
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚشًم انجحش ػهٗ دساعخ يزغٛشاد انغجبكخ ثبنؼظش ْٔٙ دسعخ حشاسح انظت          

(pouring temperature )  دسعخ حشاسح انقبنت ،(Die preheating temperature )  ،

، انضغظ انًغهظ       (  time between pouring and squeezing)انضيٍ ثٍٛ انظت ٔانؼظش 

(Applied pressure )  صيٍ رغهٛظ انضغظ ،(Time of squeeze)  ٔدسعخ حشاسح انًُظٓش

 Temperature of molten metal at instant of applied)نحظّ رغهٛظ انضغظ 

pressure )  انغجٛكخ انًغزخذيخ فٙ انجحذ . ػهٗ رحغٍٛ انخٕاص انًٛكبَٛكٛخ نغجبئك األنًُٕٛو

أيب انًُٕرط انز٘ رى عجبكزّ ثٓزِ انطشٚقخ ْٕ                 (380)ْٙ عجٛكخ األنًُٕٛو 

(propeller fan Boss )  رى اخزٛبس صالس دسعبد حشاسح طت                          . انًغزخذو فٙ أعٓضح انزجشٚذ

دسعخ  ( 570)دسعخ يئٕٚخ أيب دسعخ انحشاسح انزٙ ٚجذأ ثٓب انؼظش فٓٙ  ( 670، 750،700) 

يئٕٚخ ٔرًضم يُزظف دسعبد انحشاسح ثٍٛ خظ انغٕٛنخ ٔخظ االَغًبد أ٘ أَٓب انذسعخ انزٙ ٚكٌٕ 

. ػُذْب حغى انظهت يغبٔٚب نحغى انغبئم

 ( 200 ،300،250)أيب دسعخ انزغخٍٛ األٔنٗ نهقبنت فزى اخزٛبس صالس دسعبد حشاسح 

يٛكب ثبعكبل  (120,102,85,68,34,17)قٛى ْٔٙ  (6)انضغظ انًغهظ فزى اخزٛبس . دسعخ يئٕٚخ 

، صيٍ انؼظش فزى اػزًبد قًٛخ قٛبعٛخ رى انؼًم ثٓب يٍ قجم ثبحضٍٛ عبثقٍٛ ْٔٙ صبَٛخ نكم يهى 

.  يهى 51 صبَٛخ نكٌٕ اسرفبع انًُٕرط 51اسرفبع أ٘ اٌ صيٍ انؼظش صبثزب ْٕٔ 

نذساعخ رأصٛش  (solid)ٔيظًذ  ( Hollow)انًُبرط انزٙ رى عجبكزٓب كبَذ ػهٗ َٕػٍٛ يضقٕثخ 

ًَٕرط  (18)ًَٕرط يظًذ ٔ (54)ػٕايم انغجبكخ ثبنؼظش ػهٗ ْزٍٚ انُٕػٍٛ حٛش رى عجبكخ 

يضقٕة فٙ ظشٔف عجبكخ يخزهفخ ٔنغشع انًقبسَخ يغ طشق انغجبكخ انزقهٛذٚخ رى أَزبط َفظ  
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حٛش رى عجبكخ صالصخ ًَبرط  (Pressure Die Cast)انًُٕرط ثٕاعطخ طشٚقخ انغجبكخ ثبنضغظ 

. ثظشٔف يشبثٓخ نظشٔف انغجبكخ ثبنؼظش يٍ اعم انًقبسَخ انٕاقؼٛخ يٍ خالل انُزبئظ 

: كبٌ فحض انًُبرط انًُزغخ ثبنغجبكخ ثبنؼظش ٔطشٚقخ انغجبكخ ثبنضغظ ثبنطشق انزبنٛخ 

. فحض انكضبفخ انحقٛقٛخ اسخًٛذط  -1

 ( .Image analysis)فحض انكضبفخ انُظشٚخ ثطشٚقخ رحهٛم انظٕسح  -2

 .فحض انظالدح ثطشٚقخ فٛكشص  -3

 .فحض يغٓش٘ ثبعزخذاو انًغٓش انضٕئٙ ٔانًغٓش االنكزشَٔٙ  -4

 .فحض ثبألشؼخ انغُٛٛخ -5

 .احزغبة انًزبَخ ثذالنخ انظالدح ٔكزنك قٛبعٓب ثطشٚقخ انًُٕرط -6

يٍ خالل َزبئظ انفحٕطبد رجٍٛ إٌ أفضم ضغظ يغهظ ٚزى يٍ خالل إَزبط يغجٕكبد 

 دسعخ 750يٛكب ثبعكبل ػُذ دسعخ حشاسح طت  (102-68)خبنٛخ رقشٚجب يٍ انفغٕاد ْٕ انًذٖ 

.  دسعخ يئٕٚخ 200يئٕٚخ ٔدسعخ رغخٍٛ نهقبنت 
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