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  Abstract      Keywords  
وتدخل فى , والتى تندرج منھا العدید من الصناعات المكملة, تعتبر صناعة األثاث من الصناعات الھامة فى مصر

صناعة األثاث العدید من الخامات المختلفة والتى تتنوع فى أسالیب تشكیلھا وطرق تجمیعھا  متأثرة بخصائصھا 
لذلك كانت الدراسة التحلیلیة للخصائص العامة للخامات المختلفة ھو الھدف , .....والكمیائیة والمیكانیكیة, لفیزیائیةا

وذلك بتكوین قاعدة من البیانات التى تساعد المصمم  إلختیار , لحل مشكلة إفتقاد معرفة كیفیة التعامل مع الخامات
ومقاومة البرى والتآكل للرخام , اقع علیھا مثل جھد اإلنفعال لخامة الخشبالخامة المناسبة لبیئة التشغیل وللجھد الو

وتحدید مدى التجانس بین الخامات المختلفة ومالئمة الجمع بینھم من خالل تقارب قیم الخصائص , والجرانیت
, یم والتنفیذبما یحقق اإلبتكار والتنوع فى التصم, كما فى أستخدام معدن البالتین  فى لحام الزجاج, المشتركة

إفتقاد معرفة للخصائص الفیزیائیة والمیكانیكیة للخامات  :مشكلة البحث .وتحقیق أعلى درجات الجودة للمنتج 
أو تصمیمات تفتقد لجودة , مما ترتب علي ذلك ظھور تصمیمات غیر قابلة للتنفیذ, المحلیة القابلة لتصنیع األثاث

ألھم الخامات المحلیة القابلة للتوظیف فى , والمیكانیكیة, یعیةتحدید الخصائص الطب :ھداف البحث . التشغیل
ً ,وآلیة تأثیرھا على التصمیم, صناعة األثاث ً وجمالیا یتبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى  :منھج البحث .وظیفیا

یرھا على جودة للخامات القابلة للتصنیع وتأث, والمیكانیكیة, التطبیقى حیث یتم التحلیل الدقیق للخصائص الطبیعیة
  .التشغیل للمنتج

 الخامات المحلیة  
Local materials 

 خواص طبیعیة
Natural properties 

 خواص میكانیكیة
Mechanical properties 

 خواص كمیائیة
Chemical properties 
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 Introduction  
تتوافر خامات عدیدة قابلة لتصنیع األثاث في الطبیعة والتي    

وطبیعة , تبعا للظروف المناخیة لتلك البیئة, تختلف من بیئة ألخري
  .فلكل بیئة خامات تمیزھا , التركیب الجولوجى لھا

محتوي , لون(وللخامات القابلة للتصنیع خصائص طبیعیة من
تحدد , ....)مرونة , متانة(كما لھا خصائص میكانیكیة , ..),رطوبة

كما تحدد , تلك الخصائص المختلفة الجانب الوظیفي للتصمیم
التكنولوجیا والتقنیات المناسبة والمستخدمة في تطویعھا للتنفیذ 

  .للوصول للمنتج بالجودة  المطلوبة 
  Statement of the problem  

للخصائص الفیزیائیة والمیكانیكیة للخامات المحلیة إفتقاد معرفة 
مما ترتب علي ذلك ظھور تصمیمات غیر , القابلة لتصنیع األثاث

  .  أو تصمیمات تفتقد لجودة التشغیل, قابلة للتنفیذ
  Objectives  

ألھم الخامات المحلیة , والمیكانیكیة, تحدید الخصائص الطبیعیة
وآلیة تأثیرھا على , صناعة األثاثالقابلة للتوظیف فى 

ً ,التصمیم ً وجمالیا   .وظیفیا
  Methodology  

یتبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى التطبیقى حیث یتم التحلیل 
للخامات القابلة للتصنیع , والمیكانیكیة, الدقیق للخصائص الطبیعیة

  .وتأثیرھا على جودة التشغیل للمنتج
  Theoretical  framework  

  مفھوم الخامات المحلیة
, ھي الخامات المتوفرة فى الطبیعة والتى تختلف من بیئة ألخرى

وتتأثر تلك الخامات بالطبیعة المناخیة والجغرافیة والتركیبة 
الجیولوجیة لتلك البیئة فتنتج كل بیئة خامات تتمیز بخصائص 

  .فیزیائیة ومیكانیكیة وجمالیة منفردة بھا
  ھوم الخواص الفیزیائیة للخامةمف

ھى الخواص الملحوظة بشكل مباشر فى الخامة وتساعد على 
  ... . وشكل, التعرف علي أنواعھا من لون

  مفھوم الخواص المیكانیكیة للخامة
الخواص التى لھا عالقة بتأثیر األحمال الخارجیة أو القوى المؤثرة 

أو األبعاد أو أي تؤدي إلى إحداث تغیرات في الشكل , على الخامة
  .صورة أخرى من صور التشوه

  مفھوم الخواص الكمیائیة للخامة
ھى خواص المادة أو العناصر المكونة للمادة فى تفاعلھا مع 

  .المركبات الكمیائیة المختلفة من أحماض وقلویات
  الخامات القابلة لتصنیع األثاث

  :األخشاب -1
, اعة األثاثتعتبر خامة األخشاب من الخامات الرئیسیة في صن

, الكافور, السرسوع(تنقسم األخشاب إلي أخشاب صلبة 
  ..). الحور(وأخشاب لینة , ..)الكازورینا

تشتمل علي مجموعة من  الخصائص الفیزیائیة لألخشاب1-1
معامل , الخصائص التي تمیز كل نوع عن األخر من خالل اللون

كما , وبةومحتوى الرط, الكثافة والثقل النوعى, التمدد واإلنكماش
  .تتحكم تلك الخصائص فى إختیار المناسب 

المقطع األفقى والتى : تتمثل مقاطع الخشب الثالثة  بنیة الخشب
المقطع الطولى وھو قطر ساق , تظھر فیھ حلقات النمو السنویة

المقطع المماسى وھو المقطع الناتج من حز الخشب , الخشب
ً على نصف قطر المقطع    - الحمید طلعت عبد(1شكل عمودیا

2000.(  
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 یوضح بنیة الخشب1شكل

, تؤثر بعدة أوجھ فى إختیار األفضل من األخشاب كثافة الخشب
حیث أن األخشاب عالیة الكثافة  تكون أكثر صالبة ومتانة مما 
یجعلھا مفضلھ لصناعة قطع األثاث التي تتعرض لجھد عالي عند 

موضح  ویمكن تحدید الكثافة لكل نوع خشب كما ھو, اإلستخدام
  ):1(بالمعادلة رقم 
حجم ÷ وزن الخشب عند رطوبة معلومة )= 3سم/جم(كثافة الخشب

  .الخشب عند نفس الرطوبة
ھناك صفة أخرى لألخشاب عالیة الكثافة وھى أن تكون سھلة 

حیث ترتبط الخصائص المیكانیكیة بعالقة طردیة مع , التشغیل
وع من األخشاب والذي یمكن تحدیده لكل ن, والثقل النوعيالكثافة 

  ):2(كما ھو موضح بالمعادلة رقم 
وزن حجم ÷  وزن الخشب المجفف في الفرن = الثقل النوعي

  .مساوي من الماء
كما یجب مراعاة عند إختیار األخشاب المناسب منھا لمناخ بیئة 

حیث یعتمد على مدى تأثر الخشب بالعوامل والتغیرات , التشغیل
منھا بإستخدام الطالءات والورنیشات المناخیة، والتي یمكن التقلیل 

