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املعادنعلم

صوخواوبناءبدراسةيهتمالذيالعلمهواملعادنعلم•
البناءمتقيييمكناملعادنعلموبمساعدةوخالئطها،املعادن
بينقةالعالمعرفةيمكنوبذلكوالخالئط،للمعادنالداخلي
لهااستعماكيفيةمعرفةوبالتاليوصفاتهاتركيبها

.واستخدامها



افرهاالواجباملتطلبات-1 :ككلالخليطةفيتو
:هيالسنّيةاملعدنيةالخليطةفيتوفرهاالواجباملتطلباتإن
.املضغلقوى تعرضهاعندقاسيةصلبةتبقىأن-1
 تملكأن-2

 
 ثباتا

 
.(وتأكسدهاتآكلهاعند)الفموي الوسطفيكيميائيا

.واللينةالصلبةللنسجحساسيةأوسمّيةأيةتسببال-3
.التعويضانطباقدقةلضمانصبهاعمليةأثناءصهرهاعندكافيةسيولةتملكأن-4
خاصيةوتملكوالتلميعوالصقلالتشكيلسهلةتكون أنأيمعها،التعاملسهولة-5

.والتطريقالسحب

املعدنيالخزف-2
يمكنوبة،املصباملعدنيةالنماذجعلىمباشرةالخزفخبزطريقةاملعدنيبالخزفيقصد

لتيجانلامليكانيكيةالخواصأفضلمعالتجميليةالخواصأفضلإلىالوصول الطريقةلهذه
.الثايتةوالجسور 



:املعدنيالخزفتركيب
14-13حواليىإلالحراري تمددهعاملتطويروتّم املاض ي،القرن خمسينياتفيتطويرهتّم 

10-6/،سبارالفلدبتسخيناملسحوق هذاعلىالحصول ويمكن.املعدنيةالخالئطليجاري م
K2O.AL2O3.6SiO2البوتاس ي Orthoclase feldsparالليتيومالبوتاسيومكربوناتمع

(Li2CO3.K2CO3)غيرحالةبخزفيزجاجليتشكلمفاجئبشكلتبريدهيتمثمم،1093حرارةلدرجة
K2O.AL2O3.4SiO2اللوسيتطور فيبأنهيعرفمنتظمة، Leucite.

درجةراوحتت.املينائيوالخزفالعاجيوالخزفالظليل،الخزفمناملعدنيالخزفيتكون 
وللخزف.االنصهاردرجةمنخفضالخزفيستخدمأيم،1066-871بينمااملعدنيالخزفانصهار
بوب،املصاملعدنمعالخزفارتباطتأمينعناملسؤولفهواملعدني،الخزففيهامدور الظليل

.األخرى خزفالطبقاتباقيعنالظليلالخزفتركيبيختلفلهذااملعدن،لون إخفاءإلىباإلضافة
تضافكما،األملنيومأكسيدمثلللكسرمقاومتهلزيادةالظليلالخزفإلىمعدنيةأكاسيديضاف
يوموالزرقونوالقصديرالتوتياءأكسيدمثلجيدة،ظالليةإلكسابه%15بنسبةمختلفةأكاسيد

املنصهرالخزفسيولةمنهتزيدمواديضافاملعدنيةللخليطةالخزفترطيبلتحسين.والتيتانيوم
تعرفالتيةالرئيسيالطبقةتتوضعالظليلةالطبقةوفوق والبوراكس،الكالسيومأكسيدمثل

.العاجيةبالطبقة



:املعدنيةالخالئطفيتوفرهاالواجباملتطلبات-3
:املعدني-يالخزفالترميمإلنجاحاملعدنيةالخالئطفياملتطلباتبعضتتوفرأنبّد ال

خبزحرارةدرجةفوق املستخدمةاملعدنيةالخليطةانصهاردرجةتقعأنيجب-1
.الخزف

 تملك-2
 
 ثباتا

 
.التواءأوتشوهأليتتعرضوالالخبز،لحرارةتعرضهاعندميكانيكيا

 الباردةالحالةفييملكأناملعدنعلىيجب-3
 
 ثباتا

 
عندتشوهأوواءالتألييتعرضالوأنميكانيكيا

الخليطةتمتلكأنأي)عنهوانفصالهالخزفانكسارإلىذلكيؤديالكيعليه،الضغوطتطبيق
.(للخزفاملرونةمعاملمنماحدإلىقريبمرونةمعامل

