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 مةمقد
 

لیومیة یتأثر ة، فكل شئ في حیاتنا ایناھمیة في الحضارة االنسغ االر بالمواد دوتلعب ال
استخدم اج الغذاء، وغیرھا". ، انت، " المسكن ، الملبس، االتصاالتوادبالم بشكل او بآخر

لود وغیرھا ، االنسان في البدایة المواد المتوفرة بشكل طبیعي الصخور واالخشاب والطین والج
ك تل مواد خواصھا افضل من رتقنیات النتاج وتطویلى صل االتومكن من تمن وبمرور الز

باالمكان تغییر  ، والتي تشمل الخزف وبعض المعادن ، ثم اكتشف انھ دة بشكل طبیعيالموجو
المواد باضافتھا الى بعضھا بنسب معینة او بالمعاملة الحراریة وكان الصناع  خواص

ء من املولم یتمكن العمواد، ال ة منحدودین مجموعة من مقیدون باالختیار من بوالمصممو
سبیا ال تتجاوز المئة عام ري وخواص المواد حتى زمن حدیث نب البلوین التركیالربط ب

الى اكتشاف وتطویر عشرات اآلالف من المواد المختلفة التي  یة فتمكنوا من التوصلالماض
وجي الكبیر لالتكنتطور الفضل في السیرامیك وااللیاف. یرجع تشمل المعادن واللدائن ال

سلوك  میكانیك الكم الذي ساعد على فھمد  الى وایشھده علم خواص الم يذلوالسریع ا
 . مواد الصلبة البلوریةااللكترونات في الذرة وال

 
 ان احد االكتشافات الرائعة ھو التركیب البلوري للمواد وكیفیة تأثیرة على الخواص

اس نا سلك من النحذخالة على  ذلك ھو، لو االمثن م ،ئيكیب الكیمیاحتى ولو لم یتغییر التر
ة جید للكھربائیة والتوصیل الیلیئیة الذي یمتاز باللیونة والمطاالسالك الكھربا تخدم فيالمس

وثتیناه لمرات عدیدة ستنخفض اللیونة والمطیلیة ویصبح ھشا الى ان ینكسر كما ان الموصلیة 
لوري ولیس بلابب تغیر في التركیب بس حصل خواصتغییر في اللكھربائیة ستنخفض، ان الا

 تمكني سنتطعنا ان نعرف ما الذي تغییر في التركیب البلوركیمیائئ. اذا اسلتركیب ار في التغیی
 من التوصل الى طرق للسیطرة على الخواص. 

تخدم اجسام السیارات. فقد اس الصفائح المعدنیة المستخدمة النتاج یتضمنلنتأمل مثال 
 لصفیح المستخدم ا انكو من مئة سنة، الكثر تارف النتاج ابدان السیاوو معركما ھالصلب 
 ومع االرتفاع المستمرود، تھلك الكثیر من الوقیتطلب محركا ضخما یسمما زن ثقیل الوسمیك 

 ل تمكن العلماء من تصویرھا الول مرةلداخا ) صورة لذرة الھیدرووجین من1(شكل
ستخدام مایكروسكوب الكم الذي من خاللھ یمكن الرؤیة في عالم الكم، توضح ھذه با

 انورة التطور الھائل الذي حققھ االنسالص
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الى  اجحتت الحدیثة اصبحت یاراتابدان الس فانیة السعار الوقود والسباب اخرى بیئیة واقتصاد
یة في استھالك داوالعتبارات اقتص ،ابةیسنھل التشكیل الى اشكال اة، سقاومبالغ الم معدن

یف الوزن، ویجب ان یكون لھ القابلیة لسمك خفالوقود، یجب ان یكون صفیح الصلب قلیل ا
اسبة، ھذه بكلفة اقتصادیة منالمتصاص الطاقة في حالة حوادث االصطدام، وان یكون 

تیار المعدن خا یمكن تحقیقھا اال من خالل الوة مع بعضھا لخواص متضادة من االمجموع
 حیحة.لتصنیع الصلمعاملة الحراریة المیكانیكیة المناسبة مع عملیة ااوالمناسب 
واصھا النھا ستجعل من م المواد وخلب دراسة علامج الدراسة التقنیة تتطان معظم بر 
في ھذه الفصل سنعرفك ایة بالمواد التي سیعتمد علیھا. در المصمم او الفني على وا المھندس

واد سیعرفك ان علم المالى تصنیف المواد الھندسیة.  ق، ومن ثم سنتطرواد وخواصھا ملبعلم ا
وتطبیقاتھا واد الھندسیة وفھم االسس التي تعتمد علیھا خواص المواد ور الحاصل في المبالتط

تصنیع وما ھي ال او في التصمیم ة المناسبة لمھندس على اختیار المادالذي سیعین الفني وا
فك لمناسب اعتمادا على خواص المواد، كما سیعرا اتالمناسبة لالستخدام ىلثالمواد الم

الزمن خالل االستخدام والتعرض للظروف مع اد وخواصھا ي ستطرأ على الموبالتغیرات الت
ھ البحث عن المادة التي تحقق ني باستطاعت، فكل فتالمحیطة ولماذا تحصل ھذه التغیرا

لى ستخدام یعتمدان عمة اثناء االداع وتحقیق السالن االبكلوم معین اص المطلوبة الستخداالخو
 .عیللعالقة بین الخواص والتركیب الدقیق والتقنیات المستخدمة في التصنالفھم العمیق 

 
 مواد؟ماھو علم خواص ال

الذي یدرس ویتحكم العلوم والھندسة  صات فيید من التخصعلم یجمع بین العد
خالل عملیات مختبریة ا من خواصھعلى والسیطرة واد ملل ريبلووالي كیب الكیمیائترالب

د جدیدة لتلبي المتطلبات الصناعیة المتسارعة، عیة ، ویھدف الى تطویر واستحداث مواوصنا
ة اد الكیمیائیاد على الموعیة باالعتمستخدام طرق مختبریة وصنایتم باان استحداث مواد جدیدة 

نسان الغیر موجودة االة التي اكتشفھا یمیائیكلالعناصر او ا ورتھا الطبیعیةالمتواجدة بص
تحویل المادة الى  امكانیةیعیة على االرض كما ان علم المواد یركز االھتمام على بصورة طب

 مكون او جھاز مفید.
 

 :لھندسیةا ادالموم تقسی
 :ثالثة اقسام دسیة الىالمواد الھنیمكن تقسیم  

 یةالمواد المعدن .1
 یةالمواد الال معدن .2
 ركبةالم داالمو .3

 

 نیة:المواد المعد
دا و ح�والي ) مع�دنا بعض�ھا متواج�د بكمی�ات قلیل�ة ج�70( حتوي القشرة االرضیة علىت

..الخ حاس و األلمنیوم.د و النكالحدی رنصفھا فقط مفید لألستخدامات الھندسیة في الوقت الحاض
ة منھ�ا حی�ث ستفادإلا ة كیفیةمعرف دراسة خواصھا وصف اآلخر إال بلنبفوائد امكن التكھن وال ی
 معدنیة إلى:. و تنقسم المواد ال 1940تجاریة قبل عام ورانیوم لم تكن لھ أیة قیمة لیأن ا
 الحدیدیة و تشمل انواع الصلب و حدید الزھر. المعادن .1
بائكھ ئكھ و النیكل و س�وم و سباھ و األلمنیحاس و سبائكیدیة: و تشمل النالالحد المعادن .2

 و غیرھا.
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 ى:یمكن تقسیمھا ال ة:دنیعمالال وادالم
خشاب و اللدائن و المطاط و األ ل انواعولیمرات مثو تشمل الب المواد العضویة: .1
 صماغ و أألصباغ و غیرھا.األ
لبورسلین و الصیني و ا و السیرامیك و الخزفخار الف شملتو : .  المواد السیرامیكیة2

 ا.ج و السمنت و غیرھالزجا
ة بااللیاف جسیمات والمواد المركبة المقواركبة المقواة بالد الماومشمل التو المواد المركبة:

 والمواد المركبة الھیكلیة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندسیةلھد ااالمو

 واد المركبةالم اد الالمعدنیةالمو عدنیةالم ادوالم

 د العضویةالموا المواد السیرامیكیة یةمعادن الالحدیدلا الحدیدیة دناعالم

 دسیةھنتقسیم المواد الیوضح خطط م) 1( خططم
 



 واعداد عالء نذیر كغ                                                                                         2018-2019اد خواص المو
 

 6 

 الفصل االول/ التركیب الذري والبلوري للمواد
 

وتتكون الذرة من النواة  ة،الكیمیائیالتفاعالت  في المادة یدخل في جسیم اصغر يھ الذرة:
ادلة نیوترونات متعالو الشحنة ةموجبالنات بروتووعین من الجسیمات، الن تي تتكون منلا

داخل النواة تسمى بطاقة االرتباط النووي  جسیمات النوویةلطاقة تربط بین اوھناك  ،الشحنة
بانھا طاقة  لنوويطاقة االرتباط ا وتعرفوھي اكبر بكثیر من قوى التنافر بین البروتونات 

لجسیمات االولیة) تربط بین الجسیمات النوویة داخل النواة اكبر قوى نعرفھا بین اشدیدة جدا(
ة في النواة متمثلة كتلة الذر وتتركز ،وھي تؤثر على مدى قصیر جدا ال یتجاوز قطر النواة

ة واحول الندور ات توترونات. ویوجد الكترونع عدد البروتونات والنیبالعدد الكتلي وھو مجمو
بة تعادل شحنة البروتون وان عدد ھربائیة سالولاللكترون شحنة ك ونیةترأغلفة الكفي 

 ة.ن مھمللشحنة وان كتلة االلكتروالذرة متعادلة ااي ان  تلبروتونارونات یساوي عدد اااللكت
 سم. 8-10ادل الذى یع o(A (بوحدة تسمى االنكستروم  ویقاس قطر الذرة

 الكتلي.عدد ى الرة ویسمفي الذ لنیوتروناتنات والبروتوا مثل مجموعی وھو رقم :تليكالعدد ال
نات في دد االلكترووھو یساوي عذرة نواة ال وجودة فيعدد البروتونات الم :العدد الذري

 الذرة
اصر الى وتقسم العن نوع من العناصر 105: یتكون من نوع واحد من الذرات ویوجد رالعنص

 ئلة او صلبة فيالعناصر غازیة او سازات، ویمكن ان تكون باه الفلات والفلزات واشفلز
 وغیرھا. حدید، الزئبق، الكبریتلا ،جینرودلھیون، االكربمثل  ،الظروف الجویة االعتیادیة

اكثر مرتبطین مع بعضھم ارتباطا كیمیائیا مثل ثاني  من عنصرین او یتكون المركب :ركبالم
 ام وغیرھم.ملح الطعید الكربون، الماء، السكر، اوكس

 

 ذریة)(الروابط ال الذریة االواصر
عة، وان اكبر بسمستویات طاقة رئیسیة عددھا  ان االلكترونات تدور حول النواة في

ھو رقم  n، حیث  22nرئیسي ھو  عدد لاللكترونات یمكن ان یستوعبھ كل مستوى طاقة
 ، s,p,d,fطاقة ثانویة ھى  الرئیسیة على مستویاتلطاقة مستوى الطاقة، تحتوي مستویات ا

ئیسیة البعیدة عن النواة مع تتداخل بعض مستویات الطاقة الثانویة التابعة للمستویات الرد ق
 تباعا وفق قواعد معینة تروناتكباالل حول النواة (Shells)مال االغلفة االلكترونیةتُ  ،ضھاعب
اما قط الول بالكترونین فروني الكتلى بحیث یتشبع الغالف االمن الطاقة الواطئة الى االع داءً تاب

یسمى  خیرالوني اترونات. الغالف االلكترنیة التالیة فیتشبع كل منھا بثمانیة الكاالغلفة االلكترو

 ةحي للذر) رسم توضی1شكل(

 ؤلتكافت االكترونا
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بغالف التكافؤ، اذا كان غالف التكافؤ مشبع بااللكترونات فالذرة مستقرة وال تمیل للتفاعل 
فتمیل لكترونات االغالف التكافؤ غیر مشبع ب ونكیغالباً ماوالنبیلة،  اتزي الغاكما ف الكیمیائي

او اكتساب او  حمن افؤ بااللكترونات عن طریقالذرة للتفاعل مع ذرات اخرى الشباع غالف التك
 .یئاتزن الجیوكوھكذا تنشأ االواصر الذریة لت المشاركة بااللكترونات

 الواصر) (اروابط ال انواع
 یة.الرئیس ریةالذرواصاال -أ

 ثانویة.ر الاالواص -ب
 
 واعھا:اھم انو وین الجزیئاتكربط بین الذرات لتؤولة عن السموھي ال ةیسیاالواصر الرئ-أ
 

ذرات التي تحتوي الكترون او اثنین في مدارھا الخارجي تمیل الى لا الیونیة:االصرة ا -1
ا راتھاع مداشبال تحتاج الى الكترونات رات مجاورةلكترونات الى ذھذه االمنح 

والذرات المكتسبة ایونات سالبة. جبة وت مة ایونالذرات الواھببح افتص ،یةالخارج
 ةراآلصقویة تسمى رابطة  أشسالبة وتنالى االیونات ال تنجذب االیونات الموجبة

ً ، وتاالیونیة  ).3كما في شكل(  اآلصرة الیونیة بین فلز و الفلز نشا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كل  او بعضفي  تتشارك ات بانلذرعلى اب وجالحاالت یتبعض في  یة:اھماالصرة التس -2   
 تالذراارات الخارجیة لھذه ت المدار الخارجي مع ذرات مجاورة الشباع المدانالكترو

 كما في ، وتتكون ھذه الرابطة بین الفلز و الفلزشأ رابطة قویة ھي الرابطة التساھمیةوتن
ً  لورالكحیث ترتبط كل ذرتین من  كلورز الغا ي كما ف لورالكت ئا لتكوین جزیتساھمیا

 ).4شكل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Cl : Clو    أ                          كما یلي:       Cl2 عن التعبیركن ویم
 

Cl Cl 

2Cl 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+17  

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

+17  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cl2 
 )یةمساھة الترالص) ا4شكل(

 قوة جذب

NaCl 
یةیونرة االصاآل) 3شكل(  
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: ترتبط ذرات المعادن (الفلزات) بھذه االصرة، حیث ان صرة المعدنیة)ال(ااالصرة الفلزیة -3   
اة مما لنون اكون بعیدة نسبیا عالثالثة وتال یتجاوز رجي الخار مداال عدد االلكترونات في

ت الذرا كركن ان تتیم الخارجي لمدارنات افان الكترو النواة ضعیفا لھذااطھا برتبل اجعی
 .)5شكل(رة الحركة كما في بحر من االلكترونات الح فتتكون ایونات موجبة وسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ان  حیثیة اص الفلزي الخوب فلسبان االصرة الفلزیة ھي ا
 

من رك الذرات قابلة للتحیجعل  ة وھذاسیئیصر الراالوا یة من اضعففلزان االصرة ال-1      
 یة التشكیل.مطیلیة العالیة وقابللذا تتمیز الفلزات باھالخارجیة وب ىوا تحت تاثیر القھاماكن

 باء.الكھرللحرارة وجیدة  لیةموصوجود االلكترونات الحرة الحركة یجعل للمعادن -2      
 ي.بریق الفلزلا-3      

 .الضوء كسیدة لعلجا بلیةالقا-4      
 متص الطاقة الضوئیة.ات الحرة تنوالن االلكتر ة)ام(العتوء للضعدم النفاذیة -5      

 

، ئاتیزوین الجكالترابط بین الذرات لتولة عن یسیة مسؤاصر الرئان االو االواصر الثانویة: -ب
انت ك سواءواحدة لمادة الجزیئات این بطة بقوى الراي اللثانویة فھاالواصر ا وط أالروابما ا

ن وّ التي تكیسیة لرئاروابط لاوھي تختلف تماما عن ذرات یئات أو على شكل زكل جعلى ش
 انواع:نا بقوى فاندرفال وھي على ثالث یاحوتسمى ا ئاتیزالج

 
 :الرابطة القطبیة -1

ة زیئل جمث بالرابطة التساھمیةالمرتبطة بیة القطیئات زالجین طة بأ ھذه الرابتنش
 نلكترونات بیزوج اال ظ باننالح ثیح ةلرابطة  التساھمیبطة باالمرت HCl یدروجینالھ ریدولك

یةطبقرابطة الل) ا6شكل(  
 

 

ذبتجا  
 

) اآلصرة المعدنیة5ل(شك  
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موجبة ایونات  
 

من االلكتروناتبحر   
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كبر مماھي لور اكربائیة لللور الن السالبیة الكھكال ةن اقرب الى ذریكو جینولور والھیدركال
ح فتصب رولكھمیة باتجاه ذرة الالتساة صررونات االالكتج وزجذب نیالھیدروجین ف لذرةعلیھ 

جھة موجبة بوشحنة   δ- لوركذرة البجھة  ةلبساة نحھر شاي تظ یئة مستقطبةزالج
ً ئابمتعادلة كھر HClیئة زجرغم من ان بال δ+الھیدروجین  موجب من لزء انجذب الجی فیا

ترابط قوة  لتنشأ لھا رةمجاولا ةئجزیالجزء السالب من الالى جین لورید الھیدروكجزیئة 
ن االعتیادیة الف روظفي الز غا HClكون ، وی)6ي شكل(كما ف قطبیةال ضعیفة ھي الرابطة

  ضعیفة.ة طبھذه الرا
 وجینیة:ریدھلالرابطة ا -2

رابطة تساھمیة  ھاالتي فیات زیئالقطبیة حیث تنشأ بین الج ةطبوھي مشابھة للرا          
حیث تمتلك  ) فقطینجووكسجین او النیتراو اال لورالفات (جین وذریدرورة ھذ ینط بتربقطبیة 

من  نیةجیروالرابطة الھیدو  الذراتع ن بین جمیھربائیة مكیة اعلى سالب الثةلثا ھذه الذرات
یسیة، مثل الرابطة الھیدرجینیة واصر الرئكثیر من االاضعف ب اى الروابط الثانویة ولكنھاقو

منھما،  كل طاببسبب استق وماء ال من رینوجامت ناي جزیئیفي ان ، حیث ماءال ئاتیزبین ج
ین كسجذرة األوالى  یئینالجزودة في أحد ھربائیًا) الموجتنجذب ذرة الھیدروجین (الموجبة ك

ل آلخا يء الماءزبائیًا) العائدة لجسالبة كھر(ال ذا الرابطة الھیدروجینیة، ویؤدي ھر، لتشّكِ
یة ائیزیفؤثر على الخواص الت ةدروجینیوابط ھیبكة رئات الماء بشالسلوك إلى تماسك جزی

 جم.مناظرة لھا في الحات الالجزیئارنة بن مقع درجة االنجماد والغلیاافحظ ارتللماء فنال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : Dispersion Force قوى التشتت) قوى لندن(  -3

وسط ي ف تروناتاللكوج از یكون ثحی Cl-Clیئات الغیر قطبیة مثل زتظھر بین الج 
غلفة في اال ترنات كلالل سریعةوالالعشوائیة ة كحرنتیجة الو لوركین ذرتي البة افالمس

مكونة شحنة من الذرة انب ج ظة معینة الىت للحلكتروناد تتمركز االول النواة قح نیةولكتراأل
ي ثنائون كت یسبب اذھشحنة موجبة تكون ال المعاكس الجانب وفيب ھذا الجانفي  بة لحظیةلسا

ون قوة رابطة كوھذا یلیظھر آخر في ال یلبث ان یخت temporary dipoleقطب لحظي 
 ،یةابط الثانوالرومن اضعف  ى لندنوقو ،اتغازض الت بعزیئاربط بین جكافیة للیفة ضع

 .) 8شكل( كالنیون نبیلة ت الغازات الذرا نبی الرابطة ایضا ھذه تأثیرظھر یو
 

 
 
 

وجینبة) الرابطة الھیدر7شكل(  
 

 

وابط ھیدروجینیةر  
 

 لندن وى ) ق8ل(كش

 ثنائي قطبي لحظي
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 وادللم بلوريیب الالترك
 ةبلوریالال موادلالبلوریة وا ادالمو

 :ھا الىاتذر ترتیب دا علىماواد الصلبة اعتمال یمكن تقسیم
تتكرر وفق اشكال ھندسیة  نتظمةذراتھا م ث تكونحی: یةة البلورباد الصللموا -1

انصھار وانجماد ثابتة  وللمواد البلوریة درجات بلورات.لالثالثة لتكّون باالتجاھات ا
) 9والشكل( ،نادالمع ما فيجماد، كر واالنھاصنعند االارة حرالجة بوت درالحظ ثون
منحنى  )10ل(شك حبینما یوض رھندسي متكرشكل ات في ذرالم ظاة انتكیفی حوضی

 التبرید لمادة بلوریة.
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 رات في الحالة الصلبة لھذهلالبلوریة): یكون توزیع الذالمواد الصلبة االمورفیة (ا -2
جات درفیة الموراد واسیة. ولیس للمندھ لاشكاق فو الذراتظم تنتا وال شوائیالمواد  ع

لة السائلة بصورة لى الحالصلبة االة لحاول من اتتح عینة بلانجماد م وصھار اان
) یوضح 11جاج، والشكل(ن وبالعكس عند التبرید، كما في الزتدریجیة عند التسخی

فیة روملمواد االت این ذراویل بالمدى الط عدم وجود ترتیب نظامي متكرر على
 ة.امورفیة رید لمادبتالى منحن) یوضح 12ل(والشك

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نالزم   

جة
در

 
حرا

ال
رة

 
 

ةیورف) منحنى التبرید لمادة ام21(شكل  د االمورفیةفي الموا الذرات ) ترتیب11ل(كش 

 یةدة بلوروح

 ترتیب اموضحا فیھ رة فيومن بل جزء )9ل(شك
  مادة بلوریةي الذرات ف 
 

 نجماداالجة در
L+S 

 (L) سائل

 (S)صلب 

 ادنجمایة االنھ

 جمادالنابدایة 

د
جة

ر
ا 

رة
حرا

ل
 

 زمنال
 رید لمادة بلوریة نقیةب) منحنى الت10شكل(
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 یةلوربلاوالوحدة بلورة لا
تعریف الوحدة ، ویمكن ) 9ل(شك )unit cellوحدات بلوریة( بلورة منكون التت

 معین ھندسي شكلبلورة وتتكون من عدد من الذرات المنتظمة وفق ة بانھا وحدة بناء الالبلوری
 ھاضعبفة مع المصط یةالوحدات البلوربیر من كعدد  ون البلورة منوتتكبلورة. ال لص شكیلخ

 ).13رة كما في شكل(فصل بین البلورات المتجاوة توریوجد حدود بلیثالثة، ولا االتجاھاتب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االشكال البلوریة
طول  فالاختكال (عشر شربعة ھا اللوحدة البلوریة سبعة اشكال اساسیة یتفرع عن  

 ینھا). ب حصورةوالزوایا المضالع اال
ن یلتكو ھات الثالثةتجاالواحدة) بایة(من نوعیة رولبلحدات امن الور یترتب عدد كبی

 )crystalورة (البل
 ).crystal structuresاالشكال البلوریة ( تبنى البلورات بأشكال مختلفة تسمى 

 دنمعاان اغلب ال وریة .مواد البللاع یة لجممحتملل الالشكاھذه االشكال تمثل جمیع ا
 :ھي ریةالبلو دةوحالث اشكال للقع ضمن ثت

 

في  مبینةالبلوریة ریة لھذه الشبكة حدة البلو: شكل الو).B.C.C(ز الجسم كالمكعب المتمر -1
 ا،تي تتخذ ھذا الشكل البلوري اللیثیوم، الصودیوم، حدید الفلعناصر ال)، واھم ا15شكل(

 .اھیروغدنم مولیب وم،كر
 
 
 
 
 
 
 

 (.B.C.C)جسمكز الالمتمر عب) المك15كل(ش

عة ) بلورة من الطبی14شكل(
 خاصة نت تحت ظروفكوت

ة البلوری تحداكون الووت ةنقیلوریة ادة بمجماد احل ان) مر13شكل(
 البلوریةدود البلورات وتكون الح نموو

البلورة   

بلورةحدود ال  

  ئلسا

النامیة اتالبلور  
ائل س  

وریةلبلا ةحدوكون الت  
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 فيبینة وریة مبلكة البلشا لھذهریة بلوحدة اللو: شكل ا).F.C.Cھ (الوج المكعب المتمركز -2
النحاس، الذھب،  لبلوري االلمنیوم،عناصر التي تتخذ ھذا الشكل اھم ال)، وا14(كلش

 الكالسیوم، حدید كاما، وغیرھا. الفضة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بینة فية مبلوریة لھذه الشبكة الیرلودة البحو: شكل ال).H.C.Pكتظ (لما الشكل السداسي -3

نیسیوم، غالمن، رصیالخاري، البلوالشكل خذ ھذا تت التي رصالعنا ، واھم)17شكل (
 وغیرھا. التیتانیوم الكوبالت،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 الوجھ تمركزعب الم) المك16شكل(

 (.H.C.P)لمكتظ ا اسيسدكل الالش )17شكل(
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 اسئلة الفصل االول
 .ةیالمواد الھندسضح تقسیم ما ھي المواد الھندسیة؟ ارسم مخطط یو    -1

 لحیاة،مجاالت ا وفي جمیع راعةزوالالصناعة االنتاج ویستخدمھا االنسان في التي ھي جمیع المواد  -ج      
 ) مخطط یوضح تقسیم المواد الھندسیة2شكل ( 

 ھاواصم المواد وخلب دراسة علامج الدراسة التقنیة تتطان معظم بر: علل    -2
 علیھاعتمد درایة بالمواد التي سیي على و الفنمھندس او المصمم االنھا ستجعل من ال -ج

 د والى ماذا یھدف؟اوخواص المماھو علم     -3
ین العدید من التخصصات في العلوم والھندسة الذي یدرس ویتحكم بالتركیب الكیمیائي والبلوري جمع بیعلم  -ج

ستحداث مواد جدیدة ویھدف الى تطویر وایة ، للمواد والسیطرة على خواصھا من خالل عملیات مختبریة وصناع
 ت الصناعیة المتسارعةتطلبالتلبي الم

؟ وما ھي االنواع االساسیة نھااالواصر بی وكیف تتولد مع بعضھا؟ تلماذا تترابط الذرا    -4
 لالواصر؟

اب او و اكتسبمنح ا   تتولد االواصر ،الوصول الى حالة االستقرارو تروناتكافؤ بااللكتالشباع غالف ال -ج 
االصرة و صرة التساھمیة، االاالصرة االیونیة، الخارجي مدار مجاورة في الكترونات الات الالذر مشاركة

   ة المعدنیة)لزیة(االصرفال
 آلصرة المعدنیة.یة، اصرة التساھمیونیة، االاال:   اآلصرة ارسم شكل یوضح كل من    -5
اآلصرة ببھا ستوالتي  صرقیة العناعن بزھا الفلزات) التي تمیماھي خواص المعادن (   -6

 ؟المعدنیة
لة للتحرك من اماكنھا تحت تاثیر القوى رات قابذالصرة الفلزیة من اضعف االواصر الرئیسیة وھذا یجعل الن اا-1      

 الخارجیة وبھذا تتمیز الفلزات بالمطیلیة العالیة وقابلیة التشكیل.
 رباء.ة للحرارة والكھیجعل للمعادن موصلیة جیدوجود االلكترونات الحرة الحركة -2      
 ریق الفلزي.الب-3      
 القابلیة الجیدة لعكس الضوء.-4      
 نفاذیة للضوء (العتامة) الن االلكترونات الحرة تمتص الطاقة الضوئیة.عدم ال-5      

نوع من وجد ھذا الیحي. این یتوضمع رسم ؟ ر الثانویة، وكیف تحدثصاواالانواع ما ھي   -7
 واصر؟اال

