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ملخص البحث

شملت الد ارسة الاللةة ىلةس اسةم داز ال اةلا الاةلي همةلتةري الم اةس ىلةس السة

ال

ةس

هذلك من ةل اسةم داز هتةنمةن لل اةلا الاةلي امهلةس منهاة مةن نةل لةن  , %40نلربهاةلت

التهدةهز  , %20لدسبلر بهملسةهز  , %20بهرانس  %20مع انلسةد ملها

اهنسةد النهبلةت

 , %1اهنس ةةةد الاةنة ة  , %2اهنس ةةةد ال رنهاة ةةهز  ) ) %4هم ةةز م بة ع ةةل ىل ةةس السة ة

ال

ةةس

الم ة اا بلل ا ةةلا ال ل ةةهث هبهااةةع ت ةةل ام ةةلذا م ةةن  )3 – 1هبدرا ة اةةرار ْ 900ز  .ام ةةل التلاةة ة
منهاة ة م ةةن ن ةةل لةن  , %30لا ةةت  , %25لدس ةةبلر بهملس ةةةهز  , %25ب ةةهرانس  , %20م ةةع
انلسةد ملها

أهنسةد نهبلت  , %1أهنسةد الماغاة  , %2أهنسةد المةملاةهز  )) %4هأةضةل مةز

م بة عل ىلس الس الم اا هبهااع تل املذا من  ) 6 – 4هبدرا اةرار اىلةس ْ 950ز مةع
العلةةز اا ة مةةز اسةةم داز تةةل اا ةهاع مةةن التةةبغلت الام ةراا هالتةةنراا هال ض ةراا ) هبعةةد اا ةراا
ىملة الارق مز الاته ىلس مامهىمةن من الملتةرات االهلس ةس دراة ْ 900ز هاةلت بمةلتةرات
ملمسة شا امةاة اسةم داز المةهاد ال ةلز ةس ل ة ال اةلا الاةلي مةع مةدا لةهاس بسةة بةةن

ال ب االهلس هالمس هس ال الا ال لهث هال ب ة التلاةة ال اةلا الاةلي امةاة مةلتر لنلسةةد الملةهةن

ب ب ال الا ال لهث هنذلك بللاسب للمامهىة التلاةة مةن  ) 6 – 4هبدراة اةرار ْ 950ز ه ةس
هةةذي الدرا ة نلاةةت الامةةلفا انتةةر لىلة ة هذلةةك الرمنةةلع درا ة الا ةرار مةةن اة ة الملمةةس هالمةةدا

اللهاس .

الم اة

ال الا الالي ال ي
Abstract

The current study included the use of dry glaze and its technical effect on
the ceramic surface through the use of two labels for the first dry glass
consisting of (Caulin 40%, 20% sodium carbonate, 20% potassium
Feldspar, 20% Burax with color oxides (1% cobalt oxide, Nickel 2%,
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zirconium oxide 4%) and applied to the ceramic surface glazed with
alkaline glass and by three models of (1-3) and at a temperature of 900 m.
The second is made up of 30%, 25%, 25% potassium, 25% borax, 20%
color oxides (1% cobalt oxide, 2% manganese oxide, 4% titanium oxide).
After the incineration process, two sets of the first effects were obtained
at a temperature of 900 mg with rough rough effects due to the use of raw
materials in the glass mixture. Dry with a simple chromatic overlap
between the first layer which is the alkaline glaze and the second layer
the dry glaze net The alkaline coating was affected by the alkaline glass
coating as well as for the second group (4-6) and the temperature of 950
m. In this class the results were more effective due to the higher
temperature in terms of texture and color interference.
dry ceramic

glaze

Technical

الفصل األول
مشكلة البحث :

ةعةةد ةةن ال ة ي مةةن المقةةلهر الراةةس هالم ةةهر ةةس الماممعةةلت اياسةةلاة

ىبةةر المةةلرة ,

لةةز اا ةةد ىل ةةس م ةةر العت ةةهر أن ةةن ال ة ة ي ا ةةد م ةةهر أه امم ةةل بغةة ار ايام ةةلا ةةس الماممع ةةلت

المم لن أه البةف ال لسة هاامل اد م امن مع الم هر هالاضلر هالممدن هالمري هالر لا .

هةعد ن ال ي من أتعب الناهن ىلس اي لق عه ةاملا إلس إمنلاةلت م اة هملدةة

ىللة لةنهن ىلم همة للعتر  .هاد اهمز اغلب الملهك هاممراا س م هةر هةذا النةن لمةل لعةه
من أهمة امللة ه دمة ىلس اد سهاا  .ةمملك الامةلا ال ةاةس المة اا أهمةة بللغة مةن ةل

اسم داملم الممعدد س الالاب التالىس هالالاب الناس ىلمل أن م هر الالاب التالىس سلهز
بشةةن نبةةةر ةةس م ةةهر ةةن ال ة ي مةةن ةةل م ةةهر الم ةهاد هايمنلاةةةلت الم اة ة  .ههةةذا الم ةةهر

النبةةةر ةةس ةةن ال ة ي ةةةد ع ال ة اي إلةةس أةاةةلد م اةةةلت مغ ةةس الس ة ه لملبةةس الالاةةب الامةةللس
هالةةداللس للرم ةةلا بعةةذا النةةن مةةن اا ة المعبةةةر ىةةن ره العتةةر  .لةةذلك ةاةةله ال ة اي دافمةةل
االبمنلر من ل الملىب س المهاد هالم اةلت همن هذي الم اةلت هس م اة الم اةا الالي ههذا

الاةةهع مةةن المة اةا ةعممةةد ىلةةس اسةةم داز المةهاد ال ةةلز هالمةةس بةةدهرهل مع ةةس مةةلتةرات ملمسةةة مممةةل
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بلل شةةها امةا ة ا ةةملي ةةس المةةدرا ألاامةةس الا ةفةةس ممةةل ة ة تر ىلةةس درا ة ااتةةعلر ن ة ماعةةل
هالةةذث ةع ةةس ا ةةملي ةةس المةةلتةر اللةةهاس مةةن اة ة

ال

شةةد اللةةهن همةةلتةرات الملمةةس ىلةةس الس ة

س الم اا .

