
















 

Q1 -A-Draw the crystal structure for copper and derived the atomic packing factor                            

B -by miller indices draw 4 only the planers and give the direction? 

(101)-(123)- (201)-(111)- (020)-( 202). 

 

Q2 –A – What is meant ( نعني )   by solid solution and what is the type of solid 

solution(explain with drawing)? And what is the condition for complete 

soluble metal A in metal B at solid state?  

 B-what is the meant by per tactic reaction? Draw the thermal equilibrium 

diagram and pointed phases and main reactions. 

 

Q3-A-Define as follows 4 only:- 

1-Dislocation 2–covelant bond 3–point defects 4 –eutectoid reaction 5–    

austenite 6–ledyporite 7-perlite. 

B- what is the different between grey cast iron and whit cast iron 

C What is the effects of Mn-p-s-si on the properties of cast iron and carbon steel  

 

Q4-A-explain clearly with drawing the) terms) ( مصطلحات)  of -1-- Normalizing 2- 

Hardening or (quenching) as refer to main phases and temperatures. 

B-discuses the) aim) ألهدف   and the effects to produce by addition of alloying 

elements to steel? 

C-Classification alloying steel as  refer to phases and uses and give the examples 

for each of them. 

 

Q5 -A- describe with drawing the shape of spacemen and (procedure) ألخطوات   to 

be followed (ألمتبعة)   for the two types of impact test. 

B -What are the basic difference between the three types of hardness test 

explain brief with drawing.   

 

  

 

 

 

 



Home work 

 
Defined as follows:    1 

 

Crystal structure –polycrystalline-single crystal-point defects-line - 

 

 Defects –metallic bond –ionic bond –grain boundaries –surfaces  

– 

Solid solution –dislocation –plainer defects –volume defects – 

 

Coordination number –Atomic packing factors- . 

 

 

  2 - Explain with drawing? How the solidification is occurs in metals? What are the 

most important layers formed? 

 

 

3- What are the differences between longitudinal and central layer? Explain with 

drawing 

 

 

4- What are the main factors affecting on the solidification of metals? 

 

 

5-Copper Impurities was casting at 1100 °C temperature in two large molds the first 

metal mold and the second sand mold what is the most important layers that expect to 

form in both ingots? Explain with drawing? 

 

 

6- What is the difference between SEM and TEM IN terms of sample preparation 

test? 

 

- What are the steps to prepare sample for testing microscopy 7 

 

  What is the main advantage for using optical microscope?- 8 

 

Draw by miller indices the following Plaines and pointed direction -9 

 

202) (321) (210)   (100) (120) (322))    (101)- 10  

 

 - -Explain the meaning of eutectic and eutectoid transformation which is occurs in 11 

 iron –carbon (Fe-c) thermal equilibrium diagram? And Support your answer draw 

diagrams for these types of transitions and pointed as follows  

     



 

 

Q- 1 For the three types of metals Aluminum (Al) molybdenum (Mo) and Zinc ( Zn) 

 find the following :- 

a- Give the name and Drawing the crystal structures for this metals and find the 

main atoms. 
b- Derived the atomic packing factor for (Al) OR (Mo) with drawing.  

c- Find volume of Zn crystal with drawing.        a=2.5 A°. and  r = 2.5 A°  

 

Q-2 Answer two only:- 

a- Draw by miller indices the planes and direction for five only 

 

1- (101)   2- (012)    3- (122)   4- (002) 5- (011)   6- (123)   7- (201)    
 
b-Aluminum metal contain  Impurities  was  casting at 700 °C temperature in two large شوائب 

size and different molds types, the first ( metal mold )and the second is sand mold what is 

the most important layers that expect to form in both ingots? Explain with drawing. 

 

c- What are the main factors affecting on the solidification of metals?explain clearly 

 
Q -3  a-What are the steps to prepare sample for microscopy. 

 

b-Explain with drawing linear defects? And it's possible to use linear defects                   

to strengthen metals? Explain. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Q1 a. Drive the atomic packing factor (APF) for Zn. 

       b. draw by miller indices the planes and directions for:- 

 
         (011)-(121)- (012)-(110)- (010)-( 302). 

(18 marks) 

Q2- a. .Explain with drawing the solidification which occurs in pure and   

impurities metal and show the most important layers which is formed in 

each of the metals.  

     b. Draw the cooling curve for pure metal and alloy and show the   

difference between them and explain why?                    (18 marks) 

Q3 - Explain the meaning of terms (eutectic and eutectoid transformation 

 which is occurs in iron - carbon (Fe-C) thermal equilibrium  (ألتحول)

diagram  and Support your answer by draw the diagrams for these types of 

transitions (التحوالت)  and pointed as follows ;- 

    a. The main critical temperatures. 

    b. Phases. 

 c. Draw the phase’s microstructures for transformation (eutectic and eutectoid).                                                                            

(18 marks)       

Q4 - Answer two only:- 

a. Explain with drawing the meaning of terms annealing and hardening? 

And show the main phases which is forming in (hardening).  

b. What is the main factors affecting for changing types of cast iron. 

c. Classification (صنف)   alloying steel as refer to using and phases. 

(18 marks) 

Q5 - a. What is the basic differences between Vickers hardness test and Rockwell 

hardness test? Explain with drawing as refer to devices and formula of 

measurement. 

b. Explain with drawing? The device   جهاز) ) and, shape of spacemen and          

procedure for one type of   impact test.                                       (18 marks) 
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Q1. A) What are the effects of alloying elements on the properties of steel as the following?  

             Transformation and stability of the phases? Explain clearly with draw? And what is  

            the most important of this alloying elements? 

       B) What is the main uses for marine alloy? And why ? Explain clearly? 

 

Q2. A) Classify the type of copper and explain in details uses of each type?  

       B) Draw the phase diagram on copper – zinc and show the main phases? 

 

Q3. A) What is the meaning of solution treatment and for which alloys uses? And why ?  

             Explain with draw? 

       B) Comper clearly between three only   

1- eutectic reaction and eutectoid reaction  

2- white cast iron – gray cast iron  

3- austenite (  ) and ferrite 

4- carburizing – nitriting  

 

Q4. Answer two only  

A) Describe and draw and  (name the phases ) the structural changes that occur when 

0.5 % carbon – steel is :-  

1- Slowly cooled in furnace from 800 ºC. 

2- Cooled in air from 800 ºC. 

3- Quenched from 900 ºC in water. 

4- Quenched from 900 ºC in oil. 

B) Discuss three of the following only :- 

1- Fatigue corrosion. 

2- Anodizing 

3- Gas – carburizing 

4- Nitriting  

5- Classify the type of stress corrosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good luck 
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Note: Answer four questions only 

Q1. A) Define the following (three terms only) and describe briefly the test you would    

            Employ to measure these properties  

1- Toughness   2-  Hardness  3- Tensile strength   4- Ductility  

       B) Draw a typical stress- strain diagram for a tensile test on :- 

           1- Mild steel    2- high carbon steel. 

            And describe the reign of deformation, and yield stress, ultimate stress break stress.  

 

Q2. Answer two only: 

A) Draw three types of structure in which metals crystalline.  

B) Discuss the effect of chemical composition and cooling rate on the structure and 

properties of cast iron. Describe one method for producing :  

1) Malleable cast iron       2) nodular cast iron. 

C) Discuss the influence of the following elements on the structures and properties of 

cast iron and carbon steel :  

1-silicon        2- manganese     3-  sulpher  4- phosphorus. 

 

Q3. Explain about the structure, properties and uses of three of the following alloys only :- 

A)    1- 70 - 30 brass.            2- 60 – 40 brass.         3- High speed tool steel.          

   4- Chromium – nickel austenitic steel. 

B) Sketch microstructures for three of the following only :  

1- 0.8 % Carbon steel (Eutectoid reaction).    2- 0.6 % Aluminum 4% copper after 

age hardening   3- 0.5 % Carbon steel cooled fast in water.   4- 0.8 % Carbon steel 

cooled fast in oil. 

C)  State what material you would use to manufacture Five of the following :  

 1- Kitchen tools.  2- Cutting tools.  3- Electricity wires.  4- Tanks water.  5- Surging 

tools.  6- Silk used for building.  7- Marine condenser tubing.  

 

Q4. Answer two only  

A) Explain the basis of some common corrosion – prevention methods.  