وعلى الطرف االخر  ة سالبةطرفیھا شحن احد التي یظھر على بیةزیئات القطابطة بین الجه الرتنشأ ھذ  : طبیةقطة الالراب -1    
 زغامثل قوى الترابط القطبیة بین جزیئات  ةات المتجاورویئزالج ى بینتتتولد قوى تجاذب كھرووستاتیكشحنة موجبة ف

HCl   

من جھة وبین ذرات  الھیدروجینذرة بین ة القطبیة ھمیتسار التي فیھا اواص ئاتیزبین الج: تنشأ ةیھیدروجینبطة الالرا-2     
مثل  ةات المتجاورویئزالج ى بینتتتولد قوى تجاذب كھرووستاتیكف و النایتروجین او االوكسجین) من جھة اخرىور االفل(

  FCl زغاقوى الترابط القطبیة بین جزیئات 

          
 
ة كلحرلنتیجة وة قطبی یئات الغیرزتظھر بین الج:  نى لندوق-3     

ول النواة ح نیةولكترة األلفغفي اال ترنات كلالل سریعةوالالعشوائیة 
ال یلبث ان یختفي لیظھر آخر  dipoleقطب لحظي ي ثنائ تكوونی ثیح

 ،اتغازض الت بعزیئاربط بین جكافیة للیفة ون قوة رابطة ضعكوھذا ی
 .   النیونغاز  نبیلةالغازات الو  Cl2كلور ز الغا زیئاتج نبی وىمثل الق

                                                 
 ثنائي قطبي لحظي
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  .ما تأثیر ذلك و ةیقطب یئاتزلجض اون بعكلماذا ت -8
ة ارتفاع درجض الخواص مثل تؤثر الرابطة القطبیة على بعة بین الذرات المكونة لھا، في السالبیة الكھربائیلوجود فرق     

 والغلیان. االنجماد
 یائیة؟زفیال االصرة الھیدروجینیة على خواص الماء یرتأثما    

 ارتفاع درجة االنجماد والغلیان.على بعض الخواص مثل  ھیدروجینیةثر الرابطة الؤت     
 تھا؟ب ذراترتیحسب لمواد الصلبة كیف تقسم ا   -9

 ؟اد الالبلوریةومیة عن البماذا تتمیز المواد البلور   -10
 یة مع رسم منحنى التبرید لكل منھما.االمورف لموادریة وابلوعرف المواد ال   -11
 نقیة.ة بلوریة ادراحل انجماد مسم موضح بالر   -12
 وریة التيكال الوحدات البلاش رجودة في الطبیعة؟ اذككم عدد االشكال البلوریة المو   -13

 ي.وضیحالت لرسمتتخذھا معظم المعادن مع ا
حدات البلوریة في اغلب تخذھا الولتي تكال االشفقط ا البلوریة؟ عددما ھي الوحدة    -14

 المعادن.
  .(.F.C.C)لمتمركز الوجھ المكعب اوع البلوریة من نوحدة ارسم شكل ال   -15
اذكر بعض  ثم، (.B.C.C)الجسمالمكعب المتمركز لوریة من نوع الوحدة الب ارسم شكل   -16

 نوع.یة من ھذا الروا وحدة بلالمعادن التي لھ
اذكر بعض  ثم، (.H.C.P)السداسي المزدحم  من نوع لوریةة البوحدارسم شكل ال   -17

 لنوع.ایة من ھذا لھا وحدة بلورالتي المعادن 
 ر تظھر اھمیتھا؟ن العناصاي نوع مفي ن وبیعرف قوى لندن  -18
   عرف:   -19

 وریة، الوحدةالبل كب،نصر، المر، الوزن الذري، العالھندسیة، الذرةالمواد         
 :لیةتاالات امأل الفراغ -21

ون ت الثالثة لتكاالتجاھایترتب عدد كبیر من الوحدات البلوریة(من نوعیة واحدة) ب -1
 . -لبلوریةالوحدة ا

ت ن الذران عدد متكون مالتي ت -الوحدات البلوریة-ن تتكون البلورة من عدد م -2
 رة.شكل البلوھندسي معین یلخص  المنتظمة وفق شكل

 ورة.جالمتا اتلورتفصل بین الب --ریةبلو حدود-یوجد  -3
وضوح ظھر تاثیرھا بفة لكن یوھي قوى ضعی -ستقطاباالقوى -من الروابط الثانویة  -4

 ولیثیلین .ئات البولیمرات الكبیرة كما في البجزی في
ت المدار في الكترونا ---المشاركة--او  ---حمن-- او --باخذ-الذرات یتم الترابط بین  -5

ات مع بعضھا البعض لتكون لذرط اابترا تشباع وھكذاال الى حالة جي للوصولراالخ
 الجزیئات.

 ان وجد.الخطأ وصحح  الاجب بنعم او   -22
   ة للتحرك من ئیسیة وھذا یجعل الذرات قابلة الفلزیة من اضعف االواصر الرالصران ا -1   

                          ل. ابلیة التشكیالعالیة وقبالمطیلیة  زاتتمیز الفلثیر القوى الخارجیة وبھذا تتحت تا اماكنھا
 حص
لذرة ویسمى العدد في اترونات وااللك وتوناتع البرموالوزن الذري ھو رقم یمثل مج -2   

 النیوتروناتو   خطأ الكتلي.     
 

 .ما یليارسم   -23
 ریة نقیة.ید لمادة بلوالتبر حنىمن -ا
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دة للموایكانیكیالمخواص ثانى/ الالفصل ال  
 

رجیة، ا الى قوى خاھتعرضبب سب (Stresses) تادى اجھاالئن مكاتتعرض اجزاء ال
دئذ مى عنتساخرى وسباب لحراري او الد التمدا واقلص تلتیجة اادات نجھان تنتج اال كنیمو

ه في المعدن وھذا یعني حصول تشو )Strainوینتج عن االجھاد انفعال ( ،یةاجھادات حرار
)Deformation،( نامر وھالذي یمكن ان یكون تشا )Elastic Deformation(  اتشوھاو 

 معرفة ب یجبذا السبلھ دات.ھاجار االلى مقدع ) اعتماداPlastic Deformationلدنا (
خواص لایف ویمكن تعر ستخدمة في تصمیم اجزاء المكائن.لما وادللم نیكیةالمیكا صاالخو

ات االختبار دخول فيالبل وق لمیكانیكیة.للمؤثرات ابة المادة تجافیة اسانھا كینیكیة بالمیكا
 لمصطلحات.عض ابسنعّرف  یكیةنیكاالم

لحدوث اإلجھادات مثل القوى  ةسببمالالقوى ھي إجھادات تبقى بعد إزالة االجھادات الداخلیة: 
 اللدنةلعدة أسباب تشمل التشوھات  داخلیة. تحدث اإلجھادات الالحراریة جھاداتالخارجیة واال

وتبرید المعدن جماد یة او عند انالمعالجات الحرارواللحام  عنالناتجة  ریةالحرا جھاداتالاو
جھادات الداخلیة عدم استقرار االبعاد وحصول اال وتسبب. سباب اخرىال وا عند السباكة

مع  انھیار المعدنفشل و ویمكن ان تؤدي الى في المعدن ونیةوتشققات میكرتشوھات 
 .)18ل( االستخدام ما في شك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لمساحة.اوحدة  علىطة مسلال لقوةھو ا:)ssStre( جھادالا
 
 
 
 
 
 

 (باسكال) 2م\نیوتن   F/A = مقطعمساحة ال \لقوةھاد= اجاال
 ول االصلي.الطل مقسماً على التغییر في الطو :n)itra(Sاالنفعال

 .ة الموثرةوالقالة زد اصلي بعلھا االكشدة ستعاا علىدة قابلیة الما المرونة:
ً تش ویحدث نةلمروة اصف ي عندهي تنتھذاصل اللفاحد ال وھ ة:ونحد المر ً ائم دوھا  ادةالمي ف یا

 .لحدا اذبعد ھ

∆L 
L االنفعال= 

 )19شكل(

F 

L ∆L 

F A 

 فیرجینیا فيجسر الفضي انھیار الجسر المعلق في ال)  18ل ( شك
 یةلبسبب االجھادات الداخ 1967دیسمبر في المتحدة الوالیات في بیةالغر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
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 .البعضھما بعض سبا طردیا معاالنفعال تناجھاد والاب في منطقة المرونة یتناس قانون ھوك:
 
 
  
 

ل اماو مع (Modulus of Elasticity) لمرونةمعامل ا ىویسم سبناالتبت ھو ثا Eحیث ان 
 نك.یو

یر قوى تحت تاث ةدالماشكل تي لر الوقھو التغیی :mation)fortic De(Elasن ل المركیالتش
 جیة  (ضمن حد المرونة).خار

ة رجیدة تحت تأثیر قوى خاالدائمي للمایل ھو التشك :on)(Plastic Deformati نللدالتشكیل ا
 المرونة. ر من حدكبا
 

 انیكیةكلمیات اتباراالخ
دم ، وتستخموادیكیة للكانالمی صخواالص رض فحغل یكیةمیكان اتارختباال رىتج

ھذه  ءااجرجب اتباع مواصفات قیاسیة عالمیة عند غرض، ویلھذا الة ن خاصة ومكائزاجھ
 .االختبارات
 ا:ھمن، سیینیكیة الى قسمین رئیبارات المیكاختتقسیم اال مكنیو

ً عینة مالعلى الحمل ط لیلزمني لتسالمعدل ا نیكویة: اتیكالست تختباراالا  -1  .نخفضا
 عالیاً وبصورة مفاجئة. لحملیط التسل لزمنيمعدل االن یكو لدینامیكیة:بارات اختاال -2
 یة.بارات المیكانیكتخاالوفیما یلي بعض  

 (Impact Test)ات مدصبار الاخت -2                   (Tensile Test)شد اختبار ال -1
 وغیرھا ......     (Hardness Tests)دة رات الصالاختبا -3

 

 (Tensile Test) لشدر ااختبا
  

ء ارجالو .االخرى المیكانیكیة بعض الخواصالشد و ومةمقا لفحص الشد ختبارى ایجر
 كما لشدا باراخت)، تثبت العینة في جھاز 20ي شكل(ح فعینة كما موض ختبار الشد تحضرا

 ،سركنى ان تشد ال وةدام قباستخب سحوتطرفیھا العینة من  بتتثث حی )21شكل(موضح في 
منحنى بین االجھاد واالنفعال كما  میرسئ،  ووببط جیةتدری بصورة سحب العینة تمان ی بیجو

عال تناسبا طردیا مع اسب االنفیتن) حیث opقیم (یالحظ الجزء المست ثی) ح22في شكل(
) p( طةلنق. ا (E)لھ) ویرمز ss Modulu,ngouYك (نیو معامل سب یسمىانابت التوثاد جھاال

ذه النقطة دث الى حد ھالذي یحل عانفاال یث انرونة ح) ھي حد المeنقطة (ال اسب.تنالى حد تسم
ول ن االنفعال لدنا (دائمیا) وال یزیكود ھذه النقطة القوة المؤثرة. بع لابزوھو انفعاال مرنا یزول 

ظا ا ملحواضانخف جھاداالض حیث ینخف طة الخضوعنقى تسم )y( النقطةمؤثرة. لاالقوة  البزو
زداد المقاومة التي ھاد حیث ترتفع االجحلة یالمر ھذه، بعد ي االستطالةف لعینةار تما تسبینم

طالة بسبب حصول تسلالتبدیھا العینة 
-Strainي (صلید االنفعالالت

Hardeningھ بان ھفریتع )  الذي یمكن
لمعادن ا دةالصو دمة الشفي مقاو عاارتف

 كثافةة زیاد بسبب دنللالتشكیل اعند 
 مثل) تmنقطة (لاد ة عنقولاعات. االنخال

طة تتخصر النقھذه  ، بعداجھاد صىاق
 .)b( ثم تنكسر العینة عند النقطة ةالعین

stress ∝ strain 

σ = Eε 
σ ε ∝ 

 ) عینة اختبار الشد20ل(شك
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دھا ة عندلمابان ا وتتمیز ةنة المروصفده عن ي الحد الفاصل التي تنتھيخضوع: ھال نقطة

شوھھا ھاد ویكون تفي االجده یاز أي كبرتحتفعال اانبالتشوه ب دأتبنسبیا وة تصبح ضعیف
 ا.دائمی

 مقاومة المادة للتشوه اللدنلقیاس مھو  الخضوع: ةمقاوم
  
 
 
 
 تتحملھ المادة قبل ان تنكسر. ان اجھاد شد یمكناومة الشد: ھي اقصى قم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اا امعنھ یرتعبكن الیمو لشد،ا قوىتاثیر  تحت اللدنشوه ة على التلمادیة اابلقة: ھي المطیلی
 جاد:ایب

 ليصعینة االمقطع الة حمسا
 قصوىقوة الال

Ao 
Fm 

 = = (Tensile Strength) مقاومة الشد

 لخضوعا قطةعند الن لقوةا
 Ao الصليعینة اقطع المساحة م

Fy 
 = =  (Yield Strength)ضوعلخمة امقاو

 نلبعض العاد ص الشد) خوا1جدول(

o 

 النفعالا

ا
جھ

ال
 اد

 فعالاالن-الجھادا نحنى) م22شكل(
 مرلمخض الكربون االمنخف لصلبل

y 

m 
b 

p 
e 

 ر الشدتبااخ ھامخطط لج) 21كل(ش
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ن یمكان تنكسر و ىلن امتصاص الطاقة اثناء تشوھھا المرن و اللدة اللمادلیة اي قابانة: ھمتال

 .3m/(Joul(ا تھوحد، واالنفعال-كلیة تحت منحني االجھادال المساحة حساب المتانة بایجاد
 دن.للالتشوه الى ة عادمیة الض قابلفا: انخشاشة)الھة (صافالق
 یوضح منحنى الشد لمعدن لھ متانة عالیة وآخر ھش.) 23(الشكلو

 

 دختبار الشفي ا رسكلا لكش
اختبار  ير فطقة االنكسار نالحظ عدة انواع من االنكسامن في العینةظة مقطع حمال عند
ر خممن الكربوض النخفب المالصل المعادن المطیلیة مثل معدن. ففيالا على مطیلیة الشد اعتماد

اما في ، ةنعیللة العالیة ) بسبب المطیلیCup and Cone( لمخروطقدح واال كلش تكونحظ یال
في كون شكل الكسر مسطحا وحبیبیا، كما زھر فیال دیدثل الحیفة) مقصة (الن الھشالمعاد

 ).24ل(كش
 
 

 ادجھاال
 ناسب)تد ال(ضمن ح  (E) (Modulus of Elasticity)  =ل المرونةمعام االنفعال

 = (% Elongation)ة لیة االستطاالنسبة المئو
 لعینةا طول في ییرتغلا

 

 %100 × لياالصطول العینة 

= ΔL 
Lo ×100% 

 الصلیةمقطع امساحة ال

 المقطع ساحةیر في میتغلا
 %100 × مقطع =اقص النسبة المئویة لتنال

= 
FA - oA 

oA 100%× 

 أو

)منحنى الشد لمعدن لھ متانة عالیة وآخر ھش(قصیف)32شكل(  
 

ھاد
الج

 ا
 

 Strainاالنفعال 
 

 معدن لدن
 

 معدن قصیف
 

St
re

ss
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ر الشد) انواع الكسر في اختبا42شكل(  

 كسرمطیلي
(لیفي)      

              
              
              

              
 

(القدح والمخروط) 
                       

                       
      

 

  (a)   الكسر الناتج عن اختبار الشد لعینة مطیلیة مثل الصلب المنخفض الكربون المخمر  

حدید زھر لدن قصیف مثالھش لمع الكسر (b) 
 

 كسر ھش
 مسطح وحبیبي

 



 واعداد عالء نذیر كغ                                                                                         2018-2019اد خواص المو
 

 20 

 (Impact Test)الصدمات  باراخت
  

ه تباریمكن اعم. والصدال ن الحمالمعادة رفة مقاوممعرض لغ صدماتار الیجرى اختب
 .(Impact Toughness)الصدمیة  كمقیاس للمتانة

ھ وزن الصلب، ل مصنوع من بندولمن  )25شكل(ت بار الصدمااخت جھازون یتك
س نففي ار الموضحة عینة االختبلیسقط على ، ثم یترك ( α )بندول بزاویة ال عفری )،Wمعلوم(

 خر من العینة.اال ) باالتجاه  β( ویةول بزاالبند فععینة ویرتسر التنك، فكلالش
 لیة:قة التاالباستخدام الع )Eعینة (كسر الل زمةالال ةاقالطویمكن حساب 

E = W L (Cosβ – Cosα) 
                                           حیث ان:        

W =                      (N) بندولن الزو                     E =  (Joul) لعینةسر ازمة لكالال طاقةال  
L =                         (m)        لالبندوطول             α = لبندول     فع ازاویة ر                 
β =  الكسر      ول بعد دنالبزاویة     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :صدماتار الطریقتین الختب جدیو
 )Izod Impact Test(آیزود  طریقة -2   )  Charpy Impact Test(شاربي  طریقة-1
 :فات التالیةالاالخت داون عانس القنففیھما  ن ویستخدمامتشابھت ناطریقتلا

 ).26شكل( يف ةحموضت العینة الطریقة تثبی -1
 .)26ایضا موضحة في شكل(لبندول ضربة ااتجاه  -2

 β 
 

L 

W 

تبار الصدماتطي یوضح اخیكل تخط) ش25شكل(  
 

صدماتلار ااز اختبھج طخطم          
 

 

α 

10mm 

10mm 

8mm o45 

 يریقة شارببط الصدماتعینة اختبار 

 المطرقة
 لندوبذراع ال

 عینة

 سندان

 مؤشر

 ویةازیاس للقم
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لعینات الھشة، ل )وري(بلوحبیبيح كون مسطیدمات صاومة التبار مقفي اخة ینعطع الان مق
 ).27(في شكل امخرى، كات االینللع یة، ومختلطالمطیل ناتللعیل شكلیفي ال ویكون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Hardness Test(دة ار الصالتباخ
اد اخرى. بمواحتكاكھ عند  للتخدش والتثلم ةادة المھا مقاومعریف الصالدة بانن تیمك 

) ھي Softness( ةنول صالدة منھا. واللیالمادة االقش خدتطیع ان تتسكثر صالدة لمادة االوا
 ،ھرزالحدید ال سریع القطع،بینما الصلب ال ةنلین ادحاس معنلاصاص ودة. الرعكس الصال

 مواد صلدة. زجاج، والسیرامیكال
ر ختبال، ابرین بطریقةدة صالار الاختب عدة طرق، اھمھام ة تستخددر الصالوالختبا

 ار فیماشرحھا باختص الى يتانة بطریقة روكویل، وستبار الصالداخو یقة فیكرزرالصالدة بط
 یلي:

 
 
 

زود وشاربيیطریقتي آن ل مك ول فيبندطریقة تثبیت العینة واتجاه ضربة ال )26ل(شك  

 ریقة شاربيط

 البندول ةبراتجاه ض ندولاتجاه ضربة الب

 ة آیزودطریق          

ھینة ھشةكسر حبیبي ل كسر لیفي لعینة مطیلیة  سر مختلطك 

 لصدماتا ة في اختبارختلفم لیةمطی ذات ناتیعل نكسارد االبع ) مقطع العینة27شكل(
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 )Brinell Hardness Testل (برینیقة بطرصالدة ال تبارخا
). Brinell Hardness Testerقیاس الصالدة (رینل لجھاز بذه الطریقة ھ يم فیستخد

قسى لب الممن الص عةنومص رةم بضغط كیدوي یقویدرولیكي ھمكبس ھاز من جون الیتك
لمعادن ثانیة ل 15دة لم ختبارعینة اال ، تضغط ھذه الكرة على )Indenterاداة التغلغل (تسمى 

ام ن باستخداالثر المتكویقاس قطر اثر، ثم  كونتی، فىرخاالللمعادن ثانیة  30و الحدیدیة 
تالي ون النلقاا ثم یستخدم )،28ل(في شككما  رة)،م 20ه ة تكبیرورج (قكوب صغیر مدسیكروم

 دة:لحساب الصال
 
 
 
HB =                                            برینل یقةبطرة دالصالم قر      
P =                                                                  غمل (كالحم(                                  
D =                                                            ) م)لمقطر الكرة             
d=                                                ن (ملمالمتكوالثر قطر ا(    
   

كغم 3000) یساوي P(مل ، والحملم10يالقیاسیة یساوختبارات ) في االDر الكرة (طق
یمكن اال انھ  .یوم وسبائكھمنلكغم لال500س وسبائكھ، و اغم للنحك1000، یةیدالحدلمعادن ل

. في نات قلیلة السمكیعص فحد لم) عنم2.5و ملم، ا5(  ملم10طرھا اقل من م كرة قاداستخ
صة بدال خا اولدام جدباستخ ویمكن ایجاد الصالدة .قل مما ذكر اعالهل املحاحالة یكون ھذه ال

 ه.الاعنون ام القاداستخ من
وال  ةمتوسطة الصالدلة واضعادن المنخفلما بار صالدةتل یستخدم الخبرینھاز ان ج

، في وهالتغلغل تتشالن اداة  المقسىصلب لاكصالدة لاغة لابمعادن اللفحص صالدة الیستخدم 
  نكستن.ة من كربید التة مصنوعخدام كرالة یمكن استحال ھذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )Vickers Hardness Testرز (ة فیكبطریق ةدالصال اختبار

) لفحص Vickers Hardness Testerالصالدة ( ز الختبارركز فیجھا دمتخسی
 من یر مصنوععي صغم رباعن ھر ) عبارIndenter( غلتغلالة داا ز.فیكر ةقدة بطریالصال

 م وكغ1بین  اوحتری مسلطر الحمل الوان مقدا ، 361o بلیناي وجھین متقاالزاویة بین  لماس،ا
حمل ال طتسلییم الجھاز، وان زمن ى تصمه وعلختبارد امراال المعدننوع على ادا كغم اعتم120

 ثیح یرفع الحمل على العینة،بعد تسلیط الحمل  .قائیاتلھ لیع سیطرةة ویتم الثانی 15مقداره 
ثم  ھاز)جلاسكوب (كجزء من كرودام میباستخ d2و  d1قیاس قطریھ كون اثر رباعي یتم تی

2P 
πD(D - √D2 - d2  ) 

HB = 

 ینل بر اختبار الصالدة بطریقة) 28شكل(

d 

 (P) لحملا

 نتكولما الثرا

 (Indenter) غلاداة التغل

D 

 (Specimen)ر عینة االختبا
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م جداول الیجاد تستخدن او قانو دامستخبا صالدةسب ال، وتحdر ل قطري االثمعد یحسب
 ا بلغت صالدتھا.مھمعادن لما یعجمكرز لبطریقة فیویمكن اختبار الصالدة  دة.الصال

  فیكرز.دة بطریقة اللصایوضح اختبار  )29والشكل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فیكرزدة بطریقة ) اختبار الصال26(كلش

 :لصالدةقانون فیكرز لحساب ا
P 

2d 
HV = 1.854 

P = (Kg)    الحمل 
2 d =  

d1 + d2 mm HV = م صالدة فیكرزرق  

 ینةع ثرالا

 براس على لاداة تغلغ
 ھرم رباعي شكل 

2 
 

d =  
 

d1 + d2 
 

 رز للصالدةل في اختبار فیكغلغالت اداةصیل تفا

 دة بجھاز فیكرزاللص) اختبار ا29شكل(

 الصالدة الدقیقةرز وفیكس الصالدة یاقجھاز  )30شكل(
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 )Rockwell Hardness Testویل (كیقة رورطة بدصالاختبار ال
 

على  )Load(تقسیم الحملى لعدان ي برینل وفیكرز تعتمطریقت ة فيصالدلابار تخا ان
فتعتمد على ) 31(لشك طریقة روكویلبار الصالدة اما في اختب كونتملثر الالة حیسطالمساحة ال

 تھراءصالدة یتم ق رقم الى اسقلما االثر حویل عمقیتم تثم  ومن كون،متس عمق االثر القیا
، اما )31شكل( لغلتغلناك نوعین من اداة اویل ھة روكطریق وفيج. مدرقرص  ة علىمباشر

 ئىاابتد یط حملم تسل. ویت 120oاسھ ر یةس زاولمان ام خروطاو م قسىلما الصلبكرة من 
وع نعلى  اعتمادا كغم)150 وكغم، ا100كغم، 60( ي مقدارهل رئیسثم حم كغم،10ه قدارم

صالدة معظم تمكننا من قیاس یل ة روكویقطر في عدة مقاییسھناك  یث(حخدم لمستیاس االمق
لقرص ة مباشرة  على اءاذ القرتوخي ویسالرئرفع الحمل ی رئیسيبعد تسلیط الحمل ال ).داالمو

 .ع العینةئي وترفادمل االبتة یرفع الحبعد اخذ القراء، و يائبتداال حملال رفعقبل  المدرج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئيادبتیط الحمل األتسل

 سيالرئییط الحمل تسل
 حمل الرئیسيرفع ال

 تسلیطالمؤشر بعد 
 (B) یسيئالر ملحال 

مل بعد رفع الح ؤشرالم
(عند أخذ  يسئئالر

  (C) القراءة)

 (A) مؤشر بعد تسلیطال
 يئالحمل االبتدا 

 روكویلة ة بطریقالصالد رااختب )31ل(كش

 o120 اویة الرأسزس من الماط ووالراس مخر 1/16″ھا كرة من الصلب قطرأس رال

 دةلصالقیاس ال یلوكة روو) اداة التغلغل في طریق32كل(ش
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 الدةویل للصیس في اختبار روكالمقایاھم  یوضح )2(دولج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوع 
الحمل  تغلغلاداة ال یاسمقلا

 ئيبتدااال
ل الحم

 تخداممجال االس رئیسيال

HRB 
ى المقس بلن الصم كرة

س حالنمقسى،ا ب الغیرصللا كغم100 كغم10 أنج  اطرھق
 ھوسبائك منیوموسبائكة،االل

HRC الماسط من ورمخ 
 ادالصلدة ج الصلب المقسى،المعادن غمك150 كغم012o 10یة رأسھ واز

HRA ن الماس مخروط م
 ة،سطحی قسى تقسیةالصلب الم كغم60 كغم120o 10رأسھ زاویة 

 ساةقملا قةیقئح الرالشرا
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 الفصل الثانية ئلاس
 ھم النقاط.مبینا علیھ ا ن المخمرض الكربوالمنخف ل للصلباالنفعا-نى االجھادمنح ارسم -1
 ة.معامل لمرون مة الخضوع، نسبة االستطالة،وااكتب قوانین حساب: مقاومة الشد، مق -2
 ، وكیف یمكن التعبیر عنھا؟مطیلیةعرف ال -3
   عد ار الشد بش بمعاینة عینة اختبعن المعدن الھ المعدن المطیليییز متنك یف یمكك -4

  توضیح بالرسم؟ا مع الھكسارنا
 القانون عند الحاجة. ابةلرسم وكتتوضیح بامع العرف:  -5

 املمقاومة الشد، معالجساءة، ة، القصافة، ال، المرونة، المطیلیاالنفع ،االجھاد     
،  (Strain Hardening)نفعاليخضوع،  االصالد االلاطة المرونة(معامل یونك)، نق

 دن.التشكیل اللتشكیا المرن، یكیة، الالدینام ختباراتیة، االكستاتیبارات الة، االختالمتان
 ر؟ھذا االختبا یھا ھو المبدا الذي یعمل علموماذا یقیس اختبار الصدمات؟  -6
ریقتي ل من طاختبار الصدمات في ك في االختبار واتجاه الصدمة طریقة تثبیت عینة سمار  -7

 ربي وآیزود.شا
ة انون حساب طاقواكتب ق نة شاربيرسم عی دمات معصار الط لجھاز اختبمخط ارسم -8

 الصدمة.
تلفة مخ نكسار لمعادنالصدمات بعد االبار مقاومة تخارسم شكل یوضح مقطع العینة في ا  -9

