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Strana 5 8 12 16 25 30 33 38 46 49 55 58 61 63 68 75 79 82 83 83 88 93 96 100 102 106 108 113 116 2 Vytvořeno s novaPDF (tiskárna www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Americká slévárenská společnost, Inc. Z plání, IL 60016 Přetištěno 1998 Americká slévárenská společnost jako organizace není zodpovědná za prohlášení a názory, které byly v této publikaci uvedeny. Nic obsažené v publikaci Společnosti amerických sléváren nebude vykládáno tak, že uděluje právo, implicitně nebo jinak, k výrobě, prodeji nebo použití patentového
dopisu metody, zařízení nebo produktu, nebo jako zajištění odpovědnosti v případě porušení patentu dopisu. Patent. 1972, 1984, 1997 Kredity Tato příručka byla připravena skupinou pro metody formování a materiály, Zvláštní publikační výbor 80-G, oddíl 2, Casting Vady: George W. Anselman, prezident-konzultant, Anselman Slévárna Služby Albert M. Prewitt, tajemník Campbell, Wyant - Cannon Foundry Co Joseph Cunningham Vzory Victor Rowell, Vice President Sales Aggregate Constructions Corp. Edwin H. Phelps Výzkumný supervizor americké litiny Potrubí Co
LeRoy E. Taylor obchodní zástupce Manley International Minerals and Chemical Corp. Charles W. Ward Foundry Consultant Benjamin Harris C. Lee Superintendent Frank Foundries Corp. AFS Staff Ezra Kotzin Technical Director Byl připraven: Clifford E. Couture Vice President Datalab, Inc Software - Imaging Peter M. Wendt prezident Datalab, Inc Software a Imaging 3 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Úvod Kontrola kvality zahrnuje jak prevenci, tak hojení defektů odlitků. Tento text se zabývá fázemi
diagnostiky a korekce kontroly kvality v oblasti vyřazených odlitků nebo odlitků, které vyžadují nákladnou opravu, broušení nebo čištění. Každá společnost preferuje minimální verze. Inteligentní úsilí v tomto směru přinese vynikající výnosy z investic času a energie potřebné k tomu, aby si každý jednotlivý výrobce s nulovým odmítnutím uvědomil. Existují správné a nesprávné metody k řešení jakéhokoli problému. Kroky nápravného postupu jsou vyjádřeny v následujícím plánu: 1) Identifikovat vadu 2) Získat fakta. Soubor by měl odpovědět na příslušné otázky, jako je kde?
Kdy? Jak? Kolikrát? 3) Hledat chybějící fakta 4) Zkontrolujte vadu 5) Zkuste korekci-jedna změna najednou 6) Sledování. 4 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Rozbité nebo prasklé odlitky - Kapitola 1 Popis Jedná se o odlitky, které byly porušeny nebo praskly mechanickým působením, hrubou manipulací nebo tepelným šokem. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) 2) 3) II. Modelové vybavení 1) 2) III. Nepravidelné úseky, sekce, jako jsou izolované těžké profily, světelné profily nebo výčnělky,
vyžadují pečlivou manipulaci během otřesů, čištění, dokončování a tepelného zpracování. Nedostatek sítí Nedostatek řádných výztužných žeber, spojovacích tyčí nebo odbourání stresu Neschopnost zajistit správné lámání zářezů na dveřích a ochablé tyče stoupačků, které se rozprostírají do hlubokých kapes, což neumožňuje normální písek. Gating a Risering 1) 2) 3) Nedostatek adekvátních sítí Praskání proužky a nemístné nebo velké šílené tyče Gating systém, který podporuje stres nebo segregaci v důsledku turbulencí Začátek šedého toku železa rozbil dveře v
odlitcích, když byly horké a slabé. V. Odlévací písek 2) 3) Nízké skládání písku v důsledku nadměrného tlaku nebo suchého slinovacího bodu materiálů v horkém tlakovém vysokoodolným písku ve spojení s deformací horkého písku 5 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) VII. Nízká sklopnost v důsledku nadměrné tlakové síly za tepla Nízká horká deformace v případě, že je spojena se špatnými tyčemi nebo skládacími stromy, které jsou příliš blízko povrchu nadměrně
zesílených jader Formovací praxe 1) 2) 3) 4) 5) Formy lisované stonky příliš tvrdé, stromy a gaggery, které jsou příliš blízko k povrchu stoupačky nebo sprues formy příliš blízko k bar lahviček Nadměrné odstranění nebo shovíření Nevhodné použití zimnice nebo chlazení Nadměrná špatná konstrukce praskliny pásky zvýšila prasknutí tohoto tvárného lisování ve stavu tvrdého železa VIII. Kovové složení 1) 2) IX. Nesprávné složení kovu pro složení Aplikace s příliš vysokou charakteristikou smršťování Fusion praxe 1) 2) 3) 4) Nadměrné stabilizátory karbidu, které podporují
vysoké smršťování Složení s zúženou charakteristikou příliš vysokou plynnou nebo na oxidovaný kov Neopatrná kontaminace způsobila, že se tento tok prolomil do bariérové oblasti. 6 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Vyčnívající část tyče na zobrazeném odlitku měla tendenci se při čištění, frézování nebo třepání odtrhnout. X. Castingová praxe 1) XI. Nedostatečná teplota odlitku na podporu správné nemožnosti písku a jader Divers 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Shakeout příliš horké nebo příliš drsné Obecné
zanedbávání při manipulaci s shakeout Nevhodné balení v sudech bubnové nebo foukané barel Zanedbávání a hrubé zacházení při nakládání nebo bubnové s tenkou manipulací světlo proudí jakoukoli vzdálenost do kontejnerů Těsné pásmo palet rozbité toto formování. 7 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Drtí, čerpadla a kleště - Kapitola 2 Neopatrná manipulace s plísní během montáže způsobila toto rozdrcení na sekci třísky. Popis Drcení, čerpadla a kleště jsou zářezy v odlévací ploše. Tyto vady jsou
způsobeny narušením povrchu formy v důsledku vnější nebo vnitřní síly nebo hmotnosti. Hlavní příčinou těchto vad je nedbalost, zejména v souvislosti s lahvá zařízení, vybavení, a formování praxi. Příčiny I. Casting a návrh modelu Žádný II. Modelové vybavení 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Opotřebované modely krabice jádra. Opotřebovaný vzor může způsobit, že základní tisk bude pro normální jádro příliš malý. Naopak opotřebovaná základní krabice vede k tomu, že jádro je příliš velké pro nedostatečný normální dojem projektu nedostatečný. misalign není správně
namontován obličej a tažení vzory, nebo desky Opotřebované kolíky a pouzdra Základní dojmy nejsou správně označeny Nedostatek drticí proužky Základní tisk příliš malý na podporu deformované jádro nebo falešný model desky (tvář a táhnout) Nadměrná flexibilita matchplate 8 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Rozdrcení způsobené nesouososti kolíků. 11) III. Přistávací pásy lahví příliš vysoko nad dělící čárou. Tím se vytváří nadměrná podmínka zatížení na písčitém a písčitém kontaktním materiálu a
vybavení 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 9) 10) IV. Vychýlení vybavení lahví, kolíků a keřů Příliš těžký nebo nerovný povrch válcování písku nedostatečný povrchový deformovaný nebo nerovný Použitý baňkový kloub Opotřebovaný odizolovací deska na formovacím stroji Špatně vybavené bundy, Špinavé nebo Twisted Opotřebované kolíky Nerovnoměrné, Špinavé nebo Spálené spodní desky Špatně protekce dolních desek Nastavení a elevace 1) Stání a elevace nevytvářet , samy o sobě, rozdrtit, i když namontovat dveřní běhouny jsou příliš blízko vzoru. V. Lití písku 1) 2) 3) 4) VI.
Nízký písek Nízká odolnost vůči zelené trakci může umožnit, aby se osoba zhroutila Slabá zelená deformace způsobuje, že písek spadne, spíše než aby při zavírání lahvičky s nízkou suchou odolností v suché pískové plísni nepodporoval normální základní praxi 1) 2) 3) a. například například například h. 4) 5) VII. Jádro příliš velké pro základní tisk nebude sedět správně a způsobí rozdrcení Nevyrovnaná sestava způsobí nesprávný kontakt, když je láhev zavřená Sagged jádro z tvaru může být výsledkem: Hrubá manipulace, zatímco zelená Aries Soft Low zelená odolnost
Voda v základní směsi Deformované sušičky Nízká odolnost proti zahřátí, jako je nadměrné rozpouštědlo Bad cure : Stonky, příze nebo altány Deformovaná jádra (včetně skořepiny) Nadměrné mytí jádra může mít za následek nadměrnou praxi formování jádra 1) 2) Neopatrné uzavření forem Nerovnoměrné utahování forem 9 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 3) 4) 5) 6) 7) Vadný podestýlka forem na spodní desky nebo desky Nesprávně nastavení bundy Nastavení jádra neopatrné Použití špatných
uzávěrů nebo nepoužívání uzávěrů Nastavení špinavých bund Kousek písku na dně způsobil tento pushup. Crush bílé vačky hřídel zařízení; dokončil casting na levé straně. 8) 9) 10) 11) 12) VIII. Víčka stonku nejsou správně přilepená nebo sedící neoholený jádro a klouby Baňkovaná rohová vada Neopatrná manipulace s mušlemi během přepravy nebo na dopravníku Složení Weight Fall Metal No IX. Fusion praxe č. X. Casting praxe 1) XI. Odpočívá louches nebo těžké předměty na formách Divers 1) 2) Hrubé zacházení během jakékoli části procesu formování může
zlomit nebo rozdrtit formy Rest těžké předměty na formy 10 Vytvořeno s novaPDF tiskárny tiskárny Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Nerovnoměrné utahování malé formy drcené jedné straně obličeje formy. 11 Vytvořeno pomocí novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Řezy a mytí - Kapitola 3 Popis Řezy nebo mytí jsou hrubá místa a oblasti přebytečného kovu způsobené erozí formy nebo povrchu jádra tokem kovu. Tato definice dělá rozdíl mezi řezem a erozní kůrou, a to navzdory skutečnosti, že tyto dvě
vady jsou často podobné nebo identické v obecném vzhledu. Je nutné takové rozlišení provést, protože náprava obou vad může být diametrálně odlišná. Příčiny I. Odlévání a model design 1) design, který podporuje nadměrný průtok kovu na dané ploše povrchu formy 2) Design, který zahrnuje nevyhnutelné trysky účinky v formování II. Model zařízení 1) Model rozložení, které brání správnému gating. Vyrovnaný průtok je nezbytný, pokud je třeba se vyhnout nadměrnému lokalizovanému zahřívání písku ve formě nebo jádře. III. Baňka a lanoví materiál 1) Baňka je příliš
malá na to, aby umožnila vhodné plnění 2) Tyče lahví příliš blízko modelu IV. Gating and Risering 1) Dveře, které nutí kov zasahovat do formy nebo centrálního povrchu jako v případě vysílaní v tenké stěně litého 12 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Posuňte pohled na řezy nebo mytí způsobené nízkopevným pískem. 2) Nízko položená oblast, která neposkytuje bazén nebo kov dobře před gating systému 3) Příliš mnoho kovu na jakémkoli povrchu formy bude nakonec redesign kovové kůže, která je
vytvořena v raných fázích lití 4) Nadměrné rychlosti kovu přes daný povrch formy 5) Nerovnoměrné rozložení kovu gating systému 13 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Inkluze způsobené řezy a mytí na straně stezky. V. Odlévání písku 1) 2) 3) 4) 5) 6) VI. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) VII. Nedostatečná tepelná odolnost Nedostatečná hlína Nedostatečná voda pro správnou aktivaci jílu a nevhodné míchání Nadměrné používání určitých přísad, jako je celulóza Hot molding písek Nízká tepelná odolnost
Samořezná pojiva dělá mrkev s nízkou hustotou Poškození v měkkých manipulačních jádrech a. Surmilange b. Nesprávná teplota písku c. Použití i mimo životnost na lavičce d. Svlékání příliš brzy. Nadměrná změna poptávky po kyselinách z praxe odlévání písku 1) Měkké nebo neeloměrně zapuštěné mušle. Teplá síla se značně liší v závislosti na tvrdosti nebo vlhkosti formy 2) Hrany plísní spálené nadměrnými teplotami sušení 3) Gaggery, tyče nebo vojáci příliš blízko povrchu formy VIII. Viii. Složení č. 14 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li
tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. IX. Tavení praxe Žádný X. Lití praxe 1) 2) Nadměrná teplota lití pro formování nebo základní materiály používají Tvrdé lití XI. Různé 1) Nadměrné separace nebo rozpouštědlo, jako je petrolej, může podstatně změnit odolnost proti za tepla a suchu 2) Hard-tekoucí pohár způsobený nízkopevným pískem. 15 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Špinavé, strusky a další inkluze - Kapitola 4 Typické povrchové nedokonalosti (Inkluze). Popis Inkluze jsou povrchové
