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  فھرست                                                                                           صفحھ

  ٢٩۶  ..............................................  فصل نھم: ریختھ گری دوغابی
  ٢٩٧  ....................  ابیساخت مادر قالب گچی مناسب برای ریختھ گری دوغ -١-٩

  ٢٩٧  .................  انتخاب رزین برای ساخت مادر قالب رزینی(کامپوزیتی) -١-١-٩

  ٢٩٧  .....................................................  رزین ویژگی ھای مکانیکی -٢-١-٩

  ٢٩٨  .................................................................  رزین چقرمگی -١-٢-١-٩

  ٢٩٨  .................................................................  رزین چسبندگی -٢-٢-١-٩

  ٢٩٩  ...................................  رزین مقاومت در برابر عوامل محیطی -٣-٢-١-٩

  ٢٩٩  .........................................  )R T Mقالب گیری با انتقال رزین ( -٣-١-٩

  ٣٠١  ...............................................................................  قالب گچی -٢-٩

  ٣٠١  ..................................................................  دوغابی ریختھ گری -٣-٩

 ٣٠١  .............................  )drain castingلی(توخادوغابی ریختھ گری  -١-٣-٩

  ٣٠٢  .................................  )Solid casting(ریختھ گری دوغابی توپر -٢-٣-٩

  ٣٠٣  ...............................................................  روش ریختن یك گلدان -۴-٩

  ٣٠٣  ..........................................................................  بستن قالب -١-۴-٩

  ٣٠٣  ......................................................................  ریختن دوغاب -٢-۴-٩

  صفحھ                                         فھرست                                                  

  ٣٠۴  .......................................................................  تخلیھ دوغاب -٣-۴-٩

  ٣٠۴  ...............................  گچی روش بیرون آوردن قطعھ از داخل قالب -۴-۴-٩

  ٣٠۵  ..........................  ھای گلروش استفاده از دوغاب اضافی و تراشھ -۴-۵-٩

  ٣٠۵  .................................................  گریبدنھ ریختھ  اولیھ پرداخت -۴-۶-٩

  ٣٠۵  ............................................  صاف كردن و جھت دادن بھ ذرات -٧-۴-٩

  ٣٠۶  ........................................   بدنھ ریختھ گری پرداخت كردن با آب -٨-۴-٩

  ٣٠۶  .......................................  شدن بدنھ پس از خشک پرداخت كردن -٩-۴-٩

  ٣٠٧  ..........................................................  بدنھ خشک تراشیدن -١-٩-۴-٩

  ٣٠٧  ....................................................  پرداخت كردن روی چرخ -٢-٩-۴-٩

  ٣٠٨  .....................................  پرداخت كردن قطعھ با دستگاه تراش -٣-٩-۴-٩

  ٣٠٨  ...............................................  ابزار تراشیدن و صاف كردن -۴-٩-۴-٩

  ٣٠٩  .........................................  اغذ سمبادهپرداخت كردن بدنھ با ك -۵-٩-۴-٩

  ٣٠٩  ...............................................................  ریختھ گری تحت فشار -۶-٩



 ٣٢١

  ٣١٠  ...........................................................................  نوع بدنھ  -١-۶-٩

  ٣١١  ......................  خواص دوغاب مناسب برای ریختھ گری تحت فشار -٢-۶-٩

  ٣١٢  .............................................................  شکل دھی تحت فشار -٧-۶-٩

  ٣١۵  .....................................................................  نگھداری قالب -۶-۴-٩

  ٣١۶  .................................  ریختھ گری دقیق قطعات فوالدی و سرامیکی  -٧-٩

  ٣١۶  ............................................  روش قالب گیری پوستھ سرامیکی -١-٧-٩

  ٣١٧  .............................................  روش تھیھ پوستھ ھای سرامیکی -٢-٧-٩

  ٣١٧  ....................................................................  مواد دیرگداز -١-٢-٧-٩

  ٣١٨  ...............................................................  ماسھ سیلیسی -١-١-٢-٧-٩

22نویرکز -٢-١-٢-٧-٩ SiOZrO......................................................  ٣١٩  

  ٣١٩  ........................................................................  آلومینا -٣-١-٢-٧-٩

  ٣١٩  ........................................  نیت و آندالوسیتاسیلیم، کاینیت -۴-١-٢-٧-٩

  ٣١٩  ........................................................................  مولیت -۵-١-٢-٧-٩

  ٣٢٠  ...................................................................  والستونیت -۶-١-٢-٧-٩

  ٣٢٠  ........................................................  دیاسپور و بوکسیت -٧-١-٢-٧-٩

