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منهاج السباكة

5102-5102

م.م .محمد قاسم محسن

المقدمة )(Introduction
تعد عملية السباكة من اقدم الحرف االساسية التي استخدمها االنسان  ,وتعود الى نحو
 211سنة قبل الميالد ,أذ استخدمت االدوات المعدنية المسبوكة سهاما وسيوفا وقطع نقود وبعض
االدوات المنزلية  .كذلك أدت اهتمامات االنسان الدينية الى استخدام السباكة لصنع تماثيل االلهة
بطريقة السباكة بالشمع المفقود .وكانت معادن الذهب والنحاس والبرونز شائعة االستخدام في
البدء  ,وهنالك دالئل تبين اكتشاف معدن الحديد وتطويعه نحو  5111سنة قبل الميالد  ,اال ان
استخدامه كان محددا جدا  ,وقد استمر استخدام السباكة في صنع الدروع والبنادق والعدد الحربية
.
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تعرف عملية السباكة )(Define of the casting process
وهي احدى العمليات االساسية لتشكيل المعادن والتي تمتاز بسرعة االنتاج وقلة التكاليف
 ,اذ تشمل عمليات تهيئة وتحضير وصهر وصب المعادن والسبائك وهي في الحالة السائلة اذ
تعتمد بالدرجة االساس على خاصية السيولة الموجودة لدى اغلب المعادن ,وصب السائل
المنصهر داخل قوالب خاصة تحتوي على تجاويف داخلية تماثل االشكال واالجزاء المراد
انتاجها.

طرق السباكة )(Casting methods
هنالك ثالث طرق رئيسية للسباكة  ,السباكة الرملية  ,السباكة بالقوالب الدائمة أو السباكة
المعدنية  ,السباكة الدقيقة .

 -1السباكة الرملية )(Sand casting
تشكل أكثر من  %01من عمليات السباكة ويمثل الرمل العنصر االساسي فيها وتستخدم هذه
الطريقة لسباكة أغلب المعادن وتعد شواطئ االنهار والبحار المصدر الرئيسي لرمال السباكة ,
وتشمل السباكة الرملية عدة طرق منها .
 السباكة الرملية الرطبة )(Green sand casting
 المقالبه الميكانيكية )(Mechanical moulding
 المقالبة االرضية )(Floor moulding
 المقالبةباالسمنت )(Cement moulding

 -2السباكة بالقوالب المعدنية )(Die casting
 السباكة بالطرد المركزي )(Centrifugal casting
 السباكة المستمرة )(Continuous casting
 السباكة بالضغط )(Pressure casting
 السباكة بالعصر )(Squeeze casting
 السباكة بالقوالب المعدنية )(Die casting

 -3السباكة الدقيقة )(Accurate casting
 المقالبة القشرية )(Shell moulding
 السباكة بالشمع المفقود )(investment casting

3

منهاج السباكة

5102-5102

م.م .محمد قاسم محسن

السباكة الرملية
 -1السباكة الرملية الرطبة )(Green sand casting
تستخدم الرمال بصورة واسعة في تصنيع القوالب الرملية الخاصة بالمصبوبات ذات
الحجوم الصغيرة والمتوسطة لمعظم المعادن المنصهرة ومن مميزات هذه الطريقة ان عملية
المقالبه تستغرق وقتا قليال عند المقارنة مع الطرق االخرى  .ان قوالب الرمال الرطبة يمكن ان
ترص بصورة منتظمة وبذلك نحصل على مقاومة الية ال تسمح بتغلغل المعدن المنصهر  ,أو
جرف الرمال أو حدوث اي تشوية في القالب الرملي  .ولغرض الحصول على خواص جيدة
للقوالب المصنعة من هذه الرمال فمن الضروري السيطرة على خواصها االساسية وهي ( مقدار
الرطوبة  ,مقاومة الرمل الرطب  ,النفاذية)والشكل رقم ( )0يوضح عملية السباكة الرملية .

الشكل رقم ( )0يوضح عملية السباكة الرملية
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 -2المقالبه الميكانيكية )(Mechanical moulding
ان المقالبه الميكانيكية تستخدم للحصول على قوالب رملية ذات مواصفات جيدة وكذلك
تعطي انتاجية كبيرة عند المقارنة مع الطرق التقليدية المستخدمة كالمقالبة اليدوية  ,حيث أن
استعمال عملية المكننة في رص الرمل داخل صناديق المقالبة يؤمن الحصول على قالب رملي
متكامل ذي ابعاد قياسية وهذا ينعكس على المصبوبات التي تنتج بواسطة تلك القوالب  ,ولهذا
تستخدم المقالبة الميكانيكية لإلنتاج المصبوبات المختلفة وبمسالك تكنولوجية  .أن اساس عمل
مكائن المقالبة مبني على طريقتين رئيسيتين لرص الرمل في صناديق المقالبة  ,حيث تستخدم
طريقة ارتجاج الرمل في صندوق المقالبة أو بالطريقة المركبة باستخدام االرتجاج والعصر في
ان واحد  .أن خواص القوالب الرملية المهيأة حسب الطريقتين السابقتين تكون متباينة  ,ففي
طريقة االرتجاج والعصر تكون كثافة الرمل متجانسة ومقاومته للضغط عالية وان هذه الطريقة
تستخدم على نطاق واسع وخاصة في صناعة المكائن ذات السعة الكبيرة  .اما في طريقة العصر
فيستخدم ضغط على السطح العلوي لصندوق المقالبة ومن خالل راس العصر وفي هذه الحالة
فان الكثافة تكون متغيرة وحسب اتجاه راس العصر .

 -3المقالبة االرضية )(Floor moulding
يستخدم هذا النوع من المقالبه في انتاج المصبوبات ذات االحجام الكبيرة والتي تحتاج
الى كميات كبيرة من المعدن المنصهر والذي يتطلب وجود قالب رملي يتحمل قوة الضغط التي
يسلطها المعدن المنصهر عليه  ,وعادة تستعمل أرضية المسبك لهذا النوع من المقالبه  .ان
خطوات العمل المتبعة في صناعة وكما يلي :
 .0يتم تكوين حفرة في أرضية المسبك وبأبعاد تساوي مرة ونصف بقدر أبعاد المصبوبة .
 .5يتم بناء جدار داخلي في الحفرة حيث يستخدم الطابوق والمواد االخرى .
 .3يتم وضع أنابيب معدنية تحتوي على حبال من نسيج قابل لالحتراق ويكون وضع هذه
االنابيب بشكل مائل نحو الجدار  ,تستخدم هذه االنابيب لخروج الغازات من خالل جدار
القالب الرملي .
 .4توضع كمية من خليط الرمل في قعر الحفرة حيث تكون طبقة تتناسب مع ارتفاع المسبوكة
المراد انتاجها .
 .2يتم وضع النموذج الذي يمثل المسبوكة وملحقاتها في منظومة الصب والتغذية الالزمة .
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 .2يستخدم مسحوق الكرافيت أو مسحوق اخر للرش على السطح الخارجي للنموذج حيث يعمل
كمادة عازلة تمنع التصاق خليط الرمال بسطح المسبوكة .
 .7يتم وضع خليط رماال المقالبه حول النموذج وتستخدم المدكات الهوائية لرص الرمال وفي
بعض االحيان تستخدم المسامير الفوالذية في المناطق التي يتوقع أن يكون ضغط المعدن
المنصهر عليها عاليا  ,وخاصة مناطق وجود التجاويف.
 .8يتم استخراج النموذج وفصلة عن القالب الرملي المتكون  ,وبعد ذلك يرمم القالب الرملي
ويغطى بمسحوق الكرافيت وبطريقة الرش .