B) Discuss the phenomena of corrosion fatigue in pure metals and alloys. 

C) What is the forms of corrosion in which stress – plays a major part. Classified and 

explain briefly.    

 

Q5. A) Describe briefly three of the following process  

a- Galvanizing      b- Electro – plating      c- Anodizing      d- Cladding      

e- Catholic protection. 

        B) Explain the differences in    properties    between   carburized Nitrites and  

             Induction – hardened cases. 

        C) Discuss the relative advantages and limitations of the hardened case as produced by  

            the following process :- 

           a- Flame   hardening.      b- Induction   hardening.  

 

Good luck 
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Q1. A) Define the following three terms         

1- Fatigue    2-  Tensile test   3-vicker hardness – impact test .    

       B) Describe fully the three only phases:  

            1- (α) Ferrite  2- (  ) Austenite  3- (µ) Martensite  4- Perlite .  

           Comment of the mechanical properties of each substance.  

 

Q2. Answer two only : 

A) Draw the iron – carbon equilibrium diagram by referring to it distinguish between 1- 

normalizing 2- annealing 3- Harding .  

B) Describe with draw the changes which occur during the usual treatment of an alloy 

containing a 6% Al and 4 % Cu . 

C) What are the effects of addition Wt % Ni and Wt% Cr in all properties of and uses 

steel.  Explain briefly.  

 

Q3. A) Could be use non – metallic coating to protection metal from corrosion? What are  

           These  types? Explain. 

       B) Explain fully the following three terms: 

            1- Cathodic protection  

2- Corrosion fatigue 

3- Electro plating  

4- Anodizing 

 

Q4. A) Describe the effects of chemical composition and heat treatment the structure of cast     

           Iron and show these effects on mechanical properties  

        B) Explain the following heat treatments stating the purpose of each and effect of the  

            Properties of the metal: (answer two only) 

            1- The age – hardening of Al – Cu alloy. 

            2- The stress  relief annealing of cold  worked mild steel. 

            3- Normalizing of a large steel casting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good luck 

 

 



 

Q1     a. Drive the atomic packing factor (APF) for Cu. 

       b. draw by miller indices the planes and directions for:- 

 
         (101)-( 211)- (102)-( 011)- (001)-( 320). 

(18 marks) 

Q2- a. What is the main factors affecting on the solidification of ingots 

explain with drawing.  

     b. what is the types of  defects in crystal structures? Explain with     

  drawing                                                                                         

 (18 marks) 

Q3 -  Explain the meaning of terms perlite(p )and ( ledburite (led ) and draw:-  

a-Thermal equilibriums diagrams which is includes this terms and 

pointed the other phases. 

b- Microstructures for perlite and ledburite.  

 (18 marks)       

Q4- a-Explain with drawing the meaning of terms Normalizing and 

Tempering?. 

 b-Classification types of cast iron ?and explain the effects of  Phosphor 

(p) and sulphur (S). Silicon (Si) and manganese (Mn) on  mechanical 

properties of cast iron. 

c-Explain with drawing effects of Wt % C on phases contains and 

mechanical properties like hardness –ductility (مطيلية)   and tensile test 

for carbon steel. 

(18 marks) 

Q5 - a. What are the basic differences between Brinell hardness test and 

Vickers hardness test? Explain with drawing as refer to devices and 

formula of measurement. 

b. Explain with drawing? The device   جهاز) ) and, shape of spacemen and          

procedure for two types of   impact test.                                

        (18 marks) 

 

 





































 قسم المكائن والمعدات       
                           لثانيا لدورامتحان ا 

2008-2009 
                                                                                        :8/9/2009التاريخ                                              المادة :مواد هندسية        

 لجنة من التدريسينالمادة : امدرسو                                          ثالث ساعاتالزمن :
 

ان��واع ي��تم ت��رابط المع��ادن والم��واد  م��ع بعض��ها ع��دد واش��رح اه��م       كي��ف  - أ -1س
 مع التوضيح بالرسم وذكر مثال لكل نوع   الترابطات

   تمركز الجسم اشتق معامل االكتظ�اظ ال�ذري   لبلورة الفنانديوم نوع المكعب الم    -ب   
  مع التوضيح بالرسم

 -:.اجب عن فرعين فقط -2س
     ث��م اذك��ر اه��م الطبق��ات   –وض��ح ذ ل��ك  –ح��دوث التص��لب بالمع��ادن   كي��ف ي��تم    -أ     

 والعوامل المؤثرة عليها؟مع التوضيح بالرسم -المتكونة بالمعادن النقية والسبائك
 وما هي اهم مخطط اتزان حراري  أ أية كيف يتم رسموضح بشكل نقاط مختصر-  ب

                انواع مخططات ااالتزان  الحراري ؟وضح برسم بسيط شكل كل مخطط          -    
 مع ذكر مثال لكل نوع؟–
ما المقصود بمنحني التبري�د ؟وكي�ف ي�تم الحص�ول علي�ه؟وهل هن�اك ف�رق لمنحن�ي           -ج

 بائك؟وضح ذالك مع الرسم؟التبريد للمعادن النقية والس
 

 -أجب عن فرعين فقط:  -3س
 ما المقصود بظاهرة آلتآصل؟ وفي اي المعادن تحدث اشرح ذالك ووضح بالرسم -أ

الى –كيف يتم تحويل شكل صفائح الكرافايت الموجودة في حديد الزهر الرمادي -ب
  مع ذكر مثال لكل نوع اشكال كروية او نجمية؟ اشرح ذلك ووضح بالرسم ؟ 

 ما المقصود بحديد الزهر السبائكي وما هي انواعه واستخداماته ؟  -ج
 

 ما المقصود بمتانة الصدمة  وما هي طرق قياسها وضحها مع الرسم؟-أ -4س
  عددها مع ذكر نوع اداة التغلغل لكل طريقة؟-وما هي طرق قياسها–ما المقصود بالصالدة -ب

 المعادن ذات السمك القليل؟ –تستخدم لقياس صالدة وما هي الطريقة التى 
 

اذا طلب منك تصنيع االدوات التالية فما هي المعادن أو  السبائك التى تقترحها لتكون مناسبة  -أ-5س
 -:لصناعة خمسة مما يلي

فكوك  -4-ادوات الطبخ-3ادوات الجراحة-2منشار يستخدم لقطع المعادن ذات الصالدة العالية -1
 .المسامير -8-المغانط 7-النوابض –6حديد التسليح المستخدم في البناء -5لكساراتالحفارات وا

 
 2ملم  64أختبرت عينة من فوالذ متوسط الكاربون باختبار الشد   ذات مساحة مقطع تساوي  -ب

 -ملم  وكانت النتائج كما يلي: 50والطول القياسي يساوي 
 KN 37=أقصى حمل  -   36mmالطول النهائي=  -    KN  25   حمل الخضوع=

 مفدار التخصر بالمساحة–اجهاد الخضوع  –اجهاد الشد االقصى –معامل المرونة  -أوجد ما يلي:
 



 -2011-2010-للعام الدراسي – لثانيافصل امتحان ال– قسم المكائن والمعدات

ثالث ساعات                                           –خواص مواد هندسية                                     الزمن  -المادة :
 د ابتهال عبد  الرزاق - ظافر الفتالد  -ادة:مدرس الم                                   2011-4-24   -التاريخ 

 

 

 U1س U-  أجري اختبار شد على عينة اختبارUطويلةU  ملم  وكانت قراءة الحمل  002طولها القياسي يساوي   من  الصلب ذات مقطع مستدير
 -كما هو موضح بالجدول :)mm(بالملمتر  واالستطالة  )Nلنيوتن(با

 13.00 14.00 12.500 10.250 8.5 7.500 5.000 2.500 )نيوتنالحمل (

 0.8750 0.6875 0.4325 0.312 0.200 0.187 0.125 0.0625 أالستطالة (ملم)

  -أوجد ما يلي : 

 المرونة(معامل يونك)  معامل -ج   صمودالأجهاد  ب -(يرسم المنحني على ورق بياني )    رسم منحني الحمل واالستطالةأ-ا
 .اجهاد الفشل  -هـ-اجهاد الشد االقصى-د -
 