 ة والھشاشیة.لمطیلیا
تبار دة؟ عدد اھم طرق اخاختبارات الصال بدأ الذي تعمل علیھملو اعرف الصالدة. وما ھ  -10

 الصالدة.
 ؟رینل وفیكرزویل وطریقتي بریقة روكرئیسیة بین طال روقالف يماھ -11
 ل:یة بطریقة روكویلایراد قیاس صالدة العینات الت -12

 راص .عینة من الب -1      
 عینة من الصلب المقسى. -2      

 ة.تقسیة سطحی قسىترس م -3      
مل ائي، الحاالبتد ، الحملللتغلغس، اداة االمقیا ثة: نوعلعینات الثالبین لكل من ا        

 سي.الرئی
؟ اس الصالدةیھذا االختبار لق ھاس الذي یعتمد علیروكویل؟ وما االسختبار جري اكیف ی -13

 وضیحي.ت سماستعن بر
 بین سبب مایلي:   -14
    للحرارة  یل وقابلیة التوصیلكجیدة للتشبلیة ة وقامطیلیة العالیلان بتمتاز المعاد -1      

 .رباءھكال
 ة الصالدة كالصلب المقسى.مواد البالغقیاس صالدة البرینل ل ال یستخدم جھاز -2    
 لشد.في اختبار ا االجھاد بعد نقطة الخضوع فعتری -3    
 امأل الفراغات بما یجعل العبارة صحیحة: -15
  ریت تأثللمادة تح  --ئميالدا-ھو التشكیل  )Plastic Deformationالتشكیل اللدن ( -1     

 نة.حد المرویة اكبر من خارجقوى 
 لمئویة بة االنس–او  -----طالةیة لالستوئالنسبة الم---بایجاد  عن المطیلیة كن التعبیرمی -2     

 . ----عاحة المقطلتناقص مس
 . -----------دام العالقة الصدمات باستخ لعینة في اختبارر اسكة لتحسب الطاقة الالزم  - 3  
  في االختبارات  --------ملم 10----مات ھو بار الصدریقة برینل الخترة في طكر الطق - 4    

        ------ملم5---قطرھا  ك تستخدم كرةات قلیلة السمبار صالدة عینتخالقیاسیة وعند ا
 . ----------ملم 3.5–او 
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 ---ثریة لالالمساحة السطح– سیكرز وبرینل على قیادة في طریقتي فیعتمد اختبار الصال  -5
 . -----عمق االثر–اس یكرز على قیدة في طریقة فار الصالما یعتمد اختبینب

 --كغم150-یسي مقداره رئلحمل الوا ----كغم10–ي طریقة روكویل ھو تدائي فبالحمل اال  -6
 ع المقیاس.اعتمادا على نو ----مغك 60–او  --كغم100---او 

بینما في  ---یرةبك--ى الشد منحن ة تحتاحسمن الانة العالیة تكوتفي المعادن ذات الم  -7
 . ----صغیرة--الشد القصیفة) فالمساحة تحت منحنى ادن الھشة (المع

 .الخاطئة العبارةح حیو ال مع تصاجب بنعم ا -16
ة تحت تاثیر قتي لشكل المادھو التغییر الو (Elastic Deformation)التشكیل المرن  -1  

 لمرونةا         أخط                                     .   )لدونةحد اال منجیة  (ضقوى خار
مقاومة أ        .      خطلشدمنحنى ابحساب المساحة تحت  ندیمكن ایجاد صالدة المع -2  

 الشد
ن الھشة للمعادنة الشد ار في عیطقة االنكسنمفي والمخروط یتكون شكل القدح  -3  

 ز بالمطیلیةالتي تمتا  خطأ                                                               (القصیفة).
المقسى  كرة من الصلبة التغلغل، جد نوعین من اداویفي طریقة روكویل  -4  

                    خطأ                    .120oة راسھ ) وھرم من الماس زاوی1/16″طرھا(ق
 سلماا مخروط من

 جزاء.على اال تأشیرارسم مع ال -17
 صدمات.لاجھاز اختبار حي لتوضیشكل  -1  
 ت.ختبار الصدمامن طریقتي شاربي وآیزود ال لكشكل یوضح طریقة تثبیت العینة في  -2  
 ر متانتھ منخفضة.خآة وحنى االجھاد واالنفعال لمعدن لھ متانة عالینم -3  
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 ةربائیة والكھحراریال صاالخوالث/ لثل الفصا
 ادموة للئییایسیة والكیماطغنلموا

 دمواریة للرالحاص االخو
 

 ةفي المواد الصلب التمدد الحراري
 تقلص اوا منعت المادة من الید واذالتبرلص بوتتقتسخین الب لبةلصا المواد تتمدد معظم

ف لیخت صالتقلاو  مددالت مقداروان  خلیة،دات داتولد اجھان تبتیاثاجزین بین ح ھاتثبیالتمدد بت
رة ییر درجة الحران تغاتج علنل اطوفي ال لتغییردار امقب حسا كنیمخرى والى ا دةمان م

 التالیة:قة م العالادباستخ
∆L = Lα∆T 
 حیث
∆L= (سم)الطول ییر في تغال  
L = (سم) الطول االصلي  
α = ( 1 / oC)معامل التمدد الطولي  
∆T = ( oC) التغییر في درجة الحرارة 

اع تفار ندلطول عوحدة اد في مدلتار اقدم للمادة بانھي وللطد ادالتم ویعرف معامل
 دة.واح رارة المادة درجة مئویةجة حدر

ستخدام وبیة بابیة للمواد االیزوترة تقریبصور سابھكن حفیممواد حجمى للدد الالتماما 
د دالتم معاملاف عاض ثةالاوي ثمي یسالحج ددتمالان معامل ر بتباعا(على  لتالیةا ةالقالع

 :ي)وللطا
∆ V = 3 V α∆ T 

ثحی  
∆ V =  جملحر في االتغیی  
V = الحجم 

 يرتطبیقات عن التمدد الحرا
للسیطرة االوتوماتیكیة على ) Bimetal Thermostatلمعدن (نائیة االثالقطع صناعة  -1

 .یةالكھربائ ریةحرالاجھزة بعض االي فرة درجة الحرا
ه الجھزا اءاجز عضب فض في صناعةنخم ريحرا تمدد ھا معاملیة لمعدنائك بسدام استخ -2

 دید.كل والحالت والنیمن الكوب كئاسب ما) وھNilo) و سبیكة (Invar( كةسبیل یقة مثالدق
 .بھاا شوالجسور ومالحدید تمدد عند تصمیم سكك راض الل الغفواصترك  -3

 

 بةصلال في المواد يحرارل الوصیالت
 

 لحملوا، (Conduction) یلوصالت طرق: ثالمواد بثال في ارةحرالقل تنت
(Convection) ،الشعاعوا(Radiation)، في  بالتوصیل ل الحرارةاقسنركز اھتمامنا على انتو

 ة.باد الصلالمو
وان  ،ةدامن الملبارد ا ءلجزساخن الى ان الجزء الالمواد الصلبة م ارة فيتقل الحرنت
 اترجلفرق في دا معب استتن (W)لبقلة في جسم صنتلما ارةلحرا لكمیةي منلزالمعدل ا

 اب المعدلسحل، وحجم وشكل الجسمو نوع علىعتمد ت ذلكوكلجسم، طرفي ابین  رةراالح
م ، تستخد) 33(الشكلس المقطع الموضح في متجان ل جسمخال مارةلحرارة اكمیة الالزمني ل

 :تالیةقة العاللا
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 حیث ان
W =   (Watt) في الثانیة رةارالح كمیة  

K = ( J/s.m.Co)   (Thremal Conductivity)  الموصلیة الحراریة 
A = (m2)  مساحة المقطع 
(T2 - T1) =   (Co)   الفرق في درجات الحرارة بین طرفي الجسم 
L = (m)    طول الجسم 

ً اكثر  ةربصو ة العالقة ویمكن كتاب  لي:كما ی عموما
  (J)  رةالحرا كمیةھي  (Q)حیث ان 

 
 وصیلة للتدالجیبلیتھا تاز بقاتم زاتلفلفا ريراللتوصیل الحا تھلیقاب اد فيوتختلف المو

الجدول لب. والغاعلى  حرارةوصیل للدیئة التخرى فھي رلمواد االاوالحراري اما الالفلزات 
 د.والمعض ابل) Kة الحراریة(الموصلیالتالي یبین 

 

 وادعض المة لبیرارالح) الموصلیة 3ول(دج
دةمالا  K (J/s.m.Co) ادةمال  K (J/s.m.Co) 

 Ag 4.17 StainlessSteel 0.25         ة    فضال
 Cu     3.82 Graphite 0.0005النحاس    

 Au       3.1 Germanium 0.48  ھب الذ
 Al     2.3 Silicon 1.17االلمنیوم   

 Fe       0.73 Nylon 0.0025د    یدالح
Constantan 0.27 Asbestos Paper 0.001 

Ni Silver 0.73 Rubber 0.0015 

 
 وسنتكلم فیما یلي عن آلیة التوصیل الحراري في المواد الصلبة الالفلزیة والفلزیة.

 

 یةالالفلز المواد الصلبة التوصیل الحراري فيآلیة 
 

ً في المواد الصلبة البلوریة  بان الذرات تكون مرتبة وفق اشكال ھندسیة ذكرنا سابقا
الشبكات البلوریة. وان الشبكات البلوریة تحوي الكثیر من ن تكوة لتتكرر في االتجاھات الثالث

، واالنخالعات (Interstitials)، الذرات المحشورة(Vacancies)العیوب البلوریة مثل الفجوات
(Dislocations)ة حول مواضعھا، . كما ان الذرات في الحالة الصلبة تتذبذب بصورة مستمر

على درجة  التي تعتمد وتمثل الطاقة الحركیة للذراتات لذرزازیة لى ھذه بالحركة االھتوتسم
، وتعتبر درجة الحرارة حرارة المادة، حیث تزداد الطاقة الحركیة للذرات بارتفاع درجة الحرارة

 ات. وتمتاز الذرات بالمرونة التامة، وھذا یعني بان الذرالمطلقة مقیاساً للطاقة الحركیة للذرات
فان الطاقة الحركیة تنتقل بین الذرات المتصادمة بدون اي  ضلبععندما تتصادم مع بعضھا ا

لو كان لدینا قضیب في حالة اتزان حراري (درجة حرارتة متجانسة) فان معدل الطاقة  .نقصان

T1 T2 

A 

L 

 )33شكل(

W= KA(T2-T1) 
L 

dT 
dQ =  -KA dx 

dT 



 واعداد عالء نذیر كغ                                                                                         2018-2019اد خواص المو
 

 30 

لجمیع نقاط القضیب، ولو سخن احد طرفي القضیب فان الحرارة كون ثابتا یالحركیة للذرات 
في الطرف  ، حیث تزداد الطاقة الحركیة للذراتاردالبمن الطرف الساخن الى الطرف ستنتقل 

المسخن تم تنتقل الطاقة الحركیة الى الطرف البارد نتیجة تصادم الذرات ویتم انتقال الطاقة 
الحركیة للذرات بحركة موجیة اھتزازیة عالیة التردد. ان الطاقة الحركیة تنتقل بین الذرات 

، ویجب االدراك بان الفونونات لیست (Phonons)ناتات من الطاقة تسمى فونوبكمّ المتصادمة 
جسیمات جدیدة وال یمكن ان تتواجد على شكل وحدات منفصلة ولكنھا وسیلة مناسبة لتمثیل 

في المواد  التوصیل الحراري انتقال الطاقة الحركیة بین الذرات. ان الكالم السابق ینطبق على
سمى انتقال یو یونیة او الرابطة التساھمیةاال بطةلتي ترتبط ذراتھا اما بالراالعازلة للحرارة ا

 .الحرارة بھذه الطریقة انتقال الحرارة بتصادم الذرات
 

 یةالفلز المواد الصلبة التوصیل الحراري فيآلیة 
 

مما  في الذرات ترتفع الطاقة الحركیة لاللكترونات الفلزیة المواد الصلبةعند تسخین 
لى االجزاء الباردة من الجسم مسببة ارتفاع درجة ة اسرعبة الحر لكتروناتانتقال االیسبب 

اسرع االف المرات  بحركة االلكترونات الحرة الحركةان انتقال الحرارة  الحراة في ھذ االجزاء.
ً من انتقال الحرارة بتصادم الذرات یحدث  ت في الحالة الصلبةان انتقال الحرارة فى الفلزا ، علما

، وذلك لوجود الكترونات حرة الحركة رونات)وبحركة االلكت (بتصادم الذرات لطریقتینبكال ا
 فان الفلزات جیدة التوصیل للحرارة. فیھا. لذلك

بتصادم الذرات، یتم الحرارة في المواد الصلبة الال فلزیة انتقال یتضح مما سبق بان 
ة الطریقتین،بتصادم الذرات وبحركاما في المواد الصلبة الفلزیة فتنتقل الحرارة بكال 

 الحرة الحركة.االلكترونات 
 
   

 الحراري:وصیل تى الة علوثرالمامل العو
الصلبة،  لموادفي ا رارةل الحة انتقابان عرقلسبائكیة یصر السبانعلوجود الشوائب وا -1
 .كالسبائرة من ارللحجود توصیال المعادن النقیة اف
 دن.احرارة في المعالنتقال ا رقلةبب عسة توریالحدود البل -2
 ال الحرارة في المعادن.قانت عرقلة تسبببلوریة عیوب الوالات العنخاالو دات الداخلیةاجھالا -3

 حراري:توصیل القات عن البعض التطبی
 م فيویااللمننحاس ولاثل اوة عالیة موذات نقدة التوصیل للحرارة دن جیمعا تخداماس -1

 لفي المراج  (Heat Exchangers)یةت الحراروالمبادال (Radiators)  عاتعة المشصنا
(Boilers) دتبریة والفئتدزة الواجھ. 

ة ارجین الخلجدراراجل واي في المزل الحرارحرارة للعللاستخدام مواد ردیئة التوصیل  -2
  .ينمباالحراري لل وللعزل فران واجھزة التبریدلال

 
 ئیة للموادكھربااص الخوال

 یة:اللتا قةالم العصل باستخدالمویة ھربائلكمھ امقاولب احسا
R = ρ ( L/A ) 
 حیث
ρ = (Ω . m)  وعیة للمادةنلمھ االمقاو   
L = (m) الطول 
A = ( m2 ) مساحة المقطع 

 كھربائیة الى:ھا الصلیتسب موواد حسیم المویمكن تق
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 المدار تناكترولن اتكو حیثات، فلزع الجمی لمة: وتشھربائیكللل صیجیدة التوالمواد ال -1
 ا.، وغیرھفضةال اس،لنحا ، مثل الحدید ة.ركلحة ارتھا حي لذراالخارج

ن)، للدائستك(ا، البالكالزجاج لالمعدنیةالمواد ا لموتشدیئة التوصیل للكھربائیة: الر دموالا -2
ات رونود الكتم وجد عداوذه المة في ھیئربالتوصیل للكھرداءة اامیك، وغیرھا. وسبب السیر

 .ريھا الذتركیب فية لحركرة اح
د جدا من محدوعدد  دوجو ونالحظ وغیرھا،وم انیجرموالن كوسیلیمثل ال ت،الوصالم اشباه -3

 ا الذري.في تركیبھة ة الحركرحترونات الااللك
لبة خرى سااونة موجبة الشح ایونات ئل متاینة تحتوي علىي سوا، وھلیتاتلكترواال -4
 .البةسلت الموجبة وایونااال كةحرب ائیةبكھرال تم انتقالوی، نةحشال

 

 مواد:ائیة للھربالكیة وصللما الموثرة على لومعلا
 ترتفعھا، وة حرارتتفاع درجفلزات بارربائیة للھكلحرارة: حیث تنخفض الموصلیة الة اجدر -1

ا مبا غالصالت فالمو اشباه اما فيرتھا، ارة حبارتفاع درجولیتات الكھربائیة لاللكتر وصلیةالم
 رة.رالحا رجةدتفاع یة باربائرلكھة اموصلیالتفع تر
 ة.یئانخفاض الموصلیة الكھربا انیسبب ندلمعایة في االبلور یوبالعب ووائلشا وجود -2
 

 وادیسیة للمغناطص المالخوا
 

ة النوا لور حورانیة وتدوبحركة درة تدور حول محورھا ي الذات فكتروناالل ان
عزما  ببیسه حورمحول  كترونلاالران فدو  سیایطامغنزما عبب تس الحركتینال . كتاربمدا

زما ع ببة یسكترون حول نواة الذرااللوران داما كترون، ان االلدورحورل محو یایسمغناط
 نوراعلى اتجاه دتجاه العزم المغناطیسي مد ایعت نالتیح الفي كاللذرة، ول نواة ااطیسیا حومغن

 الى: ت المغناطیسیةاالبالمجا ثرھاسب تحاد لموكن تقسیم امیذا كھرون. وااللكت
 

ة من مناطق مغناطیسیة یاطیسرومغنفیمواد الال كونتت یة:یساطد الفیرومغنوالما -1
ت مغناطیسیة لھا مجاالاطق المن لھذه ملم.1د دھا بحدوظمة، ابعاا غیر منتھلصغیرة، اشكا

 لمادةا وضعتاذا  فر.ة صللماد اطسیةالمغن القوة محصلة نوتك وائیة، لذلكاھات عشاتج
اطق نالم ة الغلبغناطیسیالمت جاالالمد وحسي خارجي تتطینامغال جفي م اطیسیةمغنوفیرال
د المواي ان ھذا یعنلخارجي، غناطیسي امجال الملل زیةاطیسیة بحیث تكون موالمغنا
ة مثلا. من انسبییلة وطزمنیة لفترة  ةطسیب خواص مغناا وتكتسغناطسیة یمكن مغنطتھفیرومال
 .ھاغیرونیكل ید واللحدایة طیسومغنایرالف موادلا
 

 مجاال مغناطیسیا صغیرا خاصك تمتل دلمواا ي ھذهذرة فل ك :سیةاطیمغنراباالمواد ال -2
فر. وعند لمادة صللمجال المغناطیسي لائیة النھحصلة ن المیة فتكوھا عشوائن اتجاھاتبھا، اال ا

ل عند تزو یفةضع طیسیةناص مغخوا بكتسي تسي خارجناطیل مغاجد في مالموا هذع ھوض
 م.د الكروه المواھذ ثلةام من ي.رجتاطیسي الخامغالل مجالرفع ا

 

ھا وناتالكترالن  المواد ذرات ھذهغناطیسي لال ماي مج دال یوج المواد الدایامغناطیسیة: -3
 سیةلمغناطیت امجااللاتُلغى بحیث  ةسعاكباتجاھات متمحورھا كل ازواجا تدور حول تش
ذھب مثل ال نط،تمغ توال یةرجاطیسیة الخاغنلما التابالمجلمواد ه اذر ھتاثوال ت. وناتلكترلال
 .رصینوالخا نحاسوال

 التخلف المغناطیسي
وضعھا في مجال  ة عندطیسیومغناة فیرسي لمادالمغناطیة التخلف ن رسم حلقكمی 

جال لمدة اي وشجخارال غناطیسيالم مجاللان شدة قة بیالعال رجي، ثم رسمطیسي خامغنا
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یة). سناطیلفیرومغلمادة اط امغنة تقو ثلتمیسیة (التي اطغنومفیرلادة افي المسي یناطلمغا
 )،oطة (النق ة عندر ممغنططیسیة غیلفیرومغناالمادة ا نو) یوضح ھذا، حیث تك34كل(والش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

سیة ناطیمغة القوالد تزداط وسنغمادة ستتمال فان لخارجيطیسي اناغمال دة المجالوعند زیادة ش
جاالت الم میعجح ، حیث تصب)gة (د النقطنعشباع الا تصل الى حد انى الطة نالممغللمادة 

الخارجي.  غناطیسيال الملمجة لازینطة موالممغ في المادةالمغناطیسیة  المغناطیسیة للمناطق
 الطة ممغنالة دللما یسيطامجال المغنال شدة حظ بانجي نالارخلي االمغناطیسالمجال وعند رفع 

 ةدالماي في ناطیسلف المغختال یمثل ا)، وھذBrطة (نقالى ال لصفر بیعود الى ال
لى شكل ع نىمنحیتكون ارجي ساطیسي الخالمجال المغن هغناطیسیة، واذا ُعكس اتجایرومالف

 طیسیة.انغمترة الة الھسلقح وي المغناطیسلتخلف اانشوطة، تسمى حلقة احلقة او 
 

  ناطیسالمغ انواع
 نطةغمللة اوازا مغنطةالزمة للاالطاقة  رل مقدایسي تمثطاغنمال فخلالتلیة لحلقة ة الداخساحالم

 طیس:غناالمین من تكون نوعین ا یمكن ، وبناًء على ھذا)35ل(كش یرومغناطیسیةاد الفمن المو
ة زالكن اضیقة، ویم یسیةطاالمغن رةالھست حلقة كونالطري (الموقت): حیث تاطیس المغن -أ
 غنط.ممالین للب اصلالكما في ة، سھولة بمغنطال
كون ث تم): حیالدائ( لبطیس الصالمغنا -ب

كن می، وال كبیرة غناطیسیةالمرة الھست ةحلق
مثل  سھولة،ة بطنغملة الي ھذه الحالة ازاف
ي صناعة السماعات یس المستعمل فناطلمغا

 ائمدلاطیس اغنئك المسبا نوم ا شابھ.وم
وھي ) Alnico(كو لنیة امسمابیكة اللسا

 منیوم.والنیكل واالل دیحدن المنة كومتسبیكة 
 
 
 
 
 

 طیسي الممغنشدة المجال المغناط     
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 خلف المغناطیسيقة التحل) 34شكل(

لتخلف ) حلقة ا35شكل(
المغناطیسي لمغناظیس 
 صلب وآخر طري
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ط األرض النادرة، وھو یبمغان المسماة ثةیالحد طیالمغانأنواع  حدھو أ :میومناطیس النودیغم
ً األك  بإعطاءئمة، ویتمیز اة دمغناطیسییتمتع بقوة  ناطیسدام بینھا، وھو مغخ باالستثر شیوعا

عن  أجسام لھ تزیدب على جذ ةالقدرخرى، ولھ رنة مع األنواع األقام ال مغناطیسيأعلى مج 
والحدید والبورون  مویمیك تضم ثالثة عناصر ھي النودسبائویصنع من  ف المرات،الآوزنھ ب

 .  )4BNd2Fe1( يالكیمیائولھ التركیب 
 

 دتلفق طیسیةادة فیرومغنات الیھا اي مخنلو س يالت درجة الحرارةي ھ ة كوري:درجة حرار
 م.360oل یكم، وللن876o حدید ھيي للرورارة كحرجة دویسیة. ناطفیرومغخواصھا ال

 
 :دمواناطیسیة للص المغالخوا ىلعة ثرومال عوامللا

تفقد  رة الى انرابارتفاع درجة الح ةالممغنط ة للموادیرومغناطیسلخواص الفیعف اتض -1
 كوري.ة حرارة ا عند درجة تماماطسینلمغاخواصھا 

 رق.بالط طیسیةومغناواص الفیرالخ تضعف -2
 .ترة المغناطیسیةسھلقة الح حةسام یادةبان زة یسببلوریلا یوبت والعاالنخالعاثافة ك زیادة -3
 اطیسیة.المغنحلقة الھسترة  ساحةادة مان زییسببكیة لسبائاصر اائب والعنود الشوجو -4
 
 وادللم یةئاخواص الكیمیلا

ي درتب في با یسمارجى مالخ یطھاادة مع محل المتفاعھو عملیة  ):Corrosionالتاكل (
 كل:آتمن ال نوعین جدة. ویوكبیرارا ببا اضرمس اجزاؤھا ھا وتآكلخواص

 

و ا دةتكوین اوكسید المالوكسجین دة مع االااعل الم، وھو تفلتاكسدمثل ا :افجلالتآكل ا -1
في  ادنلمعد لمعظم االتاكسحدث ، وییت او اكاسیدهالموكسدة مثل الكبر لماوعلمادة مع التفاعل ا

 .وین الجالوكسجھ ضعند تعردن لمعاوكسید ان م ة رقیقةكون طبقحیث تت ةفلغرة ارراحة درج
   

 لیة:العوامل التاب سدة التاكیلوتتاثر عم  
 .فاعل مع االوكسجینتلمعدن للقابلیة ا -أ

ة جیدة م بصورملتحسامي وغیر متكون مكسید الا كان االواذف ن،ووكسید المتكطبیعة اال-ب
 نمعدن الال من لداخلیةات قالى الطبتستمر اتاكسد سلاة عملی فان، االساسيدن لمعبا
تآكل دیا الى ؤ، منمعدال ة في اوكسیدت الموجودامل من خالل المساغلین یتغالوكسجا

امي وملتحم سید المتكون غیر مسكواال اما اذا كان. الحدید كما في دن بمرور الزمنعالم
سطح على  یةبقة واقط كلسیش نمعدالاوكسید ان ، فدن االساسبالمع جیدةبصورة 

 .مووالكر االلمنیوم يكما ف تاكسد،ال ر عملیةمرااستیھ من یقن لمعدا
 درجة الحرارة. د بارتفاعاكسد تزدارعة الت: فان سالحرارةدرجة -ج

 

 كترولیتي:كل االلتآال -2
حیث الكترونات  بفقدانھادن عالمذرات  تتأیندما عن حدثیواع التآكل ر انثأك نا

الزمن.  لعملیة معه اھذ دن باستمرارالمع ستھلكیُ كذا ي وھلمائا المحیطفي  وناتیالا حلنت
ً في االوساط المائیةالك تآكلیحدث ال ونات في الماء جد االییث تتواح ھروكیمیائي غالبا

دث یح یتيلااللكترو  لكآكن القول بان التمفیة. یمیائیكویة كھرلن خساط الرطبة وتتكووواأل
ط وسد وجھما، وبوعضب عم ن بتماسي، ویكونابطلقفي الجھد ا نیتلفمخ ننیمعدوجود  عند

اعیة الصن شأآتب والخزانات والسیارات والمنوصفائح الصل بان تآكل انابیتي. الكترولی
 .ھي امثلة على ھذا التآكل
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 ائیةموكیالخلیة الكھر
 من: )36شكل( روكیمیائیةكھة خلیاي ون تتك

 ئرةلدالت ونایعطي االلكترھو د: واالنو -1
ً ینمتأیة الخارج   ةنات موجبوالى ای ا

 ل تآكوی
 القادمة منترونات اللكیستلم ا ثود:الكا -2

مع  عند الكاثود التي تتفاعلاالنود 
لمحلول لیتكون ي اجبة فت مویوناا

 ود.عند الكاثیترسب مركب عرضي 
یكونان  ان یجبد الكاثواالنود و -3

ً بطمتصالن ك ما لتوصیل  ریقةھربائیا
 .دواثد الى الكنواال نت ماونكتراالل

مع  ون على تماسي یكسائل الكترولیت -4
 لوسیلة النتقایوفر حیث  طبینالق

 لمنحلة من االنود الى الكاثوداالیونات ا
 رونات.اللكتحد بالتت

 السلسلة الكھرو كیمیائیة:
 ةییمیائالسلسلة الكھروكفي  الدنىختزال من االعلى الى ااال دب جھت حسب الفلزارتتت 

ة)  اي ان ل مؤكسدلتأكسد (عوامھد ال ویقل جتزااالخاالعلى یزداد جھد  لىجھنا الما اتحیث ك
في االسفل (عوامل مختزلة). واذا  التي ن تلكثر ماعلى السلسلة تقاوم التاكسد اك عناصر فيلا

 ةمیائیلسلسلة الكھروكیمن اعلى فلزین فأن الذي یقع الى اال بین ائیةھروكیمیة كیخل تكونت
 .دأنو الى االسفل سیصبح عیقوالذي كاثود سیكون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یة لخالود في نب االآكل قطتلابھة صورة مشب یحصل  دنعالماي یتي فكترولكل االلان التآ
معدنین واللیتي)، رطب (الكترو وسط طبي فيجھد القلفین في الختین مد معدنجوند وفع یتیةاللكترولا

