
 ))) القصدٌر (((

 فً 0ٓ الذري والعدد Sn الرمز له كٌمٌائً عنصر هو( Stannum):  الَقْصِدٌر

 مجموعة) الكربون مجموعة من انتقالً بعد فلزا   القصدٌر ٌعتبر. الدوري الجدول

بٌعة ٌتواجد وهو ،(عشرة الرابعة العناصر  كٌمٌائٌا   وٌتشابه   الّصلبة، الحالة فً بالطَّ

نال العنصرٌن مع ٌْ . والجرمانٌوم الرصاص وهما ،1ٔالـ المجموعة فً له   مجاوَر

 وذلك الكاسٌترٌت، معدن من اإلنسان   ٌستهلكه الذي القصدٌر معظم ٌستخلص

 القصدٌر فصل   ٌسهل   الذي( SnO2) القصدٌر أكسٌد ثانً م ركَّب على الحتوائه

األرض  رةقش على انتشاره كثرة حٌث   من 14 رقم العنصر القصدٌر ٌعتبر. عنه

 القصدٌر كمٌة فإن لذلك ونتٌجة األرضٌة، القشرة من% ٔٓٓ.ٓ القصدٌر ٌشكل

 القصدٌر وخام األخرى، بالفلزات قورنت ما إذا جدا صغٌرة المناجم من المستخرجة

 وكمٌات الكبرٌت على القصدٌر خام بعض وٌحتوي واألكسجٌن القصدٌر من مركب

 .والرصاص دوالحدٌ النحاس مثل أخرى فلزات من قلٌلة

 

 

 

 الفٌزٌائٌة(((الخواص ))) 

ٌِّن فلز هو القصدٌر ، لون   ذوٌ   ل ًّ ة مرونة وله فض ٌَّ رق وقابل  للطَّ

 وــــوه ثنٌه، عند   زا  ــممٌ صوتا   القصدٌر قضٌب ٌصدر. والتشكٌل

ى ال نسبٌا ، منخفضة حرارة   عند   ٌنصهر    مئوٌة درجة 232 تتعدَّ

 



 (((الكٌمٌاوٌة الخواص))) 

 ألن القصدٌر ٌستطٌع سطحه على األكسٌد من طبقة وجود بسبب

 أن إال ة،ــــالضعٌف والقلوٌة ةـمضٌاالح واألوساط الماء أثر ٌقاوم

 .تهمهاجم تستطٌع والقلوٌات األحماض من المركزة المحالٌل

 

 

  

 

  

 

 



 ))) االستخدامات وتطبٌقات القصدٌر (((

 فً االنتشار واسعة التقنٌات من المقصدر الفوالذ صفائح على الٌدوٌة األشغال تعد

 ألغراض روزةـــــــمخ أو مدقوقة نماذج على النهاٌة فً وٌحصل الفنٌة، األعمال

 .الٌدوٌة المشغوالت من وغٌرها التقلٌدٌة الفوانٌس صنع ذلك أمثلة ومن الدٌكور،

 .نبكلٌنتو عملٌة تسمى عملٌة فً الطافً الزجاج تحضٌر فً القصدٌر ٌستعمل كما

 أن العلم مع ،أٌون-لٌثٌوم بطارٌات أنواع بعض أقطاب تصنٌع فً القصدٌر ٌدخل

 .البطارٌة عمل كفاءة فً دور له البلوري السطح توجه

 فٌضاف. التطبٌقات من العدٌد منها، والالعضوٌة  العضوٌة القصدٌر، لمركبات

 فعالٌة له أن دووج باألسنان، العناٌة مستحضرات إلى مثال   الثنائً القصدٌر فلورٌد

 .اللثة التهاب حالة ضبط فً الصودٌوم فلورٌد من أكبر

 اوزــــٌتج أن ٌقدر حٌث االنتشار، واسعة استعماالت العضوٌة القصدٌر لمركبات 

 فً العضوٌة القصدٌر مركبات تستخدم .(طن ألف 05) منها العالمً اإلنتاج

 على القصدٌر ٌعمل حٌث ،(كلورٌد فاٌنٌل بولً) PVC بولٌمٌر مثبتات تحضٌر

 .البولٌمٌرٌة البنٌة من HCl فقدان من ٌمنع مما الكلورٌد، أٌونات وتجمٌع التقاط

 أنواعها؛ اختالف على المبٌدات تحضٌر فً عموما   المركبات تلك تستخدم كما 

 صٌانة فً تستخدم وكانت الخشب؛ حفظ فً القصدٌر بوتٌل ثالثً أكسٌد وٌستخدم

 على السلبً ولتأثٌرها الثابتة العضوٌة الملوثات من لكونها تمنع أن قبل السفن،

 .المائٌة األحٌاء

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 
 

 (((سبائك المنغنٌز)))