هةشةةن ه ةةذا ماةةدث بللاس ةةب لل ة ة اي ةةس أام ةةلا مت ة ه ةةذا ال ا ةةلا ىلةةس السة ة

ال

بلسةةم داز ال لمةةلت المالة ة ىلمةةل أن هةةذا الاةةهع مةةن ال اةةلا ةسةةم دز مةةن اب ة ال ة ا ةن ة
العللز هىلة مادد ىاهان البا

ملتةر ال الا الالي ىلس س

معر الملتةرات الم اة هالامللة الالما من إضل ال الا الالي ىلس الس
الاته ىلس معدد لهاس هملمسس ىلس الس

حدود البحث :

 .1أ ةلن النل هلةن المالة

ما

ال

س ذات اةم امللة اة

 .3االنلسة ة ةةةد الملها ة ة ة ك اهنسة ة ةةةد النهبلة ة ةةت  , )CoOاهنسة ة ةةةد الاةن ة ة ة
 .4التبغلت الملها ك تبغ
 .5درا ارار الارق .

س.

ال
.

دهة ل ) .

 .2ال الا ال لهث الاله )frit
ال رنهاةهز ))ZrO2

ةةس

ال ي ) .

أهمية البحث والحاجة إلية :
هدف البحث :

ةةس

 , )NiOاهنسة ة ةةةد

ضراا  ,تبغ امراا  ,تبغ تنراا).

أ -الن لر ْ 1000ز) نهاعل الدرا المتلس لاضا ال ةا المسم دم دهن مشهي .
ب -ال الا ال لهث ْ 950ز)

ت -ال الا الالي ْ 900-950ز) للاته ىلس مةلتةرات ملمسةة مةن ةل ا ةملي دراة
الارار .

تحديد المصطلحات :

ال الا الالي ك
هةةه ااةةد أا ةهاع اةةلا ال ة ي هلنا ة ةعمبةةر ةةلرا اةةده ال اةةلا المعةةري بهاةةد التةةةغ

هذلةةك الامهاف ة ىلةةس اسةةب نبة ةري مةةن الم ةهاد ىللة ة االاتةةعلر ممةةل ة ة تر ىلةةس ااتةةعلرث ال اةةلا
هةاعلعل غةر مامقم

()1

.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
مكونات الزجاج :

السةةلةنل هاالنلس ةةةد الت ةةلهر من ةةهن ضةةرهرة لمنها ةةلت ال ا ةةلا  ,أذا اس ةةمعملت لها ةةدهل ,

هلنن ماتل ال الا سمنهن ىلس شن مسمالب  ,هااللهمةال مضلي الس ال لة نمتبت هاغلةب
متةةلدر االلهمةاةةل هةةس النةةل هلةن  ,ال ةةةن النةةرهث  ,االلهمةاةةل الملفةة )  .االلهمةاةةل متة السةةلةنل

هس مهاد سةرامةنة ذات درالت ااتةعلر ىللةة لةذلك مسةمعم باسةب الةلة  ,أن إضةل االلهمةاةل
ة ةد من المملا هىدز الشنل ة لل الا بةامل ة ل اللمعلن
لذا ة سز ال الا إلس تل

()2

.

مالمةع ه ل ل لىد هرملن سةنر ك

 -1االكاسيد الحامضية :

أن السلةنل هس أسلس ال الا ههس لذلك المنهن المعز من نةمةلا ال الا نلعل .

 -2االكاسيد القاعدية :

ههةةس االنلسةةةد المةةس م نةةج درا ة ااتةةعلر السةةلةنل الا ة ة إلةةس مسةةمه مالسةةب ب ضةةل

بعج المهاد التلهري هأنتر هذي المهاد هس البهرانس  , )Na2b4o7.10H2Oاهنسةد الرتةل

 ,هالملل ة ةةك ) ) 3MgO.4SiO2.H2Oهاا ة ةةر النل ة ةةس  )CaOهاللةتة ة ةةهز  )Li2Oهالبهملس ة ةةةهز
 )k2Oهالنلسبلر هالتهدةهز

 ) Na2Oهالمغاةسةهز . )MgO

 -3االكاسيد الحامضية RO2

أن م ةةن أه ةةز العالت ةةر امسلس ةةة ةةس ت ةةالى ال ا ةةلا ه ةةس الس ةةلةنل  )SiO2هةها ةةد ةةس

ال بةع بعد الالت مت النهارم هالتةهان هالرم

()3

.

هةمنهن البالا البلهرث للسلةنل من اربع ذرات أهنساةن بةاعمل راغ نبةر ةامةهث ىلةس ذر

سةةلةنهن  ,هأربةةع ذرات أهنسةةاةن ممها ة منل فةةةل هممسةةلهة ةةس أهاتةةرهل المالس ة ة المةةس ةاملاعةةل
السةلةنهن نمةةل أن ذرات امهنسةاةن امربعة الماة ة بةةذر السةلةنهن الربلىةة امهاة ملم ةةس ذرات

السلةنهن مع بعضعل بهاس

ذر امهنساةن ههس س هذي الالل ةنهن منل ها هذي الذري ممسةلهةل

ىادمل ةرمب ن اةهن أهنساةن  )O-2مع اةهن السلةنهن هممنهن سلسل من المراب الممنرر

لذلك لن التةغ النةملهة للسلةنل هس )SiO2

()4

.