 كسلو كیة سیسلككیمیاوكھرالسلسلة ال فيسفل االع الى اقن المعدن الوفاا، ھمعضب متالمسین مع
أ صد فيا كماثود. الك كوسلیسلك  نھل الال یتآك االخرالمعدن ، بینما تآكلرولیتیة ویفي خلیة الكتاالنود 

 .)37(كلش طاره االمبة كمیاجواء الرطلالض عرب المتصلال

 الجھد القطبي المعدن
 الجھد القطبي المعدن (فولت)

 (فولت)
 2Cd -0.4+كادمیوم       3Au +1.5+ذھب          
 2Fe -0.44+حدید            2Pt +1.2+بالتین         
 3Cr -0.74+          ومكر 2Hg +0.68+زئبق         
 2Zn -0.76+خارصین      1Ag +0.8+فضة         
 2Mn -1.1+منغنیز        2Cu +0.34+نحاس        

 3Al -1,66+المنیوم         3Bi +0.221+بزموث        
 3Mg -2.37+مغنیسیوم    3Sb +0.2+انتیمون       

 1Na -2.71+صودیوم      1H 0+ھیدروجین     
 2Ca -2.76+كالسیوم       2Pb -0.13+رصاص      
 1K -2.92+بوتاسیوم       2Sn -0.14+قصدیر        
 1Li  -3.04+لیثیوم           2Ni -0.25+نیكل           
   2Co -0.27+كوبالت       

 ) السلسلة الكھروكیمیائیة لبعض المواد4جدول(
 

 سالكا
 

 

 یة بسیطةیمیائكو) خلیة كھر36(شكل  

e 
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تي تكون ى سطح الصلب العلوكسید الحدیدا بقةط ینب ھنا یحدث التآكل االلكترولیتي 

جة نتیعیف ترولیت ضالك بر الرطوبةومتشقق)، تعتمسامي  دیوكسة (الن االبلرطواة بمشبع
كاثود الحدید واوكسید نود ن اد سیكوّ دیالح ان یھا.لكربون فد ایسكاووثاني  كسجیناالو نابذو

 :معادلةالكترولیت حسب لاال في الً یة، وھكذا سیتاین الحدید منحتیة الكترولیلفي خ
  + 2e +2Fe→ Fe  ،    ل التاليتفاعویحصل ال) الوكسیداود (ى الكاثلا ناتتروااللك تتحرك: 

H2O + ½ O2 (من الجو) + 2e → 2OH- 

 كما یلي:  OH-كسیل وھیدریون المع ا  Fe+2ترولیت لكاال حلة فيمند الحدیت الوناعل ایوتتفا
2→ Fe(OH) -+ 2OH +2Fe 

ذي لا  Fe(OH)3دیك الحدی سیدالى اوك  Fe(OH)2یدوز الحد یدوكسیتاكسد ا ماعانسرو 
 .ھو الصدأھذا ة بنیة، وقبب على شكل طیترس
لمكونة ا تلفةن المخادالمعود بوج وكیمیائيكھر لكتآوھو  :كیرامیي للسعضوالم لالتآك

 نقاط متناثرةد عن دثیحھ سائل الكترولیتي وسمي بالموضعي النوجود  عة میكیرامیادة السللم
 ونكریت.ما یحدث في الكك

 ر صالحةبح غیتص ان ىر الزمن اللدائن مع مروبعض ال صاى خوحیث تترد :دائنلال تردي
 ة: لفمخت السباب ثویحد
 یة.لبنفسجا قفو شعةباالاللدائن ل سالسر كس -1
 متصاص.الذوبان واال -2
 ري.ذع الاالشعا -3

 بعض طرق الحمایة من التآكل
 .صباغاالب الطالء -1
ئح ء صفانة) وطالول(الغ الخارصینب صلبلا بصفائح وانابی عادن مثل طالءلمالطالء با -2

 لقصدرة).ر (اقصدیلب بالالص
مقاوم ن معد تین منبقین طھ بمایتالمراد حن عدملا ضعث یو: حی(Cladding)صفیح الت -3

رالومین یوالدن عدم كما في تصفیحالثالثة الى السمك المطلوب،  بقاتفل الطكل وتدرللتآ
 ي.نیوم النقلمباال
 وم للصدأ.ب المقالصل الللتآكل مثاومة قن ماختیار معاد -4
لى ب االصلل تسخین ن مثدامعبعض الح ى سطآكل علتلمن ا الواقي االوكسیدمن  بناء طبقة -5
ید مائلة للزرقة تعطي بعض ن االوكسم بقةء طبنام ل300o –م 200oد دوة بحة حراررجد

 .كللتآا منة الحمای
 منة.والكر فنةعدنیة مثل، الفسلمواد الالمباالطالء  -6
 دیة.ثوالكا ةیالحما -7

 

 جواء الرطبةالالب في صلل لیتيورااللكت تآكل) ال37شكل(

Fe (Anode) 

e e Fe+2 
OH- OH- OH- OH- بةرطو حدیدال دكسیاو   

(Cathode) 
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 الثالثصل الفلة ئسا
 لرموز.ة مع تعریف احرارة تغییر درجة الطولي والحجمي نتیجاب التمدد الحس ونيقان باكت -1
 .ت عن التمدد الحراريتطبیقالاعدد بعض   -2
الحراري؟ عرف  لوصیمعدل كمیة الحرارة المنتقلة بالت  حسابخدم لالمستنون ما ھو القا -3

 الرسم.اردة في العالقة مستعیتا بز الوالرمو
 راري.معامل التوصیل الحیة على اختالف عت الصناابیقتطالاذكر بعض  -4
 ؟ى التوصیل الحراريل الموثرة علعوامما ھي ال -5
 لفة؟ المختواد لماذا یتباین التوصیل الكھربائي في الم -6
 رح باختصار.د واشة، عدصلیة الكھربائیوالمكیف یمكن تقسیم المواد اعتماداً على  -7
 ؟للمواد ھربائیةكیة العلى الموصلة الموثر ماھي العوامل -8
استجابتھا  المواد الصلبة حسبا انواع ط؟ متمغنتجابة المواد للالختالف اس تفسیركماھو  -9

 رسم.لبا یناط؟ اشرح باختصار مستعللتمغن
 تعینا بالرسم.سر مماذا یقصد بالتخلف المغناطیسي؟ اشرح باختصا -10
 .غناطیسيخلف المتنى الساحة منحلى مدا اتناالمواد الفیرومغناطیسیة اسنواع ما ا -11
 .على المغناطیسیةامل الموثرة العو ما ھي -12
 لتاكسد، تكلم عنھا؟ا ةملیالمؤثرة على ع ھي العواملا م -13
 ھ.نواععرف التاكل وعدد ا -14
 ب ما تعرفھ عن التآ كل الجاف.كتا -15
 لى ذلك.ثال عذكر ماللكترولیتي؟ ااكل ما ھو التآ -16
 الرسم.بوضیح ئیة؟ مع التاھروكیمیخلیة الكما ھي ال -17
 ضمن السلسلة. حسب ترتیبھا ناصریة؟ اذكر خمسة عیائلسلة الكھروكیمماذا یقصد بالس -18
 ل واتوضیح بالرسم.ر مثامع ذكدث؟ شروط حدوث التآكل االلكترولیتي وكیف یح يھما -19
 ؟ھي اسباب حدوثھ وماماھو تردي اللدائن  -20
 التآكل.رق الحمایة من د طعد -21
 عرف: -22

ایا   الد ناطیسیة، الموادة، الموادالبارامغمغناطیسیالفیرو المواد ،لطوليالتمدد اامل مع    
 لتآكلتي، ارولیكل الجاف، التآكل االلكتي، التآكل، التآروسیة، درجة حرارة كمغناطی

 الموضعي في السیرامیك.
 :صحیحةیجعل العبارة  ابم امأل الفراغات -23

  باستخدامرة جسم رجة حرادغییر عن ت الناتج ي الطولیمكن حساب مقدار التغییر ف -1
 . ---- -----العالقة    

 ري د حراتمد دم سبائك معدنیة لھا معاملالدقیقة تستخ ةزصناعة بعض االجھ يف -2     
 . --الحدید--و  -لالنیك--و --التبكولا-منخفض مثل سبیكة انفار التي تتكون من 

 وان ---نواة الذرة–حول  یامغناطیسب عزما بت  یست في مدارانااللكتروان حركة ا -3     
 . ---محورھا-حول  اناطیسیسبب عزما مغحول محورھا ینات االلكترودوران 

ة لسلسمعدن الذي یقع الى االسفل من الفان ال ولیتيللكتركل اعند حدوث التآ -4     
 .لذي یتآكھو ال --االنود--طلق علیھ لذي ییة واالكھروكیمیائ

اال ان  بھا خاص ----مغناطیسي المج–مغناطیسیة لھا المواد الباراي ف --راتذال- لك -5     
 .ةاتجاھاتھا عشوائی

 :ةنعم او ال مع تصحیح العبارة الخاطئاجب ب-24
 وري.د درجة حرارة كنة علمادة الدایامغناطیسیة خواصھا المغناطیسید اتفق -1
 اطیسیةفیرومغنخطأ             ال            
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  ي طبي الكھربائالق ختلفین في الجھدعند وجود معدنین ملكترولیتي ل االلتآكث ادیح -2     
 سائل.وجود وسط مع بعضھما وب ویكونان بتماس

 الكترولیتي                   أ خط              
ریة ة الحرااالجھز ارة في بعضة على كمیة الحرلسیطرعدن لالمع الثنائیة طالقتستخدم  -3     

 ئیة.الكھربا
 حرارةدرجة ال          خطأ              
 یة.ادن یسببان ارتفاع الموصلیة الكھربائالمع یة فيناصر السبائكالشوائب والع ودجو -4     

 خطأ                  انخفاض الموصلیة           
 :ءالجزاعلى امع التأشیر سم را -25

 ة.كیمیائیشكل یوضح الخلیة الكھرو -1
 ي.سلمغناطیلتخلف ااحلقة شكل یوضح  -2
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 دیةدن الحدیالمعا  /رابعل الصفال
 ركعنصبون كرلى العحتوي وتد دیھا الحاسي أسدن التي المعاھ دیةیدحال ندالمعا

 خرى مثل الكرومناصر سبائكیة أع ضافت قدیكانیكیة ولمااص الخو ئیسي لتحسینرسبائكي 
ور والسلیكون لكبریت والفسفثل ائب ممن الشوا ةبلى نسع يوتحت ھا كمال وغیروالنیك

ي كلسبائواي ونالكرب لبالص وأنواعلمطاوع ا دیدحلایة دیعادن الحدتشمل المغیرھا. ویز ومنغنلا
 .الزھرحدید واع الوأن
 حدیدلا

جیدة  كانیكیةبھ من خواص می ناعة لما یتمتعلصي اف مادن استخدامعالا رواكث من اھم
فة باضا اصھوخ ما یمكن تحسینة والمتانة. كصالدوال اومة الشدمقلیة وطیملین اتجمع ب

 اریة.ت الحرمالمعاال راءجاة الیھ وبر سبائكیعناص
 الحدیدت خاما

 )Fe2O3یت (ھیمتاال -1
 )FeO.Fe2O3(ت غنیتایالم -2
 )2Fe2O3.3H2Oنایت (ولیمال -3
 )FeCO3السیدرایت ( -4

  امیئة الختحضیر وتھ
جب بة یرتالالشوائب وا على الكثیر مناجم المنتخرجة من مسید الحدلامات تحتوي خا

 :التالیةت طواخلااء رجد ممكن بالى اقل حقلیلھا ات
 تجفیف.الو لغسلا -1
 اطیسي.نالمغ الفرز -2
 یص.لتحما -3
ارھا اوز اقطال تتج الى قطع كرویة رة وغبار الخامغیالصع قطوتلبید الة، ركبیطع التكسیر الق -4

 .جاألن
 

 عاليرن الم الفباستخدا ماتھن خام الحدید صاستخال
 تخداماسب  كم الكوخدام فحستبا ھتاخام لعلى اختزاد یعتمد ص الحدیستخالاس اساان 

 . )38شكل( يالعال فرنال
بطن یحوم، من الصلب المل كةسمیح واصنع من الع یفرتمواني رن اسطف :اليالعلفرن وصف ا

ارتفاعھ الى ري خاص.  یصل حرا ابوقتبنى من طة لحرارل ةممقاوببطانة داخل من الن الفر
 فيطن 10000الى طن 2000تھ من جینتاا حراوتتم. 7.5لى دة یصل اد القاعره عنقط ،م60

ك بطانتھ ھالاستد عناال ن العمل عقف  یوالو سنوات، عدةمستمرة لصورة لفرن بعمل ایوم. ولیا
 ءھا.ااریة العادة بنالحر

 ي:الن العفرلافي  ونات الشحنةكم
 ىت تسیر عللي بعربافرن العاى الاعل يفل فوھة الشحن ن العالي من خالفرن الیتم شح

 :نة منن الشحوتتكو لفرن.ا خلداالسفل ا الى الشحنةوتسقط  ة،یدیحد سكة
 د.الحدی خام -1
 .كلكوفحم ا -2
 ي.یرلجالحجر ا -3
 سفلاقعة في الوواء الھا نفخ الل فتحاتن خم م0021oم الى 760oمن خ ھواء مسخن نفوی

 الفرن العالي.
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 ي الالع نرفال يیمیائیة فالكعالت التفا
ى االعلالصاعد الى  ء الساخنالھواعالي بال فرنفل الى اسة الساقطالحنة لشقى اتتال

خام  زلتخذي یون الد الكربل اوكسیك مكونا غاز اواء مع فحم الكوھوال ینسجتفاعل اوكث ییح
 ةجا بفعل درزل منصھرید المختالحدكون یوالى االسفل.  ة اثناء ھبوطھریجیة تدحدید بصورال
تفاعل یوشوائب. ن والالكربومن عة مرتف نسبةعلى توي یحو C)o(1600مرتفعة الرة ارحال

 اقعة فيخبث الون فتحة خروج الیسھل ازالتھ م ئلسا بثخ ئب مكونالشواامع لجیر حجر ا
 نصھر بعدالم معدنلاویتم استخراج من التشغیل.  اعاتدة سلخبث كل عا لویزا، نرالف اسفل

في منصھر عدن الب المویص .لفرنل اسففي احة فت من عات)سادة ع ل(ك ةرلخبث مباشازالة ا
 .الخامید الزھر حداو ال) Pig Ironفل (غال لحدید، ویسمى ایلةستطالب مقو

 العالي:نواتج الفرن 
ل الى ون تصكربلا نسبة عالیة منمن الحدید و  تكون): یدید الغفللحام (الخا لزھرالحدید ا -1
 نسبتھاتصل   غنیز،منالو یلیكونلسر واالفسفوكبریت والثل م ىاخر بحتوي شوائ%، كما ی4
الحدید  یستخدم قسم من %.7ي الحوخرى وائب االشوالبون رلكنسبة ا موعاي ان مج%. 3

 ) الفرن العالي38كل(ش

 د الغفل المنصھرخروج الحدی -9               جر الجیرح+  الحدید مخا -1
 الخبث لودقة نقب -10                                  كوكفم ال -2
 لصستخالم ھرفل المنصنقل الحدید الغ -11                                 قلنازام ح -3
 حنھشار ألعادة بالغتدویر  -12                             نحفوھة الش -4
 نالفرخین الھواء قبل نفخھ في افران تس -13                    كوكفحم القة من طب -5
 اتزالغا مدخنة لخروج -14            مھیألاالحدید  مطبقة من خا -6
 ھواء الفران التسخینمغذیات ال -15            نالساخواء حات نفخ الھتف -7
 خبثلاخروج  -8
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 املزھر الخام فار من الحدید االكبسم ا. اما القصةالرخیت اكمسبوعض الصناعة بالخام لالزھر 
نتاج ا انفرب في اصلى الحول الة، او یاكلسبا يھ فماست الستخدفرن الد صھره في یعادان 

 لصلب.ا
وكسید عالیة من اول اة نسبى علوي الغازات تح: تلشحنةلناتج من اا والغبار غازاتال -2

 ررن. اما الغباي ینفخ في الفالذ ھواءلتسخین الد كوقو دمختك یسجو، لذلث للوھو ملوّ الكربون 
 .ةالشحنع م ھااد شحنیعأنج  1الي طرھا حوق رة،یغصات ركبیده الى فیتم تل ن الشحنةتج عالنا
 شوارع.الیط بللتالذي یستخدم  خريف الصناعة الصولص تفاد منھ: ویسالخبث  -3

 

 الصلبانتاج 
 :ااھمھتاج الصلب، نطرق ال یوجد عدة

 )Open Hearth Furnace( فتوحملموقد الا فرن -1
 امل، خغفد اللحدین ا) م39(لكفي ش وح الموضحقد المفتفرن الموفي  شحنةلاتتكون 

 یةالة عدرجة حرار الىشحنة عرض الدیة، تالحدی دنالمعاسكراب ي وجیرال جرلحا د،الحدی
یھ ، یلحدیدثم خام ال، اوال ريیجر الیشحن الحج ء.الھواو ودساخن من الوقاشتعال خلیط ة یجنت

فل  دید الغلحف ااضیة، نحكونات الشر جمیع معد انصھا، وبیدیةدحلاب المعادن اقطع من سكر
 على سطح ویطفلذي اث مع الخبال التي تز شوائبسدة الن الكیوكسجاالو ا الھواءخ ینف ثم
 ھر.نصالمن عدالم

 
 ) بسمرسمر(محول طریقة ب -2

الملحومة،  ع من الواح الصلبنصی )،40شكل( في كل كماشلثري ار فرن كمبسم محول
ّور ، ید801oة اویحول بزمال ّورن یدا كنویم ،نط25والي ي، سعتھ حق النارلطابوبا نطویب

ثم العمودي ضع الو ىلثم یعاد ا ھورصالمغفل بالحدید ال نحیث یشح الفقيلوضع الى ال االمحو
ج د الشوائب وینتاكستت محول، حیثال في اسفل فتحاتمصھور من ال المعدن لھواء خاللخ اینف

صر عنایھ ضاف التثم ا، نصھرم دنالمع ءعلى بقا ارة تساعدمن الحركمیة دة سكعن عملیة اال
 ).Ingots(صبات  معدن فيلب الص يفقوضع االال محول الىر الثم یدوّ لرغبة، حسب ایة كئسبا

 

 )Basic Oxygen Furnaceة (یدوكسجین القاعطریقة األ -3
ببطانة مبطن ال بلواح الصع من أل)، ویصن41(شكل في كما الشكل ريكمثالفرن 

الغفل  لحدیدھ اقویصب ف رابلسكع من اطن قلفرفي اع وضرة تاراومة للحقاعدیة مق
مع  وائب التي تعزلالشكسد ؤیر حیث المنصھ نمعدال قفوالنقي  جینخ االوكسروینفالمنصھ
 الخبث.

A – قودوالوالھواء  لیطخ 
B –  بقالتسخین المسغرفة  
C – صھرنالمعدن مال 
D – قدالمو 
E –  اتزاستقبال الغاغرفة 
F –  حتراقالاغاات مخرج 
 

 رن الموقد المفتوحف )39كل(ش
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 ) Electric Arc Furnaceائي (الكھرب سالقو فرن -4

افیت من الكر طاباق بین ين قوس كھربائبتكوّ ائي ھربس الكالقو عدن في فرنالم یصھر
وصب  حنالش غرضن لالة الفركن امة، ویمب المعادن الحدیدیكران سم ةكوندن المعالمنة وشح
 رن.لفا ح ھذاض) یو42كل(شلیة والبدقة عادرجة الحرارة  سیطرة علىن الیمكدن، والمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةیدالمعادن الحدی يلتآصل فخاصیة ا
 دنعادن عمال بعضلبلوري لر الشكل ایغیت نھاب (Allotropy)تآصل یف الكن تعرمی

كوسة رة معي یحدث بصوبلورلل االشكغییر في ن التنة، والى درجة حرارة معیا سخینتلا
 .یة المھمةبھذه الخاص زتمیالتي ت نلمعادد من اوالحدیارة ، رحند نفس درجة الالتبرید عب

 الغرفة حرارة درجةي ف یددحل البلوري للالشك یكون ثییة، حخاصلا) یوضح ھذه 43(والشكل
م) 109o( ىلن اتسخیوعند ال ،)I- α(ron ویسمى حدید الفا ).C.)B.C سمجلمركز اتم بمكع

، (γ -Iron)ما ادید كویسمى ح (.F.C.C)م سجمكعب متمركز اللوري الى الب كلل الشیتحو
 )C..C.B (مركز الجسمالمت لمكعبا ي إلىلوربلتحول الشكل ای م)1400o(سخین إلى وعند الت

رة جة الحرادرند ا عام م)،o 1539ي عند (لنقد ایدحال روینصھ .)n)oIr- δدلتا ویسمى حدید
)768oبوت ثیعني والذي منحنى في ال يقد فیالحظ خط افوري للحدیارة كررجة حتمثل دلتي م) ا

 كوري. رجة حرارةحرارة عند دال ةجدر

 یتفمن الكرا اقطاب

 سقف متحرك

 فریغتفوھة ال

 كھربائيقوس 

 حنلشبة اواب
 عدن المنصھرلما

 ریةحرابطانة 

 وعاء

 نجوف الفر

 ریةحرا انةطب

 جدار ثابت

 ائيبھركالقوس ال) فرن 42شكل(

 بثالخ

دخول 
 اءالھو

 منطقة الصھر
 اءول الھوخممرات د

 والتفریغوھة الشحن ف

 تاج الصلباالوكسجین القاعدي الن رن) ف41كل(ش      ج الصلبنتا) محول بسمر ال40شكل(

دخول حة فت 
  الصھور
 مدخنة مبردة بریدوماء الت

 بالماء

 غیالتفرحة الشحن وفت

 سجینكوالنفخ اة انبوب
 مبردة بالماء

 انةبط
 حراریة

 معدنال
 من حصفائ المنصھر 

 الصلب 
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 یةیدحدلافي المعادن  كربونجد الة توافیكی
ون في الكربنسبة  الزھر، وقد تتجاوزد لحدیاوب لصواع النا ةیدیادن الحدتشمل المع

ا على یررا كبتاثی نوا، ویوثر الكربالیة نسبیعنسبة وھي  %،3حدیدیة ن الدامعالض بع
 یة.لحدیدا معادنال يفكربون تواجد الن كیفیة سنشرح االیدیة، لھذا الحدلمعادن اخواص 

 

 یة:الالت روالص كثر منا وارة یدیة بصون الحدمعادالي ف نویتواجد الكرب
 )Solid Solutionلبة (الیل صعلى شكل مح -1

ن إن والكربلذرات ن ك یمكد لذلیدارنة بذرات الحعند المق ة جدارن صغیالكربورات إن ذ
 ةبنة محالیل صلد مكوللحدیلوریة بلا ةكن الشبلصلبة ضمالحالة الحدید في رات ابین ذ غلغلتت
 ارةرحجة الفي در %2ن تصل إلىبوالكر نم ةبذیب نسی ناكن كاما یم ن حدیدظ باحنالف
)1130o(كوم م َ یوضح  )44(لكوالش ،(كاما)  )γ(  ھت ویرمز لتینایسواال ل صلب یسمىمحلو نا
ت), تینایاالوس( ( γ ) یددحالبلوریة لبكة الش في نات الكربون تتخذھا ذركن أالتي یم مواضعال

 كربون ایت تحتوي على ذرةینوستالافي  یة فقطرولبال الوحدات ان بعضظة بحمالال مومن المھ
 یلة جداَ منضئة نسب بفیذی ( α ) لفاما حدید اأ بون.الكر خالیة من نكوت تداحوال ا غالبیةبینم
ى ویسم م)،723oة (رارجة حر) عند د0.025%ة (ألقصى نسبز في حدھا اتجاوون ال تبالكر
 ةد في الحالة الصلبدیالح يفة باورة مذصب نربووجود الك). إن رایتفیال( بلالمحلول الص ھذا

 لحدید.لبلوریة لاشبكة وه اللشد بسب تشمة اوامقو دةاع الصالارتف یسبب
 
 
 
 

ً موضح النقي للحدید التبرید ىنحنم )43(شكل  التآصل یةخاص علیھ ا

 منصھر حدید

 منالز

جة
در

 
حر

ال
ا

o رة  م

910 

768 

600 

1539 

1400 

 كوري ةحرار درجة

 یةطیسانغم خواص لھ یدحد

 (.B.C.C) الفا حدید

 (.F.C.C) اماك حدید

 (.B.C.C) لتاد دیدح
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 یت)منتا(الس) Fe3Cید(ید الحدكل كربعلى ش -2
 بةلصلیل حادیة یكّون مسبائك الحدیلاي ف ودلكلي الموجا الكربون ضئیلة من إن نسبة

 د الحدید)ربی(ك Fe3C كبلمرد احدیال ن معتكوّ یة فناذوبال دعن ح ي تزیدتال بونلكرسبة ان امأ
 وھش. ةدالصالركب بالغ ) كربون. وھو م%6.67( ويیحتت ولسمنتایمى اسوی
 ت)افی(كر ن حرربوكشكل  على -3

 نتكو مارافیت)، عند(على شكل ك دیحدلاصورة حرة في ب جد الكربونن یتواأیمكن 
 ض).بیالزھر االحدید عدا الماھر (د الزالحدی في كما %،2ن اكثر م دیدالحربون في لكا بةنس

 ھر وھي:في الحدید الز رافیتلكا وینتساعد في تك ملاعو وھناك
 بینما بعض . ھر مثل السیلیكونزلحدید الي ایت فكرافال نتكوی تساعد فيناصر ض الععب

 ز.نینغالم مثل یتوین السمنتاتساعد في تك راصنعال
  ة، الغرف حرارة جةدرلى ریده المعدن وتبا منصھر مادانج اثناءتبرید لة اسرعانخفاض

 وین الكرافیت.كتعلى  ریة تساعدلمعامالت الحراناء اد اثبریض سرعة التنخفاالك وكذ
 تفیكراتكوین ال لىید الزھر تساعد عن في الحدكربونسبة ال اعارتف. 
 