الخاصة التي تثبط تلك التغیرات، مع توظیف كل نوع من أنواع 
وذلك , األخشاب في المكان المناسب لھ حیث التشغیل والمناخ

) Borimir Radovic-2010(التمدد واإلنكماشبمعرفة نسبة 
وعالقتھا الطردیة بالكثافة لدي األخشاب لتفادي حدوث إنتفاخ 

والتمدد واإلنكماش كظاھرة ممیزة , قق أو إلتواء وإعوجاجوتش
بالمحتوى  والمقصود, المحتوى الرطوبيللخشب یتوقف على 

نسبة تشبع الخشب بالماء، حیث أن الخشب وھو في الحالة  الرطوبي
% 300إلى % 50الخضراء یتراوح المحتوى الرطوبي لھ ما بین 

عد ترك الخشب فترة وتقل ھذه النسبة ب, من الوزن الجاف للخشب
وإذا قل المحتوي الرطوبي عن ھذة , بعد التقطیع في الجو المحیط

كما تسبب , النسبة فإنھ یتعرض لإللتواء واإلعوجاج واإلنكماش
فزیادة نسبة , الزیادة في المحتوي الرطوبي إلي اإلنتفاخ والتشقق

تتسبب في نقص تحمل الخشب لألحمال % 1المحتوي الرطوبي 
% 12ویراعي أال تزید نسبة الرطوبة عند التشغیل عن , %6بنسبة 

وأبسط , وعلي ذلك األساس یتم التفضیل بین األنواع المختلفة
الطرق لحساب المحتوى الرطوبي في الخشب یكون عن طریق 

یمكن , °105 - ° 100التجفیف في الفرن في درجة حرارة بین 
  ):3(حسابة كما ھو موضح بالمعادلة رقم 

 –وزن الخشب في الحالة الخضراء = (الرطوبي نسبة المحتوى
) وزن الخشب المجفف في الفرن÷ وزن الخشب المجفف في الفرن 

×100 )Dr.Christoph Richter-2010(  
ً الفراغات  الوزن للخشب ھو نسبة بین كتلتھ إلى حجم نموه متضمنا

  .بالنسبة لمحتوى الرطوبة وحدة الوزن بھ, 

 
طرأ على الخشب عند تغیر نسبة یوضح التغیرات التى ت2 شكل

  المحتوى الرطوبى

یوضح  قیم المحتوى الرطوبي المناسب لألغراض ) 1(جدول
  ةالمختلف

  الغــــرض  محتوى الرطوبة
  .النقطة التقدیریة التي یبدأ عندھا اإلنكماش  30%
  .أعمال نجارة معماریة خارجیة  18%
  .أثاث حـدائق, منتجات خشبیة  15%
ستخدمة في األماكن ذات األخشاب الم  13%

  .التدفئة المعتدلة
  .أخشاب مستخدمة لألرضیات واألثاث  12%
األخشاب المستخدمة بالقرب من المصادر   9%

  .الحراریة
مقارنة التمدد الطولى  لمادة الخشب مع وبعض المواد ) 2(جدول

            األخري یزید طول المكون مع زیادة درجة الحرارة
  2م/مدد الطولىمعامل الت  المادة

  22-13  الصلب الطرى 
  14  نیكل

  19  نحاس أصفر
  23  األلومنیوم
  4  األخشاب

مقارنة بین الوزن النوعى لمادة الخشب وبعض المواد ) 3(جدول
        األخري

  الوزن النوعى  المادة
  7.8  الصلب الطرى 

  2.8  األلومنیوم
  0.05  األخشاب

مل علي مجموعة من تشت لألخشاب الخصائص المیكانیكیة1-2
الخصائص التي تحدد مدي مالئمة الخشب لظروف التشغیل 
المختلفة وتتأثر الخواص المیكانیكیة بدرجة الحرارة الُمعرض لھا 

ً العقد والتشققات, الخشب ( والعیوب الموجودة في الخشب خاصة
  ).2006 -أیمن فتحى

ي تتمیز األخشاب األعلي كثافة بخواص میكانیكیة جیدة تتمثل ف
مقاومة عالیة للقوي واألحمال الواقعة علیھا والتى تتمثل فى جھد 

  .والصالدة , المرونة واللدونة, اإلنفعال
المقصود بھ ھو مقاومة الخشب للقوى واألحمال  جھد اإلنفعال

الواقع علیھ، ھذه المقاومة تسمى جھد، ویوجد أربع أنواع من الجھد 
ل والذي ینتج عنھ تغیر یتعرض لھا الخشب والمكونة لجھد اإلنفعا

وتسمى , في الطول أو المساحة أو الحجم للجسم الواقع علیھ الجھود
  :وتتمثل فى, تلك الجھود بحسب نوع القوى الواقعھ

مقاومة ألیاف الخشب للقوى الضاغطة في اإلتجاه جھد اإلنضغاط  
وتزداد مقاومة الخشب لقوى اإلنضغاط في , الموازي أو المائل لھا

  .وتقل بزیادة نسبة الرطوبة وكثرة العقد, لموازي للحبیباتاإلتجاة ا
مقاومة ألیاف الخشب للقوى المسببة لإلنكسار في اإلتجاه جھدالشد 

ومقاومة جھد الشد للخشب في اإلتجاه , الموازي أو المتعامد علیھا
ومقاومة الشد في اإلتجاة , الطولي ضعف مقاومة لجھد اإلنضغاط

ً منھا من  1/25في اإلتجاة الطولي حیث تبلغ  العرضي أقل كثیرا
  .مقاومة الشد الطولي

مقاومة جزئیات الخشب المترابطة سواء بالتكوین  جھد القص
كاللصق بالغراء، التثبیت بالمسامیر، (الطبیعي أو الوسائل الفنیة 

  .لقوى التمزق) والكوابیل
مقاومة الضغط الواقع في اإلتجاه العمودي على  جھداإلنحناء

الطولي إلتجاه ألیاف الخشب، والذي ینشأ عن إرتكاز قطعة  المحور
والذي ینتج , الخشب علي طرفیھا أو من الوسط أو علي طرف واحد

عنھ تعرض السطح العلوي لجھد اإلنضغاط، والسفلي لجھد الشد 
والعالقة المناسبة بین طول المقطع , مسببًا إنثناء سطح الخشب

مع مراعاة النسبة بین  7 :5وعرضھ لمقاومة جھد اإلنحناء ھي 
 - Karl)1989( ).البحر( القطاع والمسافة بین نقطتي اإلرتكاز
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المقصود بھا قدرة الخامة على اإلحتفاظ بشكلھا  المرونة لألخشاب
فالخشب الذي ینكسر بعد , بعد تشكیلھا نتیجة تأثیر األحمال ثم رفعھا

ر فجأة بعد أما الذي ینكس Toughمدى واسع من اإلنحناء یُعد صلبًا 
  .تعرضھ لقلیل من اإلنحناء والثني فیُعد ھًشا 

قدرة الخشب علي تحمل القوي الواقعة في كل  اللدونة لألخشاب
اإلتجاھات مع عدم التعرض للتشقق أثناء فترة تحمیل قوي خارجیة 

  .وتظھر لدونة الخشب في صورة ترخیم, علیھ
األجسام تتمثل بمدى مقاومة الخشب لتغلغل الصالدة لألخشاب 

األخرى، وھي خاصیة تعطي المادة القدرة على اإلحتفاظ بشكل 
سطحھا سلیم متماسك تحت تأثیر األحمال الخارجیة، وتقدر عادةً 

تتوقف الصالدة على تكوین الخشب , من خالل إختبار الصالدة
وكثافتھ اإلجمالیة، واألخشاب الصلدة تتمیز بمقاومة كبیرة بعملیات 

