كهٛت انزساعت
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت
بُك أصئهت فٙ
يبدة :خٕاص ٔاختببس انًٕاد
انعبو انجبيع2020/2019 ٙ
انًضتٕ٘ انثبنث بشَبيج انُٓذصت انزساعٛت
اصبتزة انًبدة :ٲ.د /دمحم عه ٙأبٕعًٛشة & د /صعٛذ فتح ٙانضٛضٙ
__________________________________________________________

انفصم األٔل ()1
خٕاص انًٕاد انُٓذصٛت
أجب عن األسئلة األتٌة
) (1عرف كل من الخواص المٌكانٌكٌه األتٌه:
) (aالصالبه

) (bالمتانه

) (cالصالده

) (dالمطرولٌه

) (eالرجوعٌة

) (fنسبة بواسون

) (2ارسم رسما تخطٌطٌا لمنحنى األجهاد واألنفعال لكل من الصلب األنشائى والصللب علالى المماومله
والحدٌد الزهر
) (3تكلم عن أنواع األجهادات التلى ٌمكلن أن ٌتعلره لهلا المنشلت ملف تعرٌلف كلل منهلا وارسلم رسلما
تخطٌطٌا لكل نوع من تلن األجهادات
) (4تكلم عن تمسٌم الواد الهندسٌة
_________________________________________________________
َٓبٚت انفصم األٔل خٕاص انًٕاد انُٓذصٛت
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

_________________________________________________________
1

انفصم انثبَٗ ()2
يبكُٛبث اختببس خٕاص انًٕاد
أجب عن األسئلة األتٌة :
) (1ارسم رسما تخطٌطٌا لماكٌنة األختبار الهٌدرولٌكٌه موضحا طرٌمة التتتٌر بالحملل وطرٌملة لٌلا
هذا الحمل
) (2ارسم رسما تخطٌطٌا لماكٌنة األختبلار المٌكانٌكٌلة موضلحا طرٌملة التلتتٌر بالحملل وطرٌملة لٌلا
هذا الحمل
) (3وضح بالرسم فمط طرق تثبٌت العٌنه بماكبنة االحنبار فى حاالت اختبار الشد والضغط واألنحناء
( )4أذكر الشروط الواجب مراعاتها فى ماكٌنات األختبار
( )5تكلم عن تمسٌم ماكٌنات اختبار خواص المواد
( )6ماهما الشرطان الرئٌس ٌان التى ٌجلب توافرهملا فلى ماكٌنلات األختبلار لكلى ٌمكلن اسلتخدامها فلى
اجراء األختبار
_________________________________________________________
َٓبٚت انفصم انثبَٙ
يبكُٛبث اختببس خٕاص انًٕاد
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قض ى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

_________________________________________________________
انفصم انثبنث ()3
يعبٚشة يبكُٛبث اختببس خٕاص انًٕاد
Calibration of testing machines
أجب عن األسئلة األتٌة :
( )1أجللرا اختبللار معللاٌري لماكٌنللة اختبللار عامللة حمولللة  10طللن باسللتخدام حلمللة المعللاٌري وكانللت
المراءات التى بٌنتها ماكٌنة االختبار والمراءات الممابللة التلى بٌنتهلا حلملة المعلاٌري كملا هلى موضلحة
بالجدول االتى:

2

لراءي ماكٌنة االختبار

لراءي حلمة المعاٌري

(الحمل بالطن)

(الحمل بالطن)

0.50

0.60

1.00

1.10

1.50

1.55

2.00

2.00

3.00

2.95

4.00

3.80

5.00

5.00

6.00

6.20

7.00

7.00

8.00

8.00

9.00

8.80

10.00

9.70

والمطلوب رسم منحنى المعاٌري لماكٌنة االختبارمبٌنا علٌة منلاطك التحمٌلل التلى ٌمكلن اعتبلار ماكٌنلة
االختبار غٌر دلٌمة فى بٌاناتها وذلن باعتبار ان النسبة المئوٌة للخطت المسموح بة فى لراءات ماكٌنة
االختبار هو بحد الصى +1%
) (2وضح بالرسم فمط تركٌب حلمة المعاٌره
) (3اشرح طرٌمة استخدام حلمة المعاٌريا فى معاٌري ماكٌنات األختبار فى حالتى اختبار الشد واختبلار
الضغط
) (4اكتب معادلة حساب النسبة المئوٌة للخطت عند معاٌري ماكٌنات اختبار خواص المواد
_________________________________________________________
َٓبٚت انفصم انثبنث
يعبٚشة يبكُٛبث اختببس خٕاص انًٕاد
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

