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The impact of the viscosity of the coating, sand grade, and vibration time was investigated on
the exhaust of the gaseous products in the lost-foam casting of an A356 aluminum alloy. In
this regard, a foam stepwise model with five different thicknesses was used. Three coatings of
different viscosities (15, 20, and 25 Pas.sec), three grades of sand (20, 50, 80 AFS), and
different vibration times (60, 90, 120, and 180 sec) were considered in the study. To analyze
these parameters, their impact on the defects, porosities, and the surface roughness was
evaluated. The results showed that the most important defects to be mentioned include being
unable to completely fill the mold cavity, the increased porosity in the casting as a result of the
excessively thick coating, and the compression of the sand (which blocks the porosities in the
mold) due to the wrong choice of refractory coating, sand grade, and vibration time. A coating
with a viscosity of 20 Pas.sec, along with 50 AFS grade sand, and a vibration time of 60 sec
yielded the best result in terms of defects, porosity (3.7 %) and surface roughness (18 µm).
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چکیده:
در تحقیق حاضر اثر متغیرها در خروج گاز از قالب در ریختهگری توپر آلیاژ آلومینیم  A356مورد بررسی قرار گرفت .به
این منظور از یک مدل فومی پلکانی با پنج ضخامت مختلف استفاده شد .متغیرها شامل پوشان در گرانرویهای  21 ،11و
 21پاسکال ثانیه ،ماسه با میانگین اندازه ذرات  11 ،21 AFSو  11و ارتعاش در زمانهای  121 ،31 ،11و  111ثانیه بود
که تاثیر این متغیرها بر عیوب ظاهری ،تخلخل و زبری سطح مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مهمترین عامل
در پر نشدن قالب ،حبس شدن گاز در قالب به فشردگی ماسهها و یا افزایش ضخامت پوشان در اثر انتخاب نادرست اندازه
ماسه و گرانروی پوشان بوده است .همچنین مشخص شد که زمان ارتعاش نیز بر میزان پر شدن قالب و زبری سطحی
نمونه موثر است .کمترین مقدار عیوب ظاهری ،پایینترین درصد تخلخل ( )% 3/1و زبری سطح ( )11 µmمربوط به
ترکیب گرانروی پوشان  21پاسکال ثانیه به همراه اندازه ماسه  11 AFSبا زمان ارتعاش  11ثانیه بوده است.

 -2مقدمه
آلیاژهای ریختگی  Al-Si-Mgبه طور گسترده در صنایع
خودروسازی و هوافضا مورد استفاده قرار گرفته است .این
آلیاژها بهعنوان جایگزین برای فوالدها و چدنها و به منظور
کاهش وزن خودرو و در نهایت کاهش مصرف سوخت و
انرژی مورد توجه بودهاند] .[1از مهمترین دالیل استقبال
زیاد از این آلیاژها ،خصوصاً معروفترین آلیاژ این گروه،
 ،A356میتوان به مواردی همچون نسبت استحکام به وزن
باال ،مقاومت به خوردگی مناسب ،سیالیت و قابلیت
ریختگی عالی ،مقاومت به ترک گرم ،قابلیت جوشکاری
مناسب و نیز ضریب انبساط حرارتی پایین اشاره نمود.
خواص آلیاژ  Al-Si-Mgبه شدت به فرآیند ریختهگری،
ترکیب شیمیایی ،رفتار مذاب ،نحوه انجماد و اندازه دانه
وابسته است] .[2انجماد آلیاژهای این گروه نقش بسیار
مهمی بر اندازه دانه ،ساختار ،تشکیل تیغههای سیلیسیم در
زمینه دارد .فرآیند ریختهگری توپر یک تکنولوژی جدید

