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 الخالصة

فييهذاييلعذع تمييسذخييمذعمييخ سعمذةمييتلفذمييظام ذم خكمييتذ ةةييتمذع ييخ  مذ خك ظييتذمخاك ييت ذ

ع مييم تذلع س ييتذ كمةةلمييتذع  ئملالع ظييتذمييرذعال ييلذ ةةييمذعال خ ييتمذع  كمييتذعال خ ييتسظتذفييهذ

(ذON/OFFع تمييسذع مرخييم ذخييمذعال خمييتسذ كييالذع  ييمتمذعالخفييتاهذللذع ل يي ذع م ييسسذ اييلعذ

 لضيييتذ يييدذعميييخ سعمذع  يييمتمت ذع خةتمييي ظتذلع ذع خ كميييتذع تت ظيييتذ خ مظييي ذعميييالعةتذع م ييي  ذ

ذع ئلع هذلخ رظقذ مكظتذخ  مذع مل  ذ.

ةراييتذل ييسذعمييخ سمةتذةمييتلفذمييظام ذم خكمييتذ كييخ  مذ تظرييت ذم يي  ذعالمييالعةتذع ئلع ظييتذفييهذ

ذم سس ذمرذعمخ تسمذ ةت مذمخ ممتذأل متسذسع م ذع مظام ذع مغكرت.

ةمييللفذع ميييظام ذعاللسذ ل يييمعذع خمييسذ كيييالذم يييسعذع مميييظامذع خةييت هذع خل ييي ذميييرذعميييخ سعمذ

ذم سسذذع  ئملمظ تة هذ غمضذعظرت ذعمالعةتذع م   ذع ئلع هذ كالذممتفتذم سس .

ع خةتميي هذل ت خييسع سذمييرذسع ييم ذع ييخ  مذذأمييتذع ةمييللفذع خييتةهذفرييسذع خمييسذ كييالذم ييسأذع ممييظام

ذ اهذ.ع ع  خملةظتذ مم ذ ئلعذع غمضذلع خمتسعذ كالذع م سسذع خةتم هذ

ل ييسذخييمذعفييمعاذع خفييتمةذع تمكظييتذع م خ مظييتذلعضييتفتذع ييالذع سمعمييت ذع ةةمظييتذع خييهذخةاييل ذ

 كييالذ مكظييت ذع  مييت ت ذع مظتضييظتذمييدذعفييسذخ رظييقذعفضييسذمييكلحذةمييللفذ ييخ  مذل كخ رظييقذ

عسعاذ ييسذمةةلمييتذ.فييهذاييلعذع تمييسذخميي ذعالمييختتةتذ  ييمعمفذع  تميي تذع م خكمييتذ غييمضذفييهذ

عفييمعاذ مكظييت ذع م ت ييت ذ كييالذع مةةلمييتذع ممييخ سمتذمييدذاييل ذع  ييمعمفذ مةييتمفذ مييتخ ة(ذ

ذ  ةئتمذع ةخت فذع م ت ت .ذل مةتمفذعخلذملشدذذع مظتضهذل ل حذ معمفذ ئم ت ظت

ل يييسذعةئيييم ذةمييي تذع  ايييتاذممخ  يييكتذلذع ةةمظتخمييي ذع مرتمةيييتذ يييظدذع ةخيييت فذع تمكظيييتذع 

(ذ مل خظييتذع متتمظييتذ مخ مييي ذع  اييهذلمييدذ يي سذايييل ذ%3.4(ذ كل يي ذع م ييسسذلذ 7.5% 

فييييهذعسعاذع مةةلميييتذع خل يييي ذذ(ذذ%09ع ةخيييت فذخ يييظدذعدذةميييي تذع  ميييتا ذ كمةةلمييييتذفيييلقذ 

مرخم ييتذع مرخم ييتذ.ذظم ييدذعالمييخةختفذل كييالذضييلاذع ةخييت فذع ممخ  ييكتذعدذاييل ذع مةةلمييتذع 

ظم ييدذخا ظرئييتذ مكظييتذ كييالذمفمل ييتذمخةل ييتذمييدذع تمكظييت ذذفييهذع مفييتال ذع  ييةت ظتذل  مييتا ذ

ذ ت ظت.
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 فمئلمظتذع تمعق

هل عم ذع ختكظمذع تت هذلع   ثذع تكم  
/ذع فتمتتذع ممخة مظتذ كظتذع ئةسمت  

  ممذاةسمتذع  ظ ت

انتاج الفورفورال و االيثانول الحيوي من نشاره الخشب 

 بطريقة التخمر البايولوجي

 من قبل

 احمد مصطفى صادق

 ) بكلوريوس هندسة بيئية (
 

 بٳشـراف

محمد نصيف  د. أ.م.                                لبنى عبدالجبارالزبيدي أ.م.د.

 عباس

رجب هـ 8142 اذار م 7301   

جامعة الة/ كلية الهندسة في هندسة البيئرسالة مقدمة الى قسم 

في  علوم ماجستير درجةكجزء من متطلبات نيل  المستنصرية

 هندسة  البيئة
 



 الخالصة

المواد الكيميائية  احد 2O4H5Cيعتبر فورفورال، وهو مركب عضوي صيغتة الكيميائية 

جنبا إلى جنب مع اثنين من مشتقاتة )حمض ثنائي الكربوكسيل الفوران ها تم اختيارالتي  المهمة 

 مادة كيميائية وفقا لوزارة الطاقة األمريكية. 30وحمض الليفولينيك( باعتبارها واحدة من اهم 

وشهدت هذه الدراسة التركيز على إنتاج فورفورال من نوعين مختلفين من نشارة الخشب، 

ب فاريري( والخشب األحمر )سيكويا دائمة الخضرة( باعتبارها والتي كانت شجرة التنوب )تنو

 .المخلفات الزراعية نظرا النها توفر على مدار العام مع كمية كبيرة وفي كل مكان في العراق

وقد أجريت عملية اإلنتاج بواسطة طريقة جديدة  لم تستخدم أبدا قبل هي التقنية البيولوجية 

حية الدقيقة  وهي الخميرة )خميرة الخباز( تم الحصول عليها من باستخدام نوعين من الكائنات ال

 السوق المحلية والعفن )اسبرجالس نايجر( معزولة عن الهواء المحيط .

العمل المختبري شمل أوال تحدد مقدار هيميسيلولوز في كال النوعين من نشارة الخشب 

ة قعفن المعزول أعاله بالطريجهاز سوكسلت وتشخيص )اسبرجالس نايجر( ال بواسطة التي كانتو

 .الحديثة لعلم األحياء الجزيئي

تم إجراء تجارب انتاج الفورفورال في مجموعة مختلفة من الظروف من حجم الماء المقطر 

(، درجة الحموضة، درجة الحرارة acidWمض باعتباره معالجة اولية )احال(، وزن Vكوسط سائل )

(Co ( وقت عملية التخمير ، )t مع )( )خميرة الخباز( كمية مختلفة من كمية الخميرةyeastW و )

 (.moulddقطر العفن )اسبرجالس نايجر( )

ساللة العفن ) اسبرجالس نايجر( المعزولة من الهواء المحيط اضهرت النتائج ان  وقد 

 .% 98بنسبة  NCBIفي  الموجودةمتطابقة مع تتابع قاعدة البيانات 

كما أظهرت النتائج وجود تكوين جيد جدا من الفورفورال بواسطة الطريقة البيولوجي 

هي (غرام من نشارة الخشب في ظروف التشغيل المثلى من الخميرة )خميرة الخباز 1وكانت إنتاجية 

غم للشجرة التنوب )تنوب فاريري( والخشب األحمر )سيكويا دائمة   0.2145وغم   0.1862

توالي، في حين استخدام العفن )اسبرجالس نايجر( تم التوصل إلى إنتاج فورفورال الخضرة( على ال

غم للشجرة التنوب )تنوب فاريري( والخشب األحمر )سيكويا دائمة  0.2180غم و   0.1815إلى 

الخضرة( على التوالي. لذلك، كان اإلنتاج من خالل الخميرة )خميرة الخباز( افضل مقارنة مع العفن 

 س نايجر(.)اسبرجال

تم دراسة التخلص واستخدام بقايا نشارة الخشب المتخلفة بعد االنتهاء من إنتاج فورفورال،

من انتاج الفورفورال بطرق امنة اقتصادية وصديقة للبيئة وصوال الى مستوى متبقي صفري من 

دام نفس خالطريقة االولى، عن طريق تحويل بقايا نشارة الخشب إلى اإليثانول باست خالل طريقتين،

خميرة )خميرة الخباز( التي تستخدم في إنتاج فورفورال في حين أن الطريقة الثانية كانت تستفيد 

 ملية.لتعزيز التربة الر مثبتةإنتاج اإليثانول الحيوي( إلعداد المواد  بعد) نشارة الخشب من بقايا

ذ  



 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المستنصريةالجامعة 

 كلية الهندسة

 قسم الهندسة الكهربائية

 
 

 

 

 

 

   الدي باستخدام المواد مابعد الماديةڤيڤڨ تحسين أداء هوائي

 
 

 

 رسالة 

 مقدمة الى قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة / الجامعة

المستنصرية   

كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير علوم    

) االلكترونيك واالتصاالت (في الهندسة الكهربائية   
 

 
 

 

 من قبــــل

 أدهـــــم ربيـــــع عزيـــــــز

 

 بأشــراف

 أ.م. زيد أسعد عبد الحسين    و    م.د. طه أحمد عليوي

 
 

ذ  

 هـ 1437  القعدة وذ  م 2016أيلول  



 الخالصــــــة

مع امكانية قة متوافالحديثة والضوابط الساسية في االنمم  الساسلكي  اال اتبلطتميتطرق البحث الى ال

يمكن  يهوائ مما ادى الى ان يصب مجال الدارسة في تحقيق تصميم لتحديثاة يقابل و إعادة التشكيل

 مع اضافة مركباتهوائي مطوي على أساس هيكل فيفالدي  صمم . في هذه الدراسة،ل  استيعاب ذلك

ن وعلى الرغم م .واسعة النطاق لتطبيقات سلبيةالكهرومغناطيسية ال خصائصالذات  (MTMال )

، صغير الحجم، خفيف الوزن وسهل ة من التردداتغير محدود يمهر حزمةفيفالدي الهوائي 

ضع  المنتقلة وكذلك ال يمكن و بسبب الموجات السطحية الربح، يعاني من انخفاض  ع، ولكنيصنتلا

الهوائيات في ان تستعمل خارج  داخل االنممة بسبب اتجاة االشعاع الذي يحصر هكذا نوع من

ذات الخصائص  (MTMالـ )إدخال  ةطريقالباحث قد تركز على . ولذلك، فإن اهتمام االنممة

لذي واتم تطويره على أساس منهجي الذي  مطويمع التصميم السلبية الكهرومغناطيسية احادية ال

 مادةعلى  7ملم 5×5احة من مس (MTMـ )ال وحدة، تصميم إلى أربعة أجزاء: أوالا   ميقست يمكن

انيا، تم . ثمعها وحدة عدديا وتحليليا، ثم مقارنة القياسال. تم تقييم خصائص (االيبوكسي-FR4ال)

. ثالثا، (االيبوكسي-FR4 ـ )على ال 2mm 41×51 ن مساح هوائي مالمم لتصميم نتطبيق نهج م

عرض. بيضاوي مست بشكلتفلون ال مادهعلى التصميم طوي نقوم ب نتيجةوصول إلى أفضل عند ال

. يتم تقييم أداء جميع الهوائيات المقترحة Uشكل حرف ( بMTMـ)الالمطوي بحيط الهوائي ن، رابعاا 

أنماط اإلشعاع. وجدت أن عرض النطاق الترددي كذلك و 11Sعدديا، ثم مقارنة القياسات في كل من 

 dBبحوالي زيادة الربح بشكل عام تحقيق تم فان  . ومع ذلك، (MTMباضافة الـ) ثرلم يتاهوائي لل

. ومن الجدير بالذكر أن تعزيز الربح يعزى معمم  اتجاه واحدنمط اإلشعاع إلى  حويل، وكذلك تم ت6

بينما زيادة عرض النطاق الترددي تعود الى عملية الطي  MTMهياكل  ةلطي واضافاإلى عملية 

في هذه  ADSبرنامج الـ و HFSS ،CST MWS،Matlab عدة برامج مثل الـ تم استخدام فقط.

. واخيراا تم تصنيع جميع النماذج وبعد اجراء الهوائي وكذلك (MTM)لدراسة اللدعم ااألطروحة 

 القياسات تم الحصول على تطابق ممتاز بين النتائج العملي  والتحليلية.

ذ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المثيل البنفسجي زالة صبةةأل ازة مختلفةاألستفادة من مواد م

المياه الملوثة المصنعة من  

 

 رسالة

الجامعة المستنصرية كجزء من متطلبات نيل  في مقدمة الى قسم هندسة المواد في كلية الهندسة

  درجة الماجستير في علوم هندسة المواد

 
 قبل من

 
 تمارة طارق حميد
  هندسة مواد بكالوريوس

 

 

 بإشراف

 

.م.أ . نسرين صباح عليد                   و                . بسمه محمد فهد      د  
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ذ
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 جمهورية العراق                                             

التعليم العالي والبحث العلميوزارة   

 الجامعة المستنصرية 

 كلية الهندسة

 قسم هندسة المواد



ذ

 الخــساصــــة

 

أن تولد كميات هائلة من النفايات أصبح منتشر بشكل متزايد. الكلفة المنخفضة والكفاءة العالية لهذه  

 النفايات أدى الى أستعمالها في مجموعة واسعة من التطبيقات.

