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المقدمة

فیھ استخدامات ان تقنیات تشكیل المعادن والمواد اصبحت ذات أھمیة في عصرنا ھذا  الذي تعددت 

  المواد بصورة ھائلة في مختلف المجاالت .

وتتمیز االعمال الیدویة المنفذة من الحدید وااللمنیوم والنحاس والزجاج والمرایا بالجمال واالبتكار معا 

ا من انواع الفنون التطبیقیة فأن افكارھا تتمیز باالبتكاروالتي اعتمدت على  ً اساسیً ولكونھا جزءا

  دویة في تنفیذ العمل لغرض تدریب الطالب على استخدام الخامات انفة الذكر .المھارات الی

یھتم كتاب االعمال الیدویة في التعرف على االھداف العامة والخاصة لكل مادة وذلك من خالل التعرف 

على العدد واالدوات المستخدمة في اعمال وتشكیل المعادن مثل الحدید كاللحام والقطع والثني والكبس 

والسحب ، مع اضافة تمارین تطبیقیة . والتعرف على العدد واالدوات المستخدمة في تشكیل االلمنیوم 

مع معرفة مقاطع االلمنیوم ، وطریقة تثبیت الزجاج بااللمنیوم ، كما ضم الكتاب االدوات المستخدمة في 

ج والمرایا والتعرف عملیة الطرق والنقش على النحاس وطرق الرسم علیھ ، وكیفیة الرسم على الزجا

  على االدوات المستخدمة في عملیة الرسم ، كما تضمن طریقة تشكیل المرایا على الجدران .

ونحن في ھذا الكتاب نسھل للطالب امتالك المعلومات والمھارات االساسیة التي تتیح لھ التعبیر عن 

، ویكون للمدرس الدور االرشادي نفسھ إذ یشكل الطلبة المحور واالساس لعملیة التعلم في ھذا المنھاج 

  والتوجیھي .

من ھذا المنطلق نأمل ان یكون ھذا الكتاب خیر معین لزمالئنا المدرسین وطلبتنا االعزاء من اجل تحقیق 

  االھداف التربویة السامیة .

وفقنا  وفي الختام نتقدم بفائق الشكر واالمتنان الى كل ما أسھم في إخراج ھذا الكتاب ، آملین ان نكون قد

 في تألیفھ بما یخدم الرسالة التربویة .

 وهللا ولي التوفیق

 المؤلفون 
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  الرسم على الزجاج والمرایا الفصل السادس:

    فن الرسم على الزجاج والمرایا

    االدوات والخامات المستخدمة عند الرسم 

    زخرفة الزجاج وطرق تلوینھ
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    تشكیل المرایا على الجدران 

    اسئلة الفصل الرابع 

 

  قواعدالعمل واعتبارات السالمة المھنیة
تخضع شروط السالمة في ورش العمل للعدید من تقییمات المخاطر المختلفة وقواعد السالمة 

واالمان لممارسات العمل التي یجب مراعاتھا وااللتزام بھا من قبل مستخدمي ورشة العمل وتطبیقھا من 

بسبب األنشطة  المختلفة التي تجري في ورش العمل ، اذ یقتصر استخدام  قبل الشخص المسؤول عنھا

  االجھزة واالدوات على األفراد المدربین والذین یمتلكون الخبرة الالزمة.

  

  PPE (personal protective equipment(معدات الحمایة الشخصیة 
الورش للمخاطر الغرض من أستخدام معدات الحمایة الشخصیة ھو تقلیل تعرض مستخدمي 

لتقلیل المخاطر إلى مستویات مقبولة تتطلب معدات الحمایة الشخصیة, وتتضمن ھذه المعدات مجموعة 

واسعة من مالبس واقیة أو خوذات أو نظارات واقیة أو غیرھا من المعدات المصممة لحمایة جسم 

  مرتدیھا من اإلصابة أو التلوث .
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ایة الفیزیائیة والكھربائیة والحرارة والمواد الكیمیائیة واألخطار تشمل المخاطر التي تعالجھا معدات الحم

البیولوجیة والجسیمات المحمولة في الھواء. یمكن ارتداء معدات الحمایة ألغراض السالمة والصحة 

  المھنیة المتعلقة بالعمل .

  ) معدات السالمة المھنیة1شكل رقم (         

ا  ً بین مرتدیھا (المستخدم) وبیئة العمل, یمكن أن یسھم التصمیم وتوفر معدات الوقایة الشخصیة حاجز

المریح الجید في ھذه المعدات في ضمان ظروف عمل آمنة وصحیة من خالل االستخدام الصحیح 

  لمعدات الحمایة الشخصیة.

ا وتدریب سلوك بشري أكثر فاعلیة على استخدامھا.  ً  تسعى السالمة المھنیة إلى تصمیم آالالت أكثر أمان

تأتي معدات الحمایة الشخصیة في المرتبة األخیرة في التسلسل الھرمي للضوابط ,اذ ان سالمة ورشة 

العمل ھي مسؤولیة الجمیع ، وقد تم وضع القواعد االتیة لضمان سالمة جمیع الطالب والموظفین, الذي 

  یتطلب االطالع ومعرفة قواعد السالمة بعنایة قبل دخول ورشة العمل.

  - العمل: قواعد ورشة
  . احضار مسؤول الورشة عند وصولك .1

 ارتداء المالبس واألحذیة المناسبة ,استخدام نظارات السالمة, وحمایة السمع . .2

3. . ً   إزالة الخواتم والحلي قبل تشغیل الماكینات ألنھا یمكن أن تشكل خطرا

 یجب ربط الشعر الطویل من الوسط واالطراف. .4

 اسأل عن كیفیة استخدام األدوات بأمان. .5

ً في األماكن المناسبة ، وقم بتنظیف منطقة  .6 تأكد من أن أي أدوات كنت تستخدمھا قد تم وضعھا بعیدا

  عملك وإحضار طاقم ورشة العمل.
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  حافظ على منطقة عملك مرتبة . .7

  نظف أي اجزاء تسقط على منضدة العمل واالنسكابات مباشرة. .8

  اغسل یدیك بعد استخدام المعدات والمواد .9

  أو شراب في ورشة العملعدم احضار طعام  .10

  الحفاظ الى الھدوء وعدم العبث والمزاح في ورشة العمل.  .11

    تحذیرات مھمة في الورش
یجب ارتداء أحذیة السالمة أو األحذیة المغلقة في الورشة. ال تدخل تحت أي ظرف من الظروف  .1

  بدون ھذه األحذیة ، وال توجد استثناءات لھذه القاعدة.

بتشغیل األدوات واآلالت (قد یؤدي االصطدام أو التشابك قد تؤدي إلى ابتعد عن أي شخص یقوم  .2

  إصابة خطیرة لك أو للمشغل)

 ال تتحدث إلى أي شخص یشغل المعدات واآلالت الكھربائیة . .3

  قم بإعالم مسؤول الورشة على الفور بأي معدات معیبة أو مكسورة.  .4

 درة ورشة العمل. یجب اإلبالغ عن جمیع الحوادث والجروح والخدوش قبل مغا .5

ً ، یجب إبالغ مسؤول ورشة العمل بھ . .6  في حالة وقوع حادث ، مھما كان صغیرا

یجب على الطالب الذین یعانون من أي مشاكل صحیة قد تؤثر على السالمة في مكان العمل (مثل  .7

  األدویة ونوبات الصرع) اإلبالغ عن ھذه الحاالت إلى طاقم ورشة العمل

الكیمیائیة (مثل المواد الالصقة والدھانات) والتاكد من سالمتھا ومع یجب فحص جمیع المواد  .8

  مسؤول الورشة قبل االستخدام.

فكر قبل ابداء اي رد فعل على أي طارئ في ورشة العمل ، وتأكد من أنك تتفاعل بأمان قبل  .9

 المساعدة في حالة الطوارئ. 

 بذلك.ال تحاول مكافحة أي حریق إال إذا تم تدریبك على القیام  .10

  ) یمثل اھم العالمات التحذیریة في الورش 2شكل ( 



9 
 

  

 

  البد من توفر الشروط الصحیة والبیئیة داخل ورشة العمل ومنھا :

  الشروط العامة - 1
 توفیر مصادر التھویة الطبیعیة الالزمة . -
 توفیر وسائل إطفاء الحرائق . -
 توفیر مصدر دائم للمیاه من الشبكة العامة . -
 . الصناعي –للصرف الصحي  تواجد شبكة عامة -

 الشروط الخاصة  -  2
توفیر نظام تھویة وسحب آلي لخفض تركیز االنبعاثات الحراریة والحفاظ على  -

 درجة الحرارة .
 التخلص اآلمن من المخلفات السائلة بعد معالجتھا . -
 تجمیع المخلفات المعدنیة للتخلص اآلمن منھا ( البیع ) . -
 الواقیة وسدادات األذن . استخدام القفازات والنظارات -
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  أعمال وتشكیل الحدید
  
  

  

  

  . تعریف الطالب في ھذا الفصل على خامة الحدید    

  

  

  
  

  

  

  

 ان یتعرف الطالب  على استخدامات الحدید المشغول في اعمال الدیكور . -
دد المستخدمة في ربط المشغوالت الحدیدیة . ان یتعرف الطالب - ُ  على انواع الع
ان یتعرف الطالب على انواع الطالءآت والدھانات المستخدمة لمعالجة المشغوالت  -

 الحدیدیة وطرق وقایتھ.
 ان یتعرف الطالب على طرق تشكیل الحدید  -

  

  

  

 الفصل االول

 الھدف العام 

  الخاصة االھداف     
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  تعریف الحدید 1-1
  

ً في القشرة  االرضیة بعد االوكسجین والسیلكون وااللمنیوم ، ویبلغ الحدید ھو العنصر الرابع شیوعا

% ، أي أن كل مئة طن من الصخور تحتوي على خمسة أطنان من الحدید  5متوسط نسبتھ فیھا حوالي 

% وعلى ھذا یصبح معامل التركیز لركازات الحدید 30وتبلغ أقل نسبة للحدید في ركائزه حوالي 

  ر الحدید على وفرتھ إال بعد أن ظھر النحاس والبرونز.% ، ولمن المتناقضات إال یظھ6حوالي 

% 95والحدید ھو أكثر الفلزات استخداما في الوقت الحالي ، فیقدر أن ركازات الحدید تشكل حوالي 

ً كما أن أنتاجھ السنوي یبلغ  بالحجم من مجموع أحجام الركازات الفلزیة المستخرجة من المناجم سنویا

,ویمكن تقسیم المعادن الحدیدیة بصفة عامة الى في االستخدام وھو االلمنیوم ضعف الفلز الذي یلیھ  15

  نوعین رئیسیین ھما : 

 % كاربون .2الصلب ( الفوالذ) : وھو سبائك الحدید التي تحتوي على اقل من  .1

تقع معامل ,و%).6 - %2الزھر ( اآلھین ) : وھو السبائك التي تحتوي على نسبة أعلى من ذلك (  .2

الحدید والصلب في محافظة البصرة وھي تنتج نوعا من الحدید یدعى بالحدید اإلسفنجي تصنیع 

وفي ھذه المعامل یستخدم الغاز الطبیعي المصاحب لخروج النفط الخام بدال من الفحم في عملیة 

اختزال خامات الحدید التي منھا السكراب . وینتج المعمل انواعا مختلفة من مقاطع الحدید منھا 

  ان المدورة أو المربعة وحدید الزاویة وحدید الشلمان .القضب

وھي من المشاریع الرائدة في القطر في الوقت الحاضر حیث  1977لقد تم إنشاء ھذه المعامل في عام 

  یتم استخدام التكنولوجیة الحدیثة فیھا .

  ترجع أھمیة استخدام الحدید لعدة أسباب :

 المالءمة المالئمة لمعظم االعمال الصناعیة واالنشائیة قوتھ الشدیدة , ومواصفاتھ الفیزیاویة .1

قابلیتھ لتكوین سبائك مع معظم الفلزات االخرى بمواصفات متعددة لتلبیة معظم االغراض الصناعیة  .2

   والتكنولوجیة .

  أنواع مقاطع الحدید واستعماالتھ  1-2
االنشائیة والتزینیة أو كھیكل نحتي للحدید أشكال اخرى تتمثل ھي المقاطع وتدخل جمیعھا في االعمال 

  تكون الواجھات الجمالیة والتزینیة .

) وتختلف في السمك واالطوال Iفمن الناحیة االنشائیة ھناك المقاطع المسماة ( الشیلمان ) والتي شكلھا (

 ) وغالبا ما تستعملI) وتكون تقریبا متساویة االبعاد وشكلھا HEB)(HEA)وكذلك انواع اخرى  مثل (

  في بناء السقوف ( العقادة ) .
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) وحدید الساقیة ، Lوھناك أنواع من حدید الزاویة متساویة االبعاد للجھتین أو مختلف والذي شكلھ (

) ً ) T section) ( L section) وھناك أنواع اخرى مثل UPN) (UPA)وفیھ نوعین المسماة علمیا

  أو شكل مقاطع إطارات الشبابیك واالبواب .

ً ھي (حدید الزاویة) ومقاطع الحدید وفیما ی تعلق بأعمال الدیكور فإن اكثر مقاطع الحدید استخداما

المذكورة اعاله في إطارات الشبابیك واالبواب وكذلك حدید الساقیة ذات االبعاد الصغیرة ویستعمل حدید 

  الزاویة والساقیة كھیكل إنشائي ألعمال الدیكور . 

  

  

  

  

  

  واع مقاطع الحدید) ان1-1شكل رقم(        

  أستخدامات الحدید في اعمال الخرسانة  1-3
في مجال االعمال المدنیة ( االنشائیة ) تستخدم قضبان الحدید ألغراض تسلیح المنشآت والدور السكنیة 

وفي جمیع أعمال الخرسانة واألسس واالعمدة والجسور والسقوف للمنشآت الضخمة في االبنیة متعددة 

  ... الخ . الطوابق والسدود

وھناك عدة أنواع من حدید التسلیح تختلف فیھ سمك أقطارھا وسطوحھا الخارجیة وفي أطوالھا أھمھا 

  ھي : 

  ) 2- 1كما في الشكل (  Plain Barالحدید األملس       

 )3-1كما موضح في الشكل (  Deformed Barالحدید المحزز   - أ

 ).  4-1یستخدم ألغراض تسلیح األرضیات والحواشي،كما في الشكل (  B.R.Cحدید المشبكات   - ب

وھي أربعة PSIباوند على االنج المربع  240,000ولھ قوة شد تعادل  Strandالـ  حدید  - ت

أضعاف قوة شد الحدید األملس والمحزز ویستخدم ھذا النوع في الجسور مسبقة الصب ولھ طریقة 

ع الحدید . أما الحدید األملس والمحزز فلھ أقطار متعددة تبدأ من ( خاصة في تنفیذه تختلف عن بقیة أنوا

م ) وتستخدم أقطار شیش 12أو9أو  6) ملم ، وبأطوال قیاسیة ھي (  36......الى  12،  10، 8

ملم  في أعمال حسب المساحات الصغیرة كغرف الدور السكنیة  16الحدید الصغیرة ما بین عشرة الى 

) ملم فیستفاد منھا في صب الجسور والسقوف  36 –  20االقطار من (  والمنشآت البسیطة أما

واالعمدة الكبیرة وفي المنشآت الضخمة وان الفرق بین الحدید االملس والمحزز ھو أن االخیر لھ قوة 

 احتكاك مع الخرسانة اكبر من االملس وھذا لھ تأثیر إیجابي في حسابات التحمل للخرسانة . 
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  ) یوضح الحدید المحزز  3- 1شكل (        ) الحدید االملس                    2- 1شكل (        

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) یوضح حدید المشبكات4-1شكل ( 

  الحدید والصلب للحدادة واللحام  1-4
  خامات الحدید والصلب تنقسم اساسا الى قسمین بالنسبة إلمكان حدادتھا أو لحامھا وھما :

یمكن حدادتھ أو لحامھ بالطرق العادیة ، دون الحاجة الى مھارة خاصة أو معدات حدید أو صلب  .1

 خاصة أو تكنولوجیا خاصة وذلك بنجاح تام .

حدید أو صلب یحتاج في حدادتھ أو لحامھ الى مھارة خاصة ومعدات خاصة وتكنولوجیا خاصة كي  .2

 یتم ذلك بنجاح تام .

إن مصانع الصلب تنتج لورش الحدادة واللحام خامات جاھزة ذات قطاعات مختلفة ( مستدیرة ، مربعة 

، مبططة ، مسدسة ، ومثمنة ) ، بمقاسات مختلفة تنتجھا باالسترشاد بالمقاسات المعیاریة الموصى بھا 

لشحن والتخزین وھذه من قبل الجمعیات الھندسیة لتوحید اإلنتاج بغیة أنتظام وراحة عملیة التداول وا

تكون في جداول یحسن دائما الرجوع الیھا وھي تباع بالكیلو غرام للكمیات الصغیرة وبالطن للكمیات 

  الكبیرة. 
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  وقایة الحدید من الصدأ  1-5
یطلى الحدید بأنواع مختلفة من المواد المتنوعة لغرض وقایتھ من الصدأ حیث تقوم ھذه المواد على منع 

ع كل من الرطوبة والھواء وتستعمل بعض منتجات تقطیر النفط الخام مثل ( الكریز ) تماس الحدید م

لغرض الطالء وھذه المفتوحات ال تعطي شكال جمیال للحدید لكونھا تجمع الغبار واالتربة . وفي اغلب 

االحیان یطلى الحدید باصباغ خاصة تحتوي على أوكسید الرصاص االحمر أو كرومات الخارصین 

أكسده أما حدید أنابیب میاه الشرب أو صفائح الحدید التي تصنع منھا خزانات المیاه فانھا تطلى لمنع ت

بعنصر الخارصین ویسمى الحدید في مثل ھذه الحالة ( بالحدید المغلون ) وتدعى محلیا صفائح الحدید 

حلیا بـ( التنك ) ومنا المغلون ( الجینكو) وإذا طلیت الصفائح الرقیقة من الحدید بالقصدیر فإنھا تدعى م

  تصنع علب حفظ االطعمة .

    طرق حمایة المعادن من الصدأ  1-6
الوقایة بإضافة عناصر سبائكیة : كإضافة النیكل أو الكروم للصلب وھذه العناصر تمنع حدوث   . أ

 الصدأ أو تقلل منھ .

 الوقایة بالطالء بالمعادن : وھي انواع منھا :   . ب

بااللمنیوم أو الكروم ، إذ تكون طبقة واقیة تحمي المعدن الداخلي من التغطیة بواسطة الطالء  .1

 الصدأ.

التغطیة بطریقة النثر : وتتلخص في نثر المعدن المصھور بالھواء المضغوط من جھاز خاص على  .2

 سطح المعدن ویغطي بھذه الطریقة الصلب بالزنك .

بألواح معدنیة رقیقة من معادن تقاوم التغطیة بضغط طبقة واقیة : تكسي االجزاء المطلوب وقایتھا  .3

 الصدأ والتآكل مثل اكساء الحدید بألواح من النحاس االصفر .

الوقایة بالتغطیة غیر المعدنیة : أي بطالء سطح الجزء المعدني بالطالء أو الالكیھ وتستعمل كثیرا  .4

ً طالء الزیت والمینا ویجب التغطیة با لطالء ھو تشقق الطالء لبساطتھا ، واكثرانواع الطالء انتشارا

 وتمریره للرطوبة .

الوقایة بمعاملة الوسط الخارجي : تتلخص في إزالة المركبات الضارة التي یتسبب الصدأ عنھا كأن  .5

أو یضاف الى الماء مواد تقلل من ضرره مثل إضافة –یزال باالوكسجین من الماء لمنع الصدأ 

نظام تبرید محركات االحتراق الداخلي فیمنع % في 0,5بیكرومات البوتاسیوم نسبة  –كرومیك 

 ھنا حدوث الصدأ.
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  الحدید المشغول أو المطروق في اعمال الدیكور  1-7
عرف الحدید المشغول أو المعماري المطروق باستعماالتھ المختلفة والمھمة ضمن االعمال االنشائیة 

المعماریین وكذلك مصممي الدیكور وجمیع المختلفة والعدیدة والتي أخذت النصیب االكبر من اھتمامات 

العاملین في مجال التصمیم الداخلي  ویتمثل استعمال الحدید كخامة أساسیة في أعمال االنشاء كحدید 

التسلیح لالساسیات والسقوف وكذلك االعمدة الخرسانیة ، ویتعدى االستعمال لیشمل مكمالت اإلنشاء 

)  واألسوار 5-1ي صناعة االبواب الخارجیة كما في الشكل (والمتمثلة بالحدید المشغول والمستخدم ف

)  وأیضا المحجرات وكذلك ( الكتائب) المستعملة للنوافذ كما في 6-1والساللم الحدیدیة كما في الشكل ( 

  ) وأخیرا الحلي المعماریة .7-1الشكل ( 

  

              

  

               

  

  

  

  

  

 المحجرات الحدیدیة) یوضح 6-1شكل ( یوضح الحدیدفي االبواب الخارجیة) 5-1شكل (
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 ) یوضح كتائب الحدید7- 1شكل (                                          

  

بعد إعداد التصمیمات الزخرفیة المطلوبة لھ یجب العنایة  وعند تنفیذ أعمال أو منتجات الحدید المشغول

انحناءاتھا وتفرعاتھا مع التأكید على ارتباط او زیادات لحامیة قد تؤثر بتوزیع وحداتھ ، وضبط جمیع 

  على السطح الخارجي فتقلل من جمالیتھ .

وبشكل عام یتأثر الحدید ( كحدید االبواب والشبابیك والمحجرات وغیرھا ) المستعمل ضمن أعمال 

ة بالرطوبة والماء ، لذا یلزم تثبیتھا البناء أو بداخل الفضاء الداخلي بالعوامل الجویة المختلفة والمتمثل

تقریبا) في داخل الجدار ، وفي حالة تثبیت البوابات الحدیدیة  10cmأوال بإدخالھا مسافة ال تقل عن (

) ، ویتم التثبیت 20cmالضخمة فیجب ان ال تقل المسافة التي تدخلھا الوصالت المثبتة لالبواب عن (

  ) . 1:3والرمل وبنسبة ( بالبناء ( بالطابوق) بمونة األسمنت 

وبعد أتمام عملیة التثبیت یجب صبغ ( دھان ) السطوح الحدیدیة الظاھرة والمعروضة للجو بأصباغ 

مانعة للرطوبة ( العزلة للرطوبة والمسماة رادلیت ) ، ویفضل أیضا صبغ الوصالت المثبتة التي تدخل 

  .ضمن البناء قبل إدخالھا مع مراعاة جفافھا وجودة صبغھا 

 ً وصبغ (الرادلیت) ھذا یحمي السطح الحدیدي ویحفظھ من الصدأ الذي یمكن أن یؤثر علیھا مستقبال

ً . ویدھن السطح بعد دھان الطبقة  والذي بدوره یسببھ اضرارا تدریجیة بالغة قد تنتھي بتآكل الخامة تماما

  العازلة بالبویة اللماعة واالصباغ الدھنیة باللون المطلوب .