 (Steel)الصلب 
حسب مخطط % (2 فیھ بونرة الكوز نسباتتجال لكربون وواد دیالح ك منالصلب سبائ

كل، ل الكروم، النیر اخرى مثاصنعوي الصلب یحت دوق كربون)،د والللحدیري الحراتزان اال
 یین ھما:یسصلب الى نوعین رئویقسم ال بائكیة،الس صرانالعرھا وتسمى ھذه یغنیز والمنغ

 كيائسبالصلب ال-2             الكربوني     بلصلا-1
  بللصل اریةحرالت مالالمعا

مالت معاریة، والراالح تمالجراء المعابإلكربوني صلب اكیة للاص المیكانیالخو أثرتت
د رعات تبریالتبرید بس ثم عینةرة مدرجات حرا ىلخین إعملیات تساریة عبارة عن الحر

 ریدفان التب, لبلصیة لنھائاللمیكانیكیة دد الخواص احتلتي التبرید ھي اة مختلفة، ان سرع
یة, طیلوالم ماتمقاومة الصد ارتفاعو صالدةفاض السبب انخر) یتخمیلایة عمل ما فيطيء (كبال

مة الشد وصالدة ومقاال تفاعار قسیة) فیسببتللیة اكما في عمریع في الماء (تبرید السال أما
 %0.3اقل منبون كریحتوي نسبة الصلب الذي  نة، إمات والمطیلیصدانخفاض مقاومة الو

 .سیتھن تقفیمكبون رفع الكوالمرت ربونالك طسمتوال بالصل أما ة،یتقسلل غیرقابل
  

 بون فيالكر اتتخذھا ذرتع التي یمكن ان المواق) 44شكل(
 الصلب (االوستینایت)للمحلول  (.F.C.C)الوحدة البلوریة

 

 كن انتي یمواقع اللما
 الكربون لھا ذراتتشغ 

 الحدید ذرات
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 )Carbon  Steelكربوني (ب الالصل
تقسیم  ) ویمكن%2( فیھبون تتجاوز نسبة لكر والن د والكربوئك من الحدیسباھو 

 صلب الكربوني إلى:ال
 )Low  Carbon  Steelالكربوني ( نخفضالصلب الم -1

 نسبیاضتین فمة شد منخدة ومقاولھ صال )%0.3ل من (قھ افی الكربون بةنستكون 
السل, سلاعة اخدم في صنالحراریة، یست بالمعاملةیة بل للتقسغیر قاوھو یتھ عالیة طلبینما م

وفي الصلب  ةنمغلوالمقصدرة والالسیارات, الصفائح ي, أجسام میر، البراغمسا, الاشیمالبر
 ھا.اإلنشائي وغیر

 )Medium  Carbon  Steel( بونلكرلمتوسط اا لبالص -2
مقاومة الشد الصالدة و ین%)، یجمع ب0.55و  %0.3(فیھ بین الكربون نسبة تراوح ت          

إال أن اصالدیتھ  الحراریة بالمعاملة ةیقسللت نسبیا. وھو قابل عالیةلمتانة الوا
)Hardenabilityفذة االنیة اء التقسجرإ الیمكناء وتقسیتھ في المفضة ویتوجب خن) م
 ن.ئكازاء المأج روس وبعضوالت لمحاورة یستخدم لصناعة االسمیك مقاطعلل
 )High  Carbon  Steelلكربون (ي االصلب العال -3
بالمعاملة وھو قابل للتقسیة  %)1.5و  %0.6یھ بین (ن فكربوتتراوح نسبة ال          
قاومة لیة ومادة علھ صال ىمقسال الكربون ليعاصلب الوال دیتھ منخفضة،اال ان اصال ةیحرارال

ة, سالح ال السلكیلحبقضبان السكك, ا), سفیات (درنمفكصناعة الم في ویستخدجیدة للبلى 
 دم الصلب الذي نسبةیة، ویستخالعدد الیدوعض , وبالجنات, البرایمادوي, القوس الیمنشار 

لب طال تتالتي  علقطد ایمر, وعدراالدایس, , الناعة القالووظ%  في ص1من  ىأعل الكربون فیھ
 ة قطع عالیة.سرع

 

 يبونب الكركیة للصلكانیالخواص المی ربون علىلكة انسبیر تاث
في تباین كبیر بب ا یس%) وھذ1.5إلى  %0.1(ن م ي الصلبكربون فنسبة التتراوح 

 اصعلى خویرا بون تأثیرا كبر نسبة الكرثؤیث تالكربوني, ح المیكانیكیة للصلب الخواص
 اع نسبةرتفترتفع بالشد فاومة ابة الكربون أما مقفاع نستع بارة ترتفدصالال لصلب فانا
بة ع نسفض بعدھا بارتفاخیث تن) ح%0.83(نسبة الكربون  ة لھا عندقیمون لتبلغ أعلى كربلا

بة الكربون دما تصبح نسنعرات ھش حول البلوكة من السمنتایت الب ظھور شبالكربون بسب
 ون.الكرب فضان بارتفاع نسبةة فتنخنالمتاطالة وتالسة اأما نسب )،%0.83ن (ثر مأك

 

 سبائكيالصلب ال
ھا ال ولكن ةركثی ات صناعیةولھا استخدام اخیصة نسبیي رلصلب الكاربوناواع ان ان

 :ةیلتالر لالسباب ایبلتطور الصناعي الكامتطلبات ال تلبي  ت لبامتط تلبي
 ات.مدالصمة ومقاو نةتالمنخفض ات نيالصلب الكربو عند تقسیة .1
 .دا)كون محدولید یق التصست عالیة (أي ان عمھا لیتالدیصا .2
تشوھات في لاحصول ذا یسبب ھو ید في الماء)ة (بالتبرالیتبرید ع رعةبس یتھایجب تقس .3

 .دنالمع
 ضة.لمنخفند درجات الحرارة اة قلیلة عھا للصدمومتمقا .4
 .ھاروغیرة مة الحرااومقلصدأ ومة اخاصة مثل مقاوض الخواص العبلقد یفت .5

 
ضاف الیھ ت رىاخبائكیة ر سون وعناصالكربحدید ولب السبائكي من الون الصكیت    
زیائیة لفیو ا المیكانیكیة صھئاین خصائكي لتحسنوع الصلب السباوتة حسب متفبنسب 

 خواص محددة.حصول على اوال
 صلب؟لاعلى خواص  ةائكیر السبالعناصتأثیر 
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 .یةصالداال زیادة -1
 شد.الة وممقاتفاع ار -2
 ضة.خفمنالفعة أو مرتحرارة الات الیي درجواص المیكانیكیة فین الخستح -3
 انة.لمتتحسین ا -4
 .تكاكحتآكل باالمقاومة ال حسینت -5
 ل والصدأ.تآكة التحسین مقاوم -6
  ناطیسیة.لخواص المغتحسین ا -7

 

 فض السبائكیةالمنخ بائكيسللب اأنواع الص
 لشركاتنیفھ حسب الفة لتصرق مختطئكي والسبا بلصلن اجدا م دةدیع انواع یوجد

 السبائكیة. ي المنخفضائكالسب من الصلب نواعذكر بعض االنوجة لھ تنالم
 :النیكلب صل

للصلب  . ان اضافة النیكل%5تصل الى نیكل بنسبة ال عنصرعلى ھذا الصلب  يیحتو
 تسبب:

 ة.شد والمتانلا تفاع مقاومةرا -1
 ت .ییناوستقرار االستا یسبب -2
نسبة ا كانت واذ خفض الكربوننالنیكل م صلب یكونب لكرافیت لھذا السبتكون ا یسبب -3
 ات.الكاربید رسبب استقراز ینغنیالمالنیكل الن  ىفة النغنیز اضایجب اضافة الم ون مرتفعةكربال
 یة.مالت الحراراعلما الحبیبات عندیسبب تنعیم  -4

 ن الكرافیت.لتكوی ھب میلدا بسبجدة حدواصبحت م كلینلصلب امات ان استخدا
 :لكرومصلب ا

 ب:الصلب یسبفي م واضافة الكروروم على الك حتويالم لصلبھو ا
 الكروم الصلدة. لكربیدات دات وتكوینھربیالك م یسبب استقرارورالكن لصالدة الارتفاع ا -1
 مة الشد.اومقرتفاع بب افض الكربون یسللصلب المنخ ملكروعند اضافة ا -2
 طیلیة.ماض الب انخفیسب -3
 ب المنخفضلصلي ا% ف11ثر من م اكسبة الكرون نتكوندما یت فعالفیرایسبب استقرار  -4

 الفیرایتي. بالصل لحصول علىالكربون یتم ا
یكون الن الكروم  أالصدوما للتآكل و% یصبح الصلب مقا25كروم الى لفعت نسبة اارتاذا  -5

 .لالتآكواقیة  عدنالمعلى سطح م روید الكاوكسطبقة من 
بالتالي ت والحبیبا بب نموھ یسلصلب ھي انا بائكي فينصر سروم كعالسیئة الوحیدة للك -6
جنب النمو الكروم لتراریة لصلب الحالت معامه اثناء الاباالنتلذا یجب  لھشاشیة للمعدنا

 الحبیبي.
 ،حیةلسطلتقسیة اا اضي الغردم فالكربون یستخ روم المنخفضكلفض االصلب المنخ

واذرعة   )axlesمحاور (الي تخدم فم یسورط الكمتوس –سط الكربون المتو بالصل بینما
الغ و بفھ  C %1كروم المحتوي لافض نخلمالصلب ا، اما  (connecting rods)ل التوصی
 لب السحب وبعضو قوا (ball bearings)یة الكرودم في صنع المحامل دة ویستخالصال

 لتجلیخ.ا ئناء مكااجز
 

 :كروم –نیكل الب صل
ا جمع مزای یسبب لصلبیكل الى ان 2روم الى ك 1ة م بنسبان اضافة النیكل والكرو

 یلیة بسببمتانة والمطال تحسنھذا تاوئھما وبسمص من وم والتخلكل واضافة الكرضافة النیا
ذا یستخدم ھ.  مالكرو بسببان باالحتكاك قاومة السوفمودیة الدة واالصالالنیكل وترتفع الص
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لمتوسط وم اكر-النیكل لبص ة، امامنخفض كربونبة الاذا كانت نس لكربنةاملیة ع ب فيلالص
فعت نسبة ارتاذا اما والتروس  piston pinsلل  ومكر%0.6  –نیكل 1.5محتوي ال ربونالك
حمیل الت كائن تحت ضروفاجزاء المج اتالن % فیستخدم1.5ونسبة الكروم % 3.5الى  نیكلال
الذي یبدنم مول-كروم–نیكلصلب ال. لقد حل  ائراتلطكائن امعمدة مات وأكاو وسرتیة مثل اللعا
رة ظاھرتاثی من  یللقتلللصلب محل ھذا النیكل والكروم افة الى ااض % مولیبدنم0.3 حتويی

 . مо 004-250لحرارة بین درجات ا مراجعةعند الیع التطبقصافة 
 :نیزصلب المنغ

یسبب  الذي%. 1قل عن تز ال لمنغنیامن بة ي على نستویحي الذ غنیزصلب المن
 – لب النیكلیاناَ كبدیل لصیستخدم احة. رتفاع االصالدی، والمتانةتفاع اشد، ارالة اومفاع مقارت
 نھ.اَ مالنھ ارخص ثمن موكر

 صائكي الخاالصلب السب
 مل صلبویش % او اكثر30ى ئكیة تصل الابالس ة من العناصریحتوي نسبة مرتفع

ا. ویمتاز رھغییسي، وغناطملصلب امقاوم للحرارة، الصلب اللدا، اوم للصالمقب ادة، الصللعا
 كیة.العناصر السبائ نلیة مى نسبة عاخاصة ویحتوي علبمواصفات اص الخ ب السبائكيالصل

 

  :ب العدةلص
على التشكیل  عددودوات القطع او عددال تلف انواعلصناعة مخالمستخدم ھو الصلب 

 لیة:ت التاك صلب العدة المواصفامتلین ب اویج. بلقواوال البارد لىوع الحار
 عة.الحرارة المرتفة ودرجات فغردرجة حرارة ال ل منفي كالعالیة الصالدة  -أ

 عالیة.الدیة االصال -ب
 لبلى.ومة عالیة للھ مقا ان یكون -ج
 بة.ن لھ متانة مناسیكوان  -د
 

 لمكونةاصر عناثر من الاكو واحد اعدة یحتوي صلب ال خواص یجب انلاھذه لتحقیق 
ة، واھم اسبالحراریة المن ةامللمعجراء اع اصالدیة مواال لصالدةالتى تسبب ارتفاع ایدات بللكر

 علماَ ان التنكستن لفنادیوم.ولیبدنم، واتن، المالكروم ، التنكس :ت ھيللكربیدا عناصر المكونةلا
ة و فة الغررحراجة كل من دري ف مرتفعةدة ربیدات لھا صالان بتكوین كزایمت والمولیبدنم

عدة ال نتاج انواع صلبي افام الستخدن لا مناسبیجعلھموھذا یالحرارة المرتفعة، رجات د
 فعة.ارة المرتوم لدرجات الحرالمقا

 عدةاھم انواع صلب ال
 ات)االسطمب(صلب الحار وعلى البارد شكیل على صلب عدة الت -1

روم، ك( ال ربیداتكلل ونةاصر المكعنالثر من و اكلب على واحد اتوي ھذا الصحی
وي اما جب ان یحتر یتشكیل على الحاال ةعد لة صلبحا یوم) وفيلفنادنم، واالتنكستن، المولیبد

عالیة في درجات  على صالدةیدات تحافظ نان كرببدنم النھما یكویالمولنكستن او على الت
 حسب )H20الصلب (الحار ھو  على ب عدة التشكیلحد انواع صلاوعة. حرارة المرتفال
)AISI( ي یحتذوال) كروم).2تن، % تنكس9كربون،  %0.35وي % 

 

 )High Speed Steelع (ع القطلسریالصلب ا -2
م مثل اقال طع العالیة،عات القعدد القطع عند سر ناعةتخدم في صھو الصلب المس

ب لصلان ھذا اوماشابھ. ودي، المنشار التردسالح ماكنة  ،راینالتفریز، البالخراطة، سكاكین 
اما على واءه احت تفعة بسببمر ى صالدتھا تبقم بینم600oالمرتفعة لحد  حرارةلات اجحمل درتی
ي على ) ویحتوAISI) حسب (T1ب (صلب ھو الصلذا الد انواع ھلمولیبدنم، واحكستن او التنا
 دیوم).ان%ف1 % كروم،4، تنكس% تن18% كربون، 0.7(
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 )Stainless Steel(صدأ لب المقاوم للالص
 لتآكال دة علىساعظروف المفي اللتآكل ة العالیة للصدأ وامقاوملب بالذا الصھاز یمت

 ةّون طبق%)، الذي یك30و  11%( تراوح بینیة من الكروم تنسبة عال علىبفضل احتواءه 
وقد یحتوي  أ.التآكل والصد ن منن تحمي المعدكروم على سطح المعداوكسید الواقیة من 

صناعة  دأ فيم  للصستخدم الصلب المقاوى. ویرر اخصل وعناكلنیى اللصدأ علوم ب المقاالصل
مختبریة، ة والالطبیواالدوات سكاكین وغیرھا مالعق والوالواواني الطبخ  ،لیةمنزاني الالوا

 ت الھندسیة.وفي مختلف المجاال ل الدیكوریضاَ في مجاستخدم اوی
 

 اوم للصدأالصلب المق عاانو
، كربون%0,08() الذي یحتوي AISI 405( بالصل ي: مثلتایفیرّ للصدأ الب المقاوم الصل -1

 % كروم).14-12%
حتوي على ) ویAISI 410( یتي: مثل الصلبالمارتنساأ  ب المقاوم للصدالصل -2

 % نیكل).2.5-%1,25كروم، % 13,5-%11,5ربون، %ك0,15(
ون، %كرب0,08وي (یحت) وAISI 304ب (یتي: مثل الصلأ االوستینادصم للالصلب المقاو -3

  % نیكل).10-%8كروم،  20%-18%
 

 )Heat Resisting Steel(ة م للحرارلمقاوصلب الا
واص ة ولھ خالحرارة المرتفع درجاتات في غازاكسد وتاثیر التیقاوم اللب وھو ص

لصلب ذا اتفعة. یحتوي ھالحرارة المر رجاتھادات في دجاالما یكفي لمقاومة ب یة جیدةمیكانیك
حرارة ال یر درجاتن تأثحمیھ مان طبقة اوكسیدیة تیكون نللذاالیكون یالسعض لكروم وبعلى ا

َ غرتفالم سبھ م ما یكم والنیوبیوتانیووالتیالتنكستن ونسب قلیلة من ى النیكل عل ة ویحتوي ایضا
 اقمكائن االحتر م العادم فيامعة صفي صنا ھذا الصلب الزحف. یستخدمومقاومة  المتانة

 یرھا.غازیة والبخاریة وغات النوربیتار الوّ ود رانزاء االفلداخلي واجا
 

   طیسيمغناب الالصل
 عین:ولى نوھو ع

نخفضة، یسیة  میة وتخلفیة مغناطالة عیسیمغناط ري: ولھ نفاذیةناطیس الطلمغصلب ا -1
كات وماشابھ. ومولدات ومحر والتة من محالكھربائی قلوب المكائن دم لصناعةیستخ
 سیلیكون).%4(والي حون وبن الكرماَ جد ة منخفضةوي على نسبویحت

م ة عالیة، یستخدوقوة قھریاَ ة جدطیسیة عالیمغنالھ تخلفیة و م:الدائ اطیسنغب المصل -2
. ومن نیة العامةاعات االلكتروالت والصنتصاندسة االدم في ھیس الدائم المستخمغناطلصنع ال

% 12ل، نیك %16ن (وتتكون م) ALNICO( نیكودائم سبیكة الالمغناطیس ال بائكس
 د.قي حدیلبانیوم، واتیتا %1اس، % نح5% المنیوم، 9 بالت،وك
 

 ) Cast  Ironدید الزھر (الح
) %4-2( نكربون فیھ منسبة الالكربون وتترواح و دیدھر من الحن الحدید الزكویت

ن أھم ید الزھر مالحدت والفسفور، وغنیز والكبرینالم لسلیكوننسبة من ا كما یحتوي على
 كة.یة السبالعمل مالئمةكة لما لھ من خواص السبا ة فيملمستخدادن معاال

 

 زھرال حدیدخواص ال
 .مقارنة بالصلب ثمن نسبیاال رخیص -1
 اط عالیتین.مة انضغ) ومقاوrigidity(ساءة لھ ج -2
 بلى.یة للاومة عاللھ مق -3
 لى المكائن.عغیل بل للتشقا -4
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ة السیولنة بالصلب و مقار هصھارنادرجة اض فخانب یمتاز ثممتازة حیاكة لھ خواص سب -5
 .مادل عند االنجقلی وانكماشھ ھارنصند االلیة عالعا

 ض العناصر, بإضافة بعة عالیةید الزھر ذو نوعیالحد دة منعدی نواعحصول علن أیمكن ال -6
 بة.راریة المناسحت اللمعامالو بإجراء اإلى تركیبھ أ

 

 رلزھ حدیدإنتاج ال
والحجر كراب مع السبصھر الحدید الغفل لدست فرن ا يزھر فلحدید اج الإنتایتم 

 ئي.یطرة على التركیب الكیمیاالسأخرى لتنقیتھ و فاتإضاري مع الجی
 

 حدید الزھرالیب ترك
 ة:التالی لى العناصرد باالضافة ایالحدا من اساس الزھر الحدید یتكون

 %)0,1وز یتجاال(،  الكبریت )1%-0,5ز(، المنغنی )%3-1، السیلیكون( )%4-3كربون(لا
 %).1وز الفسفور(الیتجا

 

 دید الزھرحال في ة تواجد الكربونفیكی
 لكربونتواجد ا)، ولكیفیة %4-3( ربونن الكعلى نسبة عالیة مالزھرلحدید ي ایحتو

ً مع اتكوینھ محلو ىة الباالضافى خواصھ، فھر تأثیراً عللحدید الزفي ا اال انھ د لحدیال صلبا
 الیة.تاالشكال ال لىیتواجد ع

، او ئق)شكل الیاف(رقا یتخذان ویمكن كربون الحر صورة من ال على شكل كرافیت: وھو -1
 فیة توزیعم وكیكل وحج. ان لششكل كریات صغیرة و علىمة، ااشكاالً نجمیة غیر منتظ

في ت كل كرافیربون على شالك واصھ. ان وجودكبیراً على خ یراً ھر تأ ثالحدید الزالكرافیت في 
 غوب فیھ.مر مرزھر الالحدید ا

داً كیمیائیاً مع الحدید، متحیكون الكربون  حیث ت):(سمنتای (Fe3C)دیدد الحل كربیعلى شك -2
مر غیر اشیة وھو االعالیة والھشالصالدة  یسبب ، وھذاسمنتایتالحدید ویسمى ال كربیدوناً مك

نسبة حتوي لذي یاید الزھر حدالحدودة. ویكون مقطع الم ض االستخداماتفیھ اال لبع بمرغو
 ض.بیلحدید الزھر االیة اتسمفضي ومن ھنا جاءت نتایت ابیض عالیة من السم

 
 أنواع الحدید الزھر

 

 ر الرماديالزھ لحدیدا-1
أحجام  ذات لكرافیتألیاف من امادي على شكل الزھر الرحدید في ال الكربونیكون  
یسبب انخفاض مقاومة   يلرماداحدید الزھر الألیاف الكرافیت في جود مختلفة, ان و وأشكال

ان  رمادیا بسب ھذه األلیاف. إالدي ید الزھر الرماالحدطع الصدمات ویكون مق لشد ومقاومةا
س على یتیة الملمت یشكل طبقة زن الكرافیا -یثزایا حبعض المذه األلیاف تضفي جود ھو
سبب في إخماد یت تتفألیاف الكراد ة البلى كما ان وجوقاومسببا ارتفاع محدید الزھر ملطح اس

رافیت في المسبوكات یكون الكإلى ان تكّون  ضافة. إلناجمة عن المكائنالھتزازات ااألصوات وا
 ل كثیرا مندي إلى التقلید وھذا یؤنجماعند االالتقلص د الذي یعوض بعض التمدوبا بمصح

ا عندم يلزھر الرمادا تم الحصول على حدید. ویالحدید الزھر ص في مسبوكاتلالتقمشاكل 
قد تصل ھر في الحدید الز یكونلسلمع وجود نسبة من اوكات بطیئة تكون سرعة تبرید المسب

را على أثیرا كبیؤثر توامل تزیعھا عیاف الكرافیت وتوال ألوأشك % او اكثر. ان أحجام3
 بوكاتمسدي إلنتاج مختلف اللرماحدید الزھر ا زھر. ویستخدملید ایة للحدالمیكانیك الخواص

راق الداخلي الحتن ا)، بعض أجزاء مكائBrake Drum(المیاه، طبالت الموقفات ابیب نمثل أ
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د ھ یخمئن ألنن المكاخاصة النتاج أبداصورة خدم بلمكابس، االسطوانات, كما یستل امث
 ن.المكائ الناجمة عنواالھتزازات  األصوات
 

 ر األبیضالحدید الزھ-2
لعالیة, ید) وھذا یسبب الصالدة االحد دنتایت (كربیسمكربون فیھ على شكل ن الویكو

 ي عندة العالیة, ولھ مقطع ابیض فضشاشة الصدمات والھقاومض ماومة البلى وانخفاومق
 درجةبلى بالومقاومة الالدة العالیة تتطلب الصالتي حاالت د في الر. واستخدامھ محدالكس

نتاج الحدید الزھر في إ ضالزھر األبید وكذلك یستخدم الحدیبس، ي حلقات المكااألولى كما ف
 لمطاوع.ق والحدید االطرو

 
 انواع:لى وھو ع الطروق :زھر ال الحدید-3

 ألسود:قلب اذو الالحدید الزھر الطروق  -أ
الزھر ات الحدید ة خاصة لمسبوكملة حراریء معابأجرا ول علیھویتم الحص

م  900oن إلى حوالي لتسخیاخفضة وذلك بمنالسلیكون فیھ سبة الذي تكون ن ضألبیا
لى دقائق من ت إیتحول السمنتایین فكسجوسط خالي من األو ساعة في 48 لمدة

 رحدید الزھیسمى رایت ومن الفیمنتظم في أرضیة  ي غیرل نجمالكرافیت لھا شك
مات جیدتان ة صدومة شد ومقاومویمتاز بمقا ,ایتيد الفیرلقلب االسوالطروق ذو ا

ارات مثل طبالت أجزاء السی لذلك یستخدم لصناعة بعض جیدة لقابلیة تشغیع نسبیا م
بیت صندوق كسل، ت األمفاصل األبواب(القالبات)، بیع، لدواسات، األذرف، اموقال

 .وغیرھا التروس
الحدید یسمى  سودلقلب االلطروق ذو الحدید الزھر اآخر من ا ك نوعوھنا

 حراریة مشابھة للمعاملة عاملةم، وینتج بتيیلقلب االسود البیرالذو االزھر الطروق 
لكن بالتبرید السریع في ي ولطروق الفیرایتھر االزلحصول على الحدید الحراریة ل

و زھر الطروق. االحدید العلى  للحصولحراریة ة من المعاملة الألخیرحلة االمر
ة حلرید البطيء في المرالتبالمنغنیز مع  یض یحتوي علىبھر احدید ز باستخدام
 املة الحراریة السابقة.المع ناالخیرة م

 :بیضاأل ر الطروق ذو القلبالحدید الزھ -ب
د الزھر األبیض الحدیوكات ھ بإجراء معاملة حراریة لمسبعلیویتم الحصول 

م 1000oة رحرا لى درجةبالتسخین إمنخفضة وذلك  لیكون فیھالسی ن نسبةلذي تكوا
ة السطحیة مكونة الطبق ربون، وتصبحلكمؤكسد حیث یتأكسد اجو  ساعة  في100ة لمد

ي الحاالت التي م فألنجمي. ویستخدفیت كرامن البیرالیت وال رایت والقلبمن الفی
 راعیة وغیرھا.مكائن الزاء الب، أجزلألنابیا مثل قطع الوصل نسبی جیدة تتطلب مطیلیة

 

 وركرافیت المتكلذو االزھر  الحدید-4
في أرضیة من البیرالیت, افیت رجدا من الك رةعلى شكل كریات صغی افیتویكون الكر

ھ دید الزھر الطروق ویتم إنتاجالحخواصھ أفضل من یا ونسبشد وصدمات جیدتان ولھ مقاومة 
 مباشرة ر قبل الصبر الحدید الزھإلى منصھ یسیومالمغن ریوم أولكالسیوم أو السیافة ابإض
 د الزھر الطروق.لحدیھة الستخدام اخداماتھ مشابتواس

 
 

 ائكيالسب رالحدید الزھ-5
, یكلر إلیھ مثل النعناصال للحدید بإضافة بعضالمیكانیكة یمكن تحسین الخواص 

 العناصر نسب جموعكون مندما یرھا. وعون, المنغنیز وغیسیلیكس, الالمولیبدنم, النحا ،الكروم
 سبائكیاَ. الحدید الزھر عتبر%  ی3 ناكثر مئكیةالسبا
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 لرابعاالفصل ئلة اس
 رح باختصار.عدد واش ما ھي اھم خامات الحدید؟ -1
 ن العالي؟لفررض استخالصھ باد لغماھي خطوات تحضیر وتھیئة خام الحدی -2
 الحدید؟ة عملیة استخالص د الیلذي تسنماھو االساس ا  -3
والمعادالت  كونات الشحنةذكر مكیف یتم استخالص الحدید فیھ، ا ن العالي،ما ھوالفر -4

 اتج الفرن العالي.ونویائیة التي یتم اختزال الخام بموجبھا، لكیما
 .عنھا باختصار مع الرسم كلمنتاج الصلب؟ تمة الما ھي المحوالت واالفران المستخد  -5
 ن القاعدیة.الوكسجیقة بسمر وطریقة ان طریقارن بی -6
ً ارسم من -7  یة التآصل. خاصحنى التبرید للحدید النقي موضحا
 ن في المعادن الحدیدیة؟كربوكیف یتواجد ال -8
 الیل الصلبة في المعادن الحدیدیة؟ماھي اھم المح -9

 الحدیدیة؟ ت في المعادنافیعلى تكوین الكراعد ماھي العوامل التي تس -10
 ع.عن الحدید المطاوتصار تكلم باخ -11
 وما انواعھ الرئیسیة.ما یتكون ھو الصلب ومما  -12
،  نسبة الكربون،    الخواص المیكانیكیة  ع:  واذكر لكل نو الكربوني، لبع الصعدد انوا -13

 اھم االستخدامات.
 .یكانیكیة للصلبالم بین تاثیر نسبة الكربون على الخواص -14
 لب الكربوني.ة للصلم باختصارعن المعامالت الحراریتك -15
 ؟منھا لعناصر المضافة وما ھو تاثیر كلما اھم ا ب السبائكي.ھو الصلما -16
 یة للصلب؟بائكف العناصر السلماذا تضا -17
 السبائكي؟ عرفھا باختصار مع ذكر خواص كل منھا. ماھي االقسم الرئیسیة للصلب -18
 خواص الصلب؟ علىیة عناصر التالر الما تأثی -19
 ز .م،  المنغنیمولیبدنالنیكل+الكروم+الوم،  كروم،  النیكل+الكر -20
 داماتھا.استخذكر خواصھا و ا باختصار مععرفھ االنشائي.خمسة انواع من الصلب  اذكر -21
 باختصار. ما انواع الصلب الخاص؟ عرفھا -22
 .ما ھو صلب العدد؟ مع ذكر انواعھ واستخداماتھا -23
 تحقیقھا؟ یمكن ي یجب ان یمتلكھا صلب العدة؟ وكیفالتھي المواصفات ام -24
 ؟ وضح ذلك.اوم للصدأالصلب المق حصل علىكیف ن -25
 یمیائي لكل نوع.الك ع ذكر التركیبقاوم للصدأ مب المعدد اھم انواع الصل -26
  لسیلیكون على خواص الصلب؟ما تأثیر الكروم مع ا -27
 ،   الحدید الغفل.بیعقصافة التط      ت،یعرف:   التآصل،     السمنتا -28
 ي:بین سبب ما یل -29

 ب النیكل.كربون في صلنسبة الال یسمح بارتفاع -1
 روم.ك-یكلیضاف المولیبدنم الى صلب الن-2
 للصلب المقاوم للحرارة. یكونالكروم والسیلیضاف -3
 ارتفاع مقاومة الصدأ للصلب. الكروم یسبب-4
م للحرارة اما على التنكستن او قاوقطع والصلب المع السرییجب ان یحتوي الصلب ال-5

 دنم.یبمولال
 لزھر مادة ھندسیة مھمة؟الحدید ا لتي تجعل مناصفات اما ھي المو -30
 اع الحدید الزھر؟انو ا الكرافیت فيل التي یتخذھالشكاماھي ا -31
 لرسم.زھر وما ھي انواعھ حسب تواجد الكربون؟ استعن بامما یتكون الحدید ال -32
 عرفھا باختصار. ر ؟اع الحدید الزھانو ما -33
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 ھر الرمادي؟دید الزفیت على خواص الحالكرار الیاف ما تأثی -34
 ي؟ تكلم عنھ.الكروصود بالحدید الزھر ذو الكرافیت ما المق -35
 صار مع بعض استخداماتھا.د الزھر الطروق وما انواعھ؟ عرفھا باختلحدیمالمقصود با -36
 یحة:ة صحبما یجعل العبار امأل الفراغات -37

  ----%5---لسبائكیة اقل من اصر اغ نسبة العنالمنخفض السبائكیة تبللب في الص -1
 .% -30--بائكیة الى ر السع السبائكیة قد تصل نسبة العناصلب المرتفوفي الص

أو  --محالیل صلبة–على شكل  ان یتواجد الكربون في المعادن الحدیدیةمكن ی  -2
 . --كربید الحدید أو-كرافیت

 . ----د الكربونأوكسیول ا–دید في الفرن العالي ھو غاز الحیختزل خام لذي ا -3
و   --لمنصھرغفل االحدید ال-وكسجین القاعدیة من طریقة اال ن الشحنة فيتتكو -4

 . -السكراب
 منخفضة. ---اصالدیتھ--ن لب المتوسط الكربون قابل للتقسیة اال االص -5
یة، فحدید دلتا لھ شكل لورل بون عدة اشكایتك ل في الحدیدبسبب خاصیة التآص -6

لھ شكل بلوري  حدید الفاو -------CCF--وري د كاما لھ شكل بلو حدی-BCCبلوري 
---BCC--- . 