برای تولید قطعات پیچیده فلزی است .ریختهگری توپر یک
فرآیند پیچیده در مقایسه با ریختهگری در ماسه بوده در
این روش متغیرهای مختلفی وجود دارد که بر عیوب و
کیفیت ریختهگری تاثیرگذارند .این تکنولوژی به علت نو پا
بودن هنوز در مرز دانش قرار گرفته و نیاز به تحقیقات
گسترده تر در این زمینه کامال احساس میشود.
از مزایای ریختهگری توپر نسبت به ریختهگری سنتی،
میتوان به تولید ساده (به علت عدم نیاز به ماهیچه) و
تولید قطعات پیچیده (امکان اتصال چند مدل به یکدیگر)
اشاره کرد ] .[3-1یکی از مزیت مهم فرآیند ریختهگری
توپر استفاده مجدد از ماسه و کاهش ضایعات محیطی به
دلیل عدم استفاده از چسب است] .[1به طور کلی عیوب
ریختگی را میتوان در دو دسته شامل عیوب داخلی و
خارجی تقسیمبندی کرد .عیوب خارجی ،اکثراً در سطح
ظاهر شده و شامل پرنشدن کامل قالب ،روی هم افتادگی،
تاولزدن ،یا آبلهگون شدن و  ....است .عیوب داخلی ممکن
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است در داخل قطعه ریختگی ظاهر شده و شامل تخلخل،
آخال ،چینخوردگی و  ...است .برخی از عیوب مربوط به
ذوب شدن مدل فومی ،سرعت جریان مذاب و تکههای
بریده شده الیه پوشش کشیده شده درون مذاب است.
عیوب تخلخل گازی و ناخالصی ممکن است ناشی از به دام
افتادن محصوالت تجزیه گازی و مایع فوم باشد].[1
برای حذف و یا کاهش عیوب نیاز است تا همواره توجه
همه جانبه به مبانی متالورژی ،طراحی و پارامترهای
مختلف فرآیند و تکنولوژی تولید داشت .زمانی که فوم در
اثر حرارت مذاب تجزیه میگردد ،بخشی از آن به گاز و
مقداری از آن نیز به صورت مواد سیال گرانرو تجزیه
میگردد .این گاز ایجاد شده باید از طریق پوشان و ماسه
خارج گردد ،در غیر این صورت ،به داخل مذاب برگشته و
درون قالب محبوس میشود که باعث بوجود آمدن عیوب
خارجی و داخلی خواهد شد ] .[11،3پوشان در مدل فومی
نقش بسیار مهمی را ایفا میکند ،زیرا مانع از برخورد ماسه
با مذاب شده و استحکام قالب توسط آن بیان میشود .به
عالوه تاثیر بسیار مهم و مستقیمی بر عیوب ریختگی و
پرشدن کامل قالب دارد .زمان پر شدن قالب با خروج گاز
تولید شده از میان پوشان و ماسه کنترل میشود .برای
خروج گاز تولید شده ،پوشان و ماسه باید نفوذپذیر باشند.
همانند ضخامت پوشان ،اندازه ماسه و زمان ارتعاش در این
روش ،نقش مهمی را در تعیین کیفیت محصول ریختهگری
شده ،ایفا میکنند .اهمیت اندازه ماسه و زمان ارتعاش از
این جهت بوده که گاز تولید شده در قالب در اثر سوختن و
از بین رفتن فوم (به خاطر حرارت مذاب) باید بتواند به
آسانی از پوشان و ماسه عبور کرده و از قالب خارج شود .با
کنترل اندازه ماسه و زمان ارتعاش میتوان مقدار
نفوذپذیری ماسه را کنترل نمود (که تاثیر بسیار مهمی در
پر شدن کامل قالب و خروج گاز و در نتیجه کیفیت
ریختهگری دارد) ] .[11وجود ذرات ریز و گرد ،در ماسه
موجب ایجاد فیلم پیوسته و متصل به هم شده که این امر،
مهمترین عامل برای ایجاد عیوب و جلوگیری از خروج گاز
تشکیل شده در قالب است ] .[12از طرفی افزایش زمان
ارتعاش موجب ازدیاد انرژی وارده بیشتر به ذرات ماسه شده
و فشردگی بیشتری را به همراه خواهد داشت و در نتیجه
خلل و فرج را کاهش داده و سبب کاهش کیفیت قطعه
نهایی خواهد شد ].[13

