
 ل (((ــ))) النٌك

 الجدول فً 82 الذري والعدد Ni الرمز له كٌمٌائً عنصر النٌكل

 وهو خفٌف ذهبً بمظهر فضً أبٌض فلز وهو للعناصر، الدوري

 استخدام ٌرجع. الغرفة حرارة درجة فً المغناطٌسٌة المواد أحد

 ٌد على مرة ألول فصله تم ولكن. م.ق 0033 لعام العنصر هذا

 اعتقاده فً أخطأ الذي كرونستٌدت فرٌدرٌك أكسل السوٌدي العالم

 األرضٌة القشرة صخور فً النٌكل ٌوجد ، النحاس معدن خام انه

 من كمٌات وتوجد. كٌلوغرام لكل ملغراما   03 حوالً ٌبلغ بتركٌز

 8 حوالً البحر مٌاه فً تركٌزه ٌبلغ كماmg/L 00-النٌكل

 لتر لكل ملغراما  

 Ni: الرمز

 u ± 0.0002 u .02.300: الذرٌة الكتلة

 82: الذري العدد

 3d84s2 [Ar: ]اإللكترونً التوزٌع

 C° 55.00: االنصهار نقطة

 5505: االكتشاف تارٌخ

 

 



 سبائك النٌكل

 

 

 حٌث الفٌزٌائٌة لخصائصها تستخدم فهً: والنٌكل الحدٌد سبائك

 النٌكل من% 03 على( FeNi) والنٌكل الحدٌد سبٌكة تحتوي

 فهو م،°833 من أقل حرارة درجة عند تمدٌدلل قابلة غٌر وهً

 اللٌزر فٌزٌاء المتدنٌة،فً الحرارة درجات فٌزٌاء فً ٌستخدم

 الخصائص تستخدم. التلفزٌون شاشات على أو(الهٌكلٌة العناصر)

 الخصائص من االستفادة فً والنٌكل الحدٌد لسبائك الفٌزٌائٌة

 سبائك عالٌة، مغناطٌسٌة نفاذٌة ذات سبائك) المغناطٌسٌة

 خاصٌة والنٌكل الحدٌد سبائك لدى خاصٌة وأهم(مغناطٌسٌة

 (.البسٌط التمدد ذات سبائك أو للتمدد قابلة غٌر سبائك)التمدد

 

 فً التاكل لـ جٌدة مقاومة على وتحتوي: والنٌكل النحاس سبائك

 .وااللتحام للتشكٌل جٌد استعداد ولها حمضً أو أساسً وسط



 

 معقدة تركٌبة ذات السبائك عائلة ضمن وتصنف :الفائقة السبائك

 للتأكل جٌدة مقاومة تقدم حٌث( الكوبالت) النٌكل لطبٌعة نظرا

 جٌدة مٌكانٌكٌة خصائص ولدٌها عالٌة حرارة درجة فً الجاف

 ،وبعض(جوٌة، الطٌران مالحة) للتوربٌن المفضلة المواد وهً

 .الغالٌات

 (((استخدامات النٌكل)))

 وتستخدم. الصدأ لمقاومته الكهربائٌة والتغطٌة الهٌكلٌة عمالاأل فً النٌكل ٌُستخدم

. الشدٌد االستعمال احتمال لتستطٌع بالنٌكل مغطاة طباعة ألواح كثٌرا   المطابع

ن. بالكهرباء الطالء: انظر  مركم فً فعالة موجبة مادة النٌكل بٌروكسٌد وٌكوِّ

. والنٌكل الكادمٌوم كممر فً النٌكل ٌستعمل كما ،(المشحونة البطارٌة) أدٌسون

 .البطارٌة: انظر

. الحفز بطرٌقة معٌنة كٌمٌائٌة تفاعالت تنشٌط الهامة النٌكل استخدامات ومن

. استعماله تكرار وٌمكن العملٌة هذه خالل نفسه النٌكل ٌتغٌر وال. الحفز: انظر

ا النٌكل وٌستخدم  المكونات بعض النٌكل ٌساعد إذ الهدرجة تسمى عملٌة فً حفاز 

ا الهدرجة وُتنتج. جدٌدة مكونات لتكوٌن الهٌدروجٌن مع االتحاد على العضوٌة  زٌت 

ا  ٌ ا نبات  . للطهً جامد 

                   