  ٣٢٠  ..........................................................................  اندازه دانھ -٣-٧-٩

  فھرست                                                                                           صفحھ

  ٣٢٠  ...............................................................  )Binder(چسب ھا -۴-٧-٩

  ٣٢١  ................................................................  سیلیس کلوئیدی -١-۴-٧-٩

  ٣٢٢  .............................................  اجزاء دیگر تشکیل دھنده دوغاب -۵-٧-٩

  ٣٢٢  ....................................   ذوب و ریختھ گری شده یلیسس دوغاب -۶-٧-٩

  ٣٢٣  ....................................................................  دوغاب زیرکنی -٧-٧-٩

  ٣٢۴  .......................................................  دستگاه ھای مخلوط کننده -٨-٧-٩

  ٣٢۴  ........................................................................  خشک کردن -٩-٧-٩

  ٣٢۵  ......................................................................  کنترل فرآیند -١٠-٧-٩

  ٣٢٧  .............................................  فصل دھم: شکل دادن پالستیک
  ٣٢٨  ................................................................................  تعاریف -١-١٠

  ٣٢٨  ..............................  )Medium plastic clay(گل نیمھ پالستیك -١-١-١٠

  ٣٢٨  ....................................  )Soft plastic clay(گل پالستیك نرم -٢-١-١٠  



 ٣٢٢

  ٣٢٨  ..................................  )Stiff plastic clay(گل پالستیك سفت -٣-١-١٠  

 ٣٢٨  ................................  )Memory of Claysرسی ھا( حافظھ در -۴-١-١٠

  ٣٢٩  ...................................................  تھیھ و آماده سازی خمیر بدنھ -٢-١٠

  ٣٢٩  ......................................................  )Filtrationفیلتر پرس( -١-٢-١٠

  ٣٣۴  ......................................................  )(Extrusionاكستروژن -٢-٢-١٠

  ٣٣۵  .........................................................  مکانیک اکستروژن -١-٢-٢-١٠

  ٣٣٧  ...................................  جریان الیھ ای در خمیر در حال فشار -٢-٢-٢-١٠

  ٣٣٨  ......................................................مواد روغنکاری کننده -٣-٢-٢-١٠

  ٣٣٩  ...................................................................  انواع اکسترود -٣-٢-١٠

  ٣٣٩  ...............  (Batch extruder)اكسترودر پیستونی یا مرحلھ ای -١-٣-٢-١٠

  ٣۴٠  ................................  (Screw extruder)اكسترودر حلزونی -٢-٣-٢-١٠

  ٣۴١  ...................................  (De- Airing pugmill)ھوا زدا پاگمیل -۴-٢-١٠

  ٣۴٢  ......................................................  اعمال خالء و مزایای آن -۵-٢-١٠

  ٣۴٢  ........................  طرف كردن آنھا ھای بر عیوب اكستروژن و راه -۶-٢-١٠

  ٣۴٣  ...................................................................  شكل Sترك  -١-۶-٢-١٠

  ٣۴۴  ...........................................  (Lamination)الیھ الیھ شدن -٢-۶-٢-١٠

  ٣۴۴  .....................  ستون گل سطح و عمقالیھ الیھ شدن در امتداد  -٣-۶-٢-١٠

  صفحھ                                              فھرست                                             

  ٣۴۵  ..................................................  ترك شمعدانی(ستاره ای) -۶-۴-٢-١٠

  ٣۴۵  ......................................................  جوش و حفره سطحی -۶-۵-٢-١٠

  ٣۴۶  .........................................  شیب سفتی در گل اکسترود شده -۶-۶-٢-١٠

  ٣۴۶  ...........................................................  شكل دادن با اكستروژن -٣-١٠

  ٣۴۶  .................................................  پیش شكل دادن با اكستروژن -١-٣-١٠

  ٣۴٧  ........................................................  شكل دادن با اكستروژن -٢-٣-١٠

  ٣۴٨  .......................................تنوع محصوالت در روش اكستروژن -٣-٣-١٠

  ٣۴٨  .........................  اکستروژن ی باساخت المان سیلیکون کاربید -١-٣-٣-١٠

  ٣۴٨  ...................................................  مراحل فرآیند اکستروژن -٢-٣-٣-١٠

  ٣۴٩  ...........................  )binderچسب(اجزاء مختلف سیستم ھای  -٣-٣-٣-١٠

  ٣۵٠  .............................................................  سیلیکون کاربید -۴-٣-٣-١٠