در این پژوهش ،اثرات گرانروی پوشان ،اندازه دانه ماسه و
زمان ارتعاش که از مهمترین و تاثیرگذارترین پارامترهای
فرآیند ریختهگری توپر بر عیوب ظاهری و داخلی است ،با
استفاده از مدل فومی در ضخامتهای مختلف مورد بررسی
قرار گرفت .تاثیر هر یک از پارامترها بر مقدار درصد
تخلخل ،زبری سطح و عیوب ظاهری قطعات ریختهگری
شده مشخص شد .همچنین اهمیت پارامترها و تناسب بین
مقادیر آنها مشخص شد.
 -1مواد و روش تحقیق
برای ریختهگری به روش توپر ،از آلیاژ  A356استفاده شد
که ترکیب شیمیایی آن در جدول ( )1ارائه شده است .برای
بررسی عیوب ریختگی و شرایط آن در ضخامتهای
مختلف ،از یک مدل فومی با جنس پلیاستایرن به صورت
پلکانی و با ضخامتهای  11 ،12 ،1 ،3و  24میلیمتر
استفاده شد .به این منظور ،ابتدا قطعه خام فوم پلیاستایرن
با چگالی  21 kg/m3و با ابعاد  211×111میلیمتر توسط
دستگاه برش الکتریکی سیم داغ با دقت ابعادی 1/1
میلیمتر برش داده شد.
شکل (-1الف) مدل فومی در نظرگرفته شده برای این
تحقیق را نشان میدهد .در ادامه سیستم راهگاهی
سرتاسری مطابق با شکل (-1ب) برای مدلها به منظور
تغذیه مناسب مذاب به مدل فومی در طول انجام عملیات
ذوبریزی استفاده شد .بعد از اتصال سیستم راهگاهی به
مدلها و آمادهسازی آنها ،مدلها در محلولی متشکل از
زیرکونیم و فریت به همراه سیلیس کلوئیدی با  21درصد
 SiO2و مقدار گرانرویهای  21 ،11و  21پاسکال ثانیه
پوششدهی شدند تا الیهایی از مواد سرامیکی و نسوز بر
روی آن ها ایجاد شود .پوششدهی به روش غوطهوری و به
مدت  11ثانیه انجام شد .برای حصول اطمینان از خشک
شدن کامل پوشان ،کلیه مدلها پس از پوششدهی در
دمای اتاق و به مدت  24ساعت نگهداری شدند.
جدول -2ترکیب شیمیایی آلیاژ  A356مورد استفاده (درصد وزنی)
Al

Mn

Ti

Zn

Fe

Cu

Mg

Si

باقیمانده

1/11

1/21

1/11

1/11

1/21

1/33

1/11
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(الف)

(ب)

مدل فومی پوشش دهی شده پس از خشک شدن به صورت
عمودی در قالبی از جنس آلومینیم با ابعاد 411×311
میلیمتر به صورتیکه از کنارههای قالب و کف آن فاصله
 111میلیمتری داشته ،قرار گرفت و اطراف آن با ماسه
سیلیسی دارای مقادیر مختلف نرمی  11 ،11 AFSو 11
پر شد ]14و .[11در شکل (-1ج) ،نحوه قرارگیری مدل
فومی به همراه ابعاد جانمایی آن درون ماسه و قالب
آلومینیمی نشان داده شده است.
از میز ارتعاشی ،با مشخصاتی مطابق جدول ( ،)2برای ایجاد
ارتعاش و فشرده کردن ماسه اطراف مدل فومی در
زمانهای مختلف  121 ،31 ،11و  111ثانیه استفاده شد و
در نهایت ذوب فلز در کوره القایی در دمای  141درجه
سانتیگراد انجام شد.
تخلخل موجود در قطعات ریختهگری شده یکی از مهمترین
عیوب فرآیند است .با توجه به این که مدل فومی در قالب
تجزیه حرارتی میشود و در اثر این امر گاز درون قالب
تولید میشود .بنابراین کنترل متغیرهای اثرگذار بر این
عیب به منظور تولید قطعات با کیفیت و مناسب باید
صورت پذیرد .میزان تخلخل با استفاده از رابطه ( )1تعیین
شد .چگالی تئوری با استفاده از قانون مخلوطها و چگالی
تجربی با استفاده از قانون ارشمیدوس محاسبه گردید.

