
  יציקת חול אלומיניום -מעבדת יציקה 

   )שנה ב(כשלב מקדים למעבדה יש לקרוא את תדריך מעבדת התמצקות 

תמיד עקוב . אלומיניוםבמעבדה זו אנחנו נתיך ונשפוך סגסוגת : בטיחות
אחר הוראות המדריך והשתמש בשיקול הדעת הכי טוב שלך כאשר אתה 

  .יציקההבסביבת בית 
  

  מטרות

 .ת חול של נתך אלומיניוםהכרת תהליך יציק •

  מבוא. 1

לתוך התבנית . בלב התהליך עומדת התבנית. היציקה היא שיטה עתיקת יומין לייצור ולשכפול מוצרים

ומר הגלם הופך למוצק עקב קירור בסוף התהליך ח. ניתן להזרים או לדחוף חומר גלם במצב נוזלי

 ריאקציה כימית או )בחרס, בגבס, וןבבט( התייבשות הנוזל שבו ,)במתכת או בחומרים פלסטיים(

  ).בחומרים פלסטיים מסויימים(

  הפריט העתיק ביותר שהוכן ביציקה הוא נערה רוקדת,אלפי שניםהוא ידוע ותהליך היציקה אינו חדש 

.  לפני הספירה3000יבות בבסכת מתואר וiMohen-jo-daro  שנמצאה ב  העשויה ברונזה )מ" ס11(

 , למשל, מטריםעשרותממילימטרים בודדים ועד ליצוקים הוא רחב ביותר ווח הגדלים של מוצרים ט

 500 מטר ושוקל 21מתנשא לגובה של יום הוא של בודהה בעיר נרה ביפן והפסל הגדול ביותר הידוע כ

שיטות היציקה נבדלות . תמסובכאו /ו הפשוט הגיאומטריעם חלקים של  נועד לייצור היציקהתהליך . טון

תכונות פיסיקליות , עובי, סבילות, גימור, קצב ייצור, גודל, של היצוק כגון עלותבהתאם לדרישות 

בשלב זה דומים הכללים ).  במוצר חדש(הפעולה הראשונה בתהליך היציקה היא תכנון המוצר  .ומכאניות 

לשיקולים הכללים מצטרפים שיקולים נוספים . יצור אחרים והשיקולים אותם יש לקחת בחשבון לתהליכי

עוביים , פינות חדות (החלק ת גיאומטרי :לדוגמא . ותם יש לקחת בחשבון כאשר מתכננים לצקתא

על המודל . מודל הלבנייתלאחר השלמת התכנון ניגשים . )כיפופים ועוד, עובי דופן דק , משתנים 

אי גילוי פגם בשלב זה עלול לעלות  .מאחר ואנו עתידים לשכפלו. להתאים לתכנון ולדרישות המזמין

. נקראת לעיתים דפיסה מלשון דפוסבנית התבנית  . תבניתסביב המודל המאושר נבנית ה .ביוקר בהמשך

את התבנית בונים כקופסא מתפרקת לאחר תכנון מוקדם המביא בחשבון בין השאר את השיקולים 

מתקן נייח  ( מקום הייצור, דל החלקגו, משקל משוער של החלק,  את החלקהחומר ממנו נייצר :הבאים 

 החלק מהתבנית לאחר שחרור, קירור החלק לאחר יציקת חומר הגלם, )או מכונה לייצור המוני 

לקוח וסדרת , הטבעת נתוני יצרן, להיסתם ממעברים צרים העלולים הימנעות, ניקוי קל, ההתמצקות

   .שילוב רכיבים סטנדרטים, הייצור



במקרים כאלה ניתן לשקול פירוק המוצר למספר . ישנם פריטים שלא ניתן לצקת אותם כיחידה אחת

או בעזרת חיבור  ) פינים וכדומה ,ברגים(מחברים  ויחברו אותם זה לזה בעזרת חלקים שיצקו אותם בנפרד

  ).קה וכדומההדב, ריתוך, הלחמה(פלסטי 

, איטליה , גרמניה , אנגליה (  ותיקות תעשייתיות היא טכניקה המועברת מאב לבן ובארצות בנית תבניות

לרבים ממפעלים אלו אתרים . תמחים בייצור תבניותקיימים מפעלים משפחתיים רבים המ) סין ועוד

 casting:ברשת האינטרנט וניתן להגיע אליהם בחיפוש בעזרת מנועי חיפוש על פי מילות המפתח 

