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 المقدمة

 

على خصائص المواد الخزفٌة والسٌرامٌكٌة والحرارٌة  - عزٌزي الطالب - ن تعرفتبعد إ

التقلٌدٌة منها والمتقدمة، كذلك تعرفت على طرائق تشكٌلها المختلفة الفنٌة والصناعٌة من خالل 

للدراسة المهنٌة بعد المتوسطة ، نضع االن  زجاجسلسلة منهاج الخزؾ والدراستك للجزء االول من 

  .(التدرٌب العملً)بٌن ٌدٌك الجزء الثانً من مادة 

زمة لفخر المنتجات الخزفٌة وطرائق فخر الٌتضمن الجزء الثانً سلسلة تمارٌن فً اعداد االفران ال

كنولوجً لصناعة كذلك تمارٌن فً عملٌات التزجٌج والمسلك الت ،المنتجات الخزفٌة والحرارٌة تلبٌدو

ودراسة خصائصها الفٌزٌائٌة  ،زجاجالخزؾ والٌراً بعض التجارب الخاصة بفحوصات خأو الحرارٌات

من خطوات زودت التمارٌن بمجموعة من الصور التوضٌحٌة لكل خطوة كذلك  والمٌكانٌكٌة والحرارٌة

  واسئلة عامة. اسئلة المناقشة فضالً عن العمل

العملٌات الصناعٌة للمنتجات السٌرامٌكٌة واصبح بطالع كامل إصبح الطالب على أج بانتهاء هذا المنها

   .والحرارٌات الخزؾ والزجاجمؤهال للعمل فً ورش صناعة الخزؾ الفنً ومصانع انتاج 

 

 

 

 ومن هللا التوفٌق                               

 

 

                                                                            

 المؤلفون                                                                     
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 جوانب السالمة

 فً ورش ومصانع الخزؾ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االولالفصل 

 

 : االولل هداؾ الفصأ

مخاطر العمل فً ورش الخزؾ ومعامل الزجاج ٌتعرؾ الطالب على       

 . وارشادات السالمة واالمان فٌها ووسائل المحافظة على الصحة والبٌئة

 

 ولاأل محتوٌات الفصل

 المقدمة1-1

 البٌئة1-2

 الصحة و السالمة المهنٌة1-3

 جوانب السالمة1-4

بعض عالمات السالمة 1-5

 اإلرشادٌة
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 المقدمة 1-1

 المخاطر من الكثٌر عنه نتج الصناعات تطور من صاحبه وما العالم شهده الذي التقنً التطور إن

، و تتضمن االرشادات مسبباتها فً الوقوع من والحٌطة الحذر وأخذ إدراكها اإلنسان على ٌنبؽً التً

لتكنلوجٌا الحالٌة ان تحققها داء واالجراءات التً ٌمكن ااالالبٌبة والصحة والسالمة مستوٌات بالمتعلقة 

ضع اهداؾ والقابمة و المنشآتالجدٌدة بتكلفة معقولة. وقد ٌشمل تطبٌق هذه االرشادات فً  المنشآتفً 

 مع اعتماد جدول زمنً مناسب لتحقٌقها. ،و ؼاٌات خاصة بكل موقع على حدة

ة بالبٌبة و الصحة والسالمة بما ٌتناسب مع المخاطر و ٌنبؽً ان ٌكون تطبٌق االرشادات المتعلق

ر متؽٌرات بنظر االعتبا ٌؤخذاستنادا إلى نتابج التقٌٌم البٌبً الذي  ،والتهدٌدات المحددة فً كل مشروع

والعوامل  ،الوضع فً البلد المضٌؾ والطاقة االستٌعابٌة فً البٌبة المعنٌة كل موقع على حدة ومنها

االخرى الخاصة بالمشروع، كما ٌجب ان تستند تطبٌق التوصٌات الفنٌة المحددة إلى الراي المهنً 

 المتخصص الذي ٌصدر عن اشخاص مإهلٌن من ذوي الخبرة العملٌة.

 البٌئة: 1-2

تتضمن القضاٌا البٌبٌة المرتبطة بتصنٌع بالط السٌرامٌك واالدوات الصحٌة محاور اساسٌة تشمل ما 

 -: ٌلً

 االنبعاثات الهوابٌة. 

 المٌاه المستعملة. 

 النفاٌات الصلبة. 

 

 نبعاثات الهوائٌة:األ 1-2-1

قد تتولد انبعاثات الهواء من عملٌة تخزٌن ومناولة المواد الخام او اثناء عملٌة حرق السٌرامٌك او 

ٌمكن ان تصدر االنبعاثات من المواد الخام او الوقود المستخدم فً  ،تجفٌفه بالرذاذ. وفً الحالة الثانٌة

 -والحرارة او كالهما، وتشمل:انتاج الطاقة 

 المادة الجسٌمٌة:  -1

 -على سبٌل المثال -تتضمن المصادر الربٌسة النبعاث المواد الجسٌمٌة مناولة المواد الخام   

أقل شٌوعا من الطحن الرطب(  - والسحق/ الطحن الجاؾ)الؽربلة والخلط والوزن والنقل / التوصٌل 
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بالرذاذ( وعملٌات الرش بالطالء على سبٌل المثال لكل من إنتاج  التجفٌؾ )على سبٌل المثال التجفٌؾو

 دوات المحروقة.بالط السٌرامٌك واألدوات الصحٌة وعملٌات صقل األ

 لسٌطرة علٌها ما ٌلً:وتتضمن اسالٌب منع انبعاثات المواد الجسٌمٌة المنفلتة وا

 .فصل مناطق التخزٌن عن مناطق التشؽٌل 

 .استخدام الحاوٌات المؽلقة لتخزٌن مواد المسحوق السابب 

 حواجز الوقاٌة من الرٌاح )على سبٌل المثال الحواجز  ،استخدام اسالٌب الوقاٌة من الرٌاح

الة تخزٌن كثٌفة النمو( فً حشجار والشجٌرات ألمثل ا ،سٌةلصناعٌة أو النباتات الخضراء الرأا

 كوام فً العراء.المواد الخام على شكل أ

 .)استخدام االنظمة المؽلقة فً نقل المواد الخام الجافة )مثل الناقالت والمؽذٌات اللولبٌة المؽلقة 

 عند نقاط تحمٌل وتفرٌػ  باألخصو  ،استخدام معدات استخراج الؽبار والمرشحات الكٌسٌة

 اماكن تقطٌع / تعدٌل المنتجات وصقلها. وفً ،المواد الجافة

 ب الهواء واالنسكاب من خالل انشطة الصٌانة.الحد من نقاط تسر 

  فً االنظمة المؽلقة المستخدمة فً مناولة المواد وازالة الؽبار  واطااالحتفاظ بمستوى ضؽط

 من الهواء المسحوب.

 ة عن عملٌتً التجفٌؾ بالرذاذ نبعاثات الناتجألاستخدام اجهزة فصل الؽبار الرطب لمعالجة ا

والتزجٌج اثناء تصنٌع السٌرامٌك. وٌمكن استخدام المرشحات الرقابقٌة الملبدة لفصل الؽبار اثناء 

عملٌة التزجٌج بالرذاذ ولتنظٌؾ الؽازات المنبعثة من مكابن الرش. وتتسم هذه المرشحات 

 .% ( 99999) وبكفاءة تجمٌعٌة تصل إلى  ،للتآكلبمقاومتها العالٌة 

 كاسٌد الكبرٌت:أ  -2

فران السٌرامٌك على محتوى الكبرٌت أ اوكسٌد الكبرٌت فً ؼازات العادم من ثنابًٌتوقؾ انبعاث 

خرى(. وعلى الرؼم أل( والمركبات الكبرٌتٌة اFeS2بالوقود وبعض المواد الخام )مثل الجبس والبٌرٌت )

ثنابً نبعاثات الكبرٌت بسبب تفاعلها مع أفإن وجود الكربونات فً المواد الخام قد ٌمنع تكون  ،من ذلك

 وكسٌد الكبرٌت.أ

اوكسٌد الكبرٌت ما  ثنابًنبعاثات والسٌطرة المستخدمة فً الحد من أ وتتضمن اسالٌب منع التلوث

 ٌلً:

 و الؽاز البترولً أنواع الوقود التً تتمٌز بانخفاض محتوى الكبرٌت، كالؽاز الطبٌعً أستخدام أ

 (.LPGالمسال )
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 ستخدام المواد الخام التً تتمٌز بانخفاض محتواها من الكبرٌت . أ 

 خٌرة إلى اقل معدل ممكن .تحسٌن عملٌة التسخٌن ودرجة حرارة الحرق، وخفض األ 

 الرطبة. أجهزة ؼسل الؽاز الجاؾ أو أستخدام 

 

 كاسٌد النٌتروجٌن:أ -3

النٌتروجٌن فً االكاسٌد الحرارٌة التً تتولد نتٌجة درجات الحرارة  ألكاسٌدتتمثل المصادر الربٌسة 

 ،ومحتوى النٌتروجٌن فً المواد الخام ،( فً األفرانc 0011°)أكثر من العالٌة المستخدمة للحرق 

وتتضمن التدابٌر الموصى بها لتقلٌل انبعاثات اكاسٌد  ،الوقودواكاسٌد النٌتروجٌن الموجود فً 

 النٌتروجٌن ما ٌلً:

  واالستعانة بالكومبٌوتر فً ادارة عملٌة الحرق  ،حرارة قمة اللهب باألفرانالتحسٌن درجات

 باألفران.

 ضافات.ى النٌتروجٌن فً المواد الخام واألخفض محتو 

 كاسٌد النٌتروجٌن.م المحارق التً تتمٌز بؤنخفاض محتواها من أأستخدا 

 انبعاثات الؽازات الساخنة: -4

سة باستخدام الطاقة فً بصفة ربٌ ،ربوناوكسٌد الكال سٌما ثنابً أ ،ترتبط انبعاثات الؽازات الساخنة

البٌبة والصحة والسالمة معلومات جهزة التجفٌؾ بالرذاذ. وتقدم االرشادات العامة المتعلقة باألفران وأ

فٌما ٌتعلق بانبعاثات الؽازات  ،بما فً ذلك الحفاظ على الطاقة ،ستراتٌجٌات التعاملأضافٌة حول أ

 ستهالك الطاقة فً هذا القطاع:إتباع التدابٌر التالٌة للحد من أالساخنة. وٌمكن 

 تركٌب أفران جدٌدة نفقٌة أو و ،(ستبدال األفران التً التعمل بكفاءة )مثل افران اللهب الهابطأ

 حتراق السرٌع )كاألفران ذات المجمرة الدوارة(. مكوكٌة ذات حجم مالبم أو أفران األ

 الؽاز البترولً وقود نظٌؾ )مثل الؽاز الطبٌعً أو ستبدال زٌت الوقود الثقٌل والوقود الصلب بأ

 المسال(.

