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 تقنيات  الطباعة اجلرافيكية  على السطوح اخلزفية

 م.م. نصير حميد عبود          أ.م.د.حيدر رؤوف  سعيد                                                    

 جامعة الكوفة/ كلية التربية      جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة                                             

 ممخص

تناوؿ البحث الحالي معالجة و تطبيؽ تقنية الطباعة و تطبيؽ  الزجاج فوؽ السطوح الخزفية و لموصوؿ الى 
ىذه التقنيات تبنى الباحث المنيج التجريبي لموصوؿ  االىداؼ ومعرفة مدى صالحية االطياف المحمية لمثؿ

الى االىداؼ و  قسـ البحث الى اربعة فصوؿ . تضمف الفصؿ االوؿ مشكمة البحث و اىميتو و الحاجة اليو 
و حدود البحث و تعريؼ المصطمحات . اما الفصؿ الثاني فقد احتوى االطار النظري و الدراسات السابقة . 

قد احتوى المنيج عمى التطبيؽ  العممي لمتجارب و شرح مفصؿ لتمؾ التجارب . اما اما الفصؿ الثالث ف
 مف اىميا كانت : لمتجارب عينة البحث . و  الفصؿ الرابع فقد استعرض اىـ النتائج و مناقشيا و االستنتاجات

الزجاج بشكؿ ( نجاح تطابؽ الزجاج مع األرضية الطينية لمنموذج الطيني و نضوج 1في عينة االختبار )
واضح .و عدـ وجود عيوب تذكر اال ظيور بعض االجساـ الحبيبية في الزجاج اما اف تكوف ىذه الحبيبات 

 موجودة في الخمطة او انيا سقطت مف سقؼ الفرف.

( لـ تنضج بشكؿ كامؿ و لكنيا كانت مطبقة عمى الجسـ الفخاري بشكؿ جيد . و مف  2العينة االختبارية )
_ تتضح االثار المونية و المممسية في اغمب النماذج االختبارية مما يمكف االستفادة 1ات: اىـ  االستنتاج

_ 2منيا جماليا و نفعيا . كونيا تكوف عازلة لمرطوبة و عاكسة لمحرارة في حاؿ لو طميت بزجاج ابيض. 
فخر في بعض يمكف استخداـ االطياف المحمية و تطبيؽ تقنيات الطباعة باستخداـ  زجاج عمييا قبؿ ال

 (3( و )4( و )2كما في نماذج االختبار ) الحاالت . و بعض الحاالت تحتاج الى معالجات

 الفصل االول

 مشكمة البحث 

لقد عرؼ عف حضارة وادي الرافديف استخداميـ لمفخار و تطويره  في وقت مبكر جدًا منذ العصر     
ػي العصػػر البابمػي القديػـ ولػدى االشػورييف وفػي العصػر المسمى بالعصػر الشبيػو بالكتابػي وكثػػر استخدامػو ف

البابمي الحديث . و قد فرضت جغرافية المكاف لوادي الرافديف  وطبيعة االطياف الموجودة نفسيا في امتالكيا 
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لصفات معينة دوف غيرىا. تمثمت في ارتفاع محتواىا مف الشوائب واالكاسيد المعدنية الممونة مما ادى الى 
مكانية استغالليا دوف الحاجة الى مواد تب ايف الوانيا مف األبيض واألحمر والبني ولتوافر ىذه األطياف محميًا وا 

مستوردة مف الخارج. لذا انطمؽ ىذا البحث في الكشؼ والفحص ألنواع األطياف العراقية والوقوؼ عمى 
 مكوناتيا الطبيعية.

ج الواح منقوشة و مطبوع عمييا رسـو و كتابات مسمارية .  لقد استخدمت انواع مختمفة مف االطياف في انتا
ىذه االطياف الطبيعية التي حضرت وعوممت لكي تنصير في الحرؽ الى طبقة زجاج ذات مظاىر متنوعة 
بتنوع االطياف المكونة ليا. فقد تـ انتاج انواع عديدة مف الطالءات الزجاجية والتي اكتسبت صفاتيا مف 

 ة ليا والوانيا مف الواف االكاسيد المعدنية والصبغات الممونة المضافة ليا. صفات المواد المكون

لقد انطمؽ ىذا البحث في الكشؼ والفحص النواع االطياف العراقية المحمية والوقوؼ عمى مكوناتيا 
يمكف صياغة الطبيعية وامكانية تقبميا لتقنيات الطباعة الجرافيكية و امكانيات تزجيجيا بحرقة واحدة بناًء عميو 

 مشكمة البحث بالسؤاؿ  االتي  :
 ىؿ باالمكاف استخداـ تطبيؽ تقنية الطباعة الجرافيكية عمى االعماؿ الطينية  و طالئيا برائب الزجاج ؟ 

 اهمية البحث 
 تكمف اىمية البحث الحالي في : 

 واحدة .استثمار الخامات المتوافرة محميًا في عممية انتاج فخار مطبوع و مزجج بحرقة  .1
الكشؼ عف امكانات جديدة لالطياف العراقية المحددة عف طريؽ تطبيؽ الطباعة وتزجيجيا قبؿ الفخر و  .2

 انتاج طابوؽ مزجج بطالء لوني معيف و مممس ومنقوش بطريقة الطباعة .
 الف البحث يقـو عمى انتاج فخار مزجج بحرقة  واحدة فيو بذلؾ يتجاوز الحرقة الثانية )التزجيج( لذا  .3