اختالفةنتيجشقوق تشكلملنعالخزفمعاملعدنيةللخالئطالحراري التمددمعامليتوافقأن-4
 وخ)املختلفةالحراريةللتبدالتتعرضهماعندوالخزفاملعدنمنلكلوالتقلصالتمدد

 
حرارةصوصا

.(الخبز
مظهرهإلىوتس يءالخزفتلون معدنيةأكاسيدتشكلالأناملعدنيةالخالئطعلى-5

.التجميلي



:  املعدني-االرتباط الخزفي-4
 عالية، ويعود سبب هذا االرتباط القوي إلى-يملك االرتباط الخزفي

 
: املعدني قيما

:Wettingالترطيب -1
جيببببد للسبببببط  يجببببب أن تسببببيل الطبقبببببة الخزفيببببة الظليلبببببة أثنبببباء خبزهبببببا بمببببا فيببببه الكفايبببببة لتقببببوم بترطيبببببب

لب ونشبوء املعدني الصلب، وأن تكون زاوية التماس أقبل مبا يمكبن عنبد تسبخين الخبزف علبى املعبدن الصب
  املعببببدني وهببببي قببببوى جببببذب فيزيائيببببة تنشببببأ بببببين جزي ببببات السببببطدرفببببالسقببببوى فببببان قببببوى فيزيائيببببة تببببد ى 

.الصلب وجزي ات الخزف السيال

Mechanicalالتثبيت امليكانيكي -2 retention:
ها، ويسبباعد مجهريببة علببى سببطحتخريشبباتمحدثببة املرملببةتخببرا الخليطببة املعدنيببة املصبببوبة بواسببطة 

ك إلببى زيببادة املجهريببة املعدنيببة يببؤدي ذلببالتخريشبباتالترطيببب الجيببد الخببزف علببى إدخببال أفضببل لببه ضببمن 
العيببباني يشالتخبببر سبببط  التمببباس ببببين الخبببزف واملعبببدن وزيبببادة التشبببابك واالرتبببباط بي همبببا، علبببى حبببين أن 

 ملبببزي...( حبيببببات، قضبببان،)للسببط  املعبببدني 
 
قببببل )ج الخبببزف غيبببر مرغبببوب بببه، ألن اللزوجبببة العاليبببة نسبببيا

 فببي كتلبببة وبالتبببالي تبقببى مملببوءة بببالهواء لتتببدالتجويفبباتال تمكنببه مببن االنسببياب فببي هببذه ( خبببزه
 
خل الحقببا

 فيه وتشكل شقوق ( عند خبزه)الخزف 
 
. مسببة تصدعا



:الكيميائياالرتباط-3
مشكلةيطةالخلسط إلىالسنّيةاملعدنيةالخالئطصهرعندالثمينةغيراملعادنتنفذ

ماسرعانن،لألوكسجيالسنيالخزفعليهالحاوي السيليسيوملشراهةونتيجة،األكاسيدمنطبقة
فياملوجودمالسيليسيو أكسيدبينتربط-املعدنعلىالخزفخبزعند-األوكسجينجسور تتشكل
.الخليطةسط علىاملوجودةاملعدنيةواألكاسيدالخزف

مثلمينةالثغيراملعادنهيالسنّيةالخالئطفياألكاسيدطبقةتشكلعناملسؤولإن
صبعندهذهاسيداألكطبقةتتشكلالثمينةغيرالسنيةالخالئطففي.منغنيزبريليوم،كروم،نيكل،

 الخليطة
 
غيراملعادنعضبالسنّيةالخالئطإلىيضافلكناملعادن،هذهمنبعضعلىالحتوائهانظرا

علىاسيداألكطبقةتشكلعناملسؤولةلتكون وغيرهاوالقصديرواإلنديومالحديد،مثلالثمينة
قبلحراريةةمعالجإلىالثمينةوغيرالثمينةالخالئطفيهذهاألكاسيدطبقةبناءويحتاجسطحها،

.عليهاالخزفخبز
الخالئطوبنوعالخزفخبزبحرارةذلكويتعلققوي ارتباطالخزفي-املعدنياالرتباطإن

