست متغیرهایی که بر بازیابی اثر دارنزد شزامل :
دمای فلزز نزوع وانزدازه مزواد کزروی کننزده مقزدار فلززی کزه بایزد بزر آن عملیزات انجزا
شود سرعت ریختن مذاب و روش عملیات می باشد مشخص شده است که امکان بازیزابی
کمتر یا بیشتر بستگی بزه توانزایی کنتزرل عملیزات توسزط واحزدهای مسزتقل ریختزه گزری
دارد این فصل اساساٌ بر روشهای عملیاتی که بیشترین موفقیت تجاری را داشته اند متمرکزز
شده است گرچه آدرس روشهایی که استفاده کمتری دارند نیز ذکر شده است
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عملیات کروی کردن وترکیب نسوز پاتیل مزذاب ریززی بزر منیززیم وباقیمانزده نهزایی اثزر
دارند اتالذ منیزیم با استفاده از مواد نسوزی که بزه آن واکزنش نمزی نماینزدچمثل mgo,
)Ar2o3به حداقل می رسد بعالوه مواد مورد استفاده در ساختمان پاتیلهای عملیاتی که بزا
نسوزهای Ar 2o3,mgoآسترکشی شده اند نسبت به آسترsio 2کاهش می یابد
آسترکشی با  sio 2همچنین ممکن است آخالهای سیلیکات نامطلوبی را در ریختگیها نیزز
جا دهد تلفات حرارتی همراه با آستر Al 2o3با هدایت باال ممکن است با استفاده از مواد
عایق پشت بند جبران شود
روشهای کروی کردن
-1روش انتقال پاتیل باز (رو ریزی)

روش انتقال پاتیل با رو ریزی ساده ترین روش مورد استفاده در عملیات کروی کزردن مزی
باشد که احتماالٌ این سادگی در شهرت آن سهیم بوده است دراین روش یک مقدار مزورد
نیاز از آلیزاژکروی کننزده در تزه پاتیزل بزاز پیشزگر شزده قزرار داده شزده وسز

مقزدار

مشخص از اهن پایه در دمای عملیات با سرعت ممن به آن افزوده می گردد
بازیابی عنصر کروی کننده دراین روش  %21الزی  %24مزی باشزد امزا بازیزابی بزه عوامزل
زیادی حساس می باشد نخستین عامل دمای تبخیر منیزیم وحاللیزت کزم ان در آهزن مزی
باشد به این دالیل یک حما عمیق برای طزوالنی کزردن زمزان تمزاس بزین آهزن ومنیززیم
وافزایش بهره وری از عنصر کروی کننده مطلوب می باشد بنابراین عمزق پاتیزل بایزد دو و
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نیم الی سه برابر قطر آن بوده و فلز باید به سرعت به داخل پاتیل ریخته شود سرعت ریختن
باید حدود  14ثانیه برای هر یک تن باشد همچنین آلیاژهای چگالتر بازیابی بهتری نسزبت
به آلیاژهای سبکتر دراین روش دارند
 -2روش ساندویچی

شهرت اولیه روش انتقال پاتیل منتهی به اصالح فن عملیات کروی کردن شد کزه بزه روش
ساندویچی شناخته شده است شکل پاتیل همانند پاتیل انتقال دهنده بوده با این تفزاوت کزه
بخش تحتانی پاتیل به منظور نگهداری آلیاژکروی کننده با یک گزودال بزا حفزره اصزالح
شده است
بازیابی منیزیم در عملیات ساندویچی به طور ذاتی اصالح و به محدوده  %31الی  %34می
رسد مزایای این روش کوتاه شدن زمان عملیات ،سادگی ،انعطاذ پذیری واصالح بازیابی
منیزیم با سرباره و مواد فرار کمتری می باشزد عیب آن اتزالذ دمزایی تزا حزدود بیشزتر بزه
لحاظ گرمای اضافی مورد نیاز برای ذوب  % 1تا  %4مواد پوشش فوالدی می باشد
 -3روش پاتیل بار ریز درپوشدار

در این روش اتالذ منیزیم به شکل mgoبه مقدار زیادی به علت جلزو گیزری از ورود بزه
اکسیژن تازه به پاتیل به دلیل پوشاندن دهانه پاتیل پر کننده با فلزکاهش می یابد
بازیابی منیزیم به میزان  %41الی  %44می تواند حاصل گردد که یک اصالح قابل توجه به
روش ساندویچی بشمار رود
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مزایززای روش فززوق اصززالح وبازیززابی مطمززین تززر منیزززیم ،حززذذ مجززازی نززور خیززره
کننده،کاهش 81درصد گرد وغبار،کاهش ترشزح فلزز وکزاهش تلفزات کزربن و دماشزده
است عیب عمده ساختمان ونگهداری در پوش است
-4روش فروبری:

درمیان سایر عوامل سرعت واکزنش بزین آهزن مزذاب و آلیزاژکروی کننزده تعیزین کننزده
کارایی فرایند عملیات مستقل می باشد روشهای شرح داده شده قبلی موثر بوده ،اما به ویژه
برای مواد با منیزیم باال یک فن فروبری ممکن است مطلوب تر باشد
در روش فروبری یک ابزار نسوز به شکل زنگ شامل مواد کروی کننزده بطزور عمقزی بزه
داخل پاتیل محتوی اهن مذاب فرو برده می شود،این فروبزری ونگهزداری مزواد زیرسزطح
آهن مانع از شناوری مواد از این رو معموالٌ منتهی به یک افزایش کلزی در بازیزابی منیززیم
خواهد شد مواد کروی کننده معموالٌ در فروبرنده به وسیله یک قوطی از قبیزل ورق فلززی
یا ظرذ مناسب نگه داشته می شود
بازیابی منیزیم در روش فروبری باال بزوده ومیتوانزد بزه آسزانی از  %41بزا اسزتفاده از آلیزاژ
فروسیلیسیم منیزیم  %4فراتر رود
-5فرایند عملیات در قالب