والمادة الصلبة ھي , ح والثقب ودق المسامیرالفلق والنشر والمس
ً بسیًطا عند تحمیلھا حتى الكسر  أي أنھا (المادة التي تتشكل تشكال

  ).مادة صعبة الثني
, في األخشاب یتوقف علي إتجاة األلیاف التوصیل الحراري
والتوصیل الحرارى للخشب ھي , الثقل النوعي, المستوي الرطوبي

الل وحدة المساحات من مادة متجانسة كمیة الحرارة التي تنتقل خ
ویزید , لوحدة السمك في وحدة الزمن وبفرق درجة حرارة واحدة

التوصیل الحراري للمادة بزیادة كثافتھا وقلة إحتوائھا علي فراغات 
  . ھوائیة أو طبقات 

ھي قدرة المادة علي  )السماحیة الحراریة(التخزین الحرارى
حدوث زیادة كبیرة في درجة  إمتصاص الحرارة بكمیة كبیرة دون

مع قدرتھا علي إطالق ھذه الحرارة خالل فترة زمنیة , حرارتھا
  .وتعتبر من الخصائص الممیزة لألخشاب, طویلة

  
للمواد  یوضح مقارنة لقیم السماحة الحراریة 3 شكل

  المختلفة
یعتبر ذو مقاومة عالیة للعدید من المواد  المقاومة الكمیائیة للخشب

  .20-والتى تصل درجة الحموضة بھا أكثر من الكمیائیة 
  من أنواع الخشب الداخلة فى تصنیع األثاث1-3

 
 خشب سرسوع4شكل

ھو خشب ذو متانة وكثافة , من األخشاب الصلدة خشـب السرسوع
عندما یكون المحتوي ) 0.88.:8(عالیة حیث یكون الثقل النوعي لھ 

واصھ المیكانیكیة وخ, أي أن كثافتھ النوعیة عالیة%  12الرطوبي 
, عالیة، كما أنھ سھل التشغیل، یمكن نشرة وتفصیلھ وتشغیلھ بسھولة

كما یمكن ثنیھ بالبخار یستخدم في في صناعة األثاث وتجلید 
تتمثل مقاسات اللوح , الحوائط وصناعة القوارب وصناعة القشرة

سم 2,مترطول2-1.50, سم عرض 50-40خشب سرسوع 
  .4شكل , جنیھ  4000ویبلغ ثمنھ , نویباع بالط, سم سمك 10الى

  
 خشب كافور5 شكل

سم  60سم حتى  10خشب الكافور جذوع شجر كافور أقطارھا من 
وھو خشب متوسط الكثافة إلى , سم 100سم حتى  40،وأطوال من 
بینما الثقل ) 0.66(والثقل النوعي لھ قبل التجفیف , عالي الكثافة

وعالي في ) 0.69(بة رطو%) 12(النوعي علي أساس الحجم عند 
الصفات المیكانیكیة ولكن لیس مثل األرو، وھو أیًضا منخفض في 

مقاوم للحشرات , معامل المرونة وعالي الصالدة  صعب التشغیل
, یستخدم خشب الكافور في صناعة السفن, وللمیاه بدرجة عالیة

, سم  35-10یتراوح قطر شجرة الكافور , والقوارب, واألثاث
سم 2, متر طول2.5 - 2, سم عرض30 -20اللوح وتتمثل مقاسات

جنیھ 1500سم سمك ویباع بالطن خشب الكافور ویبلغ ثمنھ15الى
  5شكل , للطن

  
 .یوضح بعض خصائص االخشاب المحلیة مقارنتھا مع الخشب الزان) 4(جدول

    المعادن -2
تعتبرالمعادن من الخامات الحدیثة والتي أعطت روح العصر في 

اث المختلفة والتي تتناسب مع التصمیمات تنفیذ وحدات األث
المعماریة الحدیثة ومنھا األثاث المكتبي والمنزلي، داخلي أو 

ویتمیز األثاث المعدني بسھولة تشكیلھ عن األثاث الخشبي , خارجي
والحصول منھ على تصمیمات مختلفة لما لھ من مرونة في 

لخشبي في التشكیل، فأصبح األثاث المعدني في تنافس مع األثاث ا
  .العصر الحدیث فى تشكیل المنحیات وفى الوصالت المختلفة

  الخواص الفیزیائیة للمعادن 2-1
, یقصد بالبریق ھو كیفیة إنعكاس الضوء علي سطح المعدن البریق

أو , فبعض المعادن تظھر في الضوء كالزجاج أو مثل الشمع
ً لم, أو اللؤلؤ, الحریر ظھر ویسمي المعدن ذو بریق زجاجي تبعا

وھناك بعض المعادن تبث أشعة مرئیة , المعدن في ضوء الشمس
إذا تعرضت إلي إشعاعات مثل األشعة الفوق بنفسیجیة أو عند 

وتعتمد ظاھرة التألق , تسخینھا أو حكھا وتسمي ھذة الظاھرة بالتألق

علي قدرة المعدن علي إمتصاص الطاقة وردھا بشكل أشعة 
رد الضوء لفترة بعد إبعاد الطاقة وعندما یستمر المعدن في , ضوئیة

  .)2001-عبد الرازق دمحم السید(عنھ تسمي ھذة الظاھرة بالفسفرة 
واللون یمیز المعادن بعضھا عن البعض , للمعادن متعددةاللون 
كما یمكن التعرف من خالل اللون علي تأثیر الحرارة علي , األخر

ً أن تكسب ا, المعادن لمعادن ألوان كذلك فإن األحماض یمكنھا أیضا
ویتوقف لون المعدن علي طول الموجات الضوئیة التي , متعددة

وتختلف ألوان المعدن الواحد تبعا إلختالف تركیبھ , تنعكس منھ
  .الكمیائي ونسبة الشوائب بھ

  الخواص التماسكیة للمعادن2-2
ھو إحتمالیة الكسر نتیجة الصدمة ویعتبر الحدید الزھر الھشاشة 

ي عالي التصلد الساخن ھم أكثر معدنین ھشین والفوالذ الكربون
حیث أن المعدن الصلب یكون أكثر إستعداد للكسر , بدرجة كبیرة

  .عن المعدن الطري اللین
ھي الخاصیة المعدنیة التي تسمح للمعادن  قابلیة المط و السحب
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أو أن تتشكل بالطرق أو الضغط دون , بالتمدد إلي أقل تخانة ممكنة
أن تحدث المطاطیة أو اللدونة لسطح المعدن  و یمكن, أن تنكسر

ولیس بالضرورة أن تجتمع في المعدن الواحد , حتي وھو بارد
أما السحب یحدث بشد المعدن بقوة , )اللدونة مع المطاطیة( صفتا

من فتحات ضیقة حیث یتحول إلي أسالك وأكثر المعادن قابلة 
man  Erik Tempe( 6شكل األلومنیوم, النحاس, للسحب الذھب

Hugh -2014.(  
ھي القدرة على التمدد في كل اإلتجاھات مع عدم التعرض  اللدونة

للتشقق أو التفلج نتیجة عملیات الدلفنة والطرق أو الترقیق، ویعتبر 
الذھب أكثر المعادن لدونة فیمكن أن یرقق إلى ورقة سمكھا 

  .من البوصة 1/2500
ً قبل إنكساره من ھو المدي الذي یستطیل إلیھ المعدن  األستطالة فعال

وعلي ذلك فاألستطالة تحدد قابلیة , جراء تسلیط قوة شدیدة علیھ
  .7شكل المعدن للسحب والدلفنة 