  ٣۵٣  ....................................  فرآیند زینترینگ در حضور فاز مایع -۵-٣-٣-١٠



 ٣٢٣

  ٣۵۴  .....................................................................  فرآیند ساخت -۵-٣-١٠

 ٣۵۴  ...............................................  )Mixing (مخلوط کردن -١-۵-٣-٣-١٠

  ٣۵۵  ...............................................  اکستروژن یا پرس کردن -٢-۵-٣-٣-١٠

  ٣۵۵  .......................  ثر بر کنترل فرآیند اکستروژنؤفاکتورھای م -٣-۵-٣-٣-١٠

  ٣۵۵  ............................................................  دانسیتھ خام -١-٣-۵-٣-٣-١٠

  ٣۵۶  ...........................................  )Plasticity(پالستیسیتھ -٢-٣-۵-٣-٣-١٠

  ٣۵٨  ..............................................)Calcination(کلسیناسیون -۶-٣-٣-١٠

  ٣۵٨  .....................  جزئیات مراحل مختلف تکلیس و عیوب احتمالی -٧-٣-٣-١٠

  ٣۵٩  ...............................................................  سیلیساید کردن -٨-٣-٣-١٠

  ٣۶٠  .........  مکانیزم و سرعت پیشرفت فرآیند ری اکشن زینترینگ -١-٨-٣-٣-١٠

  ٣۶٢  .................................................  SiCدر مکانیزم رسوب -٢-٨-٣-٣-١٠

  ٣۶٢  .....................................................  SiCدر بررسی ساختار -٩-٣-٣-١٠

  ٣۶۴  ......................................  Mashining(SiC(ماشین کاری -١٠-٣-٣-١٠

  ٣۶۴  .........................  SiC الکتریکی، حرارتی، خواص مکانیکی -١١-٣-٣-١٠

  ٣۶۴  ...........................................................  SiC دانسیتھ -١-١١-٣-٣-١٠ 

  ٣۶۴  .......................................................  SiC مدول یانگ -٢-١١-٣-٣-١٠

  ٣۶۴  ...................................................  SiC ضریب انبساط -٣-١١-٣-٣-١٠

  فھرست                                                                                           صفحھ

  ٣۶۵  ...................................................  SiC ھدایت حرارتی -٣-١١-٣-٣-١٠

  ٣۶۵  ..............................................  SiC استحکام مکانیکی -۴-١١-٣-٣-١٠

  ٣۶۶  ......................................  روش ھای شکل دادن با پرس پالستیک -۴-١٠

 ٣۶۶  .......................................................  Jiggering)(جیگرینگ -١-۴-١٠

  ٣۶۶  .........................  (Jiggering)جیگردستگاه شكل دادن توسط  -١-١-۴-١٠

  ٣۶٩  ............................  (Jolleying)جولی دستگاه شكل دادن بوسیلھ -٢-۴-١٠

  ٣٧١  ......................  )Rollerھای گردان( ھ وسیلھ دستگاهشكل دادن ب -٣-۴-١٠

  ٣٧١  .................................  شكل دادن بشقاب و دیس بھ كمك رولر -١-٣-۴-١٠

  ٣٧٣  ..........................شكل دادن فنجان و ظروف گود بھ كمك رولر -٢-٣-۴-١٠

  ٣٧۴  .............................  ھای تمام اتوماتیك شكل دادن بھ كمك ماشین -۴-۴-١٠

  ٣٧۵  ...............................  با پرس پالستیک درصد آب حین شكل دادن -۴-۵-١٠

  ٣٧۶  ................................................................................  قالب -۴-۶-١٠



 ٣٢۴

  ٣٧۶  .............................................  شكل دادن بھ روش تراش(خراطی) -۵-١٠

  ٣٨٠  ....................................  پرس پودرفصل یازدھم: شکل دادن با 
  ٣٨١  ...................................................................................پرس -١-١١

  ٣٨١  ...........................................................  مفھوم و اصول پرس -١-١-١١

  ٣٨١  .....................................................................  مزایای پرس -٢-١-١١

  ٣٨٢  ............  سیستم ھای پرس با توجھ بھ میزان آب موجود در دوغاب -٣-١-١١

  ٣٨٢  .......................................................................  انواع پرس -۴-١-١١

  ٣٨٢  .....................................................  پرس پودر یوسایل الزم برا -٢-١١

  ٣٨۵  .............................................  ت سردالحدر با فشار تراكم پودر م -٣-١١

  ٣٨۵  ...............................................تراكم پودر در قالب یھا روش -١-٣-١١