 -4المقالبةباالسمنت )(Cement moulding
يستخدم االسمنت كمادة رابطة في هذا النوع من المقالبه مع اضافة الماء  .تضاف مادة
االسمنت الى الرمل للتعجيل من عملية التصلب ولتحقيق عملية فصل الرمال عن المسبوكة يتم
اضافة مادة االسمنت قبل عملية الصب  .أن خواص هذه الطريقة كما يلي :
 -0سهولة رص الرمل في القالب .
 -5مقاومة عالية عند التصلب .
 -3تحمل ضغط عالي .
 -4نفاذية عالية.
 -2دقة أبعاد القالب الرملي .
 -2سهولة أصالح الجزء التالف في القالب .
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السباكة بالقوالب المعدنية )(Die casting
 -1السباكة بالطرد المركزي )(Centrifugal casting
أن سباكة الطرد المركزي تتمثل بصب المعدن المنصهر في قوالب معدنية تدور حول
محورها بسرعة دوران معينة الى ان يتجمد المعدن المنصهر  .أن قوة الطرد المركزي تعتبر
االساس في عملية بناء شكل وتغذية المسبوكة وتغذيتها .أن هذه الطريقة تستخدم لصناعة انابيب
نقل الغاز والنفط ومواسير المجاري والقطع االسطوانية المتماثلة الشكل  .أن القالب المعد للصب
يدور بسرعة معينة حول محورها وان هذه المحاور تكون اما أفقية أو عمودية حسب الجزء
المراد إنتاجه  .ان توزيع المعدن داخل القالب  ,وسمك مقطع المسبوكة يعتمد على كمية المعدن
وسرعة دوران القالب والشكل رقم ( )5يوضح السباكة بالطرد المركزي .

الشكل رقم ( )5يوضح السباكة بالطرد المركزي
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 -2السباكة المستمرة )(Continuous casting
يمكن الحصول على مسبوكات المعدن بالصب المستمر ويستخدم لذلك اما قالب ثابت او
قالب متحرك  ,وتقسم الطريقة الى صب عمودي وصب افقي وتعتمد تحديد طريقة الصب على
تصميم جدران القالب والمواد التي يصنع منها  .ويمكن الحصول على عدة اشكال لمقاطع
المسبوكات منها الدائري والمربع والمستطيل  ,وتستخدم هذه الطريقة في انتاج االلواح يتراوح
سمكها ) (50.25-2.50سم فبعد أن يبرد المعدن الى مقدار كاف في القالب المبرد بالماء تتجمد
قشرة صلبه من المعدن سوف تتجمد على الجزء الخارجي بعد ذلك تمرر المسبوكة بين درفليين
ضاغطين على سمك المسبوكة والشكل رقم ( )3يوضح السباكة المستمرة.

الشكل رقم ( )3يوضح السباكة المستمرة
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 -3السباكة بالضغط )(Pressure casting
تتم عملية السباكة بالضغط باستخدام مكائن خاصة تتكون اساسا من وحدة حقن ومكبس
اذ تعمل وحدة الحقن على ملئ القالب بالمعدن المنصهر ويبقى تحت تأثير الضغط لحين انجماده
اذ تتم الية في هذا النظام من السباكة بحقن المعدن في القالب المعدني وبسرعة عالية  ,حيث
تجري عملية التجمد تحت تأثير ضغط خارجي معين وتحت هذا الظرف يمكن الحصول على
مسبوكات جيدة وبكلفة قليلة  ,حيث غالبا يتم استخدام المسبوكات التي تنتج بهذه الطريقة مباشرة
وبدون اي عمليات تشغيل اضافية  .بصورة عامة ان معظم المسبوكات المنتجة بطريقة السباكة
بالضغط تكون اما مصنوعة من سبائك الزنك أو سبائك االلمنيوم والشكل رقم ( )4يوضح السباكة
بالضغط.

الشكل رقم ( )4يوضح السباكة بالضغط.
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 -4السباكة بالعصر )(Squeeze casting
تعتبر طريقة عصر المعدن من الطرق الجديدة في انتاج االجزاء ذات االشكال المعقدة
وذلك بواسطة تسليط ضغط معين ولفترة زمنية معينة على المعدن في اثناء عملية االنجماد  .ان
هذه الطريقة تختلف عن طريقة السباكة بالضغط  ,ألنها ال تحتاج الى مغذيات أو مجاري لدخول
المعدن الى تجويف القالب وتتلخص طريقة عصر المعدن  ,باستخدام قالب معدني يحوي على
تجويف يمثل شكل الجزء المراد انتاجه  ,أن هذا القالب يتكون من جزئيين  ,وعند انطباقهما ال
يسمحان بخروج المعدن أثناء عملية الضغط  .ان الخطوة االولى هي صب المعدن المنصهر في
الجزء االسفل من القالب  ,ويلي ذلك اغالق القالب  ,وبذلك سوف يدفع المعدن المنصهر الى
جميع االجزاء  ,وبعد هذه المرحلة يسلط ضغط على القالب ويكون ذلك عند مرحلة التجمد وبعد
مرحلة التجمد سوف يزال الضغط ويفتح القالب والشكل رقم ( )2يوضح السباكة بالعصر.

الشكل رقم ( )2يوضح السباكة بالعصر
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السباكة بالقوالب المعدنية )(Die casting
تتميز هذه الطريقة باستخدام قوالب معدنية دائميه يصب فيها المعدن المنصهر ويكون
ذلك بالطريقة المباشرة أو بطريقة استخدام الضغط  ,ومما تقدم نستنتج وجود طريقة للسباكة وهي
طريقة صب المعدن تحت تأثير الجاذبية وتسمى بالسباكة بتأثير الجاذبية  .ان طريقة استخدام
القوالب الدائمة لها مميزات كثيرة  ,منها سهولة االستخدام واالنتاجية العالية والنوعية الجيدة وقلة
نسبة التلف مقارنة مع طرق السباكة االخرى  ,اضافة الى ذلك فان هذا النوع من السباكة يستخدم
إلنتاج المسبوكات الصغيرة والرقيقة المقطع  ,وفي حاالت كثيرة فان منتجات هذا النوع من
السباكة تستخدم مباشرة بعد عملية الصب اي انها ال تحتاج الى عمليات التشغيل الميكانيكي
والشكل رقم ( )2يوضح السباكة بالقوالب المعدنية.

