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 اسم انمادة

 ػدد انساػاث االسبوػيت مستوى اول موائغ ميكانيك ان بانهغت انؼربيت

بانهغت 

 االنكهيزيت

Fluid  

Mechanics 
 ػدد انوحداث انمجموع ػمهي نظري

 5 7 3 4 االنكهيزيت نغت انتدريس نهمادة

 مفرداث اننظريتان االسبوع

1 
Unit – SI unit – other unit system, conversion from on 

system to another, examples 

2 
Fluid definition – fluid properties (density – specific 

gravity – surface tension – compressibility – Viscosity ) 

3 Static pressure and head 

4 Buoyancy and stability of floating bodies 

5 Fluid flow – types of flow 

6 Continuity equation 

7 Energy of flowing fluid – Bernoulli's theorem 

8 Practical application for Bernoulli's equation 

9 Bernoulli's equation correction 

10 Energy loss in pipes – fittings and valves 

11 Pumps : pump types 

12 Pipe line problems 

13 Motion of particles in fluids 

14 Fluid flow through packed - bed 

15 Fluid flow between tanks 



 

 انمادة اسم

 انؼربيت بانهغت
 وحداث تشغيم

 ميكانيكي
 االسبوػيت انساػاث ػدد ثاني مستوى

 االنكهيزيت بانهغت
Mechanical 

unit operation 
 انوحداث ػدد انمجموع ػمهي نظري

 5 7 3 4 االنكهيزيت نهمادة انتدريس نغت

 اننظريت انمفرداث االسبوع

1 Fluidization 

2 Mechanical separation 

3 Screen analysis 

4 Sedimentation and thickening 

5 Centrifuge 

6 Cyclone 

7 Flotation 

8 Filtration 

9 Filtration equipment 

10 Size reduction 

11 Size reduction equipment 

12 
Size reduction equipment operation ( Feed 

control, energy consumption , removal of heat ) 

13 Mixing of solids and pastes 

14 Materials handling 

15 Storage 



 المهندس التقني ماجد اسماعيل الياس

 

 Screening ) الٌخل )

ولٍح فصل خلٍظ هي الذثٍثاخ لها دجىم هختلفح تىاسطح سطىح هثثتح تسوخ توشوس دثٍثاخ هى ع

 قٍاط اكثش هي قٍاط الثقىب . هشوس التًراخ قٍاط هذذود وتوٌع 

 

 ( :  Types Calm) اًىاع الوٌاخل

 ( Rods screen )  الوٌاخل القضثاى (1

 ( Rotary screen الوٌاخل الذواسج ) (2

 اصجالوٌاخل الهض (3

 

 : Efficiency of sieving ) كفاءج الٌخل )

ٌخل الى الوادج التً تثقى علٍه وهزا ٌختلف وهً الٌسثح تٍي وصى الوادج التً توش هي خالل ال

 خلح .ٌدسة دجن الذثٍثاخ هادج الو

 

 العىاهل الوؤثشج على كفاءج الٌخل 

( ( Factors affecting the efficiency of sieving  : 

          Feed التغزٌحهعذل  (1

 Libration هعذل االهتضاص( 2

 Time            صهي الٌخل (3

 Area   هسادح سطخ الٌخل( 4

 

  1طشٌقح الٌخل الشطة ٌستعول للٌخل الٌاعن اي الذجىم االقل هيmm 

 

 

Q\ Define the screening process, and what are factors affecting it? 

Q\ What are the Factors affecting the screening efficiency of sieving  
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 : Sedimentation  )انتركيد (انترسيب 

حبيباث انمادة انصهبت انى  انجاذبيت االرضيت حيث تىزلهي عمهيت فصم صهب عه سائم بتأثير 

 االسفم ويبقى انسائم انرائك انى االعهى .

عمهيت فصم تعتمد عهى وجىد فرق نكثافت انمىاد انمراد فصهها او تستعمم عمهيت انتركيد في  هياو

 وانمعادن واالمالح وانسىائم وال انعضىيت نهحصىل عهى األصباغ انصىاعاث انكيمياويت انعضىيت

 

وتكىن عمهيت انتركيد مستمرة او شبه مستمرة في انعمهيت شبت انمستمرة يتم سحب انسائم باستمرار 

 ( اما في حانت انعمهيت انمستمرة يتم سحب انسائم و انراكد باستمرار .(Bath containودفعاث 

   

 89ص؟  انتركيد ماهي مراحم انترسيب

aمحهىل متجاوس ) 

bمحهىل غير متجاوس ) 

cسائم رائك ) 

dمحهىل متجاوس رائك صهب ) 

 

 

 

 

 

Q \What are the stages of sedimentation ? 
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 :  Filtration )انرششٍح ) 

