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 ست؟ ی چ   کاست ی دا   ا ی تحت فشار    ی گر   خته ی ر    .1
 کاست یروش دا   ق ی قطعات از طر  د ی تول   ی ا یمزا    .2
 ست؟ ی چ   کاست یروش دا   ب یمعا    .3
 کاست ی اهداف روش دا    .4
 کنند؟   ی چگونه کار م   ی فلز   ی قالب ها    .5
 کاستی در قطعات دا  ان ی جر   ن یاختالل ب    .6
 تحت فشار   ی گر   خته ی ر   ا ی  کاست ی دا   ی ها   ن ی انواع ماش    .7
 ی سرد کار افق   ستم ی س   ی ها   ت ی محدود   .8

 فهرست مطالب
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 این مقاله، به بررسی فرآیند قالب های ریخته گری تحت فشار یا دایکاست 

(Die casting)  یکی از روش های بسیار پرکاربرد در تولید   .اختصاص دارد 

  .قطعات صنعتی، ریخته گری می باشد که روش ها و انواع مختلفی دارد

با ما همراه باشید    .هاست  دایکاست یکی از معروف ترین و پرکاربردترین آن

 .تا به معرفی این روش بپردازیم

 ریخته گری تحت فشار یا دایکاست چیست؟ 

در آن   ریخته گری تحت فشار یا دایکاست حالتی از ریخته گری است که

 .مواد مذاب برای ریخته شدن در قالب با فشار تزریق می شوند

 
 مواد مذاب با نیروی وزن خود وارد  در این روش برخالف روش های دیگر که

 همان  قالب می شوند مواد مذاب با فشار مکانیکی وارد قالب می شود و
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  تحت فشار هستند منجمد می شوند و باعث می شوند که بتوانیم طور که  

 .قطعات با استحکام باالتر بسازیم

یعنی گری  ریخته  روش  همین  فلزی  محصول  یک  تولید  راه  ترین    کوتاه 

از خوبی ها و مزایای روش ریخته گری تحت فشار تولید    .دایکاست است

 ی دیگر ریخته اگر بخواهیم از روش ها  قطعات نازک و مستحکم است که

 .گری برای این امر استفاده کنیم تقریبا غیر ممکن است

 شیوه ریخته گری تحت فشار یا دایکاست بسیار شبیه روش ریژه است و

در روش دایکاست   .تنها تفاوت این دو روش، شیوه تزریق مواد مذاب است

قالب داخل یک نوع سیستم از بسته شدن  تزریق مانند    مواد مذاب پس 

 در این روش معموال مواد مذاب ریخته شده در قالب بیشتر   .شوندپمپ می  

حتی وقتی که مواد مذاب دارند سرد می شوند نیز   و  از حجم قالب است

 .پمپ به کار خود ادامه می دهد و به مواد فشار وارد می کند
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 مزایای تولید قطعات از طریق روش دایکاست 

 
 روش دایکاست مزایای زیادی دارد که باعث می شود این روش در ساخت 

 : ارد زیر می شودمزیت شامل مو   7این    .قطعات فلزی مورد استفاده قرار گیرد

در روش دایکاست به علت توان تولید قطعات نازک تر می توان اشکال  .1

 .پیچیده تری را نیز ساخته و تولید کرد

 در این روش به علت تحت فشار بودن و جاری بودن مواد مذاب می  .2

 .توان قطعات نازک تر و طویل تری را تولید کرد

 ست مخصوصا اگر قالبنرخ تولید در این روش ریخته گری بسیار باال .3

 .های چند حفره ای داشته باشیم
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کاری نیست .4 به ماشین  نیاز  این روش معموال  این روش   ؛در    زیرا در 

 .قطعه از پرداخت سطحی خوبی برخوردار است

 این روش به دلیلی که باال که گفته شد به شدت اقتصادی تر از روش  .5

 .های دیگر است

  زیرا مانند  ؛قطعه کمتر استدر این روش سرمایه گذاری برای تولید   .6

  روش ریژه در روش دایکاست نیز قبل از فرسوده شدن قالب می توان 

 .قطعات زیادی را ساخت و جلوی اختالف ابعاد قطعه گرفته می شود

 در این روش می توان مقاطع ظریفتری را نسبت به روش های دیگر .7

 .مانند ریژه بر روی سطح قطعه ایجاد کرد

  شده با کمترین پرداخت برای فلزکاری آماده می  بیشتر قطعات ساخته .8

 .شوند

قطعات .9 از  معموال  روش  این  در  شده  ساخته  آلومینیومی    قطعات 

 .آلومینیوم ساخته شده در روش ماسه ای مقاومت بیشتری دارند

 معایب روش دایکاست چیست؟ 

  در این روش معایبی نیز وجود دارد که باعث شده برای ساخت تمام قطعات

 :این معایب شامل موارد زیر می شوند .ستفاده نشود از آن ا
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 .وزن قطعاتی که ساخته می شود در این روش محدودیت دارد .1