 100

theoretical density



Porosity %  1  measured density

()1
تعیین زبری سطح با استفاده از دستگاه  Surtronicبا دقت
 3میکرومتر صورت پذیرفت که تصویری از آن در شکل ()2
نشان داده شده است .عیوب ظاهری قطعات به روش
بازرسی چشمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

(ج)
شکل  -2الف) نمایی از ابعاد مدل فومی (میلیمتر) ،ب) نمایی از مدل
فومی با سیستم راهگاهی سرتاسری ،ج) موقعیت قرارگیری مدل فومی
درون قالب (میلیمتر)
جدول  -1مشخصات میز ارتعاشی

ابعاد میز ارتعاشی
)(mm

فرکانس
ارتعاش

ولتاژ
)(V

)(Hz

طول×عرض×ارتفاع:
411×411×111

1/33

دور
موتور
)(rpm

241

3111

شکل  -1نمایی از دستگاه اندازهگیری زبری سطح
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 -9نتایج و بحث
 -2-9عیوب ظاهری

در شکل ( ،)3نتایج بررسی عیوب ظاهری برای پوشان با
گرانرویهای مختلف نشان داده شده است .مطابق شکل،
بهترین حالت با داشتن کمترین مقدار عیوب ظاهری،
مربوط به حالت (ب) در گرانروی  21پاسکال ثانیه است.
این درحالی است که در حالت (الف) مربوط به گرانروی 11
پاسکال ثانیه و حالت (ج) مربوط به گرانروی  21پاسکال
ثانیه ،دارای عیوب ظاهری و عدم پرشدن کامل قالب است.
در گرانروی  21پاسکال ثانیه ،مقدار نفوذپذیری پوشان
متناسب با نرخ گاز تولید شده در اثر تجزیه فوم و سرعت
خروج گاز از طریق منافذ پوشان و خروج آنها از ماسه بوده
است .اما در حالت گرانروی  11پاسکال ثانیه ،پوشان
رقیقتر است ،لذا ضخامت پوشان تولید شده بر مدل فومی
نسبت به سایر پوشانها کمتر است .در این حالت ،الیه
پوشان ایجاد شده بر روی مدل فومی دارای خلل و فرج
بیشتری نسبت به پوشانهای با گرانروی باالتر است.
افزایش خلل و فرج موجب شده تا گازهای تولید شده در
قالب فومی با سرعت بیشتری از قالب خارج شده و افت
فشار در فضای بین فلز مذاب و پلیمر در حال ذوب ایجاد
شود .در این حالت پوشان تحمل وزن ماسه را نداشته و
ماسه به درون محفظهی قالب وارد میشود .در شکل (-3
الف) این عیوب به وضوح مشاهده میشود .از طرف دیگر با
افزایش گرانروی از  21به  21پاسکال ثانیه (شکل -3ج)،
ضخامت پوشان افزایش مییابد و این امر باعث کاهش خلل
و فرج پوشان میگردد و در نهایت باعث کاهش نفوذپذیری
آن خواهد شد .در این حالت ،فشار گاز در فضای خالی تا
جایی که بر فشار متالواستاتیکی غلبه کند ،باال خواهد رفت.
با افزایش ضخامت و کاهش خلل و فرج ،گاز تولید شده در
اثر تجزیه مدل فومی در قالب نمی تواند از پوشان خارج
شده و درون قالب باقی میماند که همانند سدی در برابر
حرکت مذاب به خصوص در مقاطع نازکتر عمل نموده و
موجب پر نشدن کامل قالب میگردد .چن و همکارانش
] [11نیز نفوذپذیری پوشان را ،عاملی تعیین کننده در
خروج گاز از قالب و تعیین عیوب ریختگی گزارش دادند.
آنها بیان نمودند که با کاهش مقدار نفوذپذیری پوشان،
قالب به صورت کامل پر نمیشود زیرا گاز قادر به خروج از
قالب نبوده است .با افزایش ضخامت پوشان و کاهش خلل و
فرج آن ،مواد حاصل از سوختن فوم نمیتوانند از طریق

