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 سرفصل های درس:

 فلزات گری ریختهانجماد و  بر ای مقدمه 

 مبانی ترمودینامیک انجماد 

 ( جوانه زنیNucleation(و رشد )Growth) 

  انجماد فلزات خالص و آلیاژهابررسی 

  گری ریخته ایبرمعرفی اجزای مورد نیاز 

 معرفی قالب و اجزای آن 

  قالبگیریمعرفی انواع روشهای 

 معرفی انواع روشهای ریخته گری 

 معرفی مواد قالبسازی 

 )بخش صنعت )ریخته گری دقیق پره توربین 

 درس: منابع

 G.J. Davis, “Solidification and Casting”, 

Applied Science Publisher LTD, 1973. 

 W.C. Winegard, “An introduction to the 

Solidification of Metals”, Institute of Metals. 

 M.C. Flemings, “Solidification Processing”, 

McGraw-Hill Book, 1974. 

 W. Kurz, DJ Fischer “Fundamentals of 

Solidification”, Trans Tech., 1984. 

 D.A. Porter and K.E. Easterling, “Phase 

Transformations in Metals and Alloys”, 

 Metals Handbook Vol. 15, Casting, ASM 

Handbook. 

 Foundry Technology, P.R. Beeley. 

 Castings, John Campbell, Second edition. 

  ریخته گریکلیه کتابهای به زبان فارسی در زمینه 

 

 

 نمره 23ارزشیابی از 

 فایل متن تحقیق( نمره  6: تحقیق( 

  :سایت( و انتخاب  29زمان دریافت شده در وب ضوعات آپلود  ست مو سال ایمیل  6تا مهرماه )انتخاب از لی آیان از طریق ار

 ایمیل تاییدو دریافت 

  سر سایت ها نمره ک ستفاده از  سال تحقیق های آمده و یا ا صورت ار ستفاده نمایید. در صوص منابع از منابع معتبر ا در خ

در انتخاب موضددوعات آزاد هسددتید و نند نفر می توانند بر روی یک موضددوع کار نمایند ولی به صددورت خواهد شددد. 

د فری خواهد بود از به اشتراک گذاشتن اطالعات خودداری نمایید و هر انفرادی. از آنجایی که نمره به صورت مقایسه ا

 شخصا به انجام تحقیق بپردازد.

 حاوی فایل  ایمیل) هفته آخر ترم :متن تحقیق تحویل زمانWord + PDF + فایلZip  حاوی منابع اسدددتفاده شدددده در

 (تحقیق

 نمره )بر اساس موضوعات درسی( 6: تحقیق های کوتاه درسی 

 هفته بعد از ارائه از طریق ایمیلتحویل زمان : 

  :نمره 2 تامثبت کالسی )پاسخ به سواالت( و سواالت کالسی ارزشمند 

 (، کتاب بازادمنمره )بخش انج 4: میان ترم 

  :با هماهنگی قبلی، امتحان کتبی( آذرماهزمان ( 

 مدرس شرکت پرتو مپنا(نمره )در اختیار  1: بخش صنعت تکلیف 

 نمره 4: الین-آن ترم پایان 
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 عناوین پروژه ها:

 گریاریخچه ریختهت .1

 گریها در صنعت ریختهانواع کوره .2

 گری )سنتی و مدرن(ملزومات یک کارگاه ریخته .3

 گریدر صنعت ریخته معرفی نرم افزارهای شبیه سازی .4

 انواع عیوب در قطعات ریختگی .5

 گری )انواع مختلف(های توربین به روش ریختهساخت پره .6

 گریساخت رینگ پیستون و سیلندر خودرو به روش ریخته .7

 گریهای فلزی به روش ریختهفومساخت  .8

 گری فوالدهای هادفیلدریخته .9

 (Compound Castingگری مرکب )ریخته .10

 گری طال و نقره )جواهرآالت(ریخته .11

 (Shut Castingهای فلزی )سانمه ریزی گری گویریخته .12

 (Semisolid castingجامد ) نیمهگری ریخته( و Squeeze Castingگری کوبشی )ریخته .13

 قطعات آلومینیومی، منیزیومی، فوالدی، و کامپوزیتی ( برایDie Castگری تحت فشار )ریخته .14
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