
 ((( كبس المساحيق))) 

 قدماء ابتكر عندما, الدـــــالمٌ قبل سنة 0333 نحو إِلى المساحٌق تعدٌن تارٌخ عودٌ

 كانوا التً واألسلحة األدوات بعض عــــــــــلتصنٌ القبٌل هذا من طرائق المصرٌٌن

 لقرنا عــــــمطل فً إِلا  ٌتحقق لم المجال هذا فً الفعلً التطور أن غٌر. ٌستعملونها

 William Hyde وألستون دـــــهاٌ ولٌم اربــــتج أدت اـــــــــعندم, عشر التاسع

Wollaston قـــطرائ استخدام بداٌة ذلك فكان, الصلب البالتٌن على الحصول إِلى 

 تطورتو, المعدنٌة(  األذرةالمساحٌق ) من صلبة معدنٌة قطع على للحصول جدٌدة

 زٌادة مع العشرٌن القرن منتصف فً اـــــــــتطوره سرعة وازدادت, نـــــالزم مع

 الكثٌر صناعة فً المهمة التقنٌات من اآلن غدت حتى, الحدٌثة ةـــالصناع متطلبات

 أحٌانا   القتصادي وغٌر الصعب من ٌكون أو, أحٌانا   ٌستحٌل التً عـــــــــالقط من

 قطع على ولـــالحصك, المعروفة التعدٌن بطرائق علٌها ولـــــــالحصو, أخرى

 من خليطة صناعة أو, القطعة جسم في التوزيع ومتجانسة عالية مسامية ذات

 أو سائلة محاليل وتشكيل لالمتزاج القابلة غير ادنـــــالمع من أكثر أو معدنين

 عـــــقط صناعة فً تستخدم خلٌطة منهما تصنع اللذٌن والتنغستن الفضة مثل, صلبة

 من خلٌطة لصنع أو, كبٌرة ألحمال المعرضة ةــــكهربائٌال القاطعات فً التماس

 معدنٌة. غٌر مواد مع ةــمعدنٌ مواد

     

 ةـــصلب كتل لتكوين بعض مع بعضها الحبيبات ضغط عمليات عبارة عن  الكبسو

 النهائً الشكل ةـــــالصلب الكتلة إِعطاء مع العملٌة هذه تتواكب ما وغالبا  , متماسكة

 أيضا   هذه الكبس ةــــــعملي فتكون, لالستعمال جاهزة بعد فٌما ستكون التً للقطعة

 ضمن الكبس طرائق هً, معا   الغاٌتٌن لتحقٌق اتباعا   الطرائق وأكثر. تشكيل عملية

 يتم أن ويمكن, إِنتاجها المراد القطعة شكل مع فٌها الداخلً الفراغ شكل ٌتفق قوالب

 رـــــأكث المكبس في يكون وعندها, هاتج عدة من أو واحدة جهة من الخليط كبس

 على مختلفة ضغوط قــــــــتطبي إِمكان فيه رــــــــيتواف كما, متحرك واحد جزء من

 كاتاسالم أو المعقدة األشكال ذات القطع فً ولسٌما, للقطعة المختلفة زاءـــــــاألج

اء من بالكبسالمساحٌق  حبٌبات تماسك مــــوٌت. المتباٌنة  الفراغات قـــــــتضٌٌ جرا

 التشوه ٌسببه الذي اــــــــوتداخله بٌنها التالمس حــــأسط وزٌادة, اتــــــالحبٌب بٌن



 كبسا   أو محدد ضغط حتى كبسا   ٌكون أن ٌمكن بالكبس لـــوالتشكٌ. للحبٌبات اللدن

 فسوف وإِلا  بدقة الخلٌط كمٌة تقدٌر ٌتم أن ٌجب الحالتٌن كلتا وفً, محدد حجم حتى

 وتباٌن, ىـــــــــاألول الحالة فً وأخرى قطعة بٌن المقاٌٌس فً نــــتباٌ لــــٌحص

 .الثانٌة ةـــــالحال فً ةـــــالكثاف ًـــــف

 واما طرق كبس المساحٌق فتكون عادة على عدة انواع وهً :

 . وستاتيالهدر الكبس .1

 وغٌر شكلال بسٌطة, جاهزة نصف قطع على للحصول الطرٌقة هذه تستعمل

 األبعاد. دقٌقة

 

 البارد على والسحب بالطرق الكبس .2

 والصفائح .                                                                                              والشرائط القضبان إِلنتاج الطرٌقة هذه تستخدم

 

 الساخن . على والسحب الكبس بالطرق .3

. عالٌة كثافة ذات جاهزة نصف قطع على الحصول ٌراد عندما الطرائق هذه وتتبع

 إِلى هــوتسخٌن, اإلِغالق محكم مرن وعاء فً المساحٌق من الخلٌط بوضع ذلك وٌتم

 مع والسحب قللطر تعرٌضه ثم, التلبٌد حرارة درجة من أعلى حرارة درجة

 علٌه المحتوي الوعاء

 

 (( Sintering دــــالتلبٌ)) 

 التصلٌد تقنٌة تستخدم طرٌقة هً( Sintering) الحراري التصلٌد ٌةعمل أو التلبٌد

 إلى المادة تسخٌن خالل من وذلك المساحٌق من منتجات على للحصول الحراري

 التً- المادة ذرات تلتصق وبذلك , النصهار حرارة درجة من أقل حرارة درجة

 خطواتالف من البعض , واغلب عملٌات التلبٌد تتأل ببعضها -المسحوق شكل على

 وهً: التالٌة

 الحرق او التطهير . .1

 الحرارة المرتفعة . .2

 

 



 

 

 

 