nebo podzemní částice písku, strusky, strusky, oxidů nebo jiných materiálů pohřbených v kovu. Mohou pocházet z mušlí, jader, kovu, pánví nebo neopatrných praktik. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) Konstrukční faktory, které přispívají k krustám, řezům, mytí a erozi, zesilují trend zařazení do odlitku II. Modelový materiál 1) Nesprávný povlak pro postižené materiály. Některé vzorové povlaky vytvářejí tendenci držet písek 2) Nedostatečná vůle pro upevnění jádra a uzavření 3) Nedostatek sítí 4) Nedostatečný projekt 5) Volně namontovaný model nebo vracecí systém 6)
Použité přistávací plochy lahvičky mohou způsobit rozdrcení nebo narušení písku zisky 7) Nepřesné separace 16 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Použití materiálů pro nadměrné separace kapalin na vzoru zanechalo tyto stopy kish (klasifikované jako inkluze). III. Baňka a lanoví materiál 1) Jakýkoli faktor v lanoví, který vytváří tření nebo vydloubnutí efekt při zavírání formy, nebo nastavení jader 2) Deformované nebo špinavé vločky 3) Opotřebované nebo zkroucené kolíky nebo keře 4) Nepřesné
základní nastavení montáže nebo kontrolní šablony 5) Špinavé brože a keře 6) Nedostatečné nálezce IV. Gating a stoupací 1) Faktory způsobující krusty, řezy a myčky 2) Gating systémy, které vytvářejí pomalé toky mohou způsobit krusty, zejména na čipových površích 3) Gating systémy, které vytvářejí nenaplněného běžce, je třeba se vyhnout, protože tvář těchto běžců skončí strup a vklad písku v lapači neúčinné pasti, která je povolena pro seddle lokalizovat na místě šéfa. 4) Gating, který podporuje vysokorychlostní průtok kovu 5) Dušení nebo oblast sytiče jádra v
gating systému může být nedostatečná k zastavení toku strusky nebo strusky 6) Exotermické materiály, pokud jsou použity takovým způsobem, aby reakce na vstup do formy nebo formy 17 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Kontaminující (kyselina boritá) vada v formovacím písku. V. Lití písku 1) 2) 3) 4) VI. Písky s nízkými fyzikálními vlastnostmi, jako je nízká zelená, suchá a za tepla tlaková odolnost Reakce plyn-kov Nízký fúzní materiál tající bod Povlaky příliš těžké, neriované nebo falešné pro daný
účel Praxe 1) 3) 3) 4) 5) 6) Špatně lepené nebo zhojené jádra Nadměrná reakce na plyno-kovové jádro Špatné čištění Předčasné zhroucení jader ve formách a voňavkového systému Mytí jádra příliš těžké, neriované nebo špatné pro aplikaci Zlomová jádra Výsledek rozbitého jádra. VII. Casting Praxe 1) 2) 3) 4) 5) Jakýkoli formovací faktor, který přispívá k volné nebo volné písku v dutině nedbalé formy nebo nedbalé lití Nadměrné používání tekutého písku oddělující mrkev nebo mušle Loose písek z forem vlevo otevřený příliš dlouho 18 Vytvořeno s novaPDF tiskárny
(www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Výsledek hrubého oceánu v lití písku. Zlomená hrana plísně způsobená nízkopropustným pískem, který umožnil, aby se zrna písku umyla v jiných částech toku. Uvolněný písek, který zůstal ve formě, způsobil tyto pískové inkluze na straně stezky. 19 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Hliníkové vměstky do slitiny mědi způsobené kontaminací při tavení. VIII. Složení kovu 1) V mnoha kovech je možné, aby analýza byla oddělena,
aby se vytvořily separace strusek nebo strusek 2) V litině může vysoká síra vést k sulfidové strusce, která by se mohla oddělit během chlazení 3) Oxydy a intermetalické sloučeniny v oceli, měděné základně nebo slitinách světla IX. Tavicí praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) X. Casting Practice 1) 2) 3) 4) 5) 6) XI. Přidání undband slitiny, deoxidující inokulace nebo struska vyplývající z přidání slitiny nebo nedostatečného průtoku Příliš nízká teplota tání Teplota tání, která je příliš nízká, může mít za následek neschopnost strusky nebo strusky oddělit nedostatečné víko od strusky
během taveniny udržení kovů v čistotě Reakce tenké žáruvzdorné kovové strusky může snadno uvolnit nečistoty v kovu Nadměrné průtoky nebo deoxibidy Vlhký nebo vroucí ret na pánvi může podpořit vlhký nebo vroucí ret na pánev může podporovat vlhký nebo vroucí ret na pánvi může podporovat vlhký nebo vroucí ret na pánvi může podporovat vlhký nebo vroucí ret na pánvi. , nebo zasahovat do správného oddělení strusky Neopatrné odtučnění pánve může mít za následek nadměrné strusky jsou přepravovány do nízké teploty přerušované lití formy nebo pomalé lití
Dirty naběračky obložení musí být dostatečné, aby se zabránilo mechanické nebo chemické ztráty Různé 1) Neopatrná údržba. a obecná údržba 20 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Oxidy kovů naběračky vstoupily do způsobit to (lze opravit vhodným gating). Špatně navržená průtoková nádrž zabránila správnému udušení a umožnila strusce vstoupit do formy. 21 Vytvořeno pomocí novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Část odstředivého odlitku s
vyznačením strusky z žáruvzdorných materiálů. Nekonečnost nalévání strusky uvězněné v kovovém toku a umožnilo jí vstoupit do formy. 22 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Pohled na zařazení způsobené látkou vlevo ve formě. Pohled na zařazení hadříkem zanechaným ve formě. Základní dráty v odlévacích dutinách. 23 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Základní dráty v odlévacích dutinách. Špatně navržená průtoková
nádrž zabránila správnému udušení a umožnila strusce vstoupit do formy. Odtučněná pánev umožnila strusce vstoupit do dutiny formy. 24 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Kapky - Kapitola 5 Typický výsledek pádu části kapsy zeleného písku. Popis Kapka je defekt odlitku v důsledku ztráty části písku na obličeji nebo jiné převislé části. Na povrchu vypadá vada jako nálepka. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) Hluboké kapsy nebo nedostatečný projekt 2) Vyčnívající nebo převislé sekce II.
Modelové vybavení 1) Nedostatečné zalévání nebo backdraft 2) Nesprávně navržené oddělení vytvářející úzké kapsy III. Zařízení a vybavení baňky 1) 2) 3) 4) 5) 5) 6) 7) 9) 9) 9) Příliš mnoho modelů pro velikost lnu Nedostatečná výška pro zvládnutí Nízké, volné nebo elastické nevyrovnané lahve a tyče, složené nebo pružinové pásy mohou mít za následek nedostatek tuhosti Nedostatek tyčí Nebo špatně navržených tyčí Hrubá manipulace kvůli vadnému vybavení , špinavé nebo zkroucené bundy Hmotnost baňky příliš těžké nebo nerovnoměrné příliš blízko k stoupačky
nebo sprues 25 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Zadní proud na praskajícím pásu oslabil pískovou kapsu a umožnil pád. IV. Gating a Risering 1) Jakékoliv umístění běžců a stoupačky, které má za následek úzké pytle s pískem. V. Lití písku 1) 2) 3) 4) 5) VI. Nedostatečné zelené vlastnosti Nedostatečné vlastnosti forem související s pískovou tvarovinou Slabost formy Dureté nebo nedostatečná odolnost vůči plísním Nízká odolnost proti suchu (suché pískové lišty) Špatná příprava základu písku Praxe
1) Slabá nebo špatně pevná sestava jádra nebo jádra 2) Selhání jádra v odstředivých formování se jeví jako pád VII. Castingová praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Ne rovnoměrně lisované nebo jemně lisované gaggler formy, hřebíky, vojáci, tyče, atd příliš blízko k dutině formy Nedostatečné posílení formy Neopatrné nastavení jádra může rozbít část povrchu formy Nesprávné uzavření formy Hrubá manipulace s litými vrstvami písku jako oddělení mezi pískovou plochou a spodní Nedostatečný otvor 26 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu
odstranit, zaregistrujte se. Nedostatečný projekt v kapse přispěl ke snížení, s tímto výsledkem. A non-uniforma byla hlavní příčinou pádu v této velké části plísně. VIII. Kovová kompozice Č. IX. Tavení praxe 27 Vytvořeno s novaPDF (www.novaPDF.com) tiskárny. Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Č. X. Forvoyage 1) Keporkakové formy s pánví Nedostatečná zelená tlaková odolnost v lití písku. XI. Různé 1) Zahraniční materiály v písku 2) Výbuchy plísní, které když plyn vznítí Nízká čistě zelená odolnost litého písku povoleno kapsy smyku pod kapkou a
plovák. 3) Vibrace způsobené těžkými třepacími stroji nebo jiným zařízením 4) Hrubá manipulace 5) Nedbalá manipulace s činíky nebo pláštěm 28 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Písek se během nastavení oddělil od jádra a spadl do tahu. Během rozlití se část písku vznášela na obličeji. Váha nedbale klesla na plíseň. 29 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Eroze krusty - Kapitola 6 Typická kůra na povrchu obličeje způsobená
nadměrným kluzkým popis erozní kůra je vada, která se obvykle vyskytuje ve stopě, ve které byl uvolněný písek erodován pohybem kovu a zanechal pevnou křižovatku mezi tvarováním a vadou. Vada může být odstraněna obvykle opouští pevný povrch. Erozní kůra může způsobit pískové otvory nebo vměstky písku v jiné části toku. Příčiny I. Odlévání a návrh modelu 1) Návrh, který vyžaduje procházení tenkými řezy II. Vzorové vybavení 1) Nedostatečné zaoblení na dveřích a náhlé změny v části 2) Oddělení vzoru tak, aby vyžadovalo procházení tenkými částmi III.
Zařízení a vybavení baňky 1) 2) 3) 4) Nemístné tyče, které zabraňují jednotným vrtacím tyčím, vojákům a gaggerům pokrytým mokrou hlínou a příliš blízko povrchu formy Grément v láhvi příliš malé, takže vertikální vzorovaná stěna je příliš blízko k lahvičce nebo tyč Ústí-à-fire zapojené do typické svrabů na povrchu obličeje způsobené vrstvou nadměrného vyhlazování způsobeného vniknutím kovu povrchu písku (dveře umístěné uvnitř obou vzorů). IV. Gating a Risering 1) Gating, který vytváří přerušený tok kovu 2) Kov zasahuje a narušuje povrch písku 30 Vytvořeno s
tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 3) Gating, který vytváří lokalizované přehřátí písku Existuje tenká hranice rozdílu mezi erozní kůrou a řezem nebo praním. Pokud jde o tok kovů sám, obě vady mají stejnou příčinu. V případě erozní kůry, není dost srážka skutečně snížit, v nepřítomnosti expanze, ale je dostačující, když expanzní omezení překročit sílu písku V. Lití písek 1) 2) 3) 5) 5) 5) 6) Vysoký obsah vlhkosti Nadměrný těkavý materiál nedostatečně sycený materiál (nebo celulóza) materiál pro kontrolu expanze
Nedostatečné teplo jako je jíl nebo vlhkost, která není rovnoměrně rozložena pod mírným pískem VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 5) 6) 7) 7) Nadměrná vlhkost v jádře jádra A nebo na jeho povrchu A může způsobit erozní kůru na přilehlém povrchu formy Nedostatečná horká deformace Nedostatečná mytí jádra Nedostatečné pronikání nadměrného nadměrného mytí podkavorátových jader teplota způsobila kůru eroze na povrchu obličeje. VII. Casting Praxe 1) 2) 3) 4) Non-jednotné ramming Gaggers příliš blízko k nadměrné clay model na nadměrné slicking gagglers 31
Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Eroze kůra způsobená mokrým pískem, zhoršuje tvrdý zářez. 5) Moldáva, neřádně vysušená 6) Nedostatečná penetrace praní 7) Nadměrné mytí VIII. Kovové složení No IX. Tavná praxe č. X. Casting Praxe 1) Nadměrné teploty odlévání 2) Přerušeno, nebo pomalé lití XI. Různé 1) Jakýkoli cizí předmět v blízkosti povrchu formy 32 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Expanzní vady - Kapitola 7 Typická
expanzní vada na povrchu opačného. Popis Prvním krokem v této rodině vad jsou RATTAILS, které jsou nepravidelnými linkami způsobenými nízkou teplotou roztažnosti povrchu formy, což vede k poruše povrchu formy. Druhým krokem jsou přezky, které jsou ve tvaru V zářezy, které se mohou vyskytnout samy o sobě nebo pod expanzní kůrou. Třetím krokem je expanze SCABS, což jsou surové vrstvy kovu spojené s hlavním tělesem formování kovovou žílou. Čtvrtým krokem je COPE SPALLS nebo pull down, které jsou zářezy v povrchu třísky odlitku. V závislosti na
době tréninku mohou mít vzhled smyčky, krysího ocasu, smrštění nebo úderu. Zčernající krusty jsou zvláštní formou kůry, ve které se vada vztahuje spíše k povlaku než k písku. Vzhledem k tomu, že povrchy písku procházejí procesem expanze a kontrakce během odlévání a tuhnutí toku, je běžnou praxí předpokládat, že písek je hlavní příčinou. To je chyba, protože tyto vady jsou úzce spojeny se všemi praktikami. 33 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Typický krysí ocas přerušeného toku kovu.
Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) Velké nepřerušované ploché povrchy 2) Nedostatečný paprsek 3) Velké konkávní povrchy nebo hladké nepřerušované konvexy II. Materiál důvodu 1) Nedostatečné sítě III. Baňka zařízení a vybavení 1) Tyče nebo lahvička příliš blízko k povrchu vzoru 2) To zabraňuje příslušné rychlosti lití 3) Flasp příliš mělké IV. Gating a Risering 1) Gating, který zabraňuje správné rychlosti lití 34 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Smyčka (která měla kůru před čištěním) způsobená
nedostatečným uhlíkovým nebo tlumicím materiálem. Kůra (se smyčkou v s nedostatečnou deformací za tepla. Zčernit kůru s nedostatečným pronikáním prádla. 35 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. VI. Základní praxe 1) Nízká tepelná deformace 2) Zelený písek nebo zelená mrkev (viz těsný písek) 3) Nerovnoměrná tloušťka skořepiny 4) Stonky nebo nebo nebo příliš blízko ke středovému povrchu 5) Nerovnoměrný berana 6) Nedostatečný průnik praní 7) Nevhodný typ praní 8) Nadměrné mytí 9)
Nedostatečné sušení prádla 10) Špatné rozložení zrnka písku VII. Odlévání praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 6) 7) Non-uniformní nebo tvrdé vrazil Nedostatečné pronikání nadměrného mytí Mytí Nedostatečné mytí plísní nebo mytí gaggers, vojáci, a tyče příliš blízko k nadměrnému trowelling plísně povrchu a uvolnění Downsprue a stoupačky příliš blízko k barům a lahvím Expanzní strup v suché pískové plísni po odstranění. Výchozí způsobené nadměrným jíl mytí vyhrát v blízkosti nákladů povrchu. Nerovnoměrný enramage drag mold umožnil modelové desce ohýbat a předem
završit povrch formy (vada opravena tvrdým bagrováním. 36 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. VIII. Složení kovů 1) Kovy se liší svou tendencí k expanzním defektům, protože se liší teplotou a průtokem IX. Tavicí praxe 1) Faktory, které řídí tekutost X. Casting praxe 1) Pour příliš pomalu 2) Pour příliš horké XI. Různé 1) Zahraniční materiál mezi odstředivou plísní a pískem, který vypadá podobně a postrádá expanzní typ 37 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu
odstranit, zaregistrujte se. Plynové vady - Kapitola 8 Pinholes způsobené nadměrnou vlhkostí ve formovacím písku v kombinaci s nízkou propustností a špatnou distribucí zrn (6 sítových písků). Popis o'e nebo plynové otvory v tocích jsou dutiny, buď sférické, zploštělé nebo protáhlé. Souvisejí s lokalizovaným tlakem plynu (včetně zachyceného vzduchu), který během tuhnutí kovu převyšuje tlak kovu v jakékoli lokalitě. Jedním z největších problémů s tahy jádra je snadnost, s níž mohou být zaměňovány s plísní tahy. Vzhledem k tomu, že se plyn pohybuje nahoru ve formě,
je docela možné, aby se plynová bublina vytvořila z jádra a pak cestovala na povrch obličeje. Dírky, puchýře a jizvy po těle, stejně jako některé typy pórovitosti jsou variace plynových otvorů. Při problémech s defekty plynu existuje několik možných zdrojů, včetně jader, formovacího písku a kovu. Objem plynu může zůstat nezměněn, ale kompenzován snadnější evakuací nebo poskytnutím většího tlaku kovu, který plynu protlačí stávajícími otvory. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) Nedostatečný tisk nebo výstup pro evakuaci 2) Konstrukce, která zabraňuje dostatečnému
tlaku kovu 3) K dělící linii II. Model zařízení č. 38 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Otvory pro kolíky s nadměrnou propustností a vlhkostí korigované snížením propustnosti ze 140 na 90-110 a snížením vlhkosti ze 4,2% na 2,8-3,3%. Plynové rány způsobené hliněnými kuličkami (nadměrné pokuty). III. Materiál a vybavení lahviček 1) 2) 3) 4) 5) IV. Tyče příliš blízko k povrchu formy stěna příliš blízko k povrchu formy Cope příliš mělké Sprues a stoupačky příliš blízko k tyči nebo lahvičky stěny nedostatečně
sedí v lahvích Gating a Risering 1) 2) 3) 4) 4) 5) 7) V. Nedostatečná výška třísek Gating způsobuje Gating turbulence označení, které způsobuje přerušený tok kovu Nedostatečná výška nebo velikost stoupačky nebo sprue velikost nebo dveřní design umožňuje vzduchu nebo plísně plynu vstoupit v kovovém toku Nedostatečná rychlost otáčení v odstředivé formování trubek Nedostatečné otvory a průtoky Písková forma 1) 2) 3) 5) 5) 7) 7) 8) 9) Vysoký obsah vlhkosti Nedostatečná propustnost těkavých materiálů zapojených Zahraniční materiály do broušení, hřebíků,
koksu, popela atd. Hliněné kuličky Špatně smíšené Písek Hrubé částice materiálů produkujících plynOvé povlaky obsahující materiály produkující nadměrný plyn Nadměrná propustnost v plísních sušených kůží, což umožňuje nadměrné nebo nedostatečné snížení těkavých materiálů 39 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Foukat kvůli nadměrné vlhkosti v lití písku. VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Nedovařená jádra nebo nedostatečně vyléčitelná Nadměrná propustnost
Broken nebo undried skin gas production materiál buď v základním písku, nebo mytí mrkve absorbují vlhkost buď ve skladování nebo ve formě Exponované háčky , příze nebo závěsy Ochlazované nebo utěsněné nedílné materiály Háčky nebo závěsné otvory plněné a nerušené zahraniční materiály, jako jsou kořeny, listy, koks, dřevěné uhlí atd. Nadměrný obsah dusíku v pryskyřičných pojivch Špatně smíšený základní písek Špatně upravený jádrový písek (kusy obilného pojiva a nadměrná vlhkost jsou potenciálními zdroji plynu a mohou způsobit rány). Rozbitý povrch
výplachu jádra umožnil, aby se plyn zálohovat v těžkých kovových sekcích. 40 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Průduchy zasunuté železem během odlévání způsobily na povrchu obličeje velkou vadu. Průduchy zasunuté železem během odlévání způsobily na povrchu obličeje velkou vadu. Průduchy zasunuté železem během odlévání způsobily na povrchu obličeje velkou vadu. 41 Vytvořeno pomocí novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Foukni do
kolektoru na horkém místě, způsobeném tvrdým jádrem. Detail výše uvedeného záběru. VII. Castingová praxe 1) 2) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Kombinace teplých a studených materiálů Nesprávné větrání v zelených pískových slávkách nebo suchých slávkách Nedostatečně sušené tvrdé skvrny způsobené nesprávným chrupem za podmínek spojených Gamper, vojáci, stromy, nebo tyče příliš blízko k modelu Clay umýt příliš těžké na nadměrné nappe gagkers a záplatování zelený písek Pasta roll příliš mokrý nebo příliš blízko k plísně dutiny Mokré lití pánve a
nasycení nedostatečných pískových systémů v lahvičce Nadměrné oddělení kapaliny v kapsách nebo prohlubně) Mytí plísní nebo povlaku příliš těžké nebo neukáznené Selhání řídit jádro otvory z forem Outs příliš blízko k povrchu způsobuje sweatback 42 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Plyn fouká železo studené, vlhkost vysoká. Rána na boku rotoru čerpadla tváří v tvář způsobená mokrým pískem a tvrdým zářezem. Výsledek hliníku v železe. VIII. 1) 2) 3) 4) Kovové složení Rozpuštěný plyn v
roztavených kovových kovových nečistotách www.novaPDF.com, např. Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Puchýř na formování způsobené tvrdým nárazem a mokrým pískem. Horní část ukazuje úder chaplet způsobený nevhodným povlakovým materiálem nebo vlhkým uzávěrem. Spodní část ukazuje dobrou fúzi. Údery způsobené studeným roztaveným kovem. IX. Tavení praxe 1) ocel 44 vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. a. b. c. Nedostatečné vaření mokré žáruvzdorné 2) Železo a. b. c.
d. e. 3) Neželezné a. b. b. c. e. e. g. G. X. Postupy nevhodného průtoku nebo odplynění Nadměrné teploty tavení Nadměrné vlhké nebo studené žáruvzdorné teploty Přidání kovových nečistot nebo kovových nebo ramenních prvků Oxidovaný kovový odlévání 1) 2) 3) 4) 5) 7) 8) XI. Studený roztavený kov Oxidované železné útkové prvky (např. hliník, olovo, cín, antimon, bór, bór, smaltované železo Odizolování příliš brzy Nadměrná poptávka po kyselém písku Studené, mokré nebo zelené dutiny nebo pánve Nalijte studený kov Přerušeno nalijte pánev nebo kelíc příliš
vysoko přes plíseň Pomalé nebo rychlé lití nesprávně vyčištěné kovové kovy vlevo v pánvi nedostatečné rychlosti otáčení v odstřelu Lads Lads 1) , chaplets, rezavé, špatně potažené, oxidované nebo mokré 45 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Hrubá segregace a flotace uhlíku (Kish) - Kapitola 9 Tvárná železná drosa. Popis Oddělení je metalurgické nebo mechanické oddělení jednoho nebo více prvků během tuhnutí. Za normálních okolností se jedná o funkci složení kovu a rychlosti chlazení. Kish je
volný grafit oddělený od roztaveného železa. Příčiny I. Odlévání a návrh modelu 1) Příliš velký rozdíl v kovových sekcích způsobuje segregaci v důsledku pomalého chlazení ve velkých sekcích, pokud je kompozice k dispozici pro části rychlejší 2) Část formy nebo jádra, která podporuje retenci tepla a může podporovat lokalizovanou segregaci II. Model zařízení No Ill. Baňka zařízení a vybavení 1) Hrubá (nevyvážená) závodní baňka v odstředivých odlitků bylo známo, že podporují segregaci IV. Gating and Risering 1) Distribuce tepelně podporujících dveří a nebeských
výtahů v lokalizované oblasti 2) Horká místa umístěná na křižovatce dveří nebo stoupačky by mohla zpomalit chlazení do té míry, že hrubá segregace je v bariérové křižovatce nebo stoupací hrdlo 3) Turbulentní tok kovu mění normální rychlost chlazení 4) Nesprávné použití exotermických formovacích materiálů může způsobit lokalizované přehřátí 46 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. V. Lití písku 1) Abnormálně pomalý přenos tepla v důsledku použití izolačních materiálů nebo formovacích agregátů
může změnit rychlost chlazení daného oddílu VI. Základní praxe 1) Jádra plynu vařená olejem, která vytvářejí exotermickou reakci způsobující nadměrné zahřívání jádra, by mohla změnit rychlost chlazení sousedního kovového úseku 2) Izolační plynové fólie, jako jsou jádra skořepiny, mohou působit na změnu rychlosti přenosu tepla kovové části do písku VII. Odlévání praxe 1) Zavedení jakéhokoli izolačního materiálu, jako je azbest nebo perlit může produkovat lokalizované pomalé chlazení 2) Nesprávné použití exotermických formovacích materiálů mění rychlost
chlazení kovových částí přiléhajících k těmto materiálům VII Kovové složení 1) Šedá a tvárné železo. Ekvivalent uhlíku může být pro rychlost chlazení příliš vysoký. Eutektický bod těchto systémů se zřídka vyskytuje přesně na 4,3 procenta Kish uhlíkového ekvivalentu způsobeného vysokým ekvivalentem uhlíku. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) IX. Fosfor příliš vysoký pro aplikaci má vliv na eutektickou tvorbu. Nedostatečné stabilizátory karbidu umožňují, aby se volný uhlík oddělil na vysoce uhlíkové žehličky Nadměrné používání grafitorů může mít kromě jejich zjevného vlivu na