ء عملیات اإلنھاء ( التشطیب ) والتجمیل االخیرة على المنتجات الحدیدیة باستخدام بعض ویمكن إجرا

  المعادن االخرى كااللمنیوم أو النحاس االصفر أو االحمر.

ویراعى في أعمال الحدید المشغول مالءمة ثخاناتھ مع قیاس الحشوة ومتانتھا للتحمل ضمن 

ق المحلي بالطن ، وینتج محلیا بكمیات كبیرة ویصنع الكلفنایز االستعماالت المختلفة  ویباع الحدید بالسو
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 عملیات التشكیل بالحدادة الیدویة

)Galvanized Ironبتغطیس الصفائح الرقیقة والنظیفة من الحدید في  (الجینكو) ) المعروف بـ

الخارصین المنصھر ، بحیث تتكون طبقة رقیقة من الخارصین یمنع صدأ الحدید في الھواء . ویستعمل 

عمال التسقیف وفي أعمال صناعة االبواب الحدیدیة للحوانیت والمنازل وكذلك الكلفنایز أو الجینكو في أ

في عمل االثاث المعدنیة كالكاونترات واالثاث المكتبي كالمناضد والدوالیب وبسمك مختلف تبعأ لنوع 

  االعمال المنفذة.

جھین ( بطبقة من وتجدر االشارة ھنا الى صفائح التنك الرقیقة جدا والمصنوعة من الحدید المطلي من و

القصدیر لحفظھا من الصدأ  وتستخدم من االنواع الرقیقة في صنع اكثر من األواني المنزلیة وھي سھلة 

ً بالقصدیر ، ویمكننا تمییزه بسھولة عن الكلفنایزأو الجینكو.   القص والطرق ( الثني) ویكون مطلیا

الدھنیة أو اللماعة ) بأصباغ األساس والتي و لحمایة المعادن من الصدأ تطلى ( قبل طالئھا باألصباغ 

تستعمل أصباغ أوكسید الرصاص االحمر ، وأوكسید الحدید األحمر ( المضاد من الصدأ) . وتباع ھذه 

االصباغ بعلب سعة لتر واحد أو أربعة لترات ،وتكون ھذه العلبة محكمة الغلق ، وتستعمل بشكل مباشر 

طالئھ ویجب تھیئة السطح وتنظیفھ بشكل جید قبل البدء بعملیة وبدون آیة أضافات على السطح المراد 

  الطالء والتي تستعمل فیھا الفرش باالحجام المناسبة والمختلفة .

) وطریقة الطالء في ( االسطوانة الدوارة Electro Plating وتستخدم طریقة ( الطالء بالكھرباء 

Plating Barrel Electro ة ، في ترتیب المعادن مثل النیكل والكروم ) ، أي الطرق الكھروكیمیاوی

على أسطح االجزاء المعدنیة المصنوعة من النحاس أو الحدید مثال ، وذلك لتغطیة بطبقة واقیة من 

. ً ً وجذابا ً جمیال   التآكل أو الكسابھا مظھرا

  

  

  

  الكبس  1-8
  

ھي عملیة زیادة سمك الشغلة عند موضع معین على حساب طولھا في اتجاه الطول ، ویشكل بھذه  

كذلك في حالة تكوین زخارف كرویة أو ناقرات االبواب الطریقة المسامیر وأي جزء في أعمدة معدنیة 

ولتجنب ، وتتم عملیة الكبس بعد تسخین الخامة عند الجزء المراد كبسھ الى درجة حرارة مناسبة . 

  .حدوث إنحناء طولي بالخامة ، یجب أال یزید
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- 1مرة ثخانة الخامة ، ویجري الكبس بمطرقة ثقیلة كما في الشكل ( 2,50طول القطعة االصلي عن  

8. (  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     

  ) عملیة الكبس8-1شكل (

  السحب  1-9
ھي عكس الكبس أي ضغط الثخانة " السمك " مع زیادة في الطول ,أي ھي عملیة الغرض منھا زیادة 

الطول أو العرض للخامة مع تقلیل الثخانة لعمل اللفائف الزخرفیة ، وعند إجراء عملیة السحب یتم 

دان ، تسخین الجزء المراد سحبھ فقط الى درجة حرارة مناسبة ثم یطرق علیھ بالمطرقة على السن

والغرض من ھذه العملیة ھو الحصول على ثخانات مختلفة في الخامة لخدمة التصمیم ، كما في الشكل ( 

1-9.(  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 وحدة زخرفية مشكلة بالتسخين والطرق )9-1الشكل ( 
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  الثني 10 -1
لثني أي منحني وتتم على السندان للحني أو التدویر على ھیئة قوس أو زاویة قائمة  وقد تستخدم طبعات 

  ) ویمكن تشكیل معادن كثیرة وسبائكھا بالحني مع مراعاة :10-1بأي عدد مطلوب كما في الشكل (

 مسلك المواد اثناء الحني . .1

 حساب طول االنحناء . .2

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  ) عملیة الثني10-1شكل (              

   : عملیات الثني

  ھناك نوعان من عملیات الثني فمنھا : 
 الثني على البارد .                             ب. الثني على الساخن .  . أ

  ویتوقف قرار استخدام أي منھما على : 

 صالدة المادة .                                ب. مقاس المقطع المراد ثنیھ .  . أ

  وتستخدم ھذه العملیات لثني المعادن وتشكیلھا الى : 

 أشكال زاویة .                                ب. أشكال دائریة .   . أ

    الحدادة اآللیة 1-11
  أھم عملیات التشكیل بالحدادة اآللیة :

 القطع اآللي 11-1- 1

ً .یدخل في التشغیل بالقطع اآللي عملیات عدیدة وتعتبر الثقب والقص    والخرط في المعادن االكثر شیوعا

  

  

  

 ) عملیة الثني10-1شكل (
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 عملیات الثقب 11-1- 1

ً لعملیة  وھي عملیة إحداث الثقوب في االجزاء المنفذة قد تكون نافذة أو غیر نافذة وكان یستعمل قدیما

  التخریم ، أما في العصر الحدیث فتستعمل المثاقیب . وھي أنواع : 

 مثقاب الشجرة : .1

ً ما تكون المثاقب الحلزونیة الصغیرة خالیة من العنق ویستعمل ھذا النوع مع  المثاقب الحلزونیة . وغالبا

ً للبدن ، وینتھي حد القطع من أسفل بشفتي القطع اللتین تمیلین على بعضھما  ، وتكون ساقھا أمتدادا

لوب البعض بزاویة تعرف بزاویة الشفة ، ویتوقف اختیار زاویة الشفة المناسبة على نوع المعدن المط

  ) في الصلب والحدید الزھر .118ْالى  116ْثقبھ ، فھي من( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) مثقاب شجرة11- 1شكل (        

 مثقاب ذو سقاطة : .2

ً في االماكن التي یصعب الوصول  یستعمل ھذا النوع في اإلنشاءآت المصنوعة من الصلب وخصوصا

  الیھا . 

 مثقاب یدوي : .3

) ، وھو مزود بظرف ذي ثالثة فكوك یناسب بنط 12- 1ویعمل ھذا النوع بسرعتین كما في الشكل (

 . mm 13بأقطار تصل الى 
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 مثقاب یدوي كھربائي : .4

، وقد mm 25یعمل ھذا المثقاب بسرعتین ، وھو مزود بظرف ذي فكین یناسب بنط یصل قطرھا الى 

یكون مزود في بعض االحیان بمسند للصدر یمكن نزعھ ، وقبضتین جانبیتین ، تركب أحد أنواعھ في 

  وضع قائم .

  

  

  

  

  

 

  

  

   

  ) مثقاب یدوي كھربائي13- 1شكل (                                      

  

 عملیات القص 11-1-2- 1

باالضافة الى ما سبق ذكره عن التشكیل بالمقصات الیدویة ، فقد ابتكرت مقصات لقطع الرقائق وااللواح 

ً وتدار بالطاقة الكھربائیة فتیسر تحقیق أغراض كثیرة في وقت قصیر ، واھم أنواعھا ھو  اكثر تقدما

طلب عملیة ، وتت) (3m.mالقص المربع وھو یستخدم لقص شرائح مستقیمة بأطوال قد تصل الى 

  القص :

 مراعاة زاویة القص .  -

 تأثیر زاویة القص على قوى القص .  -

  عملیات الخراطة 3 -11-1- 1

في عملیات الخراطة یتم إدارة القطعة حول محورھا بواسطة اآللة المخرطة التي تعمل بالطاقة 

الكھربائیة ، ثم تقوم اآللة في نفس الوقت بتوجیھ أداة القطع تجاه القطعة حتى تتغلغل فیھا ثم تحریكھا 

صر عملیات الخراطة بمعدل ثابت ، فتقوم أداة القطع بخرط سطح القطعة وتنزع منھا البرادة ، ویمكن ح

 في العملیات اآلتیة : 
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 الخراطة المستویة : .1

  وفیھا یتم تحریك أداة القطع في خط مواز لمحور دوران القطعة فینتج سطح أسطواني .

 الخراطة المخروطیة : .2

وفیھا تكون حركة أداة القطع في خط یمیل على محور دوران القطعة تعادل نصف زاویة رأس 

  خرطھ .المخروط المطلوب 

 قطع اللولب ( القالووظ) على المخرطة :  .3

وفیھ یتم تنفیذ اللولب على المخرطة بإعطاء أداة القطع حركة خطیة منتظمة ومرتبطة بدوران القطعة ،  

ویمكن قطع لولب على أسطح خارجیة مثل المسامیر والبراغي أو داخلیة مثل الصوامیل ، ویتوقف شكل 

  مقطع اللولب على شكل القاطع .

وتعد عملیة القطع اآللي بالخراطة ذات فائدة في االعمال الفنیة ، حیث تستخدم في إنتاج حالیا زخرفیة  

  وفنیة یستفاد منھا في انتاج خالیا معدنیة تتوسط االعمدة المعدنیة أو تثبت في اطرافھا .

  الحدادة اآللیة

 الحدادة اآللیة الكبس والسحب اآللي  2- 1-11
الضغط اآللي عبارة عن عملیة عصر بطیئة لتشكیل المعدن الى الشكل المطلوب بحیث  تعتبر الحدادة ب 

یسمح ضغط المعدن البطيء باالنسیاب المعجن ، ویستمر ھذا االنسیاب داخل المعدن بعمق كبیر فیكون 

ن ، بمثابة عملیة الكبس التي تستعمل فیھا غالبا المكابس الھیدرولیة التي توفر ضغط على المعدن المسخ

ً بمكابس أصغر كثیرا من المطارق الكبیرة الالزمة للتشكیل  ویتم تشكیل المطروقات الكبیرة نوعا

وتستخدم المكابس الھیدرولیكیة في حدادة االعواد ذات الستة الى ثمانیة جوانب ، كما تستعمل بالطرق 

 في الكبس والتخریم والتثقیب الواسع في االجزاء الكبیرة .

  

  أستخدامات المكابس : 
 تشكیل الزخارف التي تشكل من االلواح الرقیقة .  . أ

 لف االلواح المطلوب تشكیلھا الى اسطوانات أو انابیب .  . ب

 تشكیل أشكال زخرفیة تتفاوت في العمق من وجھ أو وجھین بإستخدام اسطمبات .  . ت

 تحویل أقراص معدنیة الى أواني اسطوانیة مقعرة .  . ث
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 الثني اآللي 3- 1-11
  یتطلب عملیة الثني للمعادن الحدیدیة مراعاة :

  االنفعال المنتظم لشریحة المعدن المسطحة .

  وتتوقف االنفعاالت الناشئة عن عملیة الثني على :

 نوع المادة المشكلة .   . أ

 سمك المادة المشكلة .  . ب

 زاویة الثني .  . ت

 نصف قطر الثني .  . ث

  ویسبق إجراء عملیة الثني حساب :

 عرض وسمك الشرائح المطلوبة .  . أ

 طول ضلع الزاویة .  . ب

 ).14- 1ویعتمد نجاح عملیة الثني على الحساب العلمي الدقیق لھذه الجوانب كما في الشكل (  . ت

 

 
  ) مراحل عملیة الثني14-1شكل (

    :ثني األنابیب والقضبان 15- 1

ا بالشكل  القالب أو ھي عملیات تشكیل معدنیة لثني األنابیب بشكل دائم, قد یكون الثني     ً مرتبط

وقد یستخدم تشكیل مدعم بالحرارة أو على البارد,یتم استخدام  یستخدم إجراءات ثني الشكل الحر
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إجراءات االنحناء المرتبط بالنموذج مثل "االنحناء بالضغط" أو "االنحناء بالسحب الدوراني" لتشكیل 

  القطعة المشغولة على شكل قالب.

  ) ماكنھ حفي االنابیب والقضبان المعدنیة 15-1شكل (        

یمكن تشكیل األنابیب اوالقضبان المستقیمة باستخدام آلة الثني إلنشاء مجموعة متنوعة من االنحناءات  

المفردة أو المتعددة وتشكیل القطعة بالشكل المطلوب,اذ یمكن استخدام ھذه العملیات لتشكیل أشكال 

  ألنابیب المعدنیة العادیة او المطلیة . مختلفة ومعقدة من ا

عملیات االنحناء الحر وھو االنحناء بالدفع بثالث أسطوانات ، تشكل قطعة العمل بشكل حركي ، بشكل 

ا ثني األنابیب واألنابیب  عام ، یتم استخدام القوالب المستدیرة في ثني األنبوب. ومع ذلك ، یمكن أیضً

  اطع  لتلبیة المتطلبات الوظیفة. المربعة والمستطیلة ومختلف المق

  العوامل المؤثرة في الثني و االنحناء ھي:
  سمك المقطع .  .1

 األدوات ومواد التشحیم التي یحتاجھا االنبوب.  .2

یمكن ثني األنبوب في اتجاھات وزوایا متعددة. تتكون االنحناءات البسیطة الشائعة من تشكیل األكواع ، 

درجة. تتضمن  180، وھي عبارة عن انحناءات  Uوھي منحنیات ، وانحناءات على شكل حرف 

ا العدید من االنحناءات ثنائیة األبعاد ( ً ت ثالثیة األبعاد ) واالنحناءا2Dاألشكال الھندسیة األكثر تعقید

)3D(  األنبوب ثنائي األبعاد لدیھ فتحات على نفس المستوى ؛ ثالثي األبعاد بھ فتحات على مستویات

یتم تعریف االنحناء المستوي أو االنحناء المركب على أنھ منحنى مركب لھ انحناء في عرض  مختلفة.

یعرف المرء زاویة االنحناء والدوران المقطع وانحناء في طولھ عند حساب منحنى مستویین ، یجب أن 

.أحد اآلثار الجانبیة لثني قطعة العمل ھو تغییر سمك األنابیب اوالقضبان یصبح الجدار على طول 

ا ویصبح الجدار الخارجي أرق. لتقلیل ھذا ، یمكن دعم األنبوب  ً نصف القطر الداخلي لألنبوب أكثر سمك

  . داخلیًا
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ا على زاویة االنحناء وسماكة الجدار وعملیة االنحناء ،  أو خارجیًا للحفاظ على المقطع ً العرضي. اعتماد

  قد یتجعد الجزء الداخلي من القوس المعدني.

  ألیة الثني:15-2- 1

یبدأ ثني األنبوب كعملیة بتحمیل األنبوب في أنبوب أو ثني األنبوب وتثبیتھ في مكانھ بین قالبین ، كتلة 

ا تثبیت األنبوب بشكل فضفاض بواسطة اثنین من القوالب األخرى ، التثبیت وقالب التشكیل یتم أی ضً

تتضمن عملیة ثني األنبوب استخدام القوة المیكانیكیة لدفع أنبوب أو القضبان ، مما ینتج انفعال االنابیب 

ما والقضبان  على التوافق مع شكل القالب. في كثیر من األحیان ، یتم تثبیت أنابیب بإحكام في مكانھا بین

  یتم تدویر النھایة وتدحرجھا حول القالب 

  ) ألیة الثني وتقویس االنابیب والقضبان 16-1شكل (

  

ویتم وضع نابض معدني داخل األنبوب لمنع االنھیار(التجعد). 

یتم تثبیت األنبوب في. عادة ما یتم صنع قالب المساحات من 

ب سبیكة أكثر نعومة مثل األلومنیوم أو النحاس األصفر لتجن

خدش أو إتالف المادة التي یتم ثنیھا, او األدوات مصنوعة من 

الفوالذ المقوى أو فوالذ األدوات للحفاظ على عمر األداة وإطالة 

  ) یوضح ذلك. 17-1عمره. شكل (

  ) عیوب تقویس االنابیب 17-1شكل (                                                               

آالت ثني األنابیب تعمل بالطاقة البشریة أو تعمل بالھواء المضغوط أو بمساعدة عادة ما تكون 

  ھیدرولیكیة أو ھیدرولیكیة أو محرك مؤازر كھربائي.
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ا الستخدامھا في ثني النابیب والقضبان  والمواد  ماكینات ثني السحب الدوارة ھي أكثر اآلالت شیوعً

ت ، والمظالت، والمقابض ، والخطوط ، وغیر ذلك الصلبة  ومن تطبیقاتھا (المحجرات، واإلطارا

  الكثیر). تقوم أدوات الثني بالسحب الدوارة بإنشاء منحنیات تتسم  بالجمالیة 

  ) ماكنھ حني االنابیب  ذات االقطار الصغیرة الیدویة18-1شكل (          

  المزایا الثني ھي:: 15-3- 1

  بحریة°)  180-°  1یمكن اختیار أنصاف أقطار االنحناء والزوایا ( .1

  العالیة منحنى في انحناءات اقطار الزوایا الدقة .2

  یمكن بسھولة إنتاج انحناءات دقیقة أالنابیب  .3

  یمكن تحقیق وفورات كبیرة في اللحامات . .4

یمكن استیعاب مجموعة واسعة من أحجام  .5

 األنابیب في آلة واحدة 

 تباین سماكة المقطع اثناء الثني   .6

 

  

  

مقاطع محنیة مختلفة االقطار ) 19-1شكل (  
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  ) ماكائن حني االنابیب  ذات االقطار المختلفة20-1شكل ( 

  

 التشكیل باالستعدال 4:- 1-11
تقوم ھذه العملیة بإعادة القطع المعدنیة التي تعرضت لإلعوجاج أو التموج قبل التشكیل الى حالتھا 

االستعدال بالطرق واالستعدال بالحني واالستعدال بالشد واالستعدال األصلیة ، وأھم ھذه العملیات ھي 

  بالتسخین .

 :التشكیل بالوصل 5- 1-11
  تتضمن عملیات التشكیل بالوصالت عملیات اللحام بأنواعھا والوصل بالبرشام واللولب .

ح كل ویعتبر اللحام من أفضل الطرق وأكثرھا كفاءة في وصل المعادن ، ویستخدم في تصنیع وإصال

المواد التي تصنع من المعادن سواء كانت الوصلة مؤقتة یمكن فكھا كما في حالة الربط بالبراغي أو 

  دائمة كما في حالة البرشمة أو طرق اللحام الدائمة االخرى والتي ال یمكن فك الوصلة إال بإتالفھا .

  أوال : أھم عملیات اللحام ( الوصلة الدائمة ) :

  

   )Welding forge(طرق اللحام :1-12 

یستخدم في تثبیت االجزاء المختلفة للحشوات بطریقة غیر قابلة للفك ، وذلك عن طریق تسخین قطعتي 

الحدید المطلوب وصلھما حتى درجة حرارة اللحام ثم وضعھما على السندان والطرق علیھا بقوة فیتم 

الحدید أبیض وفي الصلب الطري رمادي اللحام ، وتعرف درجة حرارة اللحام بلون كل معدن ، فھو في 

  -مائل للبیاض . ومن االسالیب اللحام االساسیة الشائعة االستعمال في الوقت الحاضر :
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 لحام القوس .1

 لحام المقاومة  .2

 لحام المونة .3

 لحام الثرمید .4

 لحام التطریق .5

 لحام الحث الكھربائي  .6

 لحام التدفق  .7

وبتسلیط ضغط على الجزئین الجاري وصلھما أو بدون وتتم عملیة اللحام عادة بأستعمال طاقة حراریة 

  تسلیط أي ضغط على االطالق . 

  ویمكن تقسیم طرق اللحام الى مجموعتین أساسیتین ، وكما موضحة  في المخطط االتي وھما :  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
  ) الطرق الرئیسة للحام الحدید  21- 1شكل (   

  

 ) Pressure Welding:لحام الضغط ( 1-12-1 

وفیھ یعتمد على تسلیط ضغط على االجزاء المطلوبة مع االستعانة بطاقة حراریة في بعض انواعھ 

  وتشمل :

  لحام الطرق ( الحرارة )   . أ

 لحام المقاومة الكھربائیة ( حرارة )  . ب

 لحام التأثیر الكھربائي ( حرارة )  . ت

 لحام االحتكاك ( حرارة )  . ث

 لحام الضغط البارد ( بدون استخدام طاقة حراریة )   . ج
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 )  Fusion Weldingاللحام باالنصھار  (    12-2- 1

وفیھ تتم عملیة الربط باستعمال طاقة حراریة تصھر المعدن عند موضع اللحام وال یسلط لھذا النوع أي 

  سة ھي :ضغط على االجزاء الجاري لحامھا وتشمل ھذه المجموعة على ثالثة طرق رئی

 لحام القوس الكھربائي   . أ

 لحام الغاز  . ب

 لحام الثرمید   . ت

  أما أھم أنواع الربط  فیمكن تقسیمھ نسبة الى مواضع االجزاء الملحومة وھي تقسم الى أربعة مجامیع :

اللحام التناكبي ( االلتقائي) : وفیھ تشكل العناصر المطلوب لحامھا استمرارھا لبعضھا البعض ویتم  .1

 . لحامھا باالطراف

اللحام التراكبي ( التداخلي) : وفیھ تتراكب جزئیا السطوح للعناصر المطلوب لحامھا ، وتكون  .2

 خیوطھا على شكل زاویة. 

: وفیھ تتعامد العناصر المطلوب لحامھا أو تتمایل أحیانا فیما بینھا ویتم لحام طرف Tاللحام حرف  .3

 أحد العناصر الى السطح الجانبي للعنصر االخر .