התבנית משלבת ניסיון אישי של בונה התבנית יחד עם  ניסיונות ) . תבנית  ( mold או mould, ) יציקה(

  . וחוזר חלילה תיקוןוטעייהיציקה בסגנון של ניסוי 

  

  על תהליך היציקה ) מתכת ונתכיה (תכונות החומרהשפעת . 2

  :התמצקות 2.1

 הרבה מן המומס אל הדנדריטבמשך גידולו דוחה . ריטיתדהנתכים המתכתיים מתמצקים בחזית דנת מרבי

יע  עד אשר המומס מג, משנייםדנדריטיםהנוזל שנותר בין הדנדריטים מתעשר במומס וכך גדלים , הנוזל

  . אז ההתמצקות מסתיימת, !)גם אם ההרכב הממוצע נמוך מהאוטקטי(להרכב האוטקטי 

  :מהלך אופייני של התמצקות מורכב משלוש שלבים

  .הנוזל הנוגע בתבנית מתמצק על פניה ויוצר שכבה של גרעינים שווי צירים  .א

. >100<ה יחדי לכל הדנדריטים של מתכות קוביות כיון גדיל. על פני שכבה זו גדלים דנדריטים  .ב

דנדריטים . פינוי החוםלכווןהמקביל > 100<הדנדריטים שגדלים מהר יורת הם אלה להם כיוון 

 .אלו חוסמים את דרכם של הדנדריטים האחרים ויוצרים את שכבת העמודים

שברי דנדריטים שנופלים לנזול משמשים בו מרכזי גידול לגרעינים שווי צירים שגדלים במרכז   .ג

 .החלק

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   חתך אורך ורוחב של חלק לאחר התמצקות – 1איור 



  

  

  

  :כאן טמונים החסרונות העיקרים של מוצרים יצוקים

  ).?למה(הן בקנה מידה מיקרוסקופי ומקרוסקופי , ההרכב הכימי של נתכים יצוקים אינו אחיד  .א

  .ר עלולה להיות פריכה ולגרום לפריכות המוצתהפאזה השנייה שנוצרת בהתמצקות אוטקטי  .ב

  

  : טווח ההתמצקות 2.2 

תחום זה נקרא , קיים שווי משקל בין הנוזל והמוצקתמהלקוידוס והסולידוס בתחום הטמפרטורות שבין 

בעל צמיגות גבוהה כך " בוצי"בטמפרטורות הנמוכות בטווח ההתמצקות החומר הוא , טווח התמצקות

דוס והסולידוס גדול כך שנפח ילקו המרחק בין איזותרמת ההטמפרטורהבמידה ומפל . שהזרימה בו קשה

תמצקות והן על יד מפל מכאן תחום זה נקבע הן על ידי טווח הה. גדול של היצוק נמצא בתחום הבוצי

  .הטמפרטורה 

   

  

   טווח ההתמצקות – 2איור 



  . ם היכולת של הנוזל לזרום דרך מעברים בדפוס ולמלא את החללי–כושר זרימה  2.3

)  3איור (כושר הזרימה נמדד על ידי יציקת נוזל לתבנית לוליינית וקביעת המקום אליו הגיעה חזית הנוזל 

לחומרים (התך ההרכב , טמפרטורת שפיכת הנוזל :מים העיקרים המשפיעים על כושר הזרימה הםרהגו

  . הסגולי של החומרוהחום החום הכמוס, )כב האוטקטי כושר זרימה גבוההרהלטהורים ונתכים הקרובים 

  

  

Manufacturing Engineering and Technology  

  . מבחן כושר זרימה בעזרת תבנית לוליינית .  3איור 

  

  .מעבר חום וזרימה בנוזל 2.4

פיזור חום . איכות ורציפות המוצר היצוק תלויי במידה רבה בגורמים הנדסיים ולא רק בתכונות החומר

   .  חום הן המכריעות בתהליךבמעברצקות ומכן תופעות הקשורות הוא הקובע את קצב תהליך ההתמ

  .  של תהליך יציקהבאיור הבא ניתן לראות את פרופיל הטמפרטורה



  

  .  פילוג הטמפרטורה לאורך התבנית והאזור שמתמצק במהלך יציקת מתכת. 4איור 

  