uhlíkový ekvivalent grafitové litiny (tvárné litiny) přímý vliv na tvorbu kish. Existuje další vliv použití nadměrného ošetření hořčíkem nebo nadměrné sekundární inokulace Vysoká síra může přispět k segregaci síranu hořečnatého a dalších segregací, které jsou vyhozeny z roztoku nodularizační úpravou Hliník plus titan větší než 0,10 procenta vytváří segregaci karbidu karbidu karbidu v železné oceli obecně nevykazuje hrubou segregaci. , s výjimkou slitin s vysokým nebo speciálním. S vysokým obsahem síry nebo olověných ocelí může vykazovat segregaci. Speciální oceli
s vysokým obsahem mědi mohou být také odděleny, pokud je měď větší než 0,6 procenta v doplňcích hliníku, mědi nebo jiných slitin mimo rozpustnost může prokázat, že praktická hrubá segregace jaderné syntézy 1) 2) 3) 4) Roztavená šedá litina a dome tvárná litina mohou vyvinout segregaci v důsledku vadné fúzní praktiky, která vede k nedobrovolné změně složení. Špatná rovnováha vzduchu s koksem na podporu sběru uhlíku bude produkovat nežádoucí úroveň uhlíkového ekvivalentu Příliš horké tání způsobuje nadměrné hromadění uhlíku na začátku tepla může
produkovat offanalýzu a kish. Nerovnoměrný nerovnoměrný složení, vzhledem ke změnám ve velikosti zatížených materiálů, vytváří změny v uhlíku a možné segregaci Neopatrné zatížení nebo neopatrné vážení složek zatížení vede k nekonzistentní chemii 47 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) X. Tvárné: Fusion příliš horké, příliš rychle, nebo s uhlíkem-emitující plamen může mít za následek nadměrné uhlíkové ekvivalent, nebo může mít za následek přímý setí účinek, který pak
začne kish akumulace Ocel: Nesprávné tavení nebo deoxidizace Hliník: Nadměrné přehřívání začíná jev růstu zrna, které mohou vyvolat nebo ukázat jako segregace Hořčík: Neopatrný make-up nechtěného zatížení a segregace ungovery : Olověné bronzy, které nejsou dostatečně protřepané, ukáží segregaci špinavých nebo lebečních olověných pánví způsobujících kontaminaci, a to buď v důsledku změny složení, nebo proto, že nečistoty jsou pouze částečně absorbovány tavením Nedbalostí při segregaci obrácených nečistot umožňuje roztavení slitiny nesprávnou
analýzou Casting Practice 1) 2) 3) XI. K nalití pod teplotu rozpustnosti je nejpravděpodobnější, pokud se prvky slitiny výrazně liší teplotou rozpustnosti před nalitím umožňuje, aby některé součásti vynikly z roztoku, a to i v případě, že původní odlitek byl dostatečně promíchán a slitina Litá příliš horká v případě olověného bronzu umožňuje, aby se olověné oddělující během procesu tuhnutí oddělilo. Tyto slitiny musí být nality co nejblíže k teplotě tuhnutí a míchejte bezprostředně před nalitím různých 1) Rychlost chlazení příliš pomalý pro složení 48 Vytvořeno s tiskárnou
novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Tvrdé skvrny, tvrdé zóny a chlazené skvrny - Kapitola 10 Láhev v blízkosti odlévací plochy způsobila tvrdou skvrnu, opravenou řezáním části tyče (viz obrázek). Brinellova tvrdost naznačuje nekonzistentní tvrdost. Popis Tvrdé skvrny, tvrdé skvrny a chlazené prostory v odlitku jsou lokalizované oblasti s nadměrnou tvrdostí. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) tlusté a tenké řezy 2) Metal chemistry, vztahující se k tloušťce formovací části II. Zařízení 1) Opotřebované nebo deformované vzory a
základní krabice způsobují tenké řezy 2) Nedostatečné vzorované zařízení způsobující jemné řezy III. Materiál a vybavení lahviček 1) 2) 3) 4) IV. Dutina formy příliš blízko k tyčím nebo stěně lahvičky Pohyb vytvořený baňkovými kolíky použitých lahviček a keřů baňky nebo deformované a spodní desky Nedostatek písku mezi spodní deskou a odlitkem Gating a Risering 49 vytvořeným tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 1) Gating, který neposkytuje dostatečné teplo na tenké části Tvrdé skvrny způsobené použitím
tellurát-kontaminované jádro mytí. V. Lití písku 1) 1) skvrny 2) Tramp materiály VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) VII. Dráty nebo tyče příliš blízko povrchu Nesprávné nebo mokré potahování Deformovaná jádra (způsobující tenké profily) Nesprávná velikost tisku (způsobující tenké profily) Odlévání 1) 2) 3) 4) 5) VIII. Nedbalé nastavení jádra (způsobující tenké úseky) Stromy, tyče, žotky, tyče příliš blízko k dutině formy Nadměrné mytí Nadměrné mytí příliš silné a nedivalé Nadměrné zimnice nebo nevhodné kovové složení 1) Kovová kompozice není vhodná pro velikost oddílu
2) Trampové prvky 50 zatížení Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Nejednotná část, která vyžadovala hustý náboj, upřednostňovala chlazené hrany na vnějších úsecích palet. Nerovnoměrná tvrdost odlitku. Nerovnoměrná tvrdost odlitku. Chlazené hrany způsobené nízkouhlíkovým ekvivalentem. 51 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Typické tvrdé místo, které se objevilo na obrábění. Tvrdé skvrny z nechutných feroslitých přídavků. 52
Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Nejednotná část, která vyžadovala hustý náboj, upřednostňovala chlazené hrany na vnějších úsecích palet. IX. Fusion Practice 1) 2) 3) 4) 5) X. Studený odlitek, který má za následek špatné rozložení nadměrného přehřátí slitiny a mokré refrakterní oxidace v pecích a naběračky kelímky nebo pánve obsahující zbytky předchozího tepla Očkování nesprávně a. Falešná inokulace b. Inokulace přidánv nesprávný čas c. Nepoužívání naočkování potřeby nevhodného
očkování, které se do roztoku snadno nevejde. E. Kov příliš studený na to, aby rozpustil naočkovací praxi odlévání 1) Studený kov kvůli studeným nebo mokrým naběračkám 2) Lebka vlevo v pánvích XI. Různé 1) 2) 3) 4) 5) 6) Protřepejte příliš horké (nedostatečný písek pro izolaci na odlévání) Lokalizované ohřev z hořáku řezu nebo broušení Topné vady léčit po svařování Špatné složení svařovací tyče Nerovnoměrná teplota kovové formy Bad exotermální rukávy nebo rukávy pro bouda kovu 53 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu
odstranit, zaregistrujte se. Pohled na horkou trhlinu v chlazeném toku způsobenou nízkým obsahem fosforu. 54 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Horké slzy - Kapitola 11 Pohled na horkou trhlinu v chlazeném toku způsobenou nízkým obsahem fosforu. Popis Horká trhlina je trhlina ve výlisku, ke které dochází, když je ještě horká nebo pevná nebo Příčiny I. Odlévání a model design 1) Nedostatek adekvátní sítě 2) Náhlá změna tloušťky řezu 3) Jakýkoli design, který dělá forma odolat kovové
kontrakce II. Model zařízení 1) Praskání proužky a nesprávně umístěné praskání tyče nebo nesprávné velikosti III. Zařízení baňky a vybavení 1) Láhve tyče příliš blízko stoupačky nebo sprue 2) Láhve bary brání odlévání kontrakce 3) Model příliš velký pro IV. Gating a stoupačky 1) Dveře a stoupačky, které zabraňují normální kontrakci V. Pískování 1) Nízkoskládací 2) Nízkopřísáhle materiály, které tvoří keramickou vazbu 3) Písek, který poskytuje hrubý povrch, který zabraňuje normálnímu kontrakci Horké trhliny způsobené ostrým rohem. 55 Vytvořeno s tiskárnou
novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) VII. Nízko sklopná nízká horká deformace s nízkým sklápěním (vysoká odolnost vůči horkému) Výztužné tyče příliš blízko k povrchu jádra Selhání protřepání zesíleného jádra dostatečně brzy Formovací praxe 1) Tvrdé nárazy 2) Stonky, křídla atd., příliš blízko k popraskané nálitce způsobené selháním jádra ke zhroucení. Trhlina v tažné části kvůli nadměrnému množství pořadače v jádře. 56 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto
zprávu odstranit, zaregistrujte se. Jádro se nachází příliš blízko odlitku. 3) 4) 5) 6) VIII. Stoupačky nebo sprue příliš blízko k tyči nebo stěny lahvičky Nadměrné odstranění nebo houbování Nepoužívání za studena, pokud je uvedeno nerovnoměrné narážení, které způsobuje bobtnání a zabraňuje kontrakci Kovové složení 1) IX. Špatná kompozice pro tavení praxe Design 1) 2) 3) 4) X. Nadměrné karbid stabilizátory Špatné složení kvůli neopatrné zatížení Přítomnost trampových prvků Kontaminované zatížení šrotu Praxe Flow 1) XI. Teplota lití příliš nízká na podporu
nemajetnosti Divers 1) 2) 2) 4) 5) Shakeout příliš brzy Chlazení příliš brzy Chlazení příliš rychle po shakeout-ventilátory shakeout Rychlost otáčení příliš vysoká v hrubých lahvích odstředivých lišt nebo plísní v odstředivé formy Přesunout plíseň hrubým způsobem příliš brzy po nalití 57 Vytvořeno s novaP www.novaPDF.com DF Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Reverzní zimnice - Kapitola 12 Invere chlad na testovací tyči způsobené studeným kovem a mokrým pískem. Popis Invere chill, také známý jako reverzní chlazení. Tento stav je běžný v šedé železo,
tvárné litiny a tvárné toky. Odlévací sekce, kde je interiér chlazený nebo bílý, zatímco vnější části jsou mramorované nebo šedé. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) Tenké řezy přiléhající k těžkým úsekům v tvárné lití II. Model zařízení 1) č. III. Materiál a vybavení lahviček 1) č. IV. Gating and Risering 1) No V. Casting Sand 1) Mokrý písek a studený kov VI. Základní praxe 1) Nadměrný plyn a studený kov 58 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Reverzní chlad způsobený kovem na mokrém písku. VII.
Odlévání 1) Jakákoli praxe zahrnující přebytek nebo otevřenou vodu VIIl. 1) 2) 3) 4) IX. (uhlíkový ekvivalent příliš vysoký pro konstrukci odlitku Přítomnost neželezných kovů v stabilizátorech karbidu železa, jako je telurium, chrom atd. Nevyvážený obsah síry s manganovou fúzní praxí 1) 2) 3) 4) 5) 7) 8) Jakákoli podmínka, která by umožnila nebo se mohla prosadit v volném roztoku vodíkového plynu Kovová vodíková atmosféra z nízkého lůžka koksu v kopuli Mokré obložení v kopuli, elektrické nebo vzduchové peci Použití kontaminovaných kovů v náboji, jako jsou lité lité
neželezné kovy Vroucí kov způsobený mokrými běžci nebo zobáky Mokrý písek v kopuli Vlhkost při výbuchu, zejména v hypereutectickém železě , jako jsou pístní kroužky Nedostatečné očkování pro podmínky dříve popsaného tavení 1) 2) Mokré pánve nebo pánve pánví příliš dlouho po očkování X. XI. Kovové složení Cast Praxe Různé No 59 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 60 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Hmotnostní tvrdost -
Kapitola 13 Sekvence chlazení označuje případy kontaminace zatěžovacích materiálů při neúmyslném zatížení šrotu z nerezové oceli namísto běžného ocelového šrotu. Sekvence chlazení indikuje kontaminaci zatěžovacích materiálů při neúmyslném zatížení šrotu z nerezové oceli namísto běžného ocelového šrotu. Popis Tvrdost hmotnosti je stav, při kterém je pro aplikaci příliš těžké celé přetypovat. Příčiny I. Casting a Model Design 61 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Ne II. Model zařízení No Ill.