Uاجب عن ثالثة فروع  2س 

؟ ثم ارسم ووضح عليه اهم المناطق واالجهادات   Uاختبار االنضغاطUعند اجراء  ومعدن مطيلي االنفعال لمعدن هش–ارسم منحنى االجهاد  -ا
 شكل عينة االنضغاط اثناء اجراء االختبار  وبعده 

  ؟اشرح هذه الطريقة مع الرسم ووضح لماذا  اخترت هذه الطريقة ؟ ملوالمعا ما هي أهم طريقة لقياس صالدة المعادن في المصانع-ب

يعو ل عليها  ؟اشرح ذلك مع الرسم مع توضيح شكل عينة االختبار النموذجية؟وما هي الطريقة التىقياس متانة الصدمة  قما هي طر-ج
 ؟بالقياس ؟ ؟ثم أكتب قانون قياس متانة الصدمة 

المعادن اللينة (الرصاص)  ––حديد الزهر –وضح ذلك ثم اذكر حد التحميل للمواد التالية   –يل ؟ولماذا يستخدم ما المقصود بحد التحم -د
 .حديد الصلب –الحديدية لالمعادن ا–



 الجامعة التكنولوجـيـة/ قسم هندسة المكائن والمعدات
 2006-2005األول  امتحان الدور

 الممتحنون: لجنة األنتاج والمواد      المادة: خواص مواد                                                    
 الزمن: ثالث ساعات        الصف: األول                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يلي: ما من  Uفقط رعينف Uعنأجب  -1س

أعمدة متماثلة  الورش الميكانيكية الخاصة بتصليح السيارات أربعةتستخدم في احدى  ) أ
) وذلك بوضع  KN 11.7) لرفع منصة حديدية وزنها (  mm 40(  قطرها المقطعدائرية 

عمود واحد في كل ركن من أركان المنصة. ما هو أقصى وزن للسيارة تستطيع هذه المنصة 
وح به للمعدن المستخدم في صناعة أن تتحمله دون تجاوز قيمة اجهاد الضغط المسم

 بافتراض توزيع ثقل متجانس على جميع األعمدة األربعة ؟ ) Mpa 18األعمدة وهو ( 
 ) حيث  c/a= 1.586احسب معامل الرص الذري لبلورة التيتانيوم السداسية (   ) ب

      c ، ارتفاع البلورة =a.طول ضلع قاعدة البلورة = 
 تقسية مباشرة اّال بعد مراجعتها حراريا " الهندسية المقّساةج) " ال تستخدم عامة األجزاء 

 ناقش هذه العبارة بالتفصيل موضحا مع الرسم خطوات التقسية المباشرة ومساوئها            
 على الخواص الميكانيكية. وخطوات المراجعة الحرارية وتأثيرها            

 درجــة )) 16((                                                                                                          
 من ما يلي: Uخمسة فروع فقط Uوضح بالرسم فقط مع التأشير  -2س

 أ) بنية صبة قالب رملي وبنية صبة قالب معدني صغير الحجم عند صب منصهر معدن يحتوي       
 على شوائب.         

 تأثير معدل تبريد منصهر معدني على حجم نوية التجمد الحرج.ب) 
 ج) البنية المجهرية لحديد زهر أبيض يوتكتيكي ولحديد زهر رمادي فريتي.

 د) اختبار آيزود القياسي للصدمات.
 ). C% 0.4لصلب يحتوي  (   TTTهـ) مخطط  

 ) . 200)  ،   (  01i0و)   ( 
 درجــة )) 20((                                                                                                   

 من ما يلي: Uثالثة فروع فقط Uاشرح بالتفصيل مع الرسوم التوضيحية  -3س
 طور البيراليت في الصلب: طبيعة تكونه وخواصه و % الوزنية لمكوناته. ) أ

 ها.تكّون البنية الشجيرية في صبات السبائك وخواص  ) ب
 ج) تأثير % الكاربون في الصلب المبّرد اتزانيا" على البنية المجهرية والخواص الميكانيكية.

 د) طرق انتاج وخواص والبنية المجهرية لحديد الزهر المطيلي.
 ـة ))درجـ 21((                                                                                                   

 
 اقـلـب الـصـفـحــــــة رجــــــــــــــاء   >>>>>>>>>>>>                       

 



 الموضح في الشكل: A-A2Bفي مخطط األتزان الطوري الحراري   -4س
   C˚ 600و    C˚ 900حدد نوع كل من التفاعلين اللذين يحدثان في الدرجتين الحراريتين  ) أ

 عل.واكتب معادلة التفا          
    C˚ 20وفي درجة    A% 34و    A% 12أجب عن ما يلي لكل من السبيكتين  ) ب

 ماهو التركيب الكيميائي و % الوزنية لألطوار األتزانية ؟ -1
 ما هي % الوزنية لمكونات الخليط الميكانيكي في حالة وجوده ؟ -2
 المجهرية. ارسم البنية -3







 امتحان الفصل االول
 خواص مواد

U س-1 -ا U ارسم المستويات البلورية التالية بطريقة معامالت مللر ثم حدد اتجاه هذه المستويات -
)002) (210) (110) (321(  

 األلمنيوم] لعنصر 101[ ) وكثافة الذرات في المتجه110المستوي(اوجد كثافة الذرات في  -ب
(0.405)nm   طول ضلع المكعب يساوي   (a)   علما ان:  

U: س2- -اجب عن فرعيين فقط 

وهل هم العوامل المؤثرة على هذه العيوب أ ما المقصود بالعيوب الخطية وكيف تتكون وضح ذلك وعدد-أ
 .ممكن اعتبار هذه  النوع من العيوب تقوية للمعدن ؟اشرح ذلك

م متوسط وذات حج –درجة مئوية  1100صبة من النحاس تم صبها عند درجة حرارة  ب
–وضح بالرسم  ولماذا؟اشرح ثم  وتم صبها في قالب رملي فما هي اهم الطبقات المتكونة

 علما ان النحاس تجاري

ما المقصود بالمحاليل االحاللية او االستبدالية ؟وما هي انواعها وضح ذلك بالرسم ثم -ج
  تامة ؟ إذابة األخراذكر الشروط الواجب توفرها لذوبات  معدن بالمعدن 

U3س U سبيكة ذات تركيز 30% من المعدن (   )و70% من المعدن(   ) لها درجة انصهار مساوية لدرجة
ونهاية  م350لها درجة بداية تجمد (    ) %40و (  ) % 60درجة مؤية  السبيكة  300االنجماد وتبلغ 

م  425م والمعدن بي له درجة انجماد  400المعدن أي له درجة انصهار   م 300تجمد   

لهذا النظام ثم وضح عليه اهم االطوار  الحراري  توازنارسم مخطط ال-ا-د ما يلي :اوج
يحدث في هذا  تحولما هو اهم  -ما اسم هذا المخطط وما هي اهم مميزاته ج -ب  المتكونة 

المخطط وضح ذالك ثم اذكر درجة الحرارة والتركيز مع رسم التركيب المجهري  للطور 
 المتكون 

 



 
 

 الجامعة التكنولوجـيـة/ قسم هندسة المكائن والمعدات
 2011 - 2010 األول/ فصلامتحان ال

 الممتحنون: لجنة األنتاج والمواد          المادة: خواص مواد                                                          

U :ساعة ونصف______الصف: األول_____________________________________الزمن 

  )031( ، )111( ، )002(    ما يلي: سم(أ) ار -1س

                                [002] ، [111]  ،[031]    

تركيبه  الذي األلمنيوم] لعنصر 111[ في ية الخطيةكثافة الذرال) و111( ية علىكثافة الذرال وجدأ )ب(
 . (nm 0.29) ريقطره الذو (FCC)مكعب مركزي الوجه  البلوري

 فقط : UنفرعيUاجب عن  -2س

مع الرسوم  اشرح وما هي أنواعها؟؟ وكيف تتكون ؟في البلورات ما المقصود بالعيوب الخطية) أ(
 وتأثير وجودها على المعادن والسبائك.  هذه العيوبالتوضيحية 

توسطي في قالبين متطابقين وم C˚1160ة درجة حرار من التجاري من النحاس منصهر صب تم )ب(
 ولماذا؟ في كل صبة نةهم الطبقات المتكّوأفما هي  والثاني قالب معدني، قالب رملي الحجم، األول