 لحام الزاویة : وفیھ تتعامد أو تتمایل العناصر الملحومة فیما بینھا ویتم لحامھا باالطراف .  .4

  أنواع الربط   )22- 1كما موضح بالشكل ( 

  

  
  

  ) أنواع الربط  22-1الشكل (                             
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  عملیة معالجة الحدید 1-13 
لمعالجة سطح الحدید وصیانتھ ومساعدتھ على مقاومة العوامل ھناك طرق متعددة یمكن إختیار إحداھا 

  المتلفة . وأھم ھذه الطرق ھي :

 الطالء الكھربائي 13-1- 1

تتم ھذه العملیة بعد تجھیز المنتج لجعلھ یحتفظ بمظھره الالمع أو لتلوینھ بلون معین ، وفیھا یتم ترسیب 

تجھیز محلول مناسب من امالح المعدن المطلوب أیونات المعدن على سطح المنتج الحدیدي ,ویتم ذلك ب

ترسیبھ على السطح ، مع غمر المنتج في ھذا المحلول وتوصیلھ بالطرف السالب لمنبع التیار الكھربائي 

المستمر ، أما الطرف الموجب فیتم توصیلھ بسبیكة من نفس النوع المعدن المراد ترسیبھ . ویتناسب 

 ھ التیار خالل المحلول ، وشدة التیار.وزن طبقة الطالء مع الزمن یمر فی

 التلوین  13-2- 1

وتتم ھذه العملیة بعد تجھیز المنتج ، لحفظ لمعانھ أو إلكسابھ لون جدید  وتوفیر الحمایة الالزمة والشكل 

  الجمیل . بعزلھ عن الھواء الجوي المشبع بالرطوبة .

  ویجب أن تتصف طبقة الدھان بما یلي : 

 واالحماض .غیر نافذة للماء  .1

 ثابتة من الناحیة الكیمیائیة تحت تأثیر أشعة الشمس . .2

 ال تتأثر بإختالف درجة حرارة الجو . .3

 تتمیز بصالدتھا ومتانتھا ومرونتھا . .4

 یكون معامل تمددھا مقارب لمعامل تمدد الحدید . .5

 لھا قدرة جیدة على التغطیة . .6

. وتكون طبقة الدھان عبارة عن بویات أو وتتم عملیة الدھان إما بوساطھ الفرشاة أو مسدس الرش 

  الكیھات 

 الدھان بالبویات  -13-2- 1

البویات ھي مواد أو مساحیق أصباغ تذاب في محلول من الزیت ومادة مجففة وأخرى تعطي قواما 

ً ، وقد تسمى بالمادة الرابطة ثم یضاف لمحلول البویة مواد التلوین المطلوبة .   رفیعا

ویدھن سطح الشغلة بطبقة من اوكسید الرصاص االحمر ، تتلوھا طبقة من البویة كبطانة أولى ثم ثانیة 

ً یتم دھان اللون النھائي  ً ثالثة ویعالج سطح الشغلة بالمسحوق المعجون بعد دھان كل طبقة وأخیرا   وأحیانا

 الدھان باالكیھات  13-2- 1

ذابة في الكحول أو ثنر أو أي مذیب أخر على أن یضاف الالكیھات ھي عبارة عن نترات السیلیوز الم

  الیھا معجون غیر متطایر مثل زیت الخروع وأصباغ االثیلین للتلوین .
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ویدھن سطح الشغلة بطبقة إبتدائیة أو بطانة من الورنیش ثم یستخدم الالكیھ في دھان الطبقة النھائیة " 

 الظھارة ".

 التلمیع  13-3- 1

بالشكل واللون االصلي للمنتج بدھان بطبقة صافیة أو شفافة باستعمال الالكیھ الشفاف  ویتم فیھا االحتفاظ

  ، ویتم ذلك بعد إتمام عملیة التجھیز ، ویراعى أن ھذه العملیة ال تغطى إال طبقة قلیلة التحمل .

 : ألوان األكسدة 13-4- 1

وھي الوان تظھر على االسطح الحدیدیة المصقولة عند تسخینھا في الھواء ، وتسمى بالوان المراجعة ، 

وھي تتدرج من االصفر للبرتقالي واالزرق القاتم ، وتزداد سمك طبقة االوكسید كلما ارتفعت درجة 

ظمة من االوكسید الحرارة ، ویتغیر اللون كلما زادت مدة التسخین ، وللحصول على طبقة أسمك أو منت

السطح بالزیت قبل أو بعد تسخینھ . كما یمكن غمر الشغلة المراد أكسدتھا في محلول كبیرتید ، یدھن 

الصودیوم أو البوتاسیوم في الماء مع الصقل بالفرشاة حتى تصل الى درجة اللون المناسب ثم تغسل 

دلك السطح بمسحوق الخفاف ، ویحفظ بالماء وتجفف تماما ، وقد یزال جزء من اللون إذا لزم االمر فی

 اللون المتكون على السطح بدھانھ بالشمع أو الورنیش الشفاف .

  

   أنواع المشغوالت الحدیدیة1-14

  

 اثاث الجلوس المعدني  14-1- 1

 
من المھم  في البدایة ان نحیط الطالب علما بأن االثاث المعدني قد انتشر في العالم في السنوات االخیرة 

العجز في االخشاب من ناحیة والحاجة الوظیفیة الخاصة بضرورة وجود أطقم جلوس متینة وقویة لسد 

تالءم الجلوس في الحدائق وغیرھا من ناحیة اخرى . وقد بدأ استخدامھ في ھیئات یقلد فیھا كراسي 

 الخشب أو تضاف الیھ الحالیا في بعض المواضع كالظھر والجوانب بالنسبة للكراسي المریحة ،

وبالنسبة للمناضد وضعت الحلیة على االرجل أو تحلى بالزجاج والمرآیا . وھكذا حتى استقر اخیرا عند 

استخدام الكراسي االنابیب بدال من الحدید المشغول تبعا لمقتضیات التطور وتفضیل البساطة على الثراء 

  )23-1لشكل(الزخرفي وتفضیل الخفیف والصحي على الثقیل الذي یصعب تنظیفھ , كما في ا
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  ) الكراسي الحدیدیة23-1شكل (                                            

                                                              

 المناضد المعدنیة  2- 1-14
دخل الحدید في صناعة المناضد في بدایة القرن الثامن عشر وكان على المصممین والصناع االستمرار 

فكان ظھور االنابیب الصلبة المطلیة بالكروم في البحث للوصول الى تكنیك جدید یفید صناعة االثاث 

ات القطاع المربع أو ھي بدایة ظھور نوعیة من المناضد تختلف عن المعتادة المكونة من انابیب الحدید ذ

الملفوف وتم إنتاج المناضد الصغیرة والكبیرة والمستدیرة والمربعة والمستطیلة  الى غیر ذلك مما 

تتطلبھ الجلسات فكان على المصمم أن یعدد من أشكالھ حتى تتناسب مع الغرض الوظیفي مثل تناول 

  .الطعام في غرف الطعام 

   

  

  ) مناضد حدیدیة24-1كل ( 
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 االضاءة الحدیدیة  14-3- 1

مع ظھور وتطور وسائل استخراج المعادن واكتشاف اھمیة وامكانیات خامة الحدید بالنسبة لالنسان ، 

ً من العناصر التي یعتمد علیھا  ً واساسیا ً ھاما فقد أصبحت وحدات االضاءة الصناعیة الحدیدیة عنصرا

 ً ً كبیرا ً في فترة وجیزة لذلك تطورت مصادر ووحدات االدیكور اعتمادا الضاءة الصناعیة تطورا سریعا

تماشیا مع التطور التكنولوجي الذي حدث في مختلف االتجاھات ودروب العلم ولمسایرة متطلبات 

العصر الحدیث لھذا العنصر الحیوي الھام والبد من حدوث عملیة حدوث تجانس بین المنشأ وبین وحدة 

بینھما . وبناء علیھ كان البد من استخدام الخامة التي تحقق ھذا  االضاءة لتحقیق االنسجام التام والتكامل

التكامل واالنسجام وبالفعل كان للمعادن السبق في ھذا المجال مثل ما كان لھا من قدیم الزمن ولكن مع 

الفارق في طریقة االستعمال واسلوب العمل ، ولما لھا من ممیزات وامكانیات ترشحھا لھذا العمل 

تخدامات الممكنة لھا  فھي تستخدم كوسیلة للتحكم في عملیة االضاءة .. كاستخدامھا كعاكسة ولتعدد االس

أو كاسرة للضوء أو للتحكم في زوایا وشدة انعكاسھ وذلك بالتحكم في درجة صقل وطالء السطح 

  ).25-1العاكس أو استخدامھا كحوامل وحدات االضاءة الثابتة منا والمتحركة ، كما في الشكل (

قد كان لممیزات المعادن الفضل في االستخدام المتزاید لھا في وحدات االضاءة ، فمثال خفة وزنھا مع ول

سھولة استخدامھا ، والتي تتحقق في عملیات التصنیع والتشغیل لوحدة االضاءة ( عملیات القص أو 

عملیات الفك والتركیب  النشر أو الثني أو اللحام أو الثقب أو الطالء ) فكلھا تتم بسھولة ویسر ، وایضا

ً لشكل وتصمیم  والربط بینھا وبین الخامات االخرى نجد انھا ھي االخرى تتم بمنتھى السھولة وذلك تبعا

وحدة االضاءة ,وتتمیز المعادن بخاصیة القوة والمتانة ، فاالنواع المستخدمة في تصنیع وحدات االضاءة 

  مرنة وتقاوم الكسر .

 

  

  

  

  

  

  

  
 ) اشكال لهياكل حديدية  (لالضاءة ) 25-1شكل (
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  : عدد أسباب أھمیة الحدید في االستخدامات العملیة .1س

  : تقسم المعادن الحدیدیة الى نوعین ، ما ھما ؟ 2س

  :اذكر خواص الحدید ؟3س

  : عدد انواع حدید التسلیح ؟4س

  : ما ھي طرق حمایة الحدید من الصدأ ؟5س

  ما ھي أھم معدات الحدادة الیدویة ؟: 6س

دد وادوات الحدادة ؟7س   : أذكر أھم عُ

  : بین طرق القطع على البارد والساخن بواسطة استخدام المقاطع ؟8س

  : عدد انواع المقصات المستخدمة في قطع الحدید ؟9س

  : بین اھم عملیات التشكیل بالحدادة اآللیة ؟ 10س

  امي للحدید ؟: ماھي اھم انواع الربط اللح11س

  : بین أھم عملیات الوصل المؤقت ؟12س

دد المستخدمة لربط البراغي ؟ 13س   : وضح العُ

  : ما ھي طرق معالجة الحدید ؟14س

  تمرین تطبیقي :

ً فیھا طرق التركیب والربط المستخدمة في التصمیم .1   .صمم قطعة اثاث من الحدید مبینا

  اللحام مع طالء القطعة ..نفذ قطعة االثاث باستخدام احد طرق 2

  

  

  

  

  
 

 اسئلة الفصل االول
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  االلمنیوم واستخداماتھ في الدیكور
  
  
  
  
  

  . أكساب الطلبة المعرفة بالعدد واالدوات المستخدمة في اعمال تشكیل االلمنیوم
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ً على ان :   - ن یكون الطالب قادرا
  
 
 

 على اشكالھا .یتعلم الطالب اسماء العدد الیدویة ویتعرف  -
 یتقن استعمال العدد واالدوات الخاصة بأعمال االلمنیوم في الدیكور. -
  یفھم الطالب طریقة تشكیل الزجاج ضمن االعمال المصنوعة من االلمنیوم . -

  
 
 
  
 
 
 
 
  

 الھدف العام

االھداف 
 الخاصة

 الفصل الثاني
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 االلمنیوم  1- 2
  

ألول مرة الجماھیر في معرض باریس ھو معدن القرن العشرین الحادي والعشرین إذ أثار وجوده 
حینما قدمت لنابلیون الثالث وجبة عشاء في أطباق من االلمنیوم الذي كانت قیمتھ  1854الدولي عام 

آنذاك أغلى من الذھب ومنذ ذلك الوقت بدأااللمنیوم یشق طریقھ الى ان أحتل المرتبة االولى بین جمیع 
  %) 8,07 - % 7,45الرضیة یشكل نسبة ( الفلزات من حیث وفرتھ في تراكیب القشرة ا

یسبك االلمنیوم مع عناصر اخرى لتكون سبائك كثیرة متنوعة ومختلفة بینھا التركیب الكیمیاوي أو 
  في خواصھا الھندسیة حیث أن لكل منھا خواص تختلف عن االخرى ومع ذلك فقد صنف االلمنیوم الى: 

 )%.99,99 –  99,89م فیھ تتراوح بین ( االلمنیوم عالي النقاوة : وتكون درجة االلمنیو .1
 )%.99,9 -99االلمنیوم النقي تجاریا : وتكون درجة االلمنیوم فیھ تتراوح بین (  .2
 )%. 99 -98االلمنیوم االقل نقاوة : تتراوح درجة نقاوتھ بین (  .3

في وتصنف سبائك االلمنیوم الى عدد كبیر من السبائك المختلفة وذلك حسب نسبة الشوائب الداخلة 
 التركیب الكیمیاوي للسبیكة .

  
 خواص االلمنیوم  2-5
  

االلمنیوم معدن غیر سام وذو لون ابیض فضي یمتلك خواص كثیرة ومتنوعة ولفاعلیة ھذه الخواص حل 
محل كثیر من المعادن ( الحدید والكروم والنیكل والنحاس والقصدیر والزنك والرصاص ) ودخل في 

  اھم خواص االلمنیوم : صناعات متنوعة ومختلفة . ومن
ْ ولكن درجة انصھاره تتراوح 2500- 2270درجة حرارة الغلیان لاللمنیوم تتراوح بین (  .1 ) م

ْ وھو ال یفقد خواصھ المیكانیكیة في درجات الحرارة المنخفضة .660- 658بین (   ) م
للتآكل مقاومة عالیة ومعدن غیر مغناطیسي, وھوجید التوصیل للحرارة والكھرباء والصوت, .2

 بسبب الفئة الكبیرة مع االوكسجین
)% من االشعاعات المرئیة عند صقلھ 85 –  80لھ قابلیة انعكاس جیدة للضوء حیث یعكس (  .3

 وتنعیمھ .
 استخدامات االلمنیوم  2-6
  

ً لبعض المعادن إذ حل  بما ان االلمنیوم ھو مادة رخیصة الثمن نوعا ما ومتوافرة بكثرة لذا اصبح منافسا
  كثیر منھا وزاد استھالكھ بشكل كبیر جدا .محل 

وااللمنیوم منافس للنحاس فضال عن انھ یمكن استعمالھ اكثر من مرة (تدویره)على النقیض من القصدیر 
لذا حل محلھ في اغلب اغراض التعلیب الجاف كذلك حل محل الحدید والنحاس في العدید من االالت 

ان في حیاتھ الیومیة كأدوات الطبخ ومعظم االجھزة التي تتعامل واالجھزة واالدوات التي یستعملھا االنس
  مع المواد الغذائیة كالثالجات والمجمدات وحافظات االكل واللحوم ومكائن المطبخ .

   -فنالحظ ان االلمنیوم دخل واستخدام في عدة مجاالت ھي : 
 البناء واالنشاءآت : تستخدم مجموعة مختلفة من سبائك االلمنیوم ھي :  .1
 سبیكة المنیوم نحاس مغنیسیوم .  . أ
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 سبیكة المنیوم سیلكون مغنیسیوم   . ب
إذ تستخدم ھذه السبائك الكساء الجدران من الخارج والداخل والسقوف والمظالت ومقاطع االبواب 
والشبابیك وانابیب المنازل ومقاعد القاعات وعالمات الطرق واعمدة الكھرباء واالسیجة كذلك الواجھات 

 اني ( السكنیة وغیر السكنیة والدور الجاھزة ). الخارجیة للمب
  
 الماكنات واالدوات المستخدمة في تنفیذ االلمنیوم  7- 2
 

یمكن استعمال نفس االدوات التي استخدمت في تصنیع وتشكیل الحدید تستخدم في تصنیع وتشكیل 
 االلمنیوم .

 
  ) ماكینة قص االلمنیوم1- 2شكل (                    

 
 ) اكسسوارات االلمنیوم2-4شكل (  ) ماكینة لف صفائح االلمنیوم2-2( كلش
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  .ماكینة تفریز االلمنیوم .3
  .المثاقیب الكھربائیة . 4

 .براغي ومسامیر 5    
 .اكسسوارات االلمنیوم 6
 .المقاطع  والزوایا كما موضح في  االشكال االتیة: 7
  

            

  
  
  
  
  
  
  
  عملیات تشكیل وتشغیل االلمنیوم  2-8
  

یمكن ان یوجد االلمنیوم بعدة اطوار أو سبائك لكل منھا خواصھا وصفاتھا التي تحدد العملیة التصنیعیة 
التي یمكن ان تمر بھا او ان یعمل بھا للحصول على الشكل المطلوب .فأحیانا تكون على شكل سائل 

) واحیانا اخرى تكون طورا صلبا فتجري علیھا عملیات مختلفة Castingعملیة السباكة (فتستخدم 
  حسب االنتاج المطلوب ( القبضان والصفائح واالسالك واالنابیب ) ومن ھذه العملیات 

 ) 6-2) ألنتاج االلواح والرقائق والصفائح .كما في الشكل (Rollingالدرفلة ( 
  
  

 وزوايا االلمنيوم مقاطع) 5-2شكل (
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 ) درفلة االلمنیوم 6- 2شكل (                                          

 )7-2) ألنتاج االنابیب والقضبان,كما في الشكل(Extrusionالبثق (  .1
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  
 ) بثق االلمنیوم7-2(شكل 

 ).8-2السحب  ألنتاج االسالك والمعدات واواني الطبخ كما في الشكل( .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )   سحب االلمنیوم8-2شكل (                                              
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  . الطرق  النتاج الصفائح وااللواح الرقیقة3 
  

ھي عملیة ضغط وطرق سبائك االلمنیوم داخل قوالب تأخذ شكل الجسم المطلوب وتستعمل في ھذه 
طن أو ضاغطات میكانیكیة ذات قوة الف  75الطریقة ضاغطات ھیدرولیكیة ذات قوة تصل الى حوالي 

الف طن إذ یتم تسخین المعدن قبل عملیة الطرق الى درجة حرارة معینة وحسب نوع  16تصل الى 
السبیكة  والجسم المطلوب تشكیلھ ثم بعد ذلك تعمل الضاغطات لمرة واحدة أو اكثر حسب نوع المنتوجة 

  ) .9- 2( ونوع السبیكة , كما في الشكل

  االلمنیوم ) طرق9-2شكل (
  
  

  طرق حمایة وطالء سطح االلمنیوم   2-9
  

ان الھدف االساس من حمایة سطح االلمنیوم ھو منع وتقلیل حدوث التأكل في االلمنیوم إذ یغطى سطحھ 
)ملم وھو غشاء ال یتشظى ولكنھ 0,015بقشرة حامیة رقیقة من أوكسید االلمنیوم سمكھا حوالي ( 

تص الشحومات مسامي جدا علما ان ھذا الغشاء شفاف اللون لذلك یمكن تلوینھ باللون المطلوب كذلك یم
  والشمع ویغلق المسامات فتزید من مقاومتھا للتأكل وھذا الغشاء یجب ان یتصف بعدة صفات ھي : 

 ان یكون فعاال في الحمایة من التأكل . .1
 ان یكون طویل العمر. .2
 ان ال یكون حساسا ویمنع التلف المیكانیكي مثل القشط . .3
 ان یكون سھل االنتاج . .4

  سید االلمنیوم أو من معادن اخرى أما تكوینھ فیتم بعدة طرق ھي :وھذا الغشاء قد یكون من اوك
 : وھو اطول عمرا ویتكون بطرق مختلفة ھي :الغشاء المعدني  .1
االكساء : ھو تغلیف المعدن من كلتا جھتیھ بشرائح المعدن ثم یدرفل تحت ضغط عال ودرجة حرارة   . أ

ْ للحصول على السمك المطلوب .400-500(   ) م
بغمر المعدن المراد حمایتھ في حوض بھ معدن مصھور معین فیغطس السطح  الغمر : ویتم  . ب

 ویلتصق بھ .



41 
 

الرش : ویتم من خالل وضع مسحوق المعدن المراد استخدامھ داخل مسدس الرش لرش سطح   . ت
 االلمنیوم وسبائكھ. 

م : ھي زیادة سمك طبقة الغشاء ویتم ھذا بواسطة تغطیس مقطع االلمنیوالغشاء الغیر المعدني  .2
بمحلول حامضي مخفف لخلیة كھربائیة لیتفاعل االوكسجین مع سطح االلمنیوم وبذلك تتكون طبقة 

 االوكسید .
علما ان ھذا السطح یمكن تلوینھ وذلك بتغطیسھ بمحلول یحتوي على اصباغ مناسبة أما الطالء الذي یتم 

المطلوب أو بعناصر فلزیة بعد حدوث ھذا الغشاء على سطح االلمنیوم وسبائكھ أما ان یطلى باللون 
متنوعة مثل الكروم والنحاس والفضة والنیكل والذھب ، وھذا یعتمد على وظیفتھ الن بعضھ یزید من 
مقاومة المعدن لالحتكاك والبعض االخر یسھل من التصاق المعدن بالمطاط واخر یزید من قابلیة 

  التوصیل والبعض االخر یزید من جمالیة المظھر .
  