 يمكف استغاللو في دعـ الجانب الصناعي االقتصادي  والفني.
 الكشؼ عف خصائص ىذه التقنية وامكاناتيا مما يسيـ في دعـ المعرفة العممية في مجاؿ الخزؼ. .4

 اهداف البحث
 تطبيؽ تقنية الطباعة عمى السطوح الطينية . .1
 اثارىا الجمالية .معرفة مدى صالحية االطياف العراقية لتطبيؽ تقنية الطباعة عمييا و  .2
 التعرؼ عمى طبيعة السطوح الزجاجية الناتجة عف استخداـ الزجاج عمى القطع الطينية المطبوعة  . .3

 حدود البحث

 االطيان .1
 طينة )عكاشات( بيضاء  . ـ
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 طينة )بحر النجؼ( الحمراء . ـ

 المواد الصاهرة .2
  المواد الداخمة في تركيب الزجاج .3
 ( Pb3O4اوكسيد الرصاص األحمر )  -

 ( CaCO3كربونات الكالسيـو )  -

 MgCO3 )كربونات المغنيسيـو ) -

 (MgCO3.CaCO3الدولومايت ) -

 (Na2O . Al2O3 . 6SiO2_ فمسبار  )

 المواد غير المدنة .4
 (.Grogمسحوؽ الفخار )       

 درجات حرارة الحرق .5
 ـ 9009حددت درجات حرارة الحرؽ بػ         

 فرن الحرق :  .6
 تـ استخداـ الفرف الكيربائي في كمية الفنوف الجميمة/جامعة بابؿ. 

 تعريف مصطمحات البحث : 

تقف : أًتَقَف األمر أحكمو . َتقََّف األرض : أسقاىا الماء الخاثر لتجوع . التقف : بقية الماء الكدر في  التقنية :
 ِتقنِو(( أي طبعو . التقنية )التكنيؾ( .  الحوض . الطيف الذي يذىب عنو الماء فيشػقؽ . يقاؿ ))الفصاحة مف

ما يختص بفف أو بعمـ . جممة األساليب والطرائؽ التي تختص بفف أو مينة )المنجد ص  التكنيك أو التقنية :
27) 

 الفصل الثاني

 المبحث األوؿ :

 )المركبات األولية ) خامات الفخار 
 االطيان وتكوينها       
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ىي المادة االساس لمخزؼ ويتكوف الطيف بصورة عامة نتيجة لتحمؿ وتفكؾ الصخور البركانية النارية مثؿ 
صخور الكرانيت. فمف خالؿ عمميات الفحص التي اجريت عمى ىذه الصخور اظيرت انيا تتألؼ مف انواع 

 .(Fraser, 1984, p. 29)مختمفة مف بمورات المعادف وىي الفمسبارات والكوارتز والمايكا 
. (Wickham, 1978, p. 77)ومعدف الفمسبار ىو الذي يشكؿ النسبة االكبر مف مكونات ىذه الصخور 

ىذه الفمسبارات تحتوي في مكوناتيا عمى االلومنيا والسميكا مع واحد او اكثر مف االكاسيد القموية الطبيعية وىنالؾ 
 لظيور في الطبيعة :انواع متعددة مف الفمسبار ومنيا ىذه االنواع الشائعة ا

 

 K2O. Al2O3 . 6SiO2 Orthoclase الفمسبار البوتاسي

 Na2O . Al2O3 . 6SiO2 Albite الفمسبار الصودي

 CaO . Al2O3 . 2SiO2 Anorthite الفمسبار الكالسيومي

  (Rhodes, 1975, p.7) 

وبعمميات التحمؿ التي تتعرض ليا معادف الفمسبار تتحوؿ الى مواد تنتج اشكاؿ االطياف المختمفة. فمف 
خالؿ مالحظة التركيب الكيمياوي لمفمسبار نجد انو يتكوف مف االلومنيا والسميكا واحد االكاسيد القموية وفي خالؿ 

. تنحؿ االكاسيد القموية خارج الفمسبار تاركًة االثنيف عممية التجوية التي تتعرض ليا والتي تاخذ مدًة زمنية طويمة
 ,Kenny)االلومنيا ولسميكا ليتشكؿ الطيف مف االثنيف وباالتحاد مع الماء وعدد مف المعادف غير الطينية االخرى 

1974, p. 118). 
كؿ عمميات التجوبة ىذه ال تأخذ دائمًا الشكؿ او المظير نفسو فيي في بعض االحياف تكوف عمى ش

وفي احياف اخرى تأتي مف االسفؿ بيجـو مف  (carbonic acid)احماض يحمميا المطر احماض الكاربونيؾ 
 الغازات والمحاليؿ الحامضية تحت ضغط وحرارة شديديف. 