 الحرارة نتٌجة التدفق الزابد للهواء )على سبٌل  انجل تقلٌل فقدتطوٌر أؼطٌة األفران من أ

شتعال األفران النفقٌة واألفران ذات األمانعات التسرب المابً فً  المعدنً او الصندوق ،المثال

 المتقطع(.

 فران للحد من الحرارة المفقودة.تحسٌن مستوى العزل الحراري لأل 
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 على.أحتراق ونقل حرارة أة ستخدام المحارق عالٌة السرعة للحصول على كفاءأ 

 دارة عملٌة الحرق وأستخدام الكمبٌوتر فً أ ،تحسٌن درجات حرارة قمة اللهب باألفران

 باألفران.

 ستخدام منطقة التسخٌن أ ،مكنومتى أ ،تحسٌن عملٌة نقل المواد المجففة بٌن المجفؾ والفرن

ر الضروري إلدوات التجفٌؾ عملٌة التجفٌؾ )لتجنب التبرٌد ؼٌ إلكمالالمسبق الموجودة بالفرن 

 قبل القٌام بعملٌة الحرق(.

 بالنسبة للمجففات الحرارٌة  ،وبصفة خاصة من منطقة التبرٌد ،ستعادة الحرارة الزابدة من الفرنأ

 ومنتجات التجفٌؾ المسبق.

 حتراق.التسخٌن المسبق لهواء األ إلجراءسترداد الحرارة من ؼاز عادم الفرن أ 

 

 و الفلورٌدات الكلورٌدات -5

فران السٌرامٌك فً الؽازات العادمة المنبعثة من أالكلورٌدات والفلورٌدات عبارة عن ملوثات توجد 

ضافات والكلورٌدات المحتوٌة ة فً المواد الفخارٌة. وقد ٌإدي أستخدام األوٌتولدان من الشوابب الموجود

(. وقد HCIثات حامض الهٌدروكلورٌك )نبعاٌة اعداد المواد الخام إلى صدور أعلى الماء اثناء عمل

هو حامض الهٌدروفلورٌك نتٌجة لتحلل الفلوروسٌلٌكات فً الفخار. وتتضمن  ،خرٌصدر كذلك حامض أ

 التدابٌر الموصى بها لمنع انبعاثات الكلورٌدات والفلورٌدات والتحكم فٌها ما ٌلً:

 التً تتمٌز بمحتواها المنخفض من الفلورٌن ضافاتستخدام المواد الخام واألأ. 

 حٌث ٌمكن السٌطرة على انبعاثات حامض الهٌدروكلورٌك و  ستخدام أنظمة ؼسل الؽاز الجافةأ

بما فً ذلك بٌكاربونات الصودٌوم و  ،حامض الهٌدروفلورٌك باستخدام المواد الماصة الربٌسة

  الرطبة. وفً األحوال الجافة أ ،هٌدروكسٌد الكالسٌوم والجٌر

 

  : المعادن -6

 ،ٌكون محتوى المعدن الصلب فً ؼالبٌة مواد السٌرامٌك الخام منخفضاً بوجه عام وٌثٌر قلقا محدودا

ٌنبؽً القٌام بما  ،نبعاثات المعادندمة فً طالء السٌرامٌك. ولتقلٌل أستثناء بعض مواد الطالء المستخبؤ

 ٌلً:
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 و المعادن ألها على الرصاص ومواد الطالء الزجاجً المتاحة والمعروفة بعدم شم ستخدامأ

ة على الكروم والتً تحتوي على األنتٌمون أو لوان المعتمدوتجنب االصباغ واأل ،السامة االخرى

 و الفنادٌوم.البارٌوم أو الكوبالت أو الرصاص أو اللٌثٌوم أو المنؽنٌز أ

 المركبات الملونة التً تكون ثابتة عند درجات الحرارة المرتفعة وخاملة بوجه عام فً  ستخدامأ

وٌمكن الحد من مخاطر تطاٌر المعادن من هذا النوع من الطالء الزجاجً  ،انظمة السٌلٌكات

 بشكل اكبر من خالل دورات الحرق القصٌرة.

 

 المٌاه المستعملة 1-2-2

 الناتجة عن العملٌات الصناعٌة: المٌاه المستعملة

تتكون المٌاه المستعملة الناتجة عن العملٌات بصفة ربٌسة من مٌاه التنظٌؾ فً وحدات االعداد           

إلى جانب االنشطة المصاحبة للعدٌد من العملٌات )مثل التزجٌج والزخرفة والتلمٌع والطحن  ،والصب

عن العملٌات بتعكرها وعدم صفوها بسبب الجزٌبات العالقة  الرطب(. وتتسم المٌاه المستعملة الناتجة

لمعادن الطالء الزجاجً والفخار. وتتضمن الملوثات المحتملة التً تثٌر القلق الجوامد العالقة )مثل الطٌن 

والسٌلٌكات ؼٌر القابلة للذوبان( والمعادن الثقٌلة المعلقة والمذابة )مثل الرصاص والزنك( إلى جانب 

تتضمن التدابٌر الالزمة للحد من تولٌد المٌاه مٌات ضبٌلة من المواد العضوٌة. وت والبورون وكالكبرٌتا

 المستعملة ما ٌلً:

 من التنظٌؾ الرطب للؽازات المنبعثة. "نظمة تنظٌؾ الؽازات الناتجة بدالأستخدام أ 

 تركٌب انظمة جمع نفاٌات الطالء الزجاجً.، مكنمتى أ 

  نظمة ات التصنٌع األخرى وتطبٌق أالمستعملة الناتجة عن العملٌات عن خطوفصل تدفقات المٌاه

 ستخدام المٌاه مؽلقة الدابرة.إعادة أ

 

 : النفاٌات الصلبة 1-2-3

نواع مختلفة من أساسٌة من أتتكون نفاٌات العملٌات الناتجة عن صناعة المنتجات الخزفٌة بصفة 

والَحْمؤة المعالجة الناتجة عن عملٌة  ،منها الَحْمؤة المخلفة من المٌاه المستعملة ،طٌان المترسبة(الَحْمؤة )األ

وتشمل نفاٌات العملٌات االخرى االدوات المكسورة من عملٌات  ،وعملٌات الطحن ،والجص ،التزجٌج

ة والمواد الصلبة الناتجة عن عملٌات معالج والمواد الحرارٌة المكسورة ،التشكٌل والتجفٌؾ والحرق

وعوامل االمتصاص المستهلكة  لؽبار( وقوالب الجص المستهلكةنظٌؾ ؼاز المداخن وازالة إالؽاز )مثل ت
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لبالستك والخشب وبقاٌا عملٌة التؽلٌؾ )مثل ا ٌري المسحوق وؼبار الحجر الجٌري()مثل الحجر الج

 والمعادن والورق(.

 بة ما ٌلً:وتتضمن التوصٌات المتعلقة بكٌفٌة التعامل مع المخلفات الصل

  نتاج النفاٌات عن طرٌق عملٌات تحسٌن التشؽٌل مثل:أخفض 

ستخدام وحدات صب البطانة بالضؽط )التضاؼط المتوازن( ذات القوالب البولٌمر بدال من أ -0

 قوالب الجص.

كثر عن طرٌق استخدام قوالب جص أ ،على سبٌل المثالؽالل قوالب الجص )تسزٌادة مدة أ -0

من خالل استخدام خالطات الجص االوتوماتٌكٌة او خالطات صالبة ٌتم الحصول علٌها 

 الجص الهوابٌة(.

دوات تقلٌل نسبة األلكترونٌة لمنحنى الحرق )لتحسٌن العملٌات وأتركٌب ضوابط  -3

 المكسورة(.

 تركٌب كبابن الرش التً تسمح باستعادة الطالء الزجاجً الزابد. -4

 دوات قلٌل النفاٌات الناتجة عن عملٌة إعادة التدوٌر وإعادة األستخدام الداخلً للفُتات واألت

واسطة بما فً ذلك الَحْمؤة ب ،المكسورة وقوالب الجص المستخدمة والمنتجات الثانوٌة االخرى

 سالٌب اآلتٌة:األ

فٌها تنفٌذ السحق خصوصا فً االماكن التً ٌتم ، عادة تدوٌر الَحْمؤة فً قوالب السٌرامٌكإ -0

 الرطب فً اعداد المواد الخام.

ملٌة تصنٌع السٌرامٌك الفاخر واألدوات الصحٌة كمادة خام أو عادة استخدام الَحْمؤة من عإ -0

 و ركام الطٌن المحروق.أ ابوقضافة فً عملٌة تصنٌع الطإ

ملٌات نشطة العة التجفٌؾ ) كمادة خام( من خالل أنظمالؽبار المتجمع فً أ عادة تدوٌرإ -3

 فضالً عن الفُتات و المفقودات االخرى الناتجة عن العملٌات. ،المختلفة

 إلرشادات التعامل مع النفاٌات  فٌتم التخلص منها وفقا" ،عادة تدوٌرهاإما المواد التً ال ٌمكن أ

 رشادات العامة المتعلقة بالبٌبة والصحة والسالمة.إلصناعٌة الواردة فً اال
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 : المهنٌةالصحة و السالمة  1-3

بالط السٌرامٌك إنشاء واٌقاؾ تشؽٌل مرافق تصنٌع ثار الصحة والسالمة المهنٌة أثناء تعد أ

رشادات العامة المتعلقة بالبٌبة عظم المرافق الصناعٌة وتتناول اإلواالدوات الصحٌة مشتركة بالنسبة لم

تتضمن قضاٌا الصحة والسالمة  ،والصحة والسالمة طرق منعها والسٌطرة علٌها. وبصفة ربٌسة

 المهنٌة المرتبطة بمرحلة عملٌات التشؽٌل الخاصة بتصنٌع بالط السٌرامٌك وادوات الصحة ما ٌلً:

 .ًمخاطر الجهاز التنفس 

 .التعرض للحرارة 

 هتزازات.إلالتعرض للضوضاء/ ا 

 .المخاطر البدنٌة 

 المخاطر الكهربابٌة. 