  ٣٨۵  ...............................................................  ك طرفھیپرس  -١-١-٣-١١

  ٣٨۶  ...........................................................  فشار از دو طرف  -٢-١-٣-١١

  ٣٨۶  ................................................  یستم چند حركتیپرس با س -٣-١-٣-١١

  ٣٨٧  .................................................  شناور یپرس در قالب ھا -۴-١-٣-١١

  ٣٨٧  ......................................................  یبره ایپرس كردن و  -۵-١-٣-١١

  ٣٨٧  ..................................................  کردن مرحلھ ای راكم مت  -۶-١-٣-١١

 ٣٨٨  ...........  )Cold Isostatic Pressing)(CIP)كیزواستاتیپرس ا  -٧-١-٣-١١

  فھرست                                                                                           صفحھ

  ٣٨٩  .................................................................  پودر فشردن یمبان -۴-١١

  ٣٩١  ........................(spray dryers)اسپری درایر(خشک کن پاشیدنی) -۵-١١

  ٣٩٢  ...............................................  وظیفھ و نقش اسپری درایرھا -١-۵-١١

  ٣٩٣  .........................................................  تبخیر در اسپری درایر -٢-۵-١١

  ٣٩۴  .....................................................  انتخاب نوع اسپری درایر -٣-۵-١١

  ٣٩۴  ..............................................................  سیکل یا چرخھ پرس -۶-١١

 ٣٩۵  ...........................................................................  انواع پرس -٧-١١

  ٣٩۵  ................  (Semidry or Powder Pressing) پرس نیمھ خشك -١-٧-١١

  ٣٩۵  ...............................................  Dry Pressing)(پرس خشك  -٢-٧-١١

  ٣٩٨  ..................................  شکل دادن بھ روش پرس ھیدروستاتیک -٣-٧-١١

  ٣٩٨  ...................................................................  )Bindersچسب( -٨-١١

  ٣٩٨  ..........................................................  علل استفاده از چسب -١-٨-١١



 ٣٢۵

  ٣٩٩  .............................................  خصوصیات مورد نیاز چسب ھا -٢-٨-١١

  ۴٠٠  ................................................  بنیاد و پایھ چسب ھای موقتی -٣-٨-١١

  ۴٠٠  ..................................  اساسی ترین ریشھ چسب ھای موقتی -١-٣-٨-١١

  ۴٠٠  ...........................................................  مشتقات سلولز -١-١-٣-٨-١١

  MC  .........................................................  ۴٠١یل سلولز مت -٢-١-٣-٨-١١

  HEC  .........................................  ۴٠١ھیدروکسی اتیل سلولز  -٣-١-٣-٨-١١

  PA(  .......................................................  ۴٠١پلی اکریالت ھا( -٢-٣-٨-١١

  PS(  ........................................................  ۴٠٢پلی ساکاریدھا ( -٣-٣-٨-١١

  ۴٠٣  ...............................................................  پلی وینیل الکل -۴-٣-٨-١١

 Pressing Aids(  ...........................................  ۴٠٧کمک پرس ھا( -۴-٨-١١

  ۴٠٧  ................................................................  سایر افزودنی ھا -۵-٨-١١

  ۴٠٨  ..........................................  مبانی اتمایزه شدن مواد داخل اسپری -٩-١١

  ۴٠٨  ..........  اتمایزرھای چرخشی (با بھ بکارگیری انرژی سانتریفوژی) -١-٩-١١

  ۴٠٩  ..........................  نازل ھای فشاری(با بھ کار گیری انرژی فشار) -٢-٩-١١

  ۴٠٩  .....................  نازل ھای دو سیالھ(با بھ کار گیری انرژی جنبشی) -٣-٩-١١

  ۴١٠  ...................................................................  انتخاب اتمایزه -۴-٩-١١

  ۴١٠  ............................................................  اسپری –تماس ھوا  -۵-٩-١١
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  ریختھ گری دوغابیگچی مناسب برای  قالبمادر ساخت  -١-٩

در روش ریختھ گری دوغابی یکی از مھمترین بخش ک�اری؛ طراح�ی و س�اخت م�دل و قال�ب م�ی 

باشد و پس از ساخت مدل و رفع  نواقص احتمالی، تھیھ ی قالب گچ�ی مناس�ب  مرحل�ھ بع�دی ک�ار اس�ت ک�ھ 

کار ساخت مادرقالب  ،در نھایت پس از طی مراحل آزمایشی و رفع کلیھ اشکاالت طراحی جھت تولید انبوه