  
  طرق ربط ولصق االلمنیوم  2-10 

  الربط 10-1- 2    
یتمیز االلمنیوم بمواصفقات فیزیائیة تجعلھ من المعادن التي تمتلك مرونة عالیة في عملیات التشكیل  

واالتصنیع بفضل الكم الھائل من مقاطع االلمنیوم والصفائح  التي تتیح استخدامات واسعة وبمرونة عالیة 
  لربط ھي :ومن اھم وافضل طرق ا

    الربط بالمسامیر اللولبیة2-10-1-1 
عندما ال یتطلب الربط مقاومة عالیة یفضل ان تكون مادة اللولب مشابھة من حیث التركیب للمواد 

  المراد ربطھا بأستعمال لوالب اللوالب المصنعة من الفوالذ العدیم الصدأ  او یراشیم االلمنیوم
  الربط بالتعشیق  10-1-2- 2

االجزاء المربوطة بنھایاتھا المشكلة بسھولة ویمكن فصلھا ایضا بسھولة عند الضرورة اذا تعشق 
ویستعمل ھذا النوع من الربط بكثرة من انواع العلب واالنشاءآت الخفیفة والمسقفات واالثاث وما شابھ 

  ).13- 2كما في الشكل(
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) اثاث من االلمنیوم 13- 2شكل (                                          
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  - الربط بالمفاصل :10-1-3- 2
إذ یتم ربط نھایات االجزاء بعد تشكیلھا على شكل مفاصل كما ھي الحال مع التغلیف المعدني للجدران 

  واالعمدة المسطحة والمقعرة أو المحدبة .
 الربط بالبرشام  1-4- 2-10  

ً یستعمل عند الحاجة الى مقاومة اكبر  وخاصة بالنسبة لسبائك االلمنیوم التي ال یمكن ربطھا باللحام نظرا
لفقدانھا للخواص المیكانیكیة خالل عملیة اللحام ، ویفضل اختیار مادة البرشام من نوع السبائك نفسھا 

 المراد ربطھا لوجود انواع مختلفة من البرشام .
  اللصق  10-1-5- 2

ً التي اخذت تفرض نفسھا في السنوات تعد عملیات لصق االلمنیوم وسبائكھ من  االسالیب الحدیثة نسبیا
ً الى مقاومتھا للماء  االخیرة وبتوافر عدد من مواد اللصق لاللمنیوم وسبائكھ التي یتم اختیارھا استنادا
والبخار والغازات والمواد الكیمیاویة والوقود . كما یلعب سلوكھا في درجات الحرارة المرتفعة أو 

ً في ھذا االختیار وتمتاز ھذه المواد بأنھا ذات خواص مستقرة الى حد بعید وان قوة المنخفضة دو را
) وتتالشى ھذه القوة في درجات الحرارة 70- ولغایة 70لصقھا تبقى ثابتة في درجات الحرارة بین ( +

ْ . وتتناسب قوة اللصق طردیا مع سمك الصفیح المراد لصقھ ومن سلبیات اللص 150التي تتجاوز  ق م
أنھ ال یتحمل سوى قوى أو جھود القص فضال عن ان العملیة مكلفة اقتصادیا والبد من توافر شروط 
نجاح عملیة اللصق كأن تكون االسطح المراد لصقھا نظیفة وخالیة من الدھون والزیوت وتتحسن قوة 

مستعملة حالیا اللصق بأزدیاد خشونة السطح اذ تكبر المساحة المعرضة للصق ، أما أھم مواد اللصق ال
  ھي :
 االرالدایت . .1
 االبوكسید + بولي امید . .2
 االبوكسید + السیلكون . .3
 االجومیت . .4
 الریدوكس . .5
 الفیستوبال . .6
 

 لحام االلمنیوم وسبائكھ  2-11
  

  یعد اللحام عملیة ھندسیة لوصل وربط المواد بعضھا ببعض وعادة ما تكون ھذه المواد فلزات  معادن
االلمنیوم لم تظھر اال في السنوات االخیرة بعد انتشار استخدامھ وكثرة سبائكھ في ان مشاكل لحام 

الصناعات الھندسیة واالنشائیة وتأتي مشاكل لحام االلمنیوم من خواص المعدن نفسھ ونجد ان المشكلة 
الرئیسة تكمن في تكوین طبقة االوكسید على سطح المعدن نتیجة التفاعل السریع بین االلمنیوم 

ً الن ھذه الطبقة تتمتع بقابلیة عالیة على مقاومة الحرارة ( و ، لذا  2080- 2050االوكسجین ونظرا ْ ) م
فھي تعرقل اندماج صھرة اللحام الالزمة لدمج معدن القطب بالمعدن المراد لحامھ لذلك توجد شروط 

  متنوعة وعدیدة یجب اتباعھا لخامات وسبائك االلمنیوم اثناء عملیة اللحام وھي :
 تنظیف السطح المراد لحامھ واجراء التسخین االولي عند الضرورة لتجنب التشققات والتشویھات. .1
یجب تنظیف منطقة الربط بعنایة فائقة بأستخدام اوراق القشط الناعمة أو العدد او الفرشاة الحدیدیة  .2

 بحیث تصبح ھذه المنطقة ذات لمعان .
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صھار مادة الربط المستعملة إذ یتم بعد ذلك مسح یتم تسخین المنطقة المراد ربطھا الى درجة ان .3
 منطقة الربط بھذه المادة بشكل جید .

 ینبغي تجانس سمك المعدن المراد لحامھ مع اقطاب اللحام واستخدام التیار الكھربائي المناسب . .4
ً لسمك المعدن والغرض من عملیة اللحام . .5  اختیار طرق اللحام المالءمة لالستعمال المطلوب تبعا
بعد اكمال عملیة اللحام تغسل القطعة الملحومة وتنظف بمحالیل كیمیاویة خاصة أو تنظیفھا بالفرشاة  .6

 المعدنیة والطرق على منطقة اللحام حسب متطلبات العمل .
بعض انواع اللحام تستعمل مساعد لحام ( كلوریدات أو فلوریدات ) وتبقى في منطقة اللحام لدى  .7

 ذا فأن التنظیف الجید ضروري بعد اللحام .وجود الرطوبة على المعدن ل
 یجب اختیار االسالك المالئمة لغرض اللحام الغازي . .8

البدایة الجدیدة والجدیة لدخول عملیة لحام االلمنیوم في الصناعة العراقیة علما  1981- 1980ویعد عام 
  %) ، أما 99,99ان معظم عملیات اللحام تكون بأستعمال مادة حشو من االلمنیوم النقي بنسبة ( 

 عملیات لحام سبائك االلمنیوم فھي عدیدة ومتنوعة :
  

 لحام بالسمكرة 1-11-2
ھو عبارة عن الربط بواسطة مادة معدنیة یختلف تركیبھا عن تركیب المواد المراد ربطھا وھنالك 

  نوعان من لحام السمكرة ھما :
 لحام السمكرة اللینة .  . أ

 لحام السمكرة الصلدة .  . ب
الى مادة الربط المستعملة ودرجات الحرارة اثناء اللحام ، كذلك باالمكان استعمال النوعین  وذلك استنادا

معا للحام بعض سبائك االلمنیوم اال ان ھناك صعوبات تنجم بسبب القشرة االوكسیدیة الرقیقة والكثیفة 
حساسیة عالیة في آن واحد التي تتكون على سطح المعدن اضافة الى ذلك فأن مناطق الربط تكون ذات 

للتآكل مما یستوجب حمایتھا بعد الربط مباشرة بواسطة طبقة من الدھان والصبغ التي تمنع نفاذ الرطوبة 
  الى ھذه المناطق .

 اللحام بالقصدیر  2- 2-11
یعد االلمنیوم من اصعب المعادن عند لحامھ بالقصدیر نظرا لسرعة تأكسده ، توجد االن انواع من 

  تزیل طبقة االوكسید وتحمي المعدن من االكسدة اثناء اللحام . المنظفات التجاریة
 اللحام بالطرق  2-11-3   

ْ تحت درجة انصھار االلمنیوم 100-50یجري اللحام بھذه الطریقة تحت درجات حرارة بمقدار (  )م
دون استعمال مساعدات الصھر حیث تنظف نھایات االجزاء المراد لحامھا بعنایة فائقة ثم تصقل 

 یوضع بعضھا فوق بعض ثم یسخن منطقة اللحام بواسطة مشعل اللحام الى درجة حرارة تتراوح بین و
ْ ، وتطرق المنطقة بعد ذلك بطرقات قویة الى ان یتم لحام االجزاء .450-520(   ) م
  
 اللحام الغازي : 4- 2-11

والجدوى االقتصادیة العالیة تعد ھذه الطریقة ھي االكثر استعماال لسبائك االلمنیوم وذلك لسھولة العمل 
ً وان الغاز  ً مبدئیا لھا ولتفادي حدوث التشققات في ھذا النوع من اللحام البد من تسخین السبیكة تسخینا
المستعمل ھو غاز البنزول أو البروبان أو االستیلین أو الھیدروجین ، وتتكون مساعد اللحام المستعملة 

اللیثیوم ) وبعد عملیة اللحام البد من  –البوتاسیوم  –لسیوم الكا –من اكاسید وكلوریدات ( الصودیوم 
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ً ، وینبغي ان  ً شدیدا ازالة اثار مساعدات الصھر مباشرة وبعنایة فائقة حیث انھا قد تسبب فیما بعد تأكال
تكون مواد اللحام من تركیب المواد المراد ربطھا نفسھا ویتم اختبار سمك سلك اللحام كما في الشكل ( 

ً الى سمك الصفائح الملحومة . )14 - 2   استنادا
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

 )  اسالك اللحام 14 - 2شكل(          
  

 اللحام بالقوس الكھربائي  5- 2-11
یحدث القوس الكھربائي بین المادة المراد لحامھا وبین القطب المعدني أو الفحمي ویفضل ان تكون مادة 

) مما یعطي  4000تبلغ درجة حرارة اللحام حوالي ( اللحام من نوع المواد المراد لحامھا نفسھا إذ  ْ م
  عدة مزایا مقارنة مع اللحام الغازي مثل :

 سرعة لحام عالیة .  . أ
 محدودیة التشوھات الحاصلة في السبائك أو االماكن الملحومة .  . ب
 تكون المنطقة المتأثرة بالحرارة ضیقة .  . ت
 اللحام . التقلیل من حساسیة بعض سبائك االلمنیوم ضد التشقق نتیجة  . ث

 
 لحام المقاومة الكھربائیة 6 - 2-11

یجري اللحام بھذه الطریقة في الحالة العجینیة بأستعمال الضغط حیث تسخن المواد المراد لحامھا 
 ً بأستعمال تیار غیر مباشر كمصدر حراري اذ تتحول ھذه المواد الى الحالة العجینیة وقد تنصھر جزئیا

  وذلك بأستغالل :
 خلیة للمادة .المقاومة الدا   . أ

 المقاومة الناتجة من المجال المتروك بین اقطاب اللحام للسبیكة المراد لحامھا .  . ب
 المقاومة الناتجة من أسطح التماس بین المواد المراد لحامھا .  . ت

وبعد قطع التیار الكھربائي الذي ینبغي ان یكون تأثیره لفترة قصیرة یتم لحام القطع تحت الضغط ومن 
  انواعھ ھي :

 أ لحام النقطة  -6- 2-11
ملم )  4ملم ولغایة 1ان السبائك التي تستخدم ھذه الطریقة ھي التي تستعمل صفائح ذات سمك اقل من ( 

ویجري لحام النقطة على مسافات قریبة وبعد اللحام یجري تعدیل الصفائح الملحومة بالمطرقة الخشبیة 
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ً بشكل غیر متوازي إذ  یغلق المجال الظاھر بین الصفیحتین مع االستمرار وتلحم الصفائح االكثر سمكا
ً ویمكن ان یكون اللحام من جھتین أو من جھة واحدة ,ویكثر استعمالھ في صناعة ھیاكل  باللحام ذاتیا

  ).15-2السیارات والصناعات الكھربائیة ومعدات وادوات الطبخ ، وفي المبردات كما في الشكل(
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

 النقطة الكھربائیة) لحام 15-2شكل ( 
  

  ب لحام الخط أو الدرز  - 6- 11- 2
) 2,5-0,2یستعمل ھذا النوع من لحام المقاومة الكھربائیة ال نتاج ملحومات متراكبة لصفائح بسمك ( 

ملم لكل صفیحة ویجري اللحام بعمل نقطة الى جانب اخرى فستعطي خط لحام وتستعمل لھذا الغرض 
ائي على شكل صدمات ذات شدة تیار وفترة لحام محسوبتین اقطاب قرصیة مع تمریر تیار كھرب

  ).16-2ویستعمل بكثرة في صناعة الحاویات والسیارات كما في الشكل(
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  ) لحام الخط16-2شكل (
 ج اللحام الرتقي  -6- 2-11

) 1500یقتصر استعمالھ على المقاطع البسیطة الشكل وغیر المجوفة بمساحة مقطع تساوي حوالي ( 
  ملم مثل القضبان واالسالك .
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 اللحام باالشعاع االلكتروني 2-11-7 
ھي الطریقة االكثر كلفة ولكنھا تمتاز بأنھا سریعة تقلل الى حد كبیر من االضطربات في تركیب 
المعادن الن المنطقة المسخنة تكون صغیرة وضیقة وھذا االمر ذو اھمیة خاصة بالنسبة للسبائك ویتم 

ات اللحام بالحزمة االلكترونیة من مكان مفرغ إذ یتم تسلیط وتركیز شعاع من االلكترونات تنفیذ عملی
على قطعة التشغیل ویتم التحكم في ھذا الشعاع بطریقة مغناطیسیة ، ویستخدم اللحام بالشعاع االلكتروني 

حام المواد على نطاق واسع في الصناعات الخاصة بابحاث الفضاء وثمة اسلوب فني اخر مستخدم في ل
الرقیقة جدا ( اللحام بالموجات فوق السمعیة ) ویستخدم بصفة اساس في لحام رقائق االلمنیوم الدقیقة 

 ) .17- 2كما في الشكل( والدقیقة جدا
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  

         
 ) اللحام باالشعاع االلكتروني 17-2شكل (      

  
 
  

 انواع مقاطع االلمنیوم  2-12
  
 مربع ، مستطیل ، مستدیر ) .مقطع مصمت (  -
 ).18-2مقاطع لتجلید الجدران والسقوف كما في الشكل( -
 ).19-2مقاطع العمال القواطع كما في الشكل( -
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`  
  ) مقاطع القواطع19-2شكل (                             ) مقاطع التجلید        18- 2شكل (    

  ) .21-2( )20-2في الشكل(كما  مقاطع العمال االبواب والنوافذ المفصلیة -

 
 

  
  ) نافذة المنیوم مفصلیة21-2شكل (         ) باب المنیوم مفصلیة               20-2شكل (      

 ).23-2( ),22-2كما في الشكل(مقاطع العمال االبواب والشبابیك المنزلقة  -
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 طریقة تثبیت وحدات االلمنیوم داخل الفراغ المعماري  2-13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) النوافذ المحوریة والقالبة   24-2شكل ( 
 
 ).24-2النوافذ المحوریة أو القالبة كما في الشكل(مقاطع العمال  -

  
  
  
  

                                 
                    

یتم تثبیت وحدة االلمنیوم للنموذج سواء( شباك أو باب )المنزلق أو المفصلي في المبنى على  .1
 المعماریة .الفتحة 

سم من كل زاویة حتى  20یراعى وجود نقطتي تثبیت لكل ضلع من اضالع النموذج على بعد  .2
 لو كانتا ھما النقطتان الوحیدتان للتثبیت ما عدا الضلع السفلي الذي ال یسمح بالتثبیت فیھ .

سافة یتوقف عدد نقاط التثبیت على ارتفاع وعرض النموذج ویزید بزیادتھما بحیث تتراوح الم .3
 سم بحد اقصى . 100- 80بین النقطة واالخرى من 

 یراعى ان نقاط التثبیت ال تسبب أي اعوجاج لمقطع االلمنیوم . .4
 في حالة النماذج المفصلیة یراعى ان تكون نقطة تثبیت المقطع اقرب ما یكون للمفصلة . .5

  
 طریقة تثبیت الزجاج بنوافذ االلمنیوم  14- 2
  

وھي مكونة من ضلفتین تنزلق احداھما خلف االخرى عند فتحھا والنوع االخر ھناك النوافذ المنزلقة 
النوافذ المفصلیة وھي عبارة عن ضلفة واحدة وھي تشبھ االبواب في فتحھا ، وھناك النوافذ القالبة وھي 

  ضلفة واحدة وتفتح من جھة االعلى فقط بأتجاه الداخل وغالبا ما تستخدم في الحمامات .
جمیع الزوایا لقطع االلمنیوم لغرض تثبیت الزجاج ، فھناك الطریقة العادیة وھي تجمیع تختلف طریقة ت

الزوایا بالبراغي وھناك طریقة التجمیع بالكبس وھي آلیة وتستخدم ماكینة خاصة لتكبس الزوایا بعد 
افذة قطعة وضع زوایا خاصة لھا ثم تكسبھا الماكینة وھناك طریقة اللحام أي لحام الزوایا حتى تكون الن

  واحدة .
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ً فال تستطیع  أما الزجاج المستخدم فھناك انواع عدیدة منھا الشفاف ومنھا العاكس ( یعكس الرؤیا نھارا
ً ) ومنھا المشجر ( ال تستطیع الرؤیة من خالل  رؤیة ما وراء الزجاج ولكنھ یكشف ما خلف الزجاج لیال

ویستخدم الزجاج حسب مقاس فتحة  ملم 12 ملم حتى3الزجاج ) وھناك ایضا سماكات للزجاج تبدأ من 
الضلفة فمنھا المفرد أي زجاجة واحدة في الضلفة وھناك المزدوج ، ومن االفضل استخدام الزجاج 

  المقسى ضد الكسر .
یجب تثبیت النافذة ببراغي طویلة في كل االتجاھات مع مراعاة أن یكون السیلكون المستخدم من النوع 

  الجید ، وكما موضح في االشكال اآلتیة : 
  
  

 
 
  
  
  

                                   
  
  
  
  
  

 ) طریقة تثبیت الزجاج  25-2شكل ( 
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 الثاني أسئلة الفصل

 تمرين عملي :
صمم قطعة من االثاث ونفذه بخامة االلمنيوم بأستخدام البراغي ، ثم  لون القطعة باحد االلوان .1

 التي ترغب بها ؟
 زجاج مفرد مع ربط زوايا االطار بطريقة الكبس .اعمل اطار من االلمنيوم وثبت بداخله .2

  
  
  
  
 
 
 
  
  : عدد تصنیفات االلمنیوم ؟1س
  : ماھي أھم خواص االلمنیوم ؟2س
  :ما ھي مجاالت استخدام االلمنیوم ، اذكرھا ؟3س
  : عدد عملیات تشكیل وتشغیل االلمنیوم ؟4س
  : ما ھي خطوات عملیة سباكة االلمنیوم ، عددھا ؟5س
  : ان عملیات درفلة االلمنیوم على نوعین ، بین ذلك ؟6س
  جة تسخین االلمنیوم بطریقة البثق تعتمد على عدة نقاط ، عددھا ؟: ان در7س
  : ماھي المنتجات التي تنتج بطریقة عملیة السحب ؟8س
  : ان طرق حمایة وطالء سطح االلمنیوم تتم بعدة طرق اذكرھا ؟9س
  :اذكر طرق ربط ولصق االلمنیوم مع شرح اثنین ؟10س
  : عدد انواع الربط بالبرشام ؟11س
  اھم مواد اللصق المستعملة في االلمنیوم ؟:عدد 12س
  : ماھي الشروط التي یجب اتباعھا لخامات وسبائك االلمنیوم اثناء عملیة اللحام ؟13س
  : عدد عملیات لحام سبائك االلمنیوم ؟14س
  : عددالمكونات واالدوات المستخدمة في تنفیذ االلمنیوم ؟15س
  : عدد انواع مقاطع االلمنیوم ؟16س
  ح طریقة تثبیت وحدات االلمنیوم داخل الفراغ المعماري ؟: اشر17س
  : بین طریقة تثبیت الزجاج في نافذة المنیوم ؟ 18س
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  عملیات الوصل الموقت في الدیكور
  
  
  
  
  
  
  

  یھدف الى اكساب الطلبة المعرفة بالعدد واالدوات المستخدمة في الوصل الموقت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یتعلم الطالب اسماء البراغي وانواعھا ویتعرف على اشكالھا . -
 واالدوات الخاصة والمناسبة للبراغيیستعمل العدد  -
  یتعرف على البراغي المناسبة لكل عمل من االعمال . -

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 الھدف العام

االھداف 
 الخاصة

 الفصل الثالث 
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  البراغي والمسامیر واستخدامھا في الدیكور1- 1- 3
  

ً من المعدن ، وتتمیز بحافة حلزونیة ُستخدم  ھي أنواع متشابھة من أدوات التثبیت مصنوعة عادة ،  ت
البراغي والمسامیر لربط المواد عن طریق الربط اللولبي خارجي مماثل مع لولبي داخلي مماثل 

  ) .1-3كما في الشكل( ,ومتطابق
  ) انواع البراغي المستخدمة في تنقیذ الدیكور1- 3الشكل(

لموجودة في البرغي عبارة عن أداة تثبیت ملولبة من الخارج مصممة لإلدخال من خالل الفتحات ا
األجزاء المجمعة ، وعادة ما یتم شدھا أو تحریرھا عن طریق ربط صمولة,واللولب عبارة عن قفل 
ا أو  ً ا یمكن إدخالھ في ثقوب في أجزاء مجمعة ، والربط من خالل  البراغي مُشكل مسبق ملولب خارجیً

كما  عن طریق ربط  الرأستشكیل ایناد داخلي في االجزاء المطلوب ربطھا ، ویمكن تشدیده أو تحریره 
  ). 2-3في الشكل( 

 عملیات الوصل الموقت في الدیكور 3-1
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 ) اشكال لرؤس البراغي المتنوعة2- 3شكل(

  )براغي الخشب3- 3شكل(                                   
  

ا بھذه الطریقة , تكون مسامیر الخشب المقطوعة ھذه مستدقة  تنتج معظم مسامیر الخشب المتوفرة تجاریً
ا ، وحتى ع ندما ال تكون الساق المخروطیة واضحة ، من األفضل تثبیت ھذه البراغي بشكل ثابت تقریبً

بعد حفر ثقب بمثقاب مدبب. یتم تشكیل غالبیة مسامیر الخشب الحدیثة ، باستثناء تلك المصنوعة من 
النحاس األصفر ، تتمیز ھذه البراغي بقطر ثابت ، اسنان ذات قطر أكبر من السیقان ، وتتمیز البراغي 

  ).3- 3,كما في الشكل(  بالمتانة
  

عادة ما تكون البراغي والمسامیر مصنوعة من الفوالذ. عندما تكون ھناك حاجة إلى مقاومة كبیرة 
ا أو ، یمكن استخدام مواد مثل الفوالذ  ً للعوامل الجویة أو التآكل ، كما ھو الحال في البراغي الصغیرة جد

و البرونز أو السیلیكون البرونزي ,فضال عن استخدام المقاوم للصدأ أو النحاس األصفر أو التیتانیوم أ
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طالء السطح لحمایة أداة التثبیت من التآكل (مثل طالء الزنك الالمع للبراغي الفوالذیة) ، إلضفاء لمسة 
  نھائیة زخرفیة (على سبیل المثال ، الیابان) و تغییر خصائص السطح للمادة األساسیة.

  
  :التصنیفات المیكانیكیة2- 1- 3
  

ً ما یكون للمسامیر  األرقام التي تم ختمھا على رأس البراغي تشیر إلى درجة معینة بقوة الرباط. عادة
ا على الرأس,وقوة الشد القصوى ھي  ISOالفوالذیة عالیة القوة رأس سداسي مع تصنیف قوة  مختومً

  إجھاد الشد الذي یفشل فیھ البراغي. 
ن درجات المواد المختلفة. بالنسبة للتطبیقات الحرجة یمكن صنع نفس النوع من البرغي في العدید م

ذات قوة الشد العالیة ، قد تفشل المسامیر ذات الدرجة المنخفضة ، مما یؤدي إلى تلف أو إصابة. في 
المسامیر الملولبة القیاسیة یتم وضع نمط ممیز لوضع العالمات على الرؤوس للسماح بفحص قوة 

  البرغي والتحقق من صحتھا. 
وافر براغي منخفضة التكلفة بقوة فعلیة أقل بكثیر مما تشیر إلیھ العالمات. تشكل ھذه تت 

ا على الحیاة والممتلكات عند استخدامھا في التطبیقات الھامة. ً   المثبتات السفلیة خطر
  

  :مفتاح الربط أو مفتاح البراغي 3- 1- 3
  

ً ما تكون مفاتیح الدوارة ، ھو أداة تستخدم لتوفیر قبضة ومیزة میكانیكیة في تطبیق عزم ا لدوران عادة
  مثل الصوامیل والمسامیر أو منعھا من الدوران.