Materiál láhve a vybavení č. IV. Gating and Risering None V. Formovací písek 1) Mokrý písek v kombinaci s analýzou vypnuto 2) Použití jiných materiálů, jako je zirkon písek nebo chromový písek, který má rychlejší přenos tepla VI. Základní praxe 1) Nadměrné používání chladicího pláště 2) Příliš tenká vrstva písku na stromě VII. Castingová praxe 1) 2) 3) 4) VIII. Nevhodné použití chladicích technik Špatné chlazení Myje Nízká teplota slávek v odlévání matrice nebo trvalých forem Nedostatečná izolace v trvalém kovovém složení 1) Nesprávná metalurgie 2) Slitiny
stabilizace karbidu oceli s nadměrnou karbidovou stabilizací 3) Má šedý a tvárný železný příliš nízkouhlíkový ekvivalent. Tramp Element 4) Nedostatek očkování v tenkých částech 5) Tvárné-ucpané prvky, které zabraňují uzlíku nebo malleabrelizing 6) Hliníkové slitiny, které zvyšují tvrdost hmotnosti, například železo, hořčík nebo jiné stopové slitiny 7) Nadměrné hořčíku nebo hliníku 8) Nesprávné a bronzové složení, nadměrné nečistoty. Špatná kombinace b. Kontaminace c. Neopatrné ovládání různých slitin vrací IX. Tavicí praxe 1) 3) 4) 5) X. Analýza analýzy Analýzy
Podmínky tavení Oxydation Super zahřívání většiny kovů Neopatrný koks náplň nízký v praxi odlévání kopulí 1) Oxidovaný kov 2) Mokrý, špinavý a kontaminovaný zobák pánve 3) Nalijte příliš chladno do tenkých sekcí XI. Různé 1) 2) 3) 4) Vymírání vzduchu v důsledku včasného tepelného zpracování Špatné tepelné zpracování Nadměrné chlazení s trvalými vodou chlazenými formami Mimovolní vodní těsnění 62 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Zaregistrujte se odstranit tuto zprávu. Průnik kovu a tavení - Kapitola 14 Penetrace v důsledku měkkého
jádra. Popis Průnik kovu je stav, při kterém oxidy kovů nebo kovů vyplňují mezery mezi zrny písku, aniž by je hýbaly nebo chemicky měnily křemene nebo pojivo. U běžných mušlí nebo jader k tomu může dojít v důsledku otevřeného zrna nebo pórovitosti povrchu. U slávek s vysokou hustotou se oxid železitý snadno kombinuje s oxidem křemičitým a vytváří fayalit, který je o několik set stupňů nižší než původní kov. Obecně platí, že čím vyšší je obsah volné vlhkosti na rozhraní kovového písku, tím větší jev. Fúze je související povrchová vada se surovým lesklým
vzhledem, která je výsledkem oxidů kovů, které působí jako průtok na písku nebo nízkotavitá pojiva, která se taví a zanechávají na povrchu dutiny. Řízená fúze může mít za následek tvrdý dort nebo tavenou vrstvu, která se vzdaluje od formování a zanechává hladký povrch. Jak fúze postupuje, vede to k pronikání. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) Ostré rohy 2) Převislé nebo vyčnívající řezy 3) Tenké jádro nebo část písku obklopené těžkým kovem II. Model zařízení 1) Model zařízení postavené na podporu nerovnoměrné nebo měkké rozzuřit 2) Nesprávné umístění
separační linky, která indukuje měkký zářez 3) Nesprávné umístění modelu na desce způsobuje úzké kapsy 4) Více modelů namontovaných příliš blízko sebe 5) Nesprávné umístění sprues, stoupačky a stopky 6) Nedostatečný model materiál 7) Navržen tak, aby podporoval nadměrný kovový tlak, jako je vertikální spíše než horizontální montáž. 8) Nedostatečné ustanovení pro formy a jádrové prosívání v high-densiting formování Ill. Baňka zařízení a vybavení 63 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 1) 2) 3)
4) IV. Konstrukce a konstrukce láhve zařízení, které podporují nerovnoměrné nebo měkké inlucture Nadměrné engretting výška Provzdušňování spodních lahviček a desek v high-hustota kovových vložek nebo zimnice, které působí jako kondenzátory pro Gating a Risering vlhkosti 1) Umístění dveří a stoupačky, které podporují lokalizované přehřátí písku 2) běžec, a dveře umožňující oxidaci kovu při odlévání 3) Odlévání nebo sprue určené k tomu, aby sání vzduchu 4) stoupací hrdlo, které přehřívá písek fotomikrograf zobrazující typ kovové konstrukce často nacházejí
mezi zrnky písku a ve značné vzdálenosti formy / Kovové; Původní fotografie 400X. V. Litý písek 1) 2) 3) 4) 5) 6) VI. Nízkosmažený nebo nízkotavivý písek nebo pojivo Jakýkoli stav písku, který podporuje nekonzistentní hustotu Nesprávné rozložení zrn písku, které vyvolává špatnou broušení Nízká průtoková nebo tvarovatelnost způsobená: segregací vlhkosti; špatně smíšený písek; Nadměrná vlhkost Nadměrné nadměrné nadměrná zelená deformace; a balený písek nebo vrstvený nerovnoměrný povrchová úprava skořepinovým pískem dekantovaným nebo
nedostatečným deoxidačním materiálem, který zabrání reakci vodní páry s kovem Nadměrná propustnost plísně nebo v případě vysokohustotních tvarů, nedostatečná propustnost Základní praxe 1) 2) Příliš nízká doba údržby nebo tání písku nebo pojiv Velikost zrna, která je příliš velká nebo špatně rozložená v nekomložních jádrech 64 Vytvořeno s novaPDF (www.novaPDF.com tiskárna). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Typický pronikání tvrdé formy způsobené použitím zeleného písku formy lisované na 85-90 tvrdosti. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
14) Měkká zapuštěná jádra Bouched má bouchedly otvory zastrčit písek pod volnými kusy Hrubý povrch jádra Povrch středu nebo porézní, který je pohmožděný nebo oděn Nesprávně nebo nedostatečně uvolňovací prostředek Centrální povrch se částečně rozpadl v důsledku rozbitého nebo narušeného mytí jádra v důsledku hrubé manipulace Znečištěná schránka na samovytvrzující pojiva; Nesprávný poměr katalyzátoru k pojivu špatně smíšeného jádra písku Jakákoli podmínka, která podporuje žíly nebo ploutve, jako je 65 jádrová trhlina vytvořená tiskárnou novaPDF
(www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Oxid křemičitý fúze na oceli a tvárné litiny. Kompletní fúze železa v jádře, protože jádro bylo nedovařené. Nedostatečné sušení mytí forem vytvořilo pronikající oblast. 15) Vysoké obiloviny, nízkojádrový olej nebo nízká vlhkost 66 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 17) 17) 19) 19) 20) Nízká odolnost proti tlaku za tepla Špatně vyčištěná jádra nebo hotová kalená nebo stříkaná jádra, která nejsou vymalovaná jádra, která přichytila vlhkost
při ukládání nízkého tlaku vzduchu pro jádrové dmychadlo nebo veslování, což má za následek měkká ram-down jádra VII. Castingová praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) VIII. Měkké nebo nerovnoměrné rammingMing Nadměrné narážení nebo hustota Špatně záplatované oblasti Zastavte nerovnoměrné nebo podsušené povlaky forem Nadměrné použití separačních sloučenin Nedostatečné k pokrytí nízkého tlaku vzduchu na formovacím stroji nebo prorážení jakékoli kombinace horkých a studených materiálů, které mohou způsobit kondenzaci Kombinace vysoké
propustnosti před pískem s nízkou propustností písku , zejména ve složení kovů s vysokou hustotou 1) 2) 3) 4) 4) 5) Kovy, které tvoří složky oxidů kapaliny s nízkým obsahem tání, jako je olovo nebo cín Nadměrný fosfor ve slitinách mědi Oxidy kovů, které snadno chemicky reagují s pískem Kovy vysoká teplota lití 1) 2) 3) 4) Oxidovaný kov Nadměrné použití jakéhokoli materiálu průtokového typu, jako je vápenec, soda a tavení kazivce příliš horké. 1) 2) 3) Nadměrná teplota odlévání Nadměrná výška odlévání Špatná tréninková praxe 1) 2) 3) 4) 5) Jakýkoli faktor
zahrnující volnou vlhkost v dutině formy, který se protřepe příliš chladno nebo příliš pozdě- zejména nahoře Lití Písek pokrytý nízkotavícím pískem nebo pojivovými materiály chemicky reagujícími s oxidy kovů Nedostatečné větrání při tvarování IX s vysokou hustotou. Tavicí praxe X. Nalévání praxe XI. Různé 67 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Misruns a Cold Shuts - Kapitola 15 kola nebo studené uzávěry způsobené chybějící obsazení poháru na několik sekund. Popis Neúspěšné odlitky je ten, který
postrádá úplnost kvůli selhání kovu vyplnit dutinu formy. Může existovat hladký otvor se zaoblenou hranou přes odlévací stěnu. Jeden nebo více konců lze vyplnit pouze částečně. Studený odlitek je ten, ve kterém existuje určitá diskontinuita kvůli nedokonalému tavení, kde se sbíhají dva kovové proudy. Tato vada může vypadat jako prasklina nebo šev s hladkými, zaoblenými hranami. Obě vady mohou souviset s nedostatečnou plynulostí kovu nebo nadměrným tlakem plynu ve formě. Je dobré zkontrolovat kapitolu o vadách plynu, než se předpokládá, že studený kov je
jedinou příčinou. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) Nejednotné odlévací sekce vedoucí k přerušení toku kovu 2) Kovové profily příliš tenké pro dotčenou plochu 3) Izolované tenké části II. Model zařízení 1) Opotřebované vzory nebo základní krabice způsobuje tenké kovové sekce 2) Vzory nejsou vyrobeny podle plánu 68 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Typická chyba; zcela chybí zub. 3) Model zařízení není řádně posílena 4) Nesouosost modelu nebo základního vybavení III. Materiál a vybavení
lahviček 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) IV. Vyrovnat nebo přetáhnout posun způsobuje příliš tenké kovové profily Opotřebované lahvičkové kolíky nebo pouzdra modely nejsou správně namontovány Selhání naklápění forem způsobuje přerušení toku kovu Baňka nedostatečně promlčen vyrovnat se s povislá deformované bundy nebo špinavé způsobuje pád slabé nebo špatně vyztužené Baňky Deflaci Pásy, běžec a sprue-ingates příliš malé nebo příliš málo dveří není správně umístěn Nesprávné rozložení nebo rovnováha dveří Příliš nízký tlak na hlavu 69 Vytvořeno s tiskárnou
novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. V. Lití písku 1) 2) 3) 4) 4) 5) Přebytečná vlhkost Písek příliš vysoký v těkavém materiálu Písek příliš nízký, což umožňuje zkreslení propustnosti formy příliš nízký Přenos tepla příliš rychle z typického litého materiálu uzavřeného za studena na tvarování rotoru, vadná žíla je přerušena z průtoku, aby se prokázala uzavřená část na 70 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Studené uzavření způsobené malými ingates. VI.
Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Pod přebytečnými organickými jádry pod zhojená nebo zelenými jádry Nedostatečné propustnosti Otvory nejsou správně dimenzovány nebo umožňují snížení kovových profilů Nadměrné mytí, skládající se z mudding nebo pasty. Kovové profily mohou být sníženy a / nebo přebytečný plyn vytvořený Z vyvýšených jader nebo pokleslé změny jádra způsobuje příliš tenké kovové profily Deformované nebo deformované-termoplastické n vázání Posílení tyče příliš blízko k povrchu chladicí účinek jádra Mrkev s příliš rychlými
charakteristikami přenosu tepla- chlazení kovu 71 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. VII. Casting Practice 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 9) 10) VIII. Nadměrné narážení způsobuje nízkou propustnost plísně Měkké narážení umožňující zkreslení formy nebo nedostatečně zesílené plísně Povislá Spodní desky špatně potažené nebo utažené Nadměrně lepení nebo záplatování Slávky pro tenké ploché odlitky na úrovni úrovně namísto naklápění Příliš málo nebo příliš malé chaplets umožňuje jádro zvednout příliš těsné
jádro tisky Nadměrné mycí vrstva tvárné nebo tvárné žehličky s nízkým studeným kovem nalil během první části tepla způsobil špatnou definici hran a jádra otvory. 72 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Stejné obsazení jako v předchozím příkladu po korekci. Způsobené studeným kovem. 1) 2) 3) 4) 5) 7) Uhlíkový ekvivalent nebo přebytečné stabilizátory karbidu Nízké fosforu v šedé železo nebo mědi Složení oceli mění tekutost Nedostatečná tekutost v nízkém křemíku nebo železné desce nebo
bronzových slitin v hliníkových slitinách Nesprávné odplynění hliníkových slitin na hořčík 7 www.novaPDF.com 3 Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. IX. Fúzní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) X. Casting Practice 1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) 9) 10) XI. Špatné složení v důsledku neopatrné vážení nebo zatížení Oxidované studené lití nebo kovového plynu Snížená metal-vodík snižuje plynulost ve všech kovech, zejména hliník Přídavky nadměrného louche Přídavné teploty mokrého naložení příliš nízké Přerušení Snížení rychlosti nalévání příliš brzy Vroucí kov z mokrého zobáku,
mokré podšívky, atd. Studené louches Tenké toky nalil na nízké úrovni tlaku hlavy Scories, strusky nebo sley žáruvzdorné, že zátka dveře Nalil krátký Pour krátké Pour příliš pomalý Divers 1) Zimnice a chaplets příliš velký pro kovovou část 2) Snížená kovová část jakékoli příčiny, například nadměrné závaží plísně, neopatrný posun, atd. 3) Kondenzace horkého písku na Studená jádra, chvění, vložky nebo misrun chaplets způsobené dveřmi tak malé, že zamrzly před házení naplněné. 74 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu
odstranit, zaregistrujte se. Off Dimension Related To Cores - Kapitola 16 Výsledek selhání sestavy jádra před definováním formy (boss měl být pevný). Popis Závada mimo velikost je nesprávný rozměr vyplývající z použití nesprávného jádra, správných jader vynechaná jádra, špatně sestavená jádra nebo tepelná nestabilita jader. Příčiny I. Casting a návrh modelu Žádný II. Model zařízení 1) 2) 3) 4) 5) 6) 6) 7) Neidentifikované lokátory nebo dojmy nebo tiskne nesprávné nebo rozbité sdělovací krabice a špatně označené jádrové krabice Vadné jádro box konstrukce, což
způsobuje zkreslení Základní dojmy příliš velké nebo příliš malé umístění Neoznačené Chaplet velikosti 75 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Nesprávné označení vzoru způsobilo, že formovač vynechá požadovaná jádra. mimo odlitek, protože tisk nebyl identifikován. 76 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Nadměrný kovový tlak způsobil deformaci jádra během úniku. Základní velký charakter umožnil tok kovu kolem celého jádra. III.
