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  الخالصة
ـ إلى  الخطأنسبة  تكون ة عالية يقدق عملية تتطلب حسابات   هي لسباكة في القوالب المعدنية اان   ىآدن
نظومة إلى تصميم مهو محاولة  هذا البحث يم القوالب المعدنية وتم اللجوء إلى الحاسوب  في تصمحد 

 (Thermo-fan housing) لقالب سباكة معدنية بمساعدة الحاسوب لغطاء مروحـة حراريـة   سباكة 
و لكون األلمنيوم مـن المعـادن ذات الكثافـة      A380 Al-Si سيليكون  -األلمنيوم مصنع من سيبكة 
يكون صعبا إضافة إلى الموصلية الحراريـة العاليـة لأللمنيـوم و      باكةمنظومة السالقليلة فان تصميم 

انصهار يجعل تصميم المجرى  اكثر صـعوبة لهـذا    آوانخفاض كمية الحرارة  المتحررة أثناء التجمد 
 Visualنموذج رياضي لعمل برنامج بلغـة   إعدادنستعين الحاسوب للحصول على تصميم ناجح عبر 

Basic 6 الالزمة لعمل هذه المنظومة  من حساب الطول ومساحة البوابة زمن االمتالء   يضم المعادالت
اإلبعاد للمسبوكة   3Dوكما تم إنجاز رسم هندسي ثالثي AutoCAD2007ومن ثم يرسم القالب ببرنامج

و المنظومة وذلك ألهميته  للمسبوكة  والمنظومة  لتكون اكثر وضوحا للمصمم ويتم عمل نموذج صلب 
    DXFوالقيام بعملية تبادل بيانات   Solid Modelلها
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Computer aided design of runner & gate in die casting 
Abstract 
Die Casting is a high tolerance process due to the high Accuracy of Data to reduce the 
error factor as much as possible the objective of this paper is to design an Aluminum 
A380 thermo-fan, Aluminum is a low Density ,High Thermal Conductivity & the low 
Heat in solidification makes the runner design more difficult, computer Solution in 
Visual Basic  is needed to  make a Model of  the necessary Equations to Calculate 
Length ,Depth  of Runner , Gate's width & Solidification time Porosity , Computer 
Graphic is also Aided by drawing the die & making  3D Solid Model Done with  
AutoCAD  so that later  will be  linked to the program  , Creation of DXF Files was 
performed   

  