انب ذات ج متوفرة بكميات كبيرة  لها قابلية أمتزاز تركزت الدراســة الحالية على أســتخدام مواد     

ية مثل مخلفات الزجاج )  يد مازة التقل يل للمواد  ال بد ، (WP(، مخلفات الورق)WGااقتصــــادي. ك

ــور البي) ) ــتخدامها كمواد ;(ESوقش ــجي غير مكلفة والتي يمكن أس ، ألزالة صــبغة المثيل البنفس

(MV 2B سطة  فحوصات المجهر االلكتروني  الماسح( من محلول المائي.  تم توصيف المواد بوا

(SEM( شتتة للطاقة سينية الم شعة ال سطحية )EDS(، مطياف األ ساحة ال ( ومطياف  BET(، الم

 (.FTIRاألشعة تحت الحمراء) 

تم الكشف عن أفضل مادة مازة بواسطة تقنية االمتزاز وفي ظروف مختلفة. حيث تم أستخدام         

( تتراوح (pHو قشور البي) وبقيمة ( مايكرومتر لكل من مخلفات الزجاج 851-25أحجام مختلفة )

(  811-41لتر،و وقت التسامس )/( ملغم11-71(، التركيز االولي للصبغة يتراوح بين )81-3بين )

( غم لكل من مسحوق الزجاج وقشور 81-1.5دقيقة ومعدل جرعة المازة تراوحت قيمتها بين )

هم  على كفاءة أزالة الصبغة. ( غم لمخلفات الورق، وتم احتساب تأثير كل من7.5 -1.5البي) و)

(غم على 81,81,7( دقيقة و)871,41,41لتر،)/(ملغم71,21,21وكانت في المروف المثالية )

من)   لكل (%11,2،  %11,1( ،) %12,72،  %12,8)   الترتيب. أعلى كفاءة أزالة كانت

ES&WG( بكسا الحجمين و )لمخلفات الورق.%12,24 ) 

مريين لتمثيل  النتائج العملية. موديلي فروندليش والنكامير وجدت تم أستخدام نموذجي أمتزاز ن

 مطابقة للتجارب وبمعامل أرتباط عالي ألمتزاز صبغة المثيل البنفسجية على المواد المازة الثساثة. 

ستخدام مزدوج الممتزات بأستعمال مادتين مازتين معآ حيث تم أستخدام )مخلفات الزجاج  كذلك تم أ

ــــور البي)(، فات الورق( في  +قش ــــور البي)+ مخل فات الورق( و )قش فات الزجاج +مخل )مخل

( دقيقة. وقد تم أثبات أعلى كفاءة أزالة بواســطة ) 811و 41افضــال ضــروف وفي أوقات مختلفة )

 (811دقيقة حيث كانت)% 811مخلفات الزجاج +وقشور البي)( للوقت 

 

ذ  
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  المستنصريةالجامعة 

  الهندسةكلية 

 قسم هندسة الطرق والنقل 

 

 

 

التئام اخللطة اخلرسانية الاسفلتية يف ظروف خمتلفة للتحميل والتعرض 

 للرطوبة

 
مقدم  الى رسالة  

 قسم هندسة الطرق والنقل/ كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية 

كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم هندسة 

 المواصسات

 

 من قبل 

 حنان اكظم حسني

بكالوريوس)    2014 والنقل الطرق هندسة 

 

 بأشراف

 سعد عيىس رسمس أ .

 م.د. هنهل حافظ جواد



     

تشرين                                                                         ه 1428محرم/ 

ذم     3012األول/

ذ  



 المستخلص

الرصف االسفلتي يصمم على أساس تحمل  للحمل المتكرر خسال عمره التصميمي بأقل متطلبات 

عف تحت الحمل المتكرر وهذا يض للصيانة. تبدأ التشققات بالمهور على سطح الرصفة االسفلتية

ديمومة الرصفة االسفلتية هو الضرر خدمة وديمومة طبقات التبليط. وأيضا من العوامل المؤثرة على 

 بالرطوبة والذي يبدأ بعد ظهور الشقوق ويؤدي الى تدهور الحالة االنشائية للرصفة.

الرصفة االسفلتية لها القابلية على التئام الشقوق وبصورة بطيئة تحت االحمال المتكررة وبدرجة  

 الحرارة المحيطة.

في للرصفة االسفلتية لعدة سنوات. الهدف الرئيسي من هذه ظاهرة التئام الشقوق تزيد من العمر الوظي

الدراسة هو تقييم وقع التئام الشقوق المتكرر ودراسة تأثيره من خسال الفحوصات المختبرية على 

مقدار التشوه الدائم ومعامل المرونة للخلطة االسفلتية تحت اجهادات الشد المتكرر واجهادات القص 

 المتكرر. 

ملم بنسبة االسفلت المثالية   24ملم وارتفاع 811م تحضريها هي نماذج اسطوانية بقطر النماذج التي ت

عن نسبة االسفلت المثالية. عرضت  % 1.5مع نماذج اخرى بمحتوى اسفلت يقل او يزيد بمقدار 

النماذج للتحميل المتكرر تحت االجهادات المتكررة للشد الغير مباشر وللقص بثساثة اجهادات ثابتة 

ثانية  1.8. كل دورة تحميل تتألف من º( م75( كيلو باسكال وبدرجة حرارة )712و 841و 21)

( بدرجة حرارة PRLSثانية مدة توقف للحمل. أجريت تقنية الفحصين بجهاز ) 1.1مدة تحميل و

دقيقة للسماح ببدء التشققات بالمهور، بعد ذلك يتم حفظ النماذج داخل فرن  71ولمدة   º( م75)

دقيقة لغرض بدء التشققات بعملية االلتئام ، عملية االلتئام  871ولمدة  ºم 21رجة حرارة حراري بد

تحدث في نماذج الخلطة الخرسانية االسفلتية  نتيجة حدوث تغييرات في الخصائص الفيزيائية لألسفلت 

نية. بعد ا،ثم تعاد النماذج لتعرض الى دورة تحميل أخرى وتكرر عملية التسخين التئام التشقق مرة ث

( إليجاد مقاومة Versa Testerكل دورة تحميل، قبل وبعد عملية التسخين، يفحص النموذج بجهاز )

 حيث نم التئام التشقق معدل تحديد تمالشد الغير مباشر او مقاومة القص ومقارنة النتائج المختلفة. 

 ةيانالخرس لنماذج الخلطة القص قوةو الشد قوة واستعادة التشوه ومعدل مرونة، معامل في التغيرات

 ية.اإلسفلت

( %، 82، 3من خسال التجارب استنتج ان التشوه يقل بعد عمليتين التسخين األولى والثانية بمقدار )

، 83.4) ،%( 34.4 ،84.4)خسال فحص الشد، ويقل بمقدار  %( 81.7، 2.2و ) %( 2.8، 4.8)



، 3.1، 3.3ية ذات نسبة اسفلت )خسال فحص القص للخلطات االسفلت ( 47.8% ،78.3) ،%( 75

 ( %851، 75) ،% 811( %، 811، 44.3)على التوالي. معامل المرونة يزداد بمقدار  %( 5.3

على التوالي ويقل  %( 5.3، 3.1، 3.3خسال فحص الشد للخلطات االسفلتية ذات نسبة اسفلت )

للخلطات االسفلتية تحت قوى القص عند نسبة اسفلت  % (75.7، 2.1( %، )41.2، 81.4بمقدار )

 . %3.3مقارنة بالخلطة ذات نسبة  %( 5.3، 3.1)

( خسال 81، 2، 74) %و  % (18 ,7.5 ,12)بعد التعرض للرطوبة، لوحظ زيادة في التشوه بمقدار 

 105 ,77.5 ,14)و  ( %14، 881، 42.5)فحص الشد بينما خسال فحص القص كان مقدار الزيادة 

 (% بعد عمليتين التسخين على التوالي . 5.3، 3.1، 3.3للخلطات االسفلتية ذات نسبة اسفلت ) %

واستعاد منها بمقدار  ( %،35.5، 38، 37)التعرض للرطوبة سبب نقصان بمقاومة الشد بمقدار 

بمقاومة  نبعد عملية التسخين اثناء الدورة الثانية للتحميل، بينما كان مقدار النقصا ( 12%، 13، 14)

بعد عملية التسخين اثناء  ( %818، 21، 21)و استعاد منها بمقدار  ( %،37.5، 32.5، 42)القص 

 (% على التوالي. 5.3، 3.1، 3.3الدورة الثانية للتحميل للخلطات االسفلتية ذات نسبة اسفلت )

ذ  
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 تقدير معامل المرونة المسترجع لطبقة الرصف االنشائية

 من الخصائص الدالة لتقييم الطرق في العراق

 

 إلى مقدمة رسالة

 

/ والنقل الطرق هندسة قسم ةيكل  المستنصرية الجامعة/ الهندسة 

لين متطلبات من كجزء ريالماجست درجة   والنقل الطرق هندسة علوم في 

 

 قبل من

 

 حنين احمد عثمان 

بكالوريوس) قالطر هندسة  (والنقل    

 

 

 

 بأشراف

 

د سعد فرحان ابراهيم   .أ  

 

كاظمعلي جبار  د . م . أ و  

 
 فبراير  7182 م                                                                               جمادة األولى 8341 ھ



ذ  



 المستخلص

 

الممارسات الحالية في تصميم الطرق االسفلتية تتم باالعتماد على الخصائص الثابتة للتربة مثل 

معامل كاليفورنيا وقيمة تحمل التربة هذه الخصائص ال تمثل الواقع التمثيل الحقيقي لرد فعل الطرق 

 تحت االحمال المرورية 

يوصي باستخدام معامل المرونة  (MEPDG)التجريبية -التطبيق الحديث لطريقة التصميم الميكانيكية

 الضغط المحصورالثالثي المحاور المتكرر اال ان تحديد القيمة يتطلب اجراء فحصالمسترجع 

صة اوالذي يتطلب مجهود ووقت وكلفة كما ان العديد من وكاالت النقل ال تمتلك معدات االختبار الخ

 به

ات ذ تتناول هذه الدراسة بحثا نظريا للتوقع بمعامل المرونة باستخدام الشبكة العصبية االصطناعية

في محاولة اليجاد افضل نموذج باستخدام برنامج  التعلم االلي المتطرف و االنتشار االسترجاعي

Matlab® 2013  

بر على مرونة التربة والتي اعتبرت العوامل التالية يمكن اعتبارها من العوامل ذات التاثير االك

كمعطيات للنموذج وتشمل الضغط العمودي والجانبي وفحص الضغط الغير محصور والكثافة 

والمحتوى المائي للتربة والمحتوى المائي المثالي وحد السيولة ومؤشر اللدونة ونسبة الحبيبات 

م الشبكات العصبية المتعددة ودرجة االشباع.  في هذا العمل تم استخدا 022المارة من غربال 

الطبقات بتقنية االنتشار الرجعي للخطأ . وقد تم دراسة العديد من الحاالت التي لها عالقة ببناء 

الشبكات العصبية االصطناعية منها معمارية الشبكة والعوامل الداخلية لها ومدى تأثيرها على اداء 

لشبكات تم استنباط معلومات حول االهمية ومن معلومات ا‘ نماذج الشبكات العصبية االصطناعية

النسبية للعوامل المؤثرة على االنهيارية الكامنة لقد وجد بأن الشبكات العصبية االصطناعية لها 

بتم  2.00القابلية اليجاد قيمة معامل المرونة للترب الطينية بدرجة جيدة من الدقة بمعامل ارتباط 

 01االولى تحتوي على ‘ يفين بريك ماركوارت ذات الطبقتينودالة ل 2.20ذالك باستخدام نسبة تعلم 

 عصبون والثانية على عصبون واحد.

تم االستنتاج من نتائج دراسة الحساسية ان معامل المرونة يتأثر بخصائص التربة منها محتوى 

الما ء ونسبة التشبع وحد الليونة وحد السيولة وفحص الضغط الغير محصور وكذلك االجهادات 

يا في توقع معامل المرونة رضة على الرصفة، هذا يعني ان هذه المعامالت تلعب دورا رئيسالمع

 للتربة.

ذ  
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ة  والخرسانخبث الحديد والرماد المتطاير في المونة  االستف ادة من  
 المصنوعة من السمنت البورتالندي االعتيادي

 
  رسالة

في الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم هندسة المواد في  مقدمة إلى  

في علوم هندسة المواد جزء من متطلبات نيل درجة الماجستيروهي     

 

 
:من قبل  

  

 دموع رياض حسين
(7111 - )بكالوريوس هندسة مواد  

 

 

 بإشراف

  

خالد مرشد د.  م. أ.                            محمد مصلح سلماند. .أ  
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نحو استخدام مواد اقل استنفاذ للطاقة مثل الرماد المتطاير  تزايد االهتمام  شهدت السنوات االخيرة

وغبار السليكا  خبث الحديدو , .حيث ان  استخدام  خبث الحديد حفظ الطاقةل كمادة مترافقة مع السمنت 

مقاومة االنضغاط و قابلية التشغيل االخر ، مثل  خواص الكونكريتية حسيناو الرماد المتطاير ي

 ومقاومة الكبريتات .

. نمجموعتي من خسال تاثير خبث الصلب والرماد المتطاير  درست هذه الرسالة  المجموعة االولى

،  % (7111,21,31,وبنسب )فيها اضافة الخبث العراقي والرماد المتطاير الى المونة  تم

والمجموعة   . على التوالي من الوزن الكلي للسمنت  % (7121,31,و ) % (31,41,71,81)

استبدال جزء من السمنت البورتساندي االعتيادي بخبث الصلب والرماد المتطاير  فيهاالثانية يتم 

تاثير خبث الصلب والرماد المتطاير على السمنت البورتساندي االعتيادي  وان . وبنفس النسب السابقة

تماسك، لليونة القياسية ،زمن الاتم دراست  ومقارنت   مع خواص المونة االعتيادية من حيث )النعومة ،

،الصسادة ،سرعة  الماء امتصاص، مقاومة االنضغاط  ،التركيب المجهريالجريان ،الكثافة ،قابلية 

تاخر في زمن التماسك  الفحص نتائج.واظهرت يوم  11,71,2ولمدة  الموجات فوق الصوتية(

ر لمتطايوتاخر زمن التماسك مع الرماد االصلب . خبث انخفاض زمن التماسك النهائي مع االبتدائي و

مع  متدنيةوالصلب  خبث مع افضل  كانت  كثافةال و وكذلك خليط الخبث الصلب والرماد المتطاير.

مقاومة االنضغاط  يساحظ ان . مقارن  مع الكثافة مع السمنت البورتساندي االعتياديالمتطاير  الرماد

. وكذلك  ازدادت مع زيادة نسبة اضافة خبث الصلب والرماد المتطايرمع انخفاض قابلية التشغيل

وبعد هذه النسبة المقاومة  %71تتحسن المقاومة في حالة االستبدال الى ان تصل الى نسبة استبدال 

بث خمع  تتحسن ة التشغيليقابل في هذه الحالة نسبة االستبدال. الزيادة اكثر في تبدا باالنخفاض مع

قابلية امتصاص الماء  ويساحظ ايضاا ان .المتطاير  مع االستبدال بالرمادالصلب و تنخف) 

 %71مع االضافة وفي حالة االستبدال لغاية نسبة  تحسنت  سرعة الموجات فوق الصوتية ووالصسادة

.وبعدها تبدا  هذا الخواص باالنخفاض مع زيادة نسبة االستبدال.  