كل من  بنية لكل طبقة تتواجد في النسبة المئوية التقريبية مبينًا بنية الصّبـتين رسم لك معذ وضح
 ) C˚1083نصهار للنحاس التجاري تين. (درجة حرارة اإلـالصّب

اجب الرسم ثم اذكر الشروط الو مع وضح ذلك ستبدالية؟ة او اإلحاللياإل الصلبة ود بالمحاليلما المقص) ج(
 لضمان تكّون هذا النوع من المحليل الصلبة.توفرها 

 ثابتة مقدارها  انجمادلها درجة  (B)ن من المعد %70 و (A) من المعدن %30 سبيكة ذات تركيز -3س
300˚C معدن  %60 التي تركيزها السبيكة أما(A)  معدن  %40 و(B) د بداية تجم حرارة لها درجةف
350˚C 300د ونهاية تجم˚C معدن   %10والسبيكة التي تركيزها(A)  معدن  %90و(B)  فلها درجة

مقدارها  له درجة انصهار (A) المعدن فإذا علمت أن C˚300ونهاية تجمد  C˚435حرارة بداية تجمد 
400˚C والمعدن (B) 500 ر مقدارهاصهاله درجة ان˚C  وأن المعدنينA  وB  تامي الذوبان في الحالة

 لطوري الحراري لهذا النظام موضحًاالسائلة وعديمي الذوبان في الحالة الصلبة، ارسم مخطط األتزان ا
 عليه األطوار المختلفة وأجب عن ما يلي:

 حدوثه؟ وما هي شروط C˚300درجة في  التحول أو التفاعل الذي يحدث نوع ما هو (أ)

 :  (A)معدن  %80(ب) لسبيكة تحتوي 

 .من الحالة السائلة الى درجة حرارة الغرفة تبريدًا اتزانيًاارسم منحنى التبريد عند تبريد السبيكة  -1     

 .درجة حرارة الغرفةفي  احسب النسبة الوزنية المئوية لألطوار -2     

  .رفةدرجة حرارة الغفي  ارسم البنية المجهرية -3     



  المكائن والمعدات هندسة قسمالجامعة التكنولوجية/ 

 2011-2010امتحان الفصل الثاني للعام الدراسي 
                                          الزمن: ساعة ونصف  خواص مواد هندسية            :المادة 

 ابتهال عبد  الرزاق .د +ظافر الفتال.د ادة:الم امدرس                     2011-4-24التاريخ: 

 
Uالسؤال األولU-  أجب عنUثالثةU  :فروع فقط من ما يلي 

  اختبار االنضغاطمّرة أخرى عند اجراء  معدن مطيليلو االنفعال لمعدن هش مّرة–ارسم منحنى االجهاد - أ
 وضح عليه اهم المناطق واالجهادات، ثم ارسم شكل عينة االنضغاط اثناء اجراء االختبار وبعده. و

وما هي أسباب هذا األستخدام  ؟مللقياس صالدة المعادن في المصانع والمعا الشائعة طريقةهي الما  - ب
 اجراء هذا األختبار.  طريقةمع الرسوم التوضيحية  اشرحالواسع؟ 

ما المقصود بمتانة الصدمة؟ وما هي طرق قياسها؟ اشرح مع الرسوم التوضيحية شكل عينة االختبار  - ج
 اس متانة الصدمة. قي المستخدم في قانونالثم أكتب  ء األختبارالنموذجية وطريقة اجرا

وضح ذلك ثم حّدد مقدار الحمل المناسب  ار برينيل للصالدة؟حمل المناسب في اختبكيف يتم اختيار ال - د
  -سبيكة رصاص -زهرحديد ملم) لكل مادة من المواد التالية:  5عند استخدام كرة من الصلب قطرها (

 . سبيكة نحاس

 

Uالسؤال الثانيU- ي سّجـلت البيانات التالية الخاصة بٍاختبار الشد لعـّيـنة من سبيكة ألمنيوم قطرها األصل 

       (12.5 mm)  وطولها األصلي(50 mm)  

 (kN)القوة        14.75 29.50 44.25 46.60 52.75 56.50 61.50 57.75

 (mm)ةاٍالستطال 0.10 0.20 0.30 0.75 2.25 5.00 7.50 11.00

 

 (mm 11.15)قطرها النهائي عند الكسر وكان (kN 57.75) فٍاذا علمت أن العـّيـنة انكسرت نتيجة القوة   
 ) اجهاد الشد األقصى (ب       ،     (% 0.2)احسب: ( أ ) ٍاجهاد الصمود (أو المبرهن) عند انفعال 

 معامل المرونة) ،      (د                 اجهاد الكسر الحقيقي                       )ج(              

 ) النسبة المئوية للتخصر بالمساحةو(،                                  ) النسبة المئوية لٍالستطالة      هـ(              

 األنفعال الحقيقي عند الكسر) (ز        

 



 الجامعة التكنولوجـيـة/ قسم هندسة المكائن والمعدات
 2006-2005 /تكميليامتحان الدور الثاني

 الممتحنون: لجنة األنتاج والمواد  المادة: خواص مواد                                                         
 الزمن: ثالث ساعات                  الصف: األول                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .                                               مالحظة: أجب عن أربعة أسئلة فقط.                                

 
        من  (C˚ 880) يؤدي تسخين معدن التيتانيوم الى تغّير تركيبه البلوري في درجة -1س

         الى مكعب مركزي الجسم ، فٍاذا علمت أن القطر الذري هو   سداسي منتظم محكم الرص 
(0.292 nm) وارتفاع البلورة السداسية (0.463nm) لزيادة أو النقصان في:         أوجد مقدار ا          

 ) معامل الرص الذري.2) حجم البلورة          (1(
  

( أ ) ما هي خواص وظروف تكّون طبقة الحبيبات الطولية في بنية صبات المعادن؟ وّضح مع  -2س
قة من خالل السيطرة السبل التكنولوجية المستخدمة لتقليل احتمال ظهور هذه الطب الرسم

 على ظروف الصب.
 (ب) قارن بالتفصيل مع الرسوم التوضيحية بين:        

 التحول اليوتكتيكي والتحول اليوتكتويدي في الصلب وشروط حدوثهما. -1             
 التركيب الكيميائي والبنية المجهرية والخواص الميكانيكية لحديد الزهر األبيض وحديد  -2         

 الزهرالرمادي.
 

؟ وّضح مع الرسم أحد اٍالختبارات ( أ ) ما المقصود بالمتانة الديناميكية وكيف يتم قياسها -3س
 الميكانيكية لقياس المتانة ومواصفات عّينة اٍالختبار القياسية.

بقوة ضغط مقدارها  (mm 100)تّم تحميل عمود دائري مجّوف قطره الخارجي (ب)         
(200KN) اه محوره ، فٍاذا علمت أّن ٍاجهاد الضغط المسموح لمعدن العمود هوبٍاتج   

(135 Mpa) .احسب القطر الداخلي للعمود 
 

 األوستينايت غير المستقر ، التالية:  األوستينايت المستقر ،( أ ) وّضح مع الرسم المصطلحات  -4س
 نسايت.األوستينايت المتخلف ،  المارت                                                              

(ب) كيف تجرى عملية التقسية المباشرة للصلب؟ وما هي خواص ومساويء الصلب بعد         
 .سوم التوضيحيةرعملية التقسية هذه؟ وكيف يتم معالجة هذه المساويء؟ اشرح مع ال

 
 

                                                
 ٍاقـلـب الصفحـــــــــة لـطـفـا"  >>>>>>>>>>>>>>>                                              



 
 الجامعــــــة التكنولوجيــــــــة

 المكائن والمعدات هندسة قسم
 امتحان الفصل الثاني

 ونصفساعة    :الزمن                                                    خواص مواد هندسية :المادة 
U2009/4 /14    التاريح:                                                                      ولأال :الصف 

 
U ةاالسئلمالحظــــة: أجب عن كافة._____________________________________. 