الشكل رقم ( )2يوضح السباكة بالقوالب المعدنية
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السباكة الدقيقة )(Macro casting
 -1المقالبة القشرية )(Shell moulding
يتميز هذا النوع من المقالبه بتصنيع رقائق رملية تكون الشكل الخارجي للمسبوكة  .ان
القوالب القشرية تكون خفيفة الوزن  ,الن كمية مواد المقالبه المستخدمة تكون قليلة نسبة لطرق
المقالبه الرملية االخرى  ,اضافة الى ذلك فان انتاجية هذه الطريقة تكون مرتفعة وهنالك ايضا
دقة عالية في ابعاد المسبوكات المنتجة بهذه الطريقة وان معدل نسب المسبوكات الفاشلة يكون
قليل جدا والشكل رقم ( )7يوضح السباكة القشرية.

الشكل رقم ( )7يوضح السباكة القشرية
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 -2السباكة بالشمع المفقود )(investment casting
يتم بناء قالب معدني يكون مستنسخا عن المسبوكة  ,وعادة ما تستخدم سبائك االلمنيوم .
اذ يتم انتاج نماذج الشمع المفقود وبالعدد المقرر وضعه في المجموعة الواحدة وحسب التصميم
الموضوع لمنظومة الصب لذلك تربط االجزاء مع منظومة الصب بواسطة لحام الشمع يتم اكساء
المجموعة بمادة سيراميكية وذلك بغمر النموذج الشمعي في مادة غرينيه ولعدة مرات للحصول
على قشرة سيراميكية لصب المعدن فيها بعد ازالة الشمع منها  .تعرض المنظومة الى درجة
حرارة عالية لكي تتصلب المادة الحرارية والتي تمثل القالب الرملي  ,وفي الوقت نفسه فان
الشمع الذي يمثل النموذج يتبخر بفترة زمنية قليلة جدا  ,اذ ان المادة الشائعة االستعمال التي
تصنع منها معظم النماذج هي الشمع والشكل رقم ( )8يوضح السباكة بالشمع المفقود.

الشكل رقم ( )8يوضح السباكة بالشمع المفقود
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السباكة الرملية )(Sand casting
وهي من اوسع طرق السباكة استخداما واقلها كلفة وتتم باستخدام المزيج الرملي كمادة
لتصنيع القالب التي يتم صب المعدن المنصهر فيها وبذلك يمكن الحصول على الشكل المطلوب
والذي يماثل شكل تجويف القالب الرملي اذ تحتاج االجزاء المنتجة بهذه الطريقة الى عمليات
تنظيف او تشغيل للحصول على الدقة المطلوبة  ,فعلى الرغم من اهمية أستخدم القوالب المعدنية
في عملية السباكة اال انها محدودة االستعمال بسبب تكاليفها العالية وصعوبة تصنيع االشكال
المعقدة والكبيرة الحجم  ,ولهذا تم التوجه الى السباكة باستخدام الرمال  ,وهذه الحقيقة قادت الى
تطوير تكنولوجيا صناعة واستخدام الرمال  .وهنالك مخطط يوضح عملية السباكة الرملية
والشكل رقم ( )0يوضح السباكة الرملية .

الشكل رقم ( )0يوضح السباكة الرملية
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5102-5102
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مميزات عملية السباكة الرملية )(Advance for Sand Casting Processes
 .0يمكن استخدام عملية السباكة الرملية في انتاج االشكال المعقدة .
 .5قلة التكاليف مقارنة بطرق السباكة االخرى .
 .3أمكانية انتاج القطع الكبيرة الحجم التي ال يمكن انتاجها بطرق السباكة االخرى .
 .4أمكانية انتاج القطع الصغيرة الحجم والتي تستخدم في أجزاء السيارات وقطع الغيار
للمكائن.
 .2سهولة تصنيع القالب الرملي المستخدم في عملية السباكة الرملية.
 .2تستخدم للمعادن ذات درجات انصهار عالية.
عيوب عملية السباكة الرملية ) ( disadvance for Sand Casting Processes
 .0ال يمكن استخدام السباكة الرملية للقطع ذات الحجوم الدقيقة جدا .
 .5خشونة االسطح الناتجة من عملية السباكة الرملية لذا تحتاج الى عمليات تشغيل للحصول
على سطوح ناعمة .
 .3عملية السباكة الرملية غير دقيقة االبعاد نسبيا مقارنة بطرق السباكة المعدنية والدقيقة.
 .4درجة االمان في عملية السباكة أقل نسبيا من باقي أغلب العمليات الصناعية وذلك بسبب
التعامل مع معادن منصهرة ذات درجات حرارية عالية وكذلك التأثيرات البيئية للعملية.

الرمال واسباب استخدامها
منذ ظهور السباكة استخدمت الرمال إلنتاج قوالب يصب فيها المعدن المنصهر  .أن مصطلح
الرمل يطلق على مجموعة من الحبيبات بأحجام مختلفة والتي تجعل امكانية استخدامه في
المسبك وكذلك فان للتركيب الكيماوي تأثير كبير في تحديد نوع العمل الذي يستخدم له الرمل .
فمثال عندما يتطلب االمر صب المعدن المنصهر عند درجات حرارة مرتفعة فعندها يجب
استخدام رمال ذات مقاومة عالية للحرارة  .وكذلك فان لنقاوة الرمل تأثير كبير وخاصة في بعض
عمليات انتاج اللباب اذ أن وجود نسبة عالية من المواد القلوية في الرمل يقلل من سرعة تفاعل
المواد الربطة وكذلك فان المواد القلوية هي ذات درجة انصهار واطئة  .أن الرمال التي تحتوي
في طبيعة تكوينها على مواد رابطة تعامل مع نسبة محددة من الماء تسمى بالرمال المترابطة
طبيعيا وهذا النوع من الرمل يلعب دورا مهما في عمليات المقالبة وتصنيع اللباب توصف الرمال
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غالبا أحدى الطريقتين فأما أن تنسب الرمال استنادا الى منطقة وجودها فمثال رمال البحر أو
النهر أو البحيرات والكثبان  .أو تنسب الى علم الجيولوجيا والى نوع الصخور التي تنتج منها .
أما االسباب التي تدعو الى استخدام الرمل فهي :
 .0وجودة بكميات كبيرة .
 .5نظرا لوجوده في الطبيعة فهو مادة ذات سعر زهيد .
 .3يمتلك مقاومة حرارية عالية اذ تكون درجة انصهار ) 0701(SiO2مئوية .
 .4يمكن تماسكه بالمادة الرابطة أو بواسطة المواد العضوية وغير العضوية .