فرایند در قالب ،یک فرایند نامرئی برای کروی سازی مذاب آهن در داخل خود قالب مزی
باشد یک محفظه واکنش وِیزژه مزابین سیسزتم راهگزاهی وراهگزاه اصزلی قالزب تعبیزه مزی
شود آلیاژکروی کننده داخل محفظه گذارده شده و واکنش بزا هنگزا فراینزد ریخزتن رخ
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می دهد همانگونه که انتظار داریم به منظور دستیابی به کروی شدن مطلوب وریخته گزری
خوب فرایند به کنترل دقیق نیاز دارد یک واکنش کنتزرل شزده مزابین آلیزاژ وآهزن مزذاب
بستگی به تعدادی از شرایط ،شامل دمای فلز،سرعت تبخیر،شزکل آلیزاژ وهندسزه و انزدازه
قطعه ریخته شده دارد اگر چه این جنبه ها نسبتاٌ ثابت بوده ونیاز بزه دانزش وتجربزه وکسزب
مهارت موثر می باشد
بازیززابی منیزززیم نوع زاٌ %11الززی  %11مززی باشززد گرچززه بازیززابی %111نیززز گزززارش شززده
اسزت مقدار گزوگرد بزا میززان  % 1/11یزا کمتر،قبزل از عملیزات ضزرورت مطلزق دارد تزا
احتمال عیوب ناشی از تشکیل آخال را حداقل نماید زمان ریختن باید به دقت کنترل شزده
تززا از وجززود آلیاژحززل شززونده در تمززا مززدت پززر شززدن کامززل قالززب اطمینززان حاصززل
گردد گرافیتهای غیر قابل قبول در ناحیه راهگاه فرعی می توانزد از پرکزردن آهسزته قالزب
ناشی شود
عیب بازده ریختگی پایین تر،ظاهراٌ بدان علت است که محفظه واکنش خود بخشزی از هزر
سیستم راهگاهی است اعتقاداتی مبنی بر محدودیت اندازه قطعات ریختگی،هندسه وتعزداد
قطعات ریختگی وجود دارد افزایش امکزان ورود سزرباره ودیگزر محصزوالت واکزنش بزه
قطعه ریختگی نیز از عیوب می باشد نیاز بیشتر به اطمینان از کروی شدن برای هر محصزول
ریختگی به لحاظ آنکه عملیات به طور جداگانه در هر قالب صورت می گیرد وجود دارد
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 1-5فرایند عملیات از خارج بر سیال
فرایند عملیات بر جریان مذاب از خزارج ،یزک انتقزال آشزکار از روش عملیزات در قالزب
بوده که خارج از قالب و پاتیل صورت می گیرد آلیاژ در یزک محفظزه واکزنش در بزاالی
محل سیالن آهن مذاب گذارده شزده وبزا آلیزاژ واکزنش مزی نماید بزه جهزت آنکزه ابعزاد
محفظه واکنش از پیش تعیین شده است تغییرات گسترده ای در حد گزوگرد ممکزن نمزی
باشد میزان باز یابی منیزیم از  %41الی  %11گزارش شده است درصد آلیزاژ مزی توانزد از
 1/1درصد الی  1/4درصد متناسب با وزن ماده کروی کننده ومقدار گوگرد تعیین گردد
اصالحات به عمل آمده در تولید قطعات ریختگی نموده است اما نیاز به آلیاژ منیزیم کمتزر
واندکی محدودیت در اندازه ممکن است تأثیر منفی بر مسائل اقتصادی داشته باشد
-6پاتیل فشاری ومحفظه فشاری

دو تغییر در سیستم فشاری بکار گرفته شده است در روش اول پاتیل عملیات بطور محکزم
درزگیری شده وفشار مواد کروی کننده به آهن مذاب اعمال می شود
در روش دو یک پاتیل مرسو داخل یزک محفظزه فشزاری جائیکزه مزواد کزروی کننزده
افزوده می گردند گذارده می شود در هر دوحالت حزدود 41اتمسزفر فشزار بزه فلززی کزه
بیش از حد تحت عملیات واقع شده اعمال می گردد مزایای هر دو روش شامل اسزتفاده از
مواد منیزیم دار ارزان امکان بازیزابی بزه میززان  % 11الزی  %11عزد نیزاز بزه آهزن پایزه بزا
گوگرد کم وعد نیاز به افزودن سیلیسسیم به هنگا عملیات می باشد
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معایب شامل نیاز به تجهیزات بیشتر برای حفظ کامل فشار می باشد
-7فرایند توپی متخلخل