  تولید باال باشد.  عدادخصوصا" اگر ت رزینی از مھمترین مراحل کاری می باشد،

  ی)کامپوزیتمادر قالب رزینی(انتخاب رزین برای ساخت  -١-١-٩

ھر نوعی کھ باشند برای این کھ در ساخت قطع�ات ک�امپوزیتی اس�تفاده ش�وند، بایس�تی  رزین ھا از

  دارای ویژگی ھائی باشند:

  یژگی ھای مکانیکی خوب و -١

 چقرمگی مناسب -٢

 ویژگی ھای چسبندگی خوب -٣

 مقاومت خوب در برابر عوامل تخریب کننده محیطی ھمانند مواد شیمیایی خورنده -۴
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  رزین ویژگی ھای مکانیکی -٢-١-٩

کرنش را یرای یک رزین ایده آل نشان می دھد. بھ خ�وبی مش�اھده م�ی  –) منحنی تنش ١-٩شکل(

ستحکام نھایی باال و س�فتی زی�ادی دارد(ک�ھ ب�ا ش�یب اولی�ھ نم�ودار مش�خص م�ی ش�ود) و شود کھ این رزین ا

ھمچنین در برابر شکست مقاومت باالیی از خود نشان می دھد. این بدان معنی است کھ ای�ن رزی�ن اگ�ر چ�ھ 

  سفتی مطلوبی دارد ولی دچار شکست ترد نیز نمی شود.

  
  ن ایده آلکرنش را یرای یک رزی –منحنی تنش  )١-٩شکل(

ھمچنین باید توج�ھ ک�رد ک�ھ اگ�ر ق�رار اس�ت ک�امپوزیتی تح�ت بارگ�فاری کشش�ی ق�رار گی�رد ب�رای 

رسیدن بھ تمام ویژگی ھای مکانیکی مورد انتظ�ار از ترکی�ب الی�اف و رزی�ن، بای�د رزین�ی انتخ�اب ش�ود ک�ھ 

) ک�رنش در نقط�ھ ٢-٩حداقل بھ اندازه الی�اف انعط�اف پ�ذیر باش�د و از خ�ود تغیی�ر ش�کل نش�ان دھ�د. ش�کل (

، الیاف آرامید و کربن با استحکام زیاد و رزین اپوکس�ی نش�ان Sو نوع   Eشکست را برای الیاف شیشھ نوع

  می دھد.
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  ، الیاف آرامید و کربنSو نوع   Eنوع ) کرنش در نقطھ شکست، الیاف شیشھ٢-٩شکل(

در ص��د  ٣/۵س��ت ح��دود قب��ل از شک Sدر ای��ن نم��ودار دی��ده م��ی ش��ود ک��ھ م��ثال" الی��اف شیش��ھ ن��وع 

افزایش طول دارد. لذا برای ساخت کامپوزیتی با حداکثر ویژگی ھ�ای کشش�ی، بای�د رزین�ی ب�ا ح�داقل ھم�ین 

  در صد افزایش طول در نقطھ شکست انتخاب شود.

  رزین چقرمگی -١-٢-١-٩

مقاومت مواد در برابر گسترش ترک را چقرمگی می نامن�د، چی�زی ک�ھ ان�دازه گی�ری دقی�ق آن در 

ک�رنش رزی�ن ھ�ا نش�انھ ھ�ای خ�وبی از  –ازه ھای کامپوزیتی، مشکل ب�ھ نظ�ر م�ی رس�د. ام�ا منحن�ی ت�نش س

میزان چقرمگی آنھا را فراھم می آورد. عموما"ھر چھ تغییر شکل رزین قبل از شکس�ت بیش�تر باش�د، م�اده 

کس�ت آن ک�م چقرمھ تر بوده و در برابر ترک بیشتر مقاومت می کند. بر عکس رزین�ی ک�ھ می�زان ک�رنش ش

است، منجر بھ ساختھ شدن کامپوزیتی ترد و شکننده خواھ�د ش�د ک�ھ ب�ھ راحت�ی ت�رک برم�ی دارد. در نتیج�ھ 

  رزین انتخابی باید از نظر این ویژگی با درصد افزایش طول الیاف تقویت کننده متناسب باشد. 

  رزین چسبندگی -٢-٢-١-٩

ویژگی الزم و ضروری رزین ھاست. چون  وجود چسبندگی زیاد بین رزین و الیاف تقویت کننده،

در این صورت می توان اطمینان داشت کھ تنش ھای وارده بھ طور موثر بھ الیاف تقوی�ت کنن�ده منتق�ل ش�ده 

  و از ایجاد ترک و جدایش بین رزین و الیاف در اثر این تنش ھا جلوگیری می شود.