تقييم نوعية الرمال )(The assessment of sands
يمكن تحديد نوعية الرمال المراد استخدامها طبقا لما يلي .
 )0أختبار نسبة وجود الطين
يتم فصل الطين عن الرمل بالغسل المتتالي بواسطة الماء في ظروف محدودة يتم بعد ذلك فصل
الطين عن الماء بطريقة الترشيح ومن ثم حساب النسبة الوزنية للطين .
 )5أختبار الحجم الحبيبي
بعد فصل الطين عن الرمل تمرر الرمال الجافة عبر عدد من المناخل مرتبة حسب درجات معينة
وهي ( )701-211-322-521-021-012-72مايكرو .
 )3تحديد الشكل الحبيبي
يعين شكل حبيبات الرمل عن طريق الفحص المجهري وذلك بحساب مساحة سطحية محددة
وكذلك كونه حاد الزوايا أو دائريا الزوايا .
 )4التحليل الكيماوي
أهم العناصر التي يجب تحديدها هي ما يلي)(SiO2- Fe2O3-Al2O3-CaO-Na2O-MgO
أن لمواصفات الرمل المستخدم في تصنيع قوالب الصب الرملية تأثير كبير في نوع المسبوكات
المنتجة فعند اختيار رمل ذو مواصفات غير جيدة ستكون النتيجة الحصول على مصبوبات
تحوي على عيوب مختلفة مثل التقشر  ,الفجوات  ,الشوائب  ,أضافة الى ذلك مقدار الخسارة
المادية نتيجة زيادة التلف في المواد.
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خصائص ومميزات رمال المقالبة
 سهولة تشكيلها في قالب السباكة .
 سهولة أصالح االجزاء التالفة في القالب الرملي .
 النفاذية لخروج الغازات واالبخرة المتصاعدة المتولدة أثناء صب المعدن المنصهر .
 تحمل درجات الحرارية العالية .
 ذات كلفة منخفضة .
 طول مدة االستعمال .
 القابلية الجيدة لالنضغاط.

مكونات الرمل المستخدم في عملية المقالبة
 ثاني أوكسيد السليكا ونسبته . (5-90)%
 الطين ونسبته . (2-50)%
 الماء ونسبته .(2-8)%

اختبارات رمال السباكة
لغرض مطابقة للمواصفات الالزمة لرمال السباكة البد من أجراء بعض االختبارات وفيما يلي
 )0قياس الرطوبة .
 )5قياس النفاذية .
 )3حساب نسبه الطين .
 )4حساب نعومة رمال السباكة.

أ -قياس الرطوبة
يتم حساب نسبه الرطوبة للمزيج الرملي بطريقتين هما

 طريقة التجفيف
وذلك بأخذ  21غرام من المزيج الرملي الرطب وتجفيفه في أفران تزيد حرارتها عن درجة
غليان الماء الى حوالي  051درجة مئوية ويستمر التجفيف لفترة زمنية معينة وحسب اسلوب
التجفيف المستخدم.
وزن العينة وهي رطبة – وزنها بعد التجفيف
نسبة الرطوبة = × 011
وزن العينة وهي رطبة
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 طريقة التفاعل الكيمائي
يستخدم جهاز لقياس رطوبة المزيج يتكون من أسطوانة تتحمل الضغط يمكن غلقها بأحكام
ويوجد في اسفلها مقياس مدرج يمكن قراءة نسبة الرطوبة بشكل مباشر  .وتجري التجربة بوضع
كمية مناسبة من المزيج الرملي المراد فحص رطوبته مع مسحوق كاربيد الكالسيوم  ,وتخلط
جيدا بعد غلق االسطوانة فيتحرر غاز األسيتيلين من تفاعل الماء مع الكاربيد كما في المعادلة
االتية .
CaC2 + 2H2O

C2H2 +Ca(OH)2

ويتناسب حجم غاز األسيتيلين المتحرر مع نسبة رطوبة المزيج حيث يرتفع الضغط داخل
االسطوانة اذ يتحسس المقياس الذي يمكن قراءة نسبة الرطوبة بشكل مباشر.

ب -قياس النفاذية
النفاذية تعني قابلية المزيج الرملي على امرار الغازات واالبخرة المتصاعدة أثناء عملية صب
المعدن المنصهر  ,ويعتبر رقم النفاذية الذي يتم حسابة بالقانون االتي .
رقم النفاذية)= (PN

V. H
P.A.T

اذ ان :
النفاذية PN:
حجم الهواء المار خالل العينة V:
ارتفاع العينة H:
ضغط الهواء المار خالل العينة P:
مساحة مقطع العينة A:
الزمن الالزم لمرور الهواء خالل العينة T:
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 حساب نسبة الطين
أن حساب نسبة الطين في رمال السباكة تحسب بواسطة المعادلة االتية :

الوزن االبتدائي للعينة – وزن العينة بعد الغسل

× 011

نسبة الطين =
الوزن االبتدائي للعينة

 حساب نعومة رمال السباكة
يستخدم في هذا النوع من الفحص المختبري مجموعة من الغرابيل ذات قياسات مختلفة .

مواد الرابط )(Binder Material
تستخدم مع رمال السباكة مواد تزيد من قوة تماسك القالب الرملي والتي تعرف بالمواد الربط ,
واهم أنواع المواد التي تزيد من قوة التماسك هي :
 )0دقيق الذرة
 )5الفحم الحجري
 )3الدبس
 )4زيت السمك
 )2السليكا

عملية المقالبة الرملية
تتم عملية المقالبة للمزيج الرملي وبالنسب المطلوبة التي تحتاجها عملية المقالبة والصب في
خباطات خاصة .يتكون النوع االول من وعاء أسطواني يحتوي على عمود أو أكثر يتحرك في
وسط الوعاء  ,ويثبت على راس العمود ذراع أو ريشة معدنية في وضع مناسب لتكون قادرة
أثناء حركته ا على تدوير المواد المكونة للمزيج وخلطها بشكل مستمر لغرض تحقيق التجانس في
المزيج الرملي  .اذ يتم وضع المواد في اعلى الخباطة وتدور االذرع بواسطة محركات كهربائية
وتفريغ المزيج الرملي بعد أتمام عملية الخلط من فتحة جانبية أسفل الوعاء.
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صناعة اللباب أو الدليك )(Core Making
اللب أو القلب أو الدليك )(coreيعرف بأنه جسم سابق التشكيل بواسطة صناديق اللباب
حسب شكل الفراغ المطلوب الحصول عليه يوضع في فراغ القالب لغرض الحصول على في
داخل المسبوك  .يوجد نوعان رئيسيان من اللباب حسب نوع الرمل.
 -0لباب الرمل الرطب.
 -5لباب الرمل الجاف.

 لباب الرمل الرطب
يكون من رمل المقالبه الرطب ويأخذ نفس شكل الفراغ المطلوب داخل المسبوك وخصوصا
ذات القطعة الواحدة حيث يكون بروز من الرمل الرطب يمنع وصول المعدن المنصهر الى ذلك
المكان لكي يكون فارغا بعد تجمد معدن المسبوك  .ومن الخواص المهمة التي يعنى بها السباك
كثيرا الصالدةوالمقاومة الميكانيكية الخضراء والجافه وقابلية النفاذية ونعومة السطح ومقاومة
الحرارة وقابلية التهدم وقلة او عدم توليد الغازات وعدم امتصاص الرطوبة  .ويجب ان يكون
اللب او الدليك مقاوم ضغط المعدن المنصهر .وان يحافظ على شكله الهندسي حتى تجمد أخر
جزء من المعدن السائل من حيث االجزاء الرقيقة (الضعيفة) التي يحتمل ارتخاؤها او تهدمها .اما
اذا كان الجزء طويال ورقيقا يجب ان تكون له مقاومه جافه تكفي لتحمل ضغط المعدن الذي
يجري فوقه.