 ويمكف االشارة بمخطط لتوضيح فعؿ ىذه العمميات ودورىا في تكويف االطياف:
K2O.Al2O3.6SiO2+XHCo3=Al2O3.2SiO2.2H2O+XK2CO3 + 4SiO2 

Or Na2O       or x Na2CO3 

Or CaO       or x CaCo3 

                           +            =                              +                + 

      Flespar          carbonic             clay                carbon         Free  
                            acid                                           ates             Silica 
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(Green, 1975, p. 38) 

وىذه العمميات ليا دور كبير في تحديد نوع االطياف المتكونة ومواصفاتيا فقد تكوف لدنو او غير لدنة 
بيضاء الوف او حمراء او صفراء. مرتفعة الحرؽ او منخفضة وفي النياية اذا كانت ذات قيمة لالستخدامات 

 .(Wickham,1978,p. 80)الخزفية اوال 
وعميو تعددت وتنوعت مواصفات واشكاؿ االطياف المتكونة في الطبيعة لكف الجيولوجييف قد ميزوا بيف 
نوعيف رئيسييف مف االطياف عمى وفؽ الطريقة الجيولوجييف التي تكونت بيا. النوع األوؿ ىو الطيف االولي 

 .(Worrall, 1964, p. 55)او المتبقي والثاني ىو الطيف الثانوي او الرسوبي 
فاالوؿ يمثؿ االطياف التي بقيت في أماكف الصخور االـ التي نشأت منيا ولـ تنتقؿ بواسطة قوى 
الطبيعة الى اماكف جديدة لذا فيي اطياف قميمة الشوائب وامتازت بالوانيا البيضاء النقية وارتفاع درجة حرارة 

 China)االطياف الطيف الصيني حرقيا وكبر حجـ جزيئاتيا ومف ىنا جاءت قمة لدونتيا. مف انواع ىذه 
clay)  المعروؼ باسـ الكاؤليف(kaolin) اما النوع الثاني فيي االطياف التي انتقمت الى اماكف جديدة بعيدة .

عف اماكف الصخور االـ التي نشأت منيا بفعؿ القوى الطبيعية مف تيارات مائية او بفعؿ الرياح وترسبت في 
ا سواء الى قيعاف البحار والبحيرات او مصبات االنيار حاممة في طريقيا مواقعيا الجديدة التي حممت اليي

مختمؼ أنواع الشوائب المعدنية والحيوانية والنباتية. وبسبب حركتيا واحتكاؾ جزيئاتيا مع بعضيا ادى الى 
لوانيا طحنيا وسحقيا ونعومة  جزيئاتيا وادى الى ارتفاع لدونتيا وىي اطياف متقمبة وواسعة في تركيبيا وا

الحمراء او الصفراء أو البنية العائدة التي تموثيا بأكاسيد الحديد وانخفاض درجة حرارة حرقيا عف النوع األوؿ. 
 .(Rhodes, 1975, p. 12)ومف أنواع ىذه االطياف الطيف االحمر والطيف الكروي 

 (Kaolin)اطيان الكاؤلين   

سبار واستقرت في اماكف تكونيا. ليا جزيئات كبيرة وىي اطياف اولية تشكمت بعمميات التجوية عمى الفم
الحجـ لذا فيي قميمة المدونة مقارنة باكثر انواع االطياف الرسوبية. الشوائب المعدنية فييا قميمة مثؿ الحديد مف 

 ,Rhodes)ىنا جاءت الوانيا البيضاء وفي تركيبيا الكيمياوي تقترب مف صيغة المعادف الطينية النقية 
1975, p. 19). 

رواسب الكاؤليف االولية تتشكؿ عادة بتعرض صخور الكرانيت والصخور المتبمورة الحاوية عمى الفمسبار 
 لمتحمؿ ويمكف اف نوضح ىذه التفاعالت عمى النحو االتي:

 - SiO2ونسب ىذه المكونات التقريبية ىي ) (Al2O3 . 2SiO2 . 2H2O)ولمكاؤليف صيغة ىي 
%46  ،Al2O3 - %40 ،H2O - %14 )(Clark, 1983, p. 90)( يوضح البنية 15 - 2. والشكؿ )

 البمورية لمكاؤليف.
 



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                            8102نيسان 
 

 

434 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Red clay)االطيان الحمراء 

واسعة االنتشار في الطبيعة. اذ تنتمي الى صنؼ  (Earthenware clay)وىي اطياف واطئة الحرارة 
االطياف المنقولة. وتستخدـ عمى نحو واسع في صناعة الخزؼ في مختمؼ انحاء العالـ. وتمتاز بارتفاع 
محتواىا مف االكاسيد القاعدية واوكسيد الحديد والمواد العضوية. لذا فيي تكتسب االلواف المحمرة او الرمادية 

( )ديكرسوف، 1100 –ـ9 1000ة نسبيًا عنػد الحػرؽ. ليػا درجػة نضػج واطئػة )التصمب( )والمسامية العالي ـ9
 (.25، ص1989

وتستخدـ ىذه االطياف في الصناعات الخزفية وذلؾ بعد اف تجري عمييا عمميات  الغسؿ والتنظيؼ في 
 أحواض الماء وذلؾ لمتخمص مف االمالح  والشوائب .

 (Non – Plastic Materials)المواد غير المدنة  

وىي المواد التي تضاؼ الى االطياف الغراض مختمفة فيي اما اف تكوف مواد معدلة لمدونة االجساـ 
الطينية اذ تقوـ بعممية خمؽ المسامات داخؿ بنية الجسـ الطيني، او مواد تساعد عمى تكويف الطور الزجاجي 

 لمحروقة.في خالؿ عممية الحرؽ واتماـ انضاج االجساـ الطينية ا
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واف عممية اضافة ىذه المواد عممية دقيقة ومسيطر عمييا لموصوؿ الى النتائج المطموبة. فالحجـ 
الحبيبي لممواد المضافة مف العوامؿ الميمة فاضافة اشكاؿ السميكا يتطمب غالبًا حجمًا حبيبًا صغيرًا لكي ال 