در این روش با عمل تالطم آلیاژ منیزیم واکنش کننده با دیگر مزواد شزناور مزی تواننزد بزه
سطح باالیی حما مذاب در پاتیل عملیات افزوده شوند عمل هم زدن مواد را به زیر سزطح
در ناحیه ای که واکنشهای مربوطه بدون حضور اکسیژن انجا می شود هدایت می کند
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فصل سوم
نگرشی بر فرآیند افزودن منیزیم در راهگاه
پیش گفتار:
قابلیززت تولیززد چززدن بززا گرافیززت کززروی از طریززق افزززودن منیزززیم بززه مززذاب چززدنچآلیاژ
منیزیم،نیکل،کلسیم ،وسیلیسزیم)در حزدو سزال  1821توسزط مزیهن ادعزا شزد ،در حزدود
سالهای  1831پژوهشگران امریکایی،انگلیسی و آلمانی روش تولید صنعتی این نوع چدن
را ابداع نمودند
در میان روشهای تولید این نوع چدنها که تفاوت اصزلی آنهزا در نحزوه افززودن منیززیم بزه
مذاب چدن است،فرایند افزودن منیزیم در راهگاه شاید مهمتزرین پیشزرفت در تکنولزوژی
فرایندهی متالورژی بعد از ابداع چدن با گرافیت کروی باشد
مفهو اولیه فرایند تولید چدن نشکن با استفاده از محفظه ای برای واکنش منیزیم بزا مزذاب
ال ایزده جدیزدی نمزی
در قالب برای کسانیکه با تولید این نوع چزدن آشزنایی دارنزد احتمزا ٌ
باشزند حل مشززکل میرایزی منیزززیم در مززذاب موجزود در پاتیززل ودسزتیابی بززه سززاختاری از
گرافیتهای کروی بسیار ریز همواره مورد نظر ریخته گران بوده است برای دستیابی به ایزن
مقصود نیاز به ابداع ونوآوری از طریق مطالعه وتجربه بود این مهم در سزال  1841توسزط
 Dunesاز شرکت روش و مواد انگلستان تحقق یافت ونتایج مطالعات واختراع انجا یافته
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در سالهای 1-1813به صنایع ریخته گری راه یافت اساس این روش حل منیزیم در مذاب
در محفظه ای بنا محفظه فعل وانفعال که جزئی از سیستم راهگاهی است ،می باشد
اولززین تجربززه هززا در ایززران جهززت اسززتفاده از ایززن فراینززد از حززدود دو سززال پززیش آغززاز
شد شززرکت صززنایع چززدنی ایران،کارخانززه ریختززه گززری پوالدیر،شززرکت صززنایع ذوب
ایران،شرکت فوالد ریزان،کارخانه ریخته گری سیمان درود ،اولزین تجربزه کننزدگان ایزن
فرایند نو بودند
هم اکنون عالوه بزر تعزدادی از واحزدهای کوچزک ریختزه گری،کارخانزه جزات صزنایع
چدنی ایران،ماشین سازی تبریز تا حدودی فوالد ریزان به تولید انبوه قطعزات چزدن نشزکن
خود با این روش اشتغال دارند،و جاذبه های تکنیکی واقتصادی این فرایند نو را از نزدیزک
تجربه نموده اند تمایل به انجا تجربه های اولیه در اکثر تولیزد کننزدگان چزدن نشزکن در
ایران دیده می شود
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مقدمه:
اکنون  12سال از کاربرد فرایند منیزیم در راهگاه در صنایع ریخته گری جهزان وحزدود 2
سال در کارخانه جات ریخته گری ایران می گزذرد در ایزن ایزا همانطوریکزه از هزر نزوع
فرایندی می توان انتظار داشت بسیاری از مفاهیم آن چه از نظر فرایند تولید وچزه از جهزت
مالحظات آلیاژی تغییر نموده است مهمترین جنبه های این فرایند صرفه نظر از سادگی آن
و عد ایجاد دود در جریزان افززودن منیززیم بزه مزذاب،قابلیت کنتزرل حاللیزت منیززیم در
جریان مذاب چدن است این پدیده بهتزرین وسزاده تزرین روش ممکزن در تولیزد چزدن بزا
گرافیت فشرده را نیز فزراهم آورده است سزهولت اسزتفاده از ایزن روش در ذوب ریزهزای
اتومات ،سادگی توزیع مذاب در کارگاه ،جنبه های اقتصادی تولید،هزینه کمتر تما شزده
قطعه ریختگی وکاهش سرمایه گذاری اولیه در ایجاد واحد چدن ریزی همگی جاذبه های
استفاده بیشتر از این فرایند در سالهای اخیر را افزایش داده است تولید قطعات با ایزن روش
در خط تو لید چند کارخانه ریخته گری ایزران تجربزه شزده و تنهزا در شزش ماهزه گذشزته
قطعات تولیدی از مرز  311هزار گذشته است چنین بزه نظزر مزی رسزد کزه بزه زودی ایزن
فرایند در تعداد بیشتری از کارخانه جات ریخته گری کشور ما جزایگزین روشزهای سزنتی
دیگر خواهد شد دلیل این استقبال چیسزت اجزازه دهیزد ایزن مزایزا را بزه ترتیزب اولویزت
بصورت ریز و به اختصار شرح دهیم
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الف :جنبه های اقتصادی:
کاهش قیمت تما شده محصول و در شرایط کشور ما صرفه خوب ارزی،یکزی از عوامزل
بسیار مهم انتخاب یک روش است برآوردهای انجا شده برای قطعزات واقعزی صزنعتی در
واحدهای تولید کننده چدن با گرافیت کروی نشان داده شده است کزه قیمزت تمزا شزده
قطعات تولید شده از روش افزودن منیزیم در راهگاه حداقل 41درصزد از روشزهای سزنتی
کمتر است این کاهش قیمت تما شده از منابع زیر حاصل می شود
-1کاهش فروسیلیسیم منیزیم به مقدار کمتر از نصفچحدود 1/1درصد)نسبت به روشهای
دیگر
-2کاهش مقدار مذاب مورد نیاز برای بدست آوردن یک مقدارمعین قطعه ریختگی سالم
-4کاهش مقدار انرژی مصرفی
-3حذذ مرحله تلقیح توسط مواد جوانه زاچبه عنوان مثال فروسیلیسیم)%14
-4حذذ بخشی از هزینه های مربوف به استهالف ساختمان و ماشین آالت و ابزار
-4صززرفه جززویی در نیززروی انسززانی در رابطززه بززا حززذذ برخززی از مراحززل تولیززد و خززود
کارکردن آن
-1سالمت ویکنواختی خواص قطعات بدست آمده و در نتیجه کاهش قطعات معیوب
-1امکان افزایش مصرذ قراضه های فوالدیچبا درصزد منگنزز بزاالتر)و جزایگزینی آن بزه
جای شمشهای وارداتی
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بررسزززی مقایسزززه اقتصزززادی بزززین دو روش منیززززیم در راهگزززاهچروش جدیزززد)و روش
ساندویچیچروش قدیم)در کارخانه جات صنایع چدنی ایران
بررسی اقتصادی دو روش استفاده دار محفظزه فعزل وانفعزال بزا روش منیززیم در راهگزاه و
روش قدیمی نشکن سزازی بزا اسزتفاده از روش سزاندویچی در پاتیزل بزه منظزور ارزشزیابی
هزینه مواد مصرفی در دو روش و محاسزبه و مقزدار صزرفه جزویی ارزی و ریزالی صزورت
گرفته است
ارزشیابی براساس تولید  4111تن قطعه ریختگی سالم صورت گرفته است چنانچه میززان
بهره دهی ریخته گری را  41درصد و میزان خرابی قطعات را  % 11و میزان افزت مزواد در
اثر سوخت درکوره هنگا ذوب را  4درصد در نظر بگیزریم،در ایزن صزورت مقزدار کزل
مواد به کار رفته جهت تولید  4111تن قطعه سالم معادل  424 11تن برآورد می گردد
ب:عدم نیاز به مصرف شمشهای وارداتی:
تجربه های صنعتی انجا یافته در ایران نشان داده شده است که با اسزتفاده دار 111درصزد
قراضه فوالد وحتی از انواع نامرغوب که برخی از آنها محتوی آهن گالوانیزه نیز بزوده انزد
قطعات ریختگی از نظر کروی بودن گرافیتها وعد حضور کاربیدها در زمینزه مزورد قبزول
بخش کیفی کارخانه قرار گرفته است بدیهی است با حذذ مصزرذ شزمش وارداتزی ویزا
کاهش میزان مصرذ آن صرفه جوئی ارزی حاصله کامالٌ قابل توجه است
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عدم وجود کاربید در زمینه چدن
یکی از جنبه های نامطلوب تولید چدن نشکن در روشهای سنتی به ویژه در قطعات نزازف
حضور کاربید در زمینه چدن است این مسیله همواره به عنوان یزک مشزکل در تولیزد ایزن
نوع چدنها در نزد ریخته گران کشور ما مطرح شده است
ریخته گرانی که در ایران دو فرایند قدیم و جدید را با یکدیگر مقایسه نمزوده انزد بزه ایزن
نکته واقف هستند که تمایل به ایجاد کاربید در فرایند افزودن منیزیم در راهگاه در قطعات
حتی تا ضخامت  3میلی متزر چسزرپنجه راه آهزن تولیزد کارخانزه فزوالد ریزان)دیزده نشزده
است در خط تولید کارخانه صزنایع چزدنی ایزران در جریزان  4مزاه تولیزد مزداو قطعزات
اسززتفاده از مخلززوف آهززن قراضززهچحتی از انززواع نززامرغوب زنززگ زده و محتززوی آهززن
گالوانیزه)و راهگاههای برگشتی ویا حتی با استفاده از  111درصزد قراضزه فزوالد قطعزات
ریختگی با ساختار مطلوبی تولید شده اند چبا این تذکر که عناصر نامطلوب محتوی مزذاب
در حدکنترل شده ای قرار داشته اند)
در تولید قطعاتی به ضخامت تقریبی  4میلی متر وکربن در محزدوده  4/4-4/4و سیلیسزیم
در محدوده  2 -2/2و منگنز  1/4تا  1/4و حتی در حضور کر در شزارژ تزا حزد  1/1در
صدچو در موارد نادر تا  1/14درصد )قطعات در حالت سیاه تاب بزا زمینزه محتزوی حزدود
 31در صد پرلیت و  41درصد فریت تولید شده اند
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کاهش نقش عملیاتی کارکنان تولید در ایجاد عیوب ساختاری در قطعات
از مشکالت روش ساندویچی عد تمایل کارگران به کزار کزردن در کنزار پاتیزل سزرخ و
قرار دادن فرو سیلیسیم منیزیم در ته پاتیل و صزرذ دقزت کزافی در پوشزانیدن سزطح مزواد
است یکی از دالیل اصلی عزد موفقیزت روش سزاندویچی در ریختزه گریهزای کشزور مزا
همین عد قرار دادن صحیح منیزیم در پاتیزل اسزت در فراینزد افززودن منیززیم در راهگزاه
پ