االكاسيد المتعادله R2O3
االلومينا AL2O3 :
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هاد اهنسةد االلماةهز س ال بةع ىلس شن مهاد بلهرة أه بعةف ىشهافة ههذي البلهرات

إذا ادت ةعل شهافب من النرهز مسةمس ةةلاهت أمةل إذا هاةدت ةعةل شةهافب مةن النهبلةت هالااةلس
هالادةد مسمس اماالر النرةم همعد االلهمةال إاد المنهاةلت الرفةسةة لنة مةن ال اةلا هالاسةز
الن ةةلرث همةةد

االلهمةاةةل ةةس ال اةةلا ىلةةس هةف ة لسةةبلر اه نةةل هلةن

()5

 .هاغلةةب أا ةهاع ال اةةلا

ةامةةهث ىلةةس  )%15 -5مةةن اهنسةةةد االلماةةةهز ههةةذي النمة ة سةةعل إلةةس الملشةةس أمةةل النمة ة

امنبةةر م ةةدر با ةهالس  ) %25ةانت ة ماعةةل ةةس أتاةةلا المبرةةةد لةع ةةس ىمم ة لهاة ة

أه س ة ال

م نفةةل أن إضةةل اسةةب ىللة ة مةةن االلهمةاةةل مسةةبب مشةةلن ىدةةةد ماعةةل اةةلا ذه متةةلب ىةةل
هشد س اس ىل هل ها ىللة هاده دبهسة هذلك بسبب د ه االلهمةال ىلس السةلةنل بشةن

سداسةس ممةل ةة دث إلةس م ةةةد ارنة سةل السةلةنل الا فةة هان المرنةةب االةةهمنمةنس الةذث ةاةةد

امةاة إضةةل

 ) %5ألهمةاةةل الةةس  ) %95سةةلةنل ة نةةق درا ة ااتةةعلر السةةلةنل إلةةس )1595

هان أث ةلد أه ا تلن س هذي الاسب مة دث إلةس ةةلد دراة الاةرار ىلةس الةرغز مةن أن دراة

ااتعلر السلةنل  ) 1710هااللهمةال ) 2040

()6

.

االكاسيد القاعدية RO,R2O

اوكسيد الصوديوم ( : )Na2O

هه ااد االنلسةد ال لهة ههه من أ ض االنلسةد ال لىدة منلىل مع السلةنل إذ أن درا

ااتعلري لهاد ْ 825ز ) هةعمبر اهنسةد التةهدةهز تةله ار اهةةل ىاةد أضةل م إلةس ال اةلا اةة
ةمز اسم دام س درالت الارار العللةة هالممهسة هالها فة  .أن إضةل اهنسةةد التةهدةهز إلةس
ال ل

()7

ال الا م دث إلس ةلد ةس معلمة ممةددهل الن معلمة ممةدد اهنسةةد التةهدةهز ىةل اةدا

هان اهنسة ةةةد التة ةةهدةهز هة ةةه أنتة ةةر مرنبة ةةلت التة ةةهدةهز البلة ة ة للة ةةذهبلن لة ةةذا ةضة ةةلي اهنسة ةةةد

التهدةهز لل الا بشن اله ه لسبلر  ,هةسمعم اهنسةد التهدةهز بتةهر اةلدر ةس اماسةلز
مةةل ىةةدا مةةل ة ةةدز نمةةلد أهلةة

مهض أدالي.

هةضةةلي ىلةةس شةةن مسةةمالب هةهاةةد ىلةةس شةةن مرنبةةلت

()8

بوراكس

Borax

Na2O.2B2O3.10 H2O

سليكات الصوديوم

Sodium silicate

Na2O.SiO2

فاسبار الصوديوم

Fedspar Sodium

Na2O .Al2O3.6SiO2

كبريتات الصوديوم

Sodium sulphite

Na2SO4

كاربونات الصوديوم

Sodium carbaonate

Na2CO3

كلوريد الصوديوم

Sodium chlonde

NaCl
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هه ةةه م ةةن االنلس ةةةد ال لهةة ة ال هةة ة الم ةةس ممت ةةي ب ة ةها

مملتلة ة بش ةةن نبة ةةر الهنس ةةةد

التهدةهز ههه ةعم ىلس ةلد لمعلن ال اةلا همعلمة الممةدد ة لة مةن سةةهل ال اةلا هة ةةد مةن

م لهم ة ة ال اةةةلا لل ةةةدل هالس ة ةهاف النةمةلهة ة ة ( .)9هاهنسةةةةد البهملس ةةةهز اا ة ة اشة ةةل ل مةةةن اهنسة ةةةد

التهدةهز اشل ل همنلىل هاذاب س الماتعر ال الاس رغز أن منلىل ةبدأ اب اهنسةد التهدةهز
ب لة أث بدرا ارار ْ 750ز) ةاما ىا م اةا ذه اسم اررة منلىلةة هلمعةلن اةةد هأ ضة ب لةة
من أه نسةد التهدةهز من اة م لهمم لإلذاب هالمآن لنا ال ةسم دز هاد نلهنسةةد الىةدث
س مرنةب ال الا ال الالما سةنهن هشل هضعةنل هممتلىدا ( .)10أهز مرنبلت اهنسةد البهملسةهز
كاربونات البوتاسيوم

