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 الملخص:

األهمٌة بمكان حٌث أنها أحد أهم العوامل الرئٌسٌة المإثرة فـً تحدٌد المظهر إن جودة  إنهاء سطح المنتج المعدنً من 

 -الخارجً و العمر االفتراضً للمنتج وخاصة عندما ٌتعرض سطحه إلجهادات مإثرة أثناء االستخدام مثل )االحتكاك 

نتج من عدمه وخاصة فً التعرض لبٌئات تساعد على التآكل....وغٌرها ( مما ٌإثر فً قرار المستخدم باقتناء الم

 المنتجات ذات الوظائف الجمالٌة.

متمثلة فً الحاجة الماسة إلى استخدام أنظمة حدٌثة لمعالجة أسطح المنتجات  مشكلة البحثومن هذا المنطلق جاءت 

نتج عنها المعدنٌة  تكون أكثر دقة وسهولة وسرعة فً التطبٌق وأقل تكلفة فً اإلنتاج وال تحتاج إلى خبرات ممٌزة كما ٌ

 أسطح عالٌة الجودة .

ٌتمثل فً وضع منهجٌة علمٌة الستخدام األنظمة الكهروكٌمٌائٌة األنودٌة فً معالجة أسطح  الهدف من البحثومن ثم فإن 

المنتجات المعدنٌة من خالل إجراء دراسة تحلٌلٌة ألهم الطرق المستخدمة ومعرفة أسالٌبها وأهم المحالٌل المستخدمة فٌها 

 ا على القٌم الجمالٌة واالقتصادٌة والوظٌفٌة والبٌئٌة المضافة للمنتج  .وتؤثٌره

وسٌتم ذلك من خالل فرضٌة مفادها أن تطبٌق المعالجات الكهروكٌمٌائٌة اآلنودٌة لتصمٌم وإنتاج مظهر سطح المنتج 

طح معدنً ممٌز بالتباٌن بٌن المعدنً تحقق قدر كبٌر من التوافقات البٌئٌة والجمالٌة والتقنٌة  واالقتصادٌة وتنتج س

 البارز والغائر وغٌرها من خصائص مظهر السطح . –الغامق والفاتح  -الحاالت المختلفة مثل السطح الالمع  والمط 

 واستنادا إلى منهج وصفً تحلٌلً تجرٌبً فقد تم تقسٌم البحث إلى المحاور التالٌة :

 والعوامل المإثرة (.أوالً:  جودة سطح المنتج المعدنً ) المفاهٌم 

 ثانٌا : المعالجة الكهروكٌمٌائٌة األنودٌة للمنتجات المعدنٌة وأهمٌتها.

 ثالثاً : تصنٌف العملٌات الكهروكٌمٌائٌة األنودٌة.

 رابعاً : التجارب التطبٌقٌة.

 خامساً : النتائج والتوصٌات.

 وقد كان من أهم النتائج ماٌلً :

فً التشطٌب له أثر إٌجابً على العدٌد من العوامل المإثرة على جودة سطح المنتج   استخدام  األنظمة الكهروكٌمٌائٌة .1

مللً  2,0مثل : التباٌن اللونً والتناغم والبرٌق وكذلك الدقة فً تطبٌق ذلك على مظهر السطح  بخطوط ٌصل سمكها إلى 

 باإلضافة إلى مقاومة االحتكاك و زٌادة العمر االفتراضً لسطح المنتج  .



 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

 

ن تطبٌق العملٌات الكهروكٌمٌائٌة اآلنودٌة على معظم المعادن والتحتاج لعمالة مدربة أو مهارات فنٌة ممٌزة  فً ٌمك .0

 أغلب مراحلها .

تتمٌز األنظمة الكهروكٌمٌائٌة اآلنودٌة بؤنها ذات تكلفة اقتصادٌة منخفضة جداً مقارنة بالعملٌات التً تعطً نتائج  .3

 البالزما وبعض العملٌات المٌكانٌكٌة  مما ٌدعم نموها كؤحد الصناعات الصغٌرة .مماثلة مثل التشغٌل باللٌزر و

 2,5الى  2,1تستخدم عملٌات المعالجة اآلنودٌة إلنهاء أسطح المنتجات المعدنٌة ذات السمك القلٌل الذي ٌتراوح بٌن ) .4

 طرق المٌكانٌكٌة .مللً( وكذلك المعادن الصلبة التً قد تتعرض للتشوه أو الكسر عند معالجتها بال

تتمٌز طرق الحفر الكهروكٌمٌائً عن مثٌالتها بكفاءتها مع  بعض المنتجات التً ٌصعب حفرها بالطرق المٌكانٌكٌة أو  .5

 مللً ( . 8مللً الى 02الغٌر تقلٌدٌة كاللٌزر والبالزما ومن أمثلة هذه المنتجات المواسٌر ذات األقطار الصغٌرة ) من 

ض أدوات ووسائل التعلٌق أثناء تطبٌق العملٌات اآلنودٌة مما ٌإثر على نتائج العملٌة لذا قد ٌحدث تآكل جزئً لبع .6

 ٌفضل صناعة هذه األدوات من معدن خامل مثل التٌتانٌوم 

العملٌات الكهروكٌمٌائٌة لٌس لها أي نوع من اإلجهادات على سطح المعدن وال تختزل اإلجهاد وخاصة الحراري  .7

 تنافسٌة كبٌرة .وهذا ٌمنحها مٌزة 

 