هً عًهٍح فظم طهة عٍ سائم او غاص خالل حاخض يسايً انزي ٌدًع انًىاد انظهثح وٌسًح 

) الم يٍ ٌرى ذحد ضغظ عانً او ذحد ضغظ يرخهخم اٌ تًشوس انسائم يٍ خالنها وانرششٍح ايا 

 . انضغظ اندىي (

 

 ياهً انعىايم انًؤثشج عهى عًهٍح انرششٍح 

 , نضوخح , انثأكهٍح ( . )كثافح ( خىاص انًائع انفٍضٌاوٌح1

 . ( انظهثحذشكٍض انًىاد , شكهه , حدًه  ) ( طثٍعح انًادج انظهثح2

 م ٌحراج انى عًهٍح غسم تعذ عًهٍحانًطهىب هم طهة او سائم او هاليً وه ( طثٍعح انُاذح3

 انرششٍح .    

 ( كًٍح انًادج انًشاد ذششٍحها .4

 

 انعىايم انرً ٌعرًذ عهٍها يعذل انرششٍح

 واسفم َمطح انكٍك انرغزٌحيمذاس انهثىط فً انضغظ تٍٍ خظ  1

 ( يساحح سطح انشاشح2

 ( نضوخح انشاشح3

 ( يماويح طثمح انكٍك4

 ( يماويح وسظ انرششٍح 5

 

 : (( The filtering medium وسظ انرششٍح 

 . انشاشح انطثماخ االترذائً فً انكٍك هً انرً ذمىو تعًم انكٍك تًٍُاوضٍفح انشئٍسٍح اسُاد طثمح 

 

 يىاطفاخ وسظ انشاشح 

 ونه يماوو يٍكاٍَكٍح عانٍح  تانعانك ال ٌرأثش (1
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 يماوو دسخاخ انحشاسج( 2

 ( سخٍض3

 ( يماوو ) نهثشي ( انسىفا4ٌ

 ( راخ يهًس ٌسهم اتعاد طثمح انكٍك ارا كاٌ يطىٌا5

 تحٍث ٌمثم انذلائك ( را لاتهٍح عهى حدض دلائك اعادج انظهثح احٍاَا ٌدة اٌ ذكىٌ نه سعح يعٍُح6

 ( غٍش لاتم الحرشاق7

 

 اَىاع وسظ انرششٍح :

 ( يظاف1ً

 ( يُسىخاخ يٍ خٍىط طٍف 2

 ( نثاد3

 ( اخساو يسايٍح4

 ( حشىاخ يٍ يادج حثٍثٍح او شعٍشاخ5

 

 

 

 

 

 

 

Q\ Define the Filtration  

Q\ What are the factors affecting in the filtration  process?  
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 ( Size Reduction of Solid لصلبة )التصغير الحجمي للمواد ا

 هو تغيير شكل المادة الصلبة تحث تأثير قوة ميكانيكية .

 

 : (  Objectives of minimization) اهداف عمليات التصغير

 الحصول على ناتج نهائي وبحجوم معينة (1

 والكيمياوية( الحصول على مساحة سطحية كبيرة تفيد في العمليات الحرارية 2

 ات الغذائية والزراعية والصناعاتير المادة االولية لعمليات الفصل خاصة في الصناعتحض (3

 الكيمياوية     

 : Miniature Ratio ) ) نسبة التصغير 

 n ) وهي العالقة بين صفة المادة قبل وبعد التصغير الحجمي )

n = D / d                                                                                                        
 حيث ان :

D : قطر حبيبات المادة قبل التصغير 

 d التصغير المادة بعد: قطر حبيبات 

 

 التصغير الحجمي : ألجهزةاالنواع الرئيسية 

 ( ( Crusher الكسارات -ا

   Jaw crusher              فكية الارات كسال(  1

 Gyratory crusher       ( الكسارات الدوارة  2

      Cone crusher   ( الكسارات المخروطية 3

 
 (Grinders  الطواحين ) -ب

 Hammer Mills        المطرقيه                الطواحين  (1

   Ball or rod Mills  ( الطواحين ذات الكرات القضبات 2
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 Impact Mills   ( الطواحين التصادمية 3

  Attrition Mills( الطواحين االحتكاكية 4

 
 (  ( Ultra fine Grinders الطواحين ذات الناتج الناعم -ج

 ( الطاحونة المطرقيه ذات المصنف الداخلي1

 Hammer Mills with internal classification           

 Fluid – energy Mills    ن بمساعدة تيار المائع ( الطح2

 
 (( Cutters المكائن القاطعة  -د

   المكائن ذات السكاكين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q\ What are the aims of size reduction processes of solids? 

Q\ State the important types of crushers and mills? 