K2CO3

نترات البوتاسيوم

K2NO3

فلسبار البوتاسيوم

K2O.Al2O3.6SiO2

تطابق الزجاج ( ) glaze Fit

ان اقلز الاسز – الا ) م ةد ب لبلة ال الا ىلس منةهةن مرانةةب مةملفز مةع معةلملت

الممةةدد الاةرارث ( .)11نمةةل إن الاةةد االه ةةل مةةن معةةلملت الممةةدد الاةرارث معممةةد ىلةةس ىةةد ىهامة
هنذلك ةاب أن ةعم ال الا ضمن ا لا أن معةلملت الممةدد الاةرارث معممةد ىلةس ىةد ىهامة

هنةةذلك الةةمانز بعةةل مةةن ةةل إضةةل بعةةج الم ةهاد هنةةذلك الةةمانز بعةةل مةةن ةةل إضةةل بعةةج
الم ة ةهاد مت ة ة

 .)12( )Na2O.B2O3.SiO2هةمنة ةةن اسة ةةلب ذلة ةةك الممة ةةدد الا ة ةرارث مة ةةن ة ةةل

ىلالت معلمة الممةدد لل اةلا الاعةل سةمنهن امةلفا غةةر داة ة هذلةك بسةبب اامةهاا ال اةلا ىلةس

بلةةهرات ةمنةةن ان مة دث الةةس الماةةلا

الملاةةهق بةةةن امراةةلز النعلةة الماسةةهب

من شر م لبق ال الا هه الملنةد ىلس تل
 -1الما ع

الالت لل الا هالاسز ك

()13

 .هان الغةةرج

 -2م لب ال الا
 -3الم شر

س البدا ة بق ال الا ىلس س

الاسز الن لرث هبدراة اةرار الغر ة هىاةد ر ةع دراة

الا ةرار سةةهي ةممةةدد الاسةةز الن ةةلرث مةةع ااتةةعلر ال اةةلا هماهل ة إلةةس سةةلف ىلةةس س ة

الن ةلرث  .بعةد المبرةةد ةةم ل

الاسةز هةمتةلب السةةلف ال اةلاس هة ار ةق ذلةك المتةلب م لة

ال ه هامةا الم لب هاال ملي س الممدد مقعر الالالت اآلمة ك
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=  )SGاة

SB

التأثيرات التقنية للزجاج الجاف على السطح الخزفي

سةم ل

ال الا هالاسز س المالغز هلن ةمهلد ااعلد

 (SG > SBأث س هذي الالل سة ملي معلم الممدد بةن الاسةز هال اةلا اذ ان

معلم ة ممةةدد الاسةةز انبةةر مةةن معلم ة ممةةدد للاسةةز انبةةر مةةن معلم ة ممةةدد ال اةةلا لةةذلك
ةم لتةةلن ةةس اسةةب م ملنة الن ب ة الاسةةز أنتةةر مةةن ال اةةلا لةةذلك سةةهي ةاةةد

أاعةةلد

ىلس ب ال الا ذا نلات ب

الاسز-ال الا) اهةة بمةل ةة الننلةة لماةع االانتةل

ااااةةلا للاس ةةز ال

ةةس اذا ن ةةلن م اا ةةل مةةن اعة ة هااةةد هاذا ل ةةز ممامةة

بةاعمةةل س ةةةاد
ال ب

الاسز -الا ) االاعلد سةم شر ال الا ىلس س

الاسز الن لرث .

)14

.

التفاعالت الكيميائية خالل الحرق :

ان المنلىلت هالعملةلت النةمةلفةة المةس ةمعةرج لعةل الاسةز ال ةاةس ةل ىملةة الاةرق

مبة ة ة ة ةةدا بللمسلس ة ة ة ة ة هت ة ة ة ة ةهال إل ة ة ة ة ةةس ىملة ة ة ة ة ة الم ة ة ة ة ة اا  )VITRIFICATIONهىملة ة ة ة ة ة الملب ة ة ة ة ةةد
 )SERTERINGهان ه ة ةةذي السلس ة ةةل م ة ةةن العملة ة ةةلت ما ة ةةد

النةمةلفس س ال ةن .)15

ةاب هضع الاسز ال ةاس س النرن ال

ة ةةس المرنة ة ةةب البل ة ةةهرث هالمام ة ةةه

س س اللة انةلي مةلز عاةد ر ةع دراة الاةرار

الاسةز ال ةاةةس مةن المةلا النة ةةةلفس هالمعةرهي بمةلا المشةةنة هلنةن ةب ةةس

ْ 150-100ز) ةةم ل
المةةلا النةمةةةلفس المهاةةهد ةةس التةةةغة النةمةلفة ة لل ةةةن  . )Al2O3.2SiO2.2H2Oهىاةةد ر ةةع

دراة الاةرار الةةس ْ 400-350ز) ةبةةدا الاسةةز الةاةةس بن ةةدان المةةلا النةمةةةلفس اه البلةةهرث مةةدرةاةل
هبلسممرار ر ع درا الارار هتهال الس ْ 600-550ز) ةم ل الاسز اعلفةل من الملا ه س هذي
المرالة ة الهس ةةة

ب ةةةن الاس ةةز ال ةا ةةس اهالمن ةةهر اذ ان ةةدان الم ةةلا النةمة ةةلفس ةعا ةةس ان البا ةةلا

البلةةهرث للن ةةل هلةن ا ةةد مغة ةةر هما ةةه ال ةةس م ةةلةعري بمةملن ةةل هلةن ه ةةس ه ةةذي المرالة ة ةن ةةد ال ةةةن
لتة اللدها إذا مل هضع س الملا
نمل س المعلدل االمة ك