مقارنة مع نماذج  للنسب التي  حققت  افضل الخواص مع المونة  الخرسانة ج مننماذوتم اعداد  

رماد متطاير  %71خبث الصلب، %31عند النسب   هيالمونة االساسية . واتضح ان افضل النماذج 

 %71خبث، %71خبث الصلب مع الرماد هذا في حالة االضافة وفي حالة االستبدال كانت 71%،

والتي اظهرت ،بنفس النسب السابقة   الخرسانية  نماذجالخب مع رماد. واعيد عمل  %71، رماد

الى سمنت ثابت  لكل الخلطات و مع استخدام هطول  المضافماءالافضل نتائج ولكن مع استخدام نسبة 

،التركيب ( ملم .وتم اجراء فحوصات )النعومة ،الهطول ،الكثافة5±11محدد لكل الخلطات تقريبا )

لنماذج  سرعة الموجات فوق الصوتية واالمتصاص( ،مقاومة االنضغاط والصسادة ، المجهري

  بنسبة وقد اظهرت النتائج تحسن قابلية التشغيل مع االستبدال بالخبث ، يوم11,71,2ولمدة  الخرسانة 

مقاومة االنضغاط تكون وان  . انخفاض الكثافة باالضافة الى وانخفاضها في الحاالت االخرى  71%

( ملم . 5±11منها في حالة الهطول المحدد ) 1.52اعلى في حالة نسبة الماء الى السمنت الثابت   

قابلية امتصاص  ،ميكاباسكال 38.7للخبث او الرماد هي  %71اعلى  مقاومة انضغاط مع اضافة 

فضل  مقارنة مع نماذج الماء قد تحسنت  والصسادة وسرعة نبضات الموجات فوق الصوتية كانت ا

.او االساسيةالكونكريت المصدر  

ذ  
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ة بالرصاصملوثالالترب  تثبيت  

بأستخدام مواد محلية   

 

في كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية  هندسة البيئهقسم  رسالة مقدمة إلى
علوم في هندسة البيئة   كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير  

 من قبل:

 رغد رعد رشيد

 

(8992ذع  ظ ت   كلمظل ذاةسمتذ  

  أشمع 

عبد الصاحب م. د.                       غازي مالح مطر أ. م. د. 

 توفيق
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عادة ماتستخدم تقنية التثبيت او التصليب لمعالجة المواقع الملوثة، هناك عدة مواد بناء متوفرة 

محليا مثل السمنت، الجير الهيدراتي، والبيتومن تستعمل كمواد مثبت  للتربة الملوثة ويتم اختبارها 

 بواسطة طرق تستغرق وقتا واستهساك زائد للطاقة.

هرت دراسة اثبتت ان زيادة تركيز الرصاص في التربة يسبب زيادة في االونة االخيرة ظ 

 excess shearالتعرية والتي تعتبر مشكلة بيئية كبيرة. عادة مايستخدم نموذج اجهاد القص الزائد )

stress models لقياس تعرية التربة والذي يعتمد على اثنين من العوامل الرئيس  للتربة: اجهاد )

(. تم اجراء سلسلة من التجارب المختبرية لتثبيت تربة dkمعامل تعرية التربة ) ( وcτالقص الحرج )

طينية ملوثة بشكل مصطنع بمادة الرصاص مع نسب مختلفة من )السمنت، الجير الهيدراتي، 

د اجها بأعتباره من التقنيات الحديثة لقياس معامسات نموذج mini” JET“البيتومن( بأستخدام جهاز 

 (  حقليا ومختبريا.cτو  dkالقص الزائد )

من خسال نتائج حساب معامسات التربة نساحظ ان وقت االنضاج  يعمل على تقليل قيمة معامل 

 (dk( التعرية ويزيد من قيمة اجهاد القص الحرج، ولذلك فأن هناك عساقة عكسية بين معامل التعرية

سمنت،  6التربة الملوثة بالرصاص هي %( كما ان النسبة المثالية لتثبيت cτواجهاد القص الحرج )

من جميع المثبتات أعطت النتيجة  %3نسبة  نفس  فأن وفي الوقتبتيومن،  %9جير الهيدراتي و  6%

 . على شكل محاليل اضيفتالمرجوة عندما 

 ,%22.2 ,%25.5)اظهر اختبار درجة الصسابة ان هناك زيادة في درجة الصسابة بمقدار

للنسب المثالية لكل من السمنت والجير الهيدراتي والبتيومن على التوالي، كما يمهر ان   (27.7%

يتخذ شكل العساقة العكسية مع درجة الصسابة وان قيمة معامل االرتباط   (dk(معامل التعرية 

( فيتخذ شكل العساقة الطردية مع cτأما اجهاد القص الحرج )  ) =R- ,0.99- ,0.97-(0.99 بينهما

 درجة الصسابة.

لنتائج فحص الخواص الفيزيائية للتربة فقد اظهرت نقصان كساا من حد السيولة ووفقا 

وكانت قيمة معامل االرتباط مع  (dk(مسببا انخفاض في قيمة   (%2.6 ,%4.5 ,%5.1)بمقدار

  ,%22.8 ,%35.7)ونقصان في معامل اللدونة بمقدار   (0.64 ,0.89 ,0.82)معامل التعرية 

اما حد   )0.91 ,,0.81 0.80(( وكانت قيمة معامل االرتباط dk(مسببا انخفاض في قيمة   (21.4%

وكان معامل  (dk(مسبباَ نقصان في قيمة  (%4 ,%6 ,%10.7)اللدونة فأظهر زيادة مقدارها 

ا ام على التوالي.لكل من السمنت والجير الهيدراتي والبتيومن   (0.84- ,0.73- ,0.93-)االرتباط

نتائج فحص الرص للتربة والتي تتضمن تعيين محتوى الماء المثالي وحساب الكثافة الجافة للتربة 

فقد اظهرت ان اضافة النسب المثالية لكل من المثبتات الثساث تسبب زيادة في محتوى الماء المثالي 

)- ,0.79- ,0.66االرتباط  وكان معامل (dk(مسببا نقصان في قيمة  (%11 ,%2.8 ,%5.6)بمقدار 

(ذمؤسظتذع الذ %1.1  ,%9.7 ,%8.5)في حين ان الكثافة الجافة اظهرت انخفاضا بمقدار  (0.73-

 . ,0.96 ,0.99)- (0.13لمتتمسذعالمخ تاذظمتل ذذ( dk(عة متضذفهذ ظمتذ



بما  هاتحسين خواص تقليل تعرية التربة من خسال بأمكانهاأظهرت النتائج أن هذه المثبتات 

 جافة ومحتوى الرطوبة األمثلالكثافة ال مؤشر اللدونة،حد اللدونة،  ،السيولةحد صسابة، الفي ذلك؛ 

 للتربة.

البتيومن والجير الهيدراتي وقد اظهر تحليل الكلفة ان المثبت التقليدي )السمنت( افضل من 

 . 6% وباالخص عند نسبة خلط

على شكل محاليل  %3ثة الى التربة بنسبة خلط كما وجد ان  عند اضافة المواد المثبتة الثسا

فسيكون تثبيت التربة اكثر كفاءة وذلك من خسال الوصول الى اقل معدل انجراف واختصار وقت 

 االنضاج باالضافة الى الكلفة المسائمة مقارنة بأضافة هذه المواد بشكل مباشر الى التربة.
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ذ

ذ 

ذ  
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ذ

ستخلصالم  

يمتلك الطساء الكهربائي اهمي  خاص  في العمليات التكميلية بإكسابها مواصفات جيده لمقاوم  

التأكل والحك كما ان ل  اهمية كبيره في الحصول على سطح ناعم ودق  عالية في األبعاد وتجانس 

يهدف هذا البحث الى دراسة تأثير بع) المعامسات السطحي  على للسطوح واعطاء ممهر جميل. 

عمخ سعمذامظرعذذعلالذ(ذ,ذ ظثذخمAISI 1039ع مخلماذع  تم لدذمدذةلعذ مقاومة الكسال للفوالذ 
لمدذخمذذ,متظ ملذمخمذ77.2 كسذفراذ ممحذالفمعاذ مكظعذع ا اذ ت  ملمذع ذع خممظةذع  ئم ت ه

(ذذمتظ ملمخمذل مخمع ذ5382,ذ7784,ذ3883,ذ4285 أممتحذم خكمعذ ع ا اذ ت ةظ سذ ا رعذسع كظعذ
ذس ظرعذ09849889809  ذ ذع ذ( ذع  ملم ذع مختسسذ كالذع خلع هذخ  ذا رع ذعدذع ا ا ذع  تمفظع.  كس

ع ا رت ذظتخ مذع خمذمرتلمعذمدذع ا اذع مةممسذللذع ا رعذع لع س .ذل ت ةم عذع الذع   سذفأةعذظم دذ
ذع   س ذمرتلمع ذ كمتس ذخ مظد ذع متتم  ذع ما ظعذذ ذمد ذع م ذع رل ذ ت  مع ذ ةلع ذخرةظع  خا ظق

ذس ظرع.ذ89ع ممخ سمعذفهذالعذع   ثذ ظثذعةف  ذع متتمكعذ تمخ سعمذ مع ذ سظسظعذل مس ذ

عةئم ذةخت فذع م صذعدذع كالذ سذ ك  سذخمذع   لسذ كظعذمدذمدذخرةظعذع رل ذ ت  مع ذ
لالذظت ىذع الذعفئتسع ذع ضغاذع مخل س ذ  سذع تمكظعذذ(ذمظ تذ تم تس8028700لع ل ذظرسمذةذ 

عذظعذ  سذ مكظلع خهذ سلماتذخركسذعلذخأ مذةملذع شرلق.ذعظضتذخمذم  ةعذخل سذعفئتسع ذشسذمخ ر
ظسذؤس ذع الذخركظ كس,ذال ذع ةلعذمدذعالفئتسع ذعضتفعذع الذع  مسذع  تمفهذع ممكاذع ا اذ ت  ملمذع 
(ذمظ تذ تم تسذلع ل ذ038730ختاهذع سذ سذ ك  سذلع ل ذظرسمذةذ ذل ت خت هذم ظ تذ ممذع   سذ ك

ذظتخ مذع سذ ظمعذخمذع   لسذ كظئتذفهذالعذع   ث.

كسذلع خهذ سلماتذ  ا رعذسع كظعذخ  ذا رعذع  ملمذع ع ةخت فذعظضتذعةئم ذع خأخظمع ممظسذ كةظ سذ
ذعفضسذع ةخت فذع  ذمدذا اذع  ملم. ذمدذختمسذ  تف ذ ةملذع شرلقذع مخل س  ذع   لسذ كظئت خهذخم

ذ ذ ذع ةظ سذللذممحذ  ذذ4285مفتمظرذع ةظ سذ تة ذ مفمل ع س ت قذلع خهذذ09(ذمتظ ملمخمذل مخم 
(ذمظ تذ تم تسذلال ذع رظمعذختخ مذعمختتس ذ  سذع   سذ كمتسدذ0708847عمخك  ذ سذ  سذظرسمذةذ 

ذع ت مهذع ةتخفذمدذ ظتس ذممحذعال كه.ذ ةسمتذظ سعسذممحذع ا اذظرسذ سذع   سذلالعذظ مادذع خأخظم
س ظرعذلع خهذع ا ذ سذ  سذظرسمذذ09(ذمتظ ملمخمذ مخم ذ5382ع ةظ سذ ظثذ تدذع كالذممحذ كةظ سذ 

ذ(ذمظ تذ تم تس.038730 كسذ خمةذمدذ ظمعذ سذع   سذ ك ملمذع (ذمظ تذ تم تسذلع خهذخر008788ةذ 

ت ذ ت  ملمذع  كسذل سم ذ يذ متذظم دذم  ةتذعدذع  شلةتذع ما ظتذخرسذ ةسذا اذع تظة
ذع غظمذمتتمسذ 9.00  ذع ملالل ذ  شلةت ذمرتمةخئت ذع ما ظتذ ةسذ9.33(ذ ةس ذ ك ذع  شلةت ذعظضت ,)

ع ا اذ ت ةظ سذ ةسذعممتحذم خكمتذ ظةمتذع سعس ذع  شلةتذع ما ظتذ ةسذعفمعاذ مكظعذع خ كظسذ ت  مع ذ
 ظتس ذممحذا رعذع ةظ سذع سع كظتذخرسذ(.ذلمدذع ةخت فذع تمكظتذظم دذم  ةعذعةعذ 0.33ل سم ذةذ 

(ذ793.8ع   س ذ كملاللذ ظةمتذ مكظعذع خ كظسذ ت  مع ذعس ذع الذ ظتس ذع   س ذ كملاللذلع    ذ 
ذ(.387.5 ةسذمرتمةخئتذ   س ذع متسدذع غظمذمتتمسذلع خهذخرسمذةذ 

 

ذ  
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 صالح علوان

 

 

 

 

 



  ولاأل كانون                                                      هــ       1438 ربيع األول 

 م                                                      7182
 

 

 ﴾  ألُخساَصة  ﴿

إن األجهزة التي تتعامل بمبدأ االنتقال الحراري هي حولنا في الكثير من المنتجات التجارية 

واحد أهم مركبات هذه األجهزة هي األنابيب. إن وظيفة هذه األنابيب هي  والصناعية والمنزلية أيضا.

تسخير الموائع المختلفة في عملية التبادل الحراري. إن الموائع المستخدمة في مختلف المبادالت 

الحرارية عادة ما تتصف بضعف قدرتها على النقل الحراري مما ينعكس بالتالي على نفقات إضافية 

المبادالت لتحسين عملية االنتقال الحراري. لذلك فان الهدف من هذا البحث هو  وزيادة في حجم

 تحسين أداء األنابيب لتكون أكثر فاعلية في تبادل الطاقة الحرارية.

تم إجراء دراسة عددية عن التحسين في االنتقال الحراري وخصائص جريان المائع 

ة بشكلها االعتيادي وبأشكال في أنبوب ذو مقطع دائري مزود بأشرطة ملتوية متعدد

ودراسة تأثير   معدلة. وتم أيضا مطابقة أفضل نموذج من خسال التجارب العملية

التغييرات في أبعاد النموذج على معدل التحسين الناتج. إن ذلك بهدف فهم السلوك 

 الفيزيائي لهذه المدخسات عندما يكون حجم المائع ثابتا لكل االختبارات وهذا ما لم يؤخذ

 بعين االعتبار في بحوث سابق . 