 املستخدمةاملعدنية
 
لنفسوخزفمعدنيةخالئطاستخدامالهامفمن.املستخدمبالخزفوأيضا

.مابي هاالرتباطيضعفوالخليطةالخزفبينانسجاميوجدالفعندما،املنتتجةالشركة



 الخزفية-الثمينةغيراملعدنيةالخالئطأنظمةبعضتعطي
 
دريق)أقزى ارتباطا

واليح)الخزفية-الثمينةاملعدنيةالخالئطارتباطمنواضحبشكل(2سم/نيوتن10000-5000بب
.(2سم/نيوتن3000-7000

غيرعادناملمنالخاليةالثمينةاملعدنيةالخالئطمعالخزفياالرتباطلتحسينيمكن
سط علىالرابطةهذهوضعبعدمعدني،مسحوق معالهيبريدمزيجمنرابطةمادةاستخدامالثمينة

ميكرون50-10بسماكةطبقةلتشكلعليهوتكثيفهاتجفيفهايتماملصبوبةالثمينةالخليطة
عليهاالظليلالخزفخبزوعنداملصبوبة،املعدنيةالهياكلمعبقوةترتبطالشبكةتشبهمسامية
 تتشابك

 
املادةركيبتفييدخل.املجهريةاملسامهذهفياندخالهاعبرالطبقةهذهمعميكانيكيا

اليةعذهبيةوخالئطخزفيةومكوناتالغرويوالذهبالذهبمسحوق مثلمختلفةموادالرابطة
.االنصهار

يكون .الخزفو املعدنبينشقوجودعدمالخزفي-املعدنياالرتباطملنطقةاملجهريةالدراساتتبين
حواليتقدرابكوتشتداخلمنطقةشكلعلىالثمينةاملعدنيةالخالئطفيالخزفي-املعدنياالرتباط

خطشكلعلىنةالثميغيراملعدنيةالخالئطفيالخزفي-املعدنياالرتباطيكون حينعلىميكرون،15
.قوي داخليتوترالتماسخططول علىاملعدنفيوينشأتماس،



:مخبريةأخطاء-5
خللأيويؤدياالرتباطهذاشروطأحسنتإذاقوي ارتباطاملعدني-الخزفياالرتباط

:املخبريةاألخطاءهذهمناالرتباطضعفإلىالشروطهذهتطبيقفيمخبري 
املعدنيالخزفياالرتباطضعفإلىاملصبوبةالخليطةسط علىسميكةأكاسيدطبقةتشكليؤدي-

.كروم-نيكلخالئطفيذلكيشاهدماوأكثر
ذلكويؤدينةالثميغيراملصبوبةالخليطةلون لتحسينالصافيالذهبمنمغطيوسيطاستخدام-

الرتباطالتأمينالضروريةاألكاسيدطبقةتشكلإعاقةإلىسميكةالطبقةهذهكانتإذاوخاصة
.املعدنيالخزفي

.جيدشكلبالخليطةسط ترطيبالكثيفالخزفمزيجيستطيعالحيثالخزف،مزجعندأخطاء-
 خزفوالاملعدنبينماالغبارباندخاليسم ممابالغبارملي ةنظيفةغيرغرفةفيالعمل-

 
إلىمؤديا

.بأكملهالعملاالرتباطفشل



:املصبوبةللخالئطامليكانيكيةالتحضيرات-6
دنيةاملعالخليطةسط معالجةالخزفياملعدنياالرتباطلنجاحالهامةالشروطمن

ثمالصب،قناةلةوإزاوتنظيفهاع هاالكاس ياملسحوق إزالةاملعدنيةالنماذجصببعديتم.املصبوبة
انيكيةامليكاملعالجةتهدفكاربوراندوم،وأحجارماسيةأحجاربواسطةاملصبوباملعدنيصقل
:إلىاملصبوباملعدنيللسط 

وتشكلالجهودتركيزملنعاملعدنيالسط عنوالنتوءاتالحادةالحوافإزالة-
.انكسارهإلىتؤديالخزففيشقوق 

التيفيها،والغازاتالهواءاندخالملنعوالتجاويفاملسامخاليةمعدنيةسطوحتأمين-
امليكانيكيةخواصهإلىوتس يءالخزفكتلةفيالخبزعبرتتدخلأنيمكن