_________________________________________________________

3

انفصم انشابع)(4
يقبٛٚش األَفعبل
STRAIN GAUGES
أجب عن األسئلة األتٌة
) (1ماهى أنواع مماٌٌ

األنفعال ارسم رسما تخطٌطٌا لجهاز هوجنبرجر لمٌا

) (2استنتج معادلة حساب معامل التكبٌر لجهاز هوجنبرجر لمٌا

األنفعال

األنفعال

_________________________________________________________
َٓبٚت انفصم انشابع
يقبٛٚش األَفعبل
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

_________________________________________________________
انفصم انخبيش ()5
انشذ األصتبتٛكٗ انًحٕسٖ
Axial static tension
أجب عن األسئلة األتٌة :
)  )1وضح بالرسم فمط منحنلى األجهلاد واألنفعلال للمعلدن المطٌلل (الصللب الطلرا) وللمعلدن المصلف
(الحدٌد الزهر) وللمعدن نصف المطٌل (النحا )
( )2أذكر الخواص المٌكانٌكٌة تحت حمل الشد األستاتٌكى المحورا فى المنطمة المرنة لمعدن الصللب
الطرا مستعٌنا بالرسم والمعادالت كلما أمكن ذلن
)  ) 3عرف كل من مماومة الشد المصلوا ومعلاٌر المتانلة لمعلدن الصللب الطلرا فلوق حلدود المرونلة
تحت حمل الشد األستاتٌكى المحورا
( )4عرف الممطولٌة وأكتب معادلة حساب كل من النسبة المئوٌة لألستطالة والنسبة المئوٌة للنمص
فى مساحة الممطف
) (5تكلم عن التمسٌمات المختلفة لماكٌنات اختبار المواد
( )6ارسم رسما تخطٌطٌا لماكٌنلة األختبلار المٌكانٌكٌلة ثلم اذكرعٌوبهلا ووضلح طرٌملة التلتتٌر بالحملل
وطرٌمة لٌا

هذا الحمل

( )7عرف كل من الخواص المٌكانٌكٌة اآلتٌة تحت اختبار الشد مستعٌنا بالرسم والمعادالت كلما أمكلن
ذلن:
4

(ٲ) إجهاد حد التناسب

(ٮ) إجهاد حد المرونة

( )8عرف فمط كل من)ٲ( المتانه

(ح) معاٌر المرونة

)ٮ(الصالده

(ﯩ) معاٌر المتانة

)ح(المطرولٌة

) (9اجرا اختبار الشد لمضٌب من الصلب الطرا لطره  16مم وطول الفٌا

 80سم وكانت األحمال

على العٌنه بالطن واألستطاله المناظره لها بالمم كما تم تسجٌلها أثناء األختبار هى كاألتى:
الحمل (طن)

األستطاله (مم)

صفر

صفر

2.00

0.05

3.50

0.0875

4.50

0.1125

4.30

0.61

5.20

2.65

600

5.60

7.10

13.80

6.50

19.20

5.50

21.90

والمطلوب رسم المنحنى البٌانى للحمل واألستطاله ثم حساب ما ٌلى:
) (1مماومة الشد المصوا

) (2اجهاد الخضوع

) (3معاٌر الرجوعٌه

) (4معاٌر الرجوعٌه

) (5النسبة المئوٌة لالستطالة

) (6معاٌر المتانة

( (7النسبه المئوٌه للنمص فى مساحة الممطف
)(10اجرا اختبار الشد على لضٌب من الصلب الطري لطري  16مم وطول المٌا

 80سم والمنحنى

اآلتً ٌمثل العاللة بٌن الحمل واالستطالة كما تمت أثناء االختبار والمطلوب حساب ما ٌلى:
) (1معاٌر المرونة ) (2اجهاد حد التناسب ) (3اجهاد حد المرونة ) (4اجهاد الخضوع األلصى
) (5الرجوعٌة ) (6معاٌر الرجوعٌة ) (7الممطولٌة ) (8مماومة الشد المصوا