ً تسمى مفتاح البراغي والمفتاح  ، یعتبر مفتاح البراغي ھو المصطلح القیاسي. األشكال األكثر شیوعا
أو یمكن  الدائري. یستخدم مصطلح مفتاح الربط بشكل عام لألدوات التي تدیر األجھزة غیر المثبتة ،

  استخدامھ لمفتاح .
ً ما یتم تصنیع مفاتیح الربط عالیة الجودة من فوالذ األدوات المصنوعة من سبائك الكروم  عادة

ا ما تكون مطلیة بالكروم لمقاومة التآكل ولسھولة التنظیف ا ما تكون مطروقة. غالبً كما  والفانادیوم وغالبً
  ).4-3في الشكل( 

  المستخدمة في الربط المؤقت) انواع العدد 4- 3شكل(
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  البرشمة2- 3
  

ھو قفل میكانیكي دائم. قبل التثبیت ، یتكون البرشام من عمود أسطواني أملس برأس في أحد طرفیھ. 
یسمى الطرف المقابل للرأس الذیل. عند التثبیت ، یتم وضع البرشام في ثقب ، ویكون الذیل غبر 

ا) ، بحیث یتمدد إلى حوالي مرة من قطر العمود األصلي ، مع تثبیت البرشام في  1.5 منتظم(أي مشوھً
ا على نھایة الذیل عن طریق تحطیم  ً ا" جدید مكانھ. بعبارة أخرى ، فإن الضرب أو السحب یخلق "رأسً
ا. للتمییز بین طرفي البرشام ،  مادة "الذیل" المسطحة ، مما ینتج عنھ برشام یشبھ شكل نصف كرة تقریبً

  صلي اسم رأس المصنع وتسمى النھایة المشوھة أو الذیل الخلفي.یُطلق على الرأس األ
ا لوجود رأس فعال على كل طرف من طرفي البرشام المركب ، یمكنھ دعم أحمال التوتر. ومع ذلك  ً نظر

  ).5-3كما في الشكل(  ، فھي أكثر قدرة على دعم أحمال القص (األحمال المتعامدة على محور العمود)
  

  الصلب المقوس اقدم انواع البراشیم االنشائیة) برشام 5- 3شكل(

  
المثبتات المستخدمة في بناء القوارب الخشبیة التقلیدیة ، مثل المسامیر النحاسیة ومسامیر التثبیت ، تعمل 
على نفس مبدأ البرشام ولكنھا كانت مستخدمة قبل فترة طویلة من إدخال مصطلح البرشام ، وعندما یتم 

ً ما    یتم تصنیفھا بین المسامیر والبراغي على التوالي.تصنیفھا ، عادة
تعد البراشام من أقدم أنواع طرق الربط الدائم  وأكثرھا موثوقیة ، وقد تم العثور علیھا في االكتشافات 
األثریة التي تعود إلى العصر البرونزي. تتكون المسامیر الصلبة ببساطة من عمود ورأس مشوھین 

ا الطریقة األكثر مضمونة لتثبیت المسامیر الصلبةبمطرقة أو مسدس برشام , وھ كما في  ي عمومً
  ).6-3الشكل( 
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  ) انواع مختلفة من البرشام(التونك) المتنوعة6- 3شكل(
یتطلب إعداد ھذه السحابات الوصول إلى جانبي الھیكل. یتم تشغیل المسامیر الصلبة باستخدام أداة ضغط 

ا أو كھر ً او ھوائیً ومغناطیسیًا أو حتى مطرقة محمولة. تتطلب التطبیقات التي ال یمكن تعمل ھیدرولیكیا
  ).7-3كما في الشكل(  الوصول إلیھا سوى جانب واحد براشیم "عمیاء"

  ) الة تثبیت البرشام(التونك) بانواع مختلفة7- 3شكل(
  
  

  
  أنواع البرشام المستخدم في الدیكور 1- 2- 3
  

  المستخدمة على نطاق واسع ، والتي تشمل:ھناك ثمانیة أنواع من المسامیر 
ا باسم المسامیر المجوفة أو البوب)  .1 ُستخدم عندما یتعذر  - المسامیر العمیاء (المعروفة أیضً ت

رؤیة الجانب اآلخر من الصلة. ھذا النوع من التثبیت سریع التطبیق ویستخدم في مجموعة 
  اإللكترونیات.متنوعة من القطاعات بما في ذلك الطیران وبناء السفن و

یحتوي ھذا النوع من البرشام المخفي على مغزل قصیر یبرز من الرأس ویتم  -برشام القیادة  .2
  دفعھ بمطرقة مما یؤدي إلى توھج النھایة التي یتم إدخالھا في الفتحة.



   

57 
 

یستخدم لألسطح الخارجیة لتوفیر مظھر جید والقضاء على السحب  - المسامیر الغاطسة. .3
ا الدینامیكي الھوائ ا غاطسً ا غاطسة وثقبً   ي ، یستخدم ھذا النوع من البرشام رؤوسً

متوفر على شكل غاطسة أو على شكل قبة ، ھذه األشكال المبكرة من  -برشام قفل االحتكاك  .4
البرشام األعمى حیث أول استخدام على نطاق واسع في تطبیقات الفضاء تشبھ ھذه المسامیر 

  الترباس المتوسع.
على غرار المسامیر العمیاء ، تحتوي مسامیر أوسكار على انشقاقات  -ار مسامیر برشام أوسك .5

ً في مجموعات من ثالثة ،  على طول العمود المجوف. تتسبب ھذه االنقسامات ، التي تأتي عادة
ا  ً في ثني العمود والتوھج للخارج حیث یتم سحب المغزل في البرشام. یخلق التوھج سطح

ا یقلل من فرصة سحب البر   شام.عریضً
ال تحتاج ھذه المسامیر إلى حفر أو ثقب مثقوب حیث تشتمل النھایة على  -المسامیر ذاتیة الثقب  .6

كزة مشطوفة لثقب المواد المراد ربطھا. تمر المسامیر ذاتیة الثقب عبر الصفیحة العلویة من 
للماء أو المواد ولكنھا ال تخترق الصفیحة السفلیة بالكامل ، مما یؤدي إلى إنشاء مفصل محكم 

  الغاز.
ا باسم المسامیر ذات الرأس المستدیرة)  .7 تقنیة تعود إلى  -المسامیر الصلبة (المعروفة أیضً

  العصر البرونزي ، مما یجعلھا واحدة من أقدم أنواع المثبتات وأكثرھا موثوقیة.
ام إلى تم استخدام ھذا النوع من البرشام على نطاق واسع لالنضم -المسامیر الفوالذیة الھیكلیة  .8

الفوالذ اإلنشائي ، ولكن تم استبدالھ إلى حد كبیر باستخدام البراغي عالیة القوة ألنھا ال تتطلب 
ً مھرة لتركیب ھذه البراغي وشدھا,   ).8-3كما في الشكل(  عماال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) اشكال  متنوعة البرشام8-3شكل(   
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   اسئلة الفصل الثالث
  
  
  
  

  
  
  

  الربط المؤقت ؟: عدد انواع 1س
  : ماھي أھم ممیزات استخدام الربط المؤقت ؟2س
  :ما الفرق بین مسامیر المستخدمة في الخشب عن غیرھا من المسامیر؟3س
  :كیف تمیز بین نوع وكفاءة البراغي المستخدمة ؟4س
  : ماذا تمثل االرقام الموجودة على راس البراغي ؟5س
  ولماذا ؟: من اي مادة تصنع مفاتیح الربط عادة 6س
  :مفاتیح الربط متعدد باخالف البراغي  ، عددھا ؟7س
  : عرف البرشمة, ثم عدد اھم انواعھا ؟8س
  
  
  

  تمرین عملي :
 قم بربط القطع التالیة مع بعضھا البعض باستخدام طرق الربط المؤقت والمفاتیح المناسبة: .1

  قطع الخشب بالخشب  - أ
  قطع الخشب بالللدائن  - ب
 قطع الحدید بالحدید    - ت
 الحدید بالصفائح(الحدید او االمنیوم) قطع  - ث
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  اللدائن واستخدامھا في تنفیذ الدیكور والنماذج المصغرة   
  
  
  
  
  
  
  
  

اكساب الطلبة المعرفة في اللدائن وكیفیة توظیفھا في تنفیذ الدیكور وصناعة النماذج 
  المصغرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المستخدمة في الدیكور الداخلي .یتعرف الطالب على اللدائن  -
 یستعمل العدد واالدوات الخاصة باللدائن -
  یتعرف على النماذج المصغرة وتقنیات تنفیذھا. -

  
  
  

 الھدف العام

االھداف 
 الخاصة

 الفصل الرابع



60 
 

  
  

  لدائن لا4-1
  
  

وھي عبارة عن مجموعة واسعة من المواد االصطناعیة أو شبھ االصطناعیة ، والتي تستخدم 
یتم اشتقاق معظم المواد اللدائنیة الحدیثة من المواد البتروكیماویة  عادة البولیمرات كمكون رئیسي,

القائمة على الوقود األحفوري مثل الغاز الطبیعي أو البترول ؛ ومع ذلك ، تستخدم األسالیب الصناعیة 
الحدیثة متغیرات مصنوعة من مواد متجددة, تجعل المرونة العالیة أثناء اإلنتاج من الممكن تشكیل 

یك أو بثقبھ أو ضغطھ في أجسام صلبة بأشكال مختلفة ، مما یجعلھا مادة قابلة التكیف للعدید من البالست
  االستخدامات المختلفة. ھذه القدرة على التكیف 

  
  الخصائص  العامة لللدائن:1- 1- 4
  

 خفیفة الوزن  .1
 طویلة العمر  .2
 تمتاز بالمرونة  .3
 رخیصة (كلفتھا قلیلة ) .4

المجتمع المعاصر, ادخل البالستیك في معظم األنظمة الصناعیة البشریة ان التطور الواسع في    
,للبالستیك استخدامات عدیدة في جمیع أنحاء المجتمع. في االقتصادات المتقدمة ، یتم استخدام حوالي 

  ثلث البالستیك في تغلیف المباني .
  
    :استخدام اللدائن في التصمیم الداخلي.2- 1- 4
  

مجموعة واسعة من خیارات تغلیف الجدران ، اذ تعد األلواح البالستیكیة ھي یستخدم البالستك في 
) , PVCاألكثر استخداما الیوم في تكسیة الجدران, تصنع االلواح من البالستیك البولي فینیل كلورید (

ا في حدود  10- 5یبلغ سمكھا   37إلى  20مم ,باإلضافة إلى السماكة ، یمكن أن یختلف العرض أیضً
  سم. 300و  270و  260والطول القیاسي ھو سم ، 

  
  تتمیز ھذه االلواح  بالمواصفات االتیة :3- 1- 4
  
 مقاومة للرطوبة في الغرف التي توجد بھا رطوبة عالیة (المطبخ ، الحمام ، الشرفات ....),  .1
 تختلف ھذه المنتجات من حیث القوة .  .2
 مثل( الرخام ، الخشب ، الجلود ، إلخ. )  مغلف باشكال تحاكي  مجموعة واسعة من المواد الطبیعیة  .3
السطح مقاوم للتآكل والضوء والرطوبة. لذلك ، فإن األلواح الرقائقیة لفترة قادرة على الحفاظ على   .4

 مظھرھا الخارجي ولفترة طویلة.
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 :تغلیف الجدران4-2

-150قابلیتھا للطباعة الحراریة عالیة لنقل الحرارة على االلواح ، یمكن أن تصل درجة الحرارة إلى  .5
 درجة. 180

تتمیز ھذه األلواح بلون مشرق ومظھر زخرفي ممتاز ومقاومة للتأثیرات الخارجیة واألشعة فوق   .6
 البنفسجیة.

یمتلك مرونة عالة النحناء الجدران, مثل مایمكن أن تقوم بسطوح متوازیة في الجداران بسالسة   .7
 ویسر.

  ة على سطحھا.             تتمیز بالمتانة یمكنھا أن تصمد أمام التصادمات المتكرر .8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غلیف  ت) انواع مختلفة من االلواح اللدائنیة لل1- 4شكل (                            
  
  
   

  لغرض تغلیف الجدران بألواح بالستیكیة ھنا ال بد من القیام بالخطوات االتیة :
  تثبیت االلواح اللدائنیة على الجدران)مفطع یمثل طریقة  1- 4شكل (   
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  تحدید قیاسات الجدران. .1
   حساب قیاس واطوال (االلواح ، الزوایا, قطع التغلیف) . .2
  تحدید نوع  والوان األلواح  وفق التصمیم المعد مسبقا. .3
 تنظیف جدران التشطیبات القدیمة التي قد تتداخل مع العمل. .4
 بالستیك) ,وفق قواعد التسویة االفقیة والعامودیة.تثبیت قاعد التثبیت(خشبیة, معدنیة,  .5

 ) طریقة تثبیت القواعد الخشبیة على الجدران3-4شكل (
 للحصول على المتانة المطلوبة. سم ، 50-30المسافة المثالیة بین قواعد التثبیت من  .6
 مراعاة مناطق البدایة والنھایة وتثبیتھا على الجدران. .7

 ح الى القواعد الخشبیة) یبین تثبیت الاللوا4- 4شكل(
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 تثبت الزوایا في االعلى واالسفل. .8
  قطع الزوائد وتشذیب  وتغلیف النھایات . .9
 ربط األلواح وغلق النھایات بواسطة الزوایا المختلفة . .10

  ) یمثل  ربط الزوایا تغلیف نھایات الاللواح5-4شكل (                 
  

  بااللواح البالستیك) تغلیف فضاء داخلي جداري وسقف 6- 4شكل(
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 :العدد المستخدمة في تثبیت االلواح البالستیكیة:4-2-1
   

  
  تستخدم مجموعة من االدوات والعدد لتثبیت االلواح اللدائنیة   واھمھا:

 مثقب طارق,لثقب الجدار .  .1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ) مثقب جدران7- 4شكل(
 لوالب تثبیت المقاطع الخشبیة على الجدار. .2

 
  ) انواع مختلفة من الحشوات للتثبیت على الجدران واالرضیات8- 4شكل(     
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 قاطع لتقطیع الراتنجات (كتر بالستك ) .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ) كتر قطع الواح اللدائن المختلفة9- 4شكل(
 لوالب  تثبیت  االشرطة البالستیكیة على المقاطع الخشبیة. .4

  المعدنیة والخشبیة) براغي تثبت االلواح على الھیاكل 10- 4شكل(
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 لواصق تثبیت الزوایا في عملیات االنھاء .5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) لواصق اللدائن11-4شكل( 
  

  :ادوات القیاس2- 2- 4
    

  
ھي مجموعة من االجھزة وادوات لقیاس تستعمل لحصول ومقارنة الكمیات المادیة لألشیاء واألحداث,  

ا یتعلق بالعنصر قید الدراسة  یتم استخدام العناصر القیاسیة المحددة كوحدات ، وتعطي عملیة القیاس رقمً
تفاوتة من أخطاء , قد ووحدة القیاس المرجعیة. أدوات القیاس ، تخضع جمیع أدوات القیاس لدرجات م

تتراوح ھذه األدوات من أشیاء بسیطة مثل المساطر وساعات إلى المجاھر اإللكترونیة ومسرعات 
الجسیمات. تستخدم األجھزة االفتراضیة على نطاق واسع في تطویر أدوات القیاس الحدیثة, وتختلف 

الكتلة ,الحجوم,الكثافة, الضغط, الزمن الدوات القیاس بالمادة او الظاھرة المطلوب قیاسھا,مثل االطوال , 
  الضوء.... الخ ,الذي یھمنا في موضوع الكتاب ادوات القیاس االطوال والزوایا وھي:
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 المصغرة في تصمیم الدیكور :النماذج4-3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  اشرطة القیاس. .1
 المساطر بانواعھا. .2
 الزوایا. .3
 الفراجیل .4
 الفرنیات. .5

  
  
  

  
  
  

 ً بالرغم من تزاید وشیوع استخدام النماذج ثالثیة األبعاد االفتراضیة ، إال أن النماذج المصنوعة یدویا
ال زالت تستخدم, یمكن للنماذج  التقلیدیة ان تضع نموذج بین یدیك ، وفحصھ وفھمھ من الناحیة 

ألبعاد االفتراضیة توفیرھا , سواء أكان األمر یتعلق المكانیة بطریقة ال یستطیع النماذج ثالثیة ا
ً من أجل الوصول الى  فھم كامل للعالقة  الغراض االنتاجیة أو اكادیمیة، فإن النماذج ضروریة دائما

  بین التصمیم  وبیئتھ الخاصة .

 لفة من ادوات القياستخ) انواع م12-4شكل(
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  ) نموذج مصغر لجانب من مدینة عصریة13-4شكل(                       
  
  

  المصمم یتوجب  االخذ بالنقاط التالیة لغرض تنفیذ نمودج فعال ناجح: للوصول الى  اھداف
  

 اعداد رسومات تفصیلیة للنموذج . .1
  أن یحقق اھداف  المصمم من التصمیم فضال عن خصوصیتھ. .2
 وضع خطة عمل محددة زمینیا لخطوات انجاز النموذج. .3
  استخدام مقیاس مناسب . .4
  استخدام األدوات الصحیحة والمناسبة . .5
  استخدام أدوات قطع ذات جودة عالیة . .6
  استخدام  مواد ربط ولصق مناسبة .7
  الحرص على نظافة االدوات وطرق التنفیذ .8
  اختیار المواد المناسبة لالداء التصمیمي للنموذج. .9

  االستعانة بالقطع باللیزر إذا لزم األمر. .10
  المشورة من خبراء في مجال النماذج.طلب  .11
 م الخبرة یؤدي الى نماذج متقنھ.االستمراریة في العمل وتراك .12
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  :أنواع النماذج :1.4-3-1
   

  
النماذج المسطحة أو نماذج الشكل الخارجي : وتركز على إبراز الخصائص المظھریة للشيء مثل  .1

.ً ً أو فارغا   نماذج المعماریة بصورة عامة، و یكون التجویف الداخلي للنموذج مصمتا
  
  
  
  

                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نماذج الشكل الخارجي14- 4شكل(
  

نماذج القطاعات : قد یحتاج المصمم إلى قطاع طولي في العین البشریة أو قطاع عرضي في   - 2
   القطع.األذن ولتعذر توفر ذلك نلجأ إلى عمل نموذج یوضح التركیب الداخلي لألجزاء التي یمر بھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نموذج مصغر یظھر مقطع من المنزل15-4شكل(            
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النماذج الشفافة: وھي ذات غالف خارجي شفاف یصنع عادة من البالستیك أو الزجاج ، تبرز  - 1

  من خاللھ األجزاء الداخلیة .
  
  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نموذج مصغرة شفافة16-4شكل(                               
  

  النماذج الشغالة : وھي نماذج تعرض الوظیفة الحقیقیة للتصمیم ومحاكاة الواقع. - 2
  
  
  
  
  

                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )نماذج یوضح محاكاة للواقع17- 4شكل(
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والتركیب: وھي قابلة للفك وإعادة التركیب كي یتسنى مشاھدة األجزاء النماذج القابلة للفك  - 3

  الداخلیة بعد فك األجزاء التي تغطیھا .
  
  

                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )نماذج قابلة للفك والتركیب4-18(
النماذج المفتوحة : وھي مصممة إلتاحة الفرصة لمشاھدة األجزاء الداخلیة مما یتیح النظر  - 4

  للفضاء ومكوناتھ بصورة جلیة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )نموذج مصغر مفتوح19-4شكل(      

  
  ویشترط في جمیع انواع النماذج توافر النقاط االتیة:

  اإلتقان في الصنع   - 3الواقعیة,    -2المالءمة ,  - 1
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  )نموذج مجمع سكني20- 4شكل(
  
  
  
  

  :الخامات المستخدمة في صناعة النماذج المصغرة2- 3- 4
  

عبارة عن لوحة صلبة وخفیفة اللب كثیف وثابت  :gator foamااللواح الرغویة جاتورفوم   .1
والسطح عبارة عن قشرة من ألیاف الخشب او البالستك  ,یستخدم في الغالب للعرض الداخلي 
والخارجي سیما ان سطحھا االملس ووزنھا الخفیف المقاوم للماء یجعلھا مثالیة للعدید من 

 ).21- 4الشكل(كما في  االستخدامات وخاصة النماذج المصغرة,
 ) االلواح اللدائنیة الرغویة21-4شكل(           

  (الماھوجني الفلبیني)  Luanالخشب الرقائقي  .2



73 
 

وتسمى األخشاب الفاتحة باللون األبیض (لوان) على الرغم من خشن الملمس ونعومتھ من الماھوجني 
ً ما یُشار إلى الخشب الرقائقي    باسم (لوان) ، الحقیقي ، إال أن لھ نفس القوة,غالبا

  

  
  ) الخشب الرقائقي22-4شكل(                                             

  
وھو اكثر المواد المستخدمة في النماذج المصغرة استخداما النھ قلیل الكلفة. وھو مادة سھلة العمل ولكنھا 

ً تتطلب أعمال تشطیب أكثر یتم قطع ھذا الخشب الرقائقي وتجمیعھ باستخدام  طرق إنشاء التعشیق بدال
 من المسامیر أو البراغي. یحتاج في  إنشاء ھیئات مستدیرة من خالل (لوان)  قدر عالي من االحترافیة

  ).22- 4كما في الشكل(
. معظم خشب القشرة المستخدم في النماذج المصغرة عبارة عن خشب :Stripwoodقشرة الخشب  .3

ایحائھ الدقیق وقوتھما. فضال عن بناء األجزاء المكونة الزیزفون أو خشب تیلیا ، وكالھما یتمیز ب
 .)23- 4للمباني (النوافذ واألبواب) ،أو األثاث أو الزخارف الدقیقة كما في الشكل(

  قشرة الخشب ) 23- 4شكل(
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وھو عبارة عن لوح ورقي كثیف وغیر مكلف ومحاید لألحماض : Davey Board :الورق المقوى .4
ً ما یتم استخدامھ لبناء ھیكل النموذج المصغر( جدران یستخدم في الصنادیق  القویة وأغلفة الكتب. غالبا

 )24- 4وارضیة وسقف...).. فضال عن  استخدامھ كقاعدة للمباني المصغرة كما في الشكل(

  ) الورق المقوى24- 4شكل(
  
عبارة عن صفائح بالستیكیة تصنع من مادة من راتنجات  )HIPS Sheetصفائح الستایرین (  .5

البولیسترین منخفضة التكلفة .تستخدم  استخدامات كثیرة مثل االعالنات الخارجیة والداخلیة والطباعة 
  والتعبئة واأللعاب ,وبفضل  كلفتھا المنخفضة. 

النماذج المصغرة  لكفاءتة یمكن ثني الواح الستایرین وتشكیلھا وقطعھا بسھولة ، وكذلك لصقھا ، لصنع 
  ) 25-4كما في الشكل( العالیة,.