 
كاربيد الحديد -حراري للحديدارسم الجزء الخاص بالصلب في مخطط التوازن ال ) أ ( -1س

 ودرجات الحرارة؟ عليه جميع األطوارووضح 
كاربيد الحديد -ط التوازن الحراري للحديدعدد أهم التحوالت التى تحدث في مخط ب)(  

 واكتب معادلة التفاعل لكل منها مع ذكر درجة الحرارة وتركيز الكاربون لكل تحول؟
 

 ي سّجـلت البيانات التالية الخاصة بٍاختبار الشد لعـّيـنة من سبيكة ألمنيوم قطرها األصل -2س
       (12.5 mm)  وطولها األصلي(50 mm)  
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قطرها النهائي عند الكسر وكان (kN 57.75) فٍاذا علمت أن العـّيـنة انكسرت نتيجة القوة        

(11.15 mm) (% 0.2)عند انفعال  حسب: ( أ ) ٍاجهاد الصمود (أو المبرهن)ا            
 (ج) معامل المرونة      (ب) اجهاد الشد األقصى                                
 .) النسبة المئوية للتخصر بالمساحة(هـالمئوية لٍالستطالة       ) النسبة( د                                    

 
 مما يلي: Uفقط ينفرعUاجب عن  -3س

 للصلب (صالدةالخواص الميكانيكية البنية المجهرية و ثير نسبة الكاربون علىتأما هو   ( أ )
 وضح ذلك مع الرسم. ؟)مطيليةومقاومة الشد القصوى و

رن مع الرسوم التوضيحية بين طريقتي برينيل وروكويل لقياس الصالدة من ناحية قا (ب) 
 خطوات اٍالختبار ودقته وسهولته واستخداماته.

ختبار القياسي اٍال عو نوالديناميكية ٍالحدى السبائك. ماه ة الصدمةقياس متان المطلوب (ج)  
اٍالختبار القياسية وكيفية وضح مع الرسم طريقة اجرائه وشكل عيـّنـة  ؟تقترحه  الذي 

 الديناميكية. الصدمة متانة حساب
  

                   



 الجامعة التكنولوجـيـة/ قسم هندسة المكائن والمعدات
 2009-2008امتحان الدور األول/ 

 الممتحنون: لجنة األنتاج والمواد                 المادة: خواص مواد                                                          
 الزمن: ثالث ساعات                                          الصف: األول                                         

 أجب عن أربعة أسئلة فقط . -1مالحظة: 
 درجة اٍالمتحان موزعة بالتساوي على األسئلة. -2            

 
 من ما يلي: فرعين فقطأجب عن  -1س

 (الرص) الذري له. ( أ ) ارسم التركيب البلوري لطور الفرايت واشتق معامل اٍالكتظاظ        
   )401) ، (010) ، (230) ، (122ارسم المستويات البلورية التالية: ((ب) 

 (ج) ما هي أسباب تكّون طبقة الحبيبات الطولية والمركزية في صّبـات المعادن؟ وما هي العوامل المؤثرة
 ة؟ وّضـح ذلك مع الرسم.ـعلى نسبها في الصّب     

 
 ا يلي:من م فرعين فقطأجب عن  -2س

 :لمكونات المادة ( أ ) اختر المادة المناسبة لصناعة ما يلي مع ذكر النسب المئوية التقريبية
 المغانط الدائمية. -3              أدوات القطع السريع.          -2ارات والكّسارات.       ففكوك الح - 1    
 أدوات الجراحة. -6لتسليح المستخدمة في البناء.     أسالك ا -5                         أدوات الطبخ.  -4    
 صمامات محركات السيارات. -8    المغانط المؤقتة.                    -7    

 (ب) ما هي أهم العناصر التي تكون موجودة أصال" والمسموح تواجدها حسب المواصفات العالمية في 
  المواصفات والخواص.مع ذكر تأثير كل عنصر على  الصلب الكاربوني وفي حديد الزهر؟ وّضحها      
 ماهي الغاية من اضافة العناصر السبائكية للفوالذ السبائكي؟ وّضح أهمية هذه العناصر والدور الذي (ج) 
 تلعبه في تحسين خواص الفوالذ.      

 
 ) في درجة Pb % 38) خليطا" ميكانيكيا" (يوتكتيك) تركيزه (Sn) والقصدير (Pbيكّون الرصاص ( -3س

        )183 °C) 183) في درجة (% 2.6) فٍاذا علمت أن أقصى قابلية ذوبان للرصاص في القصدير هي °C ( 
 ) وأن أقصى قابلية ذوبان للقصدير في الرصاص C°20) في درجة حرارة الغرفة (% 0.5وتنخفض الى (        
 ) في درجة حرارة الغرفة وأن درجة حرارة % 2.5) وتنخفض الى (C° 183() في درجة % 19.5هي (        
 ) بالترتيب، ارسم مخطط اٍالتزان الطوري C°231) و (C° 327تجمد عنصري الرصاص والقصدير هي (        
 ) بآفتراض أن جميع منحنيات السيولة والصالبة والتحوالت الطورية خطوطا" Pb-Snالحراري لنظام (        
 ) :Pb % 90) و (Pb % 25مستقيمة واستخدم المخطط لٍالجابة عن ما يلي لكل من السبيكتين (        
 ( أ ) ارسم منحنى التبريد عند تبريد السبيكة اتزانيا" من الحالة السائلة الى درجة حرارة الغرفة.       
 غرفة.(ب) احسب النسب الوزنية لألطوار الموجودة ومكوناتها في درجة حرارة ال       
 (ج) ارسم البنية المجهرية في درجة حرارة الغرفة مع التأشير على األطوار.        

 
 كاربون) الى درجة  %  0.5) من صلب كاربوني يحتوي (mm 2تـّم تسخين أربعة عّيـنات متماثلة سمكها ( -4س

       )820°C ( الطرق التالية: لفترة زمنية مناسبة ثـّم برّدت الى درجة حرارة الغرفة بٍاحدى 
 اخماد في الماء.  -3في هواء الورشة.                              -2داخل الفرن.                       -1             
 ) لساعة واحدة ثـّم التبريد بالهواء.C°250(اخماد في الماء ثـّم التسخين الى درجة  -4             
 ملة من المعامالت الحرارية المذكورة أعاله؟( أ ) ماذا تدعى كل معا       
 (ب) اشرح مع الرسوم التوضيحية تأثير كل معاملة من هذه المعامالت الحرارية على البنية المجهرية        

 والخواص الميكانيكية.             
 
 

 >>>>>>>>>> اقلب الصفحة لمتابعة بقية األسئلة



 من ما يلي: فرعين فقطأجب عن  -5س
 ( أ ) "تنتج كميات كبيرة من حديد الزهر األبيض صناعيا" على الرغم من محدودية استخدامه."  ناقش هذه        

 بيض ٍالنتاج أنواع أخرى من حديد العبارة بالتفصيل موضحا" مع الرسم امكانية استخدام حديد الزهر األ              
         ديدة. الزهر وخواص ومواصفات  األنواع الج              

 ) لقياس رقم الصالدة البرينيلية لقطعة من الفوالذ mm 5استخدمت كرة من الصب المقّسى قطرها ( (ب)       
 ). احسب صالدة القطعة. mm 1.3وكان قطر األثر على سطح القطعة (              
P/DP(مالحظة: للسبائك الحديدية                

2
P = 30 Kgf/mmP

2
P   حيثP ثل الحمل المسلط و تمD  تمثل قطر 

 أداة اٍالختبار).              
 منضدة معدنية لها أربعة أرجل مربعة المقطع ومتماثلة ومصممة لوضع أحمال على سطحها ال يتجاوز (ج)         

 غط علمت أن اجهاد الض). ماهو أصغر طول لضلع المقطع المربع لألرجل ٍاذا kN 100مجموعها (              
 ) بآفتراض توزيع حمل متجانس على جميع األرجل MPa 40المسموح به لمعدن أرجل المنضدة هو (              
 وزن المنضدة؟ وبٍاهمال              



 
 الجامعــــــة التكنولوجيــــــــة

 المكائن والمعدات هندسة قسم
 امتحان الفصل الثاني

 ونصفساعة    :الزمن                                                    خواص مواد هندسية :المادة 
U2009/4 /14    التاريح:                                                                      ولأال :الصف 

 
U ةاالسئلمالحظــــة: أجب عن كافة._____________________________________. 