از آنکه سیستم راهگاهی ،محفظه فعل وانفعزال ،تغذیزه هزا وبخشزهای دیگزر قالزب بزه

درستی طراحی وبه مورد اجرا گزذارد شزد بزا قزرار دادن مقزدار معینزی آلیزاژ در محفظزه و
ریختن مذاب در قالب،قطعات ریختگی با ساختار وکیفیت مطلوب بدست می آیند
عدم ایجاد دود و تمیز بودن فرایند
همززه ریختززه گرانززی کززه یززا روش سززاندویچی سززر وکززار دارنززد بززا دود غلززیظ سززفید
رنگ mgoحاصل از افزودن فروسیلیسزیم منیززیم بزه مزذاب در پاتیزل آشزنایی دارنزد برای
فضای آلوده واحدهای ریخته گری کشور ما که چندین بار دور تر از حد ایمنی اسزتاندارد
ایمنی وبهداشتی جهانی قزرار دارنزد حزذذ بخزار آلزوده منیززیم قزد کزوچکی در جهزت
کاهش فضای آلوده کارخانه می باشد
در اکثر کشورهای صنعتی جهان افزودن منیزیم به پاتیزل مزذاب نزه تنهزا بایسزتی زیزر هزود
انجا گیرد بلکه برای جلوگیری از آلوده سازی فضای بیرون کارخانه نیز از غبار گیریهزای
مناسبی استفاده می گردد
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در کارخانجاتی که مجهز به سیستم ذوب ریز اتومزات هستند،اسزتفاده از ایزن فراینزد سزاده
ترین،اقتصادی ترین وشاید در شرایط کشورما تنها راه افزودن منیزیم به مذاب چدن است
چه نکاتی را در این فرایند بایستی مورد توجه قرار داد
توصیه های زیر بر مبنای دوسال تجربه های آزمایشگاهی وصزنعتی نویسزندگان ایزن مقالزه
قرار دارد اما با توجه به نو بودن این فرایند در ایران می توان صزحت نکزات وتوصزیه هزای
ارائه شده را مورد تردید قرار داد به هر حزال بزا گذشزت زمزان ئکسزب تجربزه هزای بیشزتر
می توان به کلیه نکات تاریک ومبهم این فرایند دست یافت
-1سیستم راهگاهی

بدون تردید مهمترین بخش قالب در این فراینزد سیسزتم راهگزاهی ومحفظزه فعزل وانفعزال
است برای هر میزانی از جریان مذاب در قالب،میزان منیزیم جزذب شزده در مزذاب را مزی
توان با تغییر سطح مقطع محفظه فعل وانفعال کنترل نمود از طریق تجربزه بزه اثبزات رسزیده
است که بین سه عامل زیر یک رابطه ریاضی وجود دارد
* میزان ویا تمایل به حاللیت آلیاژ محتوی منیزیم در مذاب
* میزان یا دبی جریان مذاب در قالب
* سطح مقطع محفظه فعل وانفعال
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تجربه نشان داده است که برای مذاب چدنی کزه در محزدوده حرارتزی  1324+11درجزه
سانتی گراد قرار دارد با روابط سه گانه فوق تقریبزا ثابزت خواهزد بزود در شزکل  1سیسزتم
راهگاهی مناسب در این فرایند نشان داده شده است

سیستم راهگاهی برای یک یا دو قطعه در هر درجه،راهباره هاچراهگاههای فرعی)بزه قطعزه
ویا تغذیه متصل می گردد
مجموع سطوح مقاطع راه باره ها

A=X

سطح مقطع راهبار

B=X+ %10X

سطح تنگه روی محفظه

C=X+ %12 X

سطح مقطع راهبار دو

D = X + % 30 X

کمترین سطح مقطع راهگاه بار ریز

E >X+% 30 X
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چبرای محاسبه  Eبه توضیحات اضافی این نوشته مراجعه گردد)
اجزاءمهم سیستم راهگاهی در فرایند افزودن منیزیم در راهگاه به صورت زیر است
*حوضچه و راهگاه بار ریز
*محفظه فعل وانفعال
*خروجی مذاب از محفظه فعل وانفعال
*راه بار وتله های آشغالگیر
*راهباره ها
*تغذیه
*محفظه قالب
*سیستمی که کنترل کننده تنگه است
شکل ابعاد و مراحل قرار این اجزاء می توانزد از یزک کارخانزه ریختزه گزری بزه کارخانزه
دیگری کتفاوت باشد به هر حال در هر واحد ریخته گری بایستی از اجزاء معینزی اسزتفاده
نمود،این اجزاء درف گردیده و به درستی کنترل گردند
حوضچه و راهگاه بار ریز:
در حقیقت ویژگیهای حوضچه و راهگاه بار ریز در این فرایند بزا روشزهای دیگزر متنزاوب
نمی باشد ذوب ریزی در حوضچه می تواند دستی ویا اتوماتیک انجا گیزرد در طراحزی
ال در حزدی در نظزر مزی گیرنزد کزه مزذاب
سیستم های راهگاهی اندازه حوضچه را معمزو ٌ
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مورد نیاز یک ثانیه قطعه را تامین نمایند برای مثال چنانچه وزن مذاب ریخته شده در قالب
 41کیلوگر بوده و برای پر کردن قالب  14ثانیه زمان الز باشد وزن مذاب در حوضزچه
ها حداقل بایستی

30
2
15

کیلوگر باشد به نظر نویسندگان این نوشته بهتر است حوضچه

را حتی از این مقدار هم بزرگتر در نظر گرفت تا در تما جریان بار ریزی حوضچه کاهش
یابد ،طول زمان پر شدن قالب از مذاب افزایش خواهد یافت
اگر چه بهترین شکل برای راهگاه بار ریز شکل مخروطی است تنها به دلیل سزهولت قالزب
گیری ماشین این مخلوف را بطور وارونزه در قالزب تعبیزه مزی کنند لزذا منظزور از کمتزرین
سطح مقطع راهگاه بار ریز یا Eقسسمت زیر حوضچه است نکته مهم آن است که شرف
 E > X+30 % Xآورده شده در شکل  1الز بوده اما کافی نیست زیزرا دبزی جریزان
مذاب از سطح مقطع Eبایستی بیشتر از دبی جریان مذابی از راهباره ها باشد
میزان دبی جریان مذاب از سطح مقطع  Eچزیر حوضچه) برابر است با:
Re  v2  E  Fr . 2 gh.e