تم اعتماد الُمدخسات بعدة تصاميم مختلفة تم عملها عدديا لحاالت الشريطين وثساث 

أشرطة وأربع  أشرطة داخل األنبوب االختباري، حيث تضمنت التصاميم مجموع  من 

  طالقطوعات الدائرية و النصف الدائرية والمثلثة و المعينية باإلضافة إلى تصميم أشر

 متصلة ببعضها بواسطة أعمدة اتصال اسطوانية الشكل.

أظهرت النتائج أن األنبوب الذي يحتوي بداخل  شريطين ملتويين متصلين بأعمدة 

، خسال الجريان هو األفضل من ناحية األداء الحراري (TDCTTاسطوانية )

على حساب  (،71111( إلى )5111االضطرابي ضمن رقم رينولز يتراوح من )

قيمة رقم نسلت للتحسين الحراري  نسبة الزيادة المئوية في  اميم األخرى حيث إنالتص

أعلى منها في  %31,88وقيمة معامل األداء الحراري تصل إلى  %21,42تصل إلى 

باإلضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج العددية إن زيادة في معامل  األنبوب بدون ُمدخل.

األنبوب الذي في  %15.1االحتكاك للنموذج االختباري نتجت بنسبة مئوية تصل لغاية 

 .(TDCTTيحتوي بداخل  شريطين ملتويين متصلين بأعمدة اسطوانية )

رعة تم األخذ في نطاق هذه الدراسة مجموعة عوامل خاصة بالجريان )كالس

والدوامية وانخفاض ضغط المائع ومعامل االحتكاك ( باإلضافة إلى درجات الحرارة و 

 رقم نسلت للتحسين الحراري ومعامل األداء الحراري.



أوضحت النتائج ان  كلما ازداد عدد األشرطة ألمدخل  في األنبوب )والتي صممت 

ة مة رقم نسلت وقيملتشغل نفس الحيز من حجم المائع بغ) النمر عن عددها( تقل قي

معامل االحتكاك، باإلضافة إلى أن األشرطة ذات القطوعات تمتاز بان رقم نسلت ألدائها 

ومعامل االحتكاك أعلى من تلك األشرطة الملتوية التي ال تحتوي على قطع. شكل القطع 

وموقع  على جسم الشريط الملتوي يؤثر أيضا على عموم قيم المتغيرات ،على سبيل 

 القطع الدائري اظهر نتائج أعلى من القطوع األخرى وأداء أفضل. المثال،

في حالة إدخال ثساث أشرطة ملتوية داخل األنبوب تم اعتماد ترتيبين لذلك احدهما 

حيث اتضح من خسال التحليسات العددية المختلفة ان الترتيب المثلث واألخر الخطي 

يصل ارتفاعاا لغاية  ب األخرأفضل من الترتي حراري بأداء يمتاز الترتيب الخطي

. كل ذلك يعتمد على قطر الدوامة المتكونة داخل األنبوب حيث كلما كانت (88,17%)

الدوامة أكبر قطراا كلما ساهم ذلك في رفع رقم نسلت وزيادة معامل االحتكاك من جانب 

 أخر.

ية ئبالنسبة للتصميم ذو األداء األفضل وهو األنبوب ذو األشرطة الملتوية الثنا

( تم عمل مجوعة تجارب عملية الختباره ودراسة تأثير TDCTTالمرتبطة بأعمده )

( وتأثير نسبة المسافة yتغيير قيم أبعاده. خمس نماذج اختبرت لمعرفة تأثير نسبة االلتواء)

 ( على معدل االنتقال الحراري ممثساا برقم نسلت وعلى معامل االحتكاك.Cالبينية )

بارات ان  كلما ازدادت نسبة االلتواء لألشرطة الملتوية الثنائية بينت نتائج هذه االخت

( كلما ساهم ذلك في تقليل نسبة تحسين االنتقال الحراري TDCTTالمرتبطة بأعمده )

باإلضافة لكون انخفاض الضغط ومعامل االحتكاك يحققان قيم أعلى كلما انخفضت قيمة 

 نسبة االلتواء.

(،أظهرت النتائج العملية والعددية clearance ratioة)فيما يخص نسبة المسافة البيني

إن كسا من معامل االحتكاك ورقم نسلت يتناسبان بصورة طردية مع هذه النسبة حيث 

 إلى ضافةباإلكلما ازدادت قيمة نسبة المسافة البينية كلما ارتفع معدل االنتقال الحراري 

 زيادة قيمة معامل االحتكاك.

تم أيضا إعداد مجموع  من المعادالت لمعامل االحتكاك ورقم نسلت لجميع النماذج 

 .هذه الدراسةألمصمم  ضمن 
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 :الى مقدمة رسالة

 
  من كجزء المستنصرية الجامعة / الهندسة كلية في المواد هندسة قسم

 نيل متطلبات
 

 المواد هندسة علوم في الماجستير درجة
   

 : قِبل من مقدمة

 
 سمر خليل عبد الزهرة

 
(7184)ذع ملعس اةسمت فه   ت لمظل   

 
 

 : بإشراف
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 الخالصة

ذذذذذذذذذذ

-2017سمفت ذع  معم ذ كالذمكلحذع   سذ م ظ تذعال مةظلمذع  ظتس ذفهذفهذالعذع تمسذخمذسمعمتذختخظم

T4ةمل ذع خ تمع ذع   سذال متسذخت ختذل معم ذ.لعظضتذخمذسمعمتذختخظمذع ر  ذع ماةذ ئل ذع م ظ تذ

ذممخمتتذ ذع غمفتذ.خت ختذلع متسذخت ختذل معم  ذع خت ختذخخضمدذسمفتذ معم   تة ذسمفت ذع  معم 

RT)) و (100  ̊C)تة ذع مخ عظس  ظةمتذسمفت ذع  معم ذ ,RT)  ̊C   (150,100,50 لبرنامج اختبار

 مقاومةالكسال عند درجات الحرارة المرتفعة كانت اسوء حالة مقارنة مع  مقاومةلوحظ ان  .واحد

( مقارنة مع مقاومة (%10.43قلت حوالي  (C̊  100)ل عند مقاومة الكسا.الكسال لحاالت اخرى

مع  (% 8.69 -10.43)الكسال لدرجة حرارة الغرفة بينما القصف الرطب قلل تلك النسبة من 

 .عند عملية القصف الرطب(%2)مساحمة تحسن حوالي 

  

-Sتم اقتراح انموذح جديد لضرر الكسال عند درجات الحرارة المرتفعة معتمدا على سلوك منحني 

N) ماخوذ بنضر االعتبار تاثير االحمال الثابتة والحرارة المرتفعة ). 

تمت مقارنة االنموذج المقترح ومعدل نمو الشق لماينر وبرهنت النتائج ان هذا االنموذج كان مقنع 

  .ة مقارنة مع قانون ماينر ونتائج العمليواعطى نتائج امن
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 المستنصرية الجامعة 

 المواد هندسة قسم /الهندسة كلية 

 

  

 

 
 

 عند درجاتستيل على الکالل الميکانيکي نسبة الكاربون  دراسة
 حرارة معينة

 
 :الى مقدمة رسالة

 
  من كجزء المستنصرية الجامعة / الهندسة كلية في المواد هندسة قسم

 نيل متطلبات
 

 المواد هندسة علوم في الماجستير درجة

 
   

 : قِبل من مقدمة

 
 شيماء غازي مزبان

 
 ع ملعس اةسمت فه   ت لمظل 

 

 
 : بإشراف
 

 
 عليمحمد هادي  المساعد األستاذ     العلكاوي جاسم حسين الدكتور األستاذ

 
 3012اكتوبر                                                                                1428محرم 



 

 المقدمة

ذات  ثساث نسب   في هذه الرسالة، تمت دراسة سلوك الكسال لثساث انواع من الفوالذ الكاربوني

( % كاربون تحت المروف التالية: درجة حرارة الغرفة، 1.481,1.541، 1.251كاربون مختلفة )

تم اخذ بنمر االعتبارتاثير نسبة الكاربون على  حيثدرجة حرارة ثابتة و درجات حرارية مختلفة. 

                                                        خواص الكسال للسبائك الثساثة.                                           

الغرض من هذه الرسالة هو لدراسة خواص الكسال عند درجات حرارة معينة لسبائك كاربون ستيل 

تخدام باســ بابعاد قياســية و اجريت الفحوصــاتجهزت عينات الكسال بكميات مختلفة من الكاربون. 

عدد فة، عند  جهازخاص لفحص الكسال. تم فحص  ند درجة الغر نات ع درجة حرارة ثابتة من العي

و قســم اخر مكاباســكال.  711، 411، 311، 511و في الحالتين اســتخدمت اجهادات  م( 811°)

، 451حيث تم اســتخدام اجهادات  م(°851م و °811م، °51م، °75عند درجات حرارية مختلفة )

سكال 711، 411 . بقيت قيمة االجهاد المسلط ثابتا اثناء الفحص لكل الفحوصات الى ان يفشل مكابا

ــتنتج بان كسا من مقاومة الكسال و عمر الكسال يزداد كلما تزداد  ــلة نس ــتحص العينة. من النتائج المس

ــبة الكاربون من  ــبيا عندما  %1.541كاربون الى  %1.481نس كاربون لكن قلت هذه الخواص نس

عت  ــــبة الكارتف عالي في  كاربون  و هذا يعزى الى حدوث تعتيق انفعالي %1.251اربون الى نس

كاربون . اعتبرت السبيكة %1.251ضعيف في سبيكة   تعتيق انفعاليكاربون و  %1.541سبيكة 

ها اعطت اعلى قيمة لحد الكسال عند درجة حرارة1.541% كة الن ــــبي م °811كاربون افضــــل س

( مقارنتا مع الســبائك االخرى %85.41يل في حد الكسال )مكاباســكال( و اقل نســبة تقل883.82)

مكاباسكال و نسبة  21.13و  11.15كاربون حد الكسال  %1.481و  1.251حيث اعطت السبيكة 

بصــــورة عامة، م. °811عند درجة حرارة  على التوالي %71.37و  %73التقليل في حد الكسال 

رة عالية سواء كانت ثابتة او متغيرة بالمقارنة مع لوحظ تقليل عمر الكسال و مقاومة الكسال عند حرا

كانت افضل من السبائك االخرى الن  %1.541درجة الحرارة الغرفة و السبيكة ذات نسبة كاربون 

سبة التقليل في حد الكسال عند درجة حرارة  سبيكة كانت لها اقل ن م ولها افضل مقاومة °811هذه ال

ستنادا على قاعدة ماينر   لساجهاد الثابت و الحرارة المتغيرة. ضرر خطية معدلة ا ستخدام قاعدة  تم ا

ساوي واحد. ان تطبيق النموذج المذكور اعطى توقعات غير مرضية بالمقارنة مع  لكن الضرر لم ي

هاد  فة و اج ية مختل جات حرار ند در لذا تم اقتراح نموذج للكسال ع ية لعمر الكسال.  تائج التجريب الن

 وقد اعطى النموذج نتائج مرضية لعمر الكسال. ثابت للبيانات التجريبية

 

ذ  



 

 العراق جمهورية
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 المستنصرية الجامعة
 الهندسة كلية

 المواد هندسة قسم
 

 
 

 سلوكية املتراكبات الخرسانية تحت تأثيرالاحمال املختلفة

                                         
 إلى مقدمة رسالة

 قسم هندسة املواد في كلية الهندسة /الجامعة املستنصرية كجزء من

 متطلبات نيل درجة املاجستير في علوم هندسة املواد

منمقدمة  قبل 

 صبا شمس ي محمود
 

6002 في هندسة املواد بكالوريوس  
 

 

 بإشراف

 

 

املساعدألاستاذ                ألاستاذ املساعد                                 

 

دد. جعفر غني مجيليل ابراهيم                                          د. ياسر خ  
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األول تشرين  

ذ

 

 الخالصة

يتضمن البحث المقدم دراسة عملية لتاثير)نوع االلياف،النسبة الحجمية لسالياف ،معامل 

عالية، المقاومة الواطئة وال ذات للخرسانةعلى الخواص الميكانيكية والفيزيائية المرونة لسالياف( 

اف يحيث تم تقوية الخرسانة بثساثة انواع من االلياف استخدمت منفصلة )االلياف الحديدية، االل

 .% 8.5الزجاجية، والياف البولي بروبيلين( ،و بلغت اعلى نسبة حجمية 

بينت نتائج الفحوصات الطرية ان اضافة االلياف بصوره عامة يعطي نتائج عكسية على 

القابلية التشغيلية للخرسانة، بالنسبة لساختبارات الفيزيائية  والميكانيكية ان اضافة االلياف الحديدية 

 تفوق افضل من الياف الزجاج والبولي بروبيلين بالمقارنة مع الخرسانة التقليدية. يعطي تاثير م

اجريت العديد من االختبارات الفيزيائية والميكانيكية مثل )اختبار الكثافة، مقاومة االنضغاط، 

يوم. كما اجريت فحوصات ديناميكية مثل )مقاومة الصدمة وفحص 71اختبار االنثناء( بعمر 

ق الصوتية( حيث اجريت تحت تاثير مختلف االحمال والغاية من  دراسة مقاومة الموجات فو

الخرسانة للصدمة او االنضغاط تحت تاثير احمال مختلفة ، حيث اظهرت النتائج مقاومة عالية 

( بالنسبة للخرسانة  %211، %211لسالياف الحديدية للشق االول والفشل النهائي وصلت الى) 

( %241، %275ة، اما الخرسانة عالية المقاومة وصلت النتائج الى )المقاومة الواطئ ذات

يوم والنسبة الحجمية لسالياف وصلت 71بعمر  بالنسبة للشق االول والفشل النهائي على التوالي

. اما عند اضافة االلياف الزجاجية فقد وصلت مقاومة الخرسانة الواطئة للشق االول %8.5الى 

( اما بالنسبة للخرسانة عالية المقاومة فقد وصلت النتائج الى %341، %411والنهائي الى )

( بالنسبة للشق االول والنهائي على التوالي. بينماوصلت نتائج اضافة الياف 351%، 425%)

( بالنسبة للشق االول والنهائي، %411، %751البولي بروبيلين للخرسانة واطئة المقاومة الى )

 ( بالنسبة للشق االول والنهائي. %451، %725صلت النتائج الى )اما الخرسانة عالية المقاومة و

اما سرعة الموجات فوق الصوتية فقد تحسنت بشكل ملحوض تحت تأثير احمال مختلفة باضافة 

االلياف، حيث ان اضافة االلياف الحديدية ادى الى زيادة مقاومة الخرسانة لسانضغاط وزيادة 

 4125ت نتائج فحص الخرسانة واطئة المقاومة الى )سرعة الموجات فوق الصوتية حيث وصل

م/دقيقة  4875كيلو نت(، كما وصلت نتائج الخرسانة عالية المقاومة الى )411م/دقيقة تحت تاثير 