  :משתנים הנדסיים. 3

ומעלה את חום זה יוצא אל הנוזל ) חום כמוס( מלווה בפליטת חום רב לסביבה תהליך ההתמצקותכאמור 

 פינוי ל ידיעבעצם קצב ההתמצקות נקבע מכאן . מעכב את תהליך ההתמצקותהטמפרטורה שלו כך שהוא 

 ובאופן מעשי המשתנה ההנדסי החשוב ביותר בתכנון יציקה הוא זמן לסיום . דרך התבניתהחום לסביבה

  . ההתמצקות

  

  :זמן התמצקות 3.1

Chvorinov מצא באופן ניסיוני שזמן זה קשור ליחס בין נפח החלק לשטח הפנים המפזר חום:  
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 קבוע הקשור לתבנית עם יחידות של B , 2 בדרך כלל – nכאשר  
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  :1היחס נפח החלק לשטח הפנים המפזר חום מודגם בטבלה 

  

  

  

  

  



  

  

   לשטח הפנים המפזר חום וזמני ההתמצקות  היחס בין נפח החלק1טבלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  התכווצות החומר המתמצק 3.2

ת חמים וכך שנוזל נשאב ממקומ, קטן ברוב המתכות ,)2טבלה (כשהנוזל מתמצק הנפח הכללי משתנה 

רך על מנת לפצות על הקטנת הנפח ישנו צו. ויכול להשאיר אזורים אלו חסרים בחומר) ?למה(יותר 

כשטווח ההתמצקות רחב או מפל . לפצות באופן רציף אזורים שהתכווצו על ידי אספקה חדשה של חומר

טמפרטורות ביצוק קטן חלק גדול של הנוזל הוא בוצי וצמיג ועל כן יעילות ההזנה קטנה ועלולים להיווצר 

  .חללים בועות וקרעים חמים - מיקרו

  

  



  

  

  

   במהלך ההתמצקות שינוי נפחי של חומרים שונים– 2טבלה 

Contraction (%): 
Aluminum  7.1 
Zinc   6.5 
Al-4.5% Cu  6.3 
Gold   5.5 
White iron  4-5.5 
Copper   4.9 
Brass (70-30)  4.5 
Magnesium  4.2 
90% Cu-10% Al  4 
Carbon steels  2.5-4 

 Al-12% Si  3.8 
 Lead   3.2 

Expansion (%): 
 Bismuth  3.3 
 Silicon   2.9 
 Gray iron  2.5 
 

 
  

  ? ואיך נטפל בהםפגמים. 4

בועות וקרעים חמים אחת , חללים-מיקרו, פגמים שונים כגון חללים גורמת ל של הנוזלההתכווצותכאמור 

  :)Raisers (מאגריםהדרכים להתמודד עם פגמים אלו זה על ידי 

 כאשר זמן ההתמצקות הוא התכונה חופשי מפגמים,  רציף מכרעת לקבלת יצוקחשיבותמאגרים הם בעלי 

  . העיקרית של מאגרים

  : מאגרים4.1

  :בקצב שיבטיח, המאגר צריך להיות גדול ולהתמצק לאט

  . הנפח בהתמצקותשינויכדי לפצות על , אספקת נוזל לכל חלקי היצוק שהמאגר מתוכנן להזין .1

 .כוון חזית ההתמצקות מהיצוק למאגר .2

אולם  ) 2טבלה ( מנפח היצוק 7%  -וש לפיצוי על שינוי הנפח בהתמצקות הוא עד כנפח המתכת הדר

פתוחות עד תום ההתמצקות ון כי מאגר יעיל הוא רק עם תעלות ההזנה שלו נשארות ביש לקחת בחש

  .של החלק

מכאן מאגרים נדרשים ברוב המקרים להיות גדולים מהיצוק עצמו על מנת שזמן ההתמצקות 

 וככל רצוי שזמן Chvorinovתוך התחשבות בנוסחת , ל מזה של היצוק שלהם יהיה גדו

sraisers מהחלק לו הוא משמש מאגר 25%ההתמצקות המאגר יהיה גדול ב  tt 25.1=  

אחת הדרכים להקטין את מימדי המאגר הוא לעקב את פיזור החום שלו על ידי שימוש בחומרים 

את המאגרים בדרך כלל נציב בסמוך לחלקים  .החלק היצוקאקסותרמיים או בשימוש במצננים על גבי 