 رمل اللباب الجاف
المقاومةالميكانيكية لتحمل ثقله وثقل المعدن عليه عندما يكون معلقا في داخل القالب وان يقاوم
قوة التعويم وان تكون له قابليه نفاذيةعالية لتسهيل خروج الغازات التي تتكون من احتراقه  .واذا
كانت مقاومته الميكانيكيةعالية جدا فأنها تعيق تهدمه بعد عملية الصب وان يكون رخيص الثمن
وسهل العمل .عليه لغرض زيادة المقاومة الجافه لرمل المقالبه يمكن اضافة
البنتونايت Southern Bentoniteللحصول على مقاومه جافه من . P.S.I. 81-41أو اضافة
البنتونايت) (Western Bentoniteلغرض الحصول على مقاومه جافه تفوق  P.S.I. 81أو
اضافة الطين الحراري ) (Fire Clayللحصول على مقاومه جافه متوسطة ولكن يمكن الحصول
على مقاومه جافه عالية تفوق ) (200 P.S.I.بخلط  Western Bentoniteمع الطين
الحراري بنسبه عالية  .ويمكن اضافة مواد اخرى مثل اوكسيد الحديد )(Alkali .(Iron Oxide
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)Oxideاوكسيد قاعدي) (Limeرغم أنها تقللمن مقاومة الرمل لدرجات الحرارة العالية أي تقلل
من درجات انصهار الرمل بشكل ملحوظ لكنها تضاف بنسب عالية.

مقالبة الدليك )(Core Moulding
تتم مقالبة الدليك (اللباب) في صندوق الدليك وليس في صندوق المقالبه كما هو الحال في
مقالبة مختلف النماذج حيث يتم خلط رمل اللباب مع المواد الرابطة في خالطة رمل اللباب
وحسب نسبة الرطوبة واللزوجة المطلوبة .بشكل عام يتكون صندوق الدليك (اللباب) من نصفين
وحسب الشكل النهائي للدليك والذي يمثل شكل الفراغ المطلوب الحصول عليه في داخل المسبوك
بعد وضع الرمل في كل من نصفي صندوق اللباب .يجب مراعات التنفيس حيث يتم وضع حبل
خاص يحترق اثناء التحميص ويترك فراغ في داخل الدليك لسهولة خروج األبخرة والغازات
التي تتولد جراء عملية التحميص أو توضع شمعه ذات قطر مناسب وحجم الدليك والتي هي
االخرى تنصهر اثناء التحميص أو يتم وضع سلك في الوسط بين الجزء العلوي والجزء السفلي
لصندوق اللباب والذي يتم سحبه بعد دك الرمل في داخل الصندوق للحصول على الكثافة
المطلوبة لرمل الدليك ثم يسحب هذا السلك قبل التحميص  .كذلك اثناء المقالبه يتم وضع اسالك
من الجهتين للشمعة أو حبل التنفيس وذلك لغرض تسليح الدليك وتقويته اذا تطلب االمر او عمل
شبكه ووضعها داخل اللباب للغرض نفسه .ثم يتم تحميص اللباب بدرجة حراره مناسبه حسب
نوع المواد الرابطة وما تتحمله من حراره حيث يمكن التحميص بدرجة حراره من  021م311-
م ولمدة ساعه واحده الى ساعتين بواسطة افران التحميص.

حجم اللباب )(Core sizing
يجب اجراء عمليه تسمى )(Sizingوهي ازالة الزوائد والزعانف سواء بالمبرد او
بالكوسره ثم القيام بعمليه اخرى تسمى )(Coating ;Blacking ; Washing ; Painting
وكل هذه االسماء لعمليه واحده وهي تعليق دقيق الكرافيت او دقيق السليكا بالماء ومن ثم بواسطة
الفرشاة ي تم اضافة طبقه على سطح اللباب الذي تم تصليحه بالمبرد او بالكوسره لغرض جعله
ناعما وخالي من الخدوش ثم تجفيفه ثانية عند درجة حراره ال تزيد عن  002م بعدها يكون
جاهز لالستعمال اذا كان ال يحتوي على احد العيوب الظاهرة للعين .أيضا تتم المقالبه ميكانيكيا
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باستعمال ) (Air Blowerوالتي بواسطة ضغط الهواء وتثبيت صندوق اللباب بالمثبتة الموجودة
في الماكنة يمكن الحصول على لباب جاهز للتجفيف أو التحميص.

المواد التي تصنع منها النماذج
 -0الخشب
يستعمل خشب الصنوبر رخيص الثمن وسهل التشغيل في صناعة النماذج لغرض
انتاج اقل من  31قطعه ويغلف النموذج بصفائح رقيقه من المعدن لزيادة مقاومته اما اذا زاد
العدد عن  011قطعه يتم استعمال خشب المهوجني المطلي بالورنيش الكحولي (قشور
الجمالكه) المذاب بالكحول .ويستعمل ايضا في المقالبه الميكانيكية ولكنه ال يفضل بسبب
مقاومته القليلة لألحمال وامتصاصه للرطوبة وقابليته لالعوجاج بسهوله وال يمكن صناعة
النماذج المعقدة منه لعدم القدرة على ضبط القياسات الدقيقة فيه وقلة مدة خدمته في االنتاج .

 -5المعادن
تصنع النماذج من المعادن مثل سبائك الصلب أو الحديد الزهر أو البراصأو البرونز أو سبائك
االلمنيوم ولكل معدن خصائصه من حيث المتانةوالمقاومة للصدأ أو التأكل وثمن وكلفة صنع
النموذج  .يعتمد االختيار على عدد المسبوكات المطلوب انتاجها باستعمال ذلكالنموذج بعد
مراعات سماحات التقلص والتشغيل واالعوجاج الناتجة اثناء التبريد للمسبوكة وتصنع النماذج
من قطعه واحده او عدد من القطع حسب التصميم المطلوب يستعمل الحديد الزهر في المسابك
الصغيرة وذلك بسبب وزنة وال تستخدم في صناعة القوالب القشرية بسبب التشققات التي تحصل
على السطح والتأكل .ايضا بسبب تأثير الصدمةالحرارية غلى القالب والتمدد والتقلص بسبب
الحرارةالناتجة من صب المعدن المنصهر في القالب.

 -3نماذج البراص
تمتاز هذه النماذج بعمرها الطويل وكذلك يمكن لحامها بسهولهوتقاوم الحك والتقشير
وتمتاز بنعومة االسطح وال تصدأ ويمكن ايضا استعمالها في صناعة النماذج المعقدة عالوة على
ان نوع البراص يمتاز بوزن ثقيل اكثر من الحديد الزهر وغيره.
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 -4سبائك االلمنيوم
تمتاز بخفة الوزن ومقاومةالعالية للظروف الجوية وتستخدم في صناعة النماذج التي
يتم تثبيتها على لوح المقالبه ذات الوجه الواحد وذات الوجهين والنماذج ذات القطعة الواحدة
والمتعددة القطع.

 -5نماذج الجبس
ال يمكن استخدامها في المقالبه الميكانيكية تحت ضغط عالي حيث يمكن استخدامها
تحت ضغط الواطئ أو المقالبه اليدوية وفي التعقيدات السطحية واالستطاالت الخارجية عن
السطح والقطوعات والتجاويف الموجودة في اسفل النموذج االسمنتي الجبسي اذ يتمدد عند
التصلب لذا يستعمل في صناعة نماذج المعادن والسبائك ذات التقلص العالي .