  ) صفائح الستایرین25- 4شكل(
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  ألیاف الخشب المرنة . .6
ا.  ً لوح خشبي إنشائي خفیف الوزن ومنخفض الكثافة یسھل قطعھ. یمكن صقلھا مثل الخشب ولصقھا مع
مصنوع من خشب الغابات المستدام وقابل للتحلل. مادة نمذجة بدیلة لخشب البلسا وألواح الرغوة. یمكن 

 ، سیصبح صلبًا دقائق. بعد تشكیل شكلھ  10طیھ عن طریق وضعھ على البخار أو النقع في الماء لمدة 
                 ).26- 4كما في الشكل(

  
  ) 26- 4شكل (    

  

  ) ألیاف الخشب المرنة26- 4شكل(                                       
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عبارة عن طین نمذجة طري عندما یكون :)Creative Paperclay  )CPC ورق إبداعي  .7
رطب ویجف عند تعرضھ للھواء ,ھو مفیدة  وفعالة إلنشاء االشكال المصغرة االنشائیة ، والبالط ، 
والبالط الحجري ، واألرضیات والجدران المكسوة بالبالط ، وتأثیرات الصخور والحجر ، أو 

خصائصھ التي تشبھ إلى حد بعید الطین المنمنمات الصغیرة أو المنحوتات ثالثیة األبعاد). مع 
 الناعم ، فھذه طریقة آمنة وسھلة إلنشاء منمنمات قویة وخفیفة الوزن كما في 

 

  ) صفائح الستایرین27- 4شكل(
خفیف الوزن ومقاوم للماء ، ومقاوم للصدمات ، )، Coroplastالواح البولي بروبیلین المجوف ( .8

ً ویقاوم التآكل. المقوى ، على الرغم من أنھ یمكن استخدامھ للمباني كأغطیة  وثابتة األلوان, ویدوم طویال
 ) 28-4شكل(, كما في اللجزء من الطرز الخارجیة ، فصال في استخداماتھ للنماذج المصغرة

  
  

  ) الواح البولي بروبیلین28-4شكل(        
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  االجزاء  المصغرة مسبقة الصنع  .9
ً ما تأتي على شكل اجزاء مصغرة  كمجموعات أو ھیاكل مكتملة مصنوعة من األلواح غالبا

اللیفیة متوسطة الكثافة  أو الخشب الرقائقي اوالبالستك ویمكن بناؤھا لیتم تفكیكھا ویمكن اإلضافة إلیھا 
  ).29- 4كما في الشكل(

  ) اشجار وتشكیالن طبیعیة مصغرة29- 4شكل(
 

 اللواصق . 10
كل منھا حسب نوع المواد المطلوب لصقھا,  تستخدم انواع كثیرة ومتعددة من اللواصق تستخدم

  )30- 4كما في الشكل( قوة اللصق المطلوبة

  ) لواصق مختلفة لصناعة النماذج30-4شكل(                       
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 :النماذج االفتراضیة وصناعة النماذج ثالثیة االبعاد3-5
 

 
  

ً تطورت تقنیات تنفیذ النماذج والمنتجات الصناعیة والھندسیة  التي یتم بناؤھا وتمثیلھا افتراضیا
وباستخدام المواد المصنوعة من الخامات المختلفة المناسبة  لتحقیق ھذا الغرض ، وھي آالت خاصة 

  فیھا دقة البناء والتصمیم تقوم اآلالت بترجمة المعلومات النموذجیة داخل الكمبیوتر .
ن ، ولكن یمتد لیشمل العدید من أھم المجاالت تعدد استخدام النماذج األولیة  ولم یقتصر على المصممی

ھي االستخدامات الطبیة والجراحیة والبدائل واألجھزة التعویضیة,و في جراحات األسنان وبناء األسنان 
الصناعیة. كما انھا تستخدم في المجاالت العسكریة في بناء أجزاء من النظم والمعدات العسكریة كما 

تقوم معظم نظم النمذجة السریعة على تصنیع المنتجات إضافة إلى  یمیةتستخدم في صنع النماذج التعل
جزیئات المواد الخام التي تكون سائلة أو صلبة,آما قد تكون في شكل رقائق أو شرائح ذات سمك ضئیل 

میكرون) من المعدن أو البالستیك أو بعض الخامات المخلقة األخرى. وبعد ان  ١٠٠للغایة اقل من 
تعمل الماكنة على تصلیدھا وتماسكھا مع الطبقات التي تسبقھا بعدد من الوسائل منھا  تضافآل الطبقة

الحرارة الموضعیة العالیة الناشئة عن شعاع اللیزر أو باضافة مصلبات (راتنجیة سریعة التأثیر مع 
عملیة   الطبقة التي تم بناؤھا),ویستمر البناء طبقة تعلوھا طبقة ویقوم الماكنة وبمساعدة الكمبیوتر

  التشكیل , والحصول على  مواصفات میكانیكیة ومقاومتھ للبلل والتلف وزیادة تحملھ.
   D Printers 3الطابعات ثالثیة االبعاد .1

) أحد أشھر األجھزة فى ھذا  Model Makerوھو مثال متمیز ألحد افضل نظم صناعة النماذج (
إنتاج شرآة  Solids capeالمجال ھو جھاز وھو یتوافق مع عمل معظم برامج التصمیم باستخدام 

الحاسبات  CADالشائعة مثل ( AutoCADو  Design Cadسولید سكیب باإلضافة إلى برنامج 
ً بالتعامل (الكاد خاص یأتى آجزاء من الماكنة, وھذا الجھاز ینتج النماذ ج ثالثیة  األبعاد بشكل دقیق جداا

نقطة فى الثانیة وھى سرعة عالیة إلى حد كبیر .  ٦٠٠٠مع المجسم طبقة بطبقة ثم نقطة بنقطة بمعدل 
فكرة الراسمات  Inkjet plotterوتشبھ طریقة عمل الجھاز فھناك رأسان كالھما یصب نقاط من مادة 

البالستیك  Thermoplasticرة ھى المادة نافثة الحبر أحدھم خضراء واألخرى حمراء واألخی
المساعدة على التصلد  Hardening Agentالحرارى إلنتاج النموذج. ثم تنتقل الماكنة إلى الطبقة 

  األعلى لتبنیھا بنفس الطریقة یمكن تنفیذ مشغوالت شدیدة التعقید لمنتجات استخدامیة.

  
  لصناعة النماذج اللدائنیة cnc) ماكنة 31-4شكل(                  
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 اسئلة الفصل الرابع
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  :  اھم النقاط الواجب مراعاتھا اثناء تنفیذ نمودج فعال ناجح؟ 1س
  :   اذكر اھم انواع النماذج المصغرة2س
  : عدد اھم المواد المستخدمة في صناعة النماذج المصغرة؟ 3س
  ؟ : ماھي النماذج االفتراضیة وكیف یتم تنفیذھا 4س
  :  ماھي اللدائن ؟ وماھي اھم خصائصھا؟ 5س
   ؟ :   ماھي اھم مواصفات االلواح  المستخدمة الفضاء الداخلي 6س
  ؟  : عدد  مراحل تغلیف الجداران 8س
  ؟ : عدد اھم العدد والمواد المستخدمة في تغلیف الجدران بااللواح اللدائنیة9س
  

  التمارین العملیة
  
  سم باستخدام الورق المقوى5: نفذ مكعب بقیاس   1س
  سم 10*10:  باستخدام  الورق االبداعي او الطین نفذ زرفة مجسمة قیاس  2س
  : نفذ نموذج مصغر لغرفة نوم تصممھا.  3س
  : نفذ عمالً تصمیمیا یتضمن تغلیف باب خشبي باستخدام االلواح اللدائنیة.   4س
  :  اذكر مراحل تغلیف جدار فضاء داخلي بااللواح اللدائنیة. 5س
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  الفصل السادس      
  

  الرسم على الزجاج والمرايا    
  

  الهدف العام 
  يهدف الى أن يكتسب الطلبة المعرفة بطرق الرسم على الزجاج والمرايا.      

  
  
  
  
  

  :ان يتعلم الطالب كيفية  -
  الرسم على الزجاج والمرايا -
  الحفر على المرايا -
 تشكيل المرايا على الجدران   -

  
  

  
  
  
  

االھداف 
 الخاصة
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 فن الرسم على الزجاج والمرايا  6-1   
  

سعى االنسان دوما الى تحسين مظهر بيئته المحيطة ،سواء الداخلية منها او الخارجية ،وقد استلهم     
افكاره لتحقيق ذلك الغرض من الخامات المتوفرة  وحولها من نتاج ذات استخدام محدد الى استخدامات 

ومن تلك الخامات  اخرى تكمن في ثناياها العنصر الجمالي والفني ،باالضافة الى الغرض الوظيفي،
الزجاج ، والتي تدخل في صناعته مزيج من الرمل والصودا والحجر الجيري حيث يحمى في حرارة 

درجة مئوية الى ان يصبح المزيج صافيا ، ومن ميزاته انه اليتفاعل مع المواد التي   1500تقارب 
وان ، وهذا يثير االستحسان تلمسه ، كما ان الضوء  المار خالله يمكن تحويله الى طيف واسع من االل

   .فينا
فزخرفت ولونت االواني والصحون والشبابيك والمرايا وكثير من القطع الزجاجية المختلفة ذات     

  )1-6االستخدام اليومي ، وليعلن هذا الفن عن نفسه باسم فن الرسم على الزجاج  شكل(
  

  
 )1-6شكل (
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والرسم على الزجاج من الهوايات الجميلة والممتعة فهي تعطي للقطعة الزجاجية لمسة جمالية كما    

تضفي عليها نوعا من الحيوية بعد زخرفتها وتلوينها ،وبالنتيجة فانها تعتبر احدى مكمالت الديكور سواء 
  .المستخدم منه في المنزل او المكتب  اواي مكان اخر 

الزجاج والمرايا التعد كونها هواية فقط ، بل انها من االعمال المهارية والتي اذا  كما ان الرسم على   
مابرعت بها فمن الممكن ان توظفها في عمل ربحي يدير عليك مدخوالت جيدة ، الن االعمال اليدوية 

 كانت وستبقى صاحبة القيمة الفنية االعلى لها متذوقيها وروادها .
      

 والخامات المستخدمة عند الرسم:االدوات  6-2      
  

لكي نبدأ بالرسم على الزجاج البد من ان تتوفر لدينا مجموعة من االدوات والخامات  للحصول على    
 النتائج المرجوة ، ومنها :

  

   اوال : الزجاج
الخامات ، االانها تعتبر ايضا من لخامات الرقيقة النها سهلة الكسرمن المعروف ان الزجاج من ا     

القوية وشديدة التحمل النها صعبة الخدش، كما وانها تعتبر من الخامات الرخيصة والمتوفرة والتي يمكن 
الحصول عليها باالبعاد والقياسات التي نحتاجها ، وبامكاننا ايضا استخدام الزجاجات الفارغة والكؤوس 

ون شفافا أو معتما، صقيال أو منقوشا اال واالواني وكل الزجاجيات الملساء للرسم عليها ، والزجاج قد يك
ان المفضل لدينا هو النوع الشفاف أو النصف معتم (المصنفر) حيث يقدمان افضل النتائج في العمل 

  )2-6ولكل منهما طريقته في توظيفه فنيا والرسم عليه  شكل (
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 )2-6(شكل                

  

     (الالينز)ثانيا : الريليف  
  

وهو اللون الذي نحدد به كل الخطوط الخارجية للتصميم المراد تنفيذه، يعمل على عزل مساحات      
االلوان عن بعضها البعض ، ويأتي بالوان مختلفة اال ان الشائع منها هو االسود والفضي والذهبي ، 

على الكثافة ويأتي اما على شكل انابيب تستخدم مباشرة من خالل فتحة نتحكم في قطرها للحصول 
)، أو يأتي على شكل زجاجات يسحب 3-6المطلوبة لسمك الخط و حجم التصميم ، وهو الشائع شكل  (

  ) ليوضع فيما بعد بانبوب مخصص للغرض  الحقن الطبيةمنها اللون بواسطة (
والريليف عبارة عن رصاص سائل على شكل معجون كثيف غير سام  يعتمد في صنعه على    

ذي يتصف بسرعة جفافه مما يعني ان الريليف اليحتاج الى وقت كبير لكي يجف على االكريليك وال
  عكس الوان الزجاج والتي تحتاج الى وقت اطول 
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  ثالثا : االلوان
وهي الوان خاصة بالزجاج ويمكن استخدامها في الرسم على السيراميك ايضا، وهي على نوعين       

االولى  شفافة ووسيطها الكحول أو الثنر ، والنوع الثاني االلوان المعتمة  غير الشفافة ، ويمكن استخدام 
وبدرجات مختلفة ، تباع  كل نوع على حدة في التصميم الواحد ، متوفرة في المكتبات الفنية المتخصصة

على شكل علب زجاجية او انابيب ، وهناك ايضا الوان البورسلين الخاص بالرسم على السيراميك  
  ) نماذج من هذه االلوان.(4-4والشكل 

  

                 
  )4-6شكل (             

  

  رابعا : الفرش
البد من ان تتوافر لديك مجموعة من الفرش كي تساعدك في اتمام الرسم منها الفرشاة ذات الشعر      

الطويل والرفيعة لرسم الخطوط الطولية والمتموجة ، وفرشاة مدورة لتلوين التفاصيل الدقيقة ، وفرشاة 
هي اصال تشبه الفرشاة مسطحة للخطوط المستقيمة والمموجة والزكزاك ، والفرشاة ذات الزوايا والتي 

المسطحة اال ان نهاية شعيراتها قصت لتكون زاوية وتستخدم للتفاصيل المنتظمه او لرسم االشكال 
الهندسية،  يضاف لذلك الفرشاة المروحية والتي تستخدم لتغطية المساحات الكبيرة  كما انها تقوم باعمال 

  ).5-6محددة كرسم الغيوم او االعشاب او الماء  شكل (
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 )5-6شكل (          

  

  خامسا : الباليتة  
وظيفتها كوعاء لاللوان التي ستستخدم اثناء العمل ، تتوافر باشكال واحجام مختلفة، تعمل على حفظ    

االلوان كل على حدة دون ان يسيح لون على آخر، توضع فيها الوان بكميات قليلة يتم اضافة المزيد 
  ).6- 6منها عند الحاجة شكل  (

              
 )6-6شكل  (          
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  :الورنيشسادسا 
ويستخدم للحفاظ على الوان التصميم ورقته بعد االنتهاء من العمل  كما انه يضفي عليه شئ من اللمعان  

) ، ويفضل استخدام  علب سبري خاصة بالزجاج، ماعليك سوى 7-4للحفاظ على جمال بريقه شكل (
الستغناء عنه اذا كان العمل رج العلبة قبل االستخدام وبتوزيع منتظم على اللوحة يتم الرش ، ويمكنك ا

  غير معرض للشمس والهواء  

 )7-6شكل (    

  سابعا : ادوات اخرى
ستحتاج الى ادوات اخرى مساعدة ، كاقالم الرصاص ،اوراق شفافة ،كربون ،كتر للقطع، قطع اسفنج    

، قاطعة زجاج ، شريط الصق لتثبيت التصميم ، ورق الصق ،ثنر ، قفازات، واي ادوات اخرى قد 
  ).8-6تساعد على اتمام العمل بالدقة المطلوبة  شكل( 

  
  )8- 6شكل ( 
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  الزجاج وطرق تلوينه :زخرفة  3- 6    
  

  خطوات العمل :     
  بعد ان تعرفنا على المواد والخامات الداخلة في اعمال الرسم على الزجاج ،تكون خطوتنا االولى

هو اختيار الزخرفه المناسبة للقطعة المراد تنفيذ العمل عليها ، وتعتمد شكل الزخرفة على 
فمثال  زخرفة الشبابيك واالبواب الزجاجية  الموضوع  والمكان الذي سيوضع به ذلك العمل ،

داخل المنزل  تختلف عن تلك المعتمدة في دور العبادة ، كما ان الزخارف على زجاجيات 
المناسبات الخاصة تختلف عن غيرها  وبالتالي فان اختيار التصميم المناسب هو الخطوة االولى 

 )9- 6لتنفيذ العمل شكل (
  

               

               
  )9-6شكل (           
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  ارسم التصميم على ورق ابيض ، وان صعب عليك رسم الزخرفة فمن الممكن اعتماد زخارف
 )10- 6جاهزة  تنقلها مباشرة  وتستطيع تصغيرها أو تكبيرها حسب حجم القطعة  شكل (

 

            
  
  )10- 6شكل ( 

  في ذلك وبعدها قم بلصقه بالورق الالصق من الخلف  ضع التصميم اسفل الزجاجة مراعيا الدقة
وبذلك سيظهر التصميم لديك بوضوح ، ثم نظف جيدا سطح الزجاجة من المواد العالقة بها شكل 

)6-11( 
 

            
  

  )11-6شكل (    
  باستخدام انبوبة الريليف حدد الخطوط الخارجية للتصميم ، امسك االنبوب بشكل اقرب للعمودي

ء وضع اللون ، ابدأ برسم الحدود عن طريق الضغط على االنبوبة مع مراعاة ان تكون يدك اثنا
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رشيقة اثناء العمل بحيث تأتي كل تلك الخطوط ذات سمك واحد ومترابطة مع بعضها وتجنب 
انقطاع خط حدود الرسم كي نحافظ فيما بعد على عدم تسرب اللون لخارج  المنطقة المحددة شكل 

 دث خطأ بسيط حاول اصالحه بعود خاص لتنظيف االذن .) وان ح6-12(
   

            
  

  )12-6شكل (    
  بعد ان تجف الوان الريليف ، ابدأ التلوين باستخدام االلوان الزجاجية  والتي خططت مسبقا على

المعتدلة، تنسيقها  لتتالئم مع محتويات المكان التي ستكون جزءا منه مراعيا بذلك الكثافة اللونية 
فزيادة الكمية اكثر من المطلوب قد يتسبب في نفاذ اللون خارج المنطقة المحددة وهذه مشكلة، ان 
حدثت، عليك معالجتها سريعا باستخدام قطع القطن، ليتم امتصاص االلوان الزائدة ، يضاف لذلك 

ل لون لملئ تلك ان فترة جفاف اللون الكثيف نسبيا ستأخذ وقتا اطول، ويفضل استخدام قطارة لك
) كما ينبغي ان يوضع العمل عند التنفيذ بشكل افقي لتتوازن 13- 6المناطق التي حددت شكل (

جميع االلوان ولتتشكل بهيئة مستوية ، يضاف لذلك ان يتم وضع الزجاجة الملونة بعد اتمامها في 
ارة الى ان فترة مكان آمن ونظيف كي نحافظ على بهاء وبريق الوانها بعد جفافها ،  ونود االش

 جفاف االلوان في موسم الشتاء تأخذ وقتا اطول عنه في فصل الصيف 
 



116 
 

  
  

 )13- 6شكل (          
اما في حالة نقل التصميم على كأس زجاجي ، فيتم  وضع ذلك التصميم داخل الكأس وتثبيته        

  )  يوضح ذلك 14- 6بورق الصق  والشكل  (
  

           
  

 )14-6شكل (         
ان يأخذ  وقد نحتاج الى تصميم ذات حجم كبيريتالئم وحجم الزجاجة التي سيرسم عليها، او       

مساحة مجموعة من الزجاجات، فعليك هنا بتكبير التصميم ، ومن ثم اتباع نفس خطوات العمل التي 
  )15-6ذكرناها شكل  ( 
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  )15-6شكل (      
وباالضافة الى الطريقة التي وضحناه في تلوين التصميم ، فهناك طرق اخرى سنتطرق لبعض منها      

ليتسنى لك االختيار االمثل عند التطبيق ،أو ان تدمج اكثر من طريقة للعمل الواحد  وحسب السطح الذي 
 تقوم بتلوينه ومن هذه الطرق :س
  

  اوال : التلوين بالفرش
يمكنك بعد اتمام وضع الريليف  وجفافه ان تعتمد الفرش المختلفة في تلوين المناطق المحددة شكل   
) ، استخدم الفرش الرفيعة في رسم االشكال الصغيرة والدقيقة والفرش االعرض للمساحات 6-16(

عن الريليف في بعض التصاميم واالكتفاء باستخدام االلوان الزجاجية  الكبيرة ، كما يمكن االستغناء
  )  يوضح هذه االمكانية 17- 6وخاصة عندما تكون التصاميم بسيطة والشكل  (

  
  

  )16-6شكل(                                               
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  )17-6شكل (             

  االسفنجثانيا : التلوين بقطع 
يعتمد استخدام االسفنج عندما يراد ملئ مساحات واسعة ،  ماعليك سوى عمل ضربات متناغمة على   

) فكانت البداية من اسفل 18- 6القطعة الزجاجية  باستخدام لون أو مجموعة الوان كما في الشكل (
على بضربات اخف ، المزهرية وذلك باعطاءها لونا غامقا من خالل ضربات لونية اكثر، ثم صعودا لال

وبعد جفاف اللون وباستخدام اسفنجة نظيفة اخرى يتم عمل ضربات ذهبية اللون وكأن انعكاسا للضوء 
  وقع عليها  

  

              
  

  )18-6شكل (         
كما تستخدم االسفنجة لعمل تأثيرات مختلفة  ويتم ذلك من خالل تقطيع االسفنجة بالشكل المحدد         

كأن يكون مربع او مستطيل او متعرج، ثم تغمس باللون  المطلوب او بمجموعة الوان متداخلة  بعدها 
  )        19-6تطبع على الزجاجة  شكل ( 
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  )19-6شكل(            
وهناك طريقة اخرى الستخدامها بشكل محدد وذلك باضافة الشريط الورقى الالصق على القطعة       

الزجاجية وبالشكل الذي نرغب في اظهاره كعمل نهائي منجز، فوظيفة الشريط الالصق هنا هو الحيلولة 
فنجة المغموسة باللون دون نفاذ االلوان الى السطوح المغلفة به وما عدا ذلك  وبضربات خفيفة من االس

المطلوب او بمجموعة الوان نغطي كل االجزاء المكشوفة، بعدها نقوم بازالة الشريط الالصق ليظهر لنا 
  )20-6العمل بشكل متكامل شكل (

    
  

  
 )20-6شكل(             
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  ثالثا : التلوين باستخدام االستنسل
وهي ايضا من الطرق الجميلة للتلوين ، نحتاج بها الى ورق استنسل وهو عبارة عن ورق زيتي      

شفاف يباع في المكتبات المتخصصة ، وفي بعض االحيان نجد منه تصميمات جاهزة ، اما عن الطريقة 
  التي ستجهزها بنفسك التمام ذلك العمل اتبع الخطوات التالية :

  االستنسل آخذا بنظر االعتبار ان تكون الزخرفة بسيطة الى حد ما حدد  التصميم على ورق  
  21-6()افرغ منه الشكل المرسوم بواسطة الكتر (عليك توخي الدقة في هذه المرحلة) شكل( 

   

           
  )21-6شكل (

 بعدها ثبت االستنسل على القطعة المراد تلوينها .   
  باللون قم بعمل ضربات خفيفة مراعيا الدقة والتأني وباستخدام الفرشاة، اوبقطعة اسفنجة مغموسة

كي الينفذ اللون للداخل،  ومن الممكن بعلبة سبري خاصة للغرض  ان تلون الشكل المفرغ 
 نماذج من هذه االفكار .  )22- 6والشكل( 
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  )22-6شكل( 

      . عندها  ارفع االستنسل ستجد الرسم مطبوعا بمنتهى الدقة  
ويمكن استبدال االستنسل  بورق الصق يباع في المكتبات المتخصصة وباطوال مختلفة تتناسب   

ومساحة العمل المنفذ ، يوضع على القطعه الزجاجية ويتم تفريغها وهي مثبتة على العمل ، ثم يلون 
) وهذه الطريقة سوف نطلعكم باسهاب عن تفاصيلها عند الرسم 23-6شكل (باحدى الطرق التي ذكرت  

  على المرايا .
  