که سرعت جریان مذاب از قسمت باالی راهگاه بارریز
)Ve : (cm / sec

دبی جریان مذاب ار مقطع E
عامل افت اصطکاکی
شتاب ثقل :

)Re : (cm 3 / sec

Fr :

)A : (cm
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فاصله عمودی بین سطح موجود در حوضچه و سطح مقطع E
)H : (cm

چنانچه راهباره ها در سطح جدایش قالب قرار گیرند دبی جریان مذاب از مجمزوع سزطوح
مقاطع راهباره ها برابر خواهد بود با :
که

R A  V A . A  FR 2 gh.a

مجموع سطوح مقاطع راهباره ها

) A : (cm 2

فاصله عمودی بین سطح جدایش قالب ومذاب موجود در حوضچه است

)H : (cm

هنگامی قانون تداو تحت هر شرایطی برقرار است که سیستم راهگاهی کامالً از مذاب پزر
باشد یعنی :
Re  Ra

H .E  H A

شرایط الز برای آنکه سیستم راهگاهی فشاری باشد

H
h

EA

مطابق شکل  2محل اتصال راهبار  Dبه محفظه فعل وانفعال بایستی بزه گونزه ای باشزد کزه
در محل اتصال به محفظه گشاد شده وحداقل  %81ظلع محفظه را ب وشاند
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محفظه فعل وانفعال
همانطوریکه که قبالٌ گفته شد سطح مقطع محفظه فعل وانفعال مشخص کننده میزان منیزیم
جذب شده در مذاب در واحد زمان است برای تعیین سطح مقطزع محفظزه فعزل وانفعزال از
عامل حاللیت،یعنی رابطه زیر استفاده می گردد

عامل حاللیت نشان دهنده میزان منیزیم جذب شده است میزان منیزیم مزورد نیزاز در قطعزه
بستگی به ضخامت قطعه،نوع فروسیلیسیم منیزیم مصرفی و وزن مذاب ریخته شده در قالب
دارد مقدار عامل حاللیت در بیشتر موارد بین  1/14تزا  Kg/sec. cm 2 1/11قزرار دارد
هر قدر ضخامت قطعه ریختگی بیشتر باشد مقدار عامزل حاللیزت را بایسزتی کزوچکتر در
نظر گرفت برای مثال جهت قطعات با جزداره ضزخیم چنانچزه مقزدار منیززیم باقیمانزده در
قطعه 1/14در صد مزورد نیزاز باشزد،الز اسزت مقزدار عامزل حاللیزت را  1/144در نظزر
گرفت به هر حال این نکته در نظرگرفته شود که میزان منیزیم الز در قطعزه بزرای کزروی
نمودن گرافیت در این فرایند از مقدار منیزیم الز در فرایندهای سنتی کمتر است
در اولین تجربیات آنجا شده در ایران با استفاده از آلیاژهای مختلف فروسیلیسیم منیزیم 4
تا  %1که دارای مقادیر متفاوتی کلسیم،آلومنیو وREبودند دیده شزد کزه عامزل حاللیزت
تحت تأثیر این عناصر قرار گرفته ومهمتزرین تزأثیر را کلسزیم نشزان مزی داد بطزور کلزی بزا
افزایش مقدار کلسیم در آلیاژ میزان حاللیت کاهش یافتزه ولزذا بایسزتی از عامزل حاللیزت
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کوچکتری استفاده نمود تجربه دیگری که در این زمینزه بزه دسزت آمزده آن اسزت کزه بزا
کوچکتر شدن قطعات ریختگی و رسزیدن بزه حزدود  4کیلزوگر بزه پزایین اعمزال فراینزد
منیزیم در راهگاه با مشکالت بیشتری همراه است
در ریخته گری قطعاتی به وزن  1/4کیلوگر که در هر درجه  1قطعه جای داده شده بزود
در تولید انبوه این قطعات مشاهده گردید که راهگاهها به خزوبی نشزکن شزده امزا قطعزات
دارای مقادیر باالیی گرافیت ورقه ای هستند این موضزوع نشزان داد مزذاب اولیزه قزادر بزه
جذب منیزیم کافی نبوده ولذا اولین مذاب وارد شده به محفظه قالزب فاقزد منیززیم جزذب
شده کافی نبوده است برای رفع این مشکل دو تمهید درتولید تما قطعات سبک به کار
رفت
 -1کاهش عامل حاللیت از 1/14به 1/134
-2ایجاد گودی در پای تله های آشغالگیر به منظور قرار گزرفتن مزذاب اولیهچکزه محتزوی
مقدار کمتری منیزیم جذب شده است)
نتایج حاصل از چنین تمهیدی بسیار جالب بوده:
الف -مقدار مصرذ فرو سیلیسیم منیزیم  4درصدچمحتوی  1/1درصد کلسیم)از  1درصد
به  1/1درصد کاهش یافته چحتی می توان مقدار آن را در صزورتیکه گزوگرد مزذاب زیزر
 1/11درصد باشد به  1/44درصد تقلیل داد )
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ب-راهگاهها کامالٌ نشکن شده و در جریان ویبره کردن قالب وتخلیه ماسه شکسته شزده و
برداشتن آن از روی نوار نقاله برای کارگران سهل تراست
اگر چه طرحهای جدید برای محفظه فعزل وانفعزال در سزالهای اخیزر پیشزنهاد شزده کزه از
طریق آن ادعا شده می توان به حاللیت یکنواختی دست یافته ولی این طرح ها مورد توجه
ریخته گران ما قرار نگرفته است،در شکل  4یک محفظه مخروطی نشان داده شده که ایده
آن در سال  1811توسط پتروچنیکو روسی داده شده است

در محاسبه سطح مقطع محفظه فعل وانفعال نیاز به دانستن زمان ریخزتن مزذاب داریم طزول
زمان ریخزتن مزذاب در قالزب در مزورد چزدنهای نشزکنچبه منظزور جلزوگیری از سزوختن
منیزیم در راهگاهها)همواره کوچکتر ازحالت مربوف به چدن خاکسزتری اسزت تجربیزات
بعدی انجا شده بر روی قطعات به دست آمده از رابطه

t  (1 / 23  . / 6d ) w

www.Iran-mavad.com

مرجع اینترنتی مهندسین مواد

34

که در منبع مراجعزه آورده شزده  2تزا  3دقیقزهچیعنی زمزان رسزیدن مزذاب از حوضزچه بزه
محفظه) افزوده گردد احتماالٌ برای قطعات بزرگ چنین عملی ضرورت نخواهد داشزت در
مورد ریخته گری قطعات کوچک و متوسط،زمان ریختن تجربزی را مزی تزوان از شزکل 3
محاسبه کرد چاین نمودار حاصل تجربیات مرکز پزژوهش متزالورژی رازی بزوده و احتمزاالٌ
تغییراتزی بززر روی آن بززا کسززب تجربزه ای بیشززتر وجززود دارد)بززه هزر حززال درایززن نمززودار
ضخامت قطعه ریختگی به عنوان عامل مهمی در زمان پرکردن قالب تأثیر داده نشده است

