
 

 ))) السبائك الالحدٌدٌة (((

 الحدٌد من أساسها ال ٌتكون التً أي الالحدٌدٌه، والسبائك المعادن تحتل

 هذه معظم أن من الرغم وعلى. المختلفة الهندسٌة المواد بٌن هاما   موقعا  

 تنافس أخذت فإنها نسبٌا   وجٌزة فترة قبل اكتشافها تم قد والسبائك المعادن

 الهندسٌة والمواد الحدٌد من األساس ذات ندسٌةاله المواد من الكثٌر

 . الصناعٌة االستخدامات كافة فً الالمعدنٌة

 : إلى السبائك تنقسمو

  الحدٌد هو األساسً عنصرها وٌكون حدٌدٌة سبائك.1

 الحدٌد غٌر معادن األساسٌة عناصرها وٌكون حدٌدٌة غٌر سبائك.2

 .ٌدٌةالالحد للسبائك وعٌوب مزاٌا عدة ،هناك 

 :اهاــــــمزاٌ مـــــأه منو

 .منه االختٌار ٌمكن واسع مدى على المٌكانٌكٌة الخواص تعدد (ا 

 .المختلفة لألغراض تصنٌعها سهولة (ب

 إنتاجها. فً التكلفة اقتصادٌة (ج

 وأهما هً  الالحدٌدٌة السبائك االمثلة على منو

 النحاس سبائك  

 االلومنٌوم . سبائك 

 

 

 

 



 

 

 

 White Metalsالمعادن البٌضاء

عبارة عن سبائك ذات اساس قصدٌر او ذات اساس رصاص مع وجود اضافات من عنصر 

ان هذه السبائك تتمٌز عادة بتركٌب مجهري مكون من (  Cu( او النحاس )    Sbاالنتٌمون ) 

 مركبات معدنٌة صلدة من القصدٌر واالنتٌمون .

ان المعادن البٌضاء لها مقاومة كالل منخفضة نسبٌا وهذا ٌمكن ان ٌحدد من استخدامها فً 

 الظروف منخفظة الحمل ، 

  

 

       

 ((( Bearing الَمْحِمل))) 



 أكثر، أو جزئٌن بٌن نسبٌا مقٌدة بحركة تسمح أداة هو( Bearing) المدحرجات أو لَمْحِملا

 ووفقا بها تسمح التً للحركات وفقا المحامل وتصنف. لخطٌةا أو الدورانٌة الحركة وخصوصا

 فً االحتكاك تقلٌل ن ،أ.لها تتعرض التً المطبقة األحمال اتجاهات إلى باإلضافة عملها لمبدأ

 عند المطول االستخدام ولٌتٌح االهتراء تقلٌل أجل من الكفاءة، أجل من مهم هو المحامل

 من ٌقلل أن للمحمل ٌمكن. ألوانه السابق المحامل انهٌارو الزائد التسخٌن لتجنب عالٌة سرعات

 .مغناطٌسً بحقل السطوح بفصل أو السطوح بٌن مائع وبوجود ومواده، شكله، بفضل االحتكاك

 

 

 

 

 :هً المحامل بها تسمح التً الحركات

 .المحوري الدوران .1

 .الجارور مثل الخطٌة، الحركة .2

 .الكروي المفصل مثل الكروٌة، الحركة .3

 .والركبة والمفصل األبواب، مثل المفصلٌة، كةالحر .4

 

 ان مواد المحامل ٌمكن ان تصنف الى :

 المعادن البٌضاء. .1

 السبائك ذات اساس نحاس . .2

 اساس المنٌوم . ذات السبائك .3

 مواد المحامل الالمعدنٌة . .4

 المعدن. –معدن  المحامل مواد .5

 



 