Materiál láhve a vybavení 1) Základní šablona nastavení nebo opotřebované nebo nepřesné zařízení IV. Gating a stoupavý Žádný V. Tvarování písku None VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) VII. Špatné jádro Špatně upravené použité jádra solené nebo deformované příliš mnoho nebo nedostatek pasty Mytí povlak příliš silný nebo příliš tenký Špatná konverze jádra z ropného písku na samoúpravné jádro, což nemá za následek žádnou kompenzaci stability pod zhojenými jádry Distribuce zrna příliš rychlý přenos tepla jader Formovací praxe 1) Nastavení
vadných jader 2) Nesprávné usazení nebo tření jadérek 77 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. VIII. Složení kovu 1) Mramorovaná struktura v tanulovém železe se deformuje a vyvíjí při tepelném ošetření IX. Tavení praxe žádný x. nalévání praxe 1) Pour Příliš horké 2) Pour Příliš silný XI. Různé 1) Zanedbávání v základní výrobě a základní montáž 78 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Otevřená struktura zrna - kapitola 17 Otevřené zrno
způsobené příliš vysokým ekvivalentem uhlíku. Popis Otevřená struktura zrna je stav, ve kterém je forma, když je opracována nebo zlomená, příliš velké zrno. To může být v celém odlitku, nebo to může být umístěn. Nejdůležitějšími oblastmi kontroly jsou design, gating, složení a litina. Jedná se především o metalurgickou vadu. Často je obtížné poznat rozdíl mezi otevřeným obilím, pórovitostí a mikrosmrštěním. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) 2) 3) 4) II. Pomalé chlazení v těžkých úsecích Nedostatek jader v těžkých úsecích, které jsou více Vrtané sekce podporující
retenci tepla Nedostatek spojení mezi projektantem, modelem, slévárenskou a strojovnou Model zařízení 1) Těžké sekce s nesprávným jádrem (viz 1) III. Zařízení baňky a vybavení 1) Nedostatečná tuhost v lahvičkách 79 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Otevřete zrno železo. IV. Gating a stoupačky 1) 2) 3) 4) V. Gating, který neumožňuje směrové směrové Ingate a stoupací místa vytváření horkých míst v lokalizovaných oblastech Nadrozměrné dveře a stoupačky Nedostatečný počet ingates Písek lití
1) Vysoká deformace v písku, což umožňuje pohyb stěny formy 2) Nesprávný výběr formovacích přísad 3) Formovací materiály, které zpožďují přenos tepla VI. Základní praxe 1) Nedovařená jádra a/nebo vzduchová jádra přilepená k oleji 2) Exotermické materiály nebo izolační materiály VII. Odlévání 1) Nedostatek zimnice nebo chlazení zvýhodňujících materiálů VIII. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) IX. 1) Složení kovu Nesprávná analýza pro velikost sekce Šedé železo a ekvivalentní tvárné uhlík nebo fosfor příliš vysoké Nedostatečné stabilizátory karbidu Nadměrné používání grafitů
Slitiny hliníku a nečistot, jako je železo nebo nedostatek rafinérií zrna Nesprávné složení Hořčíkové slitiny Laiton a složení v bronzově nesprávném tavení Praxe Pohár roztavený šedý železný pohár má. Špatná rovnováha vzduchu a koksu vytváří nadměrné sběr uhlíku 80 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. B. Vysoká koksová postel c. Zadejte pomalu nebo nadměrné zastávky d. Neopatrné zatížení nebo vážení materiálů 2) Mosaz a bronz a. Kontaminace znečištěnými kelímky b. Neopatrné oddělení
kovového šrotu zpět c. Neznámý původ drahých kovů a odpadz 100letého železa způsobený vysokým procentem fosforu. D. Nechte zatáček a hobliny míchat 3) Hliník a. b. b. c. d. X. Přehřáté atmosféry snížení insouciance v odpovědném make-up nebo kontaminace Omtting zrno rafinérií Verse Practice 1) Pour příliš horké XI. Různé 1) Nevhodné tepelné zpracování 2) Nedostatečná výroba 81 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Poured Short - Kapitola 18 Typický příklad krátkého odlitku. Popis
Obsazení, které postrádá úplnost kvůli tomu, že forma není naplněna. Příčiny 1) Nedostatečný kov 2) Zadní tlak má. Nízká propustnost b. Nedostatek ventilací c. Nadměrné množství základního plynu nebo plísně Typický příklad krátkého odlitku. 82 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Ramoffs nebo Ramaways - Kapitola 19 Sekce Hub odlitku zobrazujícího typický ramoff Popis ramoff nebo ramaway je nesprávný rozměr odlévání vyplývající z písku, který se během odlévání vzdaluje od vzoru. Příčiny
I. Odlévání a návrh vzoru 1) 2) 3) 4) II. Modelové vybavení 1) 2) 3) 4) 5) III. Zakřivený nebo zaoblený svislý povrch Rozšířené svislé úseky Špičaté hrany Nedostatek vhodných sítí nebo částí záření, které nejsou správně připojeny Vzory, které nejsou vybaveny ramoff pásy Vzory příliš blízko k sobě Vzory příliš blízko k okraji lahví Vzory a desky příliš hladké Zařízení a vybavení 1) Volná kompresní hlava na stroji 2) Volná vzorová deska na třepačce 83 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Zaregistrujte se prosím tuto zprávu. Výsledek močení v jednom
směru, což způsobuje, že kulatý vzor se stává eliptický. 3) 4) 5) 6) IV. Nedostatečná podpora podle modelu Nesprávný design nebo umístění kompresních bloků Nízké spodní panely vynaložené nebo mimo úroveň Gating a Risering 1) Dveře nebo stoupačky příliš blízko modelu V. Pískové lišty 1) Pískové prvky, které přispívají k nerovnoměrnému nárazu, zhorší některý z konstrukčních nebo mechanických podmínek a. Přebytečná vlhkost b. Špatné myšlení c. Přebytek obilovin d. Nízká zelená tlaková odolnost, pro aplikaci VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) VII. Narážet nebo
čůrat ve špatném směru Bad re-entry kolem volných částí a vzorů Nedostatek řádného větrání základních boxů (v foukaných jádrech) Nesprávné rozteč nebo umístění vyfukovacích trubek Základní písková směs není použitelná pro pracovní formování 1) 2) 3) 5) 6) VIII. Narážet nebo čůrat ve špatném směru Nesprávné zasunutí kolem volných částí a šlehání vzory modelu, protože strávil písek Preramming stroj při plnění plnicí lahvičku příliš plný, než není vyrovnání písku v lahvičce před nárazem nebo třepání kovové složení No IX. Tavení praxe Žádný X. Verse praxe
Žádný XI. Různé 1) Použité nebo off-nastavení couvací stroje 2) Použité nebo off-nastavení vzor kreslení zařízení 3) Nesprávný průtok písku nebo směr v lahvičce 84 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Hrubý povrch - Kapitola 20 Typický hrubý povrch způsobený v tomto případě otevřeným nenatíženým jádrem. POPIS Přetypované, které nemá stupeň měkkosti požadovaný pro konkrétní aplikaci. Příčiny I. Casting a Model Design 1) Design je přispívajícím faktorem pouze tehdy, když ostré rohy, hluboké
kapsy a další jsou zapojeny II. Model zařízení 1) 2) 3) Nedosažitelné oblasti Sítě příliš malé Hrubý vzor povrch Nadměrná vlhkost ve formovacím písku vytvořila nízkou tvarovatelnost a otevřený povrch formy. Umytá a nemytá část formy. 85 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 4) Slabé modely 5) Materiály a povlaky, které indukují lepení písku 6) Nerovnoměrné zahřívání ve skořápce nebo horké krabici III. Zařízení baňky a vybavení 1) 2) Láhve tyče příliš blízko brání správné vrtání Příliš malá lahvička
1) 2) Hot spots vytvořené vysokou rychlostí kovu při ingates nadměrný tlak hlavy IV. Gating A stoupavý V. Litý písek 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 9) 9) 10) 11) 12) 13) VI. Příliš vysoká vlhkost příliš nízká propustnost příliš vysoká Bad dumání Zahraniční materiály Zahraniční tavné materiály Low Fusion Materiály Nízké množství uhlíkuCetní materiály Nízký průtok nedostatečné topení Horké tlakové materiály příliš hrubé Nadměrné použití uvolňovacích látek Nedostatečné nové přísady do písku Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 7) 8) 9) 10) VII. Vii. Základní boxy Deeped Cores Molles
Nesprávná aplikace core wash on nebo sub-kudrnaté jádra Hrubá manipulace Propustnost příliš vysoká-hrubý písek Odolnost vůči horké příliš nízké Mix Bad mix Bad mix Bad čištění a hotových jader Bad release agent Practical Grinder I) 2) 3) 4) 5) 6) VIII. 1) Sweet permming Dirty Patterns Maldered nebo Filtered Sand Nevhodná aplikace forem povlaky Špatně hotové formy Nadměrné používání separačních sloučenin Kovové složení vyžadující vysokou teplotu lití 86 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se.
Špatná volba formovacího písku způsobila nadměrnou propustnost v tomto lisování. Písek bohatý na vápenec vytvořil tento hrubý efekt (kapsa) v oblastech s maximální teplotou. 2) Kompozice, která reaguje na povrch formy IX. Fusion Praxe 1) Špatná struska praxe X. Casting praxe 1) Příliš vysoká teplota lití 2) Špatně odtučněné louches 3) Laouche příliš vysoká XI. Různé 1) Nesprávné čištění 2) Příliš hrubé abrazivní čištění 87 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Runouts and Bleeders - Kapitola 21
Typické neúplné lití způsobené průtokem. Popis Runouts a krvácení jsou vady, které mají za následek neúplné formování. Runouts dochází během rozlití a obvykle forma dutina nebyla plně naplněna. Krvácení nastává po zastavení úniku a naplnění dutiny formy. Příčiny I. Casting a návrh modelu Žádný II. Vzor zařízení 1) 2) 3) 4) 5) Vzor namontovaný na desce nebo desce Opotřebované valivé povrchy Špinavé valivé povrchy Na talíři nebo láhve Deska Nesprávně přizpůsobená deska Špatně upravená deska Špatná baňka Zařízení a vybavení 1) 2) 3) 4) Příliš malá láhev
deformovaná deformovaná nebo kloubní těsnění uzavřené a keře 88 Vytvořené s novaP PrinterDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 5) Opotřebované závěsy a zámky na slamming lahvích 6) Deformované a zkroucené proužky Slabé jádro umožnilo, aby kov vběhl do centrální dutiny (nebylo možné odstranit centrální část). Špatně utěsněná jádra umožnila, aby kov narazil do centrální dutiny. Špatně potažená spodní deska umožnila, aby toto obsazení krvácelo během odlévání. 7) S de facto a přetáhnout nastavení model deska může
být namontován vyšší než láhev přistávací pás 8) Nízká, spálená nebo nerovnoměrné spodní desky 9) Neupravené bundy 10) Podváha nebo chybně hmotnost 11) Humpback formy na dopravníku 12) Nedostatečná hloubka odporu 89 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. IV. Gating and Risering 1) Sprue, runner or riser příliš blízko k lahvičce 2) Důvody příliš blízko k lahvičce 3) Přebytek tlaku hlavy V. Lití písek 1) 2) 3) 4) Nízký písek Písek příliš nízko v zelené deformaci Nadměrná expanze a kontrakce ve skořepinových formách
Pozdní výbuch plynu ve formě Přesunout bundy před tuhnutím tuhnutí před tuhnutím plíseň byla na pohyblivém dopravníku, způsobila toto krvácení. Všimněte si, že forma byla plná. Výsledek runout. VI. Základní praxe 1) 2) Základní dojmy příliš velké otvory příliš blízko k povrchu nebo ne správně uzavřené 90 Vytvořeno s tiskárnou NovaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Odtokový stav způsobený průlomem tenké skvrny v jádru skořepiny. 3) 4) 5) 6) 7) 8) Slabá jádra Shell jádra s tenkými skvrnami Shell jádra nezapečetěné na
tepelné praskání dojmy z shellových jader Nadměrné pelyně (shell jádra) Topení nebo chlazení příliš rychle 1) 2) 2) 2) 2) 2 2 3) 4) 5) 6) 7) Tlačení jemně nebo špatně vážených forem Utažení špatně potažených spodních desek Nezapečetěná tvrdost nebo hrudkovité lůžkoviny písek Nedbalé uzavření odvětrávaných slávek příliš blízko dutiny formy nebo nezapečetěné VII. Praktické Cast Runouts, že vyprázdnil hodně z formy dutiny 91 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Runouts, že vyprázdnil hodně z
plísně dutiny 8) 9) 10) 11) VIII. 1) 2) IX. Nedostatek vhodného coe kloubu ve velkých pod formami nebo na troubě pečené suché pískové formy Příliš rychle Ohřev sušených kožních plísní posílení nebo podporu suché pískové formy Vysoké tekuté kovové složení Široký rozsah tuhnutí Praxe Tavné Žádné X. Lití praxe 1) 2) 3) 4) 5) XI. 1) 2) Neschopnost používat bundy, závaží nebo kleště Pour příliš hlasitě nebo příliš vysoké Pour příliš horké Humpback formy při lití Odstraňte závaží, kleště nebo bundy příliš brzy Různé Shake příliš horké Bít dveře a stoupačky příliš brzy
92 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Jizvy, švy a desky - Kapitola 22 Deska způsobená mokrým pískem a příliš tvrdým zářezem. Roztavený kov vynucený tlakem plynu se pak nalil na již ztuhlý kov. Popis jizva / kontroly: šev: deska: menší nebo mělké lesklé značky na odlévání povrchu, kde lišta neodpovídá vzoru. Vizuálně zapuštěná čára na odlévací ploše. Kovová vrstva částečně oddělena od hlavního těla formovací části. Tyto vady se obvykle vyskytují na rovných površích. Příčiny I. Lití a návrh vzoru
1) Náhlá změna v odlévací části, výsledkem je přerušený tok kovu Typická defekt desky 93 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Desky způsobené defektem plynu 2) Ostré rohy způsobující přerušení průtoku kovu II. Model zařízení 1) 2) 3) Opotřebované vzory nebo core boxy Tenké kovové profily Nesprávné rozměry vzoru, které vedou k příliš tenkým odlitkům pro plynulost špatně vyztužených kovových vzorů, způsobují příliš tenké části průřezu defektu desky způsobené mokrým pískem a tvrdým nárazem.