          
 )23-6شكل (      
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   رابعا : التلوين باستخدام االستنبة
وهي طريقة سهلة وسريعة في التنفيذ ، حيث تستطيع الحصول على استنبات جاهزة باحجام      

واشكال كثيرة ومتنوعة ، متوفرة في المكتبات الفنية المتخصصة ، ماعليك سوى اضافة اللون اليها ، ثم 
ي تكوينات مختلفة تقوم بطبعها على الزجاجة ، ولكثرة تلك االشكال فانك تستطيع ان تنفذ عمال فنيا يحتو

  ).24-6(على ان تكون متناغمة مع بعضها) وبسرعة كبيرة باالضافة الى دقتها شكل (
  

  
                                                   

  )24-6شكل (

  خامسا : التلوين بالغمس
ي اللون وهي طريقة التحتاج الى مجهود كبير، كل ماعليك هو ان تغمس القطعة الزجاجية ف     

المطلوب ، كلها او جزء منها ، ثم تتركها لتجف ، وقد ترغب فيما بعد من عمل تأثيرات اخرى عليها  
  )  .25-6وذلك يعتمد على ذوقك الفني  شكل (

تستطيع  استعمال بعض االكسسوارات من الكريستال أو الجواهر البالستيك الشفافة للترصيع بعد       
نك ايضا استعمال خرز صغيرة جدا من خالل مزجها بااللوان وهي ماتزال االنتهاء من العمل،  ويمك

رطبة فتعطي جمالية كبيرة للقطعة الزجاجية مايعطيها نوعا من البريق تصلح الستخدامها في المناسبات 
  الخاصة 
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  )25-6شكل (

      
 زخرفة المرايا وطرق تلوينها : 4-4    

  
للمرايا نوع من الخصوصية عند تنفيذ العمل عليها لما تتصف به من عدم الشفافية   بسبب وجود    

طبقتين عازلتين للرؤيا على ظهرها احداهما مادة زئبقية وهي الطبقة الداخلية واالخرى ملونة  لتعطينا 
ان تشترك معها في شكلها النهائي ، لذلك فان تلوينها وزخرفتها قد تختلف بعض الشئ عن الزجاج  و

ادوات الرسم والتلوين الى حد كبير ، وكما كان هناك عدة طرق في زخرفة وتلوين الزجاج الشفاف  
 فكذلك للمرايا  طرقا في ذلك وسنقوم باستعراض بعضا منها :

  

   اوال : الرسم باستخدام الوان الزجاج
وهي التختلف كثيرا عن طريقة الرسم على الزجاج ، وذلك باستخدام الريليف كمحدد لالطر       

الخارجية للتصميم ومن ثم تضاف االلوان داخل االطار المحدد وباحدى الطرق التي ذكرناها في تلوين 
المرايا تختلف الزجاج  اوباستخدام اكثر من طريقة النجاز العمل ، لكن تبقى طريقة نقل التصميم على 
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عما كان في الزجاج  حيث نحتاج ورق كربون يكون وجهه مالصقا لوجه المرآة ثم يوضع فوقه 
التصميم،  وبالضغط بالقلم على التصميم يكون قد انتقل على سطح المرآة وان كان بخطوط دقيقة، 

خرفة ان يرسم التصميم نستطيع توضيحها اكثر فيما بعد باالقالم الملونة، ويمكن للمتمرس في الرسم والز
)نماذج للمرايا 26-6مباشرة دون الحاجة لورق الكربون ، خاصة ان كانت زخارفه بسيطة ، والشكل (

  المزخرفة بهذه الطريقة
  

             
 )26-6شكل (      

  

 ثانيا : الرسم باستخدام الورق الالصق 
 

اهم المواد المستخدمة التمام العمل هو الورق الالصق والذي من الممكن ان تحصل عليه في      
  المكتبات المتخصصة ، ويتم التنفيذ باتباع الخطوات التالية :

  الصق الورق على وجه المرآة مراعيا في هذه المرحلة تجنب حدوث فقاعات للهواء اثناء لصقه
  االلوان داخل العمل كي اليتسبب فيما بعد من نفاذ 

  ضع اوراق الكربون فوق الورق الالصق ومن ثم ضع الزخرفة أو التصميم المراد طبعه وثبتهما
  معا باستخدام الشريط الالصق 
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  قم بتمرير القلم على الورقة المرسوم عليها التصميم،  بعدها قم بازالة كل من الكربون والتصميم
  صق معا ليظهر لك مطبوعا  على الورق الال

  باستخدام المشرط  (الكتر) قم بتفريغ التصميم وعليك في هذه الخطوة توخي الدقة كي تضمن
 نتيجة جيدة 

  قم بازالة الورق الالصق عن الجزء المفرغ ليظهر لك شكل التصميم على وجه المرآة شكل
)6-27.( 

 

           
  )27-6شكل (         

  الجزء المفرغ  بااللوان الزجاجية ليتم بعدها ازالة وباستخدام الفرشاة او االسفنجة  قم بملئ
 الورق الالصق باكمله من على سطح المرآة .

  وبعد جفاف اللون تماما قم بتنظيف المرآة بما علق بها من لواصق لتظهر النتيجة بالشكل
  ).28- 6المرضي  شكل (



126 
 

          
  )28- 6شكل (       

   ثالثا :الرسم باستخدام المادة الكيميائية   
ويراعى عند الرسم بهذه الطريقة نفس تسلسل خطوات الطريقة السابقة في استخدام الورق الالصق اال 

)  يمثل منتجا 29- 6اننا نستخدم المواد الكيميائية الفاعلة لهذا الغرض بدال من الوان الزجاج والشكل   (
  لمطلوبلالستخدام لتحقيق الغرض ا

  

              
  

  )29-6شكل (             
  ) .30-6وبعد اتمام العمل يظهر التصميم كله باللون االبيض وذات ملمس خشن الى حد ما ، شكل(   
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  )30-4شكل (            

 الحفر على المرايا 6-5      
  

وهي طريقة يستخدم فيها الورق الالصق الشفاف ايضا ، اال ان لصقه يكون على ظهر المرآة         
الوجهها ، ويتم تفريغ التصميم وبنفس الطريقتين السابقتين مع اختالف بسيط في تسلسل خطوات العمل 

  والخطوات االتية توضح ذلك :
 ي مكانه المحدد مراعيا ان يكون وجه بعد ان تجهز التصميم المالئم  ضعه على ظهر المرآة ف

التصميم مالصقا لظهر المرآة  وتكون رؤية الناظر له بعكس اتجاهه كي نضمن فيما بعد ان 
يظهر على وجه المرآة صحيحا سواء كان التصميم كتابات أو زخارف عندها ثبته بالالصق 

فأن وضعه  مقلوبا أو وفي تصميمنا الذي سننفذه ستكون جهتيه متطابقتين تماما  وبالتالي  
 ).31-6صحيحا اليؤثر على النتيجة النهائية   شكل (
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  )31-6شكل (
 )32-6ضع الكربون اسفل التصميم  ووجهه مالصقا لظهر المرآة  شكل .( 

  

  
  

 )32-6شكل (
 ) 33-6قم بتمرير القلم على التصميم محاوال الضغط عليه كي تطبع خطوطه بوضوح شكل.(  

  

  
  )33-6(شكل 
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 )34- 4قم بازالة كل من التصميم  وورق الكربون لتظهر لديك الزخرفة  مطبوعة  شكل  (  

  

           
  

  )34- 6شكل (       
  غطي بالورق الالصق الشفاف على كل التصميم متوخين الدقة بعدم حدوث فقاعات للهواء اثناء

لالصق المخصص للغرض التثبيت ، ونود االشارة الى انه لو تعذر عليك الحصول على الورق ا
فمن الممكن تعويضه بالصق شفاف من النوع العريض وان سيأخذ منك وقتا وجهدا اكثر ودقة 

  اكبر 
 )35-6قم بتمرير الكتر وبدقة على كل اجزاء التصميم بغية تفريغه وازالته من على المرآة شكل. (  

    

                                 
             
  )35-4شكل (                  

 ) يكون التصميم جاهزا الزالة الطبقتين المطليتين للمرآة  36-4بعد انجاز عملية التفريغ شكل (
 من على الجزء المفرغ حصرا  
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  )36-6شكل (            
  قم بازالة طبقة الطالء االولى للمرآة من على الجزء المفرغ باستخدام اي مزيل لطالء

يتم وضعه بواسطة فرشاة ولدقائق معدودة حينها تالحظ تفاعل كل من المزيل مع  السيارات ،
 ).    37-6طبقة الطالء من خالل انسالخ تلك الطبقة عن موضعها شكل(

  

            
  

  )37-6شكل (             
 بواسطة قطعة  بعد انتهاء تفاعل مزيل الطالء على الطبقة االولى للمرآة نقوم بازالة تلك الطبقة جيدا

  ).38- 6قماش لتظهر لنا طبقة الطالء الثانية للمرآة وهي كما قلنا مادة زئبقية المعة  شكل (
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  )38-6شكل (          
  الزالة طبقة الطالء الثانية تحتاج الى اي مادة مزيلة للصدأ وبالتالي تحتاج الى حامض التمام

المهمة  ، تستطيع ذلك باستخدام حامض البطاريات المخفف ، يتم سكبه على الطبقة الزئبقية  
 ). 39-6دقائق) شكل(  (10وتتركه حوالي 

  

             
     

  )39-6شكل (           
  بعدها انسالخ تلك المادة عن اللوح الزجاجي ، تستطيع المساعدة التمام الموضوع من تالحظ

  ). 40- 4خالل تقشيط تلك المادة بالورق المعدني شكل(
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  ) 40-6شكل(          

  بعد االنتهاء من ازالة الطبقة الثانية قم بتنظيفها جيدا بالماء وازالة اي شي عالق بها ، لتظهر
جة النهائية للتصميم عبارة عن جزء شفاف يمكننا الرؤيا من خالله، كما يمكن للضوء ان النتي

  ).41-6ينفذ منه شكل(
  

             
  )41-6شكل (          

بعد ان اتممنا عملنا على المرآة فيكون لنا الخيار في بقاء المرآة على هذه الشاكلة وعند تعليقها على   
الجدار تأخذ المنطقة الشفافة لون الجدار ، اوان نتعامل معها بطرق فنية اخرى كان يضاف خلفها مرآة 

) نموذج آخر تم اضافة 42-6(اخرى لتعطينا بعدا للتصميم ، اوان نضيف االلوان الزجاجية لها والشكل
  مجموعة االلوان الزجاجية المتناسقة له ليعطينا هذا العمل الفني الجميل .
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  )42-6شكل (            

  
  تشكيل المرايا على الجدران 6-6     

  
للمزايا التي تتمتع بها المرآة سواء انعكاساتها والتي تضفي على المكان الرونق والجمال،  أو         

النها تعطي شعورا باتساع المكان وكبر حجمه ، باالضافة الى الشعور النفسى المريح الذي يتولد عن 
  ذلك ، ادى الى ان تكون المرآة من االجزاء المهمة عند تنظيم الديكور 

ولم يكتفي الفنانون لتلك المزايا فحسب بل سعوا جاهدين الى تشكيلها ولصقها على الجدران لتعطينا      
  ابعادا مختلفة ولتكون النتيجة عبارة عن لوحة فنية متناغمة وثابتة 

وقد اتسع االهتمام بهذا النوع من الفنون فلم يعد مقتصرا على دور العبادة فحسب، والذي يعتبر هذا      
الخ 000نوع من الفنون من سماتها الغالبة،  بل اصبح جزءا من ديكورات المنازل والفنادق والمطاعم ال

وبالتالي فقد اصبح الطلب على العاملون لهذا النوع من المهارات متزايدا ، وسنقوم بالتعريف بالمواد 
 ا على الجدران  .المطلوبة التمام تلك االعمال، وكيفية تجهيزها، ومن ثم الى تشكيلها وتثبيته
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  المواد المطلوبة لتقطيع المرايا وكيفية تجهيزها
  ستحتاج التمام العمل الى:      
  قطع من المرايا  
 قاطعة زجاج  
  مسطرة بطول مناسب  
اما عن كيفية تهيئة تلك  القطع من المرايا ، فانها بال شك تحتاج الى الكثير من المران والتدريب       

لتصل الى نوع من المهارة تمكنك فيما بعد من انجاز االعمال المختلفة ، والخطوات التالية دليلك 
  للوصول الى ذلك المبتغى وهي :

 التأكيد ستستعين الى وحدات قياس لتحقيق الغرض  قم بتقطيع المرايا الى اطوال متساوية،  ب
 ) .43- 6شكل(

 

          
  )43-46شكل (        

 ) 44-6ومن ثم قطعها الى مربعات متساوية،  ومن زاويتين متقابلتين قم بتقطيعها الى مثلثات شكل(   
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  )44-6شكل (  

  مركز تلك القطعة ، ثم اتمم قم بخدش القطعة المثلثة من زواياها الثالث لتلتقي خطوطها الى
العمل لبقية القطع، آخذا بنظر االعتبار ان يكون الخدش رقيقا كي نمنع من تكسرها وهكذا الى 

) ،الغرض من هذه العملية ان تكون للمرايا انعكاسات  45- 6ان تنجز عملك باتقان  شكل (
  مختلفة ومتناغمة في نفس الوقت .

  

  
  )45-6شكل (    

 يوضح ذلك46- 4يع القطع تلك عند تشكيلها على الجدار والشكل( وسيتم اعادة تجم  (  
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  )46-6شكل (            

  تثبيت المرايا المقطعة على الجدار
قبل البدء من تعلم طريقة تركيب المرايا على الجدار البد اوال من تهيئة  المادة الالصقة والتي       

  سنستعملها في عملية التثبيت، ولتحضير تلك المادة علينا معرفة المواد الداخلة فيها ومقاديرها وهي :
 (البورك ) مكيال واحد من الجبس  
 1/5  ذلك المكيال من (الشريس) ، وهي مادة الصقة عبارة عن باودر ممكن ان نجده في

  محالت بيع الجبس
  (غراء)، وهي مادة الصقة ايضا االانها مادة سائلة ذات قوام كثيف ، والكمية المستخدمة تكون

  تقريبا بمقدار كمية الشريس.
 .ماء 
  

  طريقة التحضير :
 دا الى ان يتداخال معا .اخلط كل من الجبس والشريس خلطا جي  
  قم باضافة مقدار من الماء شيئا فشيئا  واخلط المزيج الى ان يصبح ذات قوام مقبول تستطيع

 التحكم في كثافته من خالل كمية الماء المضاف .
     اضف الغراء الى المزيج السابق واخلطه جيدا ،وبهذا تصبح المادة الالصقة جاهزة لالستخدام

 )  .47- 6شكل(
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 )47-6شكل (              
  

   خطوات تثبيت المرايا الى الجدار
 )48-6خذ كمية من المادة الالصقة وادهن بها الجدار الذي ستشكل عليه المرايا شكل .( 
  

       
  
  
  
 
 
  
  

  )48-6شكل (
  اوال، باالضافة الى خذ قطعة المرآة المثلثة ، وضع بخلفها كمية قليلة من المادة الالصة لزيادة تثبيتها

جعلها مرتفعة قليال من الوسط كي تكون انعكاساتها اكثر بروزا، وبامكانك التحكم في مقدار ذلك 
 ).49- 4االرتفاع   شكل (
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  )49-46شكل (      

 ) 50- 6ثبت تلك القطعة على الجدار باتقان شكل.(  
    

           
  )50-6شكل (         

  51- 4الطريقة ليتم جمع كل القطع واعادة تشكيلها على الحائط شكل(اكمل العمل بنفس. ( 
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  )51- 6شكل (     

يدخل الزجاج  في مختلف األسطح والواجهات واستخدامات الديكور الخارجي والداخلي ، مثل قطع 
الداخلية وتركيب النوافذ واألبواب وواجهات المحالت وقاعات العرض والمرايا والواجهات والجدران 

  والسقوف فضال عن استخدامه في االثاث.
تشمل المخاطر المهنية التي تواجهها مواد التزجيج مخاطر التعرض للقطع بالزجاج أو األدوات والسقوط 

  من السقاالت أو الساللم أو التعرض للملوثات على النوافذ العتيقة, قد يتسبب استخدام المعدات الثقيلة 

  )52-6شكل (           
  يتم قطع الزجاج بادوات قطع مخصصة بدقة عالية وادوات تشذيب وتنظيف متعددة

 مقص .1
 قاطعة زجاج. .2
 ماسكات مختلفة. .3
 ازاميل تنظيم مختلفة. .4
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  ادوات تسوية المعجون. .5

  )53- 6شكل (  
  تبع المخططات تثبيت الزجاج

  قم بإزالة أي زجاج قديم أو مكسور قبل تركيب الزجاج البديل  .1
  الزجاج بالحجم والشكل المحددقطع   .2
  ضع المعاجين او اللواصق المناسبة لتركيب الزجاج  .3
 بواسطة المعاجين نانير أو اإلطارات أو قوالب أو أنواع أخرى من المثبتات ثبت  الزجاج  .4

  )51- 4شكل (
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  اسئلة الفصل السادس  
  

  :  ماهي االدوات والخامات الواجب توفرها عند الرسم على الزجاج 1س
  :   عرف الريليف ، وما فائدته في العمل2س
  : عدد طرق الرسم على الزجاج 3س
  : اشرح خطوات عمل الزخرفة والرسم على الزجاج 4س
  : كيف يتم حفر المرآة ؟ اشرح طريقة العمل بالتسلسل 5س
  : كيف يتم تحضير المادة الالصقة لتثبيت المرايا على الجدار 6س

  التمارين العملية
  )سم باستخدام الريليف وااللوان الزجاجية20×30: نفذ عمال فنيا على زجاجة قياس (  1س
  :  نفذ عمال فنيا على كأس زجاجي ادمج فيه اكثر من طريقة من طرق الرسم على الزجاج 2س
   اً: كيف توظف االستنسل عند الرسم على الزجاج ؟ نفذ ذلك عملي  3س
  :  باستخدام الورق الالصق نفذ عمال فنيا على المرآة 4س
  اًماهي خطوات تشكيل المرآة على الجدران ؟ نفذ ذلك عملي  5س
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  زخارف وتصاميم متنوعة تستخدم عند الرسم على الزجاج والمرايا   
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  نماذج من الزخارف االسالمية والتي تصلح باستخدامها عند الرسم على الزجاج
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      الفصل الخامس         
  

  كيفية الرسم والطرق على النحاس     
  الهدف العام 

  
  

  الطلبة المعرفة بالعدد واالدوات المستخدمة في اعمال تشكيل النحاس اكساب يهدف الى 
  
  
  
  
  
  
  

 يتعلم الطالب اسماء العدد اليدوية ويتعرف على اشكالها . -
 العدد واالدوات الخاصة بأعمال تشكيل رقائق النحاس  يستعمل -
  الطرق والنقش على النحاس  . اساليبيفهم الطالب  -

  

  
  

االھداف 
 الخاصة
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. وهو معدن 29) والرقم الذري cuprum(من الالتينية:  Cuالنحاس عنصر كيميائي يحمل الرمز 

يستخدم النحاس كموصل للحرارة  , لذلكوصيل حرارية وكهربائية عالية ناعم وقابل للطرق له قابلية ت
يعد معدن النحاس من أهم الفلزات في عصرنا والكهرباء ، ويشترك في تكوين  سبائك معدنية مختلفة 

لكهربائية ، وهو على نوعين ا للطاقة الحاضر لكونه المطاوع والسهل للتشكيل والطرق ، والموصل
صفر ، فالنحاس األحمر يدخل في سبيكة النحاس األصفر ويمتاز هذا المعدن النحاس األحمر واأل

  بمرونته وطراوته وليونته ، ممايساعد على مطاوعته وتشكيله الى أشكال مفيدة.

  ) شكل يوضح النحاس الخام المستخرج من باطن األرض5-1(
المواد والعدد المستعملة في وشاع إستخدام النحاس في العالم بشكل واسع في صياغة الحلي وصناعة 

الطبخ واألعمال المنزلية األخرى وكذلك في عمل التحفيات ، ويعد هذا المعدن من ناحية التطويع 
من المعادن األولى التي عرفها اإلنسان منذ  اًواحد اًوالتشكيل يفوق تصنيعيآ المعادن األخرى ويعد أيض

  أقدم األزمنة وطوعه ألستعماالته الخاصة.
  
  
  

  -: يوجد النحاس على ثالثة أشكال
 .في صناعة األجهزة الكهربائية  تستخدممنها على شكل أسالك  - 1

 معدن النحاس 5-1

 أنواع النحاس وأشكالھ5-2
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  ) يوضح صناعة النحاس في األسالك واألجهزة الكهربائية3-5)(2- 5شكل (  

  في اللوحات والحلي والمجوهرات والجداريات تستخدميوجد على شكل قطع أو شرائح 
 

  ) يوضح إستخدام النحاس في عمل لوحة أو جدارية فنية4-5شكل (
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يوجد على شكل سبائك ، يقوم الفنان أو العامل على صناعة النحاس بصهره وتشكيله الى األغراض 
 الصناعية مثل صناعة األواني المنزلية أو التحف الفنية.

  ) يوضح إستخدام النحاس في صناعة األواني المنزلية6-5شكل (
  

  
  ) يوضح كيفية صناعة النحاس في األواني المنزلية7-5شكل (
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 ) 8- 5أدوات مدببة تساعد في تحديد الرسم على النحاس شكل ( 

  )8- 5شكل (                                    
  ).9-3النحاس شكل (أدوات تكون على أشكال هندسية تساعد في النقش على  

 
  )9-3شكل (

 األدوات المستعملة في الحفر على النحاس5-3
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أدوات تكون مسننة ومختلفة الرؤوس تساعد في رسم وإبراز النقوش على النحاس كما في  .1

  ).12-5) (11- 5) (10-5األشكال (

  

  )5-10(  

  
)5-11(  
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   ) يوضح إستخدام األدوات لتحديد التصميم في العمل الفني12-5شكل (     

  

  
  

  تقسم طرق الحفر على النحاس الى طريقتين منها اليدوية ومنها اآللية.
 . اًاليدوية : وتشمل الطرق والحفر على النحاس يدوي - 1
فقد أستطاع الفنان أن يستخدم ماكنة الروالند المتعددة األستخدامات في الحفر والطرق  االلية : - 2

  على النحاس.