5

7.1
02
4.50
4.3
3.50
0
الحمل ((P
( طن)

االستطالة (مم)
ΔL
21.90

0.0875

13.801
30

0

_________________________________________________________
َٓبٚت انفصم انخبيش
انشذ األصتبتٛكٗ انًحٕسٖ
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

_________________________________________________________
انفصم انضبدس ()6
انشذ األصتبتٛكٗ انًحٕسٖ Axial static tension
إختببس انشذ نذساصت األصتطبنّ
أجب عن األسئلة األتٌة :
)  )1اشرح كٌف ٌمكنن اجراء اختبار الشد لعٌنه من الصلب الطرا لدراسة األسلتطاله وتعٌلٌن ثوابلت
أنوٌن
( )2ارسللم العاللللة بللٌن طللول المٌللا

واألسللتطالة واكتللب معادلللة األسللتطالة وعللرف كللل عنصللر مللن

عناصرها
)  )3أكتب معادلة حساب النسبة المئوٌة لالستطالة

6

Ao
( )4اكتللب المواصللفات المٌاتسللٌة التللى تللنص علللى ثبللات المٌمللة
L

لعٌنللة األختبللار وذلللن للعٌنللة

الطوٌله والعٌنة المصٌري منشورٌة الممطف وأٌضا لعٌنة الطوٌلة والعٌنة المصٌري مستدٌري الممطف
)(5اجرا اختبار الشد لعٌنه من الصلب الطرا لدراسة األستطاله وتعٌٌن ثوابت أنوٌن فتم تمسٌم طول
المٌا

على عٌنة األختبار وممداره  20سم الى عشري ألسام متساوٌه وكان لطر العٌنه األصلى  1سم

وبعد كسر العٌنه كان طول كل لسم كما هو بالجدول األتى:
المسم

الطول بعد الكسر(مم)

1

24.50

2

25.00

3

26.00

4

27.50

5

31.00

6

28.00

7

27.00

8

26.00

9

25.50

10

25.00

والمطلوب حساب ورسم العاللات األتٌه:
) (1توزٌف األستطاله على طول المٌا
) (2العاللة بٌن طول المٌا

والنسبه المئوٌه لالستطاله

) (3العاللة بٌن طول المٌا

واألستطاله

) (4استنتاج معادلة األستطاله وحساب ثوابت أنوٌن
_________________________________________________________
َٓبٚت انفصم انضبدس
إختببس انشذ نذساصت األصتطبنّ
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

_________________________________________________________

7

انفصم انضببع ()7
انشذ األصتبتٛكٗ انًحٕسٖ Axial static tension
األجٓبد انحقٛقٗ ٔاألَفعبل انحقٛقٗ
True stress and true strain
أجب عن األسئلة األتٌة :
)  )1عرف كل من األجهاد الحمٌمى واألنفعال الحمٌمى وأكتب معادلة حساب األجهاد الحمٌمى وخطوات
اٌجاد معادلة حساب األنفعال الحمٌمى
( )2ارسم رسلما تخطٌطٌلا لمنحنلى األجهلاد الحمٌملى واألنفعلال الحمٌملى موضلحا عللى الرسلم منلاطك
تمسٌمه ومعادلة المنحنى الخاص بكل منطمه
( )3استنتج عاللة األجهاد الحمٌملى واألنفعلال الحمٌملى باألجهلاد العلادا واألنفعلال العلادا باسلتخدام
أبعاد العٌنه
)  )4استنتج رٌاضٌا العاللة األتٌة:
األجهاد الحمٌمى = األجهاد العادا × ( +1األنفعال العادا)
) (5اجرٌت تجربه شد على لطعة اختبار مصنوعه ملن الصللب الطلرا لطرهلا  23ملم وطلول المٌلا
200مم وكانت نتائج األختباركما هى بالجدول األتى:

الحمل (طن)

األستطاله
(مم)

أصغر لطر فى طول
المٌاا

مالحظات

(مم)