 
كاربيد الحديد -حراري للحديدارسم الجزء الخاص بالصلب في مخطط التوازن ال ) أ ( -1س

 ودرجات الحرارة؟ عليه جميع األطوارووضح 
كاربيد الحديد -ط التوازن الحراري للحديدعدد أهم التحوالت التى تحدث في مخط ب)(  

 واكتب معادلة التفاعل لكل منها مع ذكر درجة الحرارة وتركيز الكاربون لكل تحول؟
 

 ي سّجـلت البيانات التالية الخاصة بٍاختبار الشد لعـّيـنة من سبيكة ألمنيوم قطرها األصل -2س
       (12.5 mm)  وطولها األصلي(50 mm)  
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قطرها النهائي عند الكسر وكان (kN 57.75) فٍاذا علمت أن العـّيـنة انكسرت نتيجة القوة        

(11.15 mm) (% 0.2)عند انفعال  حسب: ( أ ) ٍاجهاد الصمود (أو المبرهن)ا            
 (ج) معامل المرونة      (ب) اجهاد الشد األقصى                                
 .) النسبة المئوية للتخصر بالمساحة(هـالمئوية لٍالستطالة       ) النسبة( د                                    

 
 مما يلي: Uفقط ينفرعUاجب عن  -3س

 للصلب (صالدةالخواص الميكانيكية البنية المجهرية و ثير نسبة الكاربون علىتأما هو   ( أ )
 وضح ذلك مع الرسم. ؟)مطيليةومقاومة الشد القصوى و

رن مع الرسوم التوضيحية بين طريقتي برينيل وروكويل لقياس الصالدة من ناحية قا (ب) 
 خطوات اٍالختبار ودقته وسهولته واستخداماته.

ختبار القياسي اٍال عو نوالديناميكية ٍالحدى السبائك. ماه ة الصدمةقياس متان المطلوب (ج)  
اٍالختبار القياسية وكيفية وضح مع الرسم طريقة اجرائه وشكل عيـّنـة  ؟تقترحه  الذي 

 الديناميكية. الصدمة متانة حساب
  

                   



 الجامعة التكنولوجـيـة/ قسم هندسة المكائن والمعدات
 2006-2005امتحان الفصل األول 

 الممتحنون: لجنة األنتاج والمواد      المادة: خواص مواد                                                    
 الزمن: ساعة ونصف        الصف: األول                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ن ما يلي:م Uأربعة فروع فقطUتأشير وّضح بالرسم فقط مع ال  -1س
 ( أ ) بنية صبة قالب رملي وبنية صبة قالب معدني عند صب منصهر معدني عالي النقاوة 

 وبظروف صب متشابهة.       
 (ب) تصنيف المواد الهندسية.

 (ج) تأثير درجة حرارة الصب وتأثير كمية الشوائب على بنية صبات المعادن النقية تجاريا" 
  عند الصب في قوالب معدنية.     

 (د) تأثير معدل التبريد على معدلي التخليق والنمو عند تجمد منصهر معدني. 
 عيب األنخالعة الطرفية السالبة وعيب الحدود الحبيبية في تركيب السبائك. (هـ) 

 (و) تأثير األفراط في التبريد على حجم النوية الالزم لضمان اكتمال تجمد منصهر معدني. 
 

 ) وطول ضلع القاعدة السداسية المنتظمة هو HCP) هو (Tiان التركيب البلوري للتيتانيوم ( -2س
        )0.295 nm0.468( لبلورةا ) وارتفاع nm :والمطلوب ما يلي ( 

 ( أ ) احسب معامل الرص الذري. 
 هن ذلك. )  وحدد أيهم األسهل لألنزالق ولماذا؟ برh002)  ،  (1k00)  ،  (21i0(ب) ارسم (

 
 من ما يلي:  فرعين فقطأجب عن  -3س

 ( أ ) "تعتبر البنية الشجيرية من عيوب صبات السبائك." ناقش هذه العبارة بالتفصيل 
 موضحا" مع الرسم أسباب تكّون البنية الشجيرية ومساوئها وطرق تجنبها أو معالجتها        
 بعد ظهورها.        

 اختيار المادة الهندسية المناسبة لتصنيع األجزاء الهندسية؟  (ب) ما هي العوامل المؤثرة على
 وما هو العامل األكثر تأثيرا" في هذا األختيار؟       

 وّضح مع (ج) ما هي خواص وظروف تكّون طبقة الحبيبات الطولية في بنية صبات المعادن؟ 
 طبقة من خالل السيطرة الرسم السبل التكنولوجية المستخدمة لتقليل احتمال ظهور هذه ال     
  على ظروف الصب.      



 الجامعة التكنولوجـيـة/ قسم هندسة المكائن والمعدات
 2009-2008امتحان الدور الثاني 

 الممتحنون: لجنة األنتاج والمواد  المادة: خواص مواد                                                         
 الزمن: ثالث ساعات                  الصف: األول                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .                                        مالحظة: أجب عن أربعة أسئلة فقط.                                       

 
سداسي منتظم محكم من  (C˚ 880) يؤدي تسخين معدن التيتانيوم الى تغّير تركيبه البلوري في درجة ( أ )-1س

وارتفاع البلورة  (nm 0.292)هو  ب مركزي الجسم ، فٍاذا علمت أن قطر ذرة التيتانيومالى مكع الرص
 معامل الرص الذري. )2) حجم البلورة (1نقصان في: (لزيادة أو المقدار اأوجد (0.463nm)  السداسية

 ( 002 ) , ( 110 ) , ( 111 ) , ( 103 )ارسم المستويات البلورية التالية:    (ب) 
 

متكونة في الصبة والعوامل اذكر اهم الطبقات الو وضح ذلككيف تتصّلب أو تتجمد المعادن والسبائك؟  ) أ( -2س
  ى نسب الطبقات. ادعم جوابك بالرسوم التوضيحية.المؤثرة عل

 (ب) قارن بالتفصيل مع الرسوم التوضيحية بين:
 أكتب معادلة التحّول. في الصلب وشروط حدوثهما. ل اليوتكتيكي والتحول اليوتكتويديالتحو -1             
 .الزهر الكرويوحديد  الرمادييد الزهرص الميكانيكية لحدالتركيب الكيميائي والبنية المجهرية والخوا-2        

 
 من ما يلي: فرعين فقطأجب عن  -3س

؟ وّضح مع الرسم أحد اٍالختبارات وكيف يتم قياسها (متانة الصدمة) ( أ ) ما المقصود بالمتانة الديناميكية
 الميكانيكية لقياس المتانة ومواصفات عّينة اٍالختبار القياسية.

 فقط في المسقط متماثلة (تظهر اثنان منها rivetsمنيوم بواسطة أربعة براشيم (ب) تم ربط صفيحتين من األل
 اجهاد ت أّنالشكل ، فٍاذا علم ) كما فيKN 10وقيمتها (  Fاألمامي الموضح في الشكل) وسلطت القوة 
حـّمـل القوة ) أوجد أصغر قطر للبراشيم بحيث تتMPa 75القص المسموح به لمعدن البرشام هو (

 المسلطة.                    

 
 

 ) وطولها القياسي mm 9ذات مقطع دائري قطره ( أختبرت عينة من فوالذ متوسط الكاربون (ج)
     )50 mm( وكانت النتائج كما يلي: باختبار الشد 

 mm 8، القطر النهائي=  mm 57= الطول النهائي ، kN 37= أقصى حمل،  kN 25حمل الخضوع= 
 التخصر بالمساحة نسبة ، ، نسبة األستطالةالشد االقصى  الخضوع ، اجهاد اجهادأوجد ما يلي: 

 
 

 ٍاقـلـب الصفحـــــــــة لـطـفـا"  >>>>>>>>>>>>>>>                                              

F 

F 



 
 األوستينايت غير المستقر ، األوستينايت المستقر ،  التالية:( أ ) وّضح مع الرسم المصطلحات -4س

 نسايت.األوستينايت المتخلف ،  المارت                                                              
(ب) كيف تجرى عملية التقسية المباشرة للصلب؟ وما هي خواص ومساويء الصلب بعد عملية التقسية         

 .سوم التوضيحيةرمعالجة هذه المساويء؟ اشرح مع ال هذه؟ وكيف يتم
 

 من ما يلي: فرعين فقطأجب عن  -5س
وضح خطوات الحصول على مخطط اٍالتزان الطوري الحراري عمليا" (داخل المختبر)، وما هي األانواع  ( أ )

 شكل كل مخطط واذكر مثال لكل نوع؟ وضح برسوم واضحةاألساسية لهذه المخططات؟ 
 ي الخواص التي يجب أن تتوّفـر في صلب السرعات العالية آلستخدامه في عدد القطع؟ اكتب نبذةما ه )(ب
 .ية الداخلة في تركيبه والدور الذي تلعبه هذه العناصرمختصرة عن هذا الصلب والعناصر األساس               

 ة طريقة اجرائه.التكـّور؟ اشرح مع الرسوم التوضيحي (أو تخمير) ما هي الغاية من تلدين(ج) 
 

 
                                                



 الجامعة التكنولوجـيـة/ قسم هندسة المكائن والمعدات
 2006-2005 امتحان الدور الثاني

 الممتحنون: لجنة األنتاج والمواد      المادة: خواص مواد                                                    
 الزمن: ثالث ساعات         الصف: األول                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .                                                                               مالحظة: أجب عن أربعة أسئلة فقط.