 كيلو نت(. 511تحت تاثير 

م/دقيقة تحت  4118كما وصلت سرعة الموجات فوق الصوتية باضافة االلياف الزجاجية الى )

كيلو نت( بالنسبة للخرسانة واطئة المقاومة، اما الخرسانة عالية المقاومة فقد وصلت 751تاثير 

كيلونت( . كما ان اضافة البولي البروبيلين ادى الى 311م/دقيقة تحت تاثير 4142النتائج الى )



كيلونت(، اما 711م/دقيقة تحت تاثير  4131يادة مقاومة الخرسانة واطئة المقاومة الى )ز

 كيلونت(.411م/دقيقة تحت تاثير  3313الخرسانة عالية المقاومة فقد وصلت النتائج الى )

 

ذ  



 

 

 

 

 

 

 

المصنعة المستدامة المتداخلة الخرسانية البالطات أداء تقييم  

المعاد تدويره الخرساني الركام من   

إ الذمرسمتذممت ع  

ع ممخة مظتذ ت فتمتتذع ئةسمتذ كظتذفهذلع ةرسذع امقذاةسمتذ مم  

لع ةرسذع امقذاةسمتذفهذ كلمذمتفمخظمذشئتس ذةظسذمخاك ت ذمدذ ف اذ  

 

   سذمد

ات ةذ تممذات ة  

ذلع ةرسذع امقذاةسمتذ  ت لمظل   

 إشمع 

ذذع س خلمذع ممت سذلعألمخت

 دمكاتذع ت ظ ذ  سذمتلس

ذع س خلمذع ممت سذلعألمخت

ذ  سذع فكظس  ت ةذ تد

 ع ممخة مظتذع فتمتتذ-ذع ئةسمتذ كظتذ-ذلع ةرسذع امقذاةسمتذ مم

 م 3017اذار                         هـ 8341جمادى الثاني  

 

ع تمعقذفمئلمظت   

ع تكمهذع   ثذلذع تت هذع ختكظمذل عم   

ع ممخة مظتذع فتمتت  

ع ئةسمتذ كظت  

لع ةرسذع امقذاةسمتذ مم  



 

 الخالصة

تهدف هذه الدراســة إلى إمكانية اســـتخدام مخلفات الخرســانة االنشـــائية المتهدمة في إنتاج ذ

 الركام المعاد والذي بدوره سيستخدم في إنتاج البساط الخرساني المتداخل. 

د. تم والفيزيائية للركام المعاأجريت الفحوصـــات المختبرية لتحديد الخصـــائص الكيميائية  

ــب مختلفة من الركام المعاد ) ــانية بنس ــة مجاميع من  الخلطات الخرس ، %1تحضــير وفحص خمس

لغرض  ( ملم851*851*851بابعاد ) (. تم تحضير ستة مكعبات%811و  25%، 51%، 75%

صها في عمر  صنيع  71أيام وعمر  2فح ضافة إلى ت سانية نموذج من البساطات  87يوماا باإل الخر

يوما فضـــساا عن ثساثة عتبات  71المتداخلة لكل خلطة بمختلف االشـــكال والســـمك وفحصـــ  بعمر 

ية ــــان عاد ) خرس مة االنثناء. من النتائج العملية تم  ملم ( 511*811*811باب قاو لغرض فحص م

لركام المعاد لاالســتنتاج بان قابلية التشــغيل والكثافة ومقاومة االنثناء تنخف) بزيادة النســبة المئوية 

ستخدم في الخلطة. بينما هنالك ارتفاع ملحوظ في مقاومة االنضغاط مع استخدام نسبة  من  %75الم

من الركام المعاد. بعد ذلك  %51الركام المعاد. ثم تبدا مقاومة االنضغاط باالنخفاض باستخدام نسبة 

ستخدام نسبة الركام ال  %811معاد حتى تصل الى نسبة تبدا مقاومة االنضغاط باالزدياد مع زيادة ا

وهي MPa 33  من الركام المعاد. ومن المساحظ ان جميع قيم فحص مقاومة االنضـــغاط تجاوزت 

القيمة التي تحقق متطلبات المواصــفات للحد االدنى من مقاومة االنضــغاط للتبليط الكونكريتي بدون 

  ة النخفضة والمعتدلة.ذات االحمال المروريللطرق  IQS 1606وفقا لذاستخدام اي مضافات

تعمل البساطات الخرســانية كســطح اســاســي لتوزيع االحمال لطبقات التبليط األخرى. تم إجراء عدد 

ـــي  ـــتخدام نموذج قياس ـــتاتيكي لهذا النوع من التبليط باس ي تم مختبر-من فحوصـــات التحميل االس

ه المتداخلة. تم اجراء هذ تصـــميم  لهذا الغرض لتحديد أداء التبليط باســـتخدام البساطات الخرســـانية

الفحوصات لتقييم تأثير شكل البساطة وسمكها وطريقة رصفها واستخدام المفاصل الرملية على اداء 

التبليط )عساقة الهطول باالحمال(. تم اســـتخدام جميع نتائج فحص التحميل االســـتاتيكي  في برنامج 

اج معامسات المرونة لجميع ( الســتخرwinjulea programللحســابات االســترجاعية )  حاســوبي

ـــتخدام معامسات المرونة لتصـــميم هذا  ـــانية المتداخلة. ومن ثم اس طبقات التبليط  بالبساطات الخرس

 النوع من التبليط.  

شكل البساطة الخرسانية وسمكها يؤثر بشكل واضح على سلوك التبليط   أظهرت النتائج أن 

ساني ستعمال البساط الخر شكل  بالبساطات.ان ا شكل  %71.1بمقدار  الهطوليقلل من   Iب مقارنة بال



مقارنة بالشــكل الثماني. ان الزيادة ســمك البساطة تأثير رئيســي على  نقصــان   %88.2المســتطيل و

ملم  2بين البساطة المســـتطيلة بســـمك  %71االنحراف الســـطحي للبساطة. يكون النقصـــان حوالي 

تعمال المفاصل الرملية  في تقليل االنحراف للبساط ملم.  كما يساهم  اس 1والبساطة المستطيلة بسمك 

 (  مقارنة بالبساط الخرساني بدون استعمال المفاصل الرملية. %71.1 - %85.4الخرساني بمقدار )

ستخدام بنامج ال  سمك طبقة ماتحت االساس    lockpave 2012تم ا للتبليط    (subbase)اليجاد 

ستخدام معامل المرونة اال ساس من نتائج المتداخل.  ا سمك اعلى لطبقة ماتحت اال ستاتيكي اعطى 

ــانية بســمك  ــتخدام بساطات خرس ملم ادى الى زيادة  21اســتخدام  المعامل الداينمكي . كذلك فان اس

سمك طبقة ماتحت االساس للتبليط المتداخل . باستخدام المعامسات التي تم الحصول عليها من خسال 

هذه النتائج بوســـائل دقيقة ويتعين التحقق من اتحت االســـاس  برنامج  اعطت اعلى ســـمك لطبقة م

 .falling weight deflectometer (FWD)الخرساني باستخدام  هطول التبليط لقياس 

ذ  



 

 

العراق ةجمهوري  

 وزاره التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامع  المستنصرية 

 كلي  الهندسة

 قسم الهندسة الميكانيكية

 

 

 

 
 

عملية وعددية النتقال الحرارة وخطوط الجريان في خزان دراسه 

 هيدروليكي 

 
 

 

 إلى مقدمة رسالة

 المستنصرية الجامعة الهندسة كلية

 الماجستيرعلوم شهادة نيل متطلبات من كجزء

 في الهندسة الميكانيكية

 

 

منمقدمة  الطالب قبل   

 علي كاظم خداداد

بكالوريوس هندسه ميكانيكيه   

 

 

 

شرافأتحت   

أ.م.د.رافع عباس البلداوي                                            م.د.أسيل 

 خليل شياع

 



 

 

م8905ذ  
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 الخالصة
 

هي واحده من مصادر الطاق  الشائع  المستخدم  في الصناع    وحدة الطاقة الهيدروليكية         

خزان هيدروليكي و مضخ  هيدروليكي  هذه الوحدات يمكن  ,في االساس من محرك  والتي تتكون

 ان تولد طاق  عميم  لتشغيل اي نوع من المعدات الهيدروليكي .

ان الخزانات الهيدروليكي  هي الوحده االساسي  في المنموم  الهيدروليكي  ولديها مهام           

االخرى في تغيير ماده الخزان  ,البحوث السابق  تحقق في تطوير المبادالت الحراري  ,متعدده

الهيدروليكي والقليل من البحوث في تطوير داخل الخزان الهيدروليكي من اجل استقراري  جريان 

 المائع.

لتر في هذا العمل كل من تحسين انتقال  871الرسال   تقدم تطوير خزان هيدروليكي بسع          

العمل الحالي يدرس وضع قواطع  ,ان الهيدروليكيالحراره وتحسين استقراري  جريان المائع في الخز

ومشتت في داخل الخزان الهيدروليكي من اجل تقليل الحراره المتولده خسال التشغيل المنموم  

الهيدروليكي  والمحافم  على استقراري  المائع من اجل تقليل تكون فقاعات الهواء. وقد اظهرت 

حراره المائع حيث ان في الخزان الهيدروليكي  النتائج تحسن في الوقت المستغرق لرفع درج 

قد ازداد مقارن  بالحال   7دقيق  وعند استخدام القواطع الحال   45.5الوقت كان  8االعتيادي الحال  

 دقيق . 42.222والتي تتكون من قواطع ومشتت الوقت يساوي  4دقيق  وللحال   42.222 8

حليل   تم تطويره حيث ان النتائج تمهر توافق جيد بين نتائج التالتحليل العددي في االبعاد الثساثي        

 ,العددي والنتائج العملي  وان نتائج التحليل العددي تمهر داخل الخزان الهيدروليكي وحرك  المائع

نتائج التحليل  ,كذلك تم تطوير نموذج رياضي بخصوص انتقال الحراره لجدران الخزان الهيدروليكي

 هناك تحسن في استقراري  جريان المائع عند استخدام القواطع والمشتت.العددي اظهرت ان 

 

 

ذ  



 

  

 فييييييمئلمظتذع يييييييييتمعق

 ل عم ذع ختكظمذع تت هذلع   ثذع تكمهذ

  كظتذع ئةسمتذ-ع فيييييييييتمتتذع ممخة ييييييمظت

  ممذاةسمييييتذع امقذلع ةرس

 

 

المحلية باستخدام طريقة الفقاعة قياس قوة التالصق للمواد االسفلتية 

 المطورة

 

 ممت تذمرسمتذع ال

 ع الذ ممذاةسمتذع امقذلع ةرس/ كظتذع ئةسمت/ع فتمتتذع ممخة مظت

  ف اذمدذمخاك ت ذةظسذسمفتذع متفمخظمذفهذ كلمذاةسمتذع امقذلع ةرس

 مدذ  س

 

ع ات  تذ  

 فاتن هادي مكطوف

(4002هندسة طرق و نقل  سو بكالوري)  

  أشييييييمع 

 أ.م .د عبد الحق هادي عبد علي       

 أ.م .د. نغم طارق حمد



5890 عظتم 1438شت تد  

 

 المستخلص

 

الةت عسذع ع ختمظتذعلذعالةت عسذاهذةتام ذمترس ذخت مذ دذفشسذمظ تةظ هذفهذع خ كظاذعالممكخهذةخظفت

ذفرسعدذع خ  قذ ظدذم لةت ذع خ كظاذ ذ م ةذ الممكخهذ ع مع اذعع مظ ظت هذ كمع اذعالممكخهذلع م تم

عالممكخهذلماحذع م تمذ(لع ل ذظ سثذةخظفتذخأخظمذع متاذعلذ  تمذع متاذعضتفعذع الذ لعمسذ سظس ذ

خمت سذفهذعالممععذفهذ سلثذعالةت عسذ كمع اذذعالممكخهذخخمخسذفهذع  لعصذع مظ ظت ظتذلع خم ظةذ

ذسذع مملمظت(.ع  ظمظت هذ إلممك ذلع م تمذذ,ذخأخظمذع  معم ذلذع ضغاذع ممكاذ عال مت

خئس ذال ذع سمعمتذع الذخالظمذلل  ذف صذم خ م ذ مظاذذظم دذخا ظرعذذم كظتذلملخلقذ رظت ذ

ذم تشمذ رل ذع خ  قذ ظدذا رتذع مع اذعالممكخهذلع م تم.

ذع خ  قذ(Blister Testف صذع مرت تذ ذ رظت ذ ل  ذ لعماتذفئت ذخمذخ ةظتعذم كظت ذعفمعا  ذخم )

عمخةتسعذع الذم تسئذمظ تةظ تذع  ممذفتدذع ةخت فذع ممخ مفتذخم دذمدذ متةذ كمع اذعالممكخهذلع م تم.ذ

ات عذع  ممذع سع كظتذع   متذ م سذا رتذع مع اذعالممكخهذ دذماحذع م تم.ذع ات تذع   متذ م سذ

ذع مع اذعالممكخهذ دذع م تمذخرسذ كمتذظ سعسذممحذعالممك .

ذع ممخ مفتذمدذع م صذلع خهذ ذع  ممذع سع كظت ذظم دذعمخ سعمئتذات ت ذع خ  ق, اهذمرظت ذ رل 

ذ ختمظ ذ سذع تخ تذع مر لسذ رل ذع خ  قذ كملعسذعإلممكخظت.