 :مخاطر الجهاز التنفسً -1

اماكن العمل لمواد جسٌمٌة دقٌقة عالقة بالهواء فً صورة ؼبار السٌلٌكا المشتق ٌعد التعرض فً 

خرى ألالمخاطر ا المهنٌة فً هذا القطاع. وقد تنشؤ من رمال السٌلٌكا والفلدسبار من أهم المخاطر

 لٌاؾ السٌرامٌك الحرارٌة العالقة فً الهواء إلى جانب الموادحتملة من اضافة الطالء الزجاجً وأالم

 الثانوٌة لالحتراق. وتتضمن الطرق الموصى بها لمنع التعرض والسٌطرة علٌه ما ٌلً:

 .فصل مناطق تخزٌن المواد الخام عن مناطق التشؽٌل االخرى 

 ٌتها بالجزء العلوي ستخدام المنفسات القابلة للضبط التً ٌتم تثبنظمة تنفس األفران )كإتركٌب أ

 التحمٌل والتفرٌػ باألفران.جل تٌسٌر عملٌات لألفران( من أ

 جهزة التنظٌؾ بالشفط المزودة بفالتر بار الدورٌة من على االسطح )مثل أزالة الؽتنفٌذ عملٌة إ

 .(الهواء عالٌة الكفاءة اللتقاط الجسٌمات

 و التنظٌؾ ألسفل ألو الفوهات الموجهة ت التنظٌؾ بالشفط أستخدام معدامل بؤتنظٌؾ مكان الع

 لٌة التنظٌؾ الجاؾ.من عم "الرطب بدال

 جل تقلٌل الحاجة إلى القٌام بعملٌة المزج، و تقلٌص الحاجة من أ ،"شراء المواد الممزوجة مسبقا

 إلى استعمال الجوارٌؾ لجمع المساحٌق الجافة.

 و انابٌب مؽلقة.قل المواد الخام من خالل ناقالت أن 
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 ستخدام مواد وٌة مع تركٌب كبابن الرش. وتجنب أإجراء تطبٌقات التزجٌج فً مناطق جٌدة الته

 معادن ثقٌلة اخرى. المحتوٌة على الرصاص او اٌةلزجاجً ذات الذوبانٌة المنخفضة والطالء ا

 السراوٌل والمالبس الواقٌة والقفازات الشخصٌة )مثل األردٌة الخاصة أو توفٌر معدات الوقاٌة

ٌة( للعاملٌن فً بٌبات الؽبار والذٌن ٌقومون بإضافة واقنعة الوجه او النظارات البالستٌكٌة الواق

 الطالء الزجاجً.

 :التعرض للحرارة -2

و المعدات الساخنة األخرى. و ناء عملٌة تشؽٌل وصٌانة األفران أقد ٌتعرض الشخص للحرارة أث

ٌعد التعرض لحرارة االشعاعات ودرجات الحرارة المتؽٌرة والرطوبة العالٌة المحٌطة من المخاطر 

 ما ٌلً:ه المرتبطة بالصناعة. وتتضمن الطرق الموصى بها لمنع التعرض للحرارة والسٌطرة علٌ

 استخدام قنوات نقل الهواء  ،ثالالتؤكد من تهوٌة مكان العمل على نحو مالبم ) على سبٌل الم

 (. ح العادمالتهوٌة العرضٌة وتركٌب مراووالسماح ب ،الصحً

 .توفٌر ؼرؾ مبردة بالهواء للعاملٌن لقضاء اوقات الراحة فٌها 

 .عزل االسطح التً ٌكون فٌها العاملون قرٌبٌن من المعدات الساخنة 

 جعل نوبات العمل  ،لى سبٌل المثالتقلٌل وقت العمل الالزم فً البٌبات مرتفعة الحرارة )ع

 قصٌرة الوقت فً هذه المواقع(.

 و عازلة والكمامات المزودة بالهواء أستخدام معدات الوقاٌة الشخصٌة )مثل القفازات الأ

 السٌما اثناء القٌام بعملٌات الصٌانة. ،االوكسجٌن(

 

 :الضوضاء واالهتزازات -3

الخام )مثل عملٌات السحق والطحن والخلط  عداد الموادتشتمل مصادر الضوضاء على عملٌات إ

وعملٌات الكبس. وتتٌح االرشادات العامة المتعلقة بالبٌبة والصحة  ،الجاؾ والرطب والؽربلة والتصفٌة(

 والسالمة مبادئ توجٌهٌة حول التعامل مع الضوضاء.

 :المخاطر البدنٌة -4

ستخالص )مصانع األ -على سبٌل المثال -تمثل االنشطة ذات الصلة بتشؽٌل وصٌانة المعدات   

( مصدرا من مصادر التعرض  واجهزة الفصل الموجودة بالمصانع  والناقالت المزودة بالسٌور

والسٌما اثناء تشؽٌل واٌقاؾ المعدات. وهنالك مخاطر نموذجٌة اخرى منها مناولة  ،البدنٌة للتؤثٌرات
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تمرة. وتشتمل االرشادات العامة المتعلقة بالبٌبة والصحة المواد الحادة ورفع االشٌاء الثقٌلة والحركة المس

 والسالمة مبادئ توجٌهٌة حول الوقاٌة من المخاطر البدنٌة والتحكم فٌها.

 المخاطر الكهربائٌة -5

قد ٌتعرض العاملون إلى مخاطر كهربابٌة نتٌجة وجود معدات كهربابٌة فً مرافق تصنٌع بالط       

وتقدم االرشادات العامة المتعلقة بالبٌبة والصحة والسالمة توصٌات لمنع السٌرامٌك واالدوات الصحٌة 

 التعرض للمخاطر الكهربابٌة والسٌطرة علٌه.

 :االتًوٌمكن تلخٌص المخاطر المهنٌة فً المخطط 
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 جوانب السالمة 1-4

محتملة اثناء العمل فً الخزؾ. لذلك فان الحس الواعً  اً من المهم ان تدرك بان هنالك اخطار     

 ."ضروري جدا

نؾ عند العمل فً نفس على األ "لبس قناعاسً فإاذا كانت عندك حساسٌة او مشاكل فً الجهاز التنف .0

انتظام بواثناء المزج او الخلط او الرش. و اذا كنت تعمل فً الخزؾ  هاالؽرفة مع المساحٌق وؼبار

 جهازك التنفسً كل بضع سنوات.الدوري للفحص فعلٌك القٌام با

 لبس قفازات جراحٌة اذا كانت عندك مشاكل جلدٌة.ا .0

 وٌفضل ابقاء النوافذ مفتوحة. ،اة بشكل جٌدكل مناطق العمل مهوّ  اءبقِ إ .3

 بل البد ان ٌكون مفتوحا جزبٌا )افران الوقود(. ،فرن الخزؾ ابدا وهو مؽلق تماما تشؽلال  .4

دوات رطبة الي ألاو اذا كانت ا ،كهربابٌة او تشؽل افرانا كهربابٌة وٌدك رطبةدوات أال تستعمل  .5

 سبب.

منة المإكدة عند العمل حول الفرن الكهربابً. وال األالوقوؾ على حصٌرة مطاطٌة هً الطرٌقة  .6

على االقل  (cm 5)ل على بعد اعمال فً الفرن. وضع االعممس السلك الحراري عندما تحمل األتل

التً تعمل بالؽاز فٌجب  األفرانواما  ،الكهربابٌة ٌمكن تهوٌتها األفران. الحراري من السلك

 تهوٌتها.

الطالءات التً تحتوي فً  منبعض تركٌبات الطالءات الزجاجٌة سامة جدا. خذ الحٌطة و الحذر  .7

رصاص وال تستعمل الطالءات المحتوٌة على  .ٌثٌوملوال ،تركٌبها على الكادمٌوم والكروم والبارٌوم

من  تتؤكدٌبات بدٌلة خالٌة من الرصاص. وال تلمس الوجه او تلمس الطعام حتى كبل استخدم تر

 وتخلص ،ورشة العمل إلى و المشروباتو ٌجب عدم ادخال األكل أ ،اثر للطالء من ٌدٌك لازالة ك

تلوث المٌاه  إلىال تصبها فً بالوعة التصرٌؾ فهذا سٌإدي  من الخلطات السامة بطرٌقة صحٌحة

 (.لألنظمة)هذا مخالؾ 

سواء فرن الؽاز او الكهرباء او الخشب او  ،ثناء  عمل الفرنتذكر بإن األدخنة السامة قد تنبعث أ .8

سٌنتج عنه  ًكما ان االختزال المستمر فً الفرن النفط ،التً ٌستخدم فٌها الملح او ما شابه األفران

ب الضروري جدا وجود تهوٌة شاملة كافٌة. ٌفضل نصوكسٌد الكاربون القاتل لذلك من ؼاز أول أ

واستعمل المواد العضوٌة فقط فً  ،فران الخشب فً الهواء الطلقافران الؽاز والوقود النفطً وأ

 و الفلٌن الصناعً الذي ٌبعث االدخنة الضارةراكو وال تستخدم مواد بالستٌكٌة أحرق الطابوق وال

 ال تستعمل الفلٌن كهٌكل.و
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لفرن الملتهب للتدقٌق فً إلى او النظارة المعتمة عند النظر نظارات الواقٌة للعٌنٌن أتخدام السإ .9

 ًّ العٌن بان النظر لفترة طوٌلة  المخارٌط الحرارٌة من خالل فتحة التدقٌق. و ٌعتقد بعض اختصاص

وسوؾ تكون  ،فً الشبكٌة اً ٌمكن ان ٌسبب مرض ،ما فوقف( oC 700حمرار داخل الفرن )إلإلى ا

 و عدسة زرقاء.الفرن الملتهب خالل زجاج مدخن أسود أ إلىاذا كنت تنظر  ر اماناً كثأ

خذ الحٌطة اساسا حول كل المكابن وراقب الحافات الحادة؛ وارفع االكمام الطوٌلة والشعر وؼٌر أ .01

 الخلؾ. إلىذلك 

)خام الرصاص  الٌناالؽكسٌد الرصاص ووثنابً ا ،الصناعٌون اكاسٌد الرصاص الخام مثل دٌع .00