ف عممية التزجيج واالنكماش الالحقيف تقدـ أي مقاومة حرارية وتتحمؿ في صور واشكاؿ  منصيرة تعجؿ م
 .(Hamer, 1975, p. 120)لمجسـ الطيني         

 (Silica Sand)الرمل السميكي 

الرمؿ السميكي النقي ىو مصدر السميكا الداخؿ في تركيب زجاج الخزؼ ولقد استخدـ عمى نحو واسع 
في مختمؼ انواع الصناعات الخزفية. وىذا الرمؿ رواسب كوارتز طبيعية متنوعة في تركيبيا مف السميكا 

مة لمذوباف. مع وجودىا بالواف النقية الى السميكا الممزوجة بمركبات  مف الكالسيـو او الطيف او االمالح القاب
مختمفة ايضًا مف    اثر شوائب مثؿ اوكسيد الحديد والمنغنيز واثار لمعادف اخرى والتي تظير بشكؿ  اغشية 

،  (Hamer, 1975, p. 258)رقيقة حوؿ حبات الرماؿ كمػا ىػو الحػاؿ فػي الرماؿ الحمراء أو الصفراء 
 في شكؿ حباتيا الذي يرجع الى اصؿ تكوينيا. ( . وتتبايف الرماؿ79، ص  1967)عالـ ، 

اما في العراؽ فقد استخدمت الرماؿ النقية كونيا مصدر لمسميكا ولتوافرىا بكميات كبيرة عمى شكؿ 
ترسبات تابعة لتكويف الرطبة في مقمع ارضمة. وتعد مف الرماؿ االقتصادية لنقاوتيا ولونيا االبيض وىي االف 

 (.132،ص1980ي معمؿ الزجاج والسيراميؾ في الرمادي )جميؿ،تستعمؿ في صناعة الزجاج ف
 (Grog)مسحوق الفخار 

 (Mesh 40-60)ىو طيف محروؽ ومطحوف ومغربؿ الى الحجـ المرغوب فيو وىو عادة بقياس 
عمى الرغـ مف وجود أعماؿ خزفية بأحجاـ كبيرة تضاؼ ليا كميات مػػف مسػحوؽ الفخػار بتدرجػات خشػنػة قػد 

مف  (10%-30%). ويضاؼ بكميات تتراوح  (Mesh 20) (Kenny, 1974, p. 15)ػػى قيػاس تصػؿ ال
وزف الطيف وكمية االضافة   ونوعيتيا تعتمد عمى الخواص الفيزياوية لمجسـ الطيني وحسب اغراض 

 .(Clark, 1983, p. 89)استخدامو 
الطيني مما يؤدي الى سيولة وسرعة  تقوـ ىذه المواد غير المدنة بخمؽ الممرات البنائية في بنية الجسـ

الجفاؼ وتسييؿ عممية خروج الماء المرتبط في اثناء عممية الجفاؼ والحرؽ . اضافة الى تطاير غازات 
المواد العضوية المحترقة. وذلؾ يقمؿ مف االضرار التي قد تصيب الجسـ الخزفي. وقد تمنح السطح مممس 

 .(Winkley, 1974, p. 26)معيف ذو طابع جمالي 
 1400–ـ9  1000اف اجراءات تحضير ىذه المواد تتـ بحرؽ االطياف لدرجة حرارة تصؿ الى نحو )

(. وذلؾ لمحصوؿ عمى مواد اجتازت جميع مراحؿ التفاعؿ التي مف الممكف اف تتعرض ليػا خػالؿ عمميػات  ـ9
 (.95، ص1972الحرؽ الالحقة. داخؿ االجساـ الطينية )عالـ، 

  الزجاج 
 (Glaze)زجاج الخزف 
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قائمة عمى حسابات دقيقة لثالثة  (Formula)يمكف توضيح مفيوـ الزجاج بكونو صيغة كيمياوية 
 (Amphoteric)  (R2O3)والمركبات المتعادلة  (RO2) (Acidic)مركبات ىي المركبات الحامضية 

ػبة وانػواع المركبات الداخمة . لمصيغة درجػة حرارة تحددىػا نس(Basic)  (RO . R2O)والمركبات القاعدية 
 .(Singer & Singer, 1971, p. 8)في تركيبيا 

الذي وضع نظاـ تكويف الصيغة   (Seger)لقد تطور مفيوـ الزجاج عمى يد العالـ االلماني سيكر 
(Formula)  التي حممت اسمو(Seger Formula) ىذا النظاـ قاـ عمى أساس حسابات دقيقة لمجاميع .
سية الحامضية والمتعادلة والقاعدية المذكورة سابقًا والتي يمكف بيا حساب صيغ الزجاج الزجاج االسا

 (. 87، ص1974الكيميائية والتزاؿ ىذه الطريقة ىي المتبعة في العمؿ حتى يومنا ىذا )بمينكتوف، 
افية والعتمة يبيف العالقة لمحد االعمى واالدنى بيف المجاميع المكونة لمزجاج لتحديد درجة الحرارة والشف

 .(Seger)حسب قاعدة سيكر 
 

 RO2 R2O3 RO.R2O مواصفات الزجاج

 1 - 2 زجاج واطيء الحرارة

 1 - 4 زجاج عالي الحرارة

    

 - 1 10 زجاج شفاؼ

 - 1 5 زجاج معتـ

 

والطالء الزجاجي المتكوف يكسب الجسـ عددًا مف الخواص العامة منيا عدـ المسامية والمتانة العالية 
 (.179، ص1991والمقاومة ضد الخدش والتفاعؿ الكيمياوي والمظير الالمع )الزمزمي، 

