
 (((المساحيق ميتالوجيا)))

 فً موجودة مواد مزج عملٌة هً( Powder metallurgy) المساحيق ميتالوجيا

 تسخٌن ثم مرغوبة، هٌئة أو شكل إلى ضغطهم طرٌق عن دقٌقة، مساحٌق صورة

ا الحبٌبات تلك لدمج به متحكم وسط فً المضغوطة المادة تلك ًٌ  .سو

 

 

 

 

 : أساسية مراحل بعأر إلى تلك التشكيل عملية مــتنقس

 (.الدقيقة الحبيبات) المسحوق .إنتاج1

 .المسحوق .مزج2

 ..الضغط3

 .الحبيبات لدمج .التسخين4

 منها الهدف الحبٌبات، لدمج التسخٌن عملٌة بعد تالٌة مرحلة إضافة ٌتم ما أحٌاًنا

 .الموجودة الخواص تحسٌن حتى أو خاصة خواص على الحصول

 

 

 



 المساحيق وجياميتال على الحصول طرائق

 طبٌعة باختالف المساحٌق أو األذرة على الحصول فً المتبعة الطرائق تختلف

 أن ٌجب التً والخواص تحضٌرها المراد األذرة وطبٌعة وجوده وكٌفٌة المعدن

 المتبعة فالطرائق. األذرة هذه من ستنتج التً القطع خواص إِلى إِضافة، فٌها تتوافر

 .كٌمٌاوٌة أو ائٌةفٌزٌ أو مٌكانٌكٌة تكون قد

 الميكانيكية يقةالطر.1

 والحدٌد الحدٌدٌة الخالئط بعض مثل الهشة المعادن مساحٌق على للحصول وتتبع

 المجال هذا فً وتستعمل، الخاصة الخالئط وبعض المعادن وأكاسٌد األبٌض الصب

 هافٌ تحدث التً الدوامٌة الطواحٌن أو الهزازة الطواحٌن أو الكرات ذوات الطواحٌن

 تسحق أو وتطحن ببعض بعضها المادة حبٌبات اصطدام إِلى تؤدي هوائٌة دوامات

 أو المصهور المعدن لتذرٌر إِلٌها ٌلجأ التً تلك المٌكانٌكٌة الطرائق ومن. ذاتٌاً 

 شكل على لٌتجمد مائٌة أحواض فً صبه أثناء فً قطرات شكل على تقطٌعه

 .معدنٌة حبٌبات

 

 الفيزيائية يقةالطر.2

 التحلٌل طرٌقة هً المعدنٌة األذرة على للحصول شٌوعاً  الفٌزٌائٌة الطرائق أكثر إِن

 األمالح أو المعادن ألمالح المائٌة المحالٌل باستعمال ٌتم أن ٌمكن الذي الكهربائً

 محلولً  ٌحتوي حوض فً التحلٌل وٌتم. النادرة المعادن لبعض المصهورة المعدنٌة

. المعدن هذا من مصنوعاً  المصعد وٌكون، تذرٌره رادالم المعدن أمالح ألحد مائٌاً 

 وتترسب لتنتقل المحلول فً بالتشرد المصعد ذرات تبدأ المناسب التٌار وبإِمرار

 ناعمة حبٌبات شكل على أو، التفتٌت سهلة هشة صفائح شكل على المهبط على

 الكهربائً بالتحلٌل وٌمكن. المستخدم الكهربائً التٌار كثافة باختالف حجمها ٌختلف

 الحصول على تقتصر الطرٌقة هذه أن غٌر. كافة المعادن أذرة على تقرٌباً  الحصول

 نقٌة أذرة إِلى تصنٌعها فً تحتاج التً القطع بعض صنع فً الضرورٌة األذرة على

 على الحصول فً أو، والنٌكل والفضة كالنحاس المعادن لبعض الشوائب من خالٌة

 الحصول وٌمكن،والتٌتانٌوم والثورٌوم الزركونٌوم ثلم النادرة المعادن بعض أذرة

 بصهر وذلك، التكثٌف بطرٌقة المنخفضة النصهار درجات ذات المعادن أذرة على

دة سطوح على أبخرته تمرٌر ثم، وتبخٌره المعدن  حبٌبات شكل على فتتكاثف، مبرَّ

 .sintering والتلبٌد للتشكٌل جٌدة قابلٌة ذات، ناعمة كروٌة



 

 الكيمياوية يقةرالط.3

، مٌكانٌكٌة كٌمٌاوٌة أو فٌزٌائٌة كٌمٌاوٌة هً ما منها، الطرائق من مجموعة وتضم

 :وأهمها صرف كٌمٌاوٌة هً ما ومنها

 الكربونيلية آ. الطريقة 

 أن ٌمكن، معٌنة شروط وضمن، المعادن من الكثٌر كون على الطرٌقة هذه تعتمد

 carbony1 بالكربونٌل ٌسمى كٌمٌاوٌاً  مركباً  مكونة الكربون أكسٌد أول مع تتحد

 الهدرجة طريقة ب.