ھي العملیة التي تسمح لسطح المعدن أن یلتوي  قابلیة الطرق
وتقاس قابلیة الطرق , ویتشكل دون أن ینكسر أویثقب أو یتقصف

ا منھ وتتأثر ھذة ألي معدن بسمك الصفائح التي یمكن صنعھ
ً ًبوجود معادن أخري والترتیب , كما تتأثر بالحرارة, الخاصیة كثیرا

, النحاس, األلومنیوم, الذھب: التالي یبین أكثر المعادن قابلیة للطرق
. إي.آر (8شكل  الحدید, الزنك, الرصاص, البالتین, القصدیر
 ).2006 -ویكفورد

 
 یوضح تشكیل األنابیب بالسحب6شكل

 
  uللقطاع حرف  وضح التشكیل بالدلفنةی 7شكل

 
  یوضح التشكیل بالطرق8 شكل

وھي , تعرف بمدي مقاومة جسم ما ألي جسم آخر یؤثر فیھ الصالدة
مقاومة التغییر في الشكل أو التشوه أو الثني أو القص، وتزداد 

ومع تأثیر طرق المعالجة , صالدة المعدن بدخول شوائب فیھ
مما , وكذلك بالمرور بآالت الدرفلة المیكانیكیة من طرق وسحب

  .یمكن من إستخدام الفوالذ فى صناعة األثاث
ھي مقاومة المعدن لما یقع علیھ من قوي الشد دون أن  التماسك

وتشترك , ینكسر وتعتبر الصفة المقابلة لقابلیة السحب والطرق
جمیع المعادن في ھذة الخاصیة بدرجات متفاوتة حسب درجة نقاء 

   .میة المواد الغریبة فیھوك, المعدن
تعتبر جمیع المعادن  القدرة علي التوصیل الحراري والكھربائي

دون إستثناء موصل جید للحرارة والكھرباء وإن كانت تتفاوت تلك 
  .الخاصیة بین معدن وأخر

ویتحقق ذلك , ھي الرغبة في إعطاء المعدن قوة وصالدة التصلد
ثم تبریدھا ببطء إما في  بتسخین بعض المعادن إلي درجة اإلحمرار

  .الھواء أو الزیت او الماء
للمعادن خاصیة اإللتحام إذا ممكن أن تتصل قطعتان  قابلیة اللحام

 من معدن واحد أو معدنین مختلفین بشرط أن یكون مكان 
 ً باإلضافة لدرجة حرارة عالیة تساعد علي إنصھار , اللحام نظیفا
ً , سبیكة اللحام عن درجة إنصھار قطعتي والتي یجب أن تقل كثیرا

    )Kenneth G.Budinski-2011(المعدنان المراد لحامھما
ھي إمكانیة التحول إلى الحالة السائلة عند التسخین، قابلیة الصھر 

, ومراحل اإلنصھار, وتختلف في مقدار الحرارة الالزمة لإلنصھار
فمثال الحدید الخام یتحول إلي عجینة ثم إلي سائل بینما الرصاص 

  .القصدیر یتحوالن إلي سائل مباشرةو
ھو تسخین المعدن إلي درجة األحمرار ثم تركھ لیبرد في  التخمیر

ومن خالل تلك العملیة تنقص صالبة المعدن , ظروف خاصة
   .فیصبح سھل التشكیل

  

 
  لبعض المواد 2مم/ یوضح مقارنة لمقاومة إجھاد الشد  بوحدة النیوتین9 شكل

  أنواع المعادن الداخلة فى صناعة األثاث 2-3
سھل التشغیل وسھل  )الحدید المطاوع(الفوالذ متوسط القوة 

, مثل رشھ بمسحوق الكلس یمكن حمایتھ بالطالءات العازلة, الصدأ
وھي مادة مصنعة حدیثا لھا قابلیة ) Rust Olem(أو بمادة أولیم 

وإلزالة الصدأ یتم فرك , أمتصاص الصدأ من الحدید حتي بعد تآكلھ
ھیاكل قطع : الحدید بقطعة قماش مبللة بزیت الدري استخداماتھ 

          .والعوارض الحاملة والدعامات, المسامیر والصوامیل , األثاث
ھو الصلب الذي  )األستنلس(الفوالذ فائق القوة الغیر قابل للصدأ.

, %18-8یحتوي علي عنصر الكروم والنیكل بنسب تتراوح مابین 
ً یفقد ھذة ( مقاوم للتآكل مع التسخین إلي درجات حرارة عالیة جدا

ً وصعب التشغیل, )الخاصیة ویمكن لحامھ بسبائك , وقوي جدا

( كساتیر آالت القطع –ھیاكل قطع األثاث : تھ استخداما, اللحام
 . ).2015 -محمود أبونعیم

سھل التقطیع  -سھل التشكیل -مقاوم للتآكل -خفیف الوزن األلومنیوم
یمكن لحامھ بسبائك لحام خاصة، یمكن أن یلمع إلى درجة لمعان 

یستخدم في , عالیة وال یحتاج لمعالجات أو حمایة لو استخدم داخلیًا
  .ألثاث ووصالت التجمیعصناعة ا

یعتبر النحاس معدن جید في اإلستعمال عند الثني النحاس 
ویكون , وقابلیتھ للطرق شرط عادي في أعمال المعادن, والتجویف

التلدین بالتسخین المعدن لدرجة اإلحمرار ثم یبرد في الماء أو یترك 
یست البرد والثقب والنشر والتصنیع بإستخدام الماكینھ ل, لیبرد ببطء

ً یمیل للتمزق, عملیات سھلة بخصوص النحاس ً ما لینا , لكونھ نوعا
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  ). 2006 –ألیكس ویس (إكسسوارات األثاث والمسامیر واألعمال الزخرفیة : استخداماتھ
  یوضح  بعض الخصائص المیكانیكیة المفیدة للمعادن) 5(جدول

اإلستطالة   المادة
بالنسبة 
  المئویة

  إجھاد الشد
  2مم/نیوتین

مة اإلجھاد مقاو
% 1بنسبة 
  2مم/نیوتین

  صالبة برینل

  80  30  300  18  سبیكة ألومنیوم
  120  90  350  4  مواسیر نحاس لینة

  40  60  210  40  مواسیر نحاس مخمرة
  200    215  0.6  حدید زھر

  130  230  460  25  لوح صلب لین مدرفل على الساخن
  الصخور -3

مفاجئة في درجات تتمتع الصخور بقوة التحمل ومقاومة التغیرات ال
  .الحرارة، وكذلك مقاومة األحماض

  الخواص الفیزیائیة للصخور3-1
ینتج لون وشكل الصخورطبیعیا بتجمع أكاسید  اللون والشكل

المعادن المكونة للصخر أو من الحفریات المتجمعة فینتج اللون من 
خالل أو بعد عملیة الترسیب أو التكوین الجیولوجي للصخور 

ً بعد صقل الصخور وتتخذ ھذه الت ً معینا یظھر متناسقا جمعات نظاما
ً جمیلة ویختلف اللون من الفاتح إلي الغامق من ألوان  ویعطي ألوانا

مثال , )2004 -دمحم رجائى جودة(المعادن المكونة للصخر نفسھ 
ذلك الصخور فاتحة اللون تتكون من معادن فاتحة اللون مثل 

حمضیة مثل الجرانیت الفلسبار وتشمل الصخور ال, الكوارتز
بینما الصخور داكنة اللون تشمل الصخور القاعدیة , والریولیت