 
 ). Fe-Fe3Cكاربيد الحديد (-) ارسم مخطط األتزان الطوري الحراري للحديد أ (-1س

 )  C% 1.1) والثانية ( C% 0.3(ب) تّم تبريد صّبتين من الصلب الكاربوني تحتوي األولى (       
 لة السائلة الى درجة حرارة الغرفة، قارن بين الصّبتين من ناحية:يا" من الحانتبريدا" اتزا             

 % الوزنية لألطوار في درجة حرارة الغرفة -2                           منحنيات التبريد -1           
 الميكانيكي % الوزنية لمكونات الخليط  -4البنية المجهرية                            -3           
 .)الخواص الميكانيكية (صالدة ومطيلية -5           

 )  nm 0.249ان التركيب البلوري للنيكل هو مكعب مركزي الوجه وقطره الذري ( -2س
 ( أ ) احسب حجم البلورة       
 (ب) احسب معامل الرص الذري        
   ) 111أّن المستوي  ( )  وبرهن 110() ،   111) ،  ( 002ارسم المستويات البلورية ((ج)        

 األسهل لألنزالق. هو             
 )  C% 0.5) من صلب كاربوني يحتوي ( mm 2تّم تسخين أربعة عينات متماثلة (سمكها   -3س

 ) لفترة زمنية مناسبة ثّم بّردت الى درجة حرارة الغرفة بٍاحدى الطرق  C˚ 830الى درجة (       
  التالية:  ( أ ) داخل الفرن             (ب) في الهواء                       (ج) اخماد بالماء       

 ) لفترة نصف ساعة ثّم التبريد  C˚ 250( د ) اخماد بالماء ثّم التسخين الى درجة (                  
 بالهواء.                         

 ة من المعامالت الحرارية المذكورة أعاله؟ اشرح مع الرسوم التوضيحية ماذا تدعى كل معامل        
 ر كل معاملة حرارية على البنية المجهرية والخواص الميكانيكية.تأثي        

 صبات المعادن النقية  ( أ ) اشرح مستعينا" بالرسوم التوضيحية تأثير معدل التبريد على تجّمد-4س
 الحبيبات الناتجة بعد التجّمد ونسبها في الصبة، ثّم قارن بنية صبة  حجمتجاريا" وشكل و             
 قالب رملي وبنية صبة قالب معدني.             

 (ب) مالمقصود بصالدة المادة؟ عّدد ثالثة أنواع أساسية ألختبار الصالدة وميزة كل منها مبّينا"        
 دة لكل نوع مع تعريف لكافة الرموز.القانون المستخدم لحساب رقم الصال             

  من ما يلي: فرعان فقط اشرح بالتفصيل مع الرسوم التوضيحية  -5س
 نه و % الوزنية لمكوناته وخواصه وبنيته ( أ ) طور الليديبورايت في حديد الزهر: طبيعة تكّو       

 المجهرية.              
 ة لحديد الزهر الطروق.(ب) طرق انتاج وخواص والبنية المجهري       
  (ج) العوامل التي تؤدي الى عدم انتظام التركيب البلوري للمعادن.        



 الجامعة التكنولوجـيـة/ قسم هندسة المكائن والمعدات
 2007-2006امتحان الدور األول/ 

 الممتحنون: لجنة األنتاج والمواد                 المادة: خواص مواد                                                          
 الزمن: ثالث ساعات                                          الصف: األول                                         

 فقط.مالحظة: أجب عن أربعة أسئلة 
                                                                                                                                                 

          ، بعمود ذو مقطع سداسي منتظم وبٍاتجاه محور العمود ) شاقوليًاKN 200ق حمل مقداره (تـّم تعلي ) أ(  -1س
 أصغر ضلع للمقطع احسب (MPa 160)  علمت أن اجهاد الشد المسموح لمعدن العمود هو فٍاذا               
 اجهاد الشد المسموح. العمود بحيث ال يتجاوز السداسي           

 لقياس رقم الصالدة البرينيلية لعينة من األلمنيوم (mm 5)ستخدمت كرة من الصلب المقّسى قطرها (ب) ا        
 احسب صالدة العينة. (mm 1.5)وكان قطر األثر على سطح العينة                

 
 نها.ّوـليل الصلبة والقواعد التي تتحـّكـم في تكا( أ ) اشرح مع الرسم أنواع المح -2س

الرسم السبل  ّون طبقة الحبيبات الطولية في بنية صبات المعادن؟ وّضح معـهي خواص وظروف تك(ب) ما       
 التكنولوجية المستخدمة لتقليل احتمال ظهور هذه الطبقة من خالل السيطرة على ظروف الصب.

 
 :وادعم جوابك بالرسوم التوضيحية من ما يلي فرعين فقطأجب عن  -3س

 انتاج وخواص والبنية المجهرية لحديد الزهر المطيلي؟ما هي طرق ( أ )          
 . عن الصلب المقاوم للصدأ رةصمخت(ب) اكتب نبذة          
الصلب بعد عملية التقسية هذه؟  ئكيف تجرى عملية التقسية المباشرة للصلب؟ وما هي خواص ومساو(ج )          

 ؟ئوكيف يتم معالجة هذه المساو
 

من  مبكانيكيًا ) خليطًا C° 960) والفضة (درجة انجمادها  C° 1083يكـّون النحاس (درجة انجماده  -4س
، فٍاذا علمت أن الخليط يتكـّون في درجة الغني بالنحاس βالغني بالفضة والمحلول الصلب  αالمحلول الصلب 

)780 °C  () 28.5وبتركيز °C درجة ) في  % 8.8ي (أقصى قابلية ذوبان للنحاس في الفضة ه ) وأن
)780 °C ) في درجة حرارة الغرفة، وأن أقصى قابلية ذوبان للفضة في النحاس  % 0.5) وتنخفض الى (

) في درجة حرارة الغرفة، ارسم مخطط اٍالتزان  % 1) وتنخفض الى ( C° 780درجة () في  % 8هي (
مستقيمة  حوالت الطورية خطوطًاالطوري الحراري بافتراض أن جميع منحنيات السيولة والصالبة والت

 ) Cu% 95) و ( Cu% 20واستخدم المخطط لٍالجابة عن ما يلي لكل من السبيكتين (
 من الحالة المنصهرة الى درجة حرارة الغرفة. اتزانيًا عند تبريد السبيكة تبريدًا التبريد( أ ) ارسم منحنى         
 رفة؟وزنية المئوية في درجة حرارة الغ(ب) ما هي األطوار الموجودة ونسبها ال        
 بيكة في حالة وجوده؟(ج ) ما هي النسبة الوزنية المئوية لمكونات الخليط الميكانيكي في الس        
 ( د ) ارسم البنية المجهرية في درجة حرارة الغرفة.        