ربونات الرصاص ااو ك ،الرصاص االحمرو (PbS تهصٌؽ الثنابً الرصاص كبرٌتٌدوٌدعى 

مركبات خطرة للطالء فً الخزفٌات المستخدمة للطعام او الشراب. والرصاص الذي ٌحتوي علٌه 

وجد انه  ،ما ٌسمى "الفرتز" و ٌنتجه بعض المنتجٌن الدولٌٌن مثل شركة فٌرو ومصنعٌن اخرٌن

هذا فالخالؾ ال ٌزال ٌحٌط من على الرؼم  ،ٌر قابل للذوبان وؼٌر سام عند درجة الحرارة العالٌةؼ

 والعدٌد من المدارس تنصح بعدم استخدامها حالٌا. ،ستعمال حصى الرصاصبؤ

ت عن طرٌق الفم. الرجاء استعملها اذا دخل والسٌماالكثٌر من خام مواد التزجٌج الكٌمٌاوٌة سامة  .00

 الوقابٌة. لإلجراءاتالفهم الواعً والحذر  الشروط الصحٌحة. إتخذ مبدأ بحكمة وضمن

 خطار المعٌنة:إلا إلىنتباه القارئ ماكن مالبمة بالنص للفت أأٌة فً تشارات اآللقد تم وضع اإل

التً قد تكون مضٌة اٌات بسٌطة من المواد القلوٌة والحكمسابل التزجٌج ٌحتوي :  السوائل الحارقة

مواد  ةٌأو أ ،لتجنب السوابل "حم االٌدي بالقفازات الطبٌة وكن حذراإ ،فرادلبعض اإل ضارة للجلد

 خزفٌة.

وال تضع  ،على البٌرومتر ( (oC 150تجنب فتح الفرن حتى تصل درجة الحرارة تحت:  الحرارة

حارة عمال الر فٌها عالمة الحرارة. ال تضع اإلثاث الفرن على السطوح التً تظهاالوانً الحارة أو أ

لواقٌة عند على السطوح الباردة جدا الن ذلك سٌإدي لتكسر الخزؾ. استخدم القفازات الحرارٌة ا "جدا

 وقات.الفرن فً جمٌع األ طابوقو مسك االوانً الساخنة أ

و الجبس والمواد الكٌمٌاوٌة االخرى ٌمكن ان تتطاٌر وتدخل مساحٌق الطالءات أ:  ؼبرة واالدخنةاأل

و المساحٌق فً وحاول العمل بالمواد الكٌمٌاوٌة أ ،هواءالتٌار مرور تعمل بهذه المواد عند  الف ،الربتٌن

لذا ٌجب ترتٌب منطقة العمل حتى تحصل على تهوٌة بدون تٌار هوابً. وعند العمل  ،التهوٌة الصحٌحة

 لحماٌتك. "واقٌا "لبس قناعاؤف  - كما اشرنا سابقا - بهذه المواد لفترات طوٌلة
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 وتوخَ  ٌضاحه انفاً كما تم إ ،ٌةاقنار بالنظارات الوالؽبار والعٌنٌك من السوابل الحارقة و حمإ: العٌون

 الحارة. األفرانالحذر حول 

 حذروٌلزم أخذ الالسوابل الحارقة واالعمال الحارة مع عند التعامل  - شرناأ -خذ الحٌطة كما أ: االٌدي

د االٌدي عن الحواؾ المعدنٌة الحادة ابعإو ،سكاكٌن التشذٌبدوات حادة مثل شدٌد عند أستعمال أال

 عن طرٌق المكابن المتحركة. االبتعادو

 رشادٌة:بعض عالمات السالمة اإل 1-5
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 عملٌة تعبئة أفران الخزؾ باإلنتاج

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً

 محتوٌات الفصل

 ( عملٌة تعبئة أفران الخزؾ بالمنتجات وطرق توزٌعها داخل الفرن . 2-1)  

 (  تعبئة الفرن بالقطع الطٌنٌة )مرحلة الَفْخر( .2-1-1)  

 ( تعبئة الفرن بالقطع الطٌنٌة ) مرحلة الَفْخر(.  1تمرٌن رقم )  

 ( تعبئة الفرن بالقطع الفخارٌة المطلٌة بالزجاج )مرحلة التزجٌج( . 2 -1 -2)

 ( تعبئة الفرن بالقطع الفخارٌة المطلٌة بالزجاج ) مرحلة التزجٌج ( .  2تمرٌن رقم )  

 ( تشؽٌل فرن الَفْخر . 2-1-3) 

 ( تشؽٌل فرن الَفْخر .  3تمرٌن رقم )  

 من األ نتــــاج . ( تبرٌــــد األفران وتفرٌؽها 2-1-4) 

 ( تبرٌد األفران وتفرٌؽها من األ نتـــاج .  4تمرٌن رقم )  

 خطــــــاء الَفْخر .(  أ 2-2) 

 ( اخطـــــــاء الَفْخر .  5تمرٌن رقم )  

 أهداؾ الفصل 

 من المتوقع أن ٌتعرؾ الطالب على :

 فً الَفْخر. انواع األفران المستخدمة -1

 التدرٌب على استخدام األفران .-2
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 تعبئة اإلنتاج فً األفران

 

ختٌار نوعٌة إلذا ٌجب على الخزاؾ  ’لفرن بالنسبة للخزاؾ شًء ضروري الٌمكن االستؽناء عنها      

تباع الطرق الصحٌحة إذلك  فضالً عناألفران حتى ٌضمن سالمة اإلنتاج من العٌوب والتلؾ،  جٌدة من

 مرحلة) كان اإلنتاج قطع مزججة وأ ،اي مرحلة الفخار ،األفران اذا كان اإلنتاج من القطع الطٌنٌة لتعببة

 وبالتالً سوؾ ٌكون اإلنتاج ؼاٌة فً الدقة والجمالٌة . (الزجاج

 

 :عملٌة تعبئة أفران الخزؾ باإلنتاج وطرق توزٌعه داخل الفرن2-1

 تعبئة الفرن بالقطع الطٌنٌة ) مرحلة الَفْخر(  2-1-1

 -تعتمد هذه العملٌة على :

 .والخالٌة من الرطوبة  "جٌدا "القطع الطٌنٌة الجافة جفافا-1

 .(     1000)أفران الخزؾ الخاصة لحرق القطع الطٌنٌة التً تصل درجة حرارتها إلى حوالً -2

 خطاء فً عملٌة الَفْخر.اتوزٌع  القطع داخل الفرن وترتٌبها لكً ال تحصل  -3

 ساعات   3 -(                                    الزمن المخصص:1)  -رقم التمرٌـــــن : 

   تعبئة الفرن بالقطع الطٌنٌة ) مرحلة الَفْخر ( -التمرٌــــن :أسم 

 ورشة الخزؾ والزجاج . -مكان التنفٌــــــذ:
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 -ٌجب على الطالب أن ٌصبح قادرا على أن: -أوالً: األهداؾ التعلٌمٌة :

 ٌقوم بتعببة األفران بالقطع الطٌنٌة الجافة تماماً.        

 جهزة( :التعلٌمٌة )مواد( ، )ُعدد( ، )أت ثانٌاً : التسهٌال

 ورشة الخزؾ والزجاج . -1

 تامـاً . اقطع طٌنٌة جافة جفاف -2

 فرن خزؾ وملحقاتــه. -3

 خطوات العمل، النقاط الحاكمة ، معٌار األداء، الرسومات . -ثالثاً:

 

 (1الشكل)

رتِد بدلة العمل المناسبة لك كما فً إ

 (.1الشكل )

1- 

 

 (2الشكل)

حضر القطع الطٌنٌة المجففة جفافاً تاماً أ

ثناء الَفْخر( كما أداخل الفرن  تتفجر )لكٌال

 (.  2فً الشكل )

 

                                                                                        

2-  
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 (3الشكل )

األسالك الموجودة داخل الفرن إن  إفحص

تلتصق  كان فٌها قطع أو اي تهدل لكً ال

فً األسفل وتصبح  مع السلك اآلخر

على اإلنتاج، كما فً  الحرارة عالٌة فتإثر

 (. 3الشكل )

3- 

 

 (4الشكل )

إفحص الرفوؾ إن كان فٌها فطر أو بقاٌا 

من الزجاج لكً  من قطع صؽٌرة متشظٌة

ال تلتصق بها القطع المفخورة وتتلؾ كما 

 (.4)فً الشكل

4- 

 

 (5الشكل )

حامالت للرؾ األول الذي ضع أربع 

ٌلتصق  سفل الفرن لكً الٌكون فً إ

 (.5الرؾ باألســــــــالك كما فً الشكل )

5- 
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 (6الشكل )

ضع قطع الجدارٌات الواحدة فوق 

ثالث قطع  تزٌد عن األخرى على أن ال

 بحٌث ال تالمـــــــس األسالك كً ال

ٌحصل تلؾ فً القطع كما فـــــً الشكل 

(6.) 

6- 

 

 (7الشكل )

العملٌة السابقة وآمأل الرؾ الثانً  كرر

بالصحون الكبٌرة أو المنحوتات الصؽٌرة 

 (. 7كما فً الشكل )

7- 

 

 (8الشكل )

ضع فً الرؾ األعلى القطع الكبٌرة 

المزهرٌات والمنحوتات  مثـــــــــل

واالكواب الصؽٌرة وٌمكن أن تضع 

الواحدة داخل األخرى كما فً الشكل 

(8.) 