 -2نماذج البوليسترين
تسمى نماذج البوليسترين بنماذج ذات القطعة الواحدة بكل ما تحتاجه منقنات هبوط
المعدن والمجرى وبوابة دخول المعدن ثم تتم صناعة هذه النماذج بواسطة ربط عدة قطع مع
بعضها أو النحت أو القشط ثم يتم عمل القالب الرملي لها بدون استعمال رمل عازل أو خط
فاصل وعند صب المعدن المنصهر يتبخرالبوليسترين ويحل محله المعدن المنصهر ليملئ
الفراغ الذي يتركه البوليسترين ويتم الحصول على مسبوك وتتميز هذه الطريقة بما يلي :


أنها ال تحتاج الى مهاره في المقالبه .



يتم الغاء السلبية التي تضاف على النموذج لغرض سحب النموذج من القالب الرملي



الغاء لزوائد والزعانف عند خط الفصل



أعطا مرونة للمصمم عندما يقوم بتصميم النموذج .

 )6نماذج االيبوكسي )(Epoxy Patterns
تصنع بعض المواد البالستيكية وااللمنيوم على شكل مسحوق يضاف اليه صمغ االيبوكسي
لكي يساعد على زيادة المقاومة للمواد الكيمياوية حيث يزيد من الصالبة وقوة الضغط
للنموذج ويساعد االلمنيوم على تقليلدرجة الحرارة الالزمة للتفاعل والتجفيف )(Curing
والتصلب ولتقليل معامل التقلص والكلفة.
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أنواع افران الصهر )(Types of the Melting Furnaces
بعد تحديد نوع المعدن والسبيكة لغرض الحصول على مسبوكات جيدة وتحديد طريقة
المقالبه ونظام الصب وعمل النماذج الالزمة يتماختيار طريقة الصهر في احد االفران األتية.

 )1فرن الدست )(Cupola Furnace
يستعمل فرن الدست بشكل واسع في مسابك صهر الحديد  .ويتكون من أسطوانة مصنوعه من
صفائح سميكة من الفوالذ ومن النوع الذي يستعمل في صناعة المراجل البخارية مبطن من
الداخل ومن االسفل وحتى بوابة الشحن بالطابوق الناري ويرتكز الفرن على اربعة قوائم وفيه
شفه سميكة تساعد على تثبيت القاعدة فيها وهذه القاعدة تتكون من نصفين وترتكز علىعمود يكون
في الوسط ويتم دك طبقه من الرمل دكا جيدا لوقاية القاعدة (البوابة) من الحرارة ويكون فيها
منحدر باتجاه فوهة خروج المعدن المنصهر .حيث يتم شحن فرن الدست فوق هذه الطبقة من
الرمل بطبقه من الخشب ارتفاعها من ()05-01أنج ليساعد على االشتعال ثم طبقه من فحم الكوك
تسمى الطبقةالعاطلة يصل ارتفاعها الى31أنج ومن ثم يشحن فرن الدست بطبقات متتاليه من
الفحم والمعدن بنسبه من 7-2باوند لكل باوند من الفحم ومساعد الصهر ((CaCo3

بنسبه

 %51من وزن الفحم المضاف اما بعد انتهاء فرن الدست من العمل يتم اسقاط القاعدةالمكونة من
نصفين الى االرض فتسقط معها كل محتويات يحيط بفرن الدست حزام الهواء والذي يغذي
فتحات موضوعه بمسافات متساوية لدخول تيار الهواء الذي يساعد على االشتعال وعند قاعدة
فرن الدست ومن احدى الجهات توجد فوهه يتم من خاللها ايقاد الفرن ومن ثم تستخدم نفس
الفتحة لتفريغ المعدن المنصهر يقابلها من الجهةالثانية فتحه اخرى لخروج الخبث وتكون اعلى
بقليل من الفتحة االولى وتوجد فوقها بمقدار()3-5انج فتحات دخول الهواء موزعه بشكل
متساوي حول محيط الفرن بحيث تكون فوهة خروج الخبث في الوسط بين اثنين لتجنب تصلب
الخبث بتيار الهواء الداخل الى الفرنوتكون األسطوانةالرئيسية للفرن مبطنه بطبقتين من المواد
الحرارية االولىمن الطابوق الناري مالصقة للمعدن واالخرى فوقها مباشرة من طابوق فرن
الدست أو من ) (Ganisterأن فوهة الشحن تقع في منتصف األسطوانة تقريبا وتحتها قاعدة
الشحن  .وتنتهي األسطوانة بغطاء يساعد على تجميع الشرار الصاعد وتحويل الغازات الساخنة
الى االسفل لتسخين الهواء الداخاللى الفرن  .وهناك صمام يساعد على اخراج الغازات الفائضة
الى الخارج والشكل رقم ( )01يوضح فرن الدست .
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الشكل رقم ( )01يوضح فرن الدست

فرن البوتقة )(Crucible Furnace
يستخدم هذا النوع من االفران في صهر السبائك غير الحديدية ويستخدم الوقود الغازي أو الزيتي
أو الفحم لغرض الصهر  ,وتثبت البوادق في مواقع ثابتة أو متحركة وتكون عادة داخل غرفة
تحت االرض أو فوقها  .والبودقة عبارة عن وعاء للصهر مصنوعة من الكرافيت أو الخزف
الحراري أو من سبائك المعادن المقاومة للحرارة .ويتم التسخين باستخدام الغاز أو رذاذ الزيت
بواسطة منفاخ هواء لزيادة كفاءة االشتعال ويدخل الوقود في تماس مع سطح البودقة الخارجي
وقد يستعمل واحد أو عدة مشاعل مع الفرن حسب حجم الفرن ودرجة حرارة انصهار المعدن
المطلوب ويشحن فرن البودقة عادة قبل بدء عملية الصهر ويكون الفقدان بالمعدن المنصهر في
هذه االفران قليل.
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 )2فرن القوس الكهربائي )(Electric Arc Furnace
وهي افران ذات القوس المستقل حيث يحصل القوس وتتولد الحرارة معزل عن الشحنة ويتم
االنصهار  .أماذات القوس غير المستقل فان الشحنة تكون احد االقطاب الكهربائية ويتم التالمس
وتتولد الحرارة التي تؤدي الى صهر المعدن وقد انتشر استعمال هذا النوع من االفران ويصنع
الغالف الخارجي من صفائح سميكة من الفوالذ والجوانب الداخلية والموقد مبطنه ببطانه قاعديه
من الدولوميت أو (المغنيسايت ) وتون القف منغطاء معدني تتخلله ثالثة اقطاب من الكاربون
ويكون مبطن من الداخلبالطابوق الحراري من السليكا  .يتم تشييد الفرن فوق مجموعه من
االنابيب المقوسةوتوجد توصيلهكهربائية او هيدروليكية لغرض امالة الفرن عند صب المعدن
المنصهرتتكون الشعلة بشكل رئيسي من خردة الفوالذ أي سكراب الفوالذ ثم الحديد الزهر وخام
الحديد ومساعد الصهر ) (Fluxوالمواد المختزلة وسبائك الحديدفائدة الحديد الزهر يساعد على
رفع نسبة الكاربون في المعدنوفائدة خام الحديد يساعد على اكسدة العناصر  .أما مساعد الصهر
يساعد على تكوين خبث قاعدي  .أما اذا كان المطلوب خبث حامضي يمكن أضافة رمل ولو انه
من المواد المقاومةللحرارة  .أما المواد المختزلة مثل فر وسيليكونأوفر ومنغنيز أو االلمنيوم أو
الفرونيكلوأيضا تضاف للحصول على فوالذ سبائكي في االفران ذات البطانةالحامضية عندما
تكون الشحنة خاليه تقريبا من الفوسفور والكبريت فان الفوالذ المنتج يكون عالي الجودة أما
انتاجاالفران ذات البطانةالقاعدية يكون فيه بعض السوائب ويكون الفوالذالمنتج أقل جوده
ويستعمل لإلنشاءات فرن بالقوس الكهربائي ذات ثالثة اقطاب.
 -0موضع تفريغ المعدن -5 ,بوابه  -3 ,سقف -4,مسند السقف  -2منظمات المسافة بين
االقطاب  -2سكك -7,عرموطة القالب  -8 ,مقود يدوي -0 ,محرك لدوران الفرن ,