.والبصرية
تيارتوجيهيوهباملرملةاملصبوبةاملعدنيةالسطوحبتخريشواإلنهاءالصقلبعدنقوم

املصبوب،ياملعدنالسط علىمجهريةتخريشاتإلحداثعال  بضغطاألملنيومأكسيدحبيباتمن
وتنظيفالخزفي-املعدنيالتماسسط وتوسيعبتكبيرتقومألنهاوضروريةهامةاملرحلةهذه

.املعدنيالسط وتنشيط



:الحراريةاملعالجة-7
عليهازفالخخبزقبلاملصبوبةاملعدنيةوالجسور التيجاننماذجتسخينعمليةتتم

:ذلكمنوالغاية
دأكاسيطبقةوتشكلالسط على(والقصديرالحديدمثل)الثمينةغيراملعادنتوضع-

.الثمينةاملعدنيةالخالئطفي
.املصبوبةاملعدنيةالخالئطبناءفيالكامنةالداخليةالجهودتحرير-
.صبهاعندالخليطةسط علىتوضعهاحالفيالغازيةالفقاعاتخروج-
.م هاوالتخلصاألوساخهذهاحتراقتسخي هاعبريتماألكاسيدطبقةتلوثحالفي-

أفرانفيبوضعهاثمينةمعدنيةخالئطمناملصبوبةللنماذجالحراريةاملعالجاتتتم

املعدنيةالخالئطمناملصبوبةالنماذجأمادقائق10ملدةم980حرارةبدرجةالهواءمنمفرغة
وبعددقيقة،نصفملدةم1035حرارةبدرجةالهواءمنمفرغةأفرانفيوضعهافيتمالثمينةغير
عاليةظافةنلضماناألملنيومأكسيدبواسطةاملعدنيةاألكاسيدلطبقةمرملةأخرى مرةيتمذلك

.املصبوباملعدنيللسط 



:املعدنيالخزفومساوئ مزايا-8
:املعدنية-الخزفيةوالجسور التيجانمزايامن

.للضغوطعاليةمقاومةذيتعويضعلىالحصول -
.تجميليةاملدىطويلةجسور عملإمكانية-
.والجسور للتيجانجيدحفافيانطباق-

:مساوئهاأهمومن
.املعدنحوافظهور -
.الشفوفيةتأمينصعوبة-
.للخزفالتجميلياملظهرإلىتس يءخالئطاستخداماحتمال-
.املعدني-الخزفياالرتباطفيأخطاء-



:الخزفية-السنّيةاملعدنيةالخالئط-9
:أساسيتينمجموعتينإلىتصنيفهايمكنمتنوعةمعدنيةخالئطالخزفمعتستخدم

:ثمينةمعدنيةخالئط-1
خالئطنحاس،-بالديومخالئطفضة،-بالديومخالئط):مثلالبالديومأساسهاخالئط-

.(كوبالت-بالديوم
بالديوم،-ذهبخالئطبالديوم،-بالتين-ذهبخالئط):مثلالذهبأساسهاخالئط-

.(فضة-بالديوم-ذهبخالئط

:ثمينةغير معدنيةخالئط-2
.(كروم-نيكلخالئطبريليوم،-كروم-نيكلخالئط):مثلالنيكلأساسهاخالئط-
.(كروم-كوبالتخالئط):مثلالكوبالتأساسهاخالئط-
.وخالئطهالنقيالتيتانيوم-

من(هليزي دخزفيكتف)خزفيةبحوافمعدني-خزفينظامتطويراألخيرةالسنواتفيتّم 
الخزفيةفللحواالكافيالدعمالنظامهذاويؤمناملعدنية،للحوافالتجميليغيراملظهرتجنبأجل

.الراتنجيةاإللصاقموادباستخدام



.

Preciousالثمينةاملعدنيةالخالئط metal alloys
:إلىلهااملشكلةاملعادنحسبالسنّيةاملعدنيةالخالئطتصنف

 تحوي أيثمينةمعدنيةخالئط-آ
 
 معدنا

 
.ثمينةغيرمعادنإلىباإلضافةأكثرأوثمينا

.ثمينةغيرالخالئطلهذهاملشكلةاملعادنكافةوتكون ثمينةغيرمعدنيةخالئط-ب

:ىإلتكوي هافياألكبرالنسبةاملشكلاملعدنحسبالسنّيةالخالئطتصنيفيمكن
.الفضةخالئط-.الذهبخالئط-
.الكوبالتخالئط-.البالديومخالئط-
.الحديدخالئط-.النيكلخالئط-
.وخالئطهالتيتانيوم-



Goldالذهبيةالخالئط alloys:
.كخالئطبلصافبشكلاألسنانطبفيالذهبيستعملال

.