()16

.
ْ 600ز

Al 2O3

Al2O3.2SiO2.2H2O

.2SiO2+2H2O

همن الادةر بللذنر أن هاةلك مةهاد ىضةهة دا ة الاسةز مملنسةد همم ةلةر بسةعهل مةلبةن
ااعل ب ةف المةل ةر مب ةس دا ة الاسةز

ْ 400 -250ز) هةب س هالا مهاد المم لةر بسعهل اة
ال ةةس ههةةس المسةةبب الرفةسةةس لمنةةهن ب ةةع سةةهداا معةةري  )BLACK COREامةا ة اةةده
مش ة لت  .ه ةةس دراةةلت الا ةرار العللة ة ة م ة

النةةلربهن الممب ةةس اهنسةةةد الادةةةده المهاةةهد ةةس

مرنةب الاسز الس اهنسةد الادةدةك همسبب هذي القلهر ملهتةل ةس الماماةلت ال
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امرةن رفةسةةن لماع ن هذي المشلن اه اال م االت االه هه اع اه النرن ةس اللة االنسةد
الملا رت لعذي المهاد النلربهاة لنس مم لةر هةةمز الةم ل

ماعةل ابة هتةه النةرن الةس اللة

المة اا الن الهتةةه لعةةذي المرال ة الاراة ةماةةع هتةةه امهنسةةاةن إلةةس النةةلربهن ةب ةةس دا ة

الاسةةز ال

ةةس  .هاالمةةر التةةلاس هةةه االب ةةلا مةةن سةةرى الاةةرق الملا ة النرت ة النل ة ة النسةةد

المهاد النلربهاة هةارث ذلك من درامس ْ 750 – 250ز) امل المةهاد النبرةمةة مملنسةد ىاةد دراة
ارق ْ 550 -400ز ) ( .)17هالبد من االشةلر الةس م ارىةل ماةهالت هاا لبةلت السةلةنل ةس اتاةلا

الا ةةرق عا ةةد دراة ة ْ 575ز) ةا ل ةةب الن ةةلنهارم ال ةةس بةم ةةل نة ةهارم ةت ةةلاب مم ةةددا ةةهةل بم ةةدر
 )0.45ههس ىملة معنهس للاسز ال ةاس اذ ة لق ااعلدات دا لة ةعل اد ما ز الاسز هىاد
اا لب ا ةر مةن النةلنهارم الةس بةمةل مرةةدةملةت ةتةلاب ممةدد

درا ارار ارق ْ 820ز) ةاد
هلس  )0.1امةا يىلد مبلهر المعدن الادةد للنهارم بةامل ةنهن م دار الممدد ال ةهلس ىاةد

اا لب الس نرةسمهبلةت  . )18( ) 0.1همن درا ْ 900 – 600ز) ةماه المةملنل هلةن الس
اهنسةةةد السةةةلنهن النعةةل  )SiO2هاهنسةةةد االلماةةةهز النعةةل  )Al2O3هبلرمنةةلع درا ة ا ةرار

الاةةرق الةةس ْ 1000ز) مةةل ةةهق ة ة داد منةةهةن السةةلف ال اةةلاس هبعةةدهل مبةةدا مرال ة اىةةلد المبلةةهر
هقعةةهر معةةلدن ادةةةد مت ة مرةةةدةملت هبلةةهرات المهالةةةت االبرة ة  )Al2O3.2SiOامةا ة معشةةز
المرنةةةب البلةةهرث لا ةفة ال ةةةن هىاةةد دراة الاةرار مةةن ْ 1200 – 1100ز) ةماةةه المرةةةدةملةت
بشن مدرةاس إلس نرسمهبلةت (. )19

الدراسات السابقة :
البلا

بعد ا لع البلاة

ىلةس مامهىة اال ةلرة هالرسةلف الماشةهر هغةةر الماشةهر  ,لةز ةاةد

دراس سلب م مرب من البا

الاللس س ادهد مشنلم ههد هاملفا .

الفصل الثالث
إجراءات البحث
المنهج المستخدم :

مةةز اسةةم داز المةةاعا المارةبةةس لنها ة ة ةةهز ىلةةس أسةةلس المارب ة العلمة ة المةةس منشةةي ىةةن

العلالت السببة بةن العهام الممضما هالم تر ةعل
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اختيار الطينة والمواد المضافة المطبق عليها الزجاج :

 -1ةا ة دهة ل ة ك مةةز ا مةةةلر ةا ة دهة ل ة لممة هةةل بمام ة دراةةلت الا ةرار العللة ة هالام ةةله
هالبةةةلج ال ة  ...مةةن المهاتةةنلت المةةس ا لةةع ىلةعةةل البلا ة

معةف

مةةن الد ارسةةلت السةةلب همةةز

 25نغز ) .

 -2الرم االبةج الرم ال الاس ) همبلغ اسةب السةلةنل ةة اةهالس  %99لةذلك م ة اسةب
ااتعلرةم همنهن بادهد  ) 1500عس بذلك منهن سلةنل ار م له من الشهافب .

 -3ال ةن المارهق  Grogمز اسم دام س البا

الاةللس بعةد غربلمة بما ة اةةلس 150

مةل ههه مهاهد س نلة الناهن الامةل المع بلب اسز الناهن المشنةلة ه س االسهاق

المالة .