شکل  -9نمونههای ریختهگری شده با گرانرویهای (الف)( ،21ب)11
(ج)  11پاسکال ثانیه

شکل  -4رابطه زبری سطح با گرانروی پوشان

منافذ پوشان خارج شوند و بر روی سطح فوم باقی میمانند
و باعث افزایش زبری سطح در ریختهگری میشوند .بنابر
این میتوان مطابق شکل ( ،)4اذعان نمود که با افزایش
گرانروی پوشان مقدار زبری سطح افزایش یافته و این
افزایش به صورت مستقیم و خطی است.
شکل ( ،)1اثر اندازه ماسه بر عیوب ریختگی را نشان
میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،در حالت اندازه
ماسه ریز ،مذاب قادر به پر کردن کامل قالب نیست (شکل
-1الف) .در اندازه ماسه  11 AFSبه علت کوچک بودن
اندازه دانههای آن الیهای یکنواخت و فشرده تشکیل
میشود که دارای خلل و فرج ریز و کم است .حجم خلل و
فرج کم و ریز اجازه عبور گاز تولید شده در قالب را به
سادگی نمیدهد و سرعت خروج گاز به شدت کم میگردد
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شکل  -1تاثیراندازه ماسه بر عیوب ریختگی( :الف) ( 21 AFSب) ( 11 AFSج)01 AFS

که در نتیجه باعث به دام افتادن گاز در درون قالب
میشود .بنابر این مذاب به صورت کامل نمیتواند قالب را
پر نماید] .[3اندازه خلل و فرجها ،با افزایش اندازه ماسه،
بزرگتر شده و درصد آنها نیز بیشتر میشود .این موضوع
بر سرعت و میزان خروج گاز از قالب و در نتیجه پرشدن
کامل قالب موثر است .نتایج بدست آمده از اندازه ماسه
 11 AFSو  11که در شکل (-1ب) و (-1ج) نشان میدهد
که اندازه ماسه با مقدار خلل و فرج رابطهی مستقیم دارد .با
عنایت به این نکته که میزان خلل و فرج با سرعت و مقدار
خروج گاز از قالب نیز رابطهای مستقیم دارد لذا رابطهی
اندازه ماسه با خروج گاز از قالب مستقیم بوده و در نتیجه
عیوب ریختگی ناشی از محبوس شدن گاز ایجاد کاهش
مییابد .خروج گاز با سرعت و مقدار بیشتر باعث میگردد
تا جلوی مذاب مانعی احساس نشود و قالب به صورت کامل
از گاز تخلیه شود تا مذاب بتواند به سادگی به صورت کامل
قالب را پرکند.
اگر چه درشت شدن اندازه ماسه منجر به افزایش خلل و
فرج میشود ولی این موضوع باعث کاهش کیفیت سطح
نهایی قطعه و به صورت ناهمواری و با پستی و بلندیهای
بیشتر در قطعه میشود .شکل( ،)1نشان میدهد که ارتباط
بین اندازه ماسه و میزان زبری سطح بهصورت مستقیم
است .کومار و همکارانش ] [12نیز نشان دادند که با افزایش

