
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. عالیکیفیت  با پرداخت انواع ، آلیاژ روي دیگر ةعمد مزیت

اذبه هنري ج ، روي ترکیب شود گري ریخته در روندپذیري وقتی طراحی هوشمندانه با انعطاف 
 رساند. کثر می ارا به حد محصول

لیل خواص  داست. روي به   کاري تزیینی و شمار  بی براي کاربردهاي    ايالعاده فوق انتخاب   ، رويریزي  قالب
منحصربه -فیزیکی شکل  عمالتواند  می   ،ش فردمکانیکی  اندازه  هابه  ماشین   شماريبی هاي  و  هاي از 
 شود.  گريریخته   ،پیجیده هاي اتصاالتتا محفظه گرفته  ساده بازياسباب

فشار  گريریخته   محصوالتاکثر   محیط   تحت  معرض  در  خورنده  روي  نمی هاي  و    گیرند قرار 
  و   در نظر گرفته شود برایش  باید    پرداختی نوع  چه  که  کند  مشخص می هر قطعه    شناختیزیبایی الزامات  

 الزم ندارد.   پرداختی اصال هم در بسیاري موارد 

توانید می   ،کند ایجاب می  شانشناسیزیبایی  یا  ،ی دارند سخت  کار  محیط که    حصوالتی م در مورد  
طبیعی  رنگ   ،بدیلیتهاي  روکش   از  یت کیفیبا   ۀدامن مثال  (به براق    صیقلیهاي  پرداخت   وهاي  عنوان 

کار  به   تان از قطعه   دلخواه راحتی و با اطمینان روي هر سطح  به را    ) کروم    و  نیکل شمی و براق  ابریجالي  
 د. بگیری



اصلی  اده م به    یک   ۀ درجي    کاريپرداخت منجر 
کیفیتبراي  شود.  می   یک  ۀدرج بردن    ۀ قطع  سطح  باال 

از  می   ، یگریخته خام     لرزشی  ايه فلّ   پرداخت توان 
کرد. ارزان استفاده  است  هايپرداخت  قیمت  و  نایی  ثصاف 

می  از    توان را  کمی    ،پرداختپیش  یا    کاريصیقل با 
   دست آورد.شیمیایی به  پولیش

 

به سیّ توجه  آ الیّبا  باالي  را می   یسطحبافت    ،روي   لیاژت  یا کل    قسمتبه  توان  بسیار روشنی 
برنج    ،خالصنند طالي  ام  شودمی   ی روي راگریخته قطعات    ،اضافه کرد. در نتیجه  یگخام ریخته   ۀقطع
و    چینیحروف   دیگر بیرونی مثل  هايجلوه سایر  فوالد ضدزنگ و حتی چرم نشان داد.    ، رفته  رو  و   رنگ

 توانند درآیند. ریخته می  ء در شیانواع لوگوها نیز  

راح  به ط   ، بسیار نازكهاي  دیواره صورت  به حتی  آن    پذیریاژ روي و قابلیت ضد انعطافتراکم آل
عنوان  ثیر قرار دهد. به أ استحکام و اینرسی را تحت ت  ،تعادل   ، وزن  زدهد تا درك کاربر امی را  اجازه    این

  ،شودهایی که از آن درك می حسو سایر    باال  با کیفیت   يفلز   حس  ،دستخنکی در  داشتن حس    ،مثال
عواملی  از  ند  هست  از جمله  بسیاري  توسط  قطعاتاستفاده که  قرار    ۀریخت   کنندگان  ارزیابی  مورد  روي 

گیري  قالب   رويِ   بر   پالستیکو    میگر  حس   ةکنند   القا   هايروکش به کار بردن    ،طرف دیگر  د. ازنگیرمی 
 تواند از آنها استفاده کند.هستند که طراح می هاي لمسی نیز گزینه 

به  براي   تأثیرگذاري  موفقیتحداکثر  رسیدن  می   به  ،و  توصیه  با  طراح  اولیه  مراحل  در  شود 
 جذاب به توافق برسد.مشورت کند تا در مورد بهترین روش طراحی یک محصول اقتصادي و ریز قالب

 

  
 
 
 
  


