فصل الربيع 2015/2014

كلية الهندسة – جامعة مصراتة

االمتحان النهائي لمقرر /تصميم اجزاء االت  2ورقمه هـ مك 305
التاريخ2015/07/27/

القسم /الهندسة الميكانيكية
الزمن /ثالث س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعات
أستاذ المادة /أ .نبيل محيسن

اسم الطالب..................... ..........................................:

رقم الطالب......................................:

اجب عن األسئلة التالية :
السؤال األول 10 (:درجات)
محمل بتروف يملك المعطيات التالية 1.5in – diam x 1.5 in-long 180oوالحمل المؤثر علي المحل هو 500lb
وخلوص نصف قطري  0.0015inوسرعة دوران 30rev/sوان µ=0.000004lb.s/ in2و Ɛ=0.58احسب كال من :
-1
-2
-3
-4

رقم سمر فيلد )) sammer felid
أقل سمك للغشاء
معامل االحتكاك
العزم الناشئ عن قوى االحتكاك

السؤال الثاني 20 ( :درجات)
محمل انزالقي مركزي بشكل جزئي ويملك المواصفات التاليه :
 100mm dia x 150 mm long x 120oوأقل سماكة غشاء لطبقة الزيت تساوي  0.025mmوالخلوص القطري
يساوي  0.09mmالزيت المستخدم من نوع  SA6 10والحمل المؤثر علي وحدة المساحة يساوي  0.57Mpaوسرعة
دوران  900rpmومعدل التبريد()C1يساوي  11.5w/m2cو))c2تساوي  8فأحسب :
-1درجة حرارة الغشاء -2القدرة الضائعة على االحتكاك -3االرتفاع المتوقع في درجة حرارة المبيت.
السؤال الثالث8 ( :درجات)
تعشيقة ترسيه مكونة من ترس صغير (بنيون),الترس القائد و عدد أسنانه  16سن و متشابك مع ترس مقاد عدد أسنانه
 40سن و الخطوة القطرية تساوي ,2ارتفاع الجزيء العلوي( )Addend.للسن والجزيء السفلي() Duodenumهما
على التوالي1.2/p,1/pو زاوية الضغط  20ₒاحس كل من
أ-الخطوة الدائرية ب -المسافة المركزية ج-نف قطر دائرة االساس.
السؤال الرابع12 ( :درجات)
في الشكل المبين محرك كهربائي قدرته تساوي 1hpو سرعة دورانة  1800rev/minو الدوران بتجاة عقارب الساعة
و موجود علي العمود بنيون ذو اسنان حلزونية و عدد اسنانة  18سن و زاويت ضغط طبيعية تساوي  20ₒوزاوية
حلزون  30ₒو الخطوة القطرية الطبيعة هي 12سن لكل انش.المطلوب كل من :
أ-بين مخطط الجسم الحر في ثالث ابعاد لكل من عمود المحرك و البنيون
ب-بين واحسب القوي المؤثرة على البنيون
ج-قوي ردود االفعال في المحمل في كل من A

بقية األسئلة خلف الورقة
الصفحة  1من 2

السؤال الخامس10 ( :درجات)
ترس عدل متواجد علي عمود و الخطوة القطرية لة تساوي  8اسنان لكل انش ,وجه( )faceيساوي 1.5 inو عدد اسنان
الترس  16سن و زاوية الضغط ◦ 20ومعدن السن المستخدم , AISI 1020 steelمعامل االمان يساوي , 3سرعة دوران
مساوية  1200 rev/minو تطبيقات عادية فاحسب القدرة المنقولة بواسطة الترس
انتهت االسئلة تمنياتي بالتوفيق
ملحق 1

ملحق 2

الصفحة  2من 2