 . ---الكرافیت-لزھر الى ید االمرتفعة للحدقاومة البلى عزى مت -7
ثر من ھ اكئكیة فیید الزھر سبائكیا عندما یكون مجموع العناصر السبایعتبر الحد -8

3%--- . 
 

 ة:لخاطئال مع تصحیح العبارة ااو  جب بنعما -38
 بالتمدد         خطأ        ن مصحوبا بالتقلص . یكو الزھرفي الحدید  لكرافیتان تكون ا -1 
 صح عادن الحدیدیة.        نیكل یساعدان على تكون الكرافیت في الموال السیلیكون -2 
لصدمات وارتفاع مقاومة الشد.   ة اوملمطیلیة ومقااض اان تقسیة الصلب تسبب انخف -3 

 صح
دیوم م والتنكستن والمولیبدنم والفنامثل الكروللكربیدات  المكونةن اضافة العناصر ا -4

 صح یسبب ارتفاع الصالدة.          یرھاوالنیوبیوم وغوالتیتانیوم 
تن النیكل والتنكسوم واھم العناصر المكونة للكربیدات في صلب العدة ھي: الفنادی -5

 صح                                                                     والمولیبدنم.
ة عالیة من النیكل الذي نسب ى احتوائھ علىاوم للصدأ الالمق تعزى مقاومة الصدا للصلب -6

 ة من اوكسید النیكل. یكون طبقة واقی
 أوكسید الكروم            كروم          ال  خطأ                              

 ي:علل ما یل -159
 تنكستن او المولیبدنم.ما على الریع القطع اصلب الستوي الیجب ان یح -1
 كل.لتآ مقاومة عالیة اوم للصدأ لھالمق الصلب -2
ن فان الصلب المقاوم للحراره یحتوي على وبعض السیلیكواضافة الى الكروم  -3

 لتنكستن والتیتانیو والنیوبیوم.ن ال ونسب قلیلة ملنیكعناصر اخرى مثل ا
غیر  ت(كربید الحدید) یعد امركل سمنتایالزھر على شدید الحوجود الكربون في ان  -4

 یھ.غوب فمر
 لى الحار.وع عالحدید المطا یدرفل -5
بون بین ذرات الحدید في الحالة الصلبة ضمن الشبكة الكر یمكن ان تتغلغل ذرات -6

 ل صلبة.الیلحدید مكونة محیة لالبلور
 .%0.83ن كربون عة الادة نسباومة الشد عند زیفض مقفي الصلب الكربوني تنخ -7
 ازة.للحدید الزھر خواص سباكة ممت -8
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 دیةحدیلالا المعادن /لفصل الخامسا
 
 لنحاس وسبائكھا

ب ان، لھ شكل بلوري من نوع المكعتي استخدمھا االنسمعادن الال النحاس من اقدم
، قابلیة عالیتینتانة ومطیلیة ھ مز، ل)، ویمتاز بلونھ االحمر المتمیّ .F.C.C( وجھمتمركز الال

 .الفضةبعد ة ئی للكھرباعادن توصیالَ مود الم)، وھو اج1083oارة (صھدرجة ان ،دة للطرقجی
َ االیمتص االنھ النحاس النقي صعب السباكة ال كاسید. یستخدم النحاس في وكسجین مكونا

في  راریة ویستخدمالحدالت وانابیب المشعات والمبا الحراریةویة وصالت الكھربائالم صناعة
 الستخدامات.ا غیرھا منوالبرونز و اج البراصانت

یتم تنقیة النحاس المستخلص ویریت بالبة وفاتھ المعرباختزال خام لنحاسیستخلص ا
ى قین الكھربائیة، اومات على نقاوة عالیة لغرض االستخداالكھربائي للحصول التحلیل ا بام

 ى.بالصھر لغرض االستخدامات االخر
 ري النحاس التجا واعان
 ):OFHCالي الموصلیة (لعوكسجین الي من االخاالنحاس ال -1

ة لھ موصلی% و99.97ائي، وال تقل نقاوتھ عن بالكھرلیل تحالولیتیاَ بنقیتھ الكترتیتم 
على شكل اسالك او  ئیةموصالت الكھرباة ال. یستخدم بالدرجة االولى لصناعكھربائیة ممتازة

 شرائح.
  ):Tough Pitch Copperى بالصھر (منقّ اس الالنح -2

كل لى شع اسكسید النحقلیل من او يیحتو وع من النحاس بالصھر،لنیة ھذا اقیتم تن
وكسیدیة تاثیر ضئیل على ولھذه الدقائق االالمجھري بھ ئق كرویة صغیرة جداَ ضمن تركیادق

ذا یة متوسطة. وھبائالكھري تكون فیھا الموصلیة الحراریة ولت اخدم في المجاالیست خواصھ.
 ام مسامیة.حالّل الّلھب حیث تكون وصلةب ب للّحامسغیر منا اسع من النحالنو

 سجین:كاالو نزوعلما النحاس -3
لنحاس المنقّى بالصھر الزالة من الفسفور الى ا بة قلیلةنس یتم الحصول علیھ باضافة

تخدام سب لالس انھ غیر منااال لھب،ید النحاس. وھو مناسب للّحام بالّ ساوكئق الكرویة من لدقاا
 .لكھربائیةالموصلیة ا يبیر فلفسفور یسبب انخفاض كا ائیة النباض الكھرغرلال

 

 ساالنح بائكس
 )Brassesالبراص( -اوالَ 

%، وقد 45لى ن، قد تصل نسبة الخارصین فیھ ان النحاس والخارصیسبائك م راصالب
 عناصر اخرى. لیھتضاف ا

 انواع البراص: 
ل بلوري شك% ولھ 36 فیھ الى ینبة الخارصتصل نس :)α-Brasses( لفاراص اب -أ
)F.C.C.(.  

 36فیھ اكثر من  ارصینالخ بةنس :)α+β(ا الفا + بیت صبرا -ب
 )Bronzes(نز ثانیاَ: البرو

%. 20ھ الى یر فصل نسبة القصدیر، تدیري: سبیكة من النحاس والقصدیالبرونز القص -1
سبة نما تكون ندتشكیل. وعیعھ بال% یتم تصن7من قل دیر اعندما تكون نسبة القص

لما یمتاز من  محاملة الاعصنل االخیر یستخدموكة، ابالسب% او اكثر یصنّع 10ر دیالقص
قاومة لى متخدم في المجاالت التي تحتاج اوم للتآكل لذلك یسوھو مقا لى،مقاومة جیدة للب

 التآكل.
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%، 0,1ر بحدود الفسفو اضافة نسبة منعد دیر بلبرونز الفسفوري: وھو برونز القصا -2
ي فتخدم ، یساكتكعامل االحویقلل من م لالتآكمقاومة الشد ومقاومة ع بب ارتفاسحیث ی

 صناعة المحامل وغیرھا.
، یستخدم نحاس% والباقي 24ن الرصاص تصل الى اصي: یحتوي نسبة مونز الرصلبرا -3

الحرارة  ى تسریبز بقابلیتھ علمتاحیث یروف االحمال العالیة ظمحامل تحت لة الصناع
 .تحمل االحمال العالیةو االحتكاك ناتجة عنال

نواع التي ماَ، االعمووااللمنیوم وھو قابل للتشكیل  لنحاسمن ان كوومیني: یتلبرونز االلا -4
رد، لھا لون مشابھ االبتین وتشكل على عالی% المنیوم لھا مطیلیة وطروقیة 5تحتوي 

ني الحاوي مینز االلوواما البر. شبھ الذھبرخیصة كناعة الحلى اللص ستخدمللون للذھب، ت
م بصورة 900oرید السریع من ببالت قسیةلتل وھو قابل ل على الحاركم فیش% المنیو10
 ة للصلب.ابھمش

 

 كھااللمنیوم وسبائ
لفة االلمنیوم العالیة تجاه ك الزال خاماتھ وذلباختااللمنیوم  تخالصسال یمكن ا

ج البوكسایت) وھذا یحتا( اللمنیوماصھر خام منكھربائي لحلیل الل یستخلص بالت، بكسجیناالو
 ئیة.ھربالكا من الطاقةكمیة كبیرة  الى

 

 خواص االلمنیوم
 . 2.7وعي لاللمنیوم لوزن النفا خفة الوزن، -1
 م.658oدرجة انصھاره  -2
 )..F.C.C(الوجھلمكعب المتمركز اوع ل البلوري من نالشك -3
 بائیةتان، فالموصلیة الكھریدراري الجحبائي والھرتوصیل الكبلیة الااللمنیوم بقااز یمت -4

ثلث اقل من  وعيبائیة للنحاس اال ان وزنھ النرالكھ صلیةموال% من 60ي لاللمنیوم ھ
ة من النحاس، یبائتوصیالَ للكھر اجودللنحاس وبھذا یعتبر االلمنیوم الوزن النوعي 

، كما لبي من الصربسلك محوا عد تقویتھبائیة بلكیبالت الكھرة الصناعویستخدم االلمنیوم 
 لحراریة.ااعات یستخدم في الصن

كسات الضوئیة اعة العاصن الحرارة والضوء لذا یستخدم في لعكس الیةلعا القابلیة -5
 راریة.والح

 سیداالوكین ما یجعلھ صعب اللحام، اال ان جوكسلالتحاد مع االیرة لاللمنیوم قابلیة كب -6
مي وتشكل طبقة واقیة تح یةغیر مسامومتماسكة ة طحیة رقیقطبقة س المتكون یشكل

جین، یستخدم باالوكس حادابلیة االلمنیوم الكبیرة لالتقراَ لونظ ل.آكیة من التبقات الداخلطال
یة اللحام بطریقة لعم المغناطیسي في حدیدااللمنیوم مع مسحوق اوكسید ال مسحوق
 الثرمیت.
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  لمنیومالسبائك ا
 الي:الشجري الت سي المخططاللمنیوم حام سبائك سییمكن تق

 
 

 حراریةتقسیتھا بالمعاملة ال یل وال یمكنشكالتصة بخااللمنیوم السبائك ا -أ
انھا للتشكیل اال لة الجیدة وھي قابآكل لعالیة ومقاومة التسبائك بالمطیلیة اتمیز ھذه الت

لى التشكیل عیجة اجراء تلكافیة نا ب الصالدةھي تكتسو حراریة،املة البالمعالیمكن تقسیتھا 
فعالي. ا نتیجة التصلید االنھتفاع صالدترا الىؤدي ی لنھائیة ممال االنتاج احي مراالبارد ف

اكثر وقد او % 5% الى 1من  راوحلمغنیسیوم بنسبة تتلسبائك على عنصر اتحتوي ھذه او
مغنیسیوم لى نسبة اعلاعتماداَ عدیدة  اتاستخداملسبائك ھذه اوي على عناصر اخرى. لتحت

العلب  ،یق المعدنیةادلصنعة انا% تستخدم لص1نیسیوم عن غة المال تزید نسبتلك التي ف
ا سبائك التي فیھا النزلیة وما شابھ، اماعیة، االدوات الممبیدات الزرغذیة والالمستخدمة لال

 ھ.ب، وما شایمت، البراشالسیارام ن، اجسااء السفبن في% فتستخدم 2اكثر من  مغنیسیومسبة ن
 

 یة ارلحرلة اامسیتھا بالمعیل ویمكن تقكبالتشیوم الخاصة ئك االلمنسبا -ب
تسمى  یتھا باجراء عملیةیل یمكن تقسة بالتشكبائك االلمنیوم الخاصسان بعض 

) Precipitation Hardeningالترسیب (او التقسیة ب) Age Hardening( عتیقالتقسیة بالت
ى اعتماداَ عل م520oم الى 480o تراوح بینجة حرارة ترین الى دسخملیة بالتھذه العص وتتلخ

ذلك تحفظ االجزاء الماء، بعد سریع في راء عملیة التبرید الجسبیكة، ثم اللئي یمیالكالتركیب ا
َ ف ارتفاع ملیة م، یالحظ بعد ھذه العایا 10-7مدة ة لجة حرارة الغرفي درالمعاملة حراریا

الغرفة  ةحرار زاء في درجةحفظ االج ة عن عملیةضاالستعا كنالشد. ویممقاومة و الصالدة
زمن ساعات من الم) لعدة 200o –م 150oحرارة ( ةخین الى درجتسبالنیة زمه الفترة اللھذ

وھي  اة دیورالومینئك تلك المسمسباي. واھم ھذه الصناععندئذ بالتعتیق ال وتسمى العملیة
 بعضم لصناعة رى. وتستخدخناصر االلعاس وبعض ا% نح4ي تونیوم تحن االلمائك مسب

 .تآأزاء المنشاجعض في بو الى اجھاداتت المتعرضة الطائراجزاء ا
 
 

 بالمعاملة الحراریةوال یمكن تقسیتھا ة بالسباكة وم الخاصسبائك االلمنی -ج
وقد  سیلومینتسمى %، و13% الى 10بنسبة ى السیلیكون عل وي ھذه السبائكتحت

ة، الب المعدنیوي القو السباكة فالرملیة اض السباكة اخدم الغرستاخرى. وت ي عناصرتوتح
ار، وقلة التقلص عند االنصھ العالیة اومة التآكل والسیولةقبالجساءة ومك بائالس ذهوتمتاز ھ

علھا اص تجالنجماد، كل ھذه الخو وضیق مدى ابیاَ جة االنجماد نسض درند االنجماد وانخفاع

 م یومنائك االلسب

 كةلخاصة بالسبالمنیوم اك االائسب صة بالتشكیللمنیوم الخاالسبائك ا

عامل ت ال سبائك اریاك تعامل حرسبائ اتعامل حراری سبائك
 حراریا

سبائك ال تعامل 
 یاراحر

 سبائك االلمنیوم) 2مخطط(
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كبیرة  عد االنجمادبورات قتكون البل الرملیةة عند السباك نیة، اماعدقوالب الماكة بالسباسبة للمن
ملیة تسمى ن خواصھا بعمكن تحسیعیفة وھشة نسبیاَ، ویضالمسبوكات  علیج مما مَ الحج

%، 0.01ني بنسبة صودیوم المعدال نسبة ضئیلة من ضافة) باModification( التحویر
ذات  یة مجھریةصول على بنحیسبب ال مامباشرة م بل الصبق المنصھرالمعدن الى  تضاف
 امةك الغراض السباكة العئم ھذه السباخدتستیة. یكواص المیكانوتحسین الخ ةدقیق بلورات

 كل.لتآمقاومة جیدة ل ك منفن لما لھذه السبائیة كبعض اجزاء السناعات البحروللص
 

 ةریملة الحرابالمعا ھان تقسیتكة ویمكالسباك االلمنیوم الخاصة بسبائ -د
مغنیسیوم،  %1.5یكل، و ن% 2، % نحاس4توي ك التي تحالسبائك تل من ھذه

یق كة ثم تقسى بالتعتبیكة بالسباھذه الس )، وتنتج االجزاء منY) (Y-Alloy( كةسبیسمى وت
 ت.اجزاء محركات الطائرالصناعة بعض  خدمالسابقة. وتست نقطةكما مشروح في ال

 

 ھئكوم وسبالمغنیسیا
م) وھو 650o(ھاره ، درجة انص 1,7نوعي  ، فوزنھ التف الفلزااخیسیوم من المغن
غنیسیوم النقي جین. ان المع االوكستھ الشدیدة للتفاعل میء بسبب قابلواالھفي  القابل لالشتع

كن وم یموم والخارصین والثوریة من االلمنینسبلتي تحتوي على كھ ان ضعیف اال ان سبائمعد
اصة خبائك یسیوم الى سسھا المغنك التي اسائسم السباتقتعتیق). وسیب (الترتھا بالتقسی

خفة یكون فیھا  الت التيك المغنیسیوم في الحائتستخدم سبا ل.شكیبالتة ة واخرى خاصبالسباك
روقات المغنیسیوم في مسبوكات ومط خدماالعتبار. فتستخذ بمل الرئیسي الذي یوالوزن ھو العا

 براغيوالزیوت، الت الوقود الع، خزاناقجالت االع ل المثال،على سبی، لطائراتصناعة امجال 
 جال صناعة السیارات.متستخدم في  لكوكذات، ئرماكنات الطاوبعض اجزاء 

 

 النیكل وسبائكھ
م، لھ خواص 1458o، درجة انصھارة 8,9النیكل معدن ابیض فضي ، وزنھ النوعي 

% من الموصلیة 16لیتھ الكھربائیة صم، مو360oفیرومغناطیسیة، درجة حرارة كوري لھ 
الكھربائیة للنحاس، لھ مقاومة عالیة للتآكل لیس فقط في الظروف الجویة المختلفة بل ایضاَ 
في االوساط الحامضیة والقاعدیة عدا حامض النتریك. یستخدم النیكل في طالء المعادن 

الصناعات الكیمیائیة،  الطبخ وفيلحمایتھا من التآكل والغراض الدیكور وفي صناعة اواني 
النیكل كالفضة  -كما یدخل النیكل كعنصر سبائكي في الصلب والحدید الزھر وفي سبائك النحاس

 االلمانیة.
 السبائك التي اساسھا النیكل

% 20% نیكل، 80سبائك المقاومات والمسخنات الكھربائیة: مثل السبیكة المحتویة  -1
م، ولھذه السبائك 1150oحرارة تصل الى  ةحملھا درجكروم، وتمتاز ھذه السبیكة بت

 مقاومة كھربائیة عالیة یجعلھا مناسبة لصناعة المسخنات والمقاومات الكھربائیة.
سبائك النیكل المقاومة للتآكل: تتكون ھذه السبائك من النیكل والكروم والمولیبدنم والحدید  -2

درجات الحرارة االعتیادیة  يللتآكل ف والنحاس، تمتاز ھذه السبائك بمقاومتھا الممتازة
 وساط الحامضیة وتستخدم في الصناعات الكیمیائیة.وفي اال

سبائك النیكل المقاومة للتآكل ودرجات الحرارة المرتفعة: مثل سبائك نیمونیك او انكونیل  -3
% حدید، وتستخدم في معدات تصنیع المواد 6% كروم، 14% نیكل، 80التي تحتوي 

)، والمسخنات Exhaust Manifoldم في مكائن االحتراق الداخلي (دمرات العاالغذائیة، م
 الكھربائیة.

) او Niloنیكل ذات معامل التمدد الحراري المنخفض: مثل سبیكة نیلو ( –سبائك الحدید  -4
% نیكل، تستخدم في صناعة بعض 36)، وھي اساسھا الحدید وتحتوي Invarانفار (
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قطع ثنائیة المعدن للسیطرة على درجة حرارة بعض لي صناعة ااجزاء االجھزة الدقیقة وف
 االجھزة الكھربائیة.

 

 سبائكة یر والقصد
 )Soft Solder( اللحام اللینئك سبا -1

في م الكاویة ادم في لحتخرصاص، وتس% 50ر، دی% قص50السبائك ھذه  تحتوي
ك السشكل ا ع علىصن, ترصاص% 38% قصدیر، 62رى تحتوي خیكة اة. ویوجد سبالسمكر

 لكھربائیة.لدوائر اتستخدم في لحام ا
 )White Metalsالبیضاء (سبائك المحامل  -2

 %3% انتمون، و7، قصدیر% 90مى بابیت وتحتوي بیكة التي تسالسواحد انواعھا 
 .شغیل الصعبةروف التظ التحمیل في عة كراسيناتستخدم لصنحاس، 

 

 ك)ارصین (الزنخال
، م420oصھاره درجة ان ،7.1ري وزنھ النوعيلوبمقطع  قة لھزرلل مائلض معدن ابی

ي صناعة المواد ونة، ویدخل فلغلجافة والغراض ات الفي صناعة البطاریا یستخدم الخارصین
 ص.مثل البرا كن السبائم في العدیدسبائكي ر كما یدخل كعنص یائیةالكیم

 

یة الن لھا دنعلب المالقواي ة فسباكالخدم الغراض تست خارصین:لسھا ائك التي اساالسبا
ي سبائك قصیفة ة وھلئ التجاویف المعقدعالیة تمكنھا من مفضة وسیولة صھار منخدرجة ان

% 1 م،% المنیو4حوالي  وياو زاماك وتحت مازاك، وتسمى ھذه السبائك ا جساءة جیدةولھ
 زةجھض االبعارة، اجزاء مكربن السی ،یاراتض ابواب السناعة مقابتستخدم لص ،نحاس

وم زیادة نسبة االلمنییة لھذه السبائك بص المیكانیكین الخواھربائیة. ویمكن تحسلكازلیة والمن
 غنیسیوم.الماضافة قلیل من و

 )Bearing Metals(سبائك المحامل (كراسي التحمیل) 
اضافة  ،تتعرض كراسي التحمیل الى بلى نتیجة االحتكاك المستمر بینھا وبین االعمدة

 مما یتطلب استخدام سبائك معدنیة تتحمل ظروف عملھا. یةكت میكانیالى تعرضھا الى اجھادا
 الشروط الواجب توفرھا في سبائك المحامل:

 ان یكون لھا صالدة عالیة ومقاومة للبلى. -1
 ان یكون لھا معامل احتكاك منخفض. -2
 ان تمتاز بمتانة ومطیلیة ومقاومة صدمات مناسبة. -3

 انواع سبائك المحامل
 ة: واھم انواعھا:نلیال سبائك المحامل -أ

 ):White Metal Bearing Alloysسبائك المحامل البیضاء ( -1
 وھي على نوعین، النوع االول من السبائك اساسھا القصدیر وتسمى (بابیت) وقد

االنتمون والقصدیر  تحتوي علىتكلمنا عنھا سابقاَ، اما النوع الثاني فاساسھا الرصاص و
 والنحاس والزرنیخ.

 

 ):Al – Sn Bearing Alloysالقصدیر ( -منیوملالسبائك ا -2
% قصدیر، وتستخدم لصناعة محامل الكرنكات 20وھي سبائك اساسھا االلمنیوم وتحتوي

في مكائن االحتراق الداخلي (وتصنّع على شكل حلقات مصنوعة من الصلب مبطنة بسبیكة 
 القصدیر).-من االلمنیوم
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 التي اساسھا النحاس محامللك االصلدة واھمھا سبائ سبائك المحامل -ب 
% فسفور، 0.3-0,1% قصدیر، 13-10مثل البرونز الفسفوري المتكون من

یتكون من النحاس و فلبرونز الرصاصي اما ا. للمكائن الثقیلة ستخدم في صنع المحاملیو
 ھئك البیضاء الن موصلیتتحمل االحمال العالیة اكثر من السبای و% رصاص، وھ24

ستخدم في مكائن یوتسریب الحرارة الناتجة عن االحتكاك، في یساعد  مماعالیة الحراریة 
 الدیزل والطائرات.