             ظتةةمذ تمخ سعمذعالممك ذ ركرذع   متذع ات تذمرسعمذ  متةذع مرخم تذ كمةةلمتذم ت ت ذ مسذخم

ذ  سذمدذع مشسذت ع ذ خمخظسذANSYS (Ver. 15.9 مةتمفذ ذخا ظقذ  سذمدذع م سس ذع تةت م

 ممةت.ذس  متذعإلممكخظتذع متس ذمكلحذعدذفمضذل كالذعالممكخهذ كمع اذع تملسظتذعال ع تذمرسعمذمرتمةت

ذ  



ذ



ذ

ذ

ذ  
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 ألمستخلص

إدذخ مظمذع خ كظاذظ سأذمدذخ مظدذمرتلمتذا رتذمتذخ  ذعألمت ذع خهذمخ ةالذا رت ذع خ كظاذعأل مىذ

فل ئتذإضتفتذ خ مظدذعأل فتمذع مملمظعذع مخل رذأدذخمكاذ كالذع خ كظا.ذخم تذمتذخ  ذعألمت ذخ لدذ

,ذماتممتمضعذسع متذ خغظمذفهذمةملةذع مال عذةخظفتذ تس ذ لعمسذمةئتذ:ذع  ت ظتذع شتمظع,ذعأل

ع مظضتةت ذألذةخظفتذ خغظمذممخلىذع مظت ذع فلفظع.ذ ل حذمدذع مئمذ ت ةم تذ كمئةس ذأدذظمئمذ لضل ذ

ذع ت  تذ ظدذمرتلمتذا رتذمتذخ  ذعألمت ذلذع خغظمذفهذم خلىذع مال ت.ذ

أ ئس ذعألمتمهذمدذال ذع سمعمتذالذع خر هذ دذخأخظمذع خغظمذفهذم خلىذع مال تذ كالذمرتلمتذ

ذع خم عذع ممخ سمعذ ا رتذمتذخ  ذذعألمت .لذسظملمتذ

خ ثذمسع سذخمذإ خمتساتذفهذال ذع سمعمت:ذعأللسذإفمعاذف لصذم خ مظعذ كالذع خم عذ  ت خئتذ

ع ا ظتظعذلذخكحذع خهذخمذخخ ظخئت.ذأةلععذم خكمتذمدذع مخ خت ذخمذإمخ سعمئتذفهذال ذع سمعمعذ كخ م ذ دذ

 ظدذمدذع مخ خت ذخمذإمخ سعمئتذلذ متذظكه:ذم ظفذخأخظماتذ كالذ لعصذا رتذعألمت ذم ظفذمدذةل

 4%) ل هذفظةظسذع   لسذ ةمةذ-م ظفذغ تمذ شلمذعألم ذ(،3%و  4%) ع  ت ل ظدذ ةمة-ع ةلم 

مدذغ تمذع مظكظ ت.ذذ7% ل( 7 %و7%) ل هذفظةظسذع   لسذ ةمةذ-,ذم ظفذغ تمذع مظكظ ت(7 %و

 ،87.5% ،88.5% ،81.5%)ع خم عذع غظمذمخ خعذخمذف  ئتذمرذم تتذةمةذمدذم خلظت ذع مال تذ

.ذفهذالعذع   ثذع مرتمةتذع مظ ذ ظدذةخت فذع ةمتلفذع م سل تذ(82.5%و 85.5 ،%83.5 ،%84.5

كتذع مم ذ ظةمتذةخت فذ رظتذع ةمةذخمذإمخ سعمئتذفه( 85.5 %و84.5 ،%88.5%)مرذةمةذمال تذ

ذع ختةظت.ذع ةمتلفذع مخ خعذخمذف  ئتذ ةسذم خلىذع مال تذع مخت هذ ئت.

 STATISTICA     ع مس سذع ختةهذ ئل ذع سمعمتذالذخالظمذةمتلفذإ  ت ظتذ إمخ سعمذ مةتمفذ

 خ مظدذع ت  تذ ظدذمرتلمتذع خم تذ  ظغتذةم تذأ خ مسذع  ت ظملمةهذمرذع   ت صذع م خكمتذذذ8.0

ذ كخم ت.

ع مس سذع خت ثذخضمدذخالظمذةمتلفذخ خظتذعال تتسذ كخ كظاذع ممدذ إمخ سعمذع مذةم تذمدذ مةتمفذ

مدذأفسذم ت ت ذع ةخت فذع خهذخمذع   لسذ كظئتذمدذع تمسذع م خ م ذإضتفتذذ(ABAQUS) أ ت ت ذ

ذ سمعمتذخأخظمذع خغظمذفهذ  ت صذا رتذمتذخ  ذعألمت ذ كالذع خشل ذع  ت سذفهذع خ كظا.ذ لعمات

ذةمللفذ إمخ سعم.ذذ(78)العذع  مةتمفذخمذخمخظسذ

الفحوص الفيزياوية و الكيميائية اجريت على التربة الطبيعية التي تم جلبها من مدينة الصدر. هذه 

حسب  (83) (A-7-6( حسب نمام التصنيف الموحد للتربة بينما تصنف )CLالتربة تصنف )

 .(AASHTO) تصنيف

 وتم إيجادها لكسا التربتين الطبيعية  ;(95( عند نسبة حدل )%CBR) قيمة نسبة التحمل الكاليفورني

أيام. مقاومة التربة الطبيعية لإلختراق  ربعةباون( و فترة غمر امتدت أل 81المثبتة تحت تأثير حمل )

 (. 85.5إلى % 88.5نتيجة لزيادة محتوى الرطوبة من )% (827.5قلت إلى )%



الكائولين أدى -(. إضافة مزيج النورهCBRمختلف على قيمة )وقد كان إلستخدام المثبتات تأثير 

بولي فينيل الكحول -( بينما إضافة مزيج رماد قشور األرز885.1إلى تحسين المقاومة بحدود )%

بب في تقليل بولي فينيل الكحول تس-كان ل  تأثير قليل في تحسين مقاومة التربة. مزيج غبار السيليكا

 (.31.2مقاومة التربة بحدود )%

فحوص الديمومة )تأثير الغمر طويل المدى( و )تأثير الترطيب و التجفيف( تم إجراؤها على 

-التربة الطبيعية المرصوصة عند محتوى الرطوبة المثالي و التربة المثبتة بإستخدام مزيج النورة

إستحصالها ا. النتائج التي تم .( من كثافة حدل بروكتر المعدل%95الكائولين. النماذج حدلت عند )

( للنماذج الغير مثبت  و 811.7( يوم فترة غمر كانت )%71( بعد )CBRتوضح نقصان في قيمة )

 ( للنماذج المثبت .24.1%)

مقاومة التربة بصيغة التحمل الكاليفورني ازدادت لكسا النماذج الغير مثبتة والمثبتة نتيجة زيادة 

 فترات الترطيب والتجفيف.

 81ح للنماذج الغير مثبتة مع نسب رطوبة مختلفة و تحت تأثير حمل )يوم( فترة ترشي 71بعد )

باون( توضح إن النماذج على الجانب الجاف أعطت أعلى مقاومة إلنفعال الترشيح مقارنة مع النماذج 

االخرى. زيادة اإلنحدار الهيدروليكي يعمل على تقليل مقاومة التربة. عموما عملية الترشيح تؤدي 

 مة التربة.إلى تقليل مقاو

تمثيل التبليط بإستخدام اباكاس يبين إن خصائص طبقة ما تحت األساس لها تأثير كبير على التشوه 

ى المستخدم كمثبت لطبقة ما تحت األساس أدا الكائولين(-)النورة العمودي الحاصل في التبليط. مزيج

 (. 3.1التشوه حوالي )% قلل من غبار السيليكا( %7)( بينما إضافة 2إلى تقليل التشوه بحدود )%

ذ  
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 الخالصة

أصبحت محركات التيار المستمر عديمة الفرش شائعة جدأ في الكثير من المجاالت مثل في 

الصناعة و التطبيقات المنزلية؛ وذلك يعود الى مميزاتها العديدة على محركات التيار المستمر ذوات 

المحركات الحثية؛ مثل كفائتها العالية، كثافة قدرتها العالية و حجمها الصغيرنسبييأ. الطريقة الفرش و 

خطوات -التقليدية و األكثر شيوعأ لتشغيل محرك التيار المستمر عديم الفرش هي  بأستخدام تقنية الست

ي عالي ف أو الشب  منحرف. و لكن هذه التقنية تمتلك بع) المشاكل كتذبذب عزم عالي و تشوه

 التيارات.

هذه األطروحة تقدم نمام مسوق لمحرك التيار المستمر عديم الفرش حيث يتم في  تحسين  

تحسين أداء السرعة بأستخدام تقنية تحسين سرب  ك في عدة جوانب. الجانب األول هواألداء للمحر

مرتبط ل تذبذب العزم التقلي لمسيطر السرعة. الجانب الثاني هوالجسيمات أليجاد المعامسات المثالية 

 بأستخدام المسيطر األتجاهي او ذو المجالو أيضا تحسين أداء السرعة مع تقنية التشغيل التقليدية 

تحسين مجموع التشوه التوافقي للفولتيات و التيارات  لتشغيل المحرك. الجانب الثالث هوالموج  

طريقة تشغيل عديمة  لمحرك فيتشغيل ا الجانب األخير هوبأستخدام مبدل متعدد المستويات. 

الحساسات لكلفة أقل و للتطبيقات التي ال يمكن فيها أستخدام حساسات للسرعة و الموقع؛ تستخدم هذه 

 الطريقة مراقب ترابط الفي) مع هيكل حلقة الطور المقفل لتخمين الموقع و السرعة للدوار.

 النتائج تمهر أن  النمام المقترحو  محاكاةبأستخدام برنامج ماتساب/ تم تركيب طرق السيطرة 

يملك تحسين كبير لألداء مقارنة مع الطريقة التقليدية من حيث أستجابة السرعة، تذبذب العزم و 

  مجموع التشوه التوافقي للفولتيات و التيارات.
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 المستخلص

وتم  .الناعمة المعززة باالعمدة الحجرية الطينيةيتضمن هذا البحث دراسة سلوك نماذج مختبرية للتربة 

 تربةال العمدة علىأ وبدون مع النموذجية االختبارات والدورية وأجريت الثابتة األحمال لكساا من النماذج تعري)

 .(7.27، الكثانية النوعية =%43، حد السيولة =%78)حد اللدونة = الناعمة

يل قابلية التحمل وتقلل زيادة في يحجر عمودال استخدام كفاءة من للتحقق نموذج 27 مجموعة من اختبار تم

. الحجرية ةاألعمد بناء في الحصى من بدال النفايات الخرسانية مواد باستخدام الكفاءة من تم التحقق أيضا.  الهطول

 في ةالمستخدم المساحة نسبة مع تتناسب التحمل نسبة في زيادة يمهر الحجري العمود في الحصى استخدام ان

 .التربة مع التعامل في حجر عمود استخدام عند عوامل ثساثة دراسة تم. االختبار

 تصل لفشلا مرحلة في نسبة التحمل في متزايد ارتفاع إلى المساحة نسبة أدت زيادة المساحة، نسبة تأثير

ونسبة طول العمود ملم  75و قطر العمود الحجري يساوي  ٪811 تساوي مساحة نسبة عندما كانت ٪755 إلى

 .معالجة الغير التربة مع ، اذا ماقورنت5الى قطره =

ى ثساث اربعة اضعاف القطر ال من الحجرية األعمدة بين التباعد تقليل األعمدة الحجرية، بين التباعد تأثير

وقطر العمود  ٪811 تساوي نسبة مساحة عند  85.7الى  1.5 التحمل من نسبة يؤدي الى زيادة اضعاف القطر

 .ملم 75مساوي ل 

 :الدراسة هذه في تم دراستها دوري التحميل من نوعين الدوري، التحميل تأثير

نقطة فشل التحميل الثابت . ان  من ٪87 بنسبة الفشل في التحمل نسبة من العادي يقلل الدوري التحميل

 الحجري العمود باستخدام  %42بمقدار  من االنضغاط المرن المتنمم معامل زيادة إلى يؤدي حجري عمود استخدام

 ملم. 47وقطر  %87.522=  نسبة مساحة مساوية  مع

نقطة فشل  من %2 بنسبة الفشل في تحمل نسبة من قللالتحميل الدوري الى نصف الحمل االقصى ي

 عند 81.3 من التحمل نسبة زيادة إلى ادى الحصى من بدال النفايات الخرسانة مواد التحميل الثابت وباستخدام

 75وقطر  ،٪811=  نسبة مساحة عند نفايات الخرسانة عمود استخدام عند 81.4 إلى الحجري العمود استخدام

اما قيمتها  53قد يكون سبب ذلك هو القيمة العالية لزاوية االحتكاك الداخلي للمخلفات الخرسانية والتي تساوي ̊ملم 

 .37للحصى تساوي ̊ 

 :يمهر نفايات الخرسانة عمود على الدوري التحميل تطبيق

 1.8 = عند نسبة هطول التحمل نسبة في تخفي) يمهر نفايات الخرسانة لعمود العادي الدوري التحميل

 1.8 إلى ساكنة حمولة حالة تحت النفايات الخرسانة مع تعامل للتربة 84.7 من 811% ونسبة مساحة مساوية ل

 ،٪87.522 وعند نسبة مساحة مساوية ل دوري، الحمل حالة تحت النفايات الخرسانة مادة بواسطة المعالجة التربة

زيادة معامل االنضغاط . تحت تاثير االحمال المتكررة 5الى  2.3فان نسبة المساحة انخفضت من  ملم 47وقطر =

 نفيات الخرسانة بنسبة مساحة عند استخدام عمود من  لكل متر مكعب نيوتن كيلو 481*  21 المرن المتنمم الى 

 .ملم 47وقطر = 87.522٪= 

عند  2.5الى  1.57النوع الثاني من التحمل الدوري الى نصف الحمل االقصى يقلل من نسبة التحمل من 

 ملم. 47وقطر عمود = %87.522مقارنتها باالحمال الساكنة عند نسبة مساحة 

ذذ
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 الخالصه

ي الحامل  ف خرسانيمستخدم بدال عن الجدار الق العملي لمسنم فرنديل الالتحق تقدم هذه الرسال  )الدراس (      

خرساني من  الجدار ال ذو االسناد البسيط ( نموذج87وحدات البناء الجاهز.العمل المختبري يتضمن صب و فحص )

ف  مسا ىتسليط حمل مركزي موزع بانتمام علذو الحافات الحره بواسط   باالضاف  الى النموذج التجريبي،

بثبات ابعاد  خرسان ضمن دراس  تأثير نوعي  التي الدراس . هذا خرساني( ملم من منتصف الجدار ال22.5)

النماذج  .النموذج)الطول ، العرض و االرتفاع(  كذلك ثبات ابعاد الفتحات مع ثبات تفاصيل حديد التسليح للنماذج

مقسم  الى ثساث  مجاميع رئيسي  كل مجموع  تتكون من اربع  نماذج. المجموع  االولى خرسان  اعتيادي  المقاوم ، 

المجموع  الثاني  خرسان  ذاتي  الرص ذات مقاوم  عالي  والمجموع  الثالث  خرسان  المساحيق الفعال . مجموع  

من الفحوصات اجريت عل المواد االنشائي . في هذه الدراس  الخواص الميكانيك  للخرسان  المتصلب  تم فحصها 

ن  ذاتي  الرص تم فحص الخواص للخرسان  الطري  لكل النماذج ، اما بالنسب  للمجموع  الثاني  التي هي خرسا