 RO2 (Glass Former)األكاسيد الحامضية   

اىـ اكاسيد ىذه المجموعة ونسبتيا ىي التي تحدد  (SiO2)ىي المكوف الرئيس لمزجاج وتعد السميكا 
درجة حرارة نضج الطالء الزجاجي. وارتفاع محتواىا في تركيب الزجاج يرفع مف تحمؿ وصالبة الزجاج 

 ومقاومتو لمخدش والتفاعالت الكيميائية.
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والكرستوباليت  (Tridymit)والتريديمايت  (Quartz)ولمسيكا ثالثة اشكاؿ بمورية رئيسة ىي الكوارتز 
(Crystobalite) وليا جميعًا الصيغة الكيمياوية .(SiO2)  نفسيا لكنيا تختمؼ في طريقة ترتيب ذرات

(. ويكوف التريديمايت والكرستوباليت 77، ص1986السميكوف واالوكسجيف داخؿ التركيب البنائي )رياف، 
( كما °ـ 870غة المستقرة الى درجة حرارة )صيغ السميكا في درجات الحرارة العالية اما الكوارتز فيي الصي

 ىو موضح في المعادلة االتية:
 

              870C                           1470C 

Quartz        Tridymite       Cristobalite 

 
والنخفاض قوى الترابط بيف ذرات التريديمايت والكرستوباليت عما ىو عميو في الكوارتز لذا انخفضت 

امػا الكػوارتػز فػوزنػو  (2.32)والكػوسػتوبػاليت  (2.28)اوزانيا النوعية عنو. فالوزف النوعي لمتريديمايت ىو 
 .(Hamer, 1975, p. 239) (2.65)النوعػي 

( ويعزى انصيارىا داخؿ تركيب الزجاج وضمف درجات °ـ 1710ا ىي ) اما درجة انصيار السميك
الحرارة االعتيادية الى وجود المواد المساعدة عمى الصير. ويتشكؿ الزجاج مف السميكا مضػافػًا ليػا بقيػة 

 (.80، ص1986المػواد الداخػمة فػي تركيبػة )رياف، 
 R2O3   (Amphoteric Oxide)االكاسيد المتعادلة   

ىي االكاسيد التي ليا خواص الحوامض والقواعد في آف واحد. أي ليا القدرة عمى التفاعؿ مع و 
 االكاسيد الحامضية واالكاسيد القاعدية عمى حد سواء.

واحدًا مف اىـ اكاسيد الزجاج المتعادلة وعمميا في الزجاج اوكسيدًا وسطًا يربط  (Al2O3)وتعد االلومنيا 
بيف االكاسيد القاعدية واالكاسيد الحامضية لكي ال يسيؿ الزجاج المنصير في اثناء مرحمة النضج 

(Hamer, 1975, p. 6). 
، Cr2O3نية الزجاج مثؿ )ىنالؾ بعض االكاسيد ليا بنية تركيبية مشابية لاللومنيا وتسمؾ سموكيا في ب

Sb2O3 ،B2O3 ،Fe2O3( ، )Taylor,1986,P.182 رغـ ذلؾ تعد االلومنيا مف مركبات الخزؼ .)
االساسية واف اغمب انواع الزجاج تحتوي عمى االلومنيا وذلؾ لمحصوؿ عمى مظاىر مختمفة لطبقة الزجاج 

جػاج الػى انتػاج سػطح زجاجي معتـ مع (. اذ يؤدي ارتفاع نسبة االلومنيا فػي الز 88، ص1974)بمينكتوف،
. باالضافة الى اف ارتفاع نسبة (Crawling)واحيانًا يؤدي الى االنسحاب  (Pin hole)ظيور ثقوب دبوسية 

 .Hamer, 1975, p)االلومنيا في الزجاج يؤدي الى ارتفاع معدالت الشد السطحي لمزجاج بشكؿ واضح 
7). 
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 . 3Al2O3)االلومنيا مع السميكا معدنا ذا تركيب كيمياوي  ومع ارتفاع درجة حرارة الحرؽ تكوف
2SiO2)   وىو ما يعرؼ بالمواليت(Mullite) ( ويتألؼ °ـ 1400 – °ـ 900الذي يتكوف عند درجة حرارة )

التػي تعمػؿ عمػى تمػاسػؾ الجسػـ  (Neadles)ىذا المعدف مف سمسمة مف الحبيبات ذات االشكاؿ االبرية 
 .(Baily, 1987, p.55)الطينػي 

 RO.R2O (Network Modifiers)االكاسيد القاعدية 

وىي المواد التي تضاؼ الى الزجاج فتعمؿ كمواد صاىرة تساعد عمى خفض درجة حرارة مواد الزجاج 
 وتعديؿ مواصفاتو وتشمؿ عمى:

 Alkalies (R2O)مجموعة 

مواد صاىرة قوية تستخدـ في درجات الحرارة الواطئة. فيي تزيد مف سيولة الزجاج وتساعد عمى زيادة 
الممعاف وترفع مف معامؿ التمدد لطبقة الزجاج مما يؤدي الى حدوث ظاىرة التجزع وتشمؿ عمى اوكسيد 

 (.156، ص1989 )ديكرسوف، (Li2O)واوكسيد الميثيوـ  (k2O)واوكسيد البوتاسيوـ  (Na2O)الصوديوـ 
 ( )القواعد الترابية( ROمجموعة   ) 

 (BaO)واوكسيد الباريوـ   (MgO)واوكسيد المغنيسيوـ  (CaO)تشمؿ ىذه المجموعة اوكسيد الكالسيوـ 1- 
. وىي مواد مقاومة لمصير في درجات الحرارة الواطئة واف استخداميا في الزجاج (ZnO)واوكسيد الزنؾ 

 ,Shaw)يرفع مف متانتو وصالبتو ومقاومتػو لمحوامػض وتعمػؿ عمػى تقميػؿ معػامؿ تمػدده الحػراري 
1971, p. 36). 