 

 : المحامل ذات التزییت الذاتي -ج
% نحاس 90وتصنّع بطریقة میتالورجیا المساحیق من مسحوق معدني یتكون من 

%، یخلط المسحوق جیداَ 1% قصدیر، وقد یحتوي على مسحوق الكرافیت بنسبة 10و 
في قوالب خاصة باستخدام ضغط عالي، ثم یلبد بالتسخین في افران في جو مختزل  كبسوی

م لفترة زمنیة مناسبة، ثم تشبّع المحامل بالزیت 800oمن الھیدروجین في درجة حرارة 
المعدني في جو مفّرغ من الھواء. تستخدم ھذه السبائك لصناعة المحامل لالجھزة المنزلیة 

 راض السیارات.غوالوالمحركات الكھربائیة 
 

 المحامل المصنوعة من اللدائن (البالستك) -د
) الن لھا TEFLONوھي محامل تصنع من البولیماید (النایلون) او التفلون (

 معامل احتكاك منخفض كما تمتاز بالمتانة.
 المحامل السیرامیكیة. -ه

 

 (Powder Metallurgy)تالورجیا المساحیق می 
 

من  لمكائناجزاء المنتجات واعلى بعض  للحصول حیقالمسیا اجورنیة میتالتقتخدم تس
على ات التشغیل كة وعملیلیدیة للتصنیع كالسباقن الطرق التع تلفوتخ دنساحیق المعام

وتشبھ العملیة في  .)فضالت (رایش خلفن العملیة ال تما االحاجة الى الصھر كالمكائن بعدم 
 الفلزي. میكسیرالبااحیاناَ  ك وتسمىمیا صناعة السیراجوھرھ

 :قجیا المساحیریتالواج بطریقة مایا االنتمز
 من جمیع المعادن. لى المنتجاتع صولالح یةامكان -1
اج انتذه الخاصیة في من ھمسامیة حیث یستفاد رجیا المساحیق بالتجات میتالوتمتاز من -2

 ھا.، وغیر (Filters)مرشحات عض الات التزییت الذاتي وبالمحامل ذ
ت حماثل فم وال معدنیة مواد معدنیة یط منتتكون من خلجات التي بعض المنت جنتایة انكاام -3

 .الكھربائیةاط التالمس ، ونق(Motors Brushes)ھربائیةكالمحركات ال
مع  فلزیةو المایكا او اكاسید من االسبست انة حتكاكیة المتكواال تخدم النتاج الموادتس -4

 والقوابض. ابحالمك عةمل في صناة وتستعنیمساحیق معد
ثل التنكستن مھار مرتفعة نصة ادرج اتمن معادن ذ عض المنتجاتبنتاج ة مناسبة الالطریق -5

 الحار.على لسباكة او التشكیل ث یصعب انتاجھا بامولیبدنم حیلیوم والوالتانتا
 دات واالكاسید.لكربیرؤوس عدد القطع من ا ناسبة النتاجة مطریق -6
 ت،ن للثرموستانائیة المعدثطع اللدائمة، القلمغانیط اخرى مثل االد المواان الكثیر م انتاج -7

 دات اللحام وغیرھا.وغطیة اللكترلتة اطبق
 ج.نتوالكیمیائي للم ركیبسیطرة بدقة على التعالیة وامكانیة العلى نقاوة  الحصول -8
 یقةبطر ادیجھا اقتصاون انتایكتروس والكامات عض المن اجزاء المكائن كب الكثیر -9

  .المساحیق میتالورجیا
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 قحیورجیا المسانتجات میتالمصنیع خطوات ت
 ئك.عادن النقیة او السبامج مساحیق التاان -1
 دام ضغط عالي.استخاحیق بداخل قوالب بالتشكیل بكبس المسجراء عملیة ا -2
 اقلفعة (ترت حرارة ملى درجاا المشكلة بالكبسلقطع د، وھي عملیة تسخین اعملیة التلبی -3

ل ولیة ھو الحصعمال ھذه مننة. والغرض ة زمنیة معیرولفت ھار بقلیل)،ارة االنصمن درجة حر
 وق المعدن.ن دقائق مسحالزمة بیعلى قوة الترابط ال

 طرق الحصول على المساحیق المعدنیة
 الطرق المیكانیكیة، وتتضمن: -1

 التفتیت في الطواحین ذات الكریات. -أ
 لھزازة.ااحین التفتیت بواسطة الطو -ب
 التفتیت بواسطة الطواحین الدّوامیة. -ج
 تحبیب او تذریة المعادن المنصھرة بواسطة تیار من الھواء. -د

 الكیمیائیة، وتشمل: –الطرق الفیزیائیة  -2
 التحلیل الكھربائي. -أ

الكربونیلیة، وھي عملیة الحصول على كربونیل الفلز من تفاعل اول اوكسید الكربون  -ب
. ثم اجراء عملیة 2سم\كغم 200م تحت ضغط o)220 – 200( ةحرار مع الفلز في درجة

 تحلیل الكربونیل في مفاعل التحلیل، حیث یتحلل الكربونیل الى اول اوكسید الكربون
 ومسحوق المعدن.

 – 300الھدرجة، وھي عملیة امرار غاز الھیدروجین على المعدن المسخن الى ( -ج
800(oالذي یكون قصیفاَ وھشاَ حیث  ،لمعدنم في مفاعل خاص حیث یتكون ھیدرید ا

یجرش الى مسحوق ناعم ثم تتم عملیة ازالة الھیدروجین من المعدن بالتخمیر في 
 م في جو مفرغ من الھواء.800oدرجة 

 اختزال اكاسید المعادن. -د
 

 خواص مساحیق المعادن
 الخواص المیكانیكیة، وتشمل

 ن مسحوق حر السكب.ملحجم الوزن النوعي لمسحوق حر السكب: وھو وزن وحدة ا -1
 االنسیابیة: وھي قابلیة المسحوق على ملئ شكل معیّن. -2
القابلیة للكبس: ھي قابلیة المسحوق على التضاغط والتشكیل واالحتفاظ بشكل قالب الكبس  -3

 وأبعاده الداخلیة تحت تأثیر قوة كبس خارجیة.
 

 الخواص الطبیعیة للمساحیق، وتشمل
 ق.شكل دقائق المسحو -1
 0.5نعومة المسحوق، ویعبر عنھا بمعدل قطر دقائق المسحوق بالمیكرون وتترواح من  -2

 میكرون للحبیبات الخشنة جدا. 500میكرون للحبیبات الفائقة الدقة إلى 
 السطح النوعي للمسحوق، وھو مجموع مساحات أسطح الدقائق بالنسبة إلى حجمھا. -3

 

 الخواص الكیمیائیة
 للمسحوق من حیث النسبة المئویة للعناصر الداخلة في تركیبھ. يیائالتركیب الكیم -1
 نسبة الشوائب والغازات. -2
 قابلیة االشتعال الذاتي للمسحوق في الھواء. -3
سمومیة المساحیق: إن بعض المعادن عندما تكون في الحالة المسحوقة تكون سامة لذلك  -4

 یجب اخذ االحتیاطات الالزمة.
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 قیحاكبس المس
لیة الحصول على جسم متماسك لھ شكل وابعاد مطابقة لشكل وابعاد المنتوج معي ھ

 النھائي وان تكون لھ متانة ودرجة تماسك كافیتین لمناولتھ بدون ان یتھشم.
 

 ویتم كبس المساحیق على المراحل التالیة:
وعمل  خلطاعداد الشحنة: حیث یتم تنظیف المساحیق ثم المعالجات االولیة فالتصنیف ثم ال -1

 تجاتس كیمیائي ثم التحبیب.
 تقدیر الجرعة المناسبة من الشحنة وسكبھا في قالب الكبس. -2
 الكبس، ویتم بطرق مختلفة. -3
 الكبس من طرف واحد. -    

 الكبس من طرفین. -    
 كبس القطع ذات الشكال المعقدة. -    
 الكبس الھیدروستاتیكي. -    
 .ةدنیدلفنة المساحیق المع -    
 بثق المساحیق المعدنیة. -    

 

 (Sintering)التلبید
ھي عملیة تسخین المنتوج بعد عملیة الكبس بداخل افران یمرر فیھا غاز مختزل 
كالھیدروجین وتستغرق العملیة فترة معینة. والغرض من عملیة التلبید ھو الحصول قوة 

 التماسك والمتانة الالزمتین للمنتوج.
 د:یتلبویوجد طریقتین لل

الطریقة االولى: حیث یتم انصھار احد مكونات خلیط  المسحوق كما في تلبید اللقم الكربیدیة   -
 والمحامل ذات التزییت الذاتي (المتكونة من النحاس والقصدیر والكرافیت).

) %80-%60الطریقة الثانیة: اذا كان المسحوق متكون من معدن واحد یتم التسخین الى  ( -
المعدن ویجب تجنب الوصول الى درجة االنصھار واال تحولت العملیة الى  ھارمن درجة انص
 عملیة سباكة.  
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 لة الفصل الخامسأسئ
 عدد طرق انتاجھ. وما ھي خواص النحاس. حاس؟ستخرج منھ النالخام الذي یو ا ھم -1
 النحاس؟ تكلم عنھا باختصار.ما اھم سبائك  -2
 .البراصعن  اكتب ماتعرفھ -3
 البرونز. انواعھم عدد ا -4
ً وبایة طریقة؟ اذكنیوم مما یستخلص االلم -5  . من انواعھر اربعا
 واص االلمنیوم؟ماھي خ -6
 ك االلمنیوم.سبائ یوضحمخطط ارسم  -7
 یا؟منیوم التي ال تعامل حرارالتشكیل لالل بائكمالمقصود بس -8
 .لتشكیبالالخاصة  لمنیوماال تكلم عن التقسیة بالتعتیق(التقسیة بالترسیب) لسبائك -9

 حراریا؟م التي ال تعامل لمنیومالمقصود بسبائك الصب لال -10
 ھو التحویر في سبائك االلمنیوم؟وما ومین عرف السیل -11
 یا؟م التي تعامل حرارمنیوالتشكیل لالل مقصود بسبائكمال -12
 الصب لاللمنیوم التي تعامل حراریا؟ مالمقصود بسبائك -13
 بین سبب مایلي: -14

 .اعة المحامل للمكائن الثقیلةني لصصاصرونز الردم البیستخ -1
ل  )  قبسیلیكون-ومین  (سبائك االلمنیومالى السیلم  المعدني الصودیوتضاف  نسبة  من   -2

 كة.لسبارة في عملیة االصب مباش
 وال یمكن تشكیلھ على البارد. على الحار (α+β)اص یتم تشكیل بر -3
 لھب.لم بالحاعملیة الناسب لیر مالنحاس المنقى بالصھر غ -4
 .سباكةالنحاس النقي صعب ال -5
 عقدة.ف المذات التجاوی ماك لسباكة االجزاءزاك او زاما المسماة ك الزنكتستخدم سبائ -6

 
 نیكل؟ن الي مواصفات معدما ھ -15
 م عنھا باختصار.سبائك النیكل وتكلاذكر اربعة من -16
 ھا.خداماتواستاذكر خواص القصدیر. تكلم عن اھم سبائكھ -17
 داماتھا.واستخخارصین. تكلم عن اھم سبائكھ اص الخو اذكر-18
 ك).ازاك(زامان السبیكة متعرفھ عاكتب ما-19
 ستخداماتھا.ھم سبائكھ واعن ا ر خواص المغنیسیوم. تكلماذك-20
 حامل؟ ما االنواع الرئیسیة للمحامل؟فرھا في سبائك المالمواصفات الواجب تو ا ھيم-21
 صار.باخت نھا؟ تكلم عاللینةامل ما انواع سبائك المح-22
 ختصار.دة؟ تكلم عنھا باالصل ما انواع سبائك المحامل-23
 ذاتي.یت اللم عن المحامل ذات التزیامل وتكبائك المحعدد انواع س-24
 یالورجیا المساحیق؟ات انتاج منتجات ملمساحیق؟ وما ھي خطواجیا قصود بمیتالورما الم-25
 ات االنتاج االخرى؟عملی عن المساحیقورجیا یتالما الذي یمیز عملیة االنتاج بواسطة م-26
 لمعادن؟صول على مساحیق اق الحما ھي طر-27
 باختصار. اشرح صول على مساحیق المعادن؟كیة للحالمیكانی ماھي الطرق-28
 دن؟ اشرح باختصار.على مساحیق المعا ة الكیمیائیة للحصولیزیائھي الطرق الفیما-29
 تكلم عن الھدرجة والكربونیلیة.-30
االنتاج بواسطة  ا عندق المعدنیة التي یجب مراعاتھمساحیلل یكانیكیةاص المالخوما ھي -31

 ق؟جیا المساحیمیتالور
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بواسطة  نتاجعاتھا عند االالتي یجب مرادنیة لفیزیائیة للمساحیق المعلخواص اماھي ا-32
 لمساحیق؟میتالورجیا ا

واسطة نتاج باال واص الكیمیائیة للمساحیق المعدنیة التي یجب مراعاتھا عندماھي الخ-33
 المساحیق؟ ورجیاتالمی

لمراحل التي ما ھي امساحیق؟ وتالورجیا التاج بمیبس في طریقة االنة الكما المقصود بعملی-34
 كبس؟یة التمر بھا عمل

 تمدة؟؟ وما ھي طرقھا المعدتلبیصود بعملیة الما المق-35
 ات بما یجعل العبارة صحیحة:امأل الفراغ-36

الى السیلومین قبل  % ------1-----بمقدار  ---نيلمعدا لصودیوما-تضاف نسبة من  -1
 .لب الرملیة ي القواشرة في السباكة فب مباالص

 حاملالم–حیق في صناعة لورجیا المسامیتا اصیة المسامیة في منتجاتاد من خیستف -2
 . --المرشحات-و  --الجافة

 لسیرامیكاانا باحی وتسمى صناعة السیرامیك--میتالورجیا المساحیق في جوھرھا  تشبھ -3
 . فلزيال

 :رة الخاطئةالعبااجب بنعم او ال مع تصحیح  -37
   حتوي لتي تا (Y)بالتعتیق ھي سبیكة لتقسیة القابلة لااللمنیوم  ن سبائكم -1

  صح                  مغنیسیوم).%1,5%نیكل، 2حاس، %ن4(
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 نیةمعدس/ المواد الالفصل السادلا
 

 :    الى یةمعدنالال موادال تقسیم یمكن
االخشاب واالصماغ طاط ووالماع اللدائن نومثل ایمرات تشمل البولیة: والمواد العضو-أ 

 ھا.صباغ وغیرواال
 الصینيف والسیرامیك والخزمثل الفخار  كالسیرامی شمل: وتسیرامیكیةلالمواد ا -ب 

 .یرھاوي وغواع السمنت الالعضلزجاج وانبورسالین واوال
 كیةامیرالسیاد المو

 یة.دنال معنیة و عناصر معد ات منیرامیكیة مركبسم المواد العظم
اصر ي مع بعض االوماالكبر تساھلجزء ما أیونیة بالكامل او ان یكون اریة إالذ اواصرھا
 االیونیة.

ھا مادت د التي یكون الطینعلى الموارامیك یطلق السین اسم كاصف القرن الماضي الى قبل منت
 الزجاج.یات وق وبالط االرضوامیك والطابیروالس خارفل المث الولیةا

 تات والحاسباترونیواد الحدیثة المستخدمة في االلكل الملیشمتوسع االسم ضرالحا الوقت في
 ناعات الفضائیة.الص واالتصاالت و

 
 یةیكص المواد السیرامخوا 

 مة الحرارة.مقاو -1
 .لفةالمخت رارةت الحوالجساءة في درجا القوة -2
 حف.لزومة امقا -3
 البلى.اومة ة العالیة ومقدالصال-4
 .والكھربائي ريالحراالعزل  -5
 افةصف شفان تكون معتمة , نصف شفافة او نیمكن -6
 

 كنتاج السیرامیاخطوات 
َ  شكیلتم التویى الشكل المطلوب عملیة تشكیل الطین ال -1 ام ادوات بسیطة مع استخد اما یدویا
 یل.والب للتشكدام قتین یمكن استخلي كلتا الحاوفیاَ، نیكامیك كیلة التشعملیتتم  او
تي لن الرطوبة اخلص مم، حیث یتم الت50oة ال تزید عن حرار درجةف: وتتم في فیالتج -2

 توج عند الفخر.المنتسبب تشقق 
ن، حلتیلى مرمكن تقسیم الفخر امنتوج. ویعلى نوع ال عتمدالیة تع خر في درجة حرارةالف -3

ائاَ، وفي میبط كیالمرت ص من الماءالتخللماء الحر ثم االتخلص من  تمولى یاال رحلةالمفي 
روابط ایونیة كون الطین حیث تت قئي بین دقائكیمیاثانیة من الفخر یحدث الترابط اللة اللمرحا

 یة.او تساھم
 

 Cilicate Ciramicsالمواد السیرامیكیة السلیكاتیة: 
 

 شھرھا واكثرھا شیوعا ھي التي اساسھا السلیكون.اد السیرامیكیة اھنالك انواع كثیرة من المو
خور والطین تتكون بشكل اساس من السلیكون و االوكسجین وھي تشمل التربة والصو

لفھم االواصر التي تكون البلورات في ھذا النوع من االسھل التعامل مع الشكل رباعي  والرمال.
المواد سیة النواع یث انھ یمثل اللبنة االساح )45شكل(  SiO4الرؤوس (تیتراھیدرون) 

ترتبط ذرات االوكسجین االربعة مع ذرة السلیكون الواقعة في  , حیثالسیرامیك السلیكاتیة



 واعداد عالء نذیر كغ                                                                                         2018-2019اد خواص المو
 

 63 

اھمیة ونتیجة لذلك تبقى كل ذرة اوكسجین بحاجة الى الكترون الشباع المركز باواصر تس
 مع االشكال االخرى. مدارھا الخارجي.اي ان كل شكل رباعي یكون جاھزا لالرتباط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھنالك طرق مختلفة الرتباط وحدات الشكل الرباعي مع بعضھا ینتج عنھا تشكیالت احادیة او 
 ومن اھمھا: ثنائیة او ثالثیة االبعاد,

 السلیكا البلوریة: •
عندما تشترك كل ذرة  التي تتكون) SiO2ثاني اوكسید السلیكون (ویتكون من بلورات 

اذا ارتبطت  التشكیالت الرباعیة المجاورة.مع  SiO4التشكیل الرباعي اوكسجین في 
 التشكیالت الرباعیة بطریقة منظمة ومتكررة ینتج عن ذلك تركیب بلوري.

 :(الزجاج) الزجاجیة السلیكا •
  (fused silica)یمكن ان تكون السلیكا ال بلوریة عند ذلك تسمى السلیكا المصھورة 

 اوالسلیكا الزجاجیة.
 لیكا الطبقیة:الس •

 كال الرباعیة على شكل صفائح ثنائیة االبعاد مرتبة فوق بعضھا.تتاصر االش
  Al2 (SiO2)5(OH)4  من اشھرھا خام الكاؤولین الذي صیغتھ 

                (الطین) من سلسلة من الصفائح المتكونة من طبقتین.تتشكل بلورات الكاؤولین 
 

 الزجاج
لوریة یتكون من السیلیكا الالب

دو ورفیة) تبام(بلوریة دة الماھو و
ة وسائل رفةالغ حرارةصلبة عند درجة 

ھشة  ةارة المرتفعحرجة الدر دعن
مل) ا (الرمن السیلیكیصنع و شفافة.

اد المو بعض صھوره باضافةملا
ب رتاعدة على الصھر، وال تتسالم
ریة لوج وفق اشكال بارات في الزجالذ

ي شكل كما ف صلبةمنتظمة في الحالة ال
)46(. 

 
 
 

 4-(SiO4 (Tetrahedron) الشكل الرباعي للسیلیكات 45شكل(

O O 

O 

O 

Si 
Si 

O 
O 

O 

O 

 االمورفیة ةلحالة الصلباج في اي الزجات فالذر ترتیب ) 46شكل (
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وھي  م)0175oرتفعة جدا (لنقیة ما لیكاصھار السیة انن درجا :(Modifiers)المحورات
اوكسید السیوم ل اوكسید الكیة مثقاعداسید الض االكالیھ بعشكیل لذلك تضاف تال صعبة

فة اضین قابلیة التشكیل تسمى ھذه المواد الموتحسرجة االنصھار دم لغرض خفض صودیوال
  ت.حوراالم

 

 لزجاجا خواص
 یة).فافیة عاللھ شضوء (لھ نفاذیة جیدة لل -1
 یتین.دة وجساءة عاللھ صال -2
 فعة.ة المرتحرارالرجات على التشكیل في د ةبلیالقا -3
 لوریك.فامض الھیدروعدا حل الجویة والحوامض قاومة العوامم -4

 

 یع الزجاجتصن خطوات
 الصھر والتنقیة. -1
 .لیالتشك -2
 ة.ریة الحرامللمعاا -3
 اإلنھاء. -4

 

 جالزجاطرق تشكیل 
كل تأخذ العجینة الشل اليیر ضغط عت تأثاج في قوالب تحالزج حقنیحیث بالضغط:  -1
 وج.إخراج المنت د قبلتبریویتم اللوب مطال
تنتفخ وتندفع لتاخذ شكل جدران القالب  التيكتلة الزجاج  لالھواء بداخینفخ النفخ: حیث  -2
 قالب.مال استع ت یشكل الزجاج بالنفخ بدوناالبعض الحي . وفداخلیةلا

 یة.اجالزج في صناعة االلواح اكم درافیل، تعمالرفل الزجاج باسیث ید: حبالسح -3
 

 اجالزجانواع 
 Fused Silica Glass المصھور كازجاج السیلی -1

ج جااو زمصھور لاویسمى الكوارتز  ) بدون اضافات،SiO2ة (لنقیمن السیلیكا ا یصنع
معامل لھ و مرةة مستصوربم 900oل درجة یتحمحیث  لھ مقاومة ممتازة للحرارة زرتالكوا

میائیة، للمواد الكی ممتازاوم وھو مق اریةحرات الجعلھ مقاوم للصدمی خفضحراري منتمدد 
 امیل بسبب لزوجتھ العالیة وكلفتھ عالیة ملتشك. وھو صعب ایةجالفوق بنفس الشعةنفاذ جید ل

دمة لمستخق ادلبوااصة مثل االخ تبریةره النتاج بعض االجھزة المخصومح ھاتمدااستخیجعل 
 .راتلنمو البلو

 Soda Lime Glassا دلصوا جیرزجاج  -2
یسببان  نیلیكا اللذاى السكسید البوتاسیوم الصودیوم او اوید الاوكسباضافة صنع ی

النتاج زجاج ل ویستعم ،ثیراَ شكیل كتلجة االنصھار واللزوجة مما یسھل عملیة اض درانخفا
 ابھ.بیح وما شلمصاني واالنوافذ والقنا

 Lead Glassالرصاص زجاج  -3
 انخفاض درجة سببانیث ییلیكا حللس وموتاسیواوكسید البرصاص لاید ضاف اوكسی

عالي، اال ان مقاومتھ للحوامض  ھء فیالضو ل انكسارمتاز بان معا، ویماالنصھار واللزوجة
، تھریانیة، المزكترواالل ات، العدسات، زجاج الصماماتینعة العونافي صستعمل ی ضعیفة.

 ت وما شابھ.لثریاا
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  Borosilicate Glassتاكیلیالبوروس زجاج -4
ل تمدد مفعة، لھ معاه مرتیلیكا، درجة انصھارالبورون للس وكسیدول ااضافة انع بیص

یریكس باا المسمى ھاحدانواع  ةض ویقاوم الصدمات الحراریة، وھو على عدمنخفحراري 
)Pyrexلطبخ.اني اواو بریةیات المختزجاجعة ال) ویستخدم لصنا 
 Alumino Silicate Glass كاتمینوسیلیااللوزجاج  -5

وسیلیكات، رة زجاج البور كلفلفتھ ثالث مرات بقدللسیلیكا، ك منیومااللاوكسید ضاف ی
دم لصناعة تخیكات، ویسلوسیالبور جامة للصدمات الحراریة اكبر من مقاومة زجمقاولھ 

 .رشمبااللھب الالى  الت التي یتعرضالمجافي وفعة ارة المرتالحررجات المحاریر لقیاس د
 )Silica Glass %96(لیكا % سی96زجاج  -6

منھ اال انھ ناَ ن انھ ارخص ثممة، وبالرغم النقیواص زجاج السیلیكا صھ مقاربة لخخوا
ة وعیعة االرة المرتفعة. یستخدم في صنارادرجات الح اوماج، یقجزاغلى االنواع االخرى من ال

 .رارةلحمن ا والدروع الواقیة ،ةائیبات الفضالمركلزجاجیة، زجاج ریة اختبمه الواالجھز
 اوم للكسرالمق زجاجال -7

ملة حراریة تكّون معا نع اما باجراءصللصدمات، ویالیة و زجاج لھ مقاومة عوھ
راء باج یصنع اكس االجھادات الخارجیة، اوتعت داخلیة اھادوین اجكتاجھادات حراریة تسبب 

السفن  وافذونلفیة ات الجانبیة والخرالسینوافذ ا صناعةزجاج. یستخدم لیة للیائمة كیمعامل
 الواقیة. ظاراتوالن

 (Crystalline Glass)الزجاج البلوري  -8
 Nucleation)تنویة لللزجاج البلوري باضافة مواد تكون مراكز ا لىیتم الحصول ع

Agents) جاج احد انواع الز %.20 % و2بین ب تتفاوت بنس انیوممثل ثاني اوكسید التیت
قوي  یض غیر شفاف،اب اجو زج، وھ (Pyrpceram)امالمسمى بایروسیر جالزجلبلوري اا

 (اقل من ثلث كثافة 2,62-2,4تھ النسبیة كثافمقسى ومتین ، لدة الصلب اثل صالولھ صالدة تما
ة، حراریال تصدمامقاوم لل جعلھخفض یكل ولھ معامل تمدد حراري منتآمقاوم لل ووھ لصلب)،ا

نیكیة لمیكااء اض االجزبعة اعفي صنمستمرة. یستعمل  ةربصوم 650oة حرار ویتحمل درجة
في صناعة بعض االجزاء  تعملیس عالیة، كما كیة وحراریةیكانیتعرض الى اجھادات مالتي ت

  من الزجاج البلوري. دةانواع عدی وجدیة. ویئاللصناعات الكھرب
 )Fiber Glass(جاج ف الزصو -9

صھور الم اجالزج المصھور، او بسحب جزجایع من الیل رفخ الھواء على سع بنفیصن
 ي.العزل الحرار يریت وكذلك فلكونكلتقویة اللدائن وا یعة، ویستخدموط رفى خیال
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 لسمنت ا
خل ما تدالحجر والكتل الكونكریتیة كو ن الطابوقط بیء للربانلب: مادة رابطة تدخل في االسمنت

 :اھمھا السمنتة من لك  أنواع عدیدوھنا ریتكلكوني صناعة اف
د لسمنت یعود إلى وجوون الرمادي لن اللم واادي ناعق رمحو: مسدسمنت بورتالن -1

لة ة سھلة لدنتكن عند عمل عجینة من السمنت والماء تتكو.  والدرجة األولىبسید الحدید اوك
إن  صخریة متصلبة. كتلة كونتء لتت مع المالسمناعل ام في البناء تتصلب نتیجة تفدااالستخ

ب النمطي للنوع ، التركیالندبورت سمنتواع من ة أنمسناك خ. وھیوم 28 لتصلبل زملزمن الالا
 :ي ھوعتیاداال

63.2%CaO،   21.3%SiO2،   6%Al2O3،   2.7%Fe2O3،   2.9%MgO، 
1.8% SO4. 

الحدید كسید او ةنسب إال أندي عتیااالد : وھو مشابھ لسمنت بورتالنضبیلسمنت األا -2
 :یاليا كم طيالنم وتركیبھ تینضفمنخ غنیسیومالم  واوكسید

65 %CaO،  25.5%SiO،  5.9 %Al2O3،   0.6 %Fe2O3،   1.1 %MgO ،
0.1 %SO4. 

سید وكالیة من ابة ععلى نس يتوویح اللومینا(السمنت السریع التصلب):نت اسم -3
 :یلي كما لنمطيا بھوتركیاأللمنیوم (االلومینا) 

39.8%Al2O3 ،33.5 %CaO ،14.6 %Fe2O3 ،5.3 %SiO2 ،1.3 %MgO ،
0.1 %SO4. 