-Highالذهبمناملحتوى عاليةالذهبيةالخالئط-1 gold alloys:
:(طري )Iنمط

.%83حواليالذهبنسبة
املعرضةغيراملناطقفيفقطتستخدم،90VHN-60الخالئطهذهقساوةتتراوح

.اإلطباقيةللجهود
:(القساوةمتوسط)IIنمط

.%77حواليالذهبنسبة
:(قاس  )IIIنمط

.%74حواليالذهبنسبة
م هافيصنعاإلطباقية،للقوى املعرضةاألماكنفيتستخدم150VHN-120القساوة

.ثابتةوجسور تيجان
:(القساوةعالي)IVنمط

.%68حواليالذهبنسبة
.220VHN-150القساوة



:بالتين-ذهبخالئط
اسمتحت1958عامفيعليهاالخزفلخبزالذهبمناملحتوى عاليةخليطةأول أنتجت

Ceramco)سيرامكوخليطة No. 0)جيلنكواسملتأخذبعدفيماتطويرهاوتّم (1 Jelenko). تتكون
أي)وبالديومبالتين%20-10إلىباإلضافةذهب،وزنهامن%87-78منبالتين-ذهبخالئط

ألجلوالحديدواإلنديومالقصديرمنقليلةوإضافات،(%97حوالييبلغالثمينةاملعادنمنمحتواها
ةطبقتشكيلهاعبربالخزفارتباطهاوتحسين،(182VHNالقساوة)امليكانيكيةالخواصتحسين
فات ،فرأصولونهاالخزفي،-املعدنيلالرتباطالضروريةاملصبوبةالخليطةسط علىأكسيد

19-18)الكثافةوعاليةالثمن،غاليةأنهاكماعالية،بالتأكسدللتآكلومقاومتها

ويعتبر،م1250-1050الذهبيةالخالئطهذهانصهارمدىيبلغ.الوزنثقيلةيجعلهامما(3سم/غ
 ماحدإلى

 
مساوئ ومن.الخبزحرارةفيواالنصهارللتشوهتتعرضأندون عليهاالخزفلخبزمناسبا

لالرتخاءالضعيفةومقاومتها،(90Gpa)مرونتهاحدانخفاضثم ها،غالءإلىباإلضافةالخالئطهذه
(448Mpa)خبزأثناءاملشاكلبعشظهور إلىذلكويؤدي%10-4مناالستطالةمقدارتبلغحيث

.عليهاالخزف



Lowالذهبمناملحتوى منخفضةالذهبيةالخالئط gold alloys:
،IIIنمطالذهبخالئطخواصعامبشكلالخالئطلهذهامليكانيكيةالخواصتقارب

ليلةقوهيوالجسور التيجانلصنعالخالئطهذهتستخدملذلكوقاسية،قويةفهيوبالتالي
.حوافهاانطباقلصعوبةاملصبوبةللحشواتاالستخدام

:فضة-بالديوم-ذهبخالئط
انتيجلصنعواملستخدمةالذهبمناملحتوى عاليةالذهبلخالئطاألولىالبدائل

نبيماتتراوحبنسبةبالديومعلىوتحوي ،%55حواليتبلغالذهبنسبة.الخزفية-املعدنيةوللجسور 
هذهأبعادتتبدل.والقصديروالكاديوماإلنديوممنقليلةوكميات%15-10وفضة20-30%

كمايها،علالخزفخبزعندأهميةولهذا.الذهبمناملحتوى عاليةالخالئطمنأقلبنسبةالخالئط
،(110Gpaاملرونةحد)الذهبمناملحتوى عاليةالذهبيةالخالئطمنأعلىمرونةحدتملك

تلّون تسببالخالئطهذهولكن.(3سم/غ14-13.5)كثافةأقلوهي،(218VHN)أعلىوقساوتها
 أصفرالخزفلون ليصب الفضة،علىالحتوائهاالخزف