8- 
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 (9الشكل)

حدى إؼلق باب الفرن بؤحكام وارفع أ

 السدادات حتى تخرج األبخرة لكً ال

تتفجر القطع الطٌنٌة عند تشؽٌل الفرن 

 (.9كما فً الشــــــــكل )

9- 

 -10 األدوات إلى مكانها.رجع نظؾ المكان وأ

 -المناقشــــــة:

 ؟ لماذا تفحص اسالك الفرن الكهربابً قبل تعببته  -1

  ؟ ؼالقهاذا ترفع احدى سدادات الفرن بعد ألم  -2

 اجب بكلمة صح او خطؤ ثم صحح الخطؤ ان وجد . -3

 وضع فً الرؾ االعلى القطع الصؽٌرة او الجدارٌات . -1

 عدم فحص االسالك الموجودة داخل الفرن .  -2

 

 

11- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ

 الجهـــــــــة الفاحصـــــــة:                                                                           

 الثانٌة :أسم الطالــــــــــــب:                                                           المرحلة

 التخصص/ الخزؾ والزجاج

 تعبئة الفرن بالقطع الطٌنٌة )مرحلة الَفْخر( -أسم التمرٌــــن:

درجة    المالحظات

 األداء

الدرجة 

 القٌاسـٌة

 ت الخطــــــــــــــــــــــــوات

 -1 إرتداء بدلة العمـــــــل 5%  

 -2 تحضٌرالقطع الطٌنٌة  المراد َفْخرها 10%  

 -3 فحص األسالك الموجودة داخل الفرن 10%  

 -4 فحص رفوؾ الفرن 10%  

 -5 وضع الرؾ األسفل فً الفرن 15%  

 -6 وضع قطع الجدارٌات 10%  

 -7 تكرارالعملٌة 10%  

 -8 وضع الرؾ األعلى علٌه القطع الكبٌرة 10%  

 -9 اؼالق الفرن 5%  

 -10 مكانهاتنظٌؾ المكان وإرجاع األدوات إلى  5%  

 -11 الزمن المستؽرق 10%  

 :المجموع  

 أسم الفاحص: :عالتوقٌ

 التارٌخ:
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 الفرن  :عملٌة تعبئة أفران الخزؾ باإلنتاج وطرق توزٌعه داخل 2-1

 ( تعبئة الفرن بالقطع الفخارٌة المطلٌة بالزجاج )مرحلة التزجٌج( . 2 -1 -2)

 -تعتمد هذه العملٌة على : 

 قطع مفخورة مطلٌة بالزجاج -1

 كثر حسب نوع الطٌن. أو أ (oC 1000)ً المنتوج بدرجة حرارة عالٌة تصلفرن خزؾ لش -2

 اخطاء وٌتلؾ اإلنتاج .  تحصلال داخل الفرن لكً  باعتناءتوزٌع القطع  -3

 

 

 

 

 ٌجب على الطالب أن ٌكون قادراً على أن: -هداؾ التعلٌمٌة :أوالً : األ

 ٌقوم بتعبئة الفرن بالقطع الفخارٌة المطلٌة بالزجاج ) مرحلة التزجٌج ( .       

 جهزة( :)مواد( ، )ُعدد( ، )أثانٌاً : التسهٌالت التعلٌمٌة 

 ورشة الخزؾ والزجاج. -1

 قطع فخارٌة مطلٌة بالزجاج. -2

 وملحقاته.فرن خزؾ  -3

 ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معٌار االداء ، الرسومات

 

 (1الشكل)

ارتِد بدلة العمل المناسبة لقٌاسك كما فً 

 (.1الشكل )

 

 

 

 

 

1- 

 ( ساعات  3(                                                     الزمن المخصص: )  2رقم التمرٌن) 

 تعبئة الفرن بالقطع الفخارٌة المطلٌة بالزجاج ) مرحلة التزجٌج ( -أسم التمرٌن:

 ورشة الخزؾ والزجاج -مكان التنفٌذ:
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 (2الشكل)

إحضر القطع الفخارٌة المطلٌة بالزجاج كما 

 (.2فً الشكل )

2- 

 

 (3الشكل)

كان فٌها سالك الفرن الداخلٌة إن إفحص أ

قطع أو تهدل لكً ال تفشل عملٌة التزجٌج 

 (.3كما فً الشكل )

3- 

 

 (4الشكل)

إفحص الرفوؾ إن كان فٌها فطر أو بقاٌا من 

قطع مزججة مكسورة  لكً ال تتلؾ القطع 

 (.4الجدٌدة كما فً الشكل )

4- 
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 (5الشكل)

ربعة ضع الرؾ اإلسفل على الحامالت األ

( stiltsللحرارة )وضع علٌه حوامل مقاومة 

 (5كما فً الشكل )

5- 

 -6 من الزجاج وتتشوه القطعة. شًءٌقشط  إمسك القطعة المزججة برفق كً ال

 

 (6الشكل)

ضع القطع المزججة على الحوامل 

( على أن stiltsالمقاومة للحرارة )

خرى مسافة كً ٌكون بٌن قطعة وأ

ال تلتصق القطع مع بعضها وتتلؾ 

 (.6كما فً الشكل )

7- 

 -8 علىؾ فوق األخر حتى نصل إلى الرؾ األكرر العملٌة بوضع الر

 

 (7الشكل)                       

ضع القطع الكبٌرة المزججة من 

مزهرٌات  والمنحوتات فوق الرؾ ال

على مع مراعاة ترك مسافة بٌنهما األ

لكً ال تلتصق وتتلؾ كما فً الشكل 

(7.) 

9-  
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 (8الشكل)

باحكام مع ؼلق جمٌع ؼلق الفرن أ

 (.8الفتحات كما فً الشكل )

10- 

 

 

 

 

 -11 نظؾ مكان العمل واألدوات واعدها إلى مكانها.

 -المناقشــــــــة :

 ؟ لماذا تمسك القطعة المزججة برفق عند وضعها فً الفرن -1

 ٌمكن فحص الرفوؾ ان كان فٌها ..............او بقاٌا من ........ مكسورة  -2

ٌتم فحص اسالك الفرن الداخلٌة ان كان فٌها ....... او........ لكً التفشل عملٌة  -3

 التزجٌج . 

12- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ

 الجهة الفاحصة:                                                                                       

 الثانٌة :أسم الطالـــــــب:                                                          المرحلة

 الخزؾ والزجاج                                                             التخـــــــــــصص: 

 التزجٌج(تعبئة الفرن بالقطع الفخارٌة المطلٌة بالزجاج )مرحلة أسم التمرٌــن: 

 درجــــــة المالحظــــــات

 األداء

 الدرجـــــة

 القٌاســــٌة

 الخطـــــــــــــــــوات

 

 ت

 -1 .إرتداء بدلة العمل 5%  

تحضٌر القطع الفخارٌة المطلٌـــــة  5%  

 .بالزجاج

2- 

 -3 .فحص األسالك الداخلٌة للفرن 10%  

 -4 .فحص رفوؾ الفرن 10%  

 -5 .االسفل على الحامالتوضع الرؾ  5%  

 -6 .إمساك القطعة المزججة برفق 5%  

 -7 .وضع القطع المزججة على االستلزات 10%  

 8- .تكرار العملٌة 10%  

 -9 .وضع القطع الكبٌرة على الرؾ االعلى 15%  

 -10 .إؼالق الفرن 10%  

تنظٌؾ المكان وإرجاع األدوات إلى  5%  

 .مكانها

11- 

 -12 الزمن المستؽرق 10%  

 :المجموع  

 :أسم الفاحص :التوقٌع

 :التارٌخ
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 عملٌة تعبئة أفران الخزؾ باإلنتاج وطرق توزٌعه داخل الفرن:2-1

 تشـــــؽٌل فرن الَفْخر. –( 3 -1 -2)

 -تعتمد هذه العملٌة على :

 خطاء فً الَفْخر .أ ال تحصلتشؽٌل الفرن بصورة تدرٌجٌة لكً  -1

 مع مراعاة فتح وؼلق سدادات فتحات الفرن . باعتناءمراقبة الفرن  -2

 

 

 

 

 على تشؽٌل فرن الَفْخر. "ٌجب على الطالب أن ٌكون قادرا -أوالً : األهداؾ التعلٌمٌة :

 جهزة (.تعلٌمٌة ) مواد (، ) ُعدد ( ، ) أ: التسهٌالت الثانٌاً 

 ورشة الخزؾ والزجاج. -1    

 فرن خزؾ كهربابً  . -2     

 الرسوماتداء ، عمل ، النقاط الحاكمة ، معٌار األثالثاً : خطوات ال

 

 (1الشكل)

ارتِد بدلة العمل المناسبة لقٌاسك كما فً 

 (.1الشكل )

1- 

 

 (2الشكل )

فع سداد فوهة الفرن العلٌا أو اي سداد أر

 ال تتفجرلكً تخرج الرطوبة حتى  آخر

 .(  2القطع كما فً الشكل ) 

2- 

 ساعات (      5) الزمن المخصص:(                                                      3رقم التمرٌــــــن: ) 

 تشؽٌل فرن الَفْخر.أسم التمرٌــــــن: 

 ورشة الخزؾ والزجاج.مكان التنفٌـــــذ : 
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 (3الشكل)

شؽل الفرن ببطىء حتى ٌصل إلى درجة 

للتخلص من الرطوبة  oC 200حرارة  

 (. 3بشكل نهابً كما فً الشكل )

3- 

 

 (4الشكل )

كما  oC 500اؼلق منافذ الفرن فً درجة 

 (. 4فً الشكل )

4- 

 

 (5الشكل )

إسرع فً تشؽٌل الفرن حتى ٌصل إلى 

 (.5( كما فً الشكل )oC 900درجة   )

5- 
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 (6الشكل) 

رفع سداد الفتحة العلٌا أو أي سداد آخر أ

للفرن لكً ٌدخل األوكسجٌن داخل الفرن 

 والٌتؽٌر لون القطع المفخورة  لكً ال

 (. 6تنتفخ جدران القطع كما فً الشكل )

6- 

كانت الطٌنة حمراء اما اذا كانت الطٌنة من  اذا oC 950فصل الكهرباء عن الفرن فً درجة أ

 نوع آخر فلها درجة حرارة اخرى

7-  

 -8 نظؾ مكان العمـــل 

 -المناقشـــــــــة :

               ؟  oC 200ٌحصل للقطع الفخارٌة داخل الفرن فً  ماذا -1

 ؟  oC 900هو سبب تلون القطع واالنتفاخ اذا لم ٌتم رفع سدادات الفرن فً درجة  ما -2

ٌمكن رفع سداد الفتحة العلٌا او اي سداد اخر للفرن لكً ٌدخل ..........داخل الفرن  -3

 الٌتؽٌر ...... المفخورة لكً 

 حتى ٌصل الى درجة حرارة ...... للتخلص من .....تشؽٌل الفرن .......  -4

9- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 ستمارة قائمة الفحصأ

                                                                                       :الجهة الفاحصة

 الثانٌة :المرحلة                                                       :أسم الطالـب

 الخزؾ والزجاج                                                              التخصص:

 تشؽٌل فرن الَفْخر -أسم التمرٌــــــن:

 

 اتالمالحظـــ

 