ارتفاع محل فعل وانفعال با شیب  2تا  4درجه بوده ومنظزور از سزطح قطعزه محفظزه سزطح
قرار گرفته در نصف ارتفاع محفظه است چنانچه فضای درجه اجازه قرار دادن محفظه فعل
ال
وانفعزال را ندهزد ویزا نخزواهیم از یزک سیسزتم راهگزاهی جدیزد در یزک قالزب کزه قزب ٌ
راهگاهها در آن تعبیه شده است،استفاده کنیم میتوان محفظه را در حوضچه قرار داد
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در صورت استفاده از یک یا چند محفظه،نکته مهم آن است که ورود مذاب بزه هزر قطعزه
در قالب به طور یکنواخت انجا گیرد از آنجائیکه بهترین شکل برای محفظزه مقطزع مربزع
است از اشکال با مقطع مربع مستطیل بایستی حتزی المقزدور پرهیزز گردد بعضزی از ریختزه
گران نیز از محفظه با مقطع نیم کره نیز با موفقیت استفاده نموده اند
خروجی محفظه
کنترل ابعادی ومحل استقرار تنگه خروجی از محفظه بسیار مهم بزوده زیزرا ایزن قسزمت از
سیستم راهگاهی کنترل کننده میزان مذاب اولیه جریان یافته در راهگاهها و در نتیجه میزان
منیزیم جذب شده در مذاب اولیه ورودی به محفظه قالب می باشد معموالٌ سطح مقطع آنرا
 12درصد بیشتر از تنگه اولیهچیعنی مجموع سطوح مقاطع راهباره ها)در نظر می گیرند
در بعضی از سیستمهای راهگاهی این قسزمت از سیسزتم را بزه عنزوان تنگزه اصزلی در نظزر
گرفته از تنگه خروجی محفظه به بعد سیستم راهگاهی غیر فشاری خواهد بود
تنگززه خروجززی محفظززه در قسززمت بززاالی محفظززه در درجززه رویززی یززارزیری تعبیززه مززی
گردد محل قرار این تنگه بایستی به گونه ای انتخاب گردد تا توقفی در مذاب جریان یافتزه
از محفظه فعل وانفعال بوجود آمده وقبل از ورود مذاب به راهبزار تمزاس الز بزین مزذاب
وآلیاژ منیزیم دار در محفظزه قالزب بوجزود آیزد برای انجزا ایزن منظزور بهتزر اسزت تنگزه
خروجی محفظه بر روی سطح محفظه منطبق شده و در درجه باالیی تعبیه گردد محل قزرار
تنگه خروجی بایستی به گونه ای باشد تا از ایجاد هر گونه جریان مزرده مزذاب در محفظزه
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فعل وانفعال جلوگیری کند براسزاس معیارهزای اولیزه طراحزی هزر عزرض تنگزه خروجزی
بایستی حداقل  %14یک ضلع محفظه انفعال را ب وشاند شکل  4aتجربیات انجا یافتزه در
کارخانه جات صنایع چدنی ایران که ماسه خط از نوع تر بوده و حداکثر استحکا فشزاری
آن حدود 11 psiمی باشد به خاطر کم بزودن ضزخامت منطقزه منطبزق شزده ماسزه شزویی
شدیدی بوجود آمده ولذا ناچزاراٌ ازطزرح نشزان داده شزده در شزکل  4bاسزتفاده گردیزده
است
راهبار وتله های آشغالگیر
در تولید تمزا قطعزات تمیزز ریختگزی وبزا حزداقل ضزایعات الز اسزت در طزرح سیسزتم
راهگاهی و پیش بینی تله های آشغالگیر دقت کافی بکار رود در فرایند افزودن منیززیم در
راهگاه توجه به این مسائل ضرورت بیشتری دارد زیرا مواد مضر حاصل از واکزنش مزذاب
ومنیزیم به عنوان نا خاصیهای ناخواسته وارد محفظه قالب می گردد برای جزدا کزردن ایزن
ناخالصیها از مزذاب الز است،سزرعت جریزان مزذاب در راهبزاره بزه مقزدار الز کزاهش
یابد سطح مقطع هر راهبار در تولید چدن نشکن بسزتگی سزرعت جریزان مزذاب در راهبزار
دارد به گونه ای که منجزر بزه تولیزد قطعزه ای سزالم وتمیزز گردد بسزیاری از پژوهشزگران
توصیه نموده اند که عالوه بر آنکه حداقل فاصزله بزین تنگزه محفظزه فعزل وانفعزال واولزین
راهباره نبایستی کمتر از  14cmباشد بلکه سرعت جریان مزذاب در راهبزار نیزز بزین  1تزا
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 12اینچ بر ثانیه در نظر گرفته شودچسزطح مقطزع راهبزار *3/دبزی جریان=سزرعت جریزان
مذاب)که  3حجم یک پاند از فلز بر حسب اینچ مکعب می باشد

*هر قدر راهبار کوتاهتر باشد سرعت جریان مذاب در آن را باید کمتر در نظر گرفت
*هر قدر راهبار طویلتر باشد سرعت جریان مذاب را می توان بیشتر در نظر گرفت
*هر قدر ریختن مذاب سریعتر باشد بایستی از راهبار با سطح مقطع بزرگتر استفاده کرد
مهمترین مزایای جریان مذاب با سرعت باال آن است که راهبار،سریعتر پر شده وبهره دهی
قطعات افزایش می یابد محدودیت ها ومضار چنین سیستمی آن است که اوالٌ :ماسه شویی
در سیستم راهگاهی بوجزود آمزده وثانیاٌ:امکزان جزدا شزدن ناخالصزیهای سزبکتر از مزذاب
وجمع شدن آنها در سطح مذاب در سیستم راهگاهی نخواهد بود در مزواردی کزه از ماسزه
تر با استحکا پایین استفاده می شود،بایستی از سیستم جریان مزذاب بزا سزرعت بزاال پرهیزز
شود بسیاری از ضایعات قطعات ریختگزی در نتیجزه وجزود ناخالصزیها در قطعزه بزوده کزه
یکی از عوامل آن استحکا پایین ماسه است از طرذ دیگر استفاده از سیسزتمی بزا جریزان
مذاب با سرعت کم پاسخ الز برای از بین بردن عیوب حاصل از آخالها نخواهد بود بسزته
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به محل قرار تنگه هزا در سیسزتم راهگزاهی حتزی بزا وجزود راهبزاره هزایی بزا سزطح مقطزع
بزرگ،ناخالصیها وآخالها به محفظه قالب راه یافته اند چنین حالتی هنگامی اتفاق مزی افتزد
که قبل از پر شدن کامل راهبار ازمذاب قسمتهایی از محفظه قالب قزبالٌ پزر شزده اند حسزن
سیسستم راهگاهی کامالٌ فشاری آن است که راهبار قبل از محفظه قالزب از مزذاب پزر مزی
گردد به هر حال با راهباری به سطح مقطع  %11بیشتر از راهباره سزرعت مزذاب در راهبزار
بزززززه  21تزززززا  41ایزززززنچ بزززززر ثانیزززززه مزززززی رسزززززد چنین سزززززرعتی ناخالصزززززیهای
 mg2,s,mgsio2,sic,mgoرا به همراه ماسه شسته وارد محفظه قالب می نماید
عموماٌ جریان مذاب با سرعت کم در سیستم راهگاهی اوالٌ از ماسه شویی جلوگیری کزرده
وثانیاٌ به آخالها وناخالصیها فرصت جزدا شزدن از مزذاب را مزی دهزد عیزب ایزن روش آن
است که زمان پر شدن قالب تز مذاب طوالنی شده وبهره دهی قطعه نیز کزاهش مزی یابزد
در فرایند افزودن منیزیم در راهگاه الز است از ایجاد هزر گونزه گوشزه تیزز در راهگاههزا
پرهیز گردد از طرذ دیگزر اسزتحکا ماسزه را حتزی المقزدور بایسزتی بزا کزاهش رطوبزت
وافزودن چسبهایی نظیر مواد نشاسته ای ویا استفاده از ماشینهای قالبگیر با فشار باال افززایش
داد یک نکته الز آن است که مواد کربنی افزودنی به ماسزه نیزز بایسزتی محتزوی گزوگرد
پایینی بوده زیرا در غیر این صورت حضور گرافیتهای ورقزه ای در سزطح قطعزات اجتنزاب
ناپذیر خواهد بود
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راهباره ها
از آنجائیکه ضخامت راهباره ها کمتر از ارتفزاع راهبزار مزی باشزد لزذا امکزان جمزع شزدن
ناخالصیها و آخالها در راهبار بیشتر می باشد مناسب ترین روش تعیین سطح مقطع راهبزاره
چیا راهباره ها)استفاده از رابطه زیر است که اجزاء آن قبالٌ در منبزع مراجعزه 4تشزریح شزده
است