كذلك و تم اجراء الفحوصات في مختبر المواد االنشائي  و كذلك مختبر االنشاءات في كلي  الهندس ، الجامع  

المستنصري   . في العراق القليل من الدراسات حول الجدران الخرساني  المسلح  و حول مسنمات فرنديل. الحمل 

ن  المساحيق الفعال  تمهر قيم اعلى بالمقارن  مع  بقي  نماذج المجاميع و هذا يدل على قوه التحمل االقصى للخرسا

العالي  و الخاصي  المطيلي  العالي  و كذلك قوه القص و مقاوم  االنثناء العالي  بسبب وجود الياف الحديد و السليكا 

( 21-45لتشقق االولي( للخرسان  االعتيادي  حوالي )فيوم و التي تجعل الخليط اكثف. حمل التشقق      ) حمل ا

(% بالنسب  للخرسان  54-77(% بالنسب  للخرسان  ذاتي  الرص و كذلك حوالي )32-43من التحمل االقصى، ) %

المساحيق الفعال . سلوك النماذج يعتمد على هندسي  النموذج، التحميل وكذلك مقاوم  االنضغاط، مقاوم  االنضغاط 

دورا مهما في المقاوم  و التحمل وفي تصرف عينات الجدار الخرساني، حيث ان النسب  بين  مقاوم   هنا تلعب

(% والنسب  بينها و  بين الخرسان  ذاتي  22االنضغاط للمساحيق الفعال  مقارن  مع الخرسان  االعتيادي  حوالي )

تي  الرص و الخرسان  االعتيادي  حوالي (%. النسب  بين مقاوم  االنضغاط بين الخرسان  الذا41الرص حوالي )

(%.. تم حساب الهطول بواسط  مقاييس الهطول و بعد ذلك تم رسم المخططات بين الحمل والهطول للكل 27)

النماذج ، حيث ان خرسان  المساحيق الفعال  اعطت تقرييبا قيم اقل من قيم الهطول لبقي  النماذج لكن مع زياده 

لهطول بسب قابليتها العالي  على تحمل االحمال مقارن  مع باقي النماذج. مخططات التحميل اعطت قيم اعلى ل

و تم كذلك رسم العساق  بين الحمل و االنفعال في كل  االنفعال للنماذج تم حسابها بواسط  تثبيت مقاييس االنفعال

اعى  التسليح للعمود الوسطينقط  و لكل نموذج و كذلك الحال بالنسب  لبقي  النماذج حيث ان االنفعال في حديد 

قيما عالي  لسانفعال مما يدل على حدوث اجهاد عالي في حديد التسليح و كذلك االفعال في حديد التسليح للعتب 

العلوي اعطى قيم  سالب  مما يدل عل حدوث عملي  انضغاط وكذلك بالنسب  لسانفعال في حديد التسليح للعتب 

ل على حدوث عملي  شد. النماذج حصل فيها انحناء واحد في اتجاه الرأسي السفلي حيث اعطى قيم موجب  مما يد

للتحميل وحيث ان اعمم قيم  للهطول حدثت في العمود الوسطي. الجزء االيجابي من هذه الرسال  هو تقليل الوزن 

فعال  عند ( % للخرسان  االعتيادي  و الخرسان  ذاتي  الرص و الخرسان  ذات المساحيق ال71حيث ان  حوالي )



مقارن  نموذجين االول ال يحتوي على فتحات و الثاني يحتوي عل فتحات كما موضح في هذا العمل، كذلك تقيليل 

من وقت االنشاء والسيطره النوعي  اذا ما تم استخدامها كوحدات البناء الجاهزه. استخدام خرسان  ذاتي  الرص 

ي تقل نقاط الضعف بالخرسان  و المتكون  نتيج  ظاهره يؤدي التقليل الحصول من ظاهره االنعزال و بالتال

االنعزال، اما استخدام الخرسان  المساحيق الفعال  فان  يؤدي الى انتاج وحدات بنائي  نحيف  )قليل  السمك( مقارن  

  وممع بقي  ابعاد العضو االنشائي وبسب ما تملك  هذه الخرسان  من قوه  عالي  و مقاوم  عالي  لساحمال و مقا

لعوامل التجوي  بصوره ممتازه و مما يودي الى زياده متان  المنشأ و العديد من الخواص المحسن . ان استخدام 

مسنمات فرنديل في المنشأت يؤدي التقليل من استخدام او الحد من استخدام االعتاب الخرساني  الن كل عضو فذا 

شأ يتكون من االساسات و االعمده و مسنمات فرنديل هذا المسنم يتحمل قوه شد  او قوه ضغط ولهذا فان المن

 كجدران الحامل  و السقوف والسطوح.

  



 

 فمئلمظتذع تمعق

 ل عم ذع ختكظمذع تت هذلع   ثذع تكمه

 ع فتمتتذع ممخة مظت

  كظتذع ئةسمت

  ممذاةسمتذع ملعس
 

 

 

 

 

دراسة مختبرية على تأثير إضافة األلياف الزجاجية ومطاط 

بيوتادين على خصائص المونة اإلسمنتيةالستايرين    

 

 
 

 رسالة مقدمة الى قسم هندسة المواد / كلية الهندسة / الجامعة المستنصرية

كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم هندسة المواد    

 

 

 
 من قبل :

 مصطفى محمد حمزة
(7183بكالوريوس هندسة مواد )  

 

 

 

 تحت إشراف :

 أ. م. د. بسمة محمد فهد 
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 الخالصة

 يفي مجال المواد اإلنشائية يعتبر المساط المقوى بألياف الزجاج مادة مركبة حديثة. تمثل هذه المادة الدعامة الت

تأثير إضافة ألياف الزجاج بطرق رصف مختلفة ل المختبريةالدراسة  ا البحثتسند الهيكل من االنهيار. تضمن هذ

على بع) الخواص الفيزيائية والميكانيكية. تم استخدام طريقتين لرصف األلياف هما الرصف العشوائي والرصف 

.  ٪ (8,37و  8,8و  1,22و  1,53الياف الزجاج )الطبقي. في كسا الطريقتين تم اضافة نسب وزنية مختلفة من 

(. هذه المجاميع من 1,5( سمنت/رمل و نسبة الماء/سمنت )7:8أستُخد مت هذه النسب لتقوية مساط ذو نسبة خلط )

يرين بيوتادايين( مرة وبدون ا( من مادة )مطاط الست٪2المساط المقوى بألياف الزجاج تم تحضيرها بوجود )

 ى. تم فحص جميع العينات بعد غمرها بالماء لمدةاضافتها مرةا اخر

( يوم. الخواص الفيزيائية التي تمت دراستها بعد اجراء الفحوصات تتضمن )الكثافة و االمتصاصية و 71و  2)

 سرعة الموجات فوق الصوتية و الممانعة الصوتية(، كما تمت دراسة مقاومة االنضغاط كخاصية ميكانيكية.

يرين بيوتادايين( يقدم خواص امساط المقوى بألياف الزجاج بدون إضافة مادة )مطاط الستأظهرت النتائج أن ال

، من خسال تحسين خاصيتي اإلمتصاصية و مقاومة اإلنضغاط و تقليل كل من العينات المرجعيةافضل مقارنة مع 

الكثافة.  تقليلتيجة سرعة الموجات فوق الصوتية والممانعة الصوتية باإلضافة الى انتاج هيكل خفيف الوزن ن

تحسين الخواص المذكورة في هذا النوع من المساط يعتمد على النسبة الوزنية أللياف الزجاج في الخلطة. الزيادة 

 الخواص. افضل النتائج كانت مع اضافة تحسن في ازدياداا  تؤدي الىضافة الياف الزجاج  أل النسبة الوزنية في

يوم. أما بالنسبة  71( للخاصية الميكانيكية بعد الغمر بالماء لمدة ٪8,8و )( لتحسين الخواص الفيزيائية 8,37٪)

( من مادة )مطاط الستيرين بيوتادايين( أظهرت نتائجاا افضل مقارنة ٪7للمساط المقوى بألياف الزجاج مع اضافة )

ذا المطاط المقاوم للماء والعينات المقواة بألياف الزجاج بدون اضافة هذا المطاط. إن دمج هالعينات المرجعية مع 

مع الياف الزجاج انتج تحسنا عاليا في اإلمتصاصية و مقاومة اإلنضغاط وانخفاضاا أكثر في سرعة الموجات فوق 

 الصوتية والممانعة الصوتية.

الكثافة و اإلمتصاصية وسرعة الموجات فوق الصوتية والممانعة الصوتية  تقليلافضل نتائج تم الحصول عليها هي 

ميكا  38,52على التوالي، ورفع مقاومة اإلنضغاط الى )( ٪24,12و  ٪27,77و  ٪25,7و  ٪81,2بنسبة )

، ايام 2(. بالنسبة لخاصية الكثافة اضافة األلياف بطرقة الرصف العشوائي أظهرت افضل النتائج بعد عمر باسكال

 .يوم 71بينما أظهر الرصف الطبقي لأللياف افضل النتائج لبقية الخواص الفيزيائية ومقاومة اإلنضغاط بعد عمر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العراق جمهورية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 المستنصرية الجامعة

 الهندسة كلية

 الميكانيكية الهندسة قسم

 

المختلط من مجموعة وحدات داخل مجرى  تحقيق ألنتقال الحرارة االنتقالي الى

 هوائي افقي

 

 إلى مقدمة رسالة

 المستنصرية الجامعة الهندسة كلية

 ماجستيرعلوم شهادة نيل متطلبات من كجزء

 الميكانيكية الهندسة في

 

 قبل الطالب مقدمة من

 مهند محمد ناظم

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية

 

شرافأتحت   

الرسول      د. يحيى عبدهللا فرجد. عدنان عبد االمير عبد أ.  
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 الخالصة

تبريد األجهزة اإللكترونية يشكل تحديا بسبب ارتفاع معدل الحرارة المتولدة في األجهزة الكهربائية الحديثة، لذلك 

شل المعدات   اولذلك، أصبح التحكم الحراري ذ اإللكترونية يزداد بشكل كبيربزيادة درجات الحرارة .فأن معدل ف

على دراســة أنماط مختلفة من طرق  ويركز هذا البحثأهمية متزايدة في تصــميم وتشــغيل االجهزة اإللكترونية. 

ية وحدات االلكتروننقل الحرارة على صـــفوف متعددة من مكعبات مثبتة في مجرى هوائي والتي تمثل  محاكاة لل

 المستخدمة في االجهزة الكهربائية وااللكترونية التقليدية.

عمليا ، تم تصنيع المجرى الهوائي من الواح بساستيكية شفافة في الجهة العلوية والجانبين، في حين يتكون الجزء 

شب.  سفلي من نوع خاص من الخ سبال سنى لنا تغيير ارتفاع الدكت ح شق جانبي ليت صنع  التي يتم  الحالة وتم 

ــتها ــكل مصــفوفة مكونة من  م ترتيب المكعباتت. دراس ــطح  اعمدة 1صــفوف في  5على ش وتم تثبيتها على الس

. تمثل الوحدة النشطة  ( سم 2,5، 5، 4,5المتغير االرتفاع وفقا لألبعاد المتزنة ) السفلي الداخلي للمجرى الهوائي

ساخنة مكعب مصنوع من  ( طول ضلع المكعب الومينيوم ٪15ن ألومينيوم و نحاس )مزيج م duraluminأو ال

ملم وتم تثبيت كبســـولة كهربائية في داخل . ويتم تغذية هذه الكبســـولة الكهربائية بالتيار الكهربائي كجزء من  41

يل غالدائرة الكهربائية . كذلك تم تصميم دائرة السيطرة وتصنيعها وذلك لعمل دائرة الكترونية مغلقة للتحكم في تش

سري،  مروحة مثبتة في مخرج المجرى الهوائي. تم  اختبار المنمومة في حالة الحمل الحر، االنتقالي والحمل الق

واط(، ومجموعة من  5-1.42لخمس قيم مدخلة للطاقة )  ، 4 81( × 825 – 31ين )ما ب Grashofنطاق رقم 

م / ث( و مجموعة من عدد رينولد يحسب اعتمادا على القطر الهيدروليكي  7،4-1،5السرعات المختلفة ما بين )

 (.81511إلى  3111ما بين )

 ANSYSبيق عدديا، تم التحليل العددي للسرعة ودرجة الحرارة ومستوى االضطراب داخل القناة باستخدام تط

FLUENT V 14.5  ــتخدام الموديل االضــطرابي ــرعة ودرجات الحرارة ومعدل  k-ε modelبأس لتحليل الس

 .االضطراب داخل المجرى الهوائي

ــــاخن  عامسات انتقال درجات الحرارة كانت في الموقع االول للمكعب الس عدل لم ية ان اعلى م تائج العمل نت الن بي

فة للمجرى الهوائ عات مختل فا ثاني وألرت نت في الموقع ال كا قال الحرارة  عامسات انت عدل لم قل م فأن ا لك  كذ ي و

ــــن في معدالت انتقال  ــــاخن وألرتفاعات مختلفة للمجرى الهوائي. كذلك بينت التجارب العملية تحس للمكعب الس

ــــتخدام منمومة  ــــتخدام الحمل الحر. واظهرت نتائج اس الحرارة عند زيادة ارتفاع الدكت وخاصــــة في حالة اس

ــــــ  من الطاقة  % 51الســـيطرة نتائج جيدة في الســـيطرة على درجات الحرارة وتقليل معدل اســـتهساك الطاقة لـ

ـــتهلكة. كذلك اظهرت  ـــطراب الحركي توافقا مع النتائج لالمحاكاة العددية المس ـــرعة واالض درجة الحرارة والس

ـــر حول قيم معامسات انتقال الحرارة  ـــبة العملية ألنها كانت تعطي نفس المؤش ـــب الطاقة  ٪81مع خطأ بنس حس

 .الحركية العالية االضطراب في الموضع األول للوحدة النشطة



 

 

 

 

 

 

لكهربائي ملعاجلة التخثر اتقييم أداء نظام   
صرف صحي مصنعة خمتربيامياه   

 

 
 رسالة مقدمة

الى قسم الهندسة ألبيئية في كلية الهندسة / الجامعة المستنصرية , وهي جزء من متطلبات نيل 

في الهندسة ألبيئية علومدرجة ماجستير   

 من

  مهند محمد مهدي

(   هندسة بيئية بكالوريوس  ) 

 

 بأشراف

م.د. حممد أبراهيم بشري           ادق سلمان حمسن                                أ.م.د. ص  

 

    7182يوليو                                                               8342شوال 

  

 مجهورية ألعراق                 
 وزارة التعليم العايل والبحث ألعلمي  

 اجلامعة املستنصرية              
 كلية اهلندسة / قسم اهلندسة البيئية  

 