  رزینمقاومت در برابر عوامل محیطی  -٣-٢-١-٩

اب��ر اث��ر تخریب��ی آب توس��ط دوغ��اب گچ��ی در ح��ال گی��رش و دیگ��ر م��واد خورن��ده و مقاوم��ت در بر

آسیب رسان و پایداری در برابر تنش ھای ثابت تکرار شونده، از جمل�ھ ویژگ�ی ھ�ای ض�روری ھس�تند، ک�ھ 

  ھر رزینی باید داشتھ باشد. 

  ) R T Mقالب گیری با انتقال رزین( -٣-١-٩
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) RTMک�امپوزیتی روش قال�ب گی�ری ب�ا انتق�ال رزی�ن (یکی از روش ھ�ای مت�داول تولی�د قطع�ات 

یک فرآیند قالب بستھ کم فش�ار اس�ت ک�ھ از طری�ق آن ب�ا ب�ھ ک�ار گی�ری پلیمرھ�ای م�ایع، گرم�ا  RTMاست. 

س��خت تقوی��ت ش��ده ب��ا ان��واع گون��اگون الی��اف، قطع��ھ ای ب��ا کیفی��ت س��طح و دق��ت ابع��ادی ب��اال تولی��د م��ی 

  )٣-٩شود.شکل(

  
  )R T M(تزریقی ) قالب رزینی٣-٩شکل(

معموال" در این فرآیند پلیمرھائی از خانواده اپوکسی، وینیل استر، متیل متاکریالت، پل�ی اس�تر ی�ا  

فنلیک و تقویت کننده الیاف شیشھ استفاده می ش�وند. س�ایر تقوی�ت کنن�ده ھ�ا از جمل�ھ الی�اف ک�ربن، آرامی�د ی�ا 

اربرد در شرایط دشوارتر بھ کار گرفت�ھ م�ی ش�وند. الیاف سنتزی بھ تنھائی یا در ترکیب با یکدیگر، برای ک

ن�وع زمین�ھ پلیم�ری و تقوی�ت کنن�ده، عام�ل تعی�ین کنن�ده ج�نس قال�ب و ک�ارآیی آن از نظ�ر مک�انیکی و س�طح 

است. عالوه بر پلیمر و تقویت کننده، می توان برای افزایش دیرسوزی، مدول خمشی و کیفیت س�طح نھ�ائی 

فاده ک��رد. در ای��ن فرآین��د تقوی��ت کنن��ده ھ��ا ب��ھ ص��ورت پارچ��ھ بافت��ھ، الی��اف از پرکنن��ده ھ��ای مع��دنی نی��ز اس��ت

الب قرار داده می شوند. این الیاف یا قبال"ب�ھ ش�کل دقی�ق قال�ب درآورده قسوزنی و....بھ شکل خشک درون 

) ۴-٩می شوند (بھ صورت پیش شکل) یا ح�ین فرآین�د چی�دن در قال�ب، ب�ا دس�ت ش�کل داده م�ی شوند.ش�کل(

ار دادن الیاف درون قالب، یک رزی�ن ک�ھ از پ�یش ب�ا کات�الیزور مخل�وط ش�ده اس�ت ب�ھ درون قال�ب بعد از قر
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بس��تھ تزری��ق ش��ده و الی��اف را در ب��ر م��ی گی��رد، ممک��ن اس��ت روی س��طح قال��ب پوش��ش ژل��ی اعم��ال ش��ود؛ 

  فرآیندی کھ طی آن، قبل از قرار دادن الیاف درون قالب، روی سطح قالب پوشش داده می شود.

  
  ستالیاف کھ از قبل بھ شکل دقیق قالب درآورده شده ا )۴-٩شکل(

تزریق رزین با فش�ار ک�م اس�ت. فش�ار تزریق�ی رزی�ن در ح�ین پ�ر ش�دن  RTMبرتری ذاتی فرآیند 

کیل��و پاس��کال تج��اوز نم��ی کن��د. دیگ��ر برت��ری ھ��ای ای��ن روش در مقایس��ھ ب��ا فرآین��د  ۶٩٠قال��ب، معم��وال"از 

  قالبگیری باز، عبارت است از:

بودن میزان انتشار گازھا و بخارات ناش�ی از پلیمریزاس�یون ی�ا پخ�ت رزی�ن، ش�رایط ک�اری  کم تر