7 / 48WKg
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از آنجائیکه اکثر قریب به اتفاق قطعات چدن نشکن دارای تغذیزه اسزت لذا راهبزاره هزا بزه
تغذیه وصل شده و عمالٌ سطح مقطع گردن تغذیه از راهباره ها بیشتر است
تغذیه
چنانچه از قالبگیری با ماسه تر استفاده می شود مناسزب تزرین روش تغذیزه گزذاری تقلیزل
فشار است استفاده از این روش باعث می گردد که قطعات دارای حفره های انقباضی اولیه
ماکروسکوپی نبوده وعلیرغم استحکا کم قالبها،تغییر شزکل ابعزاد قالزب و درنتیجزه قطعزه
ناچیز باشد
نوع آلیاژ فروسیلیسیم منیزیم
همانطوریکه در منبع مراجعزه  4اشزاره شزد تمزا آلیاژهزای فزرو سیلیسزیم  4تزا  1درصزد
موجود در ایران قادر به کروی نمودن گرافیت در قطعات بوده اند مناسزبترین انزدازه ذرات
بین  1تا  3میلی متر می باشد،وجود هر نوع ذرات زیر  1میلی متر شدیداٌ قابلیزت حاللیزت
را تغییر داده وموجبات پیدایش عیوب در قطعات را فراهم می آورد
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مهمترین عناصری که در آلیاژ Fesimgبجز عناصزر اصزلی آهن،سیلیسزیم ومنززیم وجزود
دارد عبارتند از کلسیم،آلومنیو و سریم ،والنتانیمچ )REاگر چه در حال حاضر نمزی تزوان
تأثیر دقیق این عناصر را بر مرغوبیت قطعات مشخص نمود به هر حال این تزأثیرات شزناخته
شده اند:
کلسیم تمایل به ایجاد آخالها وناخاصیها در مذاب را افزایش می دهد از طزرذ کلسزیم بزه
عنوان عناصر مفیدی کنترل کننده سرعت حاللیت Fesimgبوده وموجزب مزی گزردد تزا
منیزیم به صورت یکنواختی در مذاب حل گردد کلسیم با منیزیم تشزکیل  Mg 2 acداده
که ماده پایدار است لذا وجود کلسیم در آلیزاژ باعزث مزی گزردد تزا  Fesimgسزریعاٌ در
مذاب حل نشده وآخرین مذابی که وارد محفظه قالب مزی گزردد نیزز محتزوی مقزدار الز
منیزیم باشد از طرذ دیگر کلسیم در مقایسه با منیزیم گوگرد زدای قوی تزری بزوده و هزر
دو تمایل به اکسیژن زدائی بیشتری دارند
این احساس وجود دارد که در حضور منیزیم،کلسیم تمایل بیشزتری بزه تشزکیل سزولفیدها
واکسیدها داشته ولذا منیزیم این امکان را خواهد یافت تا تنهزا بزه نقزش اصزلی خزود یعنزی
کروی نمودن گرافیتها ب ردازد به هر حال تأثیر کلسیم به عنوان افزایش دهنده ناخالصزیها و
آخال ویا کاهش دهنده آنها نکات مبهمی هسزتند کزه نیزاز بزه انجزا تجربزه هزای بیشزتری
دارند سریم اگر چه اکسیژن گیر قوی درمذاب چدن است اما تدثیر بسیار زیزادی بزر زمینزه
چدنچقابلیت فریتز دائی)دارد تأثیر دیگر سریم بر تعداد گرافیتهای کزروی در واحزد سزطح
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می باشد از طرذ دیگر حضور النتزانیم باعزث کزاهش ناخالصزیها وآخالهزا در مزذاب مزی
گردد براساس تجربیات بدست آمده ترکیب شیمیایی دو نوع آلیاژ تجزارتی کزه در آلمزان
جهت فرایند افزودن منیزیم در راهگاه بکار می رود در زیر ارائه شده است ذکر ایزن نکتزه
الز است کزه در ژاپزن از انزواع فروسیلیسزیم منیززیم عزاری از اکسزیژن در فراینزد نشزکن
وراهگاهها و آلیاژچ )2برای هنگامی است که از قراضه آهن وبرگشتی قطعزات وراهگاههزا
استفاده می گردد
گوگرد محتوی مذاب
ایده آلترین مقدار برای گوگرد محتوی مذاب حد زیر  1/11درصد اسزت به هزر حزال در
اکثر تجربه های انجا یافته در ایران مقدار گوگرد در  1/114یا حتی 1/114درصد بزوده
است چنانچه تله های آشغالگیر به درستی به کار روند،حتی باگوگرد  1/12درصد نیز می
توان قطعات سالم و مرغوب تولید نمود در چنین حالتی بایستی مقدار فرو سیلیسزیم منیززیم
مصرفی را به  1/1تا  1/2درصد افزایش داد از آنجائیکه عمل گوگرد گیری را به سهولت
می توان توسط کاربید کلسیم یا آهک کلسینهچترجیحاٌ آهک کلسینه % 4+فلور س ار)بطور
اقتصادی انجا داد لذا بهتر است که گوگرد مزذاب مصزرفی در فراینزد افززودن منیززیم در
راهگاه زیر 1/11درصد باشد
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عیوب در قطعات ریختگی و طرق رفع آنها
حضورعیوب زیردر قطعات ریختگی متحمل بوده که به سهولت می توان آنهزا را برطزرذ
نمود
 -1ناخالصیها و آخالها