 األداء ةدرجـ

 

 ٌةالقٌاس ةالدرج

 

 الخطـــــــــــــــــوات

 

 ت

 -1 . إرتداء بدلة العمل 5%  

 -2 . رفع سداد فوهة الفرن العلٌا 10%  

 -3 . تشؽٌل الفرن ببطىء 15%  

 -4 . اؼالق منافذ الفرن 10%  

 -5 . األسراع فً تشؽٌل الفرن 15%  

 -6 . رفع سداد الفتحة العلٌا 15%  

 -7 . فصل الكهرباء عن الفرن 10%  

تنظٌؾ مكان العمل وإرجاع األدوات  5%  

 . إلى مكانها

8- 

 -9 .  الزمن المستؽرق 15%  

 :المجموع  

 :أسم الفاحص :التوقٌع

 

 التارٌخ
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 عملٌة تعبئة أفران الخزؾ باإلنتاج وطرق توزٌعه داخل الفرن: 2-1

 (  تبرٌد الفرن وتفرٌؽه من اإلنتاج .4 -1 -2)

 -:على تعتمد هذه العملٌة  

 تبرٌد الفرن بشكل تدرٌجً ألن االسراع فً التبرٌد ٌإدي إلى أن تظهر عٌوب فً األنتاح . -1

 تفرٌػ الفرن من اإلنتاج بعناٌة حتى التحصل اخطاء . -2

 

 

 

 

 

 ٌجب على الطالب أن ٌكون قادراً على أن: -أوالً: االهداؾ التعلٌمٌة :

 ٌقوم بتبرٌد الفرن وتفرٌؽه من اإلنتاج .       

 ثانٌاً : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد ( ، ) ُعدد ( ، ) أجهزة ( . 

 ورشة الخزؾ والزجاج . -1       

 فرن خزؾ كهربابـــــً. -2        

 ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معٌاراألداء ، الرسومات

 

 (1الشكل)

  إرتِد بدلة مناسبة لقٌاسك كما فً الشكل

(1 ) 

1- 

 (                                                     الزمن المخصص: ) ساعتان( 4رقم التمرٌن) 

 تبرٌد الفرن وتفرٌؽه من اإلنتاج . أسم التمرٌن :

 ورشة الخزؾ والزجاج -مكان التنفٌذ:
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عن اربع ساعات لكً تنخفض درجة  ابِق الفرن على وضعه بعد فصل الكهرباء عنه لمدة التقل

 الحرارة ببطىء . 

2- 

  

 (2الشكل)

ارفع سدادات الفرن من محلها 

واجعلهـــــــا مفتوحة لمدة خمس ساعات 

 حتى ال اخرى لكً ٌكون التبرٌد بطًء

القطـــــــع الخزفٌة كما فً الشكل  تتكسر

(2 .) 

3- 

 

 (3الشكل)

الفرن مسافة قلٌلة حتى ال  فتح بابأ

، كً ال تتفطر  مفاجاالتبرٌد ٌكون 

 (.3القطع كما فً الشكل )

4- 

 

 (4الشكل)

فتح باب الفرن بؤكمله فً الٌوم الثانً أ

 (. 4كما فً الشكل )

5- 
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 (5الشكل)

 

 

قم بتفرٌػ الرؾ األول من القطع الخزفٌة 

ٌسقط  مع مراعاة مسكها بحذر كً ال

الرؾ األعلى على بقٌة الرفوؾ وتتحطم 

 (. 5القطع الباقٌة كما فً الشكل)

 

6- 

 -7 كرر العملٌة بتفرٌػ باقً الرفوؾ من اإلنتاج. 

 -8 نظؾ المكان واألدوات وارجعها إلى مكانها. 

 -المناقشــــة :

 لماذا ترفع سدادات الفرن من محلها دون فتح الباب ؟ -1

 ؟  الفرن لتبرٌدهمتى تفتح باب   -2

ٌمكن ابقاء الفرن على وضعه بعد فصل الكهرباء عنه لمدة التقل عن ...... لكً تنخفض درجة حرارة ببطئ  -3

 . 

 افتح باب الفرن مسافة قلٌلة حتى الٌكون ...... كً التتفطر القطع . -4

 واجعلها مفتوحة لمدة ...... اخرى لكً ٌكون التبرٌد بطئ حتى الٌنكسر .  ارفع سدادات الفرن من محلها -5

 

 

   

9- 
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 استمارة قائمة الفحص

                                                                                        :الجهة الفاحصة

 الثانٌة :المرحلة                                                               :أسم الطالـــــــب

 الخزؾ والزجاج                                                              :التخـــــــــــصص

 تبرٌد الفرن وتفرٌؽه من اإلنتاج. -أسم التمرٌـــــــن:

 درجــــــة المالحظــــــات

 األداء

 الدرجـــــة

 القٌاســــٌة

 الخطـــــــــــــــــوات

 

 ت

 -1 .إرتداء بدلة العمل  8%  

بقاء الفرن على وضعه لمدة خمس ساعات بعد  10%  

 فصل الكهرباء عنه.

2- 

 -3 .رفع سدادات الفرن من محلها  10%  

 -4 .فتح باب الفرن مسافة قلٌلة  10%  

 -5 . بأكمله فً الٌوم الثانًفتح باب الفرن  10%  

 -6 .تفرٌػ الرؾ األول من القطع الخزفٌة  15%  

 -7 . تكرار عملٌة تفرٌػ الرفوؾ الباقٌة 15%  

  تنظٌؾ مكان العمل وإرجاع األدوات إلى مكانها 7%  

 

8- 

 -9 .الزمن المستؽرق  15%  

 :المجموع  

 :أسم الفاحص :التوقٌع

 :التارٌخ
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 عملٌة تعبئة أفران الخزؾ باإلنتاج وطرق توزٌعه داخل الفرن  :2-1

 أخطاء الفخر( 2 -2)

 :ـ علىهذه العملٌة تعتمد 

 إدي الى ان تظهر عٌوب فً االنتاج.ـ تبرٌد الفرن بشكل تدرٌجً ألن االسراع فً التبرٌد 1ٌ

 بعناٌة لكً التحصل اخطاء. ـ تفرٌػ الفرن من االنتاج 2

  

 

 

 

 ٌجب على الطالب أن ٌكون قادراً على أن: أوالً: االهداؾ التعلٌمٌة :

 وتالفٌها ومعالجتها.الَفْخر  ٌقوم بتشخٌص اخطاء

 ثانٌاً : التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد ( ، ) ُعدد ( ، ) أجهزة ( .

 ورشة الخزؾ والزجاج -1       

 طٌن خاص بالخـــــزؾ -2       

 الكوارتز أو مسحوق الفخار -3       

 قطع طٌنٌة جافة تماماً  -4       

 األداء ، الرسومات ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معٌار

 

 (1الشكل)

بدلة مناسبة لقٌاسك كما فً إرتِد 

 . ( 1)  الشكل

1- 

 (ساعات 3(                                                   الزمن المخصص: ) 5رقم التمرٌن ) 

 اخطـــــاء الَفْخر.أسم التمرٌن : 

 ورشة الخزؾ والزجاج. مكان التنفٌذ:
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 (2الشكل )

ضؾ مادة مسحوق الفخار أو أ

الفلنت للطٌن العالً  الكوارتز أو

تشقق  ٌحصل ال المطاطٌة لكً

 والتواء للقطع عند َفْخرها كما فـً 

 . ( 2الشكل ) 

2- 

 

 (3الشكل )

ٌختلط  الطٌن عن الجبس لكً ال بعدأ

معه وبالتالً تتفجر قطع من مساحات 

       الجسم عند َفْخره كما فً الشكل

 (3 .) 

3- 

 

 (4الشكل )

تاماً قبل  "جفؾ القطع الطٌنٌة جفافا

تتحطم  دخالها الفرن لَفْخرها لكً الإ

 (. 4عند الَفْخر كما فً الشكل )

4- 
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 (5الشكل )

القطع الطٌنٌة بالتدرج فً  َفْخرأ

تسرع فً َفْخرها  درجة الحرارة وال

تتفجر القطع عندما تتعرض  لكً ال

للصدمة الكهربابٌة كما فً الشكل 

(5 .) 

 

 

5- 

 

 (6الشكل )

 باعتناءراقب درجة حرارة الفرن 

تتعدى الحرارة الدرجة  الكً 

شبه  المطلوبة وبالتالً ٌصبح الفخار

 (.6)مزجج كما فً الشكل 

  

 

6- 

 

 (7الشكل)

برد الفرن بالتدرٌج بعد فصل 

تتشقق القطع  الكهرباء عنه لكً ال

 (.7الخزفٌة كما فً الشكل )

7- 

 -8 رجعها إلى مكانها نظؾ مكان العمل واألدوات وأ

 -المناقشـــــــة :

 كٌؾ تعالج المطاطٌة العالٌة للطٌن ؟-1

 ؟ بالتدرٌجلماذا ٌبرد الفرن المملوء باإلنتاج -2

9- 



41 
 

 

 ستمارة قائمة الفحصأ

                                                                                        :الجهة الفاحصة

 ةالثانٌ :المرحلة                       أسم الطالـــــــب:                              

 والزجاج                                                             الخزؾ  التخـــــــــــصص:

 اخطـــــاء الَفْخر -أسم التمرٌــــــن:

 درجــــــة المالحظــــــات

 األداء

 الدرجـــــة

 القٌاســــٌة

 ت الخطـــــــــــــــــوات

 -1 إرتداء بدلة العمل  5%  

الكوارتز إلى  أوإضافة مادة مسحوق الفخار  10%  

 الطٌن

2- 

 -3 إبعاد الطٌن عن الجبس  10%  

 -4 تجفٌؾ القطع الطٌنٌة جفافاً تاماً  15%  

القطع الطٌنٌة بالتدرٌج وعدم االسراع فً  َفْخر 15%  

 درجة الحرارة 

5- 

 -6 مراقبة الحرارة فً الفرن  15%  

 -7 تبرٌد الفرن بعد فصل الكهرباء عنه بالتدرٌج  10%  

تنظٌؾ مكان العمل واألدوات وإرجاعها إلى  5%  

 مكانها

8- 

 -9 الزمن المستؽرق 15%  

 :المجموع  

 :أسم الفاحص :التوقٌع

 :التارٌخ 
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 تصنٌع الحرارٌات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثالفصل ال

 

 : ل الثالثاهداؾ الفص

 -ٌتعرؾ الطالب على :

 كٌفٌة تحضٌر المواد الحرارٌة والتعرؾ على مراحل التصنٌع .-1

 . معرفة المعدات واللوازم الصناعٌة التً تستعمل فً صناعة الحرارٌات-2

  الثالث محتوٌات الفصل

 التمهٌد 3-1

 .الحراري الطابوق لصناعة ولٌةألا المواد تحضٌر 3-2

 التمرٌن االول:  تكسٌر الخامات.