  سانة)(الخرریت الكونك
 ى والحصوالرمل من السمنت  یتكون

 المسلح: تالكونكری
 ز الصلبمی. و مما یالشدل قوى محتتیھ بإضافة قضبان أو شبكات الصلب لكي ل علیحص 

 س�ببالكس�ر ب حتم�الت و لذلك فإن إونكریالك عاملمساوي لم راريمدد حإمتالكھ معامل ت -1
 ا.ضعیفن ة یكوإلجھادات الحراریا

 ي الوسط السمنتي.تآكل بسرعة فال ی لصلبا -2
لت�ي اوت دة نس�بیاً ب�ین قض�بان الص�لب والكونكری�الجی� (adhesive bond)التالصق  قوة -3
 یز سطوح القضبان.حزحسینھا بتكن تیم

 

.c بق الجھد:المسكریت الكون 
د عن�منت. تماس�ك وتص�لب الس� ءاأثن�ى الصلب شد علتسلیط إجھادات لیھ بل عصیح 

عل��ى تحم��ل  یجعل��ھ ق��ابالمم��ا  ی��ت تح��ت إجھ��ادات ض��غطیق��ع الكونكر الش��د اداتال��ة إجھ��إز
م���ن  ا.تص���نع مس���بقجھ���د س���بق الملا الش���د دون أن ینكس���ر. إن كت���ل الكونكری���تدات إجھ���ا

 رق السریعة.  ر الطجسو ید ولسكك الحدعد ال قواإستخداماتھ المنتشرة عم
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 )Polymers(لبولیمرات ا
 ونسالسل بولیمریة ، وتتكعلى شكل  ات طویلةئكون من جزیتویة تعضھي مركبات 

 ).Monomersیرة تسمى مونومرات (ت صغارتباط جزیئا ل منه السالسھذ
 رات:لبولیما تزیئاج

 الكربون لھا ذرةان ین، لھیدروجن واالكربو اتواد العضویة اساساَ من ذرتتكون الم
او مع  مع بعضھاتساھمیة  تكّون اواصرھا ان نا الخارجي وبامكامدارھ يلكترونات فبعة اار

یة بون اما مفردة او مزدوجة او ثالثالكرمیة بین ذرات لتساھواصر اون االعناصر اخرى. وتك
 :)47(كلموضح في شا كمو

سالسل  لتكّون ھاعضن ترتبط مع برة اغیلصستطیع الجزیئات العضویة الكي تو
ئات في ارتباط جزیكما ثیة، او ثالدوجة زربون مصرة بین ذرات الكالان تكون ا ة یجببولیمری

 لكربونعلى شكل سلسلة طویلة. ان ذرات ا یلینجزیئة البولیثیلین لتكوین مى اثالمونومر المس
 .ةیلسلسلة البولیمرقري لود الفالعممثابة ب يھ

 

 )ت البلمرةعالتفا نواعلمر (االتبانواع 
المكّون  مونومرتعریض ال تملبولیمر یا لة فيیل على جزیئات طو: للحصوةفمرة باالضاالبل -1

) مما Initiator( (R) محفزة مادةحرارة وبوجود ودرجة  ن ضغطسبة ملھ الى ظروف منا
یلة سالسل طو كونةضھا مبعفي المونمرات لترتبط مع  جةرة المزدواالصتنفتح ن االى  یؤدي

 في شكلما یلین كاالث ونومراتمعدد كبیر من بط ترا ةثیلین نتیجلبولیتكّون بولیمر افي ما ك
یمكن ان یحصل وعة، متفر ن مستقیمة اویمكن ان تكو یمریةالبولان السالسل و، )49) و 48(

 حالةعین مختلفین، وفي الومرات من نومون بیناو د حت من نوع واونومراالتفاعل بین م
 ).Copolymersكة (المشتر مراتبولیبالثانیة تسمى ال
 
 
 

  

 ونلكربذرات ا بین مفردة ن   آصرةربوذرات الك بینون     آصرة مزدوجة بات الكرذر نبی ةیثالث رةصآ

(CH3      CH3) االیثان ازغ  (CH2      CH2) (CH      CH)  الثیلینغاز ا نیازاالستیلغ  

 )47(شكل

C      C 

H      H 

H      H 

 لینأثی مسمىونومر الالم یلین منلمسمى بولیثامر لیالبو ئةیجز كونتت

H      H 

H      H 

C      C 

H      H 

H      H 

C      C C
       

H
     

H
       

C      C 

H      H 

H      H 
 نیبولیثیل اثیلین نیلیثا

+ + R R رارةح 
 ضغط

 )48كل(ش
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رة البلماعل ي ھذا النوع من تف): فCondensation Polymerizationثیف (لتكابالبلمرة  -2
ین مرون ارتباط كل مونینتج عط نوعین مختلفین من المونومرات ورتباولیمر نتیجة ایتكون الب

تج ایلون) الذي ینید (النلیمالمسمى بور االبولیم  تكّونعند او امونیا. كما جزیئة ماء  لفینمخت
كون لیت امثیلین داي امین)ائي (ھیكسثنامین  عبیك اسید) مئي (ادیثنا ضتفاعل حام نم
  رح جزیئة ماء.لنایلون مع طا
 

 :وى التربط بین جزیئات البولیمراتق
 ن:مرات تنتج عبولیال ئاتزیجوى الترابط بین ان ق

 لیمریة.سل البولسالاب بین اتقطوى االسق نتیجةفال قوى فاندر -1
 السالسل.ن حصل بییانیكي الذي ك المیكشابتلناتجة من الوة االق -2

 

 لىللبولیمرات عیكیة یكانتعتمد الخواص الم
 ر.مر المكون للبولیونومنوع الم -1
 السلو حلزونیة. فالس، متفرعة، اقیمةمستھا ونكولیمریة من حیث لة البشكل السلس -2

وى زیادة قلى ا ض مما یؤديعالب یمریة من بعضھال البولسالستقارب الح بیمة تسمتقالمس
 Softening(ارة التلیین جة حرودر فاع كل من الصالدةي الى ارتؤدوھذا ی فاندرفال

Temperatureعن بعضھا عدة تباة مریمالسالسل البولی فتبقى السالسل المتفرعةفي  ). اما
ما این. جة حرارة التلیدة ودرالصالوانخفاض ال فاندرف وىفاض قانخ بعض ما یودي الىال

 الیة.عتسبب مرونة زونیة فلحلا السالسل
دة ودرجة حرارة الصالسببان ارتفاع لى التبلور یلیة علقابسل البولیمریة واطول السال -3

 التلیین.
اع تفبب اریس    (cross-linking)البولیمر السلن سبی ضيرصول الترابط العانیة حإمك -4

 .  (thermosetting  polymers)ارةربالحمرات المتصلدة البولی على والحصول دةالصال
 

 ولیمرات:لبنواع اأ
 

 عین:وتقسم إلى نو)،   plasticsاللدائن ( -أ
  (Thermoplastic)لمتلدنة بالحرارةئن االلدا -1

ضافة اإلفاعالت ت ما منتج إعدة مرات وھي تنبالحرارة ل یلھاتشكدة عااللدائن قابلة إلھذه 
أن تكون ن ) ویمكنید (النایلولبولیماي اف لتكثیف كماااعل أو تنتج من تف ولثیلینالب مثل

 یمة.مستقالسلھا متفرعة أو س
 (Thermosetting)ارة لمتصلبة بالحراللدائن ا -2

 كیلھاة تشبھا الیمكن إعادشكیلھا وتصلرد تبمجط ففق شكیل لمرة واحدةلة للتھذه اللدائن قاب
من  للدائن ھذه ج, وتنتمریةیلبولبین السالسل ا العرضي رابطحصول التبب بس انیةث

التصلب وھي  الحرارة ویتمضغط ول الم تشكیلھا باستعماحصراَ ویت فتكثیال تفاعالت
إلى  یؤديما ر میملبین سالسل البو ط عرضيوأثناء عملیة التشكیل یحدث تراب اخنةس

)49شكل(  
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یھید الفینول) فورمالدیت( الباكال ائنذه اللدھ أمثلةومن وجساءة عالیتین صالدة 
 مین).یالملمالدیھید ارو(فو

 

 )Elastomerیة (اطت المطاالبولیمر -ب
ضھا لقوة شد تستطیل ھذه تعر ة حلزونیة عندالسل بولیمریمن س اتھاوتتكون جزیئ

شكلھا ى سل إللسالرجیة تعود ھذه االقوة الخا زالةد إوعنة مأشكال شبھ مستقیلتأخذ السالسل 
 ویمكن ).%1000 - %500لة (تطاسة عالیة لالیقابلنة عالیة جدا ولھا مروجعل لي مما یألصا

العناصر وتحت  بعض مطاطیة بإضافةعض المواد السل بن سالالترابط العرضي بیوث عملیة حد
یت لكبرإضافة نسبة من ادایین) عند یوتاب -رینایتا یحدث لمطاط (سارة كمتأثیر الضغط والحر

 اومة الشد.دة ومقلصالا إلى ارتفاع یؤديفلكنة المطاط ولعملیة مى ارارة وتسالحالضغط وت تح
 

 ت:مھمة من البولیمراواع الاألن بعض
 

 یةلة, مقاومة عاة عالیلدائن وأكثرھا استخداما, لھ متانع النوااحد ارخص أن: ھو لیلیثیالبلو -1
 السمك حسب شفاف الى بیض حلیبيا عيلطبیللماء قلیل, لونھ اات امتصاصھ یاویللكیم

 وعین:على ن وھأللوان وا مختلفویمكن تلوینھ ب
لثني ة، قابل لالیانة ع, لھ مت: لھ سالسل متفرعةلكثافةخفض االمنن لییلبولیثا -أ

لیین لتادرجة حرارة  ,حرارةفي مدى عالي من درجات ال (pliable)ء طواواالن
)ratureening TempeSoft (115oاصة الخ غطیةاأل ة االكیاس,اعصندم لم یستخ

 .اشابھة ومینقناني اللئیة، الكھرباالااألسالك ل عواز زراعة المغطاة،بال
تبلور عالیة، اكثر لیة قاب مستقیمة، سل بولیمریةلھ سالكثافة: لیثیلین العالي الالبو -ب

ة ھ، درجة منصالدعلى و ا الكثافةخفض ن المنلییمن البولیث (trnslucence)شفافیة 
وازل ع األطفال,ب ي, لعلصناعة القنان یستخدم م.o)150 - 401التلیین (ة ارحر

 یرھا.لیة البالستكیة وغالمنز واني, األاتوالقابلو ألسالك,ا
 ھة للتبلور, لوقابلیوزنا, لھ سلسلة بولیمریة متفرعة ائن للد: من اخف اولي بروبیلینالب -2

تردى ائیا, تكیمیخامل ة، بائیة عالیھرك اومةومة شد عالیتین, مقومقا (stiffness)ساءة ج
لصناعة  یستخدمسدة, األكت لیھ مضاداتضاف إ وء لذاضلالتعرض لو كسدةخواصھ باأل

 غراض المنزلیة.ولأل ات,فة البطاریألرضیات, اغلفرش الحبال, الخیوط، ا
ر از بوجود ذرة الكلو):  یمتpoly vinyl chloride( (PVC)یل الفاینبولي كلورید  -3

ً تجاهسبن ابتفال، وھو غیر ثى فاندرة قوزیاد سببطبة التي تتقمسال  والضوء لحرارةا یا
 وقد لورفقدان الك د مثبتة تمنعھ مواضاف إلیفي تركیبھ فت داخلال لورن الكفقداى یمیل إلو

لحشرات یمیاویات واللك مقاوم ،قامقاوم لالحتر. وھو تضاف إلیھ الملدنات لغرض تلدینھ
 ھم امتصاصعدریة ل, المالبس المطالصناعيجلد ب, الابیصناعة األنل دمیستخ والفطریات،

 مات وغیرھا.الحما ستائربھ, ء تصاق الماوعدم الللماء 
خواص عزل  م. لھ327oین عالیة تلی ارةلھ درجة حر):  nTeflo) (PTFEلون (فتال -4

عالیة ھ متمقاو, (high dielectric strength & low dielectric loss)یدة بائي جكھر
ضوء, ویة, ال(التج عالكل أنو وم, مقاقاومة شد عالیةالیة، منة ع, مروماتللصد
ً خامء)،الما جین,كساألو  عامل, موم المنصھرفلور والصودیمع العل فقط , یتفال كیمیائیا

لثمن, لیة, غالي اة عا, كثافاتبلمذیلمعضم م ، مقاواالحتكاك منخفض، مقاوم لاللتصاق
 ستخدم فيی م.o)07-خفضة لحد   (رة المنلحراجات ادر المرونة فيب فظیحت صعب التشكیل,

لوات, عوازل القابائیة, وزل األسالك الكھربخ، عوابالطباصة لخلمنزلیة اواني االء األط
 .ھارالمنخفضة وغیحمال ئة والمولدات, المحامل الجافھ لألربایلكھالمحركات ا
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یدة, مقاومة مرونة جیة, د عالة شیدة، مقاومج یةانیكیلون): لھ خواص میكیماید (النالبولا -5
ومة متوسطة, مقا (weathering) ویةللتجة ت, مقاومتللمذیبامقاوم  ,نة عالیةتادش ,متخ
حبال, ات, الالمستخدمة لتقویة إطارات السیار لیافاألدم لصناعة متوسطة. یستخطوبة الر

عة دخل في صنای ماا. كامات، التروس وغیرھلمحامل, الكت, الصونداا ،الخیوط
لط ا یخلذصھ للماء ة امتصاقل سببی س الجلديحسالتب یة إال انھ یسبالصناع وجاتالمنس

 .األلیاف الطبیعیة سبة منبن
, ةمقاوم للحراررارة. احد أنواع اللدائن المتصلدة بالحھو  ت):(الباكالی یھید الفینولرمالدفو -6

تخدم یدة. یسري جل حراعز یبات, خواصمذللاوم لھ جساءة عالیة, مقت األبعاد, بثبایمتاز 
للوحات لیة, االمنزیة وائزة الكھربء األجھض أجزاعبالكرام, ت طوانالصناعة اس

السویجات), بعض أجزاء السیارات, ئیة(ربافاتیح الكھالبلكات, الموعة, ة المطبااللكترونی
 غیرھا.ور والدیك اضرلصورایخ, ألغروؤس ا

بیعي لططاط امطاطیة من الم یة, اقلمطاطات الیمر: من البولینایوتادطاط الستایرین البیم -7
فرش  طاطیةیور المرات السیارات, السعة إطالصنا تخدمیسللتأكسد. قاومةَ منھ م رثوأك

 رھا.ة، وغیذیة المطاطیة, العوازل الكھربائیاألحت، ت ,الصوندااألرضیا
 ألكسدة,وم ل, مقاملةللغازات مھھ یتنفاذ): خامل كیمیائیا, Butyl  rubber( بیوتیلال مطاط -8

نابیب اطارات ناعة أفي ص تخدمیسلمذیبات, مقاوم لجویة, تلمقاوم ل ر,لمتكرمقاوم للثني ا
 ).Tubelessال(رات طالداخلیة لإل، والبطانة الجوب)ارات (االسی
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 (Composite Materials)مواد المركبة ال
 مدخل

تكم���ن فك���رة الم���واد المركب���ة بجم���ع إثنت���ین أو أكث���رمن المكون���ات المختلف���ة بش���كل 
نفصلة و متمی�زة عن�د المس�توى المجھ�ري كبیربخواصھا الفیزیائیة أو الكیمیائیة و التي تبقى م

، ق��وة، مقاوم��ة ة خ��واص مرغوب��ة (خف��ةض��من المن��تج النھ��ائي الجدی��د ال��ذي یتمی��ز بمجموع��
 تآكل...الخ).

المواد المركبة منھا قدیمة كاللبن (طین + قش) و الورق وھذه مواد معروف�ة من�ذ أكث�ر 
لمص��ممة لألغ��راض الخاص��ة. س��نة و منھ��ا الجدی��دة كم��واد التكنولوجی��ا المتقدم��ة ا 5000م��ن 

 + سیرامیك).ومنھا الطبیعیة كالخشب (بولیمر + بولیمر), العظام (بولیمر
       

 ):phaseتمتلك المواد المركبة طورین(
یح��یط ب��الطور  (continuous): ھ��و ط��ور مس��تمر(matrix)األس��اس (م��اتركس)  الط��ور .1

 المبعثر ویمكن ان یكون معدن او بولیمر او مادة سیرامیكیة.
مغمور في  (discontinuous)ھو طور غیر مستمر(disperced phase):  الطور المبعثر  .2

، الیاف طویلة متوازیة او ن یكون على شكل دقائق كبیره او صغیرةطور االساس ویمكن اال
الی��اف قص��یرة متوازی��ة او غی��ر متوازی��ة. والط��ور المبعث��ر یمك��ن ان یك��ون م��ادة معدنی��ة، 

 بولیمریة او سیرامیكیة.
 

 تعتمد خواص المواد المركبة على:
 خواص األطوار. .1
 التوزیع اإلتجاه).ھندسة الطور المبعثر(حجم الجسیم،  .2
 النسبة الحجمیة للطور المبعثر/ الطور األساس. .3
 

 تقسیم المواد المركبة:
 :یلياستنادا الى نوع الطور المبعثر یمكن تقسیم المواد المركبة كما 

 

 .(particle-reinforced)المقواة بالجسیمات  -1
  (Large Particles)بالجسیمات الكبیرة   -أ   
 (Dispersion Particles)المبعثرة بالجسیمات   -ب   

 

 .(fiber-reinforced)المقواة بااللیاف  -2
    (Continuous Aligned)الیاف مستمرة متوازیة -أ    
 Discontiuous (Short)(قصیرة)  الیاف غیر مستمرة -ب    

  (Randomly Oriented)عشوائیة االتجاھاتاو  (Aligned)اما تكون متوازیة      
 

 .(structural composites)یة واد المركبة الھیكلالم-3
 (Laminer Coposites)المواد المركبة ذات الطبقات  -أ   
  (Sandwich Panels)االلواح الساندویجیة -ب   



 واعداد عالء نذیر كغ                                                                                         2018-2019اد خواص المو
 

 72 

 :استناداً الى نوع الطور المبعثر انواع المواد المركبةوالمخطط االنسیابي التالي یوضح اھم 

 
 

 اة بالجسیماتالمواد المركبة المقو .1
                                        (Particles Reinforced Composites) 

 وھي تتمیز برخصھا و بإنتشار إستخدامھا. وھي على نوعین باإلعتماد على حجم الجزیئات:
 

A.  بالجسیمات الكبیرة:  المقواة المركبةالمواد(large-particle composites) 
س��اس اذا ك��ان الت��رابط بینھم��ا جی��دا. وم��ن إعاق��ة حرك��ة ط��ور األتق��وم الجس��یمات ب

 علیھا: األمثلة
 الكونكریت (الخرسانة): •

وھو من المواد المركبة األكثر انتشارا. یتكون من أساس من السمنت (ماتركس) 
 ، وفائدة جسیمات التقویة ھي:ت ذوات أحجام مختلفة ( الحصو و الرمل)الذي یربط جسیما

 للتقویة. -1
 تعبئة اكبر.للحصول على معامل  -2

 ومن انواع الكونكریت:
a العادي: -الكونكریت 

 الذي یتكون من خلیط السمنت و الحصو و الرمل فقط. 
  

 المقواة بالجسیمات
Particles-Reinforced 

 المواد المركبة الھیكلیة
Structural Composites 

 مستمرة متوازیة فالیا
Continuous Aligned 

 غیر مستمرة (قصیرة) الیاف
Discontinuous (Short) 

 متوازیة
Aligned 

 جاھاتتعشوائیة اال
Randomly Oriented 

 األلواح الساندویجیة
sandwich panels 

 قاتالمواد المركبة ذات الطب
laminar composites 

 بالجسیمات الكبیرة
large Particles 

 بالجسیمات المبعثرة
Dispersion Particles 

 (Composite Materials) المواد المركبة

 المقواة بااللیاف
Fiber-Reinforced 

 ) اھم انواع المواد المركبة3مخطط(
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 للكونكریت العادي عیوب اھمھا:
 صیف.كونھ ضعیف جداً في الشد وق-1
 د.وجود الماء في المسامات یمكن ان یحدث تصدعاً عند انجماده في المناخ البار -2
 دد الحراري.التقلص والتم -3

 لذلك فھو یستخدم في األسس و صنع الكتل الكونكریتیة المتعرضة للضغط العالي.
 

.b :الكونكریت المسلح 
 لشد. و مما یمیز الصلبیحصل علیھ بإضافة قضبان أو شبكات الصلب لكي تتحمل قوى ا 

بس�بب  ك فإن إحتم�ال الكس�رإمتالكھ معامل تمدد حراري مساوي لمعامل الكونكریت و لذل -1
 اإلجھادات الحراریة یكون ضعیفا.

 الصلب ال یتآكل بسرعة في الوسط السمنتي. -2
نس�بیاً ب�ین قض�بان الص�لب والكونكری�ت والت�ي الجی�دة  (adhesive bond)قوة التالصق  -3

 ن تحسینھا بتحزیز سطوح القضبان.یمك
 

.c :الكونكریت المسبق الجھد 
ب أثن�اء تماس�ك وتص�لب الس�منت. عن�د جھادات شد على الصلیحصل علیھ بتسلیط إ 

إزال��ة إجھ��ادات الش��د یق��ع الكونكری��ت تح��ت إجھ��ادات ض��غط مم��ا یجعل��ھ ق��ابال عل��ى تحم��ل 
ھ���د تص���نع مس���بقا. م���ن إجھ���ادات الش���د دون أن ینكس���ر. إن كت���ل الكونكری���ت المس���بق الج

 یعة.  إستخداماتھ المنتشرة عمل قواعد السكك الحدید و جسور الطرق السر
      

  (cermets)تالسرم •
كیة ( وھ��ي ص��لدة و قص��یفة) ف��ي أس��اس یس��یرام دق��ائقو ھ��ي م��ادة مركب��ة م��ن 

(ماتركس) من المعدن (لین و مطیلي) وبذلك تزداد قابلیتھ ألمتصاص الصدمات. ومن أمثلتھ 
ات كاربید التنكستن أو كاربید التیت�انیوم ف�ي أس�اس الكوبل�ت أو النیك�ل. وھ�ي تس�تخدم جسیم

 لقطع الصلب المصلد.
 

 (reinforced rubber)المطاط المقوى:  •
) إل���ى المط���اط carbon-blackیحص���ل علی���ھ بإض���افة جس���یمات أس���ود الك���اربون (

 لتقویتھ. من إستخداماتھ في صناعة إطارات السیارات.
 

.B بالجسیمات المبعثرة: المقواة المركبة المواد 
 (dispersion-strengthened composites)                                

. یتحم���ل  mμ   100  → 10تحت���وي عل���ى جس���یمات ص���لدة ج���دا باحج���ام                    
األس��اس الج��زء األعظ��م م��ن الحم��ل المس��لط أم��ا الجس��یمات الص��غیرة فإنھ��ا تعرق��ل حرك��ة 

 لتقس�یةلبص�ورة مش�ابھة  ) و بذلك فإنھا تح�د م�ن التش�وه الل�دنdislocationsإلنخالعات (ا
. إن الجس��یمات عل��ى ان��واع منھ��ا األكاس��ید الت��ي ال رج��ة التقوی��ة ھن��ا اق��لاال ان د بالترس��یب

بعك�س  لذلك فإن فعل التقویة یستمر عند درجات الح�رارة العالی�ة ،مع الطور االساس تتفاعل
عن�د التع�رض لدرج�ة ح�رارة مرتفع�ة بس�بب نم�و  سیب حی�ث ت�نخفض الص�الدةالتقسیة بالتر

تتمیزبانخف���اض كلفھ���ا اض���افة ال���ى نس���بة  لمركب���ةذه الم���واد ا. وھ���لھاال���دقائق او اض���محال
 وزن عالیة. ومن امثلتھا األلمنیوم المقوى بالبعثرة المستخدم في صناعة السیارات.\مقاومة
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 (fiber-reinforced composites)یاف بأألل ةالمواد المركبة المقوا .2
وح��دة  \اوم��ة حاج��ة ال��ى نس��بة (مق ف�ي كثی��ر م��ن التطبیق��ات، كم��ا ف��ي الط��ائرات، ھنال��ك

أس��اس ل�ین ذو كثاف��ة واطئ�ة مق��وى  ط�ور ال�وزن) عالی�ة. وھ��ذا یمك�ن الحص��ول علی�ھ باس��تخدام
لنس��بة لخ��ط عم��ل ) . تعتم��د مقاوم��ة الم��ادة عل��ى ط��ول األلی��اف و إتجاھھ��ا باstiffبالی��اف قوی��ة (

الط��ور ب��ین  (adhesive bond)ق��وة الت��ربط األجھ��اد. أم��ا كف��اءة انتق��ال الحم��ل فتعتم��د عل��ى 
 (fiber reinforced polymers) المقواة بااللی�اف اتساس وأأللیاف. ومن امثلتھا البولیمراأل

م�واد وھي تتمیز بسھولة تصنیعھا و انخفاض كلفھا وخواص�ھا الجی�دة ول�ذلك فانھ�ا م�ن اكث�ر ال
 یحقق ثالثة وضائف:ان الطور االساس  المركبة انتشارا.

 الربط بین االلیاف. -1
 یفي من المؤثرات الخارجیة.حمایة الطور الل -2
 یعمل كوسط یقوم بنقل وتوزیع االجھادات بصورة متجانسة الى االلیاف. -3

ادات فیتحملھ�ا والطور االساس یتحم�ل ج�زء بس�یط م�ن االجھ�ادات ام�ا الج�زء االكب�ر م�ن االجھ�
 الطور اللیفي.

 

 : البولیمرات المقواة بااللیاف ومن انواع 
 ) GFRPبألی���اف الزج���اج ( ةب���ولیمر المق���والمركب���ة ذات أس���اس الالم���واد ا •

(Glass-fiber reinforced polymers) 
وھي قویة و خفیفة و مقاومة للتآكل ولكنھا لیست عالیة المقاومة وال یمكن إستخدامھا 

الح���رارة العالی���ة. تس���تخدم ف���ي ص���ناعة اجس���ام الس���یارات و الق���وارب و اج���زاء عن���د درج���ات 
 الطائرات. 

 ) (CFRPبالی���اف الك���اربون  ةاس���اس البولیمرالمق���والم���واد المركب���ة ذات ا •
(Carbon-fiber reinforced polymers) 

تستخدم في صناعتھا الیاف الكاربون وھي ذات اعلى نسبة( مقاومة / وزن). تتمیزھذه 
ة اد بكونھا قویة خاملة ویمكن استخدامھا عند درجات الح�رارة العالی�ة. تس�تخدم ف�ي ص�ناعالمو

 و مضارب الكولف و اجزاء الطائرات.عصى صید األسماك 
 )aramid-fiber reinfrrced polymer(االرامایدالمقواة بالیاف ات البولیمر •

خ�واص میكانیكی�ة  م�ن م�واد بولیمری�ة لھ�ا (aramide fibers)الی�اف االرامای�د تصنع 
ل ومة صدمات وزح�ف وكل�ومن امثلتھا الكفالر، وتتمیز بمقا وزن عالیة\ممتازة ونسبة مقاومة

م ال�ى 200o-ف�ي م�دى درج�ات ح�رارة م�ن عالیة وھي مقاومة لالحتراق وتحافظ على خواص�ھا 
200oم، تتاثر بالحوامض والقواعد اال انھا مقاومة للمذیبات والمواد الكیمیائیة االخرى. 

 فالبولیمرات المقواة بالیاف االراماید تتكون من طور اس�اس م�ن الب�ولیمر یق�وى بالی�ا
عل��ى ش��كل الی��اف نس��یجیة. م��ن تطبیقاتھ��ا ال��دروع المقاوم��ة  ك��ونیك��ن ان یمم��ن االرامای��د و

 ).clutches) و القارنات (brakeللرصاص، األطارات، بطانات الموقف (
 

 الخشب: •
لمستخدمة فى األنشاءات. وھومرك�ب م�ن الی�اف الس�لیلوز و ھو من اقدم و اكثرالمواد ا

 )ligninك بواس�طة اس�اس م�ن اللكن�ین(مح�اط و متماس� (stong & flexible) القویة و المرنة
) م�رات ف�ي 10جاه حیث انھ اقوى  بح�دود (ت. تختلف خواصھ حسب األ(stiffer)االكثر جساءة 

 األتجاه المحوري منھ في األتجاه القطري.
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  (structural panel composites) لمواد المركبة الھیكلیةا .3
 ومن انواعھا

 )laminar compositesبة ذات الطبقات (المواد المرك •
تطبق الواح ذات مقاومة عالیة و باتجاھات مختلفة و باستخدام اللواصق ینتج عن ذل�ك 

المعاكس والواح  مادة متساویة الخواص في كافة األتجاھات ضمن المستوي. من امثلتھا خشب
 التزلج.

 

 (sandwich panels)األلواح الساندویجیة:  •
، مم�ا )50كما ف�ي ش�كل( ى شكل خالیا النحل مثالة الى ھیكل خفیف،علتلصق الواح قوی

 یزید من مقاومة األلواح . تستخدم في السقوف والجدران و ھیاكل الطائرات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النحل) المواد المركبة الساندویجیة على شكل خالیا 50شكل(
Honeycomb Sandwich Panels 

 ا النحلطبقة معدنیة على شكل خالی
Honey-Comb Core Metal Layer 

 طبقات من مادة الصقة
Adhesive Layers 

 سطحیة من المعدنطبقات 
Facing Metal Layers 
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