III. Materiál a vybavení lahviček 1) 2) 3) 4) 5) IV. Vyrovnat a posun způsobuje tenké kovové sekce Model není správně namontován Nedostatek uspořádání pro tenké tenké profily Baňky, které nejsou dostatečně promlčeny, aby se vyrovnaly s povislými nízkými spodními deskami Gating a Risering 1) 2) 3) 4) 5) V. Dveře, které vytvářejí turbulentní průtokové dveře, které vytvářejí přerušované průtokové dveře, které podporují pomalý průtok Nízký tlak hlavy Široce oddělený nebo příliš málo dveří Písek lití 1) 2) 5) 5) 5) 6) Nízká propustnost dveří, které vytvářejí nadměrnou
volnou vodu, které podporují pomalý průtok Příliš vysoký v plynných materiálech v přední pevnosti nebo propustnosti a písek reliéf Písek ve vysoké expanzi Nízké tepelné deformace 94 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) VII. Castingová praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) VIII. 1) 2) 3) 4) IX. Kombinace horkých a studených materiálů Nerovnoměrný nízkotlaký závěr hlavy Tenký kov řezané nadměrné kovové lepení a korekce Turbulentní kovový tok Nedostatečný počet
nebo příliš malé kapsy Plynové kapsy v tenkých částech Tenké kovové složení Nízká tekutost Příliš nízký uhlíkový ekvivalent Nadměrné karbidové stabilizátory Nadměrné přírůstky na pánvi 1) 2) 3) 4) 5) X. Cold Fonte Guxux Metal Incorrect Flow Processing Nesprávné složení Nesprávné složení Přídavky pánví Nadměrná castingová praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) XI. Nízká propustnost nadměrných pokut a nesprávného rozložení zrna Mrkev příliš vysoká v materiálu na tvorbu plynu Nedostatečné nebo zapojené podsadové jádra Mimo velikost nebo otřený základní povrch
Broken wash covering nebo tenký Kryt proti praní přerušeno Selhání synchronizace nalitím více sprues dolů Nalijte rychlost lití příliš brzy Finesy ploché úseky placené úrovni namísto nadměrné manipulace s Plísně Manipulace bundy, zimnice, čepice nebo špinavé nehty, oxidované nebo mokré 2) Nadměrný povlak na zimnici 95 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Shifts - Kapitola 23 Typická změna formy způsobená nesouladem, který se vyrovnat a klouzat. Popis Posun je posun od přetypování k dělící
čáře. Mohou se vyskytnout v sestavení jader nebo jader. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) Nedostatečné ustanovení pro základní tisk nebo základní podporu II. Modelové vybavení 1) 2) 3) 4) 5) 6) III. Model není správně zarovnán v nesprávně zarovnaných obličejových a posuvných zařízeních na zařízeních s měkkými kolíky bez posunu ve volných vzorech Modely nejsou správně připevněny k deskám Nedostatek nedostatečných nebo nevhodných základních výtisků Vybavení a vybavení 1) 2) 4) 5) 6) Opotřebované, složené nebo chybějící kolíky a lepkavé keře,
opotřebované, složené nebo rozbité proužky a slabé nebo ochablé pláště, montážní, třecí nebo kontrolní šablony Nedostatečný prostor mezi vzory nebo vzory a lahvičkou 96 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Maj kvůli nesouososti modelů čelit a klouzat. Dva dva ukazuje výsledek nedostatečných základních dojmů, což vytváří vertikální posun (dobré tvarování vpravo). Jak opotřebované kolíky a keře umožňují posun v jednom nebo více směrech. 97 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com).
Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Vlevo, odlitek s vadou v důsledku nesprávné montáže jader. Vpravo: Po korekci. IV. Gating a stoupačky Žádný V. Formování Písek 1) Slabé písek změny v důsledku pohybu obličeje, zatímco molder provádí plíseň na odlévání podlahy. VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) VII. Nevyrovnaná jádra v montáži nadměrné jádro pasta není suché jádro nadměrné tření core kód formování praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nadměrné znásilňování volných vzorů Použití měkkých otvorů pro jádra nesprávné umístění nebo nezabezpečené chaplets
nesprávné příliš krátká, není dostatečně těžká, aby vydržela zatížení Základní nastavena špatně obráceně nebo přetáhněte 98 Vytvořeno s novaP PrinterDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Příklady řazení obličeje a tažení kvůli špatnému zacházení s plísněmi. 7) Nesprávné nebo nedbalé utahování 8) Nevhodné nebo nedbalé umístění závaží formy 9) Hrubá nebo nevhodná manipulace má. Molder nesoucí plíseň proti jeho tělu b. Cogner na řadě palet c. Náraz v automatické manipulaci d. Hrubý válečkový dopravník e. Ležící mušle
nebo blížící se VIII. Kovové složení No IX. Tavení praxe Žádný X. Nalévání praxe 1) Mishandling hmotnost a bundy 2) Plíseň bump s pánví nalít XI. Různé 1) Nadměrné vibrace 99 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Shot Metal nebo Cold Shots - Kapitola 24 Cold Shot uvnitř povrchu odstředivé litinové trubky. Tato konkrétní vada byla vytvrzena přísadami na křemíkovou pánví. Popis Kovové nebo studené roviny jsou malé integrované kovové články, ale nejsou plně spojeny s tvarováním. Studený výstřel
se prezentuje jako zhruba kulatý výstřel, zatímco studené uzavření je forma špatného úderu a jeví se jako prasklina nebo šev. Příčiny I. Lití a návrh modelu II. Vzor zařízení č. 1) Nadměrná vůle na tiskáty vyžadující nadměrné množství těsnící hmoty 2) Nedostatečné větrání na separační lince 3) Jakákoli ace, která způsobuje turbulence Ill. Baňka zařízení a vybavení 1) Tyče a lahvičky příliš blízko k povrchu formy 2) Sprues a stoupačky příliš blízko k tyči nebo stěny iv láhve. Gating a Risering 1) Gating, který způsobuje nebo přerušený průtok 2) Více Gating, což má za
následek většinu kovu vstupu do jednoho nebo dvou z 3) Pop ingates nebo tužka dveře, které jsou příliš malé. 100 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Za studena vystřelené železo přerušeného odlévání. V. Pískování 1) Vysoká vlhkost nebo nadměrný plyn, který má za následek těžké foukání, což způsobuje stříkající kovy 2) Cizí materiály, jako jsou hliněné kuličky atd., atd., nadměrného plynu v lokalizované oblasti VI. Základní praxe 1) Sub kudrnaté jádro nebo nadměrný plyn z jádra, jádra mytí nebo
jádro pasty 2) Dráty, stromy a exponované podpěry, které jsou mokré, špinavé, mastné nebo rezavé VII. Odlévání 1) Špatně sušené formy nebo jádrové nátěry 2) Ucpaná ústa 3) Nadměrná koláž forem VIII. Složení kovu 1) Některé kovy, které jsou náchylnější k rychlé oxidaci, a proto zabraňují redissolving ránu (Příklad: nízkouhlíkové oceli nebo hliníku) 2) Off kov analýzy, která má za následek nadměrnou rychlost tuhnutí 3) Fosfor příliš vysoká (odstředivý tok) IX. Tavení praxe 1) oxidovaný kov X. Casting praxe 1) neopatrný odsávání, rozlití nebo stříkající kov v sprue
nebo stoupačky 2) Inrupted versing XI. Různé 1) Jakýkoliv cizí materiál, který způsobuje cákání kovů 2) Kondenzace ve formě 101 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Zmenšující se dutiny a prohlubně - Kapitola 25 Typická smršťovací vada v tlusté části, která nemohla být správně krmena (níže, konstrukce tohoto lišty). Popis Zmenšující se dutina je drcená díra nebo houbovitá oblast ohraničená strukturou ve tvaru kapradiny nazývanou dendrity. Zúžení deprese na povrchu odlitku je recese skutečné
roviny povrchu formy. Mezi cvokařem a zásahem je zmatek. V případě pochybností se podívejte do kapitoly o vadách plynu. Mnoho opravných prostředků pro oba jsou stejné, ale v některých případech je náprava zcela opačná. Je charakteristické pro zmenšení se objeví v těžších částech, při náhlých změnách tloušťky řezu nebo v horkých místech. Stejná místa jsou také náchylná k výrobě defektů plynu a horkých slz. Příčiny I. Odlévání a návrh vzoru 1) 2) 3) 4) II. Náhlá změna velikosti sekce Izolované těžké úseky, které nelze napájet Nedostatečné sítě nebo příliš velký
Nedostatečný povrch pro podávání nebo chlazení izolované části Modelové zařízení 1) Opotřebované vzory a/nebo krabice Základní 2) Nesprávné rozměry vzoru vedoucí k tenkým nebo těžkým řezům 3) Špatně vyztužená konstrukce vzoru pro vysokotlaké lišty 102 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Materiál a vybavení lahviček 1) 2) 3) 4) IV. Nedostatečná výška třísek Baňka příliš malá Špatně padnoucí bundy Příliš mnoho vzorů v Gating a Risering 1) 2) 2) 3) 4) V. Dveře a stoupačky nepodepsaly
progresivní tuhnutí Nedostatečný počet a/nebo neporušené a stoupačky stoupačky příliš malý nesprávný poměr stoupačky projít do velikosti odlitku Velké moling Písek ingates 1) 2) 3) 4) 5) 6) VI. Jakýkoliv podmínka, která umožňuje nadměrný pohyb stěny formy Měkké narážení Nízká zelená tlaková síla Vysoká zelená deformace Vysoká horká deformace Mokrého písku Core Practice 1) 2) 3) 4) 5) VII. Nedostatečná základní nadměrná zobrazení nedostatečná Slabá jádra Soft nebo nedostatečné dojmy Nedostatek měkkých sítí praxe 1) 2) Jakékoliv odlévání praxe, která
umožní pohyb forem stěn pod tlakem-odkazovat na formování písku Vynechání exotermických materiálů nebo izolace v případě potřeby Nedostatek chvění Nedostatečná výška třísky brání výšce odpovídající výšky f oddílů zapojených. Sekce stoupačky a odlévání demonstruje potřebu další výšky podavače kovu. 103 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Krmení čtyř z těchto odlitků z malého stoupačky nestačilo k tomu, aby se zabránilo smrštění krku. Plocha dveří, která se rovná odlévací části, vytvořila
zúžení samotných dveří. VIII. Složení kovu 1) Chemické složení nevhodné pro oddíl 2) Nízkouhlíkové 3) Hliník a. Nedostatečné rafinerie zrna b. Nízký křemík c. Nedostatečný obsah plynu 4) Tvárná litina a. B příliš vysoká nebo příliš nízká emise uhlíku. Ix uhlíkový ekvivalent je příliš vysoký nebo příliš nízký. Fusion Practice 1) Nedbalostní náboj nebo vážení 2) špatné složení 3) vysokoteplotní kov 104 vytvořený s tiskárnou NovaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Měkká beraní forma umožňující pohyb plísní a stěny vytvořila problém
s krmením v těžší části. X. Casting Practice 1) Nalijte příliš horké a /nebo příliš studené 2) Neschopnost retušovat stoupačky s horkým kovem XI. Různé 1) 2) 3) 4) Runouts Runouts Run-in Prasklé mušle (shellcores) Špatně utažené formy 105 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Samolepky - Kapitola 26 Typický kus na odlévací ploše způsobený pískem přilepeným na vzor při odlévání. Popis Nálepka je přebytek kovu na povrchu odlitku způsobené částí plochy formy, která zůstává na vzoru. Příčiny I.