  
  

تتم هذه العملية بتسخين قطعة النحاس المراد تشكيلها بمصدر حراري (المشعل الغازي) حتى تصل اذ  
الى درجة اإلحمرار ويتوقف تحمل المعدن لدرجات الحرارة وفقآ لنوعيته وخاصيته وكثافته ، وبعد 

حوض مملوء بالماء مباشرة لكي يكتسب المعدن ليونة وطراوة ويزيل تسخين القطعة نغمسها في 
اإلجهادات الداخلية عن المعد المطروق والتفاعالت الناجمة عن الضغوط الداخلية ويزيل الغازات عنه 

  وتغيير في اطالته ، وبهذه الحالة يسهل علينا تشكيله .

 عملیات الطرق على النحاس5-4

 الطریقة الیدویة وتتمثل بعملیة الطرق على النحاس 5-4-1



87 
 

،اما اذا اردنا  3سم -غم 91,8فوزنه النوعيويختلف النحاس في سمكة وكثافته اي ( وزنه النوعي ) 
معرفة سمكه فباإلمكان قياسه بالملمتر ، وكلما كان النحاس سميكاً يتحمل جهد الطرق بالمطرقة اليدوية 

  ، وكلما زاد الطرق على المعدن وهو في حالة طراوة يتعرض بذلك الى التشقق.

  سين) شكل يوضح عملية الطرق على النحاس في سوق النحا5-13(
كان ذلك الشكل زخرفياً أو كتابياً ، ثم  يرسم الشكل المراد بروزه على المعدن بواسطة الكربون سواء

نقوم بتحديد الخطوط الخارجية المرسومة على المعدن بآلة مدببة حادة ورفيعة لكي التنمحي الخطوط 
حديدي مربع  نسندا الخارجية وتضيع أشكالها . وتتلخص عملية النقش بوضع القطعة النحاسية على

قلم حديدي من النوع  اطةعريض أو من نوع الخشب السميك ونقوم بحفر الخطوط الخارجية بوس
الصلب بإستخدام المطرقة اليدوية التي تقوم بدفع القلم وتحريكه بمساعدة اليد داخل تلك الخطوط 

ت خارجية لألشكال وبدقات خفيفة ومركزة ومنتظمة على حافة القلم من األعلى نحصل على تحديدا
المرسومة . وبعدها نقوم بتنزيل األرضية المحيطة بتلك األشكال تنزيالً متساوياً، وتستخدم بهذه الحالة 
أقالم ذات نهايات مربعة أو مستطيلة عريضة  ويستحسن أن تكون نهايات هذه األقالم محفورة بأشكال 

 زخرفياً جميالً  أو نستخدم العكس زخرفية حتى تترك بصماتها في أرضية الزخارف فتعطيها شكالً
  من هذه الطريقة ، وذلك بتنزيل األشكال الزخرفية والكتابية الى األسفل وبروز األرضية.
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  ) يوضح قص التصميم بآلة الحرق14 -5شكل (
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  ) شكل يوضح كيفية بروز العمل بعد الطرق وإبراز العمل الفني حيث أصبح لوحة فنية 5-17(

  
  

تستخدم في هذه العملية أقالم حديد من النوع الصلب بأحجام وأشكال متنوعة ومختلفة ذات حافات 
هندسية متنوعة الشكل وتستخدم معها مطارق حديدية خاصة من النوع الصلب ذات وجه مدور 

دير االتية ( جزء واحد امجموعة المقعريض ومسطح وتستخدم في العملية المزيج القيري المتكون من 
قار نقي من الشوائب، جزئين من البورك الناعم (الجبس) ، مع نسب قليلة من مسحوق الدامر وشمع 

على مصدر حراري وبعد مزج  اًجيداً العسل) نذيب هذه المقادير في قدر كبير أو برميل وتمزج مزج
ل الواح خشبية ذات حافات يتراوح عمقها بين نحصل على مزيج قيري سائل نضمه داخ اًالمقادير جيد

  ) سم لكي ال ينسكب المزيج القيري منها ونتركه حتى يبرد المزيج.15-10(

  ) يوضح فيه إستخدام مختلف النقوش والزخارف البارزة18-5شكل (  

 طریقة بروز األشكال على القار 2- 5-4
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 cm) 2-1نقوم بقطع قطعة النحاس المطلوبة بمقص حديدي وبعدها نثني حوافها األربعة بمقدار (

  ونغمسها في القار بعد تسخين سطحه بلهب ناري بطيء جدا لكي اليحترق .
تليء الفراغ الهوائي تحت يثم نثبت القطعة بصورة جيدة على سطح القار بإستخدام ثقل حديدي لم

القطعة في القار ألنه بوجود هذا الفراغ يتشقق المعدن أثناء الطرق عليه وثم تترك القطعة لتبرد ، 
  نقوم برسم األشكال المطلوبة وبروزها على ورقة الكاربون وتوضيحها بآلة حديدة مدببة ثم نقوم بعدها 

أقالم حديدية من النوع الصلب ذات نهايات المطلوبة وبروزها بإستعمال  بالطرق داخل األشكال
مدورة على أن تكون ضرباتنا محكمة ومتقاربة وليست في مكان واحد بل تحرك نهاية القلم الحديدي 

  بصورة منتظمة داخل الجزء المراد تنزيله لكي اليتشقق من جراء الطرق عليه بشدة.
نقوم برفع القطعة من القار بواسطة  وبعد تنزيل األشكال واألجزاء المرسومة جميعها الى األسفل

مصدر حراري وبلهب ناري قليل ، نخلصها من بقايا القار المتعلق بها من األسفل ، وذلك بحرقه 
 بالنار يتحول الى رماد ونزيله بسلك معدني وبعد ذلك نجري عليها عملية التنظيف.

  

 ) يوضح كيفية قيام الفنان بالطرق على النحاس19-5شكل (
 

 على النحاس خطوات الطرق 5-5
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هي عملية إزالة وإختزال األكاسيد والقشور والشوائب والمواد الدهنية وذرات المعادن وبقع من سطوح 
المعادن ، ويختلف إجراء هذه العملية بالمعادن بعضها عن بعض ، ففي تنظيف النحاس نقوم بتغطيس 

من حامض الكبريتيك المركز أو مضي يتكون اقطعة النحاس المطروقة في خزان مملوء بمحلول ح
) أي جزء واحد من 10-1النتريك (التيزاب) أو الهيدروكلوريك أو الليمونيك أو الخليك بنسبة (

الحامض المركز مع عشرة أجزاء من الماء األعتيادي مع نسبة قليلة من ملح الطعام ويشترط في 
لزجاج أو البالستك أو الحجر أو الخزان أن تكون سطوحه الداخلية من نوع الخزف أو الرصاص أو ا

  غيرها من النوع الذي اليتفاعل الحامض معه ويتآكل .
) دقائق نرفع القطعة من المحلول الحمضي .( ويحذر تركها لفترة 10-5وبعد فترة قليلة تتراوح بين (

بفرشاة  اًجيد اًمن تآكل القطعة أو إتالفها ) ، وثم نفرك القطعة ونحكها حك اًطويلة في الحامض خوف
اليصح لنا أن نغمس األدوات واآلالت و.  معدنية سلكية وننشفها بتراب الحنطة أو نشارة الخشب

  من إفساد وبطالن مفعوله . اًالحديدية في المحلول الحمضي كالباليس أو المطارق أو المبارد خوف
من أكاسيد وهناك طريقة أخرى يستخدمها الصفارون وذلك بطالء القطعة النحاسية بمزيج يتكون 

النحاس أو الحديد وملح النشادر (الشناذرة) وملح الطعام ثم حرقها في النار وبعدها نغمسها بالماء 
وبعد عملية التنظيف هذه نقوم بتعديل حافات القطعة المثنية تعديآل جيدآ ، وثنيها الى الجهة  للتنظيف

بصورة متساوية ، وبعد ذلك نقوم  األجزاء والمساحات المنخفضة من القطعة بالقار الثانية ، ونمأل
بإذابة سطح اقار بمصدر حراري واطيء ونثبت القطعة بصورة معكوسة بإستخدام ثقل حديدي ، 
ونترك القطعة حتى تبرد وننظفها بالنفط إلزالة القار واألوساخ المتعلقة بها وثم نجري عملية تحدي 

عمال أقالم حديد من النوع الصلب ذات مالمحها وإبرازها بإست ايضاحنهايات األشكال وتجسيمها و
نهايات عريضة مربعة أو مستطيلة ثم نقوم بعملية تنعيم السطوح البارزة وتسوية غير منتظمة منها 
كالمرتفعة والمنخفضة التي نجمت عن ضربات المطرقة أثناء تنزيلها من الجهة المعاكسة وإزالة 

 لسابقة في تنظيفها من القار واألكاسيد الكاربونية التجعدات والزيادات وغيرها وبعد إجراء الطريقة ا
 
 

 عملیة التنظیف 5-6
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 وتعديل حوافها المثنية وثم تنظيفها بالمحلول الحمضي اآلنف الذكر، وثم نقوم بجلي وتلميع القطعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) يوضح تصميم بطريقة الرسم بالقار20-5شكل (                         
وتتلخص طريقة جلي النحاس وتلميعه ، بإستخدام ورق السنبادة (البراسو) (البنزة)  –بمعجون البراص 

، الخشن والمتوسط والناعم ثم تلميعه بفرشاة القماش التي تدار بأجهزة أو محركات كهربائية ( 
الكوسرة) بإستخدام البراص و البنزه وبعد األنتهاء من تلميع القطعة تعدل حوافها بالمبرد وتتساوى 

  أطرافها.
  
  

  
نتيجة للصناعات الهائلة وإستخدام خامة النحاس في مختلف النواحي والمجاالت الصناعية ، أدى ذلك 
إلى إستخدام ماكنة عملية ألنتاج آآلالف من القطع الفنية والخدمية التي تدخل في كثير من الصناعات 

ماكنة الروالند هي ماكنة إنتاجية متعددة الكهربائية والمنزلية والعدد اليدوية بأعداد مهولة ، ف
األستعماالت وتستخدم للحفر على النحاس والخشب والزجاج بكميات إنتاجية واسعة ودقيقة جدآ ، 
إستطاع فيها المصمم أن يحقق ماليين من النتاجات الفنية والخدمية بكلفة ووقت أقل وإنتاجية أسرع ، 

  ان يستغرقه المنتج في العمل اليدوي.وبذلك تم إختصار الكثير من الوقت الذي ك
  

 اً على النحاس آلی الحفر 5-7
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 ) يوضح فيه طريقة الحفر بالماكنة22-5شكل (      ) موضحآ فيه ماكنة الروالند الصناعية     21 -5شكل (

  

  
  

يشتهر هذا السوق ,والى مادة النحاس الصفر الذي تصنع منه او الصفارينالصفافير سوق  ترجع تسمية
بصناعة األواني المنزلية وأباريق الشاي والكاسات والمالعق وإطارات   في مركز بغدادالواقع 

الصور والفوانيس النحاسية والنقش عليها. ويعتبر من األسواق القديمة التي تعود لعصر الخالفة 
العباسية لتوفير احتياجات طالب المدرسة المستنصرية وكان يمرر بالخيول العسكرية فيه لتعليمها على 

  .حاصلة من طرق المعادنالضوضاء ال
ويعتبر سوق الصفافير معلماً سياحياً لقدمه ومكانته في تاريخ بغداد وفي الوقت الذي تخلى العراقيون 
عن اقتناء األواني النحاسية وتوجهوا لشراء الزجاجيات، فان الصفارين لم يتخلوا عن مهنتهم في وقت 

والتحف التي تمثل جانباً من المصنوعات الشعبية أصبح امتالك النحاسيات ضرباً من اقتناء التراثيات 
 خمسينات في البغدادية العروس مقتنيات عن فضالً العراق، آثار تحاكي آثارية ومقتنيات ,العراقية

 الطفل وحلي العروس جهاز فيها يوضع كان بالنحاس مرصعة خشبية صناديق من الماضي القرن
  . وغيرها وحاجياته

ويعتبر النحاس المادة األساسية للصناعات التي يشتهر بها السوق، ويسمى أصحاب المهنة الصفارون 
ويقسم عملهم بحسب مراحل اإلنتاج فمنهم من يضرب على النحاس نحتاً باستخدام المطرقة والمسمار، 

لنحاس، وأكثرهم من صغار السن بينما يختص اآلخرون بتصميم الزخارف التي ستُنحت على صفائح ا

 الصفارینسوق  5-8
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في حين يعكف غيرهم على صقل المنتج بعد زخرفته وتلميعه أو يلون بعض أجزاء الصفائح 
المطروقة لتضفي لمسات فنية أكثر جمالية على األواني، وبعضهم يرصعها باألحجار شبه الكريمة أو 

  .يطليها بالمينا
  

  
  ) 25-5شكل (

  الصفافير) صورة توضح بعض األعمال الفنية في سوق 5-26(
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  )28-5شكل (

  
  ) يوضح جانب من بعض الصناعات في سوق الصفافير29-5شكل (

  

  
  ) يوضح بعض األعمال النحاسية في سوق الصفافير30-5شكل (
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  ) يوضح أحد الفنانين وهو يقوم بالطرق على النحاس31-5شكل (

  

  
  ) صورة تراثية توضح جانب من سوق الصفافير قديمآ5-32(
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  النحت البارز على النحاس 
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بعد إجراء عملية تخمير القطعة النحاسية وتبريدها نرسم الشكل المطلوب عليها بصورة معكوسة مائلة 
ونضع القطعة النحاسية على كيس رملي أو اي جسم آخر طري كالخشب والفلين  اًمدببة كما فعلنا سابق

، ثم نقوم بآلطرق برأس المطرقة اليدوية المدورة داخل مساحات األشكال المؤشرة في القطعة بطرقات 
محكمة ومنتظمة بحيث تتوالى الطرقات بشكل متقارب مع بعضها البعض فتكون الضربات شديدة 

فيها وخفيفة في األمكنة األقل  اًراد تنزيلها بعمق ، متوسطة في األمكنة األقل عمقداخل أألمكنة الم
بكثير من السابق .دون إستعمال الطرق الشديد وبقوة في مكان واحد خوفآ من تشقق المعدن وتكسيره ، 
ويتم تنزيل هذه األشكال وفق تشريحها الجسمي والعضلي وإستدارتها ويكون حجم رأس المطرقة 

  السطح أو الجزء المراد تنزيله. بحجم
وبعد األنتهاء من هذه العملية نقوم بتعديل وتنعيم وتسوية السطوح أو األجزاء التي تم تنزيلها الى 
األسفل على  السندال الحديدي ألزالة آثار ضربات المطرقة كالزيادات والتجعدات الناتجة من الطرق 

ندسية مستوية ناعمة وسندان حديدي بسطح مستوي ، وتستخدم في هذه العملية مطارق ذات سطوح ه
ناعم ، وبعد هذه العملية نقل القطعة المطروقة الى الجهة الثانية المعاكسة وثم نقوم بتحديد نهاية 
األشكال البارزة بقلم التحديد الحديدي وتجسيمها وتوضيح معالمها وأجزائها وتفاصيلها بإستخدام 

  مطارق رفيعة، ومطارق ذات 
عريضة مستوية بأحجام مختلفة تتناسب مع حجم الجزء المراد توضيحه وأقالم حديد ذات سطوح  نهاية

  هندسية عريضة إذا أستوجب ذلك.
  
  

) يوضح فيه بروز ونحت األشكال 33-5شكل (
  على النحاس

  
  
  
  

 النحت البارز على النحاس 5-9
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  التمرين العملي
عمل لوحة أو طريقة الرسم على النحاس ، فيما يلي سلسلة من الطرق التي يستخدمها الطالب في 

 تصميم فني يمكن أن يستخدم كجدارية أو لوحة فنية .
  
  
  

  التمرين أألول :
  األدوات والخامات المستخدمة :

  خشبMDF    بالمقاسات المطلوبة حسب التصميم.  
 رقائق نحاس خفيفة خاصة وأقالم تحديد مدببة الرأس .  
  رشاش غراء للخشب للصق الرقاقة النحاسية على الخشب.  
  سم5مطرقة ومسمار خشب .  
 مبرد وورق الصق. 

  
  

   تحديد الخشب بالالصق الورقي وحسب مقاس الرقاقة النحاسيةب نقوم
  
  
  
  
 

   
  
  

  ) يوضح فيه رش الخشب بالغراء36-5شكل (

 الرسم على النحاس حلامر 5-10

 مرحلة إعدادالعمل الفني5-11
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 بالغراء الخشب رش فيه يوضح) 36-5( شكل

  

 ) نترك الغراء لمدة  عشر دقائق37-5شكل (
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 ) نلصق رقاقة النحاس في مكانها38-3شكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) يوضح فيه كيفية نقل التصميم بواسطة الضغط بأداة مدببة على شريحة النحاس 39-5شكل (

  الحفر) يوضح فيه كيفية البدء ببروز العمل الفني بواسطة أدوات  40-5شكل (
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) يوضح فيه إستخدام المينا في تزيين وتجميل النحاس بإضافة مجموعة من األلوان 41-5كل (الش
الخاصة لذلك العمل الفني وممكن إستخدام األلوان الزجاجية في العمل كبديل يساعد الطالب في عمل 

  التمرين
  

  
  طريقة عمل صندوق زينة لإلستخدام الشخصي

  المستخدمةألخامات 
 .رقائق نحاسية  
  شرائح خشبmdf م لعمل العلبة.لم 6أو  4أو باليود  
 . غراء أبيض + غراء سريع 
 . دهان أسود ويفضل مطفي 
 . ورنيش أو لكر نصف لمعة 
 .الصق ورقي أو بالستيكي 

  أألدوات المستخدمة:
 . مطرقة عادية أو مطرقة ذات رأس مطاطي  
 .(الربل) قطعة من المطاط  

  
  

 .(كتر) آلة قطع حادة 
 . أدوات ضغط على النحاس 
 .(إكسسوارات األثاث) قطعة خزفية جاهزة من المعدن 
 .منشار لقطع شرائح الخشب لعمل العلبة ويمكنك اإلستعانة بنجار لعمل العلبة  

  طرق العمل على النحاس
 الضغط.  
  الطرق.  
 الحفر.  

 التمرين الثاني

 صناعة وتشكیل النحاس5-12
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وبعضها  ىاألول الطريقةالضغط على النحاس بأسلوبين والخامات واألدوات السابقة سنستخدم بعضها 
  .ةالثاني الطريقة

  األسلوب األول بإستخدام أدوات الضغط على النحاس 
  الخطوات

 .نعد شريحة من النحاس بالمقاس المطلوب 
 وع على الورق .نأخد الزخرفة المطلوبة أو الكتابة أو أي رسم ويجب أن يكون مطب 
  نلصق الورقة على النحاس بالورق الالصق ونضع ورق كربون بين الورقة والنحاس لطباعة

 الزخرفة على النحاس .
  بعد طباعة الزخرفة نقوم بالضغط على النحاس بأداة مسننة وذلك بالمرور على الخطوط

 المرسومة , ويمكننا اإلستغناء عن أداة الضغط بقلم ناشف اليكتب 
 عن الكربون بعد أن نلصق ورقة الزخرفة على النحاس نستطيع الضغط بالقلم الناشف  اًعوض

 على خطوط الزخرفة المرسومة على الورقة ,
  يفضل وضع شريحة من النحاس أثناء العمل على سطح مستو من المطاط (الربل ) أو حتى

 ط سهلة ومريحة .على ورق مقوى أو كتاب كبير وذلك لتكون عملية الضغ
 . بعد تحديد كل الزخرفة يتم نزع الورقة وتقلب شريحة من النحاس 
  يتم الضغط بأداة ضغط أخرى نهايتها كروية أو ذات نهاية نصف دائرة ويمكن اإلستغناء عن

األداة بإستخدام عود من الخشب ذو نهاية نصف دائرية أو كروية مثل عود اآليس كريم أو 
الضغط سيتم في المساحات الداخلية للزخرفة وذلك بين الخطوط شيء آخر(مالحظة ) 

 المرسومة (المضغوطة ) تسمى هذه العملية بالتنقيب .
  نقلب شريحة النحاس مرة أخرى لتكن في وضعها الطبيعي ونستخدم األداة المسننة مرة أخرى

 وتسير على الخطوط المضغوطة .
 . بهذه الخطوات يكون العمل جاهز للصباغة 
 ولكن يجب العمل بها بإتقان ونحتاج الى دهان أسود ومجفف تنر  اًقة الصباغة سهلة جدطري

 وقطعة قماش وفرشاة .
 . يتم تخفيف اللون األسود بالتنر ليكون في حالة سائلة جدآ وتكون كمية التنر أكثر من اللون 
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 نضعها بالكامل  نقوم اآلن بدهان شريحة النحاس بإستخدام الخليط وفرشاة الدهان بكميات كبيرة
 . حتى يسيل اللون قليالً

 خذ قطعة قماش وضع قليل من التنر عليها بحيث  اًدع الشريحة ليجف الدهان وبعد جفافها تمام
 تكون القماشة شبه جافة .

  أفرك قطعة القماش ببعضها لينتشر التنر بها ويجب أن تكون شبه جافة أما إذا وضعت كمية
على قطعة القماش أفركها جيدآ حتى تصبح شبه جافة  ألن  كبيرة أو حتى متوسطة من التنر

 التنر يتبخر .
  ضع القماش في راحة يدك وأفرك قطعة النحاس بالقماش ستزيل القماشة بعض من الدهان في

األماكن البارزة في قطعة النحاس وذلك هو المطلوب ليكون العمل متقن وقد نحتاج الى 
 لم يتم تنقيبها جيد .التنقيب مرة أخرى في األماكن التي 

 ٍعن العمل حيث أن األماكن البارزة ستظهر بها لمعة  كرر هذه العملية حتى تكون راض
 النحاس واألماكن الغئرة سيبقى بها اللون األسود وستصبح قطعة النحاس كأنها قطعة قديمة .

 ورنيش إذا أردت أن تكون القطعة مطفية فدعها كما هي أما إذا أردتها تلمع فإدهنها بال
 بالطريقة العادية.

 .وبهذه الخطوات نكون قد أنهينا العمل 
 

  
  الشخصي لإلستخدام زينة عمل صندوق كيفية فيه يوضح) 40-5( شكل
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   اسئلة الفصل الخامس
  
  
  

  
  ماهو النحاس وماهي أنواعه؟ 1س
  أين يستخدم النحاس؟ عدد ذلك مع الشرح. 2س
  الحفر على النحاس؟ماهي العدد واآلالت المستخدمة في  3س
  ؟ماهي طرق الحفر على النحاس ؟ عددها مع الشرح  4س
  ؟كيف يتم الحفر بالقار على النحاس ؟ إشرح ذلك 5س
 ماهي ماكنة الروالند ؟ ولماذا تم إستخدامها؟ 6س
  

    
  

  تمرين عملي
فيه أحد الطرق في الحفر على النحاس يصلح ألن  اً) سم  مستخدم20*30بقياس(  اًتصميمي نفذ عمالً

  يكون لوحة فنية.
  
  
  
  
  
  
  
  
 