صفر

صفر

23.00

لٌل التحمٌل

4.00

0.09

--

منطمة مرونه

8.00

0.18

--

منطمة مرونه

10.85

3.10

22.70

منطمة خضوع

14.00

15.25

22.10

15.25

26.00

21.60

15.80

40.00

21.00

15.75

54.00

18.00

13.00

71.00

14.90

والمطلوب تعٌٌن األتى:
8

ألصى حمل
حمل الكسر

)(1مماومللة الشللد

) (2األجهللاد الحمٌمللى عنللد الكسللر

) (3معللاٌر المرونلله

) (4األنفعال العادا واألنفعال الحمٌمى عند بداٌة حدوث الرلبه
) (5النسبه المئوٌه للنمص فى مساحة الممطف

) (6النسبه المئوٌه لألستطاله

) (7معاٌر المتاته
______________________________________________________
َٓبٚت انفصم انضببع
األجٓبد انحقٛقٗ ٔاألَفعبل انحقٛقٗ
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

انفصم انثبيٍ ()8
انشذ األصتبتٛكٗ انًحٕسٖ Axial static tension
اجٓبد انضًبٌ نًعذٌ انصهب عبن ٙانًقبٔيت
أجب عن األسئلة األتٌة :
)  )1عرف اجهاد الضمان وأشرح كٌف ٌمكنن تعٌٌنة
( )2ارسم رسما تخطٌطٌا لمنحنى االحمل واألستطالة لمعدن الصلب عالً المماومة
( )3أكتب معادلة حساب كل من :مماومة الشد  -النسبه المئوٌه للنمص فى مساحة الممطف
)  )4اجرا اختبار الشد على عٌنه من الصلب عالى المماومه وكان لطر العٌنه األصلى  0.5بوصله و
طول المٌا

 2.5بوصه وكانت األحمال بالرطل واألستطاله المناظره بالبوصه كما هى بالجدول األتى:
الحمل (باوند)

األستطاله(بوصه)

1990

0.00065

4005

0.0013

6010

0.002

8120

0.0027

10250

0.0034

11780

0.0039

14230

0.0047

16150

0.0056

17000

0.11
9

0.171

17840
ارسم المنحنى االبٌانى للحمل واألستطاله ثم عٌن األتى:
) 0.10% (1اجهاد ضمان لمعدن الصلب المختبر
) (3معاٌر الرجوعٌه

) (2معاٌر المرونه
) (4معاٌر المتانه

________________________________________________________
َٓبٚت انفصم انثبيٍ
اجٓبد انضًبٌ نًعذٌ انصهب عبن ٙانًقبٔيت
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

انفصم انتبصع ()9
انضغط األصتبتٛكٗ انًحٕسٖ Axial static compression
أجب عن األسئلة األتٌة :
)  ) 1تكلم مف التوضٌح بالرسلم علن سللون الملواد المعدنتٌلة المطٌلله والنصلف مطٌلله والمصلفه تحلت
اختبار الضغط
( )2وضح بالرسم فمط التمسٌمات المختلفه لعٌنات اختبار الضغط المٌاسٌه
)  )3ماهى األحتٌاطات الواجب مراعاتها عند اجراء اختبار الضغط
( )4وضح بالرسم طرٌمة تثبٌت العٌنة تحت اختبار الضغط واكتب معادلة حساب مماومة الضغط
________________________________________________________
َٓبٚت انفصم انتبصع
اجٓبد انضًبٌ نًعذٌ انصهب عبن ٙانًقبٔيت
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

انفصم انعبشش ()10
انًٕاد انغٛش يعذَ( ّٛيٕاد انبُبء)
سكبو انخشصبَّ
Aggregates for concrete
أجب عن األسئلة األتٌة :
)  )1تكلم عن العاللة بٌن المساحه السطحٌه لركام الخرسانه ومماومة الضغط
( )2ما هو الممصود بالتدرج الحبٌبى وما هو الغره من اجراؤه
)  )3عرف كل من معاٌر النعومه والمما