از آنجائیکه واکزنش بزین مزذاب چزدن و آلیزاژ فزرو سیلیسزیم منیززیم در قالزب انجزا مزی
گیرد،لذا وجود مقادیری ناخالصیها و آخالهای مضر درمذاب اجتناب ناپذیر است اهم ایزن
ناخالصززیها عبارتنززد از mg 2ca,mg2s ,mgsio2 ,sic ,mgoبززه همززراه انززواع
اکسیدها عد توجه به نکات زیر موجب وارد شدن این ذرات به محفظه قالب می گردد
الف -سیستم راهگاهی نامناسب وعد پزیش بینزی تلزه هزای آشزغالگیر ویزا بززرگ نمزودن
مقاطع راهباره ها
ب-بارریزی منقطع مذاب در قالب
ج-عد پر بودن راهگاهها از مذاب در تما طول جریان بارریزی
تجربه نشان داد که برطرذ کردن نکات فوق بزه سزهولت میسزر بزوده واکثریزت قریزب بزه
اتفاق قطعات تولیدی در ایران فاقد عیوب فوق بوده اند
-2حفره های ریز در مجاورت گردن تغذیه

این حفره ها مربوف بزه عزد دقزت در طراحزی تغذیزه هزای مناسزب در قطعزات بزوده وبزه
سهولت می توان با ارائه طراحی صحیح وکنتزرل درجزه حزرارت ریخزتن مزذاب وافززایش
کیفیت متالورژیکی مذاب این نوع عیوب را برطرذ نمود
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-3احتمال ایجاد کشیدگی در سطح فوقانی بعضی از قطعات

چنانچه ظاهر سطح نشان دهد که کشیدگی حاصزل از عزد تغذیزه گزذاری صزحیح قطعزه
نیست،چنین عیبی را می توان به وجود بخار منیزیم در مذاب هنگا ورود به محفظزه قالزب
دانست در طول تجربیات انجا یافته تنها یک مورد از چنین عیبی مشاهده شده کزه مربزوف
به کوتاه بودن طول راهبار بود چبدلیل کوچک بودن درجه)در صورتیکه طول مسیر مزذاب
از محفظه فعل وانفعال به محفظه قالب طوالنی باشد بخزار منیززیم قبزل از ورود بزه محفظزه
قالب جذب مذاب می گردد
نتیجه گیری
فرایند افزودن منیزیم در راهگاه به دلیل ویژگیهای تکنیکی وجاذبه های اقتصادی آن مورد
پذیرش صنایع ریخته گری ایران قرار گرفته اسزت طبیعی اسزت بزرای بهزره وری کامزل از
چنین فرایندی الز است تا دانش و بینش خود را به همراه تجربزه افززایش دهیم اطالعزات
ارائه شده در این نوشته به استثناء قسزمتهایی کزه بزه منزابع ان مراجعزه شزده است،برداشزت
شخصی نویسندگان مقاله بوده ولذا می تواند مورد تردید وتجدید نظر قرار گیرد
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فصل چهارم
کاربرد قطعات چدن نشکن در صنعت
چدن نشکن یک ماده مهم مهندسی شناخته شده است رشد وتوسزعه تولیزد قطعزات چزدن
نشکن در صنایع مختلف اهمیت این ماده مهندسی را ثابت می نماید عمزده تزرین مصزرذ
قطعات چدن نشکن در صنعت لوله سازی و خودرو سازی می باشد حدود  %31کل تولید
چدن نشکن در جهان در صنعت لوله ریزی وحدود% 21در صنایع خودرو سزازی مصزرذ
می شود
چدن نشکن درصنعت خودرو سازی
صنعت خودرو سازی در تولید انبوه چدنهای نشکن سهم بزرگی دارد ایزن تقاضزا پتانسزیل
تجاری بسیار خوبی را برای کارخانجات ریخته گری چدن نشکن به عنوان تأمین کنندگان
این صنعت ایجاد مزی کنزد ترکیب اسزتثنائی ،اسزتحکا کششزی بزاال مقاومزت بزه ضزربه و
خستگی،چقرمگی خوب،مقاومت با سایش وقابلیت ماشینکاری مطلزوب قطعزات چزدنهای
نشکن موفقیت این ماده را در صنعت خودرو سازی تضمین می کند
قطعززاتی نظیززر آکسززل،توپی چرخ،میززل لنگها،منیفولززد دود،انگشززتی سززوپا ،بازوی انتقززال
دهنده نیرو،دنده های پینیون،اتصاالت ترمز،چدن نشکن در سزاخت چزرخ دنزده هزا نمونزه
هایی از قطعاتی هستند که درخودرو سازی از چدن نشکن تولید می شوند
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میل لنگ ها
میل لنگ خودرو یکی از موفقترین قطعات چدن نشکن می باشد ونخستین تفسیر برای ایزن
قطعه از فوالد آهنگری به چدن نشکن در سزال 1841انجزا پزذیرفت این تفسزیر از فزوالد
آهنگری به چدن نشکن دارای مزایای زیر بود:
-1کاهش قیمت تما شده قطعه
-2خواص بهتر ماشین کاری وکاهش مقدار ماشین کاری
-4انعطاذ بیشتر در طراحی
-3خاصیت جذب ارتعاش بهتر چدن نشکن که باعث کاهش لرزشهای پیچشی است
میل لنگ خودرو باید دارای مشخصات مکزانیکی وفیزیکزی یکنواخزت از جملزه مقاومزت
خستگی باال،سطح ماشین کزاری شزده مقاو ،سزختی ،مقاومزت پیچشزی خزوب و خزواص
ماشینکاری مطلوب باشد
برای تهیه میل لنگ از چدن نشکن آستم ر شده استفاده مزی شود اسزتفاده از چزدن نشزکن
آستم ر شده موجب بزاال رفزتن اسزتحکا در ضزمن کزاهش وزن قطعزه مزی شزود و سزطح
ماشینکاری شده مقاو با ساختار بینایتی بدست می آید دقت ابعزاد قطعزات تولیزد شزده بزه
روش قالبگیری شلچ ) shellوماسه تر به انزدازه ای اسزت کزه نیزازی بزه ماشزینکاری زیزاد
ندارد

www.Iran-mavad.com

مرجع اینترنتی مهندسین مواد

46

فصل پنجم :
تولید میل لنگ به توسط افزودن منیزیم از طریق راهگاه
با توجه به اینکه هدذ اصلی این پروژه بر امکان تولید عملی میل لنزگ بزه توسزط افززودن
منیزززیم از طریززق راهگززاه اسززت کارهززای عملززی مربوطززه در حززال انجززا در یکززی از
کارخانجات تولید میل لنگ است که پ

به پایان رسیدن کار عملی نتایج آن بزه صزورت

عملی برای استاد راهنما و کارخانه مربوطه ارائه خواهد شد
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