
 

 ((( Copper)))النحاس 

 الحادٌة المجموعة فً الموجودة الكٌمٌائٌة العناصر أحد هو( Copper) النحاس

 درجة وفً له، الطبٌعٌة الحالة فً صلبا   شكله وٌكون الدوري، الجدول من عشر

 ٌمكن بحٌث مطاوع، معدن أنه كما النقٌة، حالته فً نسبٌا   وناعما   الغرفة، حرارة

 أسالك لتشكل سحبه أو صفٌحة، لتشكٌل الطرق خالل من وذلك كسر، دون تشكٌله

 والكهرباء، للحرارة، جٌدا   وموصال   للتآكل، مقاوما   معدنا   النحاس وٌعد   نحاسٌة،

 وهو المعا ، معدنٌا   برٌقا   له أن   إلى باإلضافة المحم ر، البرتقالً باللون ٌكون والذي

ة الغذائٌة العناصر كؤحد جدٌتوا والذي األساسٌة، الدقٌقة المغذٌات أحد  فً المهم 

 .قلٌلة بتراكٌز واإلنسان والحٌوان، النبات،

 

 

 

 النحاس خصائص



ٌ ة تشبه حٌت: الحراري   التوصٌل .1 ٌ ة، التوصٌل خاص  النحاس وٌدخل الكهربائ

، التٌار توصٌل فً  ً ٌ ة ولفقدان للتآكل، مقاوما   ٌعد   ألن ه الكهربائ  . الموصل

ٌ ز  ٌ: والمظهر اللون .2 ٌ ر   الذي بلونه النحاس تم  ٌكون   فقد الجسم، ظروف مع ٌتغ

ا ، السبائك لون  ٌ ً   أو أصفَر، أو ورد ، الذهب  وذلك األخضر أو البرونزي 

 التطبٌقات صنع فً النحاس سبائك وتدخل   فٌها، الموجود الظروف حْسبَ 

ٌ ة  .الزخرف

 المٌاه فً للتآكل هابمقاومت   النحاس سبائك جمٌع تمتاز  : التآكل ضد   المقاومة  .3

ٌ ة، المناطق وأجواء والبخار، العذبة، ٌ ة، الرٌف ٌ ة، والبحر  وٌعد والصناع

ٌ دا   مقاوما   النحاس  غٌر والمعادن والتربة، والكاوٌة، المالحة للمحالٌل ج

ٌ ة، واألحماض النترٌك، كمض المإكسدة  والهالوجٌنات، واألمونٌا، العضو

ٌ ة غٌر ألحماضل ضعٌفة ومقاومتها والكبرٌتٌد،  . العضو

 تلدٌن بعمل وذلك التلدٌن، قبل النحاس لٌونة استعادة ٌمكن حٌث: اللٌونة .4

دة، ٌ ة تلدٌن أو محد   الغذائٌة النحاس أهمٌة. اللحام عملٌة خالل عرض

 

 

 

 (((النحاس تواجد)))

  : ٌؤتً ما ومنها المصادر، من العدٌد فً النحاس على العثور ٌمكن النحاس تواجد

ً   المعدن ٌعتبر حٌث :البازلتية مم*الح  . للحمم المكون األول

 ،(Arsenides) واألرسٌنٌدات ،(Sulfides) الكبرٌتٌدات: مثل: النحاس *مركبات

 (.Carbonates) والكربونات ،(Chlorides) والكلورٌدات

 كالكوباٌراٌت: مثل المعادن، من العدٌد تركٌب فً النحاس ٌدخل: *المعادن 

(Chalcopyrite)، والكوبرٌت (Cuprite)، والمالكٌت (Malachite)، 

 (.Azurite) واألزورٌت

 المرجانٌة، والشعاب البحرٌة، األعشاب فً النحاس ٌوجد: واألعشاب *الحيوانات 

 فً األكسجٌن نقل فً مهما   دورا   ٌلعب حٌث والمفصلٌات، الرخوٌات من والعدٌد

 . األزرق دمال ذوات والقشرٌات الرخوٌات فً الهٌموسٌانٌن



 كعنصر البشر فً موجود أنه كما اإلنسان، كبد فً النحاس ٌتواجد: اإلنسان *جسم

 .الهٌموجلوبٌن تكوٌن تحفٌز على ٌساعد

 