تمیزتر، پایداری ابعادی بیشتر قطعات تولیدی، کیفیت خوب ھردو سطح قطعھ تولی�دی و فرآین�د تولی�د س�ریع 

تجھی�زات کمک�ی،  تر، با این حال با توجھ بھ ھزینھ باالی ساخت قالب و نیاز بھ گیره ھای نگھدارنده قالب و

از نظر ھزینھ و حجم تولید فرآین�دی متوس�ط محس�وب م�ی ش�ود و در اص�ل ب�ین دو  RTMدر مجموع فرآیند

دستھ فرآیندھای قالب باز کم ھزینھ با تولی�د ک�م و فرآین�د ھ�ای پ�ر ھزین�ھ قال�ب گی�ری ب�ا پ�رس ب�ا تولی�د انب�وه 

در مقی�اس وس�یع در ص�نعت کامپوزی�ت  RTMقرار دارد. ھمیشھ این سوال مطرح بوده است ک�ھ آی�ا فرآین�د 

را ب�ھ عن�وان روش RTM مورد استفاده ق�رار گرفت�ھ اس�ت؟ ص�نعتگران زی�ادی در س�ال ھ�ای گذش�تھ روش 

تولید قطعات کامپوزیتی آزمایش کرده و بھ کار گرفتھ اند، اما تنھا تعداد کم�ی از آنھ�ا ب�رای م�دت زی�ادی از 

را ب�ھ عن�وان روش انحص�اری  RTMن گف�ت ھ�یچ ک�دام از آنھ�ا این روش اس�تفاده کردن�د و تقریب�ا" م�ی ت�وا

تولید خود نپذیرفتند. طبق آمارھای موجود تقریبا"ھمھ صنایعی کھ تولیداتی ارزان یا با قیمت متوسط دارن�د، 

عام�ل اص�لی RTM از روش ھای قالب گیری باز استفاده می کنند. قطعا" نیاز بھ مھارت زیاد برای فرآین�د 

از ص��نعتگران در بک��ارگیری ای��ن روش ب��رای تولی��د قطع��ات ک��امپوزیتی ب��وده اس��ت. ب��ھ  دلس��ردی بس��یاری

عالوه این کھ عواملی چون ھزینھ ھای نھفتھ ناش�ی از نگھ�داری قال�ب، چی�دن تقوی�ت کنن�ده ھ�ا درون قال�ب، 

عملیات مجدد روی قطعھ پس از قالب گی�ری (ب�ھ عل�ت وج�ود حب�اب ی�ا چس�بیدن قطع�ھ ب�ھ قال�ب) و ھمچن�ین 

فرآیندی  RTMارات وارده طی فرآیند ساخت باعث شده اند تا از دیدگاه بسیاری از تولید کنندگان فرآیند خس

  با ھزینھ و حجم تولید متوسط محسوب نشود.
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  گچیقالب  -٢-٩

 ب�االتر، م�ورد نظ�ر س�طح دوغ�اب در قال�ب بای�د از بلن�دی قطع�ھ ك�ار یدس�ت یختھ گریدر روش ر

ھ�ا نی�ز در ط�رح  رایند ریختھ گری پیش بینی شده باشد. ج�ای اض�افی قال�بباشد تا انقباض دوغاب در طی ف

ت�ا  ھای اض�افی لب�ھ دورپس از خارج كردن قطعھ از داخ�ل قال�ب گچ�ی، ناص�افی و گچی باید پیش بینی شود

ھای برای ریختن قطعات بزرگی مثل گلدانھای باغ و ی�ا مجس�مھ شود.قسمت باالی قطعھ تراشیده می از دور

ب�ھ داخ�ل قال�ب وارد ش�ود و از ھم�ان ج�ا نی�ز دوغ�اب اض�افی قال�ب  بھتر است ك�ھ دوغ�اب از زی�ر ،ھتمام تن

ھ�ای س�نگین نیس�ت. در ض�من  ب�ھ حرك�ت دادن قال�ب ینی�از دیگ�ر ،شود. ب�ا چن�ین روش قال�ب ری�زیتخلیھ 

 ریخت�ھآن از داخ�ل قال�ب نی�ز وج�ود نخواھ�د داش�ت. ب�ا ای�ن روش آوردن احتمال آسیب دیدن قطعھ یا بیرون 

ت�وان آن را ب�ا كم�ی گ�ل مان�د ك�ھ میگری، پس از پایان كار سوراخ كوچكی در تھ قطعھ ریختھ شده باقی می

   از جنس بدنھ بست.