 (PbO)اوكسيد الرصاص  2-

حرارة يبدأ عممو مادة صاىرة بنحو درجة صاىر ميـ يستخدـ في انتاج زجاج الخزؼ الواطيء والمتوسط ال
 ,Hamer)( واعمى مف ىذه الدرجة يتبخر °ـ 1100( حتى اقؿ مف ىذه الدرجة ولغاية درجة حرارة )°ـ 500)

1975, p. 175) ويتميز الزجاج الذي يدخؿ الرصاص في تركيبو بامتالكو شدًا سطحيًا منفضًا ولزوجة قميمة .
 .(Taylor, 1986, p. 100)ؿ انكسػار عاليػة ومقاومتػو لمتشػظية والتبمور ومدى لمحرؼ واسػعًا ولػو معامػ

اما اشكاؿ الرصاص فجميعيا سامة وخطرة فينالؾ اربعة مركبات تستخدـ في مختمؼ الطالءات الزجاجية 
 (PbCO3)وكاربونات الرصاص  (Pb3O4)واوكسيد الرصاص االحمر  (PbO)وىي اوكسيد الرصاص االصفر 

. وجميع اشكاؿ الرصاص ىذه تتحوؿ في مراحؿ الحرؽ االولى الى اوكسيد الرصاص (PbS)رصاص وكبريتيد ال
(PbO)  ( ـ 600وعند درجة حرارة° )(Hamer, 1975, p. 175) ولمعالجة مشكالت مركبات الرصاص فقد .

جة حرارة انتجت ثالث قواعد لمرصاص المفرت. اعتمدت عمى تغير االنسجاـ بيف الرصاص والسميكا لتحديد در 
 الحرؽ وىي:
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1- Lead Monosilicate    (PbO . SiO2) 
2- Lead  Susquisilicate   (PbO . 1.5SiO2). 

3-Lead  Bisilicate  (PbO . 2SiO2). 

(Fraster, 1973, p. 44) 

 (Fritted Glaze)الزجاج المفرت 

وىو الزجاج المحروؽ والمطحوف مسبقًا. فيو خميط محروؽ لكؿ مف السميكا واحد الصواىر حيث 
يمكف اف يستخدـ كزجاج لدرجات الحرارة الواطئة. ومف النادر اف يستخدـ منفردًا او بحالتو النقية بؿ تضاؼ 

تسيؿ  (Slip)قواـ كثيؼ لو مواد اخرى مثؿ االطياف لرفع درجة حرارتو او لزوجتو او متانتو او لجعمو ذو 
 ,Winkley)، (Kenny, 1974, p.154)معيا عممية   تطبيقو وغيرىا مف المواصفات المرغوب فييا 

1974, p. 124). 
ومف انواع الزجاج المفرت الشائعة االستخداـ ىي زجاج الرصاص وزجاج     القمويات )الصوديوـ، 
( وزجاج البوراكس المفرت فالزجاج المفرت ىو  مشابو لزجاج المواد الخاـ قبؿ عممة تفريتيا مع  البوتاسيـو

 .(Wickham, 1978, p. 71)اضافة محاسف عممية التفريت 
 ة التفريت فيي:اما اسباب وفوائد عممي

القضاء عمى اذابة امالح القمويات مثؿ الصوديـو والبوتاسيوـ والبوراكس في الماء الذي قد يسبب خمؿ في 1-
 .(Mirmira, 1973, p.157)تركيب الزجاج 

العطاء سيطرة كاممة عمى درجة انصيار الزجاج والتخمص مف المواد التي ال يرغب بتطايرىا عف طريؽ 2-
 .(Hamer, 1975, p. 139)ؿ الحرؽ مثؿ الكاربوف او الكبريت او الفمورايف طبقة الزجاج خال

 الدراسات السابقة : 

بعد االطالع عمى شبكة المعمومات العالمية و البحث في فيارس المكتبات و بحوث الجامعات لـ يجد 
 حث .الباحث دراسة سابقة او مقاربة لمبحث الحالي )عمى حد عمـ الباحث ( ولحيف اكماؿ الب
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 الفصل الثالث )اجراءات البحث (

 اجراءات البحث

يتناوؿ ىذا الفصؿ تعريفًا باالجراءات العممية المختبرية والتطبيقية التي قاـ بيا الباحث لتحقيؽ اىداؼ 
 البحث.

 المنهج المستخدم

لتحقيؽ اىداؼ البحث بصورة عممية دقيقة اعتمد الباحث المنيج التجريبي. لكونو منيجًا دقيقًا يقـو 
 اساسًا عمى التجربة العممية و التحميالت المختبرية . 