  در این روش تنها می توان از فلزاتی استفاده کرد که نقطه ذوب پایینی .2

 .دارد

  چنین تعمیر دستگاه  برای نگهداری از قالب و دستگاه دایکاست و هم .3

 .نسبتا زیادی کرددایکاست باید هزینه 

 اهداف روش دایکاست 

  ما در صورتی از این روش برای تولید قطعات فلزی استفاده می کنیم که سه

 :هدف کلی را در کارمان داشته باشیم

  .باال و کیفیت باال را بسازیم وقتی که بخواهیم قطعاتی با تعداد .1

 .در اندازه ساخت قطعات دقت باالیی را بخواهیم .2

ه های ظریف و نازک از جنس فلزات سبک وزن در قالب دیواره ها و پل .3

 .های فلزی دائمی و مادام العمر

 قالب های فلزی چگونه کار می کنند؟ 

 در باالی قسمت پایینی قالب فلزی تکه زیری به عنوان نصفه ثابت قالب 

و شود  می  متحرک  تثبیت  صفحه  باالی  در  باالیی  قالب  متحرک    قسمت 
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که شود  می  تثبیت  صورتاص  ماشین  به  هم  فوالدی  های  ماهیچه    وال 

 .هیدرولیکی روی آن کار گذاشته می شود

 

 اختالل بین جریان در قطعات دایکاست 

 حاصل از جریان ضعیف مواد بوده   اختالل جریان، نوعی از تخلخل است که

  و سبب تولید عیب های سطحی همچون سوراخ ها، حفره ها و مشکالت

  ترکیبی از دالیل تولید عیب های سطحی و اختالل  .داخلی قطعه می شود

 .های گازی را می شود دلیل ایجاد اختالل های جریان دانست

پایان سیکل در  کم  فشار  از  جریان حاصل  اختالل  بروز  علت های  از   یکی 

  موجب کم شدن   که اعمال فشار مضاعف کنیم( که  تزریق است )قبل از آن
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 باید .ایی که به آن نیاز است می شودفشار مواد در پایان سیکل یعنی در ج

از این عامل باشد )جریان  توجه داشته باشیم که وقتی که اختالل حاصل 

  به آن معنا که   .این قسمت کوچکی از عیب های قطعه خواهد بود  ،ضعیف(

 هرچه که دلیل تخلخل در جریان شود، )همچون فشار کم تزریق( بدون هیچ

  به بیان دیگر، کیفیت . در قطعه می شوددرنگی دلیل تولید عیب های دیگر 

احتماال مقداری    کم بخش های درونی قطعات که حاصل از فشار کم است و

 طور اختالل جریان   همین  .از عیب های دیگر را در آن بخش خواهیم دید

 این به آن معناست که   .قادر است حاصل از درجه کم حرارت مواد نیز باشد

 اصوال به  اژ بیشتر از حد پایین می باشد، کهدرجه حرارت مواد در گلویی پمپ

 همین  .این دلیل است که مواد در درجه حرارت کم در کوره نگداری شده اند

در یا  و  در مالقه  مواد  به علت سرد شدن  تواند  اتفاق می  این  دلیل   طور 

  اگر درجه مواد بیش از حد پایین باشد باعث پاشیدگی  .سیلندر پمپاژ باشد

  در این حالت اگرچه ممکن است ایرادی در ظاهر   .می شودو لحیم شدگی  

را در قطعه نبیند  قطعه وجود نداشته باشد و  ،اپراتور قالب گیری مشکلی 

 .استفاده از قطعه ایرادات خود را نشان می دهند  ولی در فرآیند های بعدی و
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انواع ماشین های دایکاست یا ریخته گری تحت  

 فشار 

فشار یا دایکاست دو نوع دارند که شامل تحت    یماشین های ریخته گر 

 :زیر می شوند موارد

 در این  : (cold chamber)  ماشین هایی که محفظه تزریق سرد دارند  .1

 نوع از ریخته گری تحت فشار سیلندر پمپاژ در خارج از مذاب است و 

  تزریق می شود و مواد مذاب به دست   AL  ،CU  ،MG  فلزاتی همچون

 .سلیندر پمپاژ ریخته می شودیک انسان به درون  

 در این  :(Hot chamber)  ماشین هایی که محفظه تزریق گرم دارند  .2

  نوع از ریخته گری تحت فشار سیلندر پمپاژ درون مذاب و کوره است 

  فلزاتی همچون سرب خشک و روی تزریق می شود و مذاب خودکار   و

 .تزریق می شود
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 محدودیت های سیستم سرد کار افقی 

 :د کار افقی محدودیت هایی را در بر دارد که به شرح زیر استسیستم سر

  نیاز به وجود کوره های اصلی و فرعی به دلیل تهیه مذاب و ارسال  •

 مذاب به داخل سیلندر تزریق 

 طول کشیدن مراحل کار •

 امکان ایجاد نقص هایی در قطعه •

 