-01

صندوق محول السرع  -00 ,أنبوب  -05 ,أطار  -03 ,اعمدة الصهر (كرافيت) ,

-04

مثبتات يتم تبريدها بالماء  -02 ,ماسكات على شكل قفيص -02 ,مساعدات انزالق,

-07

اعمده -08 ,موصل تيار نحاسي-00 ,حبل معدني -51 ,اضافات-50 ,احزمه او قرص
ميكانيكي والشكل رقم ( )00يوضح فرن القوس الكهربائي .
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الشكل رقم ( )00يوضح فرن القوس الكهربائي

 )3الفرن العاكس )(Reverberators Furnace
من االنواع التي فيها الشحنة تالمس المحروقات وعليه يتم تلويث المنصهر مثل تكوين بعض
الكتل الطافيه وذوبان الغازات والتأكسد ولكن هذا النوع من االفران فعال وسريعحيث يمكن
صهر  211باوند خالل  31دقيقه ويصل وزن الشحنةالواحدة  011111باوند ويستعمل لصهر

السبائك التياساس مكوناتها النحاس وليس فقط االلمنيوم.
 )4الفرن الدوار )(Rotary Furnace
الفرن يمكن ان يدور أو يتأرجح ببطيء حول محوره الرئيسي وهو عبارهعن أسطوانة من الحديد
المطاوع مائله من الجهتين على شكل مخروط ناقص ومبطن من الداخل بالطابوق الناري
المشعل موجود في احدى النهايتين بينما النهاية االخرى لخروج الغازات أو لخروج العادم والذي
يتم اعادة دخوله الى الفرن وهو ساخن بواسطة المجموعةالموجودة أو المجهز بها الفرن والتي
تساعد على تصفيته من الشوائبقد يكون الوقود من فحم الكوك أوزيت أو غاز والهواء يتم تزويده
بواسطة منفاخ كهربائي .يمكن التغلب على الحرارة التي تساعد على فصل الخبث
بالحركةالدورانية للفرن ومن خالل الحرارة التي يشعها الطابوق الذي في البطانة سعة الفرن قد
58

منهاج السباكة

5102-5102

م.م .محمد قاسم محسن

تكون خمسه طن لسبائك البراص والبرونز .أما بالنسبة للحديد الزهر فتبلغ حوالي  21طن حيث
يتم تفريغ المعدن المنصهر من فوهه واحده موجوده في الجزء الدائري من الفرن والتي تبقى
مسدوده حتى الصهر بماده مقاومه للحرارة في بعض المسابك يتم تشييد الفرن بحيث يمكن
تحريكه الى االمام والى الخلف على سكه لسهولة الشحن والتفريغ وتسمى بالمحاور
المنزلقة)  (Slip Axisوتسمى نهاية تفريغ الفرن الدوار ). (End tilting rotary furnace
والفرن الدوار مالئم لصهر حديد الزهر الرمادي والحديد المطاوع النقي جدا أو السبائك غير
الحديدية والحديد ذات القلب االسود )(Black heart malleableعلما ان الفرن الدوار يرتكز
على عجالت ومتصل بمحرك كهربائي حيث يمكن تدويره بسرعه من ثالث الى اربع دورات في
الدقيقة ).(R.P.M. Revolution Per Minute

فرن الحث الكهربائي )(Induction Furnace
هذه االفران ثابتة والتي يتم اخراج البوتقةمنها لغرض الصب ومنها االفران الفردية ال تزيد
سعتها عن 01 1باوند بما يقارب  21كغم .من االلمنيوم ويكون الملف عباره عنانبوب مربع او
مستطيال المقطع يمر فيه التيار الكهربائي ويجري الماء بداخله لغرض التبريد ويتم صهر 7-2
باوند في الساعة وعليه فان االفران المجهزة ب 0111كيلوواط تصهر  7111باوند فيالساعة
حيث تتحول هذه الطاقةالكهربائية الى ذبذبه لذا فان االفران ذات الذبذبةالعالية تعمل بأكثر من
 0111ذبذبه في الثانية أما االفران ذات الذبذبةالواطئة تعمل باقل من  211ذبذبه في الثانية
وعندما يتطلب االمر تقليب الشحنة في الفرن يستعمل جهاز تقليباوتوماتيكي يعتمد على نوع
الفرن اذا كان عالي الذبذبة او منخفض الذبذبة  ,تمتاز هذه االفران بسرعة الصهر لذا فان
المنتوجات ال تحترق وليس هناك فقدان للمعدن بسبب التأكسد.

عملية الصب )(The Pouring Process
أن مصطلح الصب يطلق على عملية أمالء القالب أو تجويف القالب بالمعدن المنصهر ويكون
الغرض من هذه العملية أنتاج مسبوكات تمثل الشكل الداخلي لتجويف قالب الصب بحيث تكون
المسبوكة خالية من الفجوات التي تحدث اثناء عملية التجمد ,وكذلك خالية الفقاعات الهوائية
والشوائب ويمكن الحصول على هذا المسبوكات عندما تكون منظومة الصب جيدة وموقع مجرى
فيها يؤمن دخول المعدن المنصهر الى تجويف القالب بهدوء تام وكفاءة.
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نظام الصب )(The Pouring System
يتكون نظام الصب من االجزاء االتية :

 المصب)(The Sprue
يكون عبارة عن قناة بوضع شاقولي وتكون نهايتها العليا على شكل قمع لكي تسمح بنزول المعدن
المنصهر بشكل مستقر وتتصل بمجرى السبك .

 مجرى السبك )(Runner
وهي القناة التي تنقل المعدن من المصب الى تجويف القالب وبما أن معدل التبريد واالنجماد
سريعان فان طول مجرى السبك يجب ان يكون قصيرا نسبة الى الحالة التي تستخدم فيها رمال
المقالبة .

 بوابة السبك ))Ingate
ان تصميم هذا الجزء من نظام الصب يعتبر مهما نسبة الى سرعة جريان المعدن داخل تجويف
القالب الن هذا الجزء يربط قناة مجرى السبك بتجويف القالب الرملي وانه يحدد مقدار دخول
المعدن الى التجويف وسرعته.