 
.مخضرا



:بالديوم-ذهبخالئط
شكلةملحلالسبعينات،منتصففيالفضةمنالخاليةبالديوم-ذهبخالئطتطورت

هذهتتكون عاموبشكلOlympiaاسمهاوكان1975عامذهبيةخليطةأول .بالفضةالخزفتلّون 
،وزنهامن%50منالخالئط

 
ديروالقصاإلنديوممنقليلةكمياتإلىباإلضافةبالديوم%40وذهبا

.والكادميوم
 مرونتهاوحدجيدة،الخالئطلهذهالخضوعومقاومة(220VHN)قساوةإن

 
جيدأيضا

(124Gpa)،هيةالواضحسي تهاولكن.فضة-بالديوم-ذهبخالئطبثمنمقارنتهيمكنثم ها
باطارتيزالالذلكورغمللخزف،الحراري التمددمعتوافقهاوعدمالحراري تمددهاقيمانخفاض
،الخالئطهذهمعالخزف

 
مقاومة)خاءلالرتميلهاويقاربممتازة،بالتأكسدللتآكلومقاومتهاكافيا

الغنيةالخالئطارتخاءقيمعلىوتتفوق فضة،-بالديوم-ذهبخالئطارتخاءقيم(572Mpaالخضوع
 .بالذهب

 
 الخالئطهذهإلىأضيفوحديثا

 
الفضةمنقليال

.الحراري التمددعامللتحسين(%5منأقل)



:فضة-بالديومخالئط
سيرام-ويلاسمتحت1970عاماألسنانطبفيفضة-بالديومخليطةأول 

Will- Ceram W- ،%12-3قصدير،%40-30فضةبالديوم،%60-50منالخالئطهذهتتركب1
أبيضونهالالخالئطوهذه.والزنكوالكادميومالبالتينمنقليلةكمياتإلىباإلضافة%6-0إنديوم

.الفموي الوسطيفبالتأكسدللتآكلعاليةمقاومةتملكالفم،فياستخدامهاعندبريقهاعلىوتحافظ
ةاملعدنيبالخالئطمقارنتهعنداألعلىوهو150Gpa-120مرونتهاوحد242VHحواليعاليةقساوتها

15-14.5الحراري تمددهاعاملالبالديوم،خليطةعلىالخزفخبزعندهاويفضلاألخرى،الثمينة

11.1وكثافتها،531Mpaللخضوعومقاومتها،م1250-1150انصهارهاحرارةودرجة،م/10-6
إلىالخزفلون تغّيرمساوئهاأهمومنجيدةبالخزفالخالئطهذهارتباطخواصإن.3سم/غ

 األخضر
 
الخزفمنواعأنطورتاملشكلةهذهولحل.الفضةمنكبيرةكميةعلىالخليطةالحتواءنظرا

-Willخزفمثلبالفضةالتلّون لتقاوم CeramوخزفIvoclar.
بالخزف،الخالئطهذهلربطمساعدةوسائلاستخدامالشركاتبعضاقترحتكما

معدل،زفخمثل)الخزففيالفضةاندخالبمنعهابالفضةالخزفتلّون منالوسائلهذهوتخفف
.(الخ...غرويذهبقيراط،24نقيذهب



:نحاس-بالديومخالئط
وتملكرمادي،أبيضنحاس-بالديومخالئطلون .Optionاسمتحتكانتم هاخليطةأول 

.%10-2غاليوم،%5-0إنديوم،%15-5قصدير،%10-5نحاس،%80-75بالديوم:التاليالتركيب

:امليكانيكيةخواصها
.425VHالقساوة-
.96Gpaاملرونةحد-
.900Mpa-500الشدمقاومة-

.م/1410-6-13.5الحراري التمددمعامل-
.م1200-1100االنصهارحرارة-
.1145Mpaالخضوعمقاومة-
.3سم/غ10.6النوعيةالكثافة-



الخليطةط سعلىسميكةأكسيدطبقةتشكلفيالخالئطهذهإلىالنحاسإضافةتتسبب
،Opackيةالخزفالظليلةباملادةتغطيتهاعمليةيصعبالذياألمرللحرارةتعرضهاعنداملصبوبة
ينحلزبالغاالخليطةصهرعندلذلكللكربون عاليةكيميائيةوشراهةميللهالبالديومومعدن
.املصبوبةطعةالقفيمسامحدوثفيتتسببوالتيللخليطة،البلوريالتركيبفيويندخلالكربون 