 
 من ما يلي: فرعين فقطأجب عن  -5س

 فٍاذا علمت FCCالى  BCC) من  C° 910ري للحديد عند تسخينه في درجة (( أ ) يتغـّيـر التركيب البلو        
 فـي:) أوجد مقدار التغـّيـر  nm 0.25أن القطر الذري للحديد هو (              
 معامل الرص الذري. -2حجم البلورة.         -1              

 بكات البلورية." ناقش هذه العبارة بالتفصيل"تعتبر اٍالنخالعات وحدود الحبيبات من عيوب الش(ب)         
 تأثير وجود هذه العيوب على عملية التشكيل الميكانيكي للمعادن. رسمووّضـح مع ال              

 (ج ) اشرح مع الرسم طبيعة تكـّون طور البيراليت في الصلب وخواصه والنسبة الوزنية المئوية لمكوناته.        
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 درجة لكل سؤال). 20مالحظة: أجب عن أربعة أسئلة فقط  (

 
 ) فٍاذا علمت اّن أقصى C° 183) في درجة (Pb% 38تركيزه ( ميكانيكيًا يكـّون الرصاص والقصدير خليطًا -1س

 ) في درجة حرارة % 0.5) و (C° 183) في درجة (% 2.6قابلية ذوبان للرصاص في القصدير هي (        
 ) % 2.5) و (C° 183) في درجة (% 19.5الغرفة، وأّن أقصى قابلية ذوبان للقصدير في الرصاص هي (        
 ) C° 231) و (C° 327د الرصاص والقصدير هي (ـّمـفي درجة حرارة الغرفة، وأّن درجة حرارة تج        
 واستخدم المخطط لٍالجابة عن ما يلي لكل  Pb-Sn رسم مخطط اٍالتزان الطوري الحراري لنظامبالترتيب، ا        
 ) :Pb% 90) و (Pb% 25من السبيكتين (        
  ]درجات  4 [من الحالة السائلة الى درجة حرارة الغرفة.  ( أ) ارسم منحنى التبريد عند تبريد السبيكة اتزانيًا 
  ]درجات  8 [ .وار في درجة حرارة الغرفة(ب) احسب % الوزنية لألط 
  ]درجات  4 [ .(ج) احسب % الوزنية لمكونات الخليط الميكانيكي في السبيكة في حالة وجوده 
 ]درجات  4 [ .البنية المجهرية في درجة حرارة الغرفة مع التأشير على األطوار ( د) ارسم 
  

 ) :nm 0.25وقطره الذري ( FCCالوجه ٍاّن التركيب البلوري للنيكل هو مكعب مركزي  -2س
 درجات ] 5[     ( أ) احسب حجم البلورة (برهن أي قانون مستخدم).       
 درجات ] 7[       (ب) احسب معامل الرص الذري.       

 درجات ] 8[          ( 002 ) , ( 110 ) , ( 111 ) , ( 103 )   التالية: (ج) ارسم المستويات البلورية        
 

 القانون  ة؟ اشرح ثالثة أنواع أساسية آلختبار الصالدة وميزة كل منها مبـّيـنًاأ) ما المقصود بصالدة الماّد ( -3س
 المستخدم لحساب رقم الصالدة لكل نوع مع تعريف لكافة الرموز.              

 ) لرفعmm 40قطع قطرها ((ب) تستخدم في احدى ورش تصليح السيارات أربعة أعمدة متماثلة دائرية الم        
 ) وذلك بوضع عمود واحد في كل ركن من أركان المنـّصـة. ما هو KN 11.7منّصـة حديدية وزنها (               
 أقصى وزن للسيارة تستطيع هذه المنّصـة أن تتحـّمـله دون تجاوز قيمة ٍاجهاد الضغط المسموح به للمعدن                
  ) بآفتراض توزيع ثقل متجانس على جميع األعمدة.MPa 18ي صناعة األعمدة وهو (المستخدم ف               

 
 وشكل وحجم  اشرح مع الرسوم التوصيحية تأثير معدل التنريد على تجـّمـد صبات المعادن النقية تجارّيـًا( أ)  -4س

 ّبـة قالب رملي وبنية صّبـة قالب معدني. الحبيبات الناتجة بعد التجـّمـد ونسبها في الصبة، ثـّم قارن بنية ص              
 (ب) قارن مع الرسوم التوضيحية بين طريقة انتاج وخواص والبنية المجهرية لحديد الزهر األبيض وحديد         

 الزهر الرمادي.                 
 

 ميكانيكية تحـّول  قارن مع الرسوم التوضيحية بين آلـّيـة أو( أ) ما المقصود باألوستينايت غير المستقر؟  -5س
 يراليت وآلـّيـة تحـّوله الى مارتنسايت. ڀاألوستينايت غير المستقر الى               

 ال ينصح عاّمـة بتقسية أجزاء هندسية كبيرة الحجم من الصلب الكاربوني تقسية مباشرة بالتبريد السريع  "(ب)         
 طريقة ٍاجرائها مع الرسم. لتفصيل واقترح طريقة تقسية بديلة موّضـحًا. ناقش هذه العبارة با"في المــاء                 
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 درجة لكل سؤال). 20مالحظة: أجب عن أربعة أسئلة فقط  (
 

 ) من المعلومات التالية:X-Yارسم مخطط اٍالتزان الطوري الحراري لنظام ( -1س
 )C° 800هي ( Yوللعنصر  )C° 1000هي ( Xدرجة حرارة التجمد للعنصر  *      
 ) C° 700) في درجة (% 10في الحالة الصلبة هي ( Yفي العنصر  Xأقصى قابلية ذوبان للعنصر  *      

 ) في درجة حرارة الغرفة% 2و (         
 في درجة  )% 8) و (C° 700) في درجة (% 20هي ( Xفي العنصر  Yأقصى قابلية ذوبان للعنصر  *      

 حرارة الغرفة           
 )X% 40) تركيزه (C° 700ن خليط ميكانيكي في درجة (* يتكـّو       

 ) :X% 85) و (X% 30واستخدم المخطط لٍالجابة عن ما يلي لكل من السبيكتين (
  ]درجات  4 [من الحالة السائلة الى درجة حرارة الغرفة.  ارسم منحنى التبريد عند تبريد السبيكة اتزانيًا ( أ)

  ]درجات  8 [جة حرارة الغرفة احسب % الوزنية لألطوار في در(ب) 
  ]درجات  4 [(ج) احسب % الوزنية لمكونات الخليط الميكانيكي في السبيكة في حالة وجوده 

 ]درجات  4 [البنية المجهرية في درجة حرارة الغرفة مع التأشير على األطوار  ( د) ارسم
  

 فٍاذا  BCCالى  HCPمن  C° 880ري في درجة تركيبه البلو رـّيتسخين معدن التيتانيوم الى تغـ ( أ) يؤدي -2س
 ) احسب مقدار nm 0.463) وارتفاع البلورة السداسية (nm 0.292علمت أّن الفطر الذري للتيتانيوم هو (              
 ص الذري.رالزيادة أو النقصان في معامل ال              

 نية المجهرية لحديد الزهر الطروق.(ب) وّضـح مع الرسم طرق انتاج وخواص والب        
 

 اٍالنفعال ووّضح  -( أ) أجري اختبار الشد على عبنة من الصلب المنخفض الكاربون. ارسم منحنى اٍالجهاد -3س
 عليه جميع الخواص الميكانيكية التي يمكن الحصول عليها مع تعريف هذه الخواص وطريقة حسابها.     

                                                                                                             في المسقط منها فقط اثنانمتماثلة (تظهر  rivetsبواسطة أربعة براشيم م من األلمنيو (ب) تم ربط صفيحتين
                                                                                                                        ت أّن اجهادفٍاذا علم ، الشكل ) كما فيKN 10وقيمتها (  F وسلطت القوةفي الشكل) األمامي الموضح  
 الق�وة  للبراش�يم بحي�ث تتحـّم�ـل   ) أوج�د أص�غر قط�ر    MPa 75الق�ص المس�موح ب�ه لمع�دن البرش�ام ه�و (       

                      المسلطة.

 
 

 ( أ) ما المقصود بمركز التجمد؟ وّضـح مع الرسم تأثير معدل التبريد على حجم مركز التجمد الالزم لضمان  -4س
 استمرار عملية تجمد منصهر معدني.              

   بارة بالتفصيل موضحًا. ناقش هذه الع״يعتبر اٍالنعزال أو التكـّتـل الكيميائي من عيوب صـّبـات السبائك  ״(ب)         
 أسباب حصول هذا اٍالنعزال ومساوئه وطريقة معالجته. ادعم جوابك بالرسوم التوضيحية.               

 
 ( أ) ما هي الغاية من تلدين التكـّور؟ اشرح مع الرسوم التوضيحية طريقة اجرائه. -5س

 آلستخدامه في عدد القطع؟ اكتب نبذة عالية(ب) ما هي الخواص التي يجب أن تتوّفـر في صلب السرعات ال        
 مختصرة عن هذا الصلب والعناصر األساسية الداخلة في تركيبه وطرق تقسيته.               
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