
 03الدرس :  اللـــــدائن ت ر 2القسم : 
 تمھید : -1 

 ان التكلفة العالیة للمعادن جعلت من الباحثین و العلماء یبحثون عن مواد اخرى ذات خصائص                  
 تنافس المعادن و بكلفة اقل .                 
 ومن بین ھذه المواد نجد اللدئن.                 

 ،ألطفال ،الكراسي،العجالت المطاطيعرفت اللدائن توسعا ھائال في جمیع المجاالت مثل لعب ا                
 السیور...الخ               

 مفھــــوم: -2
 اللدئن ھي مواد اصطناعیة متكونة اساسا من صمغیات ، مواد مساعدة و مواد اضافیة .                     

 المواد المساعدة على تماسك اللدائن مثل الیاف الزجاج ،الیاف الكربون .تعمل                      
 تعطي المواد اإلضافیة استقرارا و لونا للدائن .                     

 تصنیف اللدائن: -3
 الى ثالث عائالت .تصنف اللدائن                                 

 اللدائن الحراریة •
 اللدائن الصلدة •
  المطاطیةاللدائن  •

 اللدائن الحراریة :-ا         
 ان اللدائن الحراریة ھي اللدائن التي ال تفقد خصائصھا األصلیة عند تسخینھا                                        
 الى درجة الذوبان .                                       

 مجاالت الإلستعمال :                  
 تستعمل بشكل واسع السیما في صناعة قنوات المیاه ،قارورات                                                

 المشروبات ،لعب األطفال ...الخ                                              
 اللدائن الصلدة : -ب      

 ا األصلیة عند تسخینھا الى درجة الذوبان ھي ھاللدائن التي تفقد خصائص                                    
 اللدائن الصلدة .                                    

 مجاالت اإلستعمال :                
 تستعمل في صناعة المنتوجات المحدودة اإلستعمال مثل ھیاكل الھواتف                                            

 النقالة،ھیكل الحاسوب،ھیكل التلفاز ...الخ .                                           
 اللدائن المطاطیة :-ج     

 ،لدائن اصطناعیة نتحصل علیھا بواسطة تركیب كیمیائي  اللدائن المطاطیة ھي                                     
 طاط الطبیعي .لھا نفس خصائص الم                                     

 مجاالت اإلستعمال :                
 تستعمل بشكل واسع و خاصة في صناعة األحذیة،العجالت المطاطیة،                                           
 فواصل الكتامة ...الخ                                           

 
 
 
 
 
 



04الدرس :     ت ر 2القسم :  الخــــــزف 
 1- تمھید :
ان اول ما استعملھ اإلنسان كمادة لصناعة حاجیاتھ من منتوجات و متطلبات حیاتھ الیومیة                 
ھو الخزف .                 
وذالك لوجودھا قریبة من اإلنسان (سطح األرض) و ال تحتاج الى اعداد بل تستعمل مباشرة .                 
 2- مفھوم :

یعتبر الخزف من المواد المستعملة بكثرة في صناعة المنوجات لما یمتاز بھ من خصائص                  
مثل الصالدة العالیة ، المقاومة الجیدة للحرارة ،للتاكل  و للعوامل الكیمیائیة اال انھ سھل                  
و سریع اإلنكسار .                 

 3- تصنیف الخزف :
یصنف الخزف الى صنفین رئیسیین.                                 

* الخزف التقلیدي                                                      
* الخزف الصناعي                                                      

        ا- الخزف التقلیدي :   
التقلیدي ھو الخزف الذي یستخرج من الطبیعة (األرض) و یستعمل الخزف                                        
بعد تنقیتھ ومعالجتھ مباشرة مثل اإلسمنت ، الجبس ، الطین ، السیلیس ...الخ                                       

                        مجاالت اإلستعمال :
یستعمل الخزف التقلیدي بشكل واسع في صناعة األواني المنزلیة،                                                       

البالط ، النوافذ الزجاجیة ، معدات الحمام...الخ                                                       
        ب- الخزف الصناعي :

حدیثة تستخلص من الصناعات الكیمیائیة . الخزف الصناعي ھو مادة                                             
                      مجاالت اإلستعمال :

یستعمل الخزف الصناعي عامة في الصناعات المیكانیكیة                                                     
اإللكترونیة ،الشاشات الحراریة ، و الكھربائیة مثل المركبات                                                     
العوازل ،األلیاف البصریة ...الخ                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

 
 