اندازه ماسه ،کیفیت سطح قطعه پایین آمده و زبری سطح
افزایش می یابد.
فرایند ارتعاش سبب جابجایی و فشرده کردن ذرات ماسه
میشود که این امر اثر مهمی بر زبری سطح و عیوب
ریختگی دارد .در فرایند ارتعاش ،ماسههای ریزتر از
جابجایی بیشتری برخوردار بوده و در فضای خلل و فرج
موجود در بین دانههای بزرگتر عبور میکنند .اصوال
دانههای بزرگتر ماسه مانند موانعی جلوی حرکت یکدیگر
را گرفته که با افزایش زمان ارتعاش دانههای درشتتر نیز
جابهجا میشوند .بنابراین انجام فرایند ارتعاش باعث
فشردگی ماسه شده و در نتیجه خلل و فرج را کاهش
میدهد .فرانچسکو و همکارانش ] [11نشان دادند که اندازه
ماسه تاثیر مستقیمی بر پرشدن کامل قالب و عیوب
ریختگی دارد.

شکل  -6اثر اندازه ماسه بر زبری سطح
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شکل ( ،)1اثر زمانهای ارتعاش بر عیوب ریختگی را نشان
میدهد .در زمان ارتعاش کم به علت این که تغییر کمتری
در ساختار دانههای ماسه نسبت به زمانهای طوالنیتر
ایجاد میشود ،لذا جابجایی ماسه کمتر بوده و فشردگی
کمتری در دانههای ماسه ایجاد شده است .همین امر سبب
میشود تا شکست در لبههای نمونهها و گرد شدن آنها در
زمانهای  11و  31ثانیه مشاهده نشود .در زمانهای
ارتعاش  121و  111ثانیه ،پرشدن قالب به صورت کامل
صورت گرفته است اما لبهها و زوایای قطعه به علت
فشردگی و اعمال نیروی باالی ماسه به پوشان و سطح
قطعه شکسته و گرد شدهاند .با افزایش زمان ارتعاش ممکن
است شکست حتی در قسمتهای با ضخامت کم ،صورت
پذیرد.
عیوب ریختگی در مقطع نازک قطعه با ضخامت 3
میلیمتری در شکل ( ،)1نشان داده شده است .با انجام
آنالیز بر روی این قسمت از قطعات مشخص شد که بهترین
کیفیت برای کمترین زمان ارتعاش یعنی  11ثانیه است .در
این زمان ارتعاش ،فشردگی ماسه کم بوده و در نتیجه قطعه
به صورت کامل پر شده و گردشدگی در لبههای قطعه و
شکست پوشان بوجود نمیآید .اما با افزایش زمان ارتعاش،
مقدار عیوب افزایش می یابد زیرا پوشان در اثر تراکم و فشار
باالی ماسه خواص خود را از دست میدهد و دچار شکست
و یا تغییر فرم میشود .همچنین با افزایش زمان ارتعاش

مقدار مصرف انرژی نیز افزایش مییابد که بهرهوری سیستم
را کاهش میدهد.
بررسیها نشان داد که با افزایش بیش از حد زمان ارتعاش،
ذرات درشتتر نیز جابجا شده و فشردهتر میگردند و به
سطح قالب فومی ،نیرو وارد کرده ،که موجب میشود تا
زبری سطح نیز افزایش یابد .طبق این نتایج ،حداقل زبری
سطح برای کمترین زمان ارتعاش  11ثانیه بدست آمد.
شکل ( )3که حاصل از بررسی زبری سطح در زمانهای
ارتعاش مختلف است به خوبی این موضوع را اثبات میکند.

شکل  -7اثر زمان ارتعاش بر عیوب ریختگی :الف) ،61ب)  ،31ج) 211و

شکل  -0عیوب ریختگی در ضخامت  9 mmبا زمانهای ارتعاش

د) 201ثانیه

متفاوت :الف) ،61ب) ،31ج) 211و د)  201ثانیه
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شکل  -3اثر زمان ارتعاش مختلف بر زبری سطح