 :إلىالمنغنٌز  سبائك تقسٌم ٌمكن

 أو لألكسدة ةـــــمانع كإضافة المنغنٌز ٌستخدم) ferrous حدٌدٌة.ٔ 

 أنواع جمٌع فإن وبالتالً الصلب صناعة فً كبرٌتٌة مركبات إلى التحول

 . ( صغٌرة بدرجة نٌزمنغ تحتوى التجاري الصلب

 



 السبائك فً محدود استخدام للمنغنٌز) nonferrous حدٌدٌة غٌر.ٕ

 النحاس على تعتمد التً ائكـــــللسب األكسدة منع فً مؤثر فهو حدٌدٌة الغٌر

 المٌكانٌكٌة (. خواصه كفاءة وثبتت

 

 

 

 ((الزنك (أو الخارصٌن )))
 من عشر الثانٌة المجموعة فً وضعه تم المع، أبٌض فلز هو رصٌنالخا

ا الدوري، ٌعد الجدول ا عنصر   العدٌـــــة، الحرارة درجات فً وبلوري هش 

 للطرق قابل   ٌصبح (١05-١١5 بٌن) بدرجة للحرارة تعرٌضه عند ولكن

 .نالمعــاد من وغٌره األكسجٌن مـــــــــــــع الخارصٌن ٌتفاعل والتشكٌل،

 مثل األخــــرى المعادن لتغلٌف ٌستخدم لذلك للصدأ، مقاوم عنصر ٌعتبر 

 .الصدأ لمنع الحدٌد

 
 اإلنسان ةـــلصح الضرورٌة المعادن من وهو ،Zinc بالزنك الخارصٌن عنصر عرف

 واألمراض، رارـــــاألض من العدٌد إلى ٌؤدي ونقصه قلٌلة، بكمٌات   الجسم وٌحتاجها

ا األكثر المواد من الخارصٌن وٌعد  فً موجود وهو األرضٌة، الكرة سطح على انتشار 

بعون الذٌن فاألشخاص عام وبشكل   الطبٌعٌة، الغذائٌة المواد من العدٌد  غذائً نظام ٌتَّ

 سنتحدث المقال هذا وفً الزنك، من كافٌة كمٌة على أجسامهم ستحصل متنوع صحً

 .اإلنسان صحةل وأهمٌته واستعماالته الخارصٌن عنصر خصائص عن

 

 

 

 
 

 

 



 ((( الخارصٌن عنصر استعماالت)))  

 

 استعماالته: وأبرز الصناعات، من العدٌد فً الخارصٌن عنصر ٌدخل

 البطارٌات صناعة وفً السٌارات صناعة فً ٌستخدم. 

 فً فعالٌته أثبت فقد الحدٌد، وتغلٌف صناعة فً ٌدخل منه جزء أكبر 

 .الحدٌد صدأ منع

 الدهان صناعة مثل الصناعات، من العدٌد فً كالزن أكسٌد ٌستخدم 

 .والصابون األحبار فً ٌدخل كما والبالستٌك والمطاط

 التجمٌل ومستحضرات األدوٌة صناعات فً ٌدخل. 

 وشاشات المضٌئة الدهانات صناعة فً الخارصٌن كبرٌتٌد ٌستخدم 

 .السٌنٌة األشعة

 الحٌة ئناتالكا لجمٌع المهمة العناصر من الزنك أو الخارصٌن ٌعد. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ((( الخارصٌن عنصر خصائص))) 

 الجدول من عشر الثانٌة المجموعة فً وضعه تم المع، أبٌض فلز هو الخارصٌن  

ا ٌعد. الدوري ا عنصر   تعرٌضه عند ولكن دٌة،االع الحرارة درجات فً وبلوري هش 

 الخارصٌن علٌتفا.والتشكٌل  للطرق قابل   (ٌصبح 110-150 بٌن) بدرجة للحرارة

 ٌستخدم لذلك دأ،ـــللص اومــــمق عنصر ٌعتبر ادن،ــــالمع من وغٌره األكسجٌن مع

 .الصدأ لمنع الحدٌد مثل األخرى المعادن لتغلٌف

       

 

 



 

 


