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 د الثانوي بالمتلويالمعه
 التكنولوجية التربية: المادة

 المواد المستعملة :ـور2المحــ
 اللدائن تصنيف :ــدد3الدرس عـــ

 

 2013/2014 السنة الدراسية
 سامي دغماني: األستاذ

 البالستيكية المواد

 الحليب

 الكازاين

 الفحم النفط

 ستيكبالحبات من 

 القطن,الخشب الغاز الطبيعي

 ..............مصدر  .................مصدر  ...........مصدر 

 اللفت السكري رة هافياشج

 السليلوز الكحول األتاكس

1. Uالتقديم: 
 حاالت ثالثة في المادة توجد أن يمكن وغيرها، والحجم الكتلة مثل يةفيزيائ بخصائص تتّمتعو هي  باإلنسان يحيط ما لك هي المادة

 مختلفة
  U…………….Uوالبالستيك والخشب الحديد مثل... 
  U…………….Uوالمشروبات والزيت الماء مثل... 
  U…………….Uسيجينكواأل الهواء مثل...  

 : معيارين حسب المادة ةحال تتغّير
 بالمادة المحيطة ………………… رجةد •
  ………………… درجة •

 ...) الحرارّية لّناقلّيةا,الناقلية الكهربائية (معينة منها  تقنية وظائف إلى لتستجيب المنتجات صنع في المستعملة المواد اختيرت
2. Uالمواد البالستيكية تقديم:  
 :و تنقسم إلى نوعان) %55(البالستيكية  المصدر الرئيسي إلنتاج المواد..……………يمثل 

 …………………………………..  ) مقبض إناء(.... 
 ………………………………….  ) قوارير الحليب, قوارير المياه, لعب األطفال (.... 

 :أصناف تسمى اللدائن  4إلى المواد البالستيكية و تصنف 
  اللدائن……………….. 
  اللدائن……………….. 
  المواد……………….. 
  المواد……………….. 

3. U المواد البالستيكية مصادر: 
 :البالستيكية حسب المخطط التالي مصادرتصنف 

 

 

  
  

 

 
 
 
 :)اللدائن(المواد البالستيكية تصنيف -4

  أمثلة الفيزيائية الخاصيات كيفية الحصول عليه لبالستيكيةا المادة
 

 اللدائن الحرارية
 

( تفاعل كيميائي بين نفط و مواد أخرى 
 )...خشب, حجري فحم

 ........................................عازلة  •
تحت ...............و  .................سهلة  •

 درجة حرارة مرتفعة

 مشط •
 فرشاة أسنان •
 قوارير المياه المعدنية •

 

 اللدائن المتصلدة

 
بإس��تعمال م��واد   ةبالس��تيكيقولب��ة م��واد  

 أخرى بإعتماد الضغط العالي

 ........................................عازلة  •
ال يمكن الحصول عليها بالتشكيل  •

 الحراري
 ................و إعادة  .............غير قابلة 

 مقابض أواني الطبخ •

 

 

 المواد المطاطية

 تحويل مادة التكسنتحصل عليها  بعد 
  هافياالشجرة  المستخرجة من  صناعيا

 .......................................عازلة  •
بعد  لىواألالرجوع إلى وضعيتها  •

 تعرضها إلى تمطيط

ص�������ناعة العج�������الت   •
 المطاطية
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 :المواد الرغوية

 النوع الصلب - أ
 النوع اللين - ب

 
 

 

 
يس���مى البالس���تيك المن���تفخ أو الخل���وي   

اله�واء أو  بإضافة ويمكن الحصول عليه 
 )Résine(ات����نج أخ����ر إل����ى رغ����از أي 

لتك��وين م��ادة  أوم��واد أخ��رى البالس��تيك 
 إسفنجية

 سهلة التشكيل بدون حرارة •
 عازلة للحرارة و التيار الكهربائي •
 خفيفة الوزن •

 الن�����������وع الص�����������لب •
, المجنب����������������������������ات (

 ..)الحاويات
 الن��وع القاب��ل لإلنثن��اء •
, كراس�����ي الس�����يارات (

 ..)المحفضات
 

 
 

:التني بإستعمال آلة الثني الحراري 5-  
 .اّلثني منطقة لتسخين سلكي مقاومبإستعمال  أي بالحرارةالثني  منطقة تلين حيث الحراري ياّلثن آلة نستعمل البالستيكي الورق لثني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :قواعد الحماية 5-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل انجاز عملية الثني الحراري
اللوحة موقع الثني على تحديد  - 1

معتمدا على الرسم التعريفي البالستيكية 
ى علاللوحة البالستيكية أثبت للحامل و

 اآللة
 

 زاوية الثني تحديد -2

زمن التسخين حسب سمك  تعديل -3
 اللوحة

 

ذراع القيادة تدريجيا ثم  تحريك -4
 ل قبل إطالقهيترقب قلال

 

مدى مطابقتها الترقب نزع القطعة و  -5
للمواصفات بإستعمال أدوات القيس و 

 المراقبة
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