  .مثل البازبت
النسیج للصخر یؤثر علي مدي صالدتھ حیث  )النسیج(الحبیبات 

, أحیانا توجد شروخ وفجوات وشوائب تعمل علي إضعاف الصخر
  .وتتضح الفجوات والعروق بالفحص البصري 

  للصخور الخواص المیكانیكیة3-2
وھي , ھي مقاومة حدوث تآكل في السطحمقاومة البري والتآكل 

من أھم العوامل التي تختار علي أساسھا أنواع الصخور المختلفة 
وتقاس , ألنھا تمثل قدرة الخامة علي تحمل عوامل التشغیل المختلفة

المقاومة للبري بمقارنة وزن الكمیة الناتجة من إختبار البري إلى 
وتعتبر مقاومة البري في  الصخور , لي للصخرالوزن األص

وتأتي الصخور الرسوبیة , الناریة أعلي منھا في الصخور المتحولة
  ).2001 -مركز بحوث اإلسكان والبناء .(في المرتبة الثالثة

وتقاس , ھي تدل علي مقاومة الصخور للثقب والتشكیلالصالدة 
الماس وتقدر بواسطة التجارب المعملیة عن طریق ثقب مثقاب من 

بالعالقة بین الحمل الواقع علي المثقاب ومساحة الثقب الناتج في 
وتؤثر نسبة الصالدة في إختیار نوع , 2سم/العینة وتقدر كجم

  .الصخر المناسب ألي عمل أو تصمیم 
ً ھاما  تحمل الضغط تمثل قدرة الرخام على تحمل الضغط عنصرا

تتعرض لمثل ھذه  من عناصر إختیار الرخام في اإلنشاءات التي
الضغوط وتقدر في معامل المواد بالكیلو جرام على المساحة 

    .2بالسم
ھي قدرة الصخر علي الصمود في حالة الصدمات  المتانة

والعوامل الجویة وتتوقف متانة الصخر علي تركیبھ الرئیسي 
أو نتیجة وجود أسطح , وطریقة تكوینھ والمسام الموجودة بھ

حیث تعتبر الصخور ذات , كبات الحدیدإنفصال أو نسب من مر
, جزیئات كبیرة أقل متانة من الصخور ذات الجزیئات الصغیرة

  .فكلما قلت الفراغات والمسام بالصخور زادت متانتھا
یعتبر التمدد الحراري بالنسبة للصخور قلیل ولكنھ  التمدد الحراري

علي سبیل المثال عند إستخدام , یجب أن یأخذ في اإلعتبار
الصخور في مساحات كبیرة یجب أن تصنع فواصل تمدد علي 

ً لحدوث تشققات أوكسور, مسافات مناسبة حیث تقاس , وذلك تجنبا
ت الحراریة بین الزیادة في الطول بالمللیمتر نتیجة التعرض للتقلبا

  . درجة مئویة40الصفر و
ھي نسبة حجم الفراغات في عینة ما إلي حجم الكلي المسامیة  

للعینة وتعتمد المسامیة علي عدة عوامل منھا شكل حبیبات 
, ودرجة اإلنضغاض وصالدة الجسم , وحجمھا وكیفیة ترتیبھا

ما وكل, فمثال تزداد المسامیة بزیادة الشقوق والفواصل في الصخر
  .وقلت قوة تحملھا, زادت المسامیة زادت ھشاشة وخفة األحجار

, من الضروري أخذ ھذة الخاصیة في اإلعتبار التأكل باألحتكاك
علي سبیل المثال عند إستخدام تشكیل زخرفي بواسطة خامتین 
مختلفتین من الصخر یجب أن یراعي نسبة التآكل باإلحتكاك لھما 

أحدي الخامتین وتبقي األخري  متساویة حتي ال یحدث أن تتآكل
  .علي حالتھا

ھي قابلیة مرور الماء عبر الصخور من خالل فجواتھ  النفاذیة
تتوقف علي عدة عوامل منھا درجة , التي یتصل بعضھا ببعض

ھو (الوزن النوعي, حجم الفراغات, درجة الحرارة, لزوجة السائل
ن وزن حجم معین من المادة الصخریة إلي وزن نفس الحجم م

النفاذیة یمكن أن , والتي تعبر عن درجة النفاذیة للصخر) الماء
تكون بسبب مسامیة الصخور أو نتیجة لوجود شقوق بالرخام وفي 
ھذه الحالة األخیرة یجب معرفة معامل اإلمتصاص خاصة إذا كان 
الرخام سیستخدم في واجھات خارجیة أو سیتعرض للعوامل 

صخور الناریة أقل منھ في ویعتبر معامل اإلمتصاص لل, الجویة
ویكون معامل اإلمتصاص للصخور الرسوبیة , الصخور المتحولة

  .ھو أعلي معامل إمتصاص
تعبر عن قدرة الصخر علي تحمل الضغط الواقع  مقاومة اإللتواء

وتقدر , حیث یتعرض إلي أحمال كثیرة عند إستخدامھ, علیة
  .2سم/بكجم

سقوط األدني بالسم لكرة تقدر بقیاس إرتفاع ال قوة تحمل الصدمات
كجم تلقي لتصیب شریحة الصخر المراد تقدیر قوة 1من الصلب 

 - دمحم عبد المقصود( تحملھ للصدمات وتستطیع أن تحطمھا
2007  .(  

تتأثر الصخور بدرجات الحرارة العالیة وتتفتت المقاومة للحریق  
وذلك نتیجة لإلجھادات الناتجة عن إختالف تسخین جزء عن 

وترتیب الصخور من حیث مقاومة , عدم إنتظام التمدداألخر و
  . الرخام, الحجر الجیري, الجرانیت, الحجر الرملي: الحریق

  
  الخواص الكمیائیة للصخور3-3

ظھور بقع ملونة علي سطح الصخر یحدث ذلك  مقاومة البقع
نتیجة وجود مواد عضویة داخلة في تركیب الصخر أو الحجر 

ل القاعدیة التي قد یمتصھا الصخر وینتج والتي تتفاعل مع المحالی
وبالتالي یجب عمل , عن التفاعل أمالح عضویة تكون البقعة

  .تجارب میدانیة قبل اإلستخدام
  أنواع الصخور 3-3

یمتاز الجرانیت بتجانس حبیباتھ وإندماجھا ببعضھا مما  الجرانیت
ً للصقل بدرجھ كبیرة لعالیة ویمتاز بالمتانة والمقاومة ا, یجعلھ قابال

  .للعوامل الجویة وذلك لشدة صالدتھ
یمتاز الرخام بمقاومة عالیة سواء للعوامل المناخیة أو  الرخام

كما یمتاز بالصالدة والمتانة العالیة وسھولة , األحمال العالیة
وكذلك سھولة صقلھ لیعطي , التشكیل بواسطة القواطع الخاصة بھ

ً دون دھانات خاصة ً رائعا إلي ذلك فإنھ یقبل  وباإلضافة, مظھرا
  .12-11-10شكل) 2003 -حسین اللیثى( الدھانات الخاصة
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  األحجـــــار -1
وتنقسم , تمتاز بالبریق واللمعة والتي تمیز كل حجر عن األخر

واألحجار شبھ كریمھ تستخدم , األحجار إلى األحجار الكریمة
  .األحجار كمكمالت لتصمیم قطعة األثاث مثل اإلكسسوارات

  الفیزیائیھالخصائص 4-1
تتصف بعض األحجار الكریمھ وشبھ كریمھ بالزھو اللوني  اللون

أو یظھر لونھ عباره عن مجموعھ متجانسة من , مثل الیاقوت

ومنھا ماھو لونھ متغیر كحجر , األلوان مثل عین الھر
  .Xandaraiteاألكسندریت

ھي خاصیة تعتمد علي مدي نفاذیھ الضوء من خالل  الشفافیھ
وشبة كریمة إلي شفافة عدیمة , سم األحجار الكریمةاألجسام وتنق