 

 

 

 

 (((الغذائية النحاس أهمية)))

 .األنٌمٌا من الجسم ٌقً .1

ها التً اإلنزٌمات بعض تركٌب فً ٌدخل  .2  الجسم ٌحتوي حٌث الجسم، ٌصنع 

 .النحاس من ملجم 111 حوالً على

، فً اضطرابات على ٌعمل بالجسم نقصه .3  من علٌه الحصول وٌمكن النمو 

 النحاس مخاطر. والخضار والفواكه، البٌض، وصفار اللحوم،

 

 

 

 

 



 ((( النحاس استخدامات))) 

 منذ اكتشافه تم   حٌث السنٌن، آالف منذ قدٌما   النحاس استخدم النحاس استخدامات

 األثرٌة القطع اكتشاف خالل من وذلك األوسط، الشرق فً دالمٌال قبل 0111 عام

 النحاس است خدم كما والمجوهرات، والحلً واألسلحة، األدوات،: مثل النحاس، من

 الحاضر الوقت فً أما المٌالد، قبل 281 عام فً الرومان عند كعملة بارز بشكل

 تتكون ٌثح السٌارات، مثل االستخدامات، من متنوعة مجموعة فً ٌدخل فإنه

 كما النحاس، من كٌلوغرام 22.23 على المتحدة الوالٌات فً ت صنع التً السٌارات

 الرئيسية االستخدامات ومن النحاس، من كٌلوغرام 181.82 من المنازل تتكون

 :يأتي ما للنحاس

 . البناء مواد .1

 .واإللكترونيات الكهرباء مواد .2

 .العامة االستهالكية المنتجات .3

 . الصناعية والمعدات اآلالت .4

 .النقل معدات .5

 

 

                     

 

                          



 ((( سبائك النحاس)))

 الـزنك من نسبة للنحاس ٌضاف حٌث السبائك أهـم من وهى:  البرونز سبيكة -1

 العالٌة والمقاومة والصالبة بالشدة البرونز وٌتمٌز%( 41-5) بٌن مـا تتراوح

 النحاس خلط من أول الكنغانٌون وكان طوٌلة لمدة بجودته اظواإلحتف لالحتكاك

 ذات والـرمـاح السٌـوف مثل األسلحة صناعـة فى إستخـدمـوه الذى البرونز إلنتــاج

 مابٌن تتراوح الرصاص من نسبة السبٌكة إلى ٌضاف وعندمـا الحـادة، الرإوس

 .  إستعمالـه أغراض وتزٌد البرونز جودة تـزٌــد%( 3-5)

 

%( 65-55) بنسبة النحاس من وتتكون:  والزنك والنيكل النحاس سبيكة -2

 تستخدم سبٌكة على للحصول%( 11) بنسبة والنكٌل%( 22-12) بنسبة والزنك

 وفى اللون فضٌة بطبقة والسكاكٌن والمالعق الطباق مثل الطعام أنٌة لتغطٌة كؤساس

 .  المجوهرات طالء

 

%( 35) بنسبة الفسفور بؤضافة وتتكون:  ديروالقص والفسفور البرونز سبيكة -3

 المرونة من عالٌة بدرجة تتمٌز سبٌكة على للحصول%( 11) بنسبة والقصدٌر

 القدرة له الذى الزنبرك لصناعة مالئمة ٌجعلها مما والبقاء والثبات التكٌف وسهولة

 لتىا المسامٌة الرقٌقة الصفائح أو األغشٌة وصناعة الضغط بعد حجمه إستعادة على

 . التلٌفون سماعة قرص فى الموجودة أو البطارٌات فى كما السوائل بٌن

 

 بنسبة البرونز سبٌكة إلى ٌضاف حٌث المجوهرات:  والسليكون البرونز سبيكة -4

 الرصاص مثل أخرى معادن إلى باإلضافة السلٌكون عنصر من%( 1-3)

 الفوالذ مثل بقوة السبٌكة هذة وتتمٌز.  والنكٌل والحدٌد والمنجنٌز والزنك والقصدٌر

 المعدات إنتــاج فى وٌستخدم لالحتكاك شدٌدة ومقاومة