لخالصةا  

في هذه الدراسة، تم تقييم منمومة التخثير الكهربائي ألزالة عدد من أيونات العناصر ألثقيلة مثل أيونات        

النحاس ، الرصاص ، النيكل ، الكادميوم و الكروم باالضافة الى تخفي) بع) دالئل ألتلوث مثل ألمتطلب 

حديد عكرة من ألمياه ألملوثة باستخدام األلمنيوم والألبايوكيميائي لألوكسجين ، ألمتطلب ألكيميائي لألوكسجين وال

كأقطاب كهربائية. وقد تم ايضا دراسة تأثير دمج عملية التخثير ألكهربائي بعملية األكسدة ، والحصول على عملية 

مركبة الغرض منها تحسين كفاءة تخفي) كل من ألمتطلب ألبايوكيميائي لألوكسجين ، ألمتطلب ألكيميائي 

والمواد العضوية. في نمام التخثير ألكهربائي ، هناك عدة عوامل لها تأثير مباشر على كفاءة عمل  لألوكسجين

( 1و 2، 2، 3النمام، وهنا تم دراسة ألبع) منها لتحديد ظروف عمل النمام ألمثالية ومنها الرقم ألهيدروجيني )

،  1.7،  1.8اكيز ألبدائية للعناصر ألثقيلة )(، التر 7ملي امبير/سم85و  87.5، 81، 2.5، شدة التيار الكهربائي )

، 871، 11، 21، 41، 1فولط( والزمن ) 41و  75، 71، 81ملغم/لتر(، فرق الهد الكهربائي ) 1.3و   1.4

دقيقة(. لقد بينت النتائج ان  عند استخدام صفائح األلمنيوم كأقطاب موصلة للكهربائية، وأن المروف  811و  851

، فرق الجهد  7ملي أمبير/سم 87.5دقيقة ، شدة التيار ألكهربائي عند   851مومة هي عند ألزمن ألمثالية لعمل ألمن

. فعند  2ملغم/لتر والرقم ألهيدروجيني عند  1.8فولط ، التراكيز ألبدائية للعناصر ألثقيلة عند  75الكهربائي عند 

، أيونات الرصاص  %11.14النحاس ، أيونات  %15.5هذه المروف كانت كفاءات االزالة كالتالي: ألكدرة 

، وكفاءات تخفي)  %18.5و أيونات الكروم  %13.15، أيونات الكادميوم  %18.7، أيونات النيكل  11.2%

، على ألتوالي .  %22.1و  %21.22ألمتطلب البايوكيميائي لألوكسجين والمتطلب ألكيميائي لألوكسجين  هي 

تخدام ب البايوكيميائي لألوكسجين والمتطلب ألكيميائي لألوكسجين باسوقد تم تحسين كفاءات تخفي) كل من ألمتطل

عملية التخثير ألكهربائي واألكسدة ، حيث ازدادت كفاءات تخفي) كل من ألمتطلب البايوكيميائي لألوكسجين 

 مل من بيروكسيد الهيدروجين8، على ألتوالي عند أضافة  %22.7و  %22والمتطلب ألكيميائي لألوكسجين الى 

 مل من بيروكسيد الهيدروجين. 8.5،على ألتوالي عند أضافة  %11.32و  %14.77، بينما ازدادت الى 
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  ذو االوتاددراسة تجريبيه للتبليط الخرساني 

  رسالة مقدمــــــة الى

كليةفي  والنقل الطرق هندسة قسم  المستنصرية الجامعة/ الهندسة 

كجزءوهي   المواصالت هندسة علوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات من 

 

 

 من قبل

الكعبي نبأ ستار كريم  

(7183)بكلوريوس هندسة الطرق والنقل/ الجامعة المستنصرية   

  

 بأشراف

 القيسي أحمد زينب د . م . أ

 محمد هاشم محمد د . م
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 المستخلص                                                                                                   

 عملياا ونمرياا. ن نمام التبليط الخرساني الغير المسلحمفاصل التمدد ضمهذه الدراسة هي محاولة لدراسة اداء 

تم أنشاء اربع موديسات لنمام التبليط الخرساني المحلي كل موديل يتكون من  في الجزء العملي من هذه الدراسة

ملم( ويتم ربط  875ملم( وسمك ) 211ملم( وعرض ) 211بساطتين من الخرسانة المحلية كل بساطة بطول )

( ويستند Dowel Barsملم ( بواسطة اثنين من قضبان الحديد االملس ) 81بر مفصل تمدد عرض  )البساطتين ع

الموديل الخرساني على التربة ) االكثر شيوعاا  في التبليط الجاسئ استخدام البساطة الخرسانية مباشرة فوق التربة 

 يل لنمام التبليط الجاسئ المحلي، مختبرياَ دون الحاجة الى استخدام طبقة االساس او تحت االساس( مكوناا بذلك مود

 ,16 ,20 ( ولثساث قياسات )Dowel Barsتم تناول متغيرين ، المتغير االول قطر قضبان الحديد االملس )

( والنوع الثاني A-6(: النوع االول )AASHTOملم( والمتغير الثاني نوع التربة وهما نوعان حسب تصنيف )12

(A-7-5 .) 

بمرحلتين : المرحلة االولى استخدام برنامج  (ABAQUS/CAE 6.13.1)دام برنامج نمرياا تم استخ

ABAQUS  لتحقيق العددي لجميع الموديسات المختبرية في هذه الدراسة واظهرت النتائج توافق جيد بين

 الموديسات العددية والموديسات التجريبية.

ثساثي االبعاد لنمام التبليط الجاسئ بإبعاد تمثل  لتطوير موديل ABAQUSالمرحلة الثانية : استخدام برنامج  

 Staticعبر مفصل التمدد تحت تأثير الحمل الساكن ) الواقع ودراسة تأثير عدة متغيرات على كفاءة نقل الحمل

Wheel Load( المتغيرات التي تم تناولها في هذا الجزء من البحث هي قطر الحديد االملس ، )Dowel Bars)   

(، نوع مقاومة الخرسانة )خرسانة عادية A-7-5( و)A-6، نوع التربة )ملم( (12 ,16 ,20 تالية للقياسات ال

 ,175 ,250ملم(، سمك البساطة الخرسانية )10 ,20 ,30 المقاومة وخرسانة عالية المقاومة(، عرض المفصل)

تأثير ضرر  ( وCorner Load, Internal Load, Edge Loadملم(، موقع تطبيق الحمل الساكن ) 125

 التربة.

 قليل تأثير ل  ملم 71 الى ملم 87 من (Dowel bar)الحديد االملس  القطر زيادة أن التجريبية النتائج وأظهرت

 يعزى أن ويمكن. الفشلحمل  في فقط ٪5 زيادة العينات تحليل نتائج من الهطول حيث لوحظ-الحمل سلوك على

 النتائج وأظهرت. الخرسانة مقاومة قوة على رئيسي بشكل يعتمد( flexural crack) عن ناجم فشلال أن إلى هذا

 .٪51 بنحو فشلال حمل زيادةيؤدي الى  ٪2 إلى ٪5 من التحتية لتربةل CBR قيمة زيادة أن أيضا

( E) المفصل وفعالية( LTE) الحمل نقل كفاءة أن ABAQUS برنامج باستخدام العددي التحليل نتائجأظهرت 

 من قطر الحديد االملس زيادة عند التوالي على ٪13.51 إلى ٪17.74 من و ٪11.24 إلى ٪21.17 من تتحسن

 عرض يقل عندما التوالي على 11.22 إلى ٪25.42 من و ٪21.23 إلى ٪21.31 منو م،لم 71 إلى ملم 87

 عندما التوالي على ٪94.59 إلى ٪21.42 ومن، ٪89.73 إلى ٪23.73 ومن ،ملم 81 إلى ملم 41 من المفصل

الى  %17.77ومن  %21.23الى  %21.18ومن  ملم 875 إلى ملم 751 من الخرسانية البساطة سمك يقل



 و( ٪11 حوالي) LTE حين في ،٪2 إلى ٪5 من للتربة التحتية CBR القيمة على التوالي عند زيادة 11.22%

E (11 حوالي٪ )باسكال ميجا 34 إلى باسكال ميجا 72 من مقاومة الخرسانة قوة زيادة نفسها عند. 

 التوالي على ،%17.2الى  %18.4ومن  ٪21.31 إلى ٪13 حوالي من E و LTE يقلل الزاوية تحميل

 .الداخلي الحمل مع بالمقارنة

 .التوالي على ٪23 و ٪11 و ٪51 إلى ٪21 نحو من E و LTE يقلل التحتية التربة في ضعف او فجوة وجود

 إلى ملم 71 من الحديد االملس عند اســفل البساطة الخرســانية عندما يقل القطريزداد االجهاد واالنفعال االقصــى 

 إلى ٪2 من التحتية تربةلل CBR قيمة وعندما تقل ،(التوالي على ،٪78.23 و  ٪71.2 حوالييزداد ب) ملم 87

 إلى باسكال ميجا 34 منوعندما تقل مقاومة الخرسانة  ،(التوالي على ٪87.73 و ٪ 71.42 حوالييزداد ب) 5٪

 875 إلى ملم 751 من بساطةال سمكعندما يقل و( التوالي على ٪47.7 و ٪74 حوالييزداد ب) باسكال ميجا 72

 أقل اجهاد وانفعال اقصــى على الحصــول يتم ،وايضــاا ( . التوالي على ٪815.2 و ٪817.2 حوالييزداد ب) ملم

 (.التوالي على ،٪74.1و  ٪2.4 حوالييقل ب) ملم 81 إلى ملم 41 من المفصل عرض يقل ماعند

( التوالي على ٪714.3 و ٪814.4 بنســبة) الداخلي حملال من اعلى اجهاد وانفعال اقصــى يســبب حافةال حمل

 (.التوالي على ٪2.7 و ٪25.1 بنسبة) الزاوية ومن حمل

 على ٪82 و ٪31.5 بنسبة) االجهاد واالنفعال االقصى من يزيدتحت المفصل  التربة في ضعف أو فجوةوجود 

 .لضعف التربة التوالي على ٪81.1 و ٪83 وبنسبة للفجوة التوالي

  



 

  

 

 

      
 

 

 

 

 رسالة مقدمة إلى 

 قسم الهندسة الميكانيكية 

جزء من متطلباتكفي كلية الهندسة/ الجامعة المستنصرية    

ماجستير درجة نيل   علوم في الهندسة الميكانيكية )قوى( 

 

 من قبل

 

 هشـام سعيـد هاشـم
 

(3011هندسة ميكانيكية, )بكالوريوس  

 

 

 بإشراف
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 الخالصة

ظمت ذفمذمدذ  سذعمخ سعمذفهذال ذع سمعمتذخمذإفمعاذخ رظقذ مكهذلةةم ذ سمعمتذخ مظدذأسعاذمةةلمتذع خخكظف

ذمت رذع خخكظفذل ل حذمرذع متا.ذةتةلظتذع ال

 ,ذتغات,ذع م خضشمك ذع سمعمتذع تمكظتذخ مظمذلخ ةظرذمةةلمتذع خ تم.ذعألف عاذع م ظمظتذ كمةةلمتذاه,ذع 

ذ ذ. ذم سلف ذأة لة ذ د ذ  تم  ذال ذع تمكه ذع فتةة ذفه ذعال خ تم ذمرار ذع خمسس,ع م  م. ذأة لةذ متم الس

ذ 1100 عال خ تم ذ ألة لةذلع ممح ذع سع كه ذع رام ذمكم. ذ21( ذل ذمكم ذع  تمفهذذ(1)( ذ.ع رام ذع خلع ه ذ كال مكم

(ذمكمذ كالذع خلع ه.ذل سذخمذخ ةظرذع م  مذمدذمتس ذع ة ت ذ.ذخمذ  سذمرارذعال خ تمذ1مكمذلذ (44) لع ممحذ

ذ(ذميمذذ كخركظسذمدذع  مت مذع  معمظت.2.5 ت  ل ذع  فتفهذ ممحذ 

ع  كرهذ سلدذألذمرذعمخ سعمذع فمظمت ذع ةتةلظتذ عأل لمظةت(ذل سمفت ذمتسسذخسفقذع متاذ  سذع ف اذخمذسمعمتذخأخظمذذ

ذلأظ ذم خكمتذ كالذع مةةلمت. ذخأخظمذمت رذع خخكظفذض معم  ذخمذسمعمت ذع فمظمت ذع ةتةلظتذذR-134aت  ةسذعمخ سعم

ذ عأل لمظةت(ذلذ خمع ظ ذم خكمتذ كالذأسعاذع مةةلمت.

ذ مكظت"ذل متةذمتتمسذعألسعا.ذذذ P-h(ذ مممذع  ت تذع مخسذ سلم EESخلةظ ذع  مةتمفذع ئةسمهذ ذخمذ

ذ مرسعمأظهرت،  العملية الدراسة ذع مةةلمت ذأسعا ذفه ذذ %3خ مظد ذع ةتةل ذذ%12ل ذع خ مظس ذمت ر  خمع ظ 

ذ %3.3 سذع سعس ذ ت ةمتذ كمت رذع ةتةل ذلذمت رذع خخكظفذ مرسعمذع  معمظتذع مل كظتذ.(ذ كالذع خلع ه0.02%,0.01% 

هذفذ. تم الحصول على زيادة كالذع خلع ه.ذع ك لفت,ذع  ختفتذ كمتاذع ةتةل ذلذمت رذع خخكظفذ سذع سعس ذ %14.4لذ

قد  %0.45عند تركيز .ذمتتمسذعةخرتسذع  معم ذ كمتاذع ةتةل ذ %3.6 مت رذع خخكظفذ مرسعمذمتتمسذعةخرتسذع  معم 

 كمتاذع ةتةل ذذ%0.45 ةسذخم ظ ذذ%32.7 ظتس ذفهذمتتمسذعةخرتسذع  معم ذع  كظتذذ خ سذذ %2.96. تحسن بمقدار

فهذعمخئ حذع ات تذذضة مت. النتائج أظهرت أ%45.4 مرسعمذذض. زمن التبريد قد انخف مت رذع خخكظفذ%0.02لذ

  كالذع خلع هذ.ذ %21.7ل%3.3 خ كمتذع خشغظسذ كمةةلمتذذ مرسعمذذل

ذتذلذع ةخت فذع مةشلم ذم تسمذأ مىذخلعفقذفظس.ضل سذأةئم ذع مرتمةتذمت ظدذع ةخت فذع تمكظتذع متمل

ذ

 

  



 



 