 التمرٌن الثانً:  حرق المادة الخام . 

 التمرٌن الثالث: تكسٌر ونخل الكروك.

 التمرٌن الرابع:  خلط مكونات المواد الحرارٌة.

 .الحرارٌة المنتجات تشكٌل عملٌة3-3

 التمرٌن الخامس:  تشكٌل المنتجات الحرارٌة.

 عملٌات الحرق. 3-4

 التمرٌن السادس: عملٌة حرق المنتجات الحرارٌة.

 األسئلة.
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 الفصل الثالث

 تصنٌع الحرارٌات

  التمهٌــــد:  3-1

مقاومة للدرجات  ةعملٌات للحصول على مادة حرارٌإجراء العدٌد من التتم صناعة الحرارٌات ب    

كذلك  تصنٌعهاالمراد  المنتجاتنسب معٌنة ومحدودة على وفق وبخلط المواد وذلك بلٌة االحرارٌة الع

مواد رابطة لتسهٌل عملٌة الربط  ستعمالأو مضافة لتحسٌن الخواص الحرارٌةاستعمال المواد ال

ٌد البطًء للحصول على منتجات روالتب قوكذلك الحر هالمسٌطر علٌوتجفٌؾ الجٌد ال التشكٌل واجراءو

  .اهرٌةظحرارٌة خالٌة من العٌوب ال

 

 

 تحضٌر المواد االولٌة لصناعة الطابوق الحراري 3-2

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 استعمال الة تكسٌر الخامات والتعرؾ على الٌة عملها.أن ٌكون الطالب قادرا على 

       ساعة ( 2) الزمن المخصص :                                        1 رقم التمرٌن :

 تكسٌر المواد الخام الحرارٌةالتمرٌن :  أسم 

 الزجاجمكان التنفٌذ : ورشة الخزؾ و
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 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 كسارة فكٌة . -1

 . كتل من البوكساٌت والكاولٌنـ 2

 . وقطعة قماش فرشاة -3

 .حاوٌة بالستٌكٌة -4

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -: ثالثا

 

(1الشكل )  

جسمك . ل المالبمةإرتِد بدله العمل  

(0كما فً الشكل )  

 

 

 

 

 

 

1-  

 

 

(2الشكل )  

 البس كفوفاً واقٌة .

(. 0) كما  فً الشكل   

-2 
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 (: موقع ٌحتوي خامات البوكساٌت.3شكل )

 

 

 (4الشكل )

خامات الحرارٌة جلب الكتل الصخرٌة من الأ

( وأفرز الكتل التً لٌن)البوكساٌت والكاإ

تظهر فٌها اختالفات لونٌة كبٌرة واستبعدها 

 من العمل. 

 ةز خامات البوكساٌت والكاولٌن عادتجه

ٌتم  (3)شكل ة كبٌر ةٌعلى شكل كتل صخر

تزٌد اقطارها  إلى كتل ال تكسٌرها بمطرقه

ة الها فً الكسارخلكً ٌمكن اد cm 5 على

والشكل  .الفكٌة لؽرض تحوٌلها إلى مساحٌق

ت المؤخوذه من ٌكساوٌوضح كتل الب (4)

حوض وادي لالجزء الشمالً الشرقً 

العراقٌة بالقرب  نبارألظه افالحسٌنٌة فً محا

وادي  من منطقة تالقً وادي الحسٌنٌة مع

لومٌنا فً خام نسبة األ عدت حوران.

فاض نخا فضالً عنمعٌار الجودة  تالبوكساٌ

عة مفٌدة فً صناالؼٌر  دكاسٌألبعض ا

نا فً ٌنسبة االلوم حعموما تتراو حرارٌاتال

ن ت العراقً المكتشؾ إلى اآلٌاسالبوك

 ةستعمالها فً صناعأ ٌمكنالتً  ةوبالوفر

 % ألومٌنا 61 -50 بٌن  ت مااالحرارٌ

3-  

 

(5الشكل )  

الكسارة الفكٌة بمصدر الطاقة  إربط

الكهربابٌة وقم بتشؽٌل الكسارة مع تحدٌد 

فتحة خروج المسحوق المكسر إلى الحجم 

 (.5كما فً الشكل )  المطلوب

ضع الحاوٌة البالستٌكٌة أسفل الكسارة لجمع 

المساحٌق المارة ثم ابدأ بإدخال قطع 

البوكساٌت إلى الكسارة وهً مستمرة 

 بالعمل. 

4-  
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وأرجعها إلى مكانها مكان العمل و أدوات العملنظؾ   5-  

 المناقشة:

 . ماذا تعمل اذا لم تتمكن الكسارة من سحق الكتل الصخرٌة وهً فً داخلها؟0

 وماهً الخطوات ؟ع اذا امتألت الحاوٌة بالمساحٌق، . ماذا تصن0

 ؟ . ما اإلجراء الالزم لتالفً تشظً المساحٌق المكسرة من فتحة اإلدخال3

 ؟ . ماذا تتوقع أن ٌكون شكل الحبٌبات الخارجة من الكسارة4

6- 
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 استمارة قائمة الفحص  

:الجهة الفاحصة  

الثانٌة :المرحلة                 أسم الطالب :                                           

لزجاجالتخصص : الخزؾ وا  

  انحراريت انخبو انمىاد حكسير أسم التمرٌن:

 ت

 

الدرجة  الخطوات

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

1- . العمل بدلهإرتداء    5%    

2- مرحلة تحضٌر ادوات العمل والقطعة وتجهٌز  

.المكان  

10%    

3- . مرحلة تهٌئة الصخور الحرارٌة   10%    

4- %15 . مرحلة تكسٌر الكتل الكبٌرة     

5- مرحلة تشؽٌل الكسارة ووضع الحاوٌة  

. البالستٌكٌة  

15%    

6- %15 . مرحلة ادخال القطع الصخرٌة إلى الكسارة     

7- %10 تنظٌؾ الكسارة ومكان العمل وأدواته.     

8- . الزمن المخصص   20%    

:المجموع    

:أسم الفاحص :التوقٌع   

:التارٌخ  
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 الٌة عمله. أن ٌكون الطالب قادرا على استعمال فرن حرق الخامات والتعرؾ على     

 انخسهيالث انخؼهيميت -ثبنيب :

 . C 1400̊  كثر منأ درجة حرارة فرن حراري ٌصل الى -1

 . مسحوق البوكساٌت المكسر -2

 حاوٌة مقاومة للحرارة مصنوعة من االلومٌنا . -3

 كفوؾ مقاومة للحرارة. -4

 

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

 

 (1الشكل )

كما فً لجسمك.  العمل المالبمة إرتِد بدلة

 (.0الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

1- 

        ساعات ( 3) الزمن المخصص :                                               2 رقم التمرٌن :

 . أسم التمرٌن : حرق المواد الخام االولٌة 

 الزجاج  .مكان التنفٌذ : ورشة الخزؾ و

 



49 
 

 

 (2الشكل )                        

 لبس كفوفاً واقٌة مقاومة للحرارة.أ

 (. 0) كما  فً الشكل 

2- 

 

 

 

 (3الشكل )    

 

 

                 

الخام التً على ق المادة تهدؾ عملٌة حر

      تتراوح اقطارها ما بٌنو شكل كتل

cm 5-0  إلى الحصول على ( 3)شكل

 ةرقومست كماشنماده حرارٌة فاقدة لال

 .كٌمٌابٌا وفٌزٌابٌا تدعى )كروك(

ٌمكن أن تزٌد نسبة اضافتها إلى اكثر  

هذه كن زٌادة متقرٌبا وٌ % 51من 

حسب نوع التطبٌق نقصانها  الكمٌة او

أنها  المادة إال الرؼم من فابدة هذهعلى و

جسم الً على قوه تماسك ببشكل سل تإثر

ٌفضل أن تكون نسبتها  الحراري ولذلك ال

مادة  بإضافةتم تعوٌض ذلك  إذااال عالٌة 

 اخرى ؼٌر الماء ألن الماء ال ةرابط

ة قروحٌعمل على ربط الحبٌبات الم

كات الصودٌوم او ٌلٌاؾ مثال سفتض

 .سٌومتاوبت الاكٌلٌس

الحرق اما باستخدام أفران  ةتجرى عملٌ 

استمرار لضمان ب ةالماد قلٌبدواره او ت

تحول جمٌع اجزاء الماء إلى كروك 

 oC 1400 وعادة ما ٌكون الحرق لؽاٌة

إلى  تجمٌع البوكساٌ لضمان تحول

3- 
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 (4الشكل )                       

الكورندم والموالٌت وحصول حالة 

  االستقرار.

المستعملة فً  فرانٌوضح األ (4الشكل)

 .كتل المادة الخام حرق

 

 

 

 (5الشكل )                    

ضع الكتل الصؽٌرة من البوكساٌت على 

( وادخلها إلى 5)الشكل  حاوٌة االلومٌنا

الفرن ثم شؽل الفرن لكً ٌصعد بالتدرٌج 

وضمن برنامج معٌن حسب نوع الفرن 

وحجمه وٌفضل أن ٌكون معدل الصعود 

مناسبا الكتمال عملٌة التحول الكٌمٌابً 

للمادة الحرارٌة إلى أن ٌصل الفرن إلى 

   . oC 1400درجة حرارة 

4- 

الفرن ودعه ٌبرد إلى أن ٌصل  طفىءأ 

إلى درجة حرارة الؽرفة ثم اخرج 

الحاوٌة من الفرن لتحصل على قطع 

 البوكساٌت المحروق )كروك(.

5- 

 -6 نظؾ الحاوٌة و مكان العمل و أدواته وأرجعها إلى مكانها.