 درجة 033 و 033 بٌن ما واقعة حرارة درجة إِلى سخنت ما إِذا المعادن أكثر إِن

 هدرٌد ٌسمى مركباً  لتكّون الهدروجٌن مع لالتحاد كبٌرة قابلٌة ذات تصبح، مئوٌة

 ٌكون الذي) المعدن بتسخٌن ةالعملٌ وتتم. التفتٌت سهل، هش المركب وهذا، المعدن

 غاز من جو ضمن، الالزمة الحرارة درجة إِلى( صغٌرة قطع شكل على

 جدٌد من تسخٌنه ٌعاد ثم، وٌطحن ٌجرش الذي، المعدن هدرٌد لٌتشكل الهدروجٌن

ٌُحصل. الهدروجٌن من لتخلٌصه الهواء من مفرغ جو فً  من ناعمة حبٌبات على ف

 .والتلبٌد بسللك قابلٌة ذات، النقً المعدن

 

 (االختزال) اإلِرجاع طريقة ج.

 ٌمكن إِذ تكالٌفها وقلة إِنتاجها لغزارة شٌوعاً  األذرة على الحصول طرائق أكثر وهً

 من الستفادة ٌمكن كما، مباشرة أكاسٌدها من المعادن أذرة على الحصول بوساطتها

 المنتجات قتطرٌ من الناتجة الصدأ قشور مثل، التقنٌة العملٌات بعض مخلفات

 مع للتفاعل كبٌرة قابلٌة ذات اختزال مواد بوساطة الختزال وٌتم. وسحبها الحدٌدٌة

 والصودٌوم الفحم مثل صلبة تكون أن وٌمكن، اختزاله المراد المعدن من األكسجٌن

 وغاز الكربون أكسٌد أول و الهدروجٌن مثل غازٌة أو، والمغنسٌوم والكلسٌوم

 .النشادر

 

 

 



 كربدةال طريقة د.

 كربٌد أذرة على الحصول هً الغاٌة تكون عندما المعدن أذرة إِلى الفحم إِضافة أي

 مرتفعة حرارة درجات فً العملٌة وتتم، الصافً المعدن أذرة من بدلً  المعدن هذا

 تدمج ما وكثٌراً . التأكسد من والمعدن الحتراق من الفحم ٌقً خاص جو وضمن

 المعدن كربٌد أذرة على الحصول لٌتم واحدة ملٌةع فً والكربدة الختزال عملٌتا

 .مباشرة أكاسٌده من

 

 (((الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيمياوية للمساحيق))) 

 الخواص بعض المعادن ألذرة والكٌمٌاوٌة الفٌزٌائٌة الخواص إِلى ٌضاف

 التً لالحقةا التكنولوجٌة العملٌات فً الكبٌر لتأثٌرها، مهمة ُتعد التً التكنولوجٌة

 :ماٌلً الخواص هذه وأهم، األذرة هذه من الجاهزة القطع تصنٌع بموجبها ٌتم

 

 النوعي آ. الوزن

 الحجم من فعالً  المعدن أذرة تشغله ما وحجم، األذرة كثافة النوعً الوزن ٌحدد

 هذه وتتعلق، المعدن حبٌبات بٌن المتكونة الفراغات حجم وثم، تحتله الذي الكلً

 وانتظام، الحبٌبً وتركٌبها األذرة حبٌبات حجم: أهمها أخرى اصبخو الخاصة

 .سطحها ونعومة، شكلها

 

 االنسيابية ب.

 سرعة فً كبٌر أثر الخاصة ولهذه، القالب أجزاء لملء األذرة حبٌبات قابلٌة وهً

: منها عوامل بعدة تتعلق معقدة خاصة وهً، اآللً التشكٌل عند ولسٌما، الكبس

 وأشكال(، الحبٌبٌة البنٌة) الحبٌبات لحجوم المنخلٌة النسبو، النوعً الوزن

 .سطحها ونعومة الحبٌبات

 

 

 



 الكبس قابلية ج.

 تتعرض عندما للقالب الداخلٌة واألبعاد بالشكل والحتفاظ للتشكل األذرة قابلٌة أي

 شكل: منها العوامل من بالكثٌر الخاصة هذه وتتعلق. خارجٌة ضاغطة كبس لقوة

 .وغٌرها اللدن للتشكٌل وقابلٌتها وقساوتها حجمهاو الحبٌبات

 

 (((المساحيق ميتالوجيا حبيبات شكل)))

، أذرته على الحصول وطرٌقة المعدن طبٌعة باختالف الحبٌبات أشكال تختلف

 إِبرٌة أو قرصٌة أو السطوح متعددة أو بٌضٌة أو كروٌة تكون أن للحبٌبات فٌمكن

 غصنٌه. أو

 

 