تحضير الطينة :

مةةز ماضةةةر ال ةا ة بلل رة ة اللدا ة اذ ةةةمز ه ن 70نغةةز ) مةةن ةةةن النةةل هلةن الاةةلي

ه 10نغةز ) مةةن الرمة االبةةج 10نغةةز ) مةةن ةةن اةرارث ه  10نغةةز ) مةن مسةةاهق الن ةةلر
هةهضع س اهج همن تز ةضلي الملا الس الم ةا هةم ا اةدا هبعدهل ةمرك لمد

 )48سلى

امس ممنمت المرب هممال هبعد مرنعل ةمرسب الم ةا همن تز ةساب الملا ال افد  ,همضةلي اسةب

ادةةةد مةةن المةةلا هة ل ة مةةر أ ةةر لمةةد

 ) 48سةةلى امةةس ممنمةةت المرب ة هممال ة هبعةةد مرنعةةل

ةمرسب الم ةا همن تز ةساب الملا ال افد همضلي اسب ادةد مةن المةلا هة لة مةر أ ةر لمةد
 ) 48سةةلى لنةةس ممرسةةب ال ةا ة هةسةةاب المةةلا ال افةةد ه ل ة ارفةةب ال ةةةن بشةةن اةةةد هغربلم ة

بما

اةلس  ) Mesh 150هةنرل ىلةس بسةل مةن الاانةل

متب ال ةا بشن لدن ةمنن مشنةلعل .

كاؤولين

%80

رمل زجاجي

%10

مسحوق الفخار

%10

للةم ل

مةن المةلا ال افةد امةس

تهيئة النماذج :

مز مشنة ال ةا الماضر ىلس شن بل لت مربع ه س اةلس  9 ×9سز .

تجفيف النماذج :

ممز ىملة المانةي س الاه االىمةلدث اذ مرنت الاملذا الس الةهز المللس هبعةةدا ىةن أث

مةلر ههافس لماع انلي الاملذا بشن سرةع لمااب ااالا الاملذا همرنت لماي بشن نلم .
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حرق النماذج :

بعةةد معةف ة النةةرن النعربةةلفس هب ةةةلس  40 × 30 ×37سةةز مةةع ترمةةه نب ة ) هم ةةةلس

رامس مةز مسة ةن الامةلذا بدراة اةرار  ) 150همرنة لمةد

ارار النرن بمعد

 ) 24سةلى هبعةدهل مةز ر ةع دراة

 ) 100درا لن سلى هتهال الس درا الر  )1000همرك النرن تلبمل

ىلةس هةذي الدراة لمةد سةلىمةن للهتةه الةس دراة الاضةا المةلز  ,همةز مبرةةد النةرن لمةد

سلى همن تز ا راا الاملذا هالملند من نهاعل للة من ن اتلر االاتعلر هاالىهالا .

) 48

تهيئة خلطات الزجاج :
الزجاج المستخدم:
الز البلا

بعم ماةلرب اسةم لىة لهتةنلت اةلا ها ةر الاةرار همةن ةل اسمشةلر

ال براا * لضملن اته أ ض ممغةرات س الاسةز ال
. )FRIT

ةس مةز اسةم داز ال اةلا ال لةهث الاةله

جدول ( )1-3يبين تحليل الزجاج **
K
2

O

N
a

2

L

O

I

%

O

2

1

1

3

.

3

.

6

%

1
7
6

S

O

3

M

g

O

C
a

O

T
i

O

%

%

%

%

0

0

2

0

0

0

3

1

.

9

.

2

.

4

.

4

2

%

.

8

A

l

F
e

S

i

O

2

2

O

O

3

3

%

%

1

0

6

.

3

.

1
6
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.

6

طبقة الزجاج الجاف :

بعد المالرب االسم لىة مز ا مةلر هتن ال الا الالي للاته ىلةس امةلفا ملمسةة

م ملن مع ا ملي س معلملت الممدد امةا ا ملي درا الارار .
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ال ل

التأثيرات التقنية للزجاج الجاف على السطح الخزفي

امهلس ْ 900ز )

الكاؤولين

% 40

كاربونات الصوديوم

% 20

فلسبار بوتاسيوم

%20

بوراكس

%20

اوكسيد الكوبلت

%1

اوكسيد النيكل

%2

اوكسيد الزركونيوم

%4

ال ل

التلاة

ْ 950ز )

الكاؤولين

% 30

فلنت

% 25

فلسبار بوتاسيوم

%25

بوراكس

%20

اوكسيد الكوبلت

%1

اوكسيد المنغنيز

%2

اوكسيد التيتانيوم

%4

تطبيق الزجاج الجاف على السطح الخزفي :

مةةز م بةةةق ال اةةلا الاةةلي الماضةةر ه ةةل لاةةده ماضةةةر ل ةةلت ال اةةلا ىلةةس اماسةةلز

الم ااة ة ب رة ة ة ال ةةرل بلس ةةم داز ض ةةلغ

العة ةهاا همس ةةدس ال ةةرل  ) SPRAYGUNما ةةت

سةةرى هااةةد هنةةلن سةةمك ب ة ال اةةلا ةم ةراه بةةةن  1 .5 -1سةةز)  ,هبهااةةع تةةل

درا

 ) 900هتل

املذا س درا

امةةلذا ةةس

 ) 950للاته ىلس ملتةرات ملمسة امةاة ا ةملي

معلم ممدد الارار همعلم االانملل .
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برنامج الحرق :

بعةةد الملنةةد مةةن ىةةدز هاةةهد ر هب ة ةةس الاسةةز الن ةةلرث هذلةةك مةةن ةةل مس ة ةاعل دا ة

النرن الس  )150درا مفهة هلمد سلى هااد بعدهل ةةمز اىممةلد اسةلهب الاةرق السةرةع هتةهال
ال ةةس دراة ة اة ةرار  ) 900للعةا ةةلت  )3 -1ه  ) 950دراة ة للعةا ةةلت م ةةن  )6 – 4هبمع ةةد
 ) 300درا لن

 )60داة

.