Q\ Whet are types of Crusher 

Q\ Whet are types of Mills 
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 :  Mixer or Blending )الخلط او المزج ) 

 . هً عملٌة عكس الفصل تعنً عملٌة توزٌع متجانس او عشوائً بٌن مادتٌن مختلفتٌن او اكثر

 

 اهداف من عملٌة الخلط ؟

 . مثل الكحول او الماء مختلفٌنمزج سائلٌن ( 1

 .( مزج سائل مع سائل اخر للحصول على مستحلب 2

 غالف الخارجً للوعاء الذي ٌحوي .( زٌادة كفاءة النقل الحراري بٌن سائل و3

 

 انواع الخالط ؟ 

             Paddles الخالط الرٌشٌة (1

     Mixer anchor ( خالط المرساة2

                   Kneaders ( الكٌروز3

                    Turbine  ( التورٌب4

                 Propeller ( المروح5ً

 

 سائل ماهً مزاٌا التورٌب ال

 ممتاز فً عملٌة التدوٌر (1

 خلط السوائل اللزوجةفً ( ٌستعمل 2

 ( غالً الثمن عند التصنٌع3

 ل لمدى ضٌق من السرعتعمسٌ (4

 همش التشتت فً السرع االعتٌادٌة ( ال 5ٌ

 

 ً حرومالماهً فائدة الخالط 

 ٌنظف نفسه خالل العمل  (1
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 ( ٌستعمل لمدى واسع من السرع2

 

 وة فً السرع العالٌة( بعض تأثٌر كف3

 ( اقتصادي فً صرفٌات الطاقة4

 ( ٌمنع تكون الدوامات عند وضعه بصورة غٌر مركزٌة5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q \What are the advantages of oblique torsi? 

Q \ What are types mixers? 

Q \ The purpose of the mixing ? 

 What is the benefit of blender ? Q \ 
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 انجزيبٌ خالل انحشٕة

 

 انفصمْبو في كثيز يٍ انصُبعبث انكيًيبٔيت يثم  زيبٌ خالل طبقت يٍ انحبيببث دٔرنهج

 . عًهيبث االفزاٌ انًختهفتٔعًهيبث انخهظ  ٔ (انتزكيذ ,)انتزشيح

نهحشٕة  ( E)  (Porosity  انحشٕاث ايب اٌ تكٌٕ ثببتت أ يتحزكت ٔتعتًذ انًسبييت )

ث انًشتزكت ببُبء انحشٕة ٔكذنك عهى عهى انتٕسيع االحصبئي نحجٕو ٔاشكبل انحبيبب

 نكثيز يٍ انحشٕاث . 0.4حٕل انًقذار E  يٕقع انحبيببث ٔحبنت خهطٓب , ٔتقع قيًت

 

 العوامل التي تؤثر على تركيب الحشوة

 : االجسبو ( انًشتزكت في بُبء انحشٕة , انجشيئبث) خٕاص انحبيببث  -ا

 خٕاص  (6  انًزَٔت (5  انكتهت( 4  وانتٕسيع االحصبئي نهحجٕ (3  انحجى( 2  انشكم( 1

 سطح انحبيببث    

 

 : خٕاص انٕعبء -ب

  خٕاص سطح انٕعبء (4   انًزَٔت( 3   انحجى (2   انشكم (1

 

 : كيفيت عًم انحشٕة -ج

 سزعت انعًم( 2طزيقت انعًم   (1

 

 : يعبنجت انحشٕة بعذ تكٕيُٓب -د

 تعزيضٓب نهضغظ (2  االْتشاساث  ( 1
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E     بـ ريبضيب انفزاغيت عٍ بزٔيع 

 

                       ……….. (1)        =                          =  E 

 

1-                      ……….. (2)   =E       

    

 حيث اٌ :

Vpa  حجى انحشٕة انكهي : 

Vo حجى انفزاغبث : 

Vs  حجى انكزة انٕاحذة ( ×: حجى انًبدة انصهبت )عذد انكزاث 

ms كتهت انًبدة انصهبت : 

ρs كثبفت انًبدة انصهبت : 

 A :ًسبحتان 

L   :طٕلان 

 

1000cm) ( ٔعبء حج1ًّص
3

1cm))قطز انكزة  (1150)عذدْب  بكزاثيهئ  (
3

 جذ انفزاغيت ؟ 

 

 ٔكثبفتٓب  ببنحبيببثيهئ   (5cm)ٔقطزِ (20cm)( ٔعبء اسطٕاَي انشكم ارتفبعّ 2ص

(2gm/cm
3
 ؟ جذ انفزاغيت نهحشٕة انًتكَٕت (300gm)ٔيجًٕع كتهتٓب        (

Vo 

Vpa 

Vpa  _   Vs 

Vpa 

ms 

A . L . ρs 
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Level  The second 

 الحبيبات توصيف

                     
ا حٌث تتعامل وحدات المٌكانٌكٌة مع المواد بحالتها الصلبة والسائلة والغازٌة او مع مخالٌط منه