  . בדרך זו ניתן ליצור התמצקות מכוונת )?למה(העבים של היצוק 



 של החלק היצוק מכתיבים את מיקום ומספר המאגרים כאשר ביצוקים הגיאומטריים השיקולים

מקם מאגרים לפי  מסובכת יש לגיאומטריה עם יצוקיםקומפקטים לרוב מספיק רק מאגר אחד לעומת 

  ). אזורים עבים(אזורי הזנה 

יש ליצור תנאים של ) הנוצרת מהתכווצות החומר ואי אספקה של חומר חדש(על מנת למנוע נקבוביות 

 הרצוי לדוגמא ביציקת לוחות ניצור מפל בכוון גדול טמפרטורתהתמצקות מכוונת על ידי יצירת מפל 

cmCל ש טמפרטורת /4.02.0 cmCמוטות  ציקתבי  −° /5.25.1  במתכות לא ברזיליות −°

cmC /135.5 °−.  

 אחיד וגדול על פני מרחקים גדולים יש לתכנן נכון את מיקום טמפרטורותמכיוון שלא ניתן לקיים מפל 

 םי וכללים הנדסידוגמאותאו מצננים לאורך היצוק על מנת לשמר מצב זה ובספרות ישנם /המאגרים ו

  . למרחקים ולמיקום המאגרים

  

   הנוזל זרימה 4.2

ככל רצוי ליצור זרימה . למהירות הזרימה של המתכת הנוזלית יש חשיבות מכרעת בטיב המוצר המוגמר

למינרית על מנת לשמור על פילוג טמפרטורה אחיד וכמו כן למנוע פגיעה בתבנית החול והכנסת זיהומים 

  . כתוצאה מזרימה טרובלנתית 

  ירות זרימת הנוזל בתעלות ההזנה ובכלל ניתן לחשב על פי משוואת הרציפות את מה

2211 vAvAQ ==  

   זה מהירות הנוזלV זה שטח החתך ו Aכאשר 

הלחץ , בהתבסס על התיאוריה של ברנולי הנשענת על חוק שימור האנרגיה מקשרת בין מהירות הנוזל

  .מיקום הנוזל והפסדי החיכוך במערכת
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אשר קובעת את  Reynoldsוהצבתו ב משוואת  ניתן למצוא את מהירות הנוזל במעבר מחלק אחד לשני

  . משמעו זרימה למינרית2000 מספר קטן מ –סוג הזרימה 
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  :תייםישארקריעה חמה ומאמצים  4.3

 וגם אחריה במצב המוצק 5-10%יציקה מלווה בהתכווצות גם במעבר מנוזל למוצק מסדר גודל של 

יות אלו עלולות ו התכווצ1-2%התכווצות מטמפרטורת ההיתוך עד טמפרטורות החדר היא מסדר גודל של 

  .ומאמצים שארתיים, חמה קריעה: לגרום לשתי תופעות

  

  . חמות שם החומר מתמצק אחרוןנוצרות בנקודות - קריעות  4.4

 יותר מהאזור מתכווציםכך חלקים אלה  ים העביםמהחלק יותר  מתקררים החלקים הדקים מהרבתחילה

 מספיק תובטמפרטור מתקיימים המתיחהאם מאמצי .  בחלקים הדקיםמתיחה מאמצי נוצרייםהעבה ולכן 

ים חמים לקרעים אלו צורה אופיינית של  באזורים הדקים קרעצריםנו כך שהחומר מכיל עדיין נוזל ותגבוה

   )איור (כך שלא ניתן לגלותם מבחוץ  פנימייםקו שבור והם יכולים להיות 

  

  

  ההתכווצות יכולה לגרום למאמצים בחומר משתי סיבות עיקריות

  א התנגדות של תבנית קשיחה או ליבה קשיחה

  רור שונים של אזורים בעלי שטח חתך שונהמאמצים שנגרמים עקב קצבי קי. ב

התכנון ביום מפגשים בין חתכים שונים באופן שהמעבר בין שטחי חתך שונים יעשה בהדרגה באמצעות 

  . רדיום מעבר גדול עשוי להקל על המאמץ

  



  

  

  . מצננים או שינוי הזוית או הוספת רייזר–פתרון 

  