در شکل ( ،)3تفاوت زیادی بین زمان ارتعاش  31ثانیه با
 121ثانیه مشاهده نمیشود .علت را میتوان این گونه بیان
نمود که با توجه به اینکه ساختار ماسه ،نتیجه قرار گرفتن
دانهها کنار یکدیگر و نحوی قرارگیری خلل و فرج آنها
است ،در اثر ارتعاش اگرچه مدام تحت تغییر قرار میگیرد
اما این تغییرات تا مقدار  121ثانیه به مقداری قابل توجهی
نیست که موجب گردد تا ذرات درشت بتوانند حرکت و
جابجایی زیادی داشته باشند و به طور تقریبا کامل ،ساختار
را تغییر دهند .اما پس از  121ثانیه ،این ساختار شکسته
میشود و جابجایی ذرات درشت زیاد میشود و بیشتر به
سطح قالب فومی میرسد و تعداد آنها و نیروی وارده از
سمت آنها افزایش مییابد.
 -1-9درصد تخلخل

مطابق شکل ( ،)11کمترین مقدار درصد تخلخل در مقدار
گرانروی  21پاسکال ثانیه بدست آمده است .در مقادیر
پایین تر و باالتر از این مقدار برای گرانروی پوشان به ترتیب
نفوذپذیری زیاد و کم پوشان بدست آمد .در گرانروی
پوشان  11پاسکال ثانیه به علت خلل و فرج زیاد پوشان،
گاز تولید شده در قالب به طور غیر پیوسته و شدید از میان
فلز مذاب و پوشان خارج میشود .با هر بار خروج گاز ،فشار
داخل قالب کاهش پیدا کرده و در نتیجه جبهه مذاب پیش
رفته و به دیوارهی قالب همچون پتک ضربه وارد میکند .با
وارد شدن این ضربات به پوشان ،تغییر فرم و شکست در
پوشان رخ میدهد .با کاهش خواص پوشان ،انبساط در
قطعه و یا فرو ریختن ماسه فشرده به داخل حفرههای مدل
و همچنین عدم خروج کامل گاز بوجود میآید .در این
حالت ،الیه پیوسته حاصل از تجزیه محصوالت فوم که بین
فلز مذاب و مدل فومی قرار داشت ،بسیار باریک شده و
گازهای داغ میتوانند به صورت عمیقتر وارد مدل فومی
شده و آن را تجزیه نمایند .در نتیجه ،سرعت پیشروی فلز

شکل  -21رابطه گرانروی پوشان با درصد تخلخل

شکل  -22رابطه اندازه ماسه با درصد تخلخل

مذاب افزایش مییابد و حالت اغتشاش مذاب درون قالب
بیشتر می شود .افزایش اغتشاش مذاب باعث میشود تا
گازهای تولید شده درون مذاب نتوانند به بیرون از قالب
حرکت کنند و در مذاب و قالب محبوس میشوند .در
گرانروی پوشان  21پاسکال ثانیه ،خلل و فرج کم در پوشان
باعث نفوذپذیری پایین پوشان است .از آنجائی که با کاهش
نفوذپذیری پوشان مقدار گاز کمتری میتواند از قالب خارج
شود ،در نتیجه درصد تخلخل و مقادیر گازی که در مذاب
محبوس شدهاند ،افزایش مییابد ].[11
شکل ( ،)11نتایج بدست آمده را برای اندازه دانههای
متفاوت ماسه بر حسب درصد تخلخل نشان میدهد .مقدار
درصد تخلخل با کاهش اندازه ماسه افزایش مییابد.
استفاده از ماسه با دانههای درشت به گازهای تولید شده در
اثر تجزیه فوم اجازه میدهد که سریعتر از قالب خارج
گردند و وارد هوا شوند .این امر زمان پر شدن قالب را
کاهش میدهد .سندز و شیوکومار ] [11نیز تاثیر اندازه
ماسه بر خروج گاز از قالب را به صورت رابطه مستقیم
گزارش دادند .با کاهش زمان پرشدن قالب محصوالت
حاصل از تجزیه فوم فرصت کمتری برای مخلوط شدن با
مذاب داشته و لذا در این حالت درصد تخلخل کاهش
مییابد .از طرفی اندازه ریز ماسه قابلیت نفوذپذیری را
کاهش میدهد .این موضوع ،خروج گاز از قالب کاهش داده
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که باعث افزایش زمان پرشدن قالب میشود .در زمانهای
باالتر برای پرشدن قالب ،محصوالت حاصل از تجزیه فوم
میتوانند به سمت فلز مذاب حرکت کنند و در بین فلز
مذاب محبوس شوند که در نتیجه باعث افزایش درصد
تخلخل میشوند ].[11
شکل ( ،)12نتایج درصد تخلخل را به صورت تابعی از زمان
ارتعاش نشان میدهد .مطابق شکل ( ،)12درصد تخلخل با
افزایش زمان ارتعاش افزایش مییابد .با افزایش زمان
ارتعاش ،خلل و فرج موجود در ماسه کاهش یافته و در
نتیجه گاز درون قالب خارج نشده است .کومار و همکارانش
نیز رابطه و اثر ارتعاش بر درصد تخلخل را به این گونه بیان
نمودند که با افزایش زمان ارتعاش ،مقدار تخلخل در قطعات
افزایش مییابد و این نتایج با یافتههای حاصل در این
پژوهش تطابق خوبی دارد ].[12