 المغذيات )(Risers
ان المغذيات تستخدم لتغذية االجزاء السميكة من المسبوكة أثناء عملية التجمد ولمنع حدوث
التقلصات واالنكماشات والفجوات الهوائية والفجوات الغازية ولكي تستخدم المغذيات بفعالة يجب
ان تحتوي على كمية من المعدن المنصهر عند امتالء تجويف القالب بالمعدن المنصهر وكذلك
فا ن موقع المغذي يجب ان يكون مناسب بحيث يستطيع المعدن المنصهر من الوصول الى
االجزاء السميكة في المسبوكة قبل حدوث عملية التجمد وهنالك عدة فوائد من المغذيات .
 -0يغذي المسبوكة بالمعدن المنصهر أثناء عملية التجمد عند توقف عملية الصب .
 -5يساعد على خروج الغازات المتولدة أثناء عملية صب المعدن المنصهر في تجويف القالب.
 -3يساعد على الحصول على التجمد االتجاهي الذي بدورة يساعد على انتاج مسبوكات خالية
من العيوب.
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زمن الصب )(The time of pouring
في حالة استخدام القوالب المعدنية فان المعدن المنصهر يبدأ بالتجمد قبل امتالء تجويف القالب
وهذه الحالة تحقق التجمد االتجاهي وعلى هذا االساس فان زمن الصب يكون قصيرا عند
المقارنة مع السباكة الرملية وهنالك عوامل اساسية لها تأثير مباشر على زمن الصب زمن هذا
العوامل سمك القالب ودرجة حرارته ودرجة حرارة صب المعدن ومقدار درجة التعقيد وكذلك
فان زمن الصب يتأثر بمعدل جريان المعدن خالل أصغر مقطع في منظومة الصب والمساحة
السطحية لذلك المقطع اضافة الى حجم المسبوكة  .أن أصغر مقطع في منظومة الصب هو بوابة
الصب التي منها يدخل المعدن الى تجويف المسبوكة وعلى هذا االساس فان سرعة المعدن تكون
اعلى ما يمكن في هذا الجزء الن كمية المعدن المار في اي مقطع يساوي حاصل ضرب سرعة
الجريان في مساحة المقطع عند ذلك يتناسب من جانب مع سرعة المعدن ومن جانب اخر مع
مساحة مقطع قناة دخول المعدن.

أخراج المسبوكات من القوالب وتنظيفها
بعد االنتهاء من عملية الصب في القوالب حيث يتم تجمد المعدن المنصهر بداخلها وتبرد
المسبوكة في تجويف الداخلي للقالب بعد ذلك تفتح القوالب وتهدم رمالها وتخرج المسبوكات في
حالة السباكة الرملية مع منظومة الصب والمغذيات وتفصل بعد ذلك الزوائد المعدنية من
المسبوكة بما في ذلك منظومة الصب ليتم تنظيف المسبوكات من بقايا الرمال والشوائب وعزل
التالف منها ,أما في حالة السباكة المعدنية فيتم أخراج المسبوكات بعد تجمد المعدن المنصهر
داخل القالب المعدني بفتح القالب المعدني واخراج المسبوكات مع ازالة االجزاء المعدنية من
المسبوكات  .وهنالك عدة طرق لتنظيف المسبوكات أهمها.
 -0طريقة التنظيف بمكائن قذف حبيبات معدنية بسرعة عالية ألزاله الرمال والشوائب من
سطوح المسبوكات او بقذف جزئيات الرمل الناعم للمسبوكات الالحديدية .
 -5طريقة االسطوانة الدوارة (البراميل الدوارة) اذ توضع المسبوكات داخل االسطوانة الدوارة
بواسطة محرك يعمل على دوران االسطوانة ويتم وضع قطع معدنية صغيرة معها حيث
تعمل القطعة الصغيرة على ازالة بقايا الرمال نتيجة االحتكاك أثناء الدوران.
 -3باستخدام بعض العدد اليدوية كالفرشاة السلكية.
 -4الطرق الكيمياوية.
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فحص المسبوكات )(Castings Inspection
ال تعتبر عملية السباكة قد حققت اهدافها االبعد التأكد من مطابقة المسبوكات للمواصفات المطلوبة
ولغرض تحديد مدى مطابقتها لتلك المواصفات البد من اجراء عمليات الفحص الالزمة  .أذ يمكن
تقسيم فحص المسبوكات الى نوعين هما:
 الفحوصات التدميرية.
 الفحوصات الالتدميرية.

الفحوصات التدميرية وتشمل :
 -0اختبار الشد.
 -5اختبار الصالدة.
 -3اختبار االنحناء.
 -4اختبار الضغط.

 الفحوصات الالتدميرية وتشمل :
 -0فحص البصري.
 -5فحص بالسوائل النافذة.
 -3فحص التصوير باالشعة.
 -4فحص بالموجات الفوق الصوتية.
 -2فحص بالطرق الكهربائية.
 -2فحص بالتيارات الدوامة .
 -7فحص بالطرق الكيمائية.
 -8فحص بالمتحسسات الحرارية.

عيوب المسبوكات )(Casting Defects
يمكن تحديد عيوب المسبوكات لكل مسلك تكنولوجي النتاج المسبوكات الن الظروف االنتاج
تختلف من طريقة الى اخرى.وتقسم العيوب الى نوعين حسب طريقة السباكة  ,هنالك عيوب تنتج
بالسباكة الرملية وعيوب تنتج بالسباكة المعدنيةوالشكل رقم ( )05يوضح العيوب الناتجة من
السباكة الرملية.
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فيما يلي اسباب العيوب الناتجة من السباكة الرملية:
 -0طريقة الصهر غير صحيحة.
 -5طريقة الصب غير صحيحة.
 -3تصميم النموذج غير مناسب.
 -4طريقة المقالبة غير صحيحة.
 -2التركيب الكيماوي للمعدن غير مناسب.
 -2عدم صالحية الرمل المستخدم في اعداد القوالب.
 -7عدم صالحية المعدن المستخدم في الصهر( وجود غازات ,انخفاض درجة الحرارة ,وجود
الخبث).
 -8عدم صالحية المواد المستخدمة في صنع اللباب.
 -0الموقع والتصميم الغير مناسب للمغذيات.
أما العيوب االساسية التي تظهر نتيجة تأثير العوامل المذكورة أنفا هي:

 .1الفجوات الغازية )(Blow Holes
 .2المتضمنات(الشوائب) )(Inclusions
 .3االنسدادات الباردة)(Cold-Shuts
 .4التمزقات على الساخن )(Hot-Tears
 .5الفجوات المخروطية )(Shrinkage pipe
 .6تباين الصبات)(Ingotism
 .7انعزال الشوائب )(Impurities Segregation
 .8الشوائب الغير المعدنية )(Nonmetallic indusions
فيما يلي اسباب العيوب الناتجة من السباكة المعدنية:

 .1المسامية )(Porosity
 .2العيوب السطحية )(Surface defects
 .3عالمات النابض (محاور الدفع)
 .4ظهور منخفضات على سطح المسبوكة
 .5التمزقات على الساخن ) )Tear hot
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الشكل رقم ( )05يوضح العيوب الناتجة من السباكة الرملية.
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