 נוצרים כאשר אין קריעות אלא חלק דק התמצק  הלק עבה התמצק אחריו כך –ים מאמצים שיורי 4.5

  .שיש מאמצי לחיצה שיוריים 

  . טיפול הרפיה–פתרון 

  

 כאשר צמיגות ההיתך גבוהה היינו לא חומם לטמפרטורה מספיק גבוהה שתוריד את –חוסר מילוי  4.6

  . וס מהר מדיהצמיגות הנתך מגיע לאזור הביניים בין סולידוס לליקוויד

  . חימום יתר או הוספת תוספים המקטינים צמיגות –פתרון 

  

  

  

  

  

  



   של היצוק או מהתבנית –זיהומים ותחמוצות  4.7

 אשר מקטין Coverolמים בהתך זה על ידי שימוש בפלקס ו אחת הדרכים להקטין את ריכוז הזיה–פתרון 

דרך נוספת זה על ידי שימוש . ם קושר חלק מהתחמוצות אליו ומציף אותןאת היווצרות התחמוצות וג

בשקע בתעלת ההזנה הראשונה כך שהנוזל הראשון שיעבור יגיע אליו ישקע שם וליצוק יכנס נוזל יחסית 

  .נקי

  

 )כ מימן"בד (התמצקות מסיסות הגזמתליך ה כתוצאה מ–  הנגרמת מגזים מומסים בנוזלפורוזיביות 4.8

או ) נמצא בשלב הבוצי(תמצק מנתקעות בתוך החומר שועולות אשר מתבדלות ורדת ובועות של גז יבנוזל 

  .   שכבה מוצקההיווצרות עקב שעולות לפני השטח ואינן יכולות לצאת 

  ).?כיצד( בנוזל הגזיםהמקטין את ריכוז  יציקה בואקום או הוספת פלקס –פתרון 

   

 כתוצאה מתכנון לא נכון של תעלות אורו בתבנית -הנמצאים בתבנית  ) אוויר(ות הנגרמת מגזים פורוזיבי

כאשר הנוזל נכנס הוא כולא  אוויר בקצוות התבנית כך שלא מגיע לשם נוזל ונצרת פורזיביות בחלק 

  .  כלוא אוויר בתוך ההתךלימה טרובלנטית יכולה רבנוסף ז

  

  

  



  

והקניית תנאים לצאת החוצה אוויר שנמצא יוכל לצאת תכנון נכון של התבנית והתעלות כך שה  - פתרון

  .לזרימה למינרית

  

 ומחוספסים עובדה שמשפיעה על התכונות המכאניות פני שטח גסים גימור   ביציקות חול-פני שטח 4.9

   ).התעייפות(של החלק 

  . עבוד שבבי או יציקה אחרת–פתרון 

  

  ב8הסטודנט להתכונן על פרק ן על " לכל מה שמובא להלףבנוס .5

 Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule., The science and engineering of materials, TA 403.A74 2006 

  והנספחים שמצורפים 

1 -Aluminum Casting Processes 

2- Aluminum and Aluminum Alloys Casting Problems 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : הכנה למעבדהשאלות .6

  :אחרי ביצוע המעבדה על הסטודנט לדעת את התשובות לשאלות הבאות

 . הסבר מה היתרונות של תהליך היציקה על פני תהליכים אחרים .1

  .מה מגבלות של תהליך היציקה .2

 ...)לטפל במוצר מוגמר, לצקת, תבניות, הכנת מתכת. (מה השלבים הנדרשים להכנת חלק יצוק .3

 .י על היתרונות והחסרונות של כל שיטה/עמוד, בקצרה חמש שיטות יציקה עיקריותי /תאר .4

 ?מהם הפגמים העיקריים שעלולים להיווצר בחלק יצוק וכיצד ניתן למנוע אותם .5

  .FLUXמה זה פלקס  .6

 .משתמשים במעבדה זו  ומה תפקידו של כל אחד מהם) FLUX(איזה סוגי פלקסים  .7

 ).י בצורה כללית/הסבר(? מנתכי אלומיניום) יצור המוני(ם האם ניתן לצקת חלקים תעשייתיי .8