رتخاءاال ومقاومةوصبها،صهرهالصعوبةصعبالخالئطهذهمعالتعاملفإنعاموبشكل
يعيقذيالاألمرفضة،-بالديومخالئطفيالحالهوكماعاليةليستنحاس-بالديومخالئطملعظم

.املدىطويلةجسور صنعفياستخدامها

:كوبالت-بالديومخالئط
عأنوابعضفييفيدعال  حراري تمددعاملتملك.كوبالت%5-4بالديوم،وزنهامن88%

لونهافاءوإختغطيتهايصعباللون غامقةأكسيدطبقةتشكيلاألساسيةسي تهاولكنالخزف،
 
 
 صنعتوقدالرقيقة،الحوافعندخصوصا

 
Jelenkoباسمتجاريا PTM 

 
/Jenericخليطةوأيضا

Pentron APF.



: كروم-خالئط كوبالت
-4، مولببببدين %30-27، كبببروم %65-62كوبالبببت : تتكبببون هبببذه الخالئبببط بشبببكل أساسببب ي مبببن

مببن % 3أقببل مببن مببع إضببافات قليلببة مببن الكربببون وتنغسببتين والحديببد والسيليسببيوم ومنغنيببز بنسبببة% 6
. وزن الخليطة

، كمببا أن الخليطببة املنصببهرة تملببك م1300مببدى انصببهار هببذه الخالئببط عببال  فهببو أعلببى مببن 
ببون هبي عناصبر املولبدين والتنغستين والكر . لزوجة منخفضة واملسؤول عن هذه السيولة هو الكوبالت

. يشكل الكوبالت والكروم خليطة متجانسة. مقوية ومقسية للخليطة
زف عليهببببا، تببببّم إجببببراء بعببببض التعببببديالت فببببي تركيببببب هببببذه الخالئببببط لتصببببب  مناسبببببة لخبببببز الخبببب

، %5-0باإلضبببببافة إلبببببى تيتبببببانيوم % 6-0، مولببببببدين %32-20، كبببببروم %70-50كوبالبببببت : فأصبببببب  تركيبهبببببا
%. 2-0.6، نيوبيوم %12-0،تنغستين %5-0سيليسيوم 

: تملك هذه الخالئط الخواص التالية

. 400VH-280القساوة -. م1350درجة انصهارها فوق -
%. 11-5االستطالة -. 250Mpa-180حد املرونة -
. 1000Mpa-350مقاومة الشد -

. م/ 1510-6-14معامل التمدد الحراري -



:النيكلأساسهاسنّيةمعدنيةخالئط
:كروم-نيكلخالئط

ولهالخزفية،ا-املعدنيةوالجسور للتيجاناملصبوبةالهياكللصنعالخالئطهذهتستخدم
وإضافات،%3-0سيليسيوم،%10-0مولبدين،%26-12كروم،%82-60نيكل:التاليالتركيب

.ونيوبيوموغاليومواألملنيومالتيتانيوم،منقليلة

عتبرويكروم،-كوبالتخالئطمنأقلانصهارومدىبقساوةكروم-نيكلخالئطتتميز
ؤديتخزفية،-معدنيةجسور ولصنعمصبوبة،وجسور تيجانلصنعاستخدامهاعندميزةذلك

إضافةيسيطرالخليطة،متانةتحسينفييساهمالذيNi3Alمركبتشكلإلىاألملنيومإضافة
.املعدني-الخزفياالرتباطيحسنوبالتاليالسط ،أكسدةعلىنيوبيوم



:بريليوم-كروم-نيكلخالئط
-62منبوبةاملصاملعدنيةوالجسور التيجانلصنعاملستخدمةكروم-نيكلخالئطتتكون 

يليكون وسومنغنيزواألملنيوماملولبدينمنقليلةكمياتإلىباإلضافةكروم%22-11نيكل،82%
-0.5بينماتراومتبكمياتالبريليومويضاف.وزرقونيوموتيتانيومونيوبيوموحديدوغاليوموكوبالت