 النماذج الطينية 

تـ اختيار طينة كاؤليف دويخمة و طينة النجؼ . كنوعيف مختمفيف مف االطياف المحمية نماذج التجارب 
 بيؽ خمطات الزجاج.لتط

 
 المواد غير المدنة المضافة الى طينة النماذج

 Grogمسحوؽ الفخار:       

(. وبعدىا تمت عممية الطحف والغربمة بقياس 1200والذي حضر بحرؽ الكاؤليف بدرجة حرارة ) ـ9
(mesh 60. ) 

 تحضير طينة النماذج

حسب النسب المحددة. وبعدىا توضع في  تمت عممية تحضير االطياف بالطريقة المدنة اذ توزف المواد
ساعة( لحيف ترسب المواد. بعدىا تتـ عممية ازالة الماء الزائد  24حوض فيو ماء وتخمط جيدًا وتترؾ مدة )

ويضاؼ ماء جديد )ىنا استخدـ الباحث الماء المصفى مف األمالح )المفمتر( الحتواء مياه عمى امالح قد 
ساعة( اخرى ليترسب  24الطينة ( ، وتعاد عممية الخمط ويترؾ مدة )تسبب الى نتائج سمبية في خصائص 

 60ويزاؿ الماء بعدىا وتكرر العممية ثالث مرات. يمزج الرائب الطيني بعدىا ويمرر مف خالؿ غربيؿ بقياس 
مش  ويفرش عمى قطعة مف القماش لمتخمص مف الماء الزائد لحيف الوصوؿ الى طينة ذات لدونة مناسبة 

 لمتشكيؿ.
 خمطة الجسم الفخاري

بعد اجراء عدة تجارب اولية تـ التوصؿ الى خمطة مناسبة لعمؿ اجساـ فخارية تالئـ درجات الحرارة 
 المحددة في البحث 
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 تشكيل النماذج

بعد عممية اعداد الطيف تتـ عممية العجف الجيد لو ووضعو في اكياس بالستيكية محكمة مدة عشرة اياـ 
سـ( 1بعدىا يتـ تشكيؿ النماذج بالطريقة المدنة وذلؾ بفرش الطيف عمى لوح خشب بسمؾ )لمسماح لو بالتجانس. 

سـ( ، استخدـ الباحث ختـ لترقيـ النماذج و عمؿ  1× سـ  5.5× سـ  9.5وتقطيع المساحة الى نماذج بقياس )
لمطبؽ فوقو. كما في تأثيرات متموجة عمى سطح النموذج لبياف تاثر المناطؽ المحدبة و المقعرة عمى الزجاج ا

 الشكؿ :
  

 ) شكؿ النموذج الطيني قبؿ التجفيؼ (                                        

    

 تجفيف النماذج

بعد عمؿ النماذج الطينية تترؾ بمعزلة عف تيارات اليواء المباشرة او اشعة الشمس الحارة وذلؾ لضماف 
التشوىات في اثناء عممية التجفيؼ، وتستمر العممية مدة ثالثة او خمسة عممية الجفاؼ البطيء ، لتالفي حدوث 

 ساعة( لتجؼ بشكؿ كامؿ. 24( ومدة )°ـ105اياـ، يتـ بعدىا تجفيؼ و تسخيف النماذج لدرجة حرارة )
 الفحوصات الفيزياوية لمنماذج 

رجات الحرارية اجريت مجموعة مف الفحوصات لتعرؼ مواصفات وخصائص االجساـ بعد الجفاؼ  في الد
 المحددة وىي:

 (Linear Shrinkageالتقمص الطولي )

تتعرض االجساـ الطينية الى بعض التغيرات  في اثناء عممية الجفاؼ نتيجة فقدانيا الماء الفيزيائي الذي 
يعمؿ عمى تقارب جزيئات الجسـ محدثًا بذلؾ تقمصًا فيو. وتحسب نسبة التقمص المئوية لمنماذج وفؽ العالقة 

 االتية:
                              Ld - Lf 

        X 100نسبة التقمص الطولي = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

                                  Lf 

Ld . طوؿ النموذج اثناء التشكيؿ = 

Lf . طوؿ النموذج بعد الجفاؼ = 
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 تهيئة المواد االولية

 الطحن         
اف المستخدمة لصناعة اجريت عممية الطحف لجميع المواد غير المطحونة والداخمة في تركيبة االطي

 ( واستخدمت في عممية الطحف طاحونة بورسمينية كيربائية .Grog. وشممت مسحوؽ الفخار ) نماذج البحث
 الغربمة 

اجراء عممية الطحف لممواد المكونة لخمطات رائب الزجاج التي شممت انواع االطياف الثالثة والمواد  بعد
مش(.  60االخرى المضافة. اجري بعدىا تمرير ىذه المواد الكاممة الطحف مف خالؿ غربيؿ بقياس ) 

 لمحصوؿ عمى تجانس ونعومة مناسبة لممواد المستخدمة.
 تطبيق رائب الزجاج .1

ة تطبيؽ خمطات الزجاج المعدة عمى النماذج الفخارية بطريقة الرش وباستخداـ مسدس الرش تمت عممي
(. وىي طريقة تعطي الخزاؼ سيطرة كاممة عمى طبقة الزجاج Air Compressorالذي يعمػؿ بضغػط اليواء )

ينيا الى درجة المطبقة. اذ تمنح السطوح الفخارية طبقة زجاج ذات سمؾ متساٍو. و قد رشت النماذج بعد تسخ
درجة مئوية لمراعات عدـ تاثر النموذج بالماء المستخدـ في خمطة الزجاج المطبؽ كوف النموذج ىو 150حرارة 