  ریختھ گری  -٣-٩

  )drain castingلی(ریختھ گری توخا -١-٣-٩

س�پس زم�ان ك�افی ب�رای تش�كیل ج�داره داده  و شوددوغاب در قالب گچی ریختھ می در این روش،

در اینجا مازاد دوغاب  د.رس الیھ بھ حد مطلوب می ضخامتشود. بعد ازجذب آب دوغاب بوسیلھ قالب، می

ب�ھ ھم�ین دلی�ل  ،ش�ودخ�الی ش�كل داده می قطعھ حاصل از این روش بھ صورت تو بنابراین،، شود تخلیھ می

  )۵-٩كل (شود. شنیز گفتھ می )drain casting("ریختھ گری تخلیھ ای"گاھی بھ این روش 

  
  ) مراحل مختلف ریختھ گری دوغابی توخالی۵-٩شکل (

شوند. پر كردن و قوری از محصوالتی ھستند كھ بھ این روش شكل داده می و قندان، پارچ گلدان،

  ھای تمام اتوماتیك انجام شود. تواند بھ صورت دستی یا بھ كمك دستگاهتخلیھ قالب می

  )Solid casting( ریختھ گری دوغابی توپر -٢-٣-٩
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شاید بتوان گفت شكل دادن بھ روش ریختھ گری، در ابتدا صرفاً ب�ھ منظ�ور تولی�د قطع�ات توخ�الی 

در ای��ن روش تم��امی دوغ��اب  اب��داع گردی��د ول��ی بع��دھا در س��اخت محص��والت ت��وپر نی��ز بك��ار گرفت��ھ ش��د.

  )۶-٩شکل ( بعبارت دیگر، دوغاب برگشتی وجود ندارد. ،شودمصرف می

  
  مراحل ریختھ گری توپر) ۶-٩شکل(

بزرگت�ر باش�د، نی�از ب�ھ ایج�اد ی�ك تغذی�ھ  دشوچھ قطعھ ای كھ با ریختھ گری توپر شكل داده می ھر

یاب�د. ب�ھ ھم�ین منظ�ور، قی�ف ی�ا بزرگتر وجود دارد چون با جذب آب بوسیلھ قال�ب، حج�م دوغ�اب ك�اھش می

ی�ھ ای ب�ا حج�م ك�افی وج�ود نداش�تھ باش�د، گیرن�د. اگ�ر تغذمحفظھ ای در ب�االی قال�ب بعن�وان تغذی�ھ درنظرمی

   یابد و شكل مورد نظر تأمین نمی شود.سطح دوغاب در داخل قالب كاھش می

محص��ول، زم��ان ریخت��ھ گ��ری نی��ز زی��اد ان��دازه ت��ذكر ای��ن نكت��ھ الزم اس��ت ك��ھ ھمزم��ان ب��ا اف��زایش 

جداره آن  ضخامتود و ششود. مثالً برای شكل دادن یك قوری كھ بھ روش ریختھ گری توخالی تھیھ میمی

 دقیقھ وقت نیاز است. حال آنك�ھ در چین�ی بھداش�تی ك�ھ بعض�ی از قس�مت ٢٥تا  ١٥میلیمتر است، بھ  ٣تا  ٢

 ١١ت�ا  ١٠ ض�خامتش�ود، زم�ان الزم ب�رای ایج�اد بدن�ھ ای ب�ھ ھای آن بھ روش ریختھ گری ت�وپر تولی�د می

  د.رسساعت نیز می ٢تا  ١ میلیمتر، بھ حدود

محصول زیاد است. در حقیق�ت در  ضخامتعموماً زیاد است، زیرا  ختھ گری توپرپس، زمان ری 

با شروع ریختھ گری از و  دنمیلیمتر از یكدیگر قراردار ١١تا  ١٠چینی بھداشتی دو دیواره گچی بھ فاصلھ 

شود، فضای بین ای�ن دو كمت�ر این دوجداره زیادترمی ضخامتچھ  شود. ھرجداره تشكیل می ،ھر دو طرف

بعض�ی دیرگ�دازھا نی�ز ب�ھ ای�ن  شوند.تا جایی كھ این دوجداره در قسمت میانی بھ یكدیگر وصل می شود یم

  شوند. روش شكل داده می

   دوغابروش ریختن  -۴-٩

مھمترین كارھایی وشود میداده با روش ریختھ گری شرح  قطعھدر این قسمت مراحل ساخت یك 

  شده است.اده نشان د) ٧-٩(در شکلد نكھ باید انجام شو



 ٣٣۴

  
  دستیھ گري دوغابي ) ریخت٧-٩شکل(