  .شفافة ملونة وشبة شفافة أو معتمة, اللون
ھي خاصیة توضح مقدار ونوع الضوء المنعكس من  البریق 

  .سطح الماده

 
 تشتعلدرجات الحرارة القصوى التى یمكن أن و لبعض المواد  القصوى إلرتفاع درجة الحرارةمقاومة لیوضح مقارنة ل10 شكل

 عندھا بعض المواد

 

  
ة ھى األشعاإلنعكاس واإلنكسار الضوئي فى األحجار الكریمة 

الضوئیة المنعكسة عند سقوط الضوء على الحجر وتتوقف على 
ویوجد نوعان من اإلنعكاس , طبیعة التكوین الكیمیائى لكل حجر

فى السطوح بصفة عامة واألحجار الكریمة وشبة كریمة بصفة 
اإلنعكاس المنتظم فى األحجار الكریمة ذات سطح , خاصة

, ویة اإلنعكاسحیث تكون زاویة سقوط الضوء تساوي زا, مصقول
اإلنعكاس غیر المنتظم فى األحجار , وینفذ الضوء في أشعة منتظمة

یحدث , الكریمة التى یكون سطحھا غیر مستوى وغیر مصقول
عنة عدة إصطدامات للضوء الساقط باألوجة الداخلیة للحجر 

فینفذ , فیتسبب عنة إنكسارات مختلفة ناتجة عنھا زوایا حرجة
-Prof( وأشعة متفرقة  الضوء في إتجھات مختلفة

Parbiwsingh-2008(  
یتأثرالتركیب الكیمیائى فى األحجار تأثیر الحرارة فى األحجار 

الكریمة وشبھ الكریمة بدرجات الحرارة سواء بالتعریض المباشر 
فتنتج تحوالت , أوغیر المباشر كل على حسب تفاعلھ مع الحرارة
أو تحوالت في , ظاھریة من خالل قیم مظھریة جدیدة كتغیر لونھا

  .البنیة البلوریة فمن الممكن أن تصل لإلنصھار

  قیم متوسطات الخواص المیكانیكیة ألنواع الجرانیت المحليمقارنة ل) 6(جدول
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  المحلي الرخامقیم متوسطات الخواص المیكانیكیة ألنواع مقارنة ل) 7(جدول

ھي خواص العناصر الداخلة المقصود بھا الخواص الكیمیائیھ 4-2
في تركیب األحجار حیث إنھ من الحاالت القلیلة التي یتكون فیھا 

ویتوقف , األحجار من عنصر واحد مثل األلماس مكون من الكربون
نوع المحالیل الكیمیائیة المنظفة علي نوع وطبیعة العناصر الداخلة 

المعالجات الكیمائیة قد تحتاج األحجار لبعض , في تركیب األحجار
أولتعدیل مظھر من مظاھر األحجار الغیر , وذلك لتحسین من حالتھا

ولذلك , أوإستخدام بعض المحالیل الكیمائیة المنظفة, مرغوب فیھا
 ً وتتوقف قابلیة , تعامل األحجار مع األحماض قد یكون ضروریا

تعامل األحجار مع األحماض علي طبیعتة مألمتھا للمواد المكونة 
  .ھا وخصائص ھذه األحماض ونسبھ تركیزھال

ھى قدرة األحجار على تحمل مراحل  الخواص التماسكیة4-3
والتي , المرونة/الصدم/النشر/ القص/التشغیل المختلفة الضغط 

ً بمراحل  تتعرض لھا بدایة من إستخراجھا والكشف علیھا مرورا
  .اإلعداد و التشكیل والصقل

, ق المادة في مستوایات متوازیةیعبر عنھا بتشق خاصیة اإلنفصال
وغیر متوازیة نتیجة لتعرضھا لضغوط ولیس لة عالقة بالترتیب 
الذري الداخلي بمعني إنھا التوجد في جمیع العینات وال توازي 
جمیع أوجة الشكل وتنفصل غالبیة األحجار الكریمة عند الدق علیھا 

تجھات في قشور أو طبقات رقیقة تكون موازیة إلتجاة معین من إ
یعرف نوع السطح الناتج من كسر المعدن في مستوي غیر , البلورة

  .مستوي اإلنفصام بالمكسر
, تقدر مدى فاعلیة األحجار لعملیات القطع والتشكیل والحكالمرونة 

) الفلوسبار, الكھرمان, الفیروز(وھي تمیز األحجار شبة كریمة 
حجار علي العكس بالنسبة لأل, التي لھا درجة صالدة منخفضة

التي تتمیز بأعلي درجات ) الزبرجد,الزمرد, األلماس(الكریمة
رغم أن خاصیة المرونة تمثل میزة عند , للصالدة بمقیاس موھس

تشكیل وتقطیع الحجر إال إن غیاب خاصیة المرونة یساعد علي 
إحتفاظ األحجار ببریقھا وجمال منظرھا لفترة طویلة غیر إنة یقاوم 

 .الخدش
  ارأنواع األحج4-4

وھو حجر , لونھ أخضر أو أزرق أو أخضر مشوبا بزرقةالفیروز 
سھل الخدش وخفیف الوزن ضعیف جدا تتخللھ كسور محاریة 

  .17شكل , الشكل
وھو غیر  2.6ووزنھ النوعي , 7الصالدة , أحمر اللون العقیق

وأشرق لونھ ونحاتتھ , متبلور أحسن أنواع العقیق ماأشتدت حمرتھ
 .18شكل , أذھب عنھا الصدأ والحفر إذا دلكت بھ األسنان

                
  حجر عقیق18 شكل      حجر فیروز17 شكل

  الزجاج  -2
یعتبر الزجاج من الخامات التي تضفي جماال خاص في المظھر 

ویعرف الزجاج على أنھ مادة صلبة غیر , النھائي لقطعة األثاث
لزجاج متبلورة عشوائیة ولیس لھا ترتیب نمطي منتظم ویتحول ا

إلي ماده سائلة بالتسخین، ثم تعود إلى مادة صلبة بالتبرید، ویكون 
  .لھ قوة الفوالز و نعومة الحریر

  الخواص الطبیعیة للزجاج5-1
, تتوقف الحالة الزجاجیة علي خاصیة اللزوجةاللزوجة في الزجاج 

, وضغط , وسحب, حیث تعتمد علیھا جمیع عملیات التشغیل من نفخ
ویتم إجراء , بوایز 13.10جاج عند الصھر إلي وتصل لزوجة الز

إختباربات للخلطة الزجاجیة المراد إستخدامھا للتنفیذ حتي یتناسب 
معدل تغیر الزوجة للخلطة الزجاجیة المصھورة مع الفترة الزمنیة 

  .19شكل  التي تستغرقھا عملیة التشكیل

  
 یوضح تشكیل الزجاج بالنفخ 19شكل

ن األجسام الصماء الغیر منفذة للسوائل یعتبر الزجاج م المسامیة
والغازات وذلك تحت الضغوض العالیة وفي درجات الحرارة 

  .المختلفة
الزجاج موصل غیرجید للحرارة وإنھ كلما تغیر التوصیل الحراري 

ویعتبر زجاج السیلیكا , تركیبھ فالتوصیل الحراري ال یتغیر كثیرا
  .أكثر أنواع توصیل للحرارة 

یمكن لحام الزجاج بالمعادن إذا كان للمعدن  بالمعادنلحام الزجاج 
, نفس معامل تمدد الزجاج وذلك حتي الینفصل اللحام بمجرد التبرید