مرك النرن ىلس ملك الدرا لمد سلى

 )SOKING TIMEههس مد اضا ال الا .

الفصل الرابع
النتائج ومناقشتها
انموذج ()1

درجة الحرارة)(°C

ملمس

900

خشن
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انموذج ()2

درجة الحرارة)(°C

ملمس

900

خشن
انموذج ()3

درجة الحرارة)(°C

ملمس

900

خشن
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انموذج ()4

درجة الحرارة)(°C

ملمس

950

خشن
انموذج ()5

درجة الحرارة)(°C

ملمس

950

خشن
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انموذج ()6

درجة الحرارة)(°C

ملمس

950

خشن

أن اةةلا ال ة ي ةمنةةهن مةةن اماةةلد هم ارن ةةب همرنةةةب مامهى ة مةةن االنلسةةةد المعداةة ة
ممنلى

ةمل بةاعل ياملا اسز ذه مهاتنلت لت مملاز مع الا ال اي هاهع ال ة ي المةراد

إاملا هةمملك ال ي مد هاسع من أاةهاع السة ه ال

ةة المماهىة مةن اةة

اللةهن هالملمةس

هالنتل ة هالشةةد الس ة اس هم ملةةي امةةلفا الناهتةةلت بةةل ملي الم ةهاد الدا ل ة ةةس ل ة ال اةةلا

نةةذلك ىلةةس سةةلهك ملةةك المةهاد هاللةة اشةةمغللعل ةةس الاسةةز ال

ةةس مةةن اةة

ب ة ال اةةلا هالاسةةز

ال ةاس  .نمل م تر الاملفا باسب المهاد المضل هاهع االنلسةد المضل مةن اةة

از نلربهالت أز امرات نمل ة تر ااز دالفق الملد س هذا الامةلا ةس الباة

نهاعةل انلسةةد

الاةللس ةةمز اسةم داز

ال الا ال لهث هال الا الالي هةمملك ن اهع من هذي االاهاع مهاتنلت لت مةن اةة

دراة

االاتةةعلر ه بةع ة اللةةهن الاةةلما هالمةةلتةرات الملمسةةة للعةا ة مةةن  . )3 -1مةةز اسةةم داز ال اةةلا

الالي ل ب هااد هبدرا

ْ 900ز ) هاسب الاسب االمة ك
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الكاؤولين

% 40

كاربونات الصوديوم

% 20

فلسبار بوتاسيوم

%20

بوراكس

%20

اوكسيد الكوبلت

%1

اوكسيد النيكل

%2

اوكسيد الزركونيوم

%4

مز رل ال ع الن لرة بلل الا الاله هالذث ةاضا بدراة اةرار  ) 950هبهااةع سةم

امةةلذا هبعةةد مةةرك النةةرن لمةةد

 ) 24سةةلى للمبرةةةد ةةةمز ا ةراا ال ةةع الم اا ة هم بةةةق ىلةعةةل

ال الا الالي هةعد ال الا الالي من انتر ااهاع ال الا المس معممد ىلةس اسةم داز المةهاد ال ةلز

لد ال اي لنهاعل ممه ر هذه املفا لهاة ممعددي هةع س اةم للهنسةد الملهن .
ةمز ماضةر ل

 ) %1مةن اهنسةةد النهبلةت ه  ) %2مةن اهنسةةد

ال الا هاضةل

الاةن ه  ) %4من اهنسةد ال رنهاةهز .

ةةةمز م بةةةق ال اةةلا بلسةةم داز مسةةدس الةةرل هبسةةمك  ) 1,5ملةةز هةةةمز الاةةرق بهاس ة

النةةرن الغةةل ث هبعةةد هتةةه ال عة ال

ةة الةةس مرالة الاضةةا ههةةس  ) 900ز ةةةمز مةةرك النةةرن

 )24سلى هبعدهل المبرةد الملز ةمز ا راا ال ع من النرن هنذلك بللاسةب الةس المامهىة التلاةة

اةضةةل بهااةةع تةةل

امةةلذا هبةةانس اسةةب المةهاد لل اةةلا ال لةةهث ه ب ة ال اةةلا الاةةلي مةةع ا ةةملي

اسب المهاد .

لغرج دراس ملتةر هتنلت ال الا الالي بشنة ىلمس مز م بةق ال الا ال لهث ىلةس

الاملذا الن لرة ن لىد السملز ال ب التلاة ههس ال الا الالي هذلك الن ال الا الاةلي هةه
ذه مرنةةةب ةةلرا اةةدهد اقرة ة سةةةنر بسةةبب ارمنةةلع اسةةب الت ةهاهر ههةةس ن ة مةةن التةةهدا الل
هالبهرانس الس  ) % 40ههس اسب ىللة من التةهاهر ىلمةل ااعةل لةسةت مةن التةهاهر المنهاة
لل الا مت الرتل

هة لب ذلك ارمنلع اسب النلات هالنلسبلر هالنةل هلةن الةس

 )% 60ههةذا

المرنةب من المهاد من غةر الممنن ن ةاضا ضمن ادهد ال ي ها سا الارار هبسبب ذلك مز
تةلغ هذي ال ل

ال

للاته ىلس مة ةا ذه منلىة ضةعةي مةع إمنلاةة االلمتةلق ىلةس السة

س ههه مل ةم لبق مع رضة هذا البا

.
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ةةس ةمنةةهن مةةن اةةلا الةةهث اةةله