األعتبارا األكبر والتدرج الحبٌبى الشامل
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( )4تكلم عن التمسٌمات المختلفه لركام الخرسانه
( )5اشرح مف التوضٌح بالرسم ماهى حدود التدرج الحبٌبى
( ) 6اشللرح مللف التوضللٌح بالرسللم كللل مللن الطرٌمللة الحسللابٌة والطرٌمللة اللوغارٌتمٌللة للرسللم البٌللانى
لمنحنى التدرج الحبٌبى
( ) 7تكلم عن المواصفات البرٌطانٌلة والمواصلفات المصلرٌة للمناخلل المٌاسلٌة المسلتخدمة فلى اجلراء
التدرج الحبٌبى لركام الخرسانة
________________________________________________________
َٓبٚت انفصم انعبشش
انًٕاد انغٛش يعذَ( ّٛيٕاد انبُبء) سكبو انخشصبَّ
ٲد /دمحم عهٗ أبٕعًٛشة
أصتبر ُْذصت َظى انش٘ ا انحذٚث ٔإداسة يٛبِ انش٘
قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

خٕاص انًٕاد انزساعٛت
أجب عن األسئلة األتٌة :
( )1تكلم عن الخواص الحرارٌة للمواد الغذائٌة وطرق لٌاسها
( )2صومعة خرسانٌة تسف  10000طن من الحبوب اذا كانت متوسط الكثافة الظاهرٌة للممح ٌساوا
 800كجم/متر مكعب احسب حجم الصوبة باألمتار المكعبة
( )3أوجد حجلم  20حبلة ملن محصلول حبلوب اذا كانلت الحبلة الواحلدي  0.25جلم وكتللة الوعلاء فملط
 55.6جم وكتلة الوعاء والتولوٌن  78.3جم وكتلة الوعاء والتوللوٌن والعٌنلة 80جلم وكتللة الوعلاء
والماء  81.7جم
( )4أكتب ما تعرفة علن (coefficient of friction -Angle of repose) :موضلحا اجابتلن
بالمعادالت الرٌاضٌة مف شرح اهمٌتهم فً عملٌات تداول المنتجات الزراعٌة
( ) 5تعتبلر خاصللٌة النشللاط الملائً مللن أهللم الخلواص المتعلمللة بانتمللال الكتللة للمللواد الزراعٌللة وضللح
نعرٌفها وأهمٌة دراستها وأحد طرق لٌاسها
( )6أكتب مخطط لتمسٌم الخواص الرٌولوجٌة مف توضٌح أهمٌة دراستها
( )7وضح أهم الفروق فً الخواص الرٌولوجٌة للمنتجات األتٌة :
(الكاتشب -معجون الموز -نشا الذري الصفراء -الماء) موضحا اجابتن بالرسومات البٌانٌلة والمعلادالت
الرٌاضٌة
( )8أشللرح باختصللار طرٌمللة تمللدٌر اللزوجللة بالخاصللٌة الشللعرٌة مللف توضللٌح معللادالت اجهللاد المللص
ومعدل المص
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( )9ملائف بللٌن لللوحٌن متللوازٌٌن المسللافة بٌنهمللا  0.1متلر اللللوح السللفلً ثابللت بٌنمللا العلللوي ٌتحللرن
بسرعة  Vوالمائف المار بٌن اللوحٌن هو الماء ولزوجته  1سم بواز  -المطلوب احسلب ملف التوضلٌح
بالرسم- :ٲ -جهد المص الالزم للحفاظ علً اللوح العلوي فً الحركة بسرعة  0.30متر/ثانٌة
ٮ -اذا تم استبدال الملاء بسلائل اخلر لزوجتله  100سلم بلواز وظلل جهلد الملص ثابلت اوجلد السلرعةالجدٌدي للوح العلوي
(ٌ (10عتبللر الحجللم والكثافللة ومسللاحة السللطح مللن الخللواص الطبٌعٌللة للمنتجللات الزراعٌللة  -ﯩللتكلم
كل منهم

باختصار عن هذه الخواص مف توضٌح طرٌمة لٌا
( )11عرف كال من :
-3- Sphericity -4- Porosity

-1-Drag coefficien -2- Terminal velocity

( )12تعتبر الحراري النوعٌة والموصلٌة الحرارٌة من الخواص الحرارٌة الهامه  -تكلم عنها موضحا
أهمٌتها والمانون المستخدم فً حساب كل خاصًة
________________________________________________________
خٕاص انًٕاد انزساعٛت
د /صعٛذ فتح ٙانضٛضٙ
يذسس قضى انُٓذصت انزساعٛت ٔانُظى انحٕٚٛت كهٛت انزساعت جبيعت انًُٕفٛت

________________________________________________________
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