،(357VH)ةقساو بيريليوم-كروم-نيكلخالئطتملكاإلضافاتلهذهونتيجةالخليطة،وزنمن2%
مننيحسكروم-نيكلخالئطإلىالبريليوممنالقليلةاإلضافةوإن.(800Mpa)الخضوعومقاومة
.انصهارهامدىويخفضسيولتها

:كوبالت-كروم-نيكلخالئط
ذهوله.والكربون املنغنيزإلىباإلضافةكوبالت%15كروم،%25نيكل،%54:منتتكون 

السماتهذهتسهلمنخفضة،خضوعهاومقاومةقساوةمعوالتطريقللسحبجيدةقابليةالخالئط
.الزرعأثناءنحتاجهاقدالتياملادةتشكيلإعادةمن



:التيتانيوم
عالية،لتأكسدباللتآكلالتيتانيوممقاومةمنخفضة،وكثافتهالثمن،رخيصالتيتانيوم

 عاليةانصهارهدرجةجيد،حيوي بتوافقويتمتع
 
.م2000حواليجدا

 املقدمالتيتانيومإن
 
 ليستجاريا

 
 نقيا

 
-0.18)كسجيناألو منضئيلةكمياتعلىيحتوي بلتماما

متحدة(الوزنمن%0.50-0.20)وحديد(أوكسجينالوزنمن0.40%
.التيتانيوممع

ألناآلن،إلىةسنيّ أبحاثبمخابرفقطتتمالتيتانيوممنمتحركةأوثابتةترميماتصنع
 يزالالوالصبالصهرتكاليف

 
 صعبا

 
.ومعقدا

نمرقيقةطبقةيشكلفإنهقصيرةولفترةم800حرارةدرجةإلىالتيتانيومتسخينعند
األكاسيدقةطبتصب طويلةولفترةاألعلىالحراريةالدرجاتفيسطحهعلىامللتصقةاألكاسيد
تميلتانيومالتيسط علىللخزفاملتكرر الخبزعمليةخاللسطحهإلىااللتصاقوقليلةمسامية
الخزفيالرتباطايعيقمماالتقشرإلىالتيتانيومسط علىاملوجودةاألكاسيدمنامللتصقةالطبقة
.املعدني



:التيتانيومخالئط
 األكثرالتيتانيومخالئطإن

 
بالديوم30-تيتانيومخالشطهياستخداما

(Ti- 30Pd)،نحاس20-تيتانيوموخالئط(Ti- 20 Cu)،فاناديوم15-تيتانيوموخالئط(Ti- 15 V)،
-Ti)فاناديوم4-أملنيوم6تيتانيوموخالئط 6 AL- 4V).

:الخواص
.985Mpa-700مناملختلفةالتيتانيوملخالئطاملطلقةالشدقوى تتراوح-
.(%0.2ارتخاء)860Mpa-560خضوعمقاومة-
.117Gpa-110املرونةحد-
.الكرومبخالئطشبيهةهيالتيتانيوملخالئطالشدفخواصاملرونةحدوباستثناء-

خوفيصنعولكنعليها،الخزفلخبزفاناديوم4-أملنيوم6-التيتانيومخليطةتستخدم

رقةبطيصنعفهوالنقيالتيتانيوماستخدامأما(م/910-6)يبلغمنخفضحراري تمددذوخاص
/Jenericشركةطورت،Proceraخزفإلىويحتاجخاصة Pentronمفاناديو -أملنيوم-تيتانيومخليطة
(R/ Jenericلشركةالنقيوالتيتانيوم،%9وتطاول (100Mpa)مناسبةشدبقوة(2 (R/ قوةلديه(1

.%15وتطاول 1000Mpaشد



:البيولوجيةالتأثيرات
تقنيةويرلتطالجهودمناملزيدإلىوخالئطهللتيتانيومالحيوي التوافقخاصيةتدفع

وإلىسني،مخبريأفيوخالئطهالتيتانيوممنسنّيةتعويضاتبصنعتسم الثمنورخيصةبسيطة
CAD)بالكمبيوتروتصميمهتصنيعهيتماآلن & CAM)ويستخدم 

 
قلبصماماتإلنتاجروتينيا

.سنّيةوزرعاتمفصليةوتعويضات



 لحسن اصغائكم
 
شكرا