Vrhání a návrh vzoru 1) Nedostatečný projekt II. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Špatně leštěné nebo špatně potažené zařízení nosí nebo hrubé sítě a vosk-naplněné prohlubně Nedostatečný projekt nebo zadní projekt Model podcenil nebo volné na dělící linii Selhání k evakuaci kritických kapes III. Baňka Zařízení a vybavení 1) 2) 4) 5) 6) 6) 7) Lahvička bez tuhosti Nedostatečná výška lahvičky Nedostatečná výška lahvičky Umístěte příliš mnoho vzorů pro velikost lahvičky Přepětí, off-level nebo příliš nedosažitelný stroj nebo brusný stroj Špatně upravený automatický separační proud
106 Vytvořeno s novaDFP (tiskárna www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Nadměrná vlhkost používaná ke kompenzaci horkého písku způsobila zrna písku na povrchu modelu. IV. Gating a Risering 1) Nesprávně umístěné dveře, běhače a stoupačky způsobující kapsy V. Odlévání písku 1) Horký písek 2) Nedostatečné vlastnosti písku má. Nízká odolnost vůči zelené trakci b. Nízká odolnost proti zelenému smyku c. Nízká propustnost d. Špatně smíšený písek. Mokrý písek VI. Základní praxe 1) 2) 2) 4) VII. Castingová praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6)
7) 8) 9) VIII. Nadrozměrné ramup jádro Hrubý, špinavý nebo nedostatek proudu vzduchu v základní krabici Reakce mezi pojivem a separací Nadměrná vlhkost v písku Nadměrná manipulace s plísní Nadměrná nebo nedostatečná forma vibrující nebo rapující model Příliš velký teplotní rozdíl mezi modelem a pískem Ponechání modelu ve formě příliš dlouhé narážení přímo na model s nedostatečným výztužným prakem formy Gagters , hřebíky, vojáci, tyče příliš blízko k dutině formy Nedbalost nebo nesprávně nakreslené model kovové složení č. IX. Tavení praxe Žádný X.
Verse praxe Žádný XI. Různé 107 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 1) Cizí materiály bobtnat, pokud jsou pahýly, propady a jádrové ploutve - Kapitola 27 Typický bobtnat Popis Bobtnat je zvětšená kovová část spojená s pohybem plísní stěn. Pahýl je bobtnat s ploutví na to. Pokles je zvýšení nebo snížení kovové části v důsledku poklesu obličeje nebo jádra. Centrální ploutev je deprese v lisování způsobené ploutví na jádru, která nebyla odstraněna před jádro bylo opraveno. Příčiny I. Odlévání a návrh
vzoru 1) 2) 3) 4) II. Konstrukce vyžadující dlouhá nebo tenká jádra a neumožňuje použití podpory Jakýkoli design, který přispívá k měkkému nárazu Velké ploché plochy Velké toky, které vyžadují vysokokovný tlak Model zařízení 1) 2) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 5) 6) 7) Nepřesné separační čáry Nepřesné základní dojmy Nepřesné rozměry (kiss-throughs) Deformované core boxy Flask opotřebované modelové vybavení přistání pod oddělovací čárou. Deformované, natažené nebo mimo-of-size zápas
desky 108 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Jeden kmen: bobtnat s ploutvemi. 8) Nedostatečně vyztužený model 9) Nadměrný počet více modelů 10) Nedostatečné odlehčovače III. Zařízení baňky a vybavení 1) 2) 3) 4) 5) 6) Deformované, spálené, rozbité nebo slabé základní lišty Vyřezávané nebo opotřebované razantní razníky, které jsou příliš lehké Opotřebované nebo deformované baňky Špinavé bundy Povislé jádro vytvořilo tenkou část s odpovídající tlustou částí. 109 Vytvořeno pomocí novaPDF
Printer (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Typická vada vyplývající z ploutve, která měla být odstraněna z jádra před nastavením. Nedostatečná vůle mezi tyčemi způsobila měkkou ram molder této části. Nízké jádro deformované během odlévání. 110 Vytvořeno s novaPDF tiskárnou Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Špatně vyčištěná spodní deska protáhla formu a způsobila toto zkreslení. IV. Gating a Risering 1) Absence vyskakovacích okno nebo reliéfních otvorů 2) Nedostatečná valivá plocha V. Lití písku 1) Nízký
písek 2) Jakákoli podmínka, která umožňuje nadměrný pohyb stěny plísní VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Jádro příliš malé Tisk Nedostatečně vyztužená jádra Nastavení špatné jádro slabá jádra (špatné foukané, potopené, nebo špatné míchání) Popraskané, rozbité nebo deformované jádra (zkroucené sušička) Nadměrná horká deformace Tenká část na měkkém jádru beranů na plísni byla zhoršena tvrdým tokem, což způsobilo toto bobtnání na dělící čáru. VII. Casting Practice 1) Měkký beranidlo, neuchycené nebo správně načené 111 Vytvořeno s tiskárnou
novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. 2) 3) 4) 5) 6) VIII. Nadměrné holení kloubu Špatně vyztužené formy Nerovnoměrné utahování forem Ramoff nebo nerovnoměrné ramaway Bedwell spodní desky Kovové složení 1) Kovy s vysokou hustotou mají větší tendenci k výrobě pohybu formy-stěna 2) Teplota odlitku 3) Expanze a kontrakce (tvárná litina) IX. Fusion Practice 1) Inokulace grafitických kovů zvyšuje pohyb plísní a stěny X. Praktické lití 1) Naběra příliš vysoká XI. Různé 1) Špinavé palety 2) Nadměrné rychlosti otáčení v
pískových formách 112 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Žíly a ploutve - Kapitola 28 Odlitek s těžkými žilkami. Tato vada se také nazývá finning. Popis Žilka se na odlitku objevuje jako nepravidelná ploutev nebo kovové ploutve vyčnívající z povrchu odlitku. Musí existovat dvě podmínky. Povrch jádra nebo plísně rozvíjí trhlinu buď z expanzních kontrakčních sil nebo mechanické manipulace, a kov musí být dostatečně tekutý, aby pronikl trhlinou. POZNÁMKA: (T) Znamená tepelné praskání (M) Znamená
mechanické praskání Příčiny I. Odlévání a konstrukce vzoru 1) 2) 3) 4) II. Ostré rohy, které vyvíjejí horké skvrny. (T) Tenká jádra obklopená těžkými kovovými profily. (T) Masivní sekce-odkazují na kapitolu 30-houles, pařezy. M) Pin orminony umístěné vodorovně místo svisle, pokud je to možné. (T) Vzorové zařízení 1) Ostré rohy, ve kterých se vyvine horká místa. (T) 2) Tenká jádra obklopená těžkými kovovými profily. (T-M) 113 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Testovací lišta, nalil po měkkém
zářezu. 3) 4) 5) 6) III. Nerovné kovové profily způsobující nerovnoměrné rozložení tepla ve skořápce nebo horkém boxu. (T) Nedostatečná podpora jádrových sušiček způsobujících prasklá jádra. (M) Deformované sušičky jádra. (M) Sušičky nejsou řádně uvolněny. (M) Flast materiál a vybavení 1) 2) 3) 4) 5) IV. Hrubá mechanická manipulace s neopravenými jádry. (M) Nevyrovnaná skořepina nebo zařízení pro horké krabice, která praskají jádra. (M) Injekční lahvičky není dostatečně tuhá pro daný proces odlévání. M) Volné tyče Hrubý transport jader nebo slávek. (M)
Gating a risering 1) 2) 3) V. Brána způsobuje, že kov zasahuje do jádra a způsobuje horké místo v kritické oblasti. (T) Stoupačka příliš blízko k základnímu tisku (aktivní bod) . (T) Nedostatečný počet dveří způsobujících místní horká místa. (T) Odlévání písku 1) 2) 3) Nadměrné organické materiály v písku (mořské mořstvo atd.). (T) Nadměrná vlhkost pro slávky sušené na kůži nebo v troubě. (T) Špatné myšlení. (T-M) 114 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
10) Slabá jádra (zelená nebo zahojená). (M) Příliš hustá jádra. T) Nadbytečné dílčí vazby. (T) Příliš rychlé ohřev a chlazení v centrální troubě. T) Špatně vyztužené tyče, dráty nebo tyče. (M) Nedostatečné nedostatečné podpůrné sušičky nedostatečné. (M) Příliš vysoká teplota vaření. (T) Nadměrně zahojená jádra. (T) Lámání jader. (T-M) Nesprávná část hexamethylentetraminu v jádrech fenol-formaldehydové skořápky pro převládající vlhkostní podmínky. (T) 11) Jádra uložená za podmínek vysoké vlhkosti. (T) 12) Směs špatného písku. (T-M) 13) Nedostatečná horká
plasticita jader. (T) VII. Castingová praxe 1) 2) 3) 4) 5) 6) VIII. Nadměrná povrchizace plísní (T) Špatně vyztužené nebo trvalé mušle (M) Nerovnoměrný oheň sušených forem na kůži (T) Nerovnoměrné utahování slávek (M) Nadměrné mytí forem (T) Viz Materiál a vybavení pro další faktory, které řídí formovací aspekt těchto vad. Složení kovu 1) Kovy inklinující k žíle, jako jsou vysoce olověné bronzy, vysoce uhlíkové, křemíkové, fosforové šedé žehličky (T-M) IX. Tavení praxe Žádný X. Lití praxe 1) Pour příliš horké pro kovové složení zapojených (T) 2) Pour příliš tvrdě
způsobuje sílu zasahovat kov proti jádru (příliš vysoká alew) (T) XI. Různé 1) V odstředivé toku, jakýkoli stav, který způsobuje nedostatek písku přilnavosti k kovové formě šedé lití šedé lití s těžkými žilami v důsledku vysoké procento pokut ve směsi lití písku. 115 Vytvořeno pomocí tiskárny novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Deformované odlitky - Kapitola 29 Vadný design zvyšuje tendenci tohoto odlitku k deformaci. Popis Warpage je deformace, ke které dochází během nebo po tuhnutí, zejména v šedé nebo bílé litiny
(neductilové). Problémy jsou stejné jako ty, které jsou popsány v kapitole 11. Horké slzy, tedy konfigurace diferenciálních napětí během chlazení. Rozdíl mezi vadami (kromě vzhledu) je buď ve stupni napětí nebo rozdílu v chtěné tendenci trhání různých kovů. Například stresující situace, která by ocelový proud roztrhala nebo tvárné by mohly narušit šedé železo nebo tvárné obsazení. Příčiny I. Odlévání a návrh modelu 1) Velké nepřerušované ploché sekce 2) Nedostatek žeber II. Modelové vybavení 1) Velké ploché profily lze rozbity zvlněnými nebo hrubými to
nenarušuje použití (včetně vzhledu) lišty. 2) Model není zfalšované kompenzovat deformaci 3) Nesprávný počet spojovacích tyčí 116 Vytvořeno s novaPDF tiskárny (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Typický kanál v tvárném obsazení. III. Materiál a vybavení lahviček 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tyče příliš blízko modelových tyčí na stoupačky a downsprues Nízké spodní desky Baňka příliš malé lahve slabé nízkotlaké desky IV. Gating and Risering 1) Gating systém, který zabraňuje požadované kontrakci 2) Příliš malá plocha dveří 3) Nesprávné
umístění ingates V. Casting písek 1) Příliš nízký zelený odpor 2) Příliš nízká průtoková nebo tvarovatelnost 3) Odolnost proti za tepla příliš nízká nebo příliš vysoká VI. Základní praxe 1) 2) 3) 4) Nízká skládací sklápěcí jádra Příliš vysoká nadměrně zesílená odolnost proti za tepla (stonky a stromy) Stonky příliš blízko k odlévací ploše 117 Vytvořeno s tiskárnou novaPDF (www.novaPDF.com). Chcete-li tuto zprávu odstranit, zaregistrujte se. Vil. Practic Moulant 1) Nesprávný vztah tvrdosti formy mezi líním a posuvným. Měkký čip umožňující pohyb kovu směrem nahoru
nebo naopak a. Warpage může být oslabena nebo snížena tím, že udeří silnější část formy ve směru warpage. Formy lze také lisovat ručně nebo pneumaticky po nalití. Nerovnoměrné ochlazení po malleablizing ošetření způsobil tuto warpage. VIII. Složení kovu 1) Vysoký kombinovaný uhlík 2) Nadměrné používání stabilizátorů karbidu 3) Zimnice atd., Které podporují kombinovanou stabilizaci uhlíku. IX. Tavení Praxe 1) Nedbalostní poplatek 2) Příliš studený kov 3) Jakékoliv kovové praxe, která stabilizuje karbidy nebo mění kovové složení X. Lití potrubí 1) Příliš horké
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