 طيف مجفؼ و سوؼ يمتص الماء اما اذا كاف  النموذج ساخف ستقؿ نسبة امتصاص النموذج لمماء  . 
 حرق النماذج .2

الطينية  توضع داخؿ الفرف الكيربائي ولضماف جفاؼ بعد عممية تطبيؽ رائب الزجاج عمى النماذج 
( مدة ساعتيف أي °ـ100النماذج عمى نحو كامؿ وعدـ وجود اية رطوبة فييا يتـ تسخينيا في درجة حرارة )

(  . وجرى رفع درجة °ـ900( في الساعة الواحدة. بعدىا يتـ تحديد درجة حرارة الحرؽ بالدرجات)°ـ50بمعدؿ )
/ ساعة( في الساعة الواحدة مع بقاء فتحة الفرف العموية مفتوحة لحيف بموغ درجة  °ـ50الحرارة بمعدؿ )

( وذلؾ لمسماح بخروج الغازات التي تنتج عف احتراؽ المواد العضوية والمواد الكاربونية والكبريتية . وعند °ـ900)
(. بعدىا يتـ اطفاء Soaking Timeوصوؿ درجة الحرؽ النيائية تثبت الدرجة ساعة واحدة ليمثؿ وقت انضاج )

ساعة( ليبرد. بعد ذلؾ تستخرج النماذج وترتب حسب رموزىا لتعرؼ النتائج النيائية بعد  24الفرف ويترؾ لمدة )
 عممية الحرؽ.

 

 

 

               
 (2(                                          عينة االختبار )1عينة  االختبار )                        
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 (4(                                          عينة االختبار )3عينة االختبار )               

                                     

 

 

 

 

 

 (6(                                             عينة االختبار )5عينة االختبار )            

 

 

 

 

 

 

 (8(                                               عينة االختبار )7عينة االختبار )             
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 نتائج البحث  :

 النتائج ومناقشتها

بعد فحص عينات االختبار كانت النتائج متفاوتة بسبب اختالؼ االطياف المكونة لمجسـ الفخاري و الخمطات 
 تي :المستخدمة )الفورمالت ( . و كانت النتائج كاال

( نجاح تطابؽ الزجاج مع األرضية الطينية لمنموذج الطيني و نضوج الزجاج بشكؿ 1في عينة االختبار )
واضح .و عدـ وجود عيوب تذكر اال ظيور بعض االجساـ الحبيبية في الزجاج اما اف تكوف ىذه الحبيبات 

 موجودة في الخمطة او انيا سقطت مف سقؼ الفرف.

 ـ تنضج بشكؿ كامؿ و لكنيا كانت مطبقة عمى الجسـ الفخاري بشكؿ جيد . ( ل2العينة االختبارية )

%  لظيور انسحابات  100( التطابؽ لخمطة الزجاج عمى الطينة الحمراء لـ يكف ناجح 3نموذج االختبار )
لمزجاج بشكؿ واضح و يعزى ىذا لعدـ تكوف طبقة بينية في ىذا االختبار مما ادى الى عدـ التصاؽ خمطة 

 اج مع االرضية الطينية و انسحابيا لتكوف فجوات واضحة عمى النموذج .الزج

 ( .4تكررت حالة االنسحابات في النموذج )

( طبقة الزجاج بدأت تتقشر و تتساقط و تتفتت  بسيولة مف سطح النموذج و ىذا يعني 5نموذج االختبار )
 ـ .   900حرارة اكثر مف  لنا اف خمطة الزجاج لـ  تنضج في درجة الحرارة المحددة و تحتاج

( بدى التطابؽ واضح و جيد عدى وجود انسحاب واحد و بشكر منفرد وسط سطح النموذج ربما 6النموذج )
ىذا االنسحاب كاف بسبب وجود اتربة و غبار بيف خمطة الزجاج و ارضية النموذج الطيني و لـ يتـ تنضيفو 

( 7ية السطح الخزفي فكاف جيد . النموذج االختباري )بشكؿ جيد في ىذه البقعة مف سطح النموذج . اما بق
( كاف جيد مف حيث 8ظيرت فيو عيوب االنسحاب في اكثر مف بقعة مف سطح الزجاج.النموذج االختباري )

تطابؽ الزجاج عمى سطح الجسـ الفخاري و نضج خمطة الزجاج الظاىر بممعاف جيد وعدـ ظيور عيوب 
 تذكر 

 االستنتاجات : 

تتضح االثار المونية و المممسية في اغمب النماذج االختبارية مما يمكف االستفادة منيا جماليا و  .1
 نفعيا . كونيا تكوف عازلة لمرطوبة و عاكسة لمحرارة في حاؿ لو طميت بزجاج ابيض 
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يمكف استخداـ االطياف المحمية و تطبيؽ  زجاج عمييا قبؿ الفخر في بعض الحاالت و بعض  .2
 (3( و )4( و )2كما في نماذج االختبار )حتاج الى معالجات    الحاالت ت

مالئمة خمطات الزجاج التي تحوي عمى اوكسيد الرصاص الخافض لمحرارة مع االطياف المحمية .  .3
 (8( و )1كما في نموذج االختبار )

عمى  ( كوف الخمطة تحتوي5( و )2تبايف التأثير تطبيؽ الزجاج عمى الطينة في عينة االختبار )  .4
 كاربونات الكالسيوـ و الفمسبار  .

 تاثرت النتائج بسبب تموج السطح لمقطعة الخزفية بيف التحدب و التقعر . .5
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