 ? במידה ואתה משתמש בתבנית חול בלבד8פרט את שאלה  .9

 ?מה הדרישות לחומר שממנו ניתן לעשות דפוס .10

 ?מה הדרישות לחומר שממנו ניתן לעשות תבנית .11

 ?מה זה מאגר ולמה הוא נועד .12

 .השיקולים שיש לקחת בבחירת מיקום ונפח של מאגר? מה .13

כל המידות ( של החלק הבא 1020בחר חומר דפוס ומקומות למאגרים עבור יציקת פלדה  .14

 . י/הסבר, מהם הפגמים המצופים ומה מקומם. י/הסבר, )מ"במ

 .כיצד קצב ההתמצקות משפיע על התכונות המכאניות של החלק היצוק .15

  

 

 

  .לק באיור והסבר למה הוא נועדהסבר את הסקיצה הבאה התייחס לכל ח. 16



  

  

  מעבדהמהלך . 7

במעבדה שלושה חלקים . תהליך יציקה  על ידי) 5איור  (במעבדה זו נכין דגמי מתיחה מאלומיניום

 .החלק הראשון הכנת התך ליציקה החלק השני הכנת התבנית ובסוף יציקת החלק 

  

  

  יניוםדגמי מתיחה מאלומ - 5איור 

  

  



 הכנת התך 

  

 גרם אלומיניום והכנס לכורית יחד עם  250שקול כ   1

 עטוף ברדיד אלומיניום  coverol גרם פלקס 4

תפקיד הפלקס להגן על האלומינים מפני חמצון (

  ).?כיצד

  

הכנס את הכורית עם האלומיניום והפלקס לתנור   2

870שחומם ל   C° למשך חצי שעה . 

  

  

הוצא את  )כאשר התבנית מוכנה(לאחר כחצי שעה   .3

הסר על ידי כף יציקה את . הכורית מהתנור הראשון

 שצפה על הנוזל והוסף גרם (Slag)שכבת הזיהומים 

 עטוף בנייר אלומיניום Nitral C19 אחד של פלקס

תפקיד פלקס זה להוציא גזים . ערבב והחזר לתנור

  .?המומסים בנוזל כיצד

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הכנת התבנית 

  

, הוצא את הדפוס המתכתי של הדגם שתיצור  1

300הדפוס חומם מראש ל(מהתנור השני  C° (

חומר מונע  (Silicon Spray - ורסס אותו ב

לאחר הריסוס החזר את הדפוס לתנור ) הדבקה

 . דקות5-10למשך 

    

פסת הוצא את הדפוס וקבע את הדפוס מעל לקו  2

פעולה זו יש לבצע במהירות ). חול תרמי(החול 

הפוך את .על מנת למנוע את התקררות הדפוס 

 שניות 60קופסת החול יחד עם הדפוס למשך 

  .לקבלת קליפה 

  

החזר  את הדפוס יחד עם החול שנדבק עליו   3

במידה ויש פגמים הוסף ( דקות 2לתנור למשך 

 חוזק פעולה זו נועדה לתת, )חול לאזורים אלה

 גמר ריאקצית ההדבקה של - לקליפת החול 

לאחר שלב זה צבע קליפת החול יהיה . החול

 .חום

  

  

הנך אותו על , הוצא את הדפוס יחד עם הקליפה  3

 .גבי מתקן המיועד לשחרור הקליפה מהדפוס

  

  

חתוך את שאריות החול שנדבקו לצידי הדפוס   4

ושחרר את קליפת החול בעדינות מהדפוס על 

הנך את . חיקת הקפיצים כלפי מעלהידי ד

 .קליפת החול  לקירור על גבי המשטח המיועד

  

  



נקה את הדפוס בעזרת לחץ אוויר ורסס אותו   6

Silicon Spray . 

  

  

 דקות וחזור על 10-15החזר לתנור למשך   7

 .6 עד 2שלבים 

  

  

  

 

 הכנת היצוק

  

הרכב את תבנית היציקה על ידי חיבור שתי    1

 .מצעות  ברגיםהקליפות בא

  

  

קבע את התבנית בתוך מיכל חול עד כדי חצי   2

  .הגובה

  

הוצא את ההתך מהתנור וצוק את האלומיניום   3

  .לאט וברציפות אל המאגר

  

כשההתמצקות הסתיימה השלך את התבנית   4

  .למיכל המים

  

כשהיצוק התקרר הפרד את שארית התבנית   5

  .מהיצוק
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