شکل  -21رابطه زمان ارتعاش با درصد تخلخل

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش اثر متغیرهای تاثیرگذار بر خروج گاز از
قالب در فرآیند ریختهگری توپر به صورت آزمایشگاهی
بررسی شد .تاثیر و مقادیر بهینه هر یک از این متغیرها بر
عیوب ظاهری ،درصد تخلخل و زبری سطح نمونههای
ریختهگری شده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از
این پژوهش شامل موارد زیر است:
 -1با افزایش گرانروی پوشان ،مقدار خلل و فرج موجود در
آن کاهش مییابد و در نتیجه گازها و محصوالت حاصل
از تجزیه فوم نمیتوانند به خوبی از آن خارج شوند و
مانع پر شدن قالب میشوند .از طرفی با کاهش گرانروی
پوشان ،مقدار خلل و فرج افزایش یافته و پوشان
استحکام خود را از دست میدهد و باعث افزایش عیوب
ریختگی میشوند .لذا گرانروی پوشان با مقدار 21
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پاسکال ثانیه بهترین نتایج را از نظر داشتن کمترین
مقدار عیوب ریختگی دارد.
 -2اندازه ماسه و زمان ارتعاش اثرات بسیار مهمی بر عیوب
ظاهری و زبری سطح دارند .زیرا با تاثیر بر خلل و فرج
موجود در بین ذرات ماسه و به هم فشردگی آنها ،نرخ
خروج گاز از قالب را کنترل مینمایند .با افزایش و یا
کاهش اندازه ماسه ،عیوب ظاهری افزایش مییابد .ولی
با افزایش زمان ارتعاش ،همواره عیوب ظاهری افزایش
مییابد .لذا بهترین حالت ریختهگری با داشتن کمترین
مقدار عیوب ظاهری در اندازه ماسه  11 AFSو زمان
ارتعاش  11ثانیه بدست آمد.
 -3در بررسی عیوب ریختگی نیاز است تا اثر هر یک از
عوامل بر عیوب ظاهری و زبری سطح به صورت
همزمان بررسی گردد.
-4زبری سطح با افزایش هر یک از عوامل گرانروی پوشان،
اندازه ماسه و زمان ارتعاش افزایش مییابد که این
افزایش به صورت خطی و مستقیم است .لذا بهترین
حالت ریختهگری برای کمترین مقدار زبری سطح،
مقادیر  11پاسکال ثانیه 11 AFS ،و  11ثانیه به ترتیب
برای گرانروی پوشان ،اندازه ماسه و زمان ارتعاش
شناسایی شد.
 -1برای تولید قطعه با کمترین میزان تخلخل ،گرانروی
پوشان برابر  21پاسکال ثانیه ،اندازه ماسه برابر 11AFS
و زمان ارتعاش  11ثانیه مناسب انتخاب شد.
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