ویعتبر البالتین أنسب المعادن حیث إن معامل تمدده یساوي معامل 
 .تمدد الزجاج

یعتبر الزجاج شفاف ولكن لیس جمیع  الخواص الضوئیة للزجاج
وعند سقوط الضوء علي الزجاج فإنة یمتص , أنواع الزجاج شفافة

جزء ویظھر في حالة ملونة مثل الزجاج الصودیومي یعطي لونا 
ً خفیفا , أما الزجاج البوتاسي فأنھ یعطي لونا بنفسجي خفیف, لیمونیا

 ً دمحم (أما في حالة عدم إمتصاص أي لون من األلوان فیظھر شفافا
  ).2011 -السیدسید

  للزجاج الخواص المیكانیكیة5-2
وأقل األنواع , تعرف بمقاومة الجسم إلختراق جسم أخرالصالبة 

ً , صالبة زجاج الصودا والكریستال تختلف صالبة الزجاج تبعا
وتعمل نسبة السلیكا والجیر علي زیادة صالبتھ مع , لتركیبھ

ویعتبر الزجاج الصودیومي ألین أنواع الزجاج , اإلحتفاظ بمرونتھ
ً  بینما الزجاج البوتاسي أكثر أنواع الزجاج صالبة وھو یعمر طویال

 .ویحتفظ ببریقھ ویقاوم عوامل اإلحتكاك الدائم
تعبر عن قدرة المادة علي التماسك ومقاومة عوامل  المتانة

تختلف مقاومة , وتقدر المتانة بالثقل الذي تتحملھ المادة, اإلنفصال
كما یرفع , فتزداد بزیادة نسبة السیلیكا, الزجاج بإختالف مكوناتھ

  .األلومنیوم من متانتھ
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تلك خاصیة التي یصل إلیھا الزجاج بالتسخین إلي أن یصل  اللیونة
لدرجة حرارة اللیونة وھي درجة الحرارة التي عندھا تكون لیونة 
الزجاج كافیة للتشكیل فیتخذ سطحھ خصائص السوائل فال یشكل أي 

  .مقاومة للجھد
  الخواص الكمیائیة للزجاج5-3

  األیوني بین السطح والمحلول المعرض لھ التبادل
عند رفع درجة حرارة الزجاج ووضعھ مع أمالح أومعادن فإن 

ً من التبادل األیوني یحدث علي سطح الزجاج إذا تعرض , نوعا
الزجاج إلي أبخرة كلورید النحاسوز عند درجة حرارة مرتفعة فإن 

ي حجم أیونات النحاسوز تبادل أیونات الصودیوم وتحدث زیادة ف
  .الزجاج

  الخواص الكھربائیة للزجاج5-4
الزجاج ردئ التوصیل للكھرباء في درجات الحرارة العادیة ویعتبر 
من المواد العازلة وتختلف مقاومة الزجاج للكھرباء بإختالف 

وتقل مقاومة التیار الكھربائي بإرتفاع درجة الحرارة بل ,  تركیبھ
كما أن السطح الخشن , رباءوتزید الرطوبة من قابلیة التوصیل للكھ

  .مقاوم للتیار الكھربائي
  أنواع الزجاج5-5

یظھرالزجاج باأللوان  الزجاج الشفاف والملون أو شبة شفاف
وتتوقف درجة , الشفافة كاألزرق الشفاف أو األحمر الشفاف

  .الشفافیة تبعا للطول الموجي للون
فوق ھو زجاج صقل بمادة عاكسة  )الملون العاكس(زجاج العاكس

, األخضر العاكس(ولھ عدة ألوان منھا , سطح الزجاج الملون
وھو لھ سمتین األولي أن لونھ أخضر أو , ..)األسود, العسلي 

  .والسمھ الثانیة أنھ عاكس لما حولھ من ناحیة الوجھ المضئ, عسلي
بعض ألواح الزجاج یمكن تغطیتھا  لزجاج ذو البریق المعدني
ت وھو یعطي شكل المظھر المتقزح بالبریق المعدني أو الالسترا

ً للطبقة المعدنیة علي سطح الزجاج والتي تحسن من مظھره  نظرا
  .الخارجي

زجاج عبارة عن طبقتین بینھما  زجاج التربلكس الملون أو الشفاف
طبقة من البالستیك الالصق الملون بألوان عدیدة شفافة تشبة ألوان 

وھویتمیز , ر الكافيالزجاج إال أن درجاتھا لیست متنوعة بالقد
بجانب اللون الشفاف إال إنھ في ذات الوقت یؤكد علي إعطاء 

  ).  Hettich International -2002(اإلحساس باألمان  
  األقمشة المنسوجة -3

تتأثر خواص األقمشة الطبیعیة والمیكانیكیة بإختالف التركیب 
ً لنوعیة األقمشة المنتجة, البنائي  وتتغیر قیمة كل خاصیة تبعا

والغرض من إستعمالھا النھائي ومدي مألمتھا لألداء الوظیفي الذي 
  .سوف تؤدیھ

  الخواص الطبیعیة لألقمشة6-1
قد یكون وزن القماش مرغوب فیھ في بعض  وزن القماش

  .األغراض وغیر مرغوب فیھ في أغراض أخري
وتعتبر خاصیة , یختلف بإختالف التركیب النسیجي سمك القماش

التي تحدد نوعیة وأداء ھذا القماش حیث أنھا  من الخواص الھامة
ترتبط بخواص الصالبة واإلنسدال ومقاومة الكرمشة والعزل 

  .الحراري ونفاذیة الھواء والماء
الشكل العام الذي تتدلي بھ األقمشة ألسفل عند   إنسدال األقمشة

, إستعمالھا وقدرتھا علي تكوین أشكال أو ثنیات من تلقاء نفسھا
الخواص الطبیعیة ألنھا تؤثر علي المظھر النھائي عند وتعتبر من 

   .اإلستخدام
الذي یمر في الثانیة  3ھي حجم الھواء بالسم  نفازیة األقمشة للھواء

وكلما قلت , من مساحة سطح القماش 2سم100الواحدة خالل 
  .الفراغات بالقماش كلما قلت نفازیتھ

ألقمشة علي ھي خاصیة التي تساعد ا مقاومة األقمشة للتجعید

, إستعادة شكلھا بعد تعرضھا لإلجھاد واإلنضغاط أثناء اإلستخدام
  .وتلك الخاصیة تحدد كفاءة األقمشة عند اإلستعمال 

تضح من خالل مالمسة الید للقماش واإلحساس  العزل الحراري
وملمس , فھناك ملمس یوحي بالبرودة كملمس الستان, بالحرارة لھ

( شعیراتھ بالعزل الحراري للجسمیوحي بالدفء كالصوف لقدرة 
  ).2000 -إنصاف نصر

  الخواص المیكانیكیة لألقمشة6-2
المقصود بھا زیادة إستطالة األقمشة عند الشد  قوة الشد واإلستطالة

 .    
, ھي مقاومة القوة الالزمة إلحداث التمزق مقاومة األقمشة للتمزق

ونمر  ,وتتأثر مقاومة التمزق بعدة عوامل مثل نوع الشعیرات
وھي نفس العوامل التي , والتركیب النسجي, وكثافة العدة, الخیوط

  .تؤثر علي معظم خواص األقمشة المیكانیكیة
ھي مقاومة سطح النسیج للإلحتكاك  مقاومة األقمشة لإلحتكاك

تعتبر مقاومة األقمشة لإلحتكاك من الخواص , باألسطح المختلفة
, اإلستھالكي للقماش الھامة للقماش لمالھا من تأثیر علي عمر