مع بعضها وسوائل تحتوي مادة صلبة او فقاعات  ال تذوبالسوائل التً  تتعامل مع الغبار ومخالٌط

السكر والمعجنات فً صناعة السٌرامٌك واالجسام ذات مسامات او فراغات والطحٌن واالسمنت و

ة واالغذٌة والصفة العامة لهذا االمثلة هً وجود مادة على شكل جزٌئات منفصله فً مادة متصل

 .وتدعى هذه االنظمة انظمة مادٌة التشتت 

 63ـىم العملٌات فً الوحدات المٌكانٌكٌة صـ( ٌبٌن اه5.1والجدول )

 لحجوم  او بالترشٌح او بالتركٌدحسب ا    عملٌات فصل               

  السائل الى غازاو عمل مستحلب اضافة الحبٌبات خلط                    عملٌات خلط 

 تركٌز السائلصلب بالتكسٌر او الطحن او                   عملٌات تجزئة

  باإلضافةالتجمٌع بواسطة الضغط او                   عملٌات تجمٌع

 

  القطر المكافئ المحسوب على اساس مقداد لوصف الحبٌبة هو بإٌجادٌسمح حجم الحبٌبة وكتلتها 

 :ابعاد الحبٌبة هً انواع مثل  إلٌجادالحجم والطرق المستخدمة    

 الجاذبٌة االرضٌة تأثٌرتحت  التركٌد (1

 لمركزٌةالقوة الطاردة ا تأثٌرالتركٌد تحت  (2

 النخل  (3

 لتحلل الضوئً  (4

 التحلل بواسطة مجهر الكترونً او المجهر ضوئً  (5
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 الجريان خالل الحشوة

 

Q1\ What are factors affecting packed beds? 

 

Q2\ A cube (1000 cm
3
) contains (1150) spherical particles, the diameter of 

the particle is (1 cm). Find the porosity?                                  

Sol.\ 

Vpa : 1000 cm
3

 

Vs =  لكرة الواحدة (حجم ا× حجم المادة الصلبت )عدد الكراث 

Vs = 1150 × π / 6 (d)
3

 

Vs = 1150 × π / 6 (1)
3 
= 602 cm

3
 

 

                       ……….. (1)        =                          =  E 

 

1000 – 602 / 1000 = 0.398 ≈ 0.4    =E 

 

 

 35- 35سؤال في الكتاب ص ال

Vo 

Vpa 

Vpa  _   Vs 

Vpa 
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 الحشوة خالل الجريان

   
Q3\ A cylindrical vessel (5cm) in diameter and (20cm) length filled with 

solid particles of (2g/cm
3
) density and total mass of (300g). Find the 

porosity of the packed bed?                                                                                

Sol.\ 

 

 ( L) االرتفاع ×( A) حجم الحشوة = مساحة القاعدة

 

2                                                              
 (4( d / π =                  A   

20cm                                                     

                                                     

 

5cm                                                                                                       

 

d : 5cm 

L :  20 cm 

ρs  : 2 g/cm
3 

ms : 300 g 

 

1-                      ……….. (2)   =E       

    

E  = 1- [300 /        (5)2 ×20 ×2] = 0.62 

ms 

A . L . ρs 

π 

4 
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 Size Reduction  ))لتصغير الحجميألجهزة ااالنواع الرئيسية 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 اهم خاصيتين

 

 

 

 

 عدد اجهزة التصغير الحجمي فقط مع التفرعات س /

 ناعمال ناتج ذات طواحين القاطعة المكائن كسارات

 داخليال مصنف ذات مطرقيهال طاحونة (1 سكاكينال ذات مكائن

 مائعال تيار بمساعدة طحنال (2

 طواحين

 مطرقيهال طواحين (1

 والقضبان الكرات ذات (2

 التصادمية (3

 حتكاكيةالا (4

 فكية كسارات دوارةال كسارات مخروطيةال كسارات

 التكسير زاوية( 1

 الكسارة في المؤثرة القوة نوع( 2



 

 

 المادة اسم

 العربيت باللغت
 وحداث تشغيل

 ميكانيكي
 االسبوعيت الساعاث عدد ثاني مستوى

 االنكليزيت باللغت
Mechanical 

unit operation 
 الوحداث عدد المجموع عملي نظري

 5 7 3 4 االنكليزيت للمادة التدريس لغت

 النظريت المفرداث االسبوع

1 Fluidization 

2 Mechanical separation 

3 Screen analysis 

4 Sedimentation and thickening 

5 Centrifuge 

6 Cyclone 

7 Flotation 

8 Filtration 

9 Filtration equipment 

10 Size reduction 

11 Size reduction equipment 

12 
Size reduction equipment operation ( Feed 

control, energy consumption , removal of heat ) 

13 Mixing of solids and pastes 

14 Materials handling 

15 Storage 