مةةز م بةةةق هةةذي ال ل ة ىلةةس س ة

ملةةهن

بتةةبغلت م ملن ة  ,مةةز ملةةهةن ال اةةلا ال لةةهث هذلةةك للاتةةه ىلةةس مضةةلد لةةهاس لنةةس مبةةر ال ةةةز
اللهاة هالملمسة ل ب ال الا الالي  .بعةد ان مةز م بةةق ال اةلا ال لةهث ىلةس الامةلذا الن لرةة

لماةةرق للاتةةه ىلةةس امةةهذا م ة اا بعةةدهل ةةةمز م بةةةق ل ة ال اةةلا الاةةلي بلسةةم داز رة ة

الةةرل ةةةمز إد ةةل الامةةلذا مةةر تلاة ة الةةس النةةرن هبدرا ة ا ةرار ْ 900ز) نلاةةت الامةةلذا نمةةل ةةس
 )12-11همةةن ةةل الس ة ال ةةس الاةةق اامشةةلري ب ة الم ة اةا
العةاةةلت مةةن )3 -1
ىلس امةع أا اا الامهذا مع اده مش لت هب ع لهاةة الماة مةن ااتةعلر ال ب ة امهلةس ههةه

ال الا ال لهث همالهل القعهر من بةن متدىلت ب ة ال اةلا الاةلي نمةل ان الب ةع اللهاةة ةس
ب ال الا الالي هس الما من النع االاتةعلرث لل اةلا ال لةهث بسةبب دراة الاةرار ,ىلمةل

أن المش لت الالما هةس بسةبب ارمنةلع اةمة الشةد السة اس ل ب ة ال اةلا الاةلي هىةدز الم ةلبق
م ةةع ال ا ةةلا ال ل ةةهث ىلم ةةل أن ال ا ةةلا ذه السة ة
البلا

المما ةةلاس ةم ل ةةب م ةةلبق ال ا ةةلا  .ىلم ةةل أن

ةسعس لعدز م لبق ال الا للاته ىلس سة

ةس مغةلةر هغةةر مةللهي ىاةد ال ة اي

الم لةدث.

أال أن امة ةةع العةا ةةلت ا ةةلات ملمتة ة بش ةةن اة ةةد ىل ةةس السة ة

ال

ةةس م ةةع مشة ة لت

ممالاسة همم لربة م شةر الةس الم ةلبق ةس السةلهك ال ب ة االهلةس هالتلاةة نةهن دراة الاةرار هةس
الم تر هاالهز س مرنبلت ال الا ه تهتل س ن من لتة النتل هالشد الس اس  .هىم

البلا

الس ر ع درا الارار لد ارسة همعر ة مةلتةر هةذا العلمة

مةةل ااةةدي ةةس العةاةةلت )6-4
اىمملد منهالت ل

ةس بةعة السة

ال

ةس ههةذا

 )14-13مةةز م بةةق ال اةةلا ال لةةهث بةةانس ال رة ة نمةةل مةةز

ال الا الالي هبانس االسلهب مع ا ملي اسب المهاد هاالنلسةةد الملهاة

مع ر ع درا الارار الس ْ 950ز ) ز لنهاعل اسب م تر س بةع االاتعلرة ههذا ملااةدي اةد
ما ق من ةل بةعة السة االاتةعلرة هالملمسةة هاامشةلر ب ة ال اةلا الاةلي الاةق ان
ااز المش لت اد اتب انبر هانتر اامشةل ار بسةبب النعة التةلهر لل اةلا ال لةهث هما ةةز شةبك

المةهاد الم لهمة ةةس ل ة ال اةةلا الاةةلي ىلمةةل ان ارمنةةلع دراة الاةرار هااتةةعلر منهاةةلت ب ة

ال اةةلا الاةةلي اةةد سةةلىد ىلةةس ةةةلد الشةةد السة اس لل اةةلا هنلاةةت ةةس الامةاة مشة لت هاضةةا
اةةدا مةةع س ة

انتةةر ااتةةعلرة همسةةمهث هانتةةر المتةةلال ما ة ةةس العةاةةلت مةةن  )3 -1هبدرا ة

ارار ْ 950ز) هىلة ان ةلد درا الارار مةن شةلاعل ان م ةةد مةن المتةلق ال ب ة التلاةة نمةل
معم ىلس ةلد المتدىلت هاقعلر لهن ال لىد ال ة بشن انتر هضهال .
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االستنتاجات

 -1امةةلفا الامةةلذا مةةن  )3-1اةةلات بامةةلفا ملمسةةة
الارار الها ف .

 -2ان الاملذا من  )3-1الات بمدا
غةر نل ة القعلر المدا

شةةا هشةةد سة اس الةة بسةةبب دراة

لهاس بسةة هذلةك الن دراة الاةرار ْ 900ز نلاةت

اللهاس

 -3الامةةلفا للامةةلذا مةةن  )6- 4اةةلات بامةةلفا ملمسةةة

شةةا هشةةد س ة اس انتةةر ما ة ةةس

المامهى االهلس بسبب ارمنلع درا الارار الس ْ 950ز) .
 -4هنةةذلك اةةلات الامةةلذا مةةن  )6-4بمةةدا لةةهاس هاضة اةةدا مةةن ةةل ااةةز المشة لت
النبةر الذث س المال لقعر المدا

 -1اسم داز مهاد أ ر

س ل

اللهاس

التوصيات

ال الا الالي مع ا ملي س الاسب

 -2ةةةلد درا ة الا ةرار أنتةةر مةةن ْ 950ز للاتةةه ىلةةس امةةلفا لهاة ة هملمسةةة همةةدا
لهاس انتر هضهال .
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