وخاصة أقمشة المفروشات , وجودة أدائة الوظیفي عند اإلستعمال
  .وأقمشة المالبس

  أنواع األقمشة المحلیة6-3
, تكون األقطان طویلة التیلة أكثر متانة من قصیرة خشنة القطن

للقطن قدرة كبیرة علي إمتصاص الرطوبة وتختلف كمیة الرطوبة 
إن القطن من , وبة الجو المحیط بةفي القطن بإختالف درجة رط

أحسن األلیاف السلیلوزیة مرونة وذلك نتیجة إرتفاع نسبة السلیلوز 
, ال یتأثر القطن بالقلویات المخففة سواء الباردة أو الساخنة, بة

ویتمیز القطن  ,فیمكن غلیھ, یتحمل القطن درجات الحرارة العالیة
تكاك وتقدر شحنات القطن بقلة الشحنات الكھربائیة المتولدة من اإلح

  .فولت 50بحوالي 
, فھو بذلك یفوق القطن, یعتبر من أقوي األلیاف السلیلوزیة الكتان

, وتعادل متانة الكتان متانة القطن مرتین أو ثالثة مرات تقریبا
یمتص الكتان ماء الرطوبة بسھولة وبسرعة أكثر من القطن وتصل 

  %.23 نسبة رطوبتھ في الجو الرطب المشبع حوالي
 Results 

من خالل دراسة الخصائص العامة للخامات أمكن تحدید  -1
والتي من خاللھا یكون إختیار الخامة , مجوعة من الخصائص

المناسبة لألداء الوظیفي والمتمثل في ما سیقع علیھا من أحمال 
( وأن تتناسب مع الظروف البیئیة المحیطة بھا, رأسیة وأفقیة

, مما یحققك جودة للمنتج, ...)قلویة, مضیةح, رطبة, بیئة جافة
حیث , وكما ھویكون فى إختیار نوع الخشب المناسب للتشغیل

وعلي % 12یراعي أال تزید نسبة الرطوبة عند التشغیل عن 
 .ذلك األساس یتم التفضیل بین األنواع المختلفة لألخشاب 

من خالل الدراسة للخصائص العامة للخامات أمكن معرفة  -2
بین الخامات المختلفة ومالئمة الجمع بینھم من خالل  التجانس

فمثال یراعي نسبة التآكل , تقارب قیم الخصائص المشتركة
باإلحتكاك أن تكون متساویة عند التشكیل الزخرفي بواسطة 

وكما فى أستخدام معدن البالتین  فى لحام , نوعین من الصخور
 .الزجاج 

المتوفرة تم  من خالل دراسة الخصائص العامة للخامات -3
التعرف على الخصائص المؤثرة فى عملیات التشكیل للخامات 

, مما یساعد في تحدید الخامة المناسبة للتصمیم, القابلة للتصنیع
فمثال عند إستخدام الصخور في مساحات كبیرة یجب أن تصنع 

ً لحدوث تشققات , فواصل تمدد علي مسافات مناسبة وذلك تجنبا
ادة في الطول بالمللیمتر نتیجة حیث تقاس الزی, أوكسور

 .درجة مئویة40التعرض للتقلبات الحراریة بین الصفر و
فیما یلى عرض للخصائص العامة للخامات المحلیة المستخدمة   

من خالل سرد الخصائص الفیزیائیة والكمیائیة , فى تصنیع األثاث
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  .والمیكانیكیة لكل خامة
  صورة  الخصائص الكمیائیة  یكانیكیةالخصائص الم  الخصائص الفیزیائیة  الخامة

  
  
  

خشـب 
  اللبخ

   
  

  
  

اللون خشب العصاري 
ذو لون بني فاتح بینما 
خشب القلب لونھ بني 

  .قاتم

والثقل , ھو متوسط الكثافة
علي 0.64النوعي حوالي 

أساس الحجم بالتجفیف 
خشب صلب , بالھواء

عطري الرائحة، , قوي
خفیف الوزن، صعب 

  .التشغیل الیدوي

  
  

بر ذو مقاومة عالیة یعت
للعدید من المواد الكمیائیة 

والتى تصل درجة 
-الحموضة بھا أكثر من 

20.  

  

  
  

  الومنیوم
  
  

  
  خفیف الوزن

یمكن أن یلمع إلى درجة 
  لمعان عالیة

  
سھل , سھل التشكیل

التقطیع یمكن لحامھ 
  بسبائك لحام خاصة

  
والیحتاج  مقاوم للتآكل

لمعالجات أو حمایة لو 
  لیًااستخدم داخ

  
  
  

  
  

رخام 
برالتو 
  مصري

  

  
  
  

لونھ كریمي فاتح أو 
غامق بھ عروق من 

اللون الرمادي أو البني 
  في بعض األحیان

تبلغ الكثافة النوعیة للمتر 
المكعب منھ 

النسبة , طن2.6حوالي
سم 1لحمل الضغط علي 

جرام في  7في الدیقیقة 
حین أن نسبة التحمل 

 2سم1للضغط علي 
 یمتاز, كجم 9حوالي 

,  بالصالدة العالیة
  وسھولةالقطع والتشغیل 

  
  
  
  

  یمتاز بمقاومة العالیة

  

  
  

  الزبرجد

  
  لونھ األخضر الزیتوني

   
   

-1.65معامل إنكساره 
1.69   

والوزن , 6.5وصالدتھ 
ونظام  3.4النوعي 

  .التبلور معیني قائم

  
  

یتأثر ببطء بحامض 
  الھیدروكلوریك

  
  

  
الزجاج 
الملون 
  العاكس

  
, ضرأو عسليلونھ أخ

وھو عاكس لما حولھ 
من ناحیة الوجھ المضئ 

.  

  
 ً ً أفقیا یسحب الزجاج سحبا

  .إلنتاج الزجاج المسطح

  
  

  یمتاز بمقاومة العالیة

  

  
  

  
  الجوت

  

یتراوح طول ألیاف 
  أقدام 7:4الجوت مابین 

, ھو أقل متانة من الكتان
وتقل متانة األلیاف 

وتضعف بزیادة فترة 
  .التعطین

, لة المرونةألیافھ قلی
بل , الیمكن غزلھا مباشرة

یجب معالجتھا ببعض 
المواد التي تساعد علي 
إلتوائھا مثل الزیوت 

یمتاز بقابلیتھ , المعدنیة
العالیة إلمتصاص 

  .الرطوبة

یمتاز بمقاومھ أعلى للتلف 
بفعل  الفطریات عن كل 

  .من القطن والكتان

  

 Discussion  
المشكلة  لحل تطبیقیة رؤیة تقدم كونھا فى جالنتائ تلك أھمیة تكمن 

البحثیة من إفتقاد المعرفة للخصائص العامة للخامات  القابلة 
مما ترتب علي ذلك ظھور تصمیمات غیر قابلة , لتصنیع األثاث

حیث تتجة نتائج البحث , أو تصمیمات تفتقد لجودة التشغیل, للتنفیذ
ن خالل الدراسة الى تحلیل الخصائص العامة لكل خامة وذلك م

التحلیلیة والتطبیقیة التى أجرتھا الباحثة والتى تحقق من خاللھا 
  .الھدف المنشود من البحث

 Conclusion 
من خالل ما تقدم من البحث من نتائج وتمت مناقشتھا یمكن أن 

نستخلص أن بدراسة الخصائص العامة  للخامات القابلة لتصنیع 
  .حقیق أعلى  جودة للمنتجاألثاث یمكن الوصول إلى ت
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