 المناقشة:

 . ما التؽٌرات التً تحصل فً التركٌب الكٌمٌابً للبوكساٌت نتٌجة الحرق ؟0

 . لماذا تحصل تكسرات وشقوق فً الكتل الصخرٌة بعد الحرق ؟0

 فضل تحوٌل مسحوق البوكساٌت أم كتل البوكساٌت إلى الكروك؟ أل. هل من ا3

7- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ  

 :الجهة الفاحصة

 الثانٌة :المرحلة      أسم الطالب :                                          

 لزجاجالخزؾ وا خصص :الت

 حرق المواد الخام األولٌة أسم التمرٌن:

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

   %5 والكفوؾ الحرارٌة العمل بدلهإرتداء  -1

   %10 مرحلة تحضٌر الكتل الصخرٌة  -2

   %10 مرحلة تجهٌز الفرن -3

   %15 مرحلة تشؽٌل الفرن وبرمجته -4

   %15 مرحلة تبرٌد الفرن -5

   %15  مرحلة اخراج الكتل الصخرٌة من الفرن -6

   %10 تنظٌؾ الحاوٌة ومكان العمل وأدواته. -7

   %20 الزمن المخصص -8

 :المجموع

 

  

 :أسم الفاحص

 

 :التوقٌع

 :التارٌخ
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادرا على استعمال الكسارة وهزاز النخل والتعرؾ على الٌة عملهما.

 انخسهيالث انخؼهيميت -ثبنيب :

 كسارة فكٌة . -1

 .سٌت مناخل مع هزاز كهربابً -2

 حاوٌة بالستٌكٌة. -3

 كفوؾ وفرش تنظٌؾ. -4

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

 

 

 (1الشكل )

كما لجسمك .  العمل المالبمة إرتِد بدلة

 (.0فً الشكل )

1- 

 

 (2الشكل )

 البس كفوفاً واقٌة.

 (. 0كما  فً الشكل ) 

2- 

        ساعات ( 3)  الزمن المخصص :                                    3 رقم التمرٌن :

 أسم التمرٌن : تكسٌر ونخل الكروك 

 كان التنفٌذ : ورشة الخزؾ والزجاجم
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 (3الشكل )

 ت،خام البوكساٌل قاء عملٌة الحررجأبعد 

ٌتم تكسٌر الكتل المحروقة وتحوٌلها إلى 

صؽر بتؽٌٌر فتحة الكسارة الفكٌة أكتل 

)اتبع الخطوات فً  mm 5بحدود لتكون 

جراء عملٌة التكسٌر أوبعد  .(0التمرٌن 

ستعمال عدد من اٌتم نخل المساحٌق ب

  mm 5تتراوح بٌن  (3)شكل  لخالمنا

أن ٌكون التوزٌع  وٌمكن mm 50 إلى

 تللبوكساٌ الحبٌبً )التدرج الحبٌبً(

  (.0فً الجدول )كما المعروؾ 

3- 

 

 (0جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وٌة الوزنٌة للمادة المتجمعةالمئالنسبة ا قطر المادة المتجمعة

 % 1اقل من   mm 5  اكبر من

5mm > 2.8< القطر mm 5 – 10% 

2.8 mm > 2.5< القطر  mm   10اقل من % 

2.5 mm > 1.4< القطر mm 10 – 15% 

1.4 mm > 0.3< القطر mm 20 – 30% 

0.3 mm > 0.05< القطر mm 30 – 40% 

 mm 40 – 50% 0.05 القطر اصؽر من
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 (4الشكل )

جراء عملٌة النخل باستعمال سٌت بعد أ

اخل والهزاز ستكون هناك مساحٌق نالم

متجمعة على المناخل، قم بافراؼها فً 

حاوٌات بالستٌكٌة وثبت علٌها معدل 

، الذي ( 4كما فً الشكل )الحجم الحبٌبً 

 ٌحسب من العالقة:

    
     
 

 

: R2: معدل الحجم الحبٌبً،  Ravحٌث 

قطر المنخل المارة منه الحبٌبات 

المنخل المتبقٌة علٌه : قطر R1)العلوي(،  

 الحبٌبات )السفلً(.

4- 

 

 (5شكل )

ختر النسب المبوٌة للمساحٌق وفق أ

المعدالت الواردة فً الجدول اعاله 

( وباستعمال مٌزان حساس 3)الخطوة 

 (.5)شكل 

5- 

 

 (6شكل )

ستعمال جهاز التنظٌؾ نظؾ المناخل بؤ

( ثم 6بالموجات فوق الصوتٌة )شكل 

وأرجعها إلى  أدواته مكان العمل ونظؾ 

 مكانها 

6- 
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 المناقشة:

 م خشنة؟. اٌهما أفضل تكسٌر المساحٌق إلى ناعمة أ0

زاز الكهربابً مزوداً بخاصٌتً األهتزاز المستمر والمتناوب، أٌهما . اذا كان جهاز اله0

 فضل؟أ

خرى ؼٌر حوض التنظٌؾ بالموجات فوق الصوتٌة . لماذا ال ٌمكن استعمال أدوات أ3

 ؟  لتنظٌؾ المناخل

 اختر النسبة المبوٌة للمساحٌق وفق المعدالت الواردة وذلك باستعمال ....... -4

 ٌمكن تنظٌؾ المناخل باستعمال جهاز التنظٌؾ وهو ......... -5

7- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ

 :الجهة الفاحصة

 الثانٌة :المرحلة                                              أسم الطالب :

 زجاجالتخصص : الخزؾ وال

 الكروك ونخل تكسٌر أسم التمرٌن:

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 . والكفوؾ  العمل بدلةإرتداء  -1

   %10 . مرحلة تحضٌر الكتل الصخرٌة المحروقة  -2

   %10 . مرحلة ربط وتهٌئة الكسارة -3

   %15 . مرحلة تشؽٌل الكسارة وتكسٌر الكروك -4

   %15 . عداد الهزاز والمناخلمرحلة أ -5

   %15 .  مرحلة النخل وحفظ المساحٌق -6

   %10 تنظٌؾ المناخل والكسارة ومكان وأدوات العمل. -7

   %20 . الزمن المخصص -8

 :المجموع

 

  

 :الفاحصأسم 

 

 :التوقٌع

 :التارٌخ
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 ٌكون الطالب قادرا على استعمال جهاز الخلط والتعرؾ على المواد الالزمة لصناعة الحرارٌات. أن

 انخسهيالث انخؼهيميت -ثبنيب :

 جهاز خالط . -1

 .مساحٌق كروك مدرجة ، خام الكاولٌن الناعم، سٌلٌكات الصودٌوم -2

 حاوٌة بالستٌكٌة. -3

 كفوؾ وفرش تنظٌؾ. -4

 النقاط الحاكمة ، الرسوماتخطوات العمل ،  -ثالثا :

 

 (1الشكل )

كما لجسمك .  إرتِد بدله العمل المالبمة

 (.0فً الشكل )

1- 

       ساعات ( 3)الزمن المخصص :                                     4رقم التمرٌن : 

  خلط مكونات المواد الحرارٌةأسم التمرٌن : 

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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 (2الشكل )

 لبس كفوفاً واقٌة.أ

 (. 0) فً الشكل  كما 

2- 

 

 

 (3الشكل )

 

 

 (4الشكل  )

صبحت أن المادة إالبوكساٌت ف قبعد حر

 لكولذ (3)شكل  لخاصٌة اللدونة فاقدة

طٌان لدنة وعادة ما تكون أضافة أٌجب 

 ةقروحما من نفس انواع المادة المإ

 ن)بوكساٌت ؼٌر محروق( او طٌ

كون عبارة عن ٌوٌجب أن  نالكاولٌ

وبنسبة  (µm 50قل من أناعمة) قمساحٌ

وبعد  % 05 إلى % 01ما بٌن  تتراوح

 ٌمكن اضافة نسبة المزجعملٌة  اءاجر

من الماء لزٌادة لدونة الخلطة وتعتمد 

على طبٌعة المادة الخام نسبة االضافة 

قوى التالصق بٌن الحبٌبات دة كن زٌاموٌ

لٌكات الصودٌوم بنسبة ٌبإضافه س

لٌكات ٌس ضاؾت او %01 التتجاوز

ٌوضح (  4 ) الشكل .البوتاسٌوم أحٌانا

فً عملٌة خلط  عملخالط المستال

 .المساحٌق

3- 
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 (5)الشكل 

ٌة مزج مسحوق الكروك جراء عملبعد أ

ٌمكن اضافة   % 51بنسبة وزنٌة 

 %31بوكساٌت ؼٌرمحروق بنسبة 

  وكاولٌن ابٌض ؼٌر محروق وبنسبة 

ثم توضع الخلطة فً الخالط  % 01

وٌشؽل الخالط ثم تضاؾ كمٌة من 

لٌكات الصودٌوم بالتدرٌج )كثافة ٌس

لتكون الخلطة  ( g/cm3 1.25السٌلٌكات 

الحرارٌة متجانسة وجاهزة لمرحلة 

 (.5التشكٌل )شكل 

4- 

  

 

 (6شكل )

حفظ الخلطة فً حاوٌة بالستٌكٌة أ

وٌفضل حفظها اوال فً كٌس ناٌلون ٌفرغ 

ب من الهواء للتقلٌل من الجفاؾ والتصل

 (. 6خر )شكل الستعمالها فً وقت أ

 

5- 

 -6 وأرجعها إلى مكانها.  العملمكان وأدوات نظؾ حاوٌة الخالط  ثم نظؾ 

 المناقشة:

 ؟ محروقالضافة الكاولٌن ؼٌر . ماذا ٌحصل للخلطة عند أ0

 ؟ فضل زٌادة كثافة السٌلٌكات المضافة ام تقلٌلها وزٌادة المحتوى المابً للخلطة. هل من األ0

 ؟  . كٌؾ تستطٌع تقدٌر كمٌة السٌلٌكات المضافة والمالبمة للخلطة3

7- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ  

 :الجهة الفاحصة

 الثانٌة :المرحلة      أسم الطالب :                                          

 زجاجالتخصص : الخزؾ وال

 خلط مكونات المواد الحرارٌة أسم التمرٌن:

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 والكفوؾ  العمل بدلهإرتداء  -1

   %10 مرحلة تحضٌر المواد األولٌة والمادة الرابطة  -2

   %15 مرحلة تحدٌد النسب المئوٌة لمواد الخلطة -3

   %10 مرحلة ربط وتهٌئة الخالط -4

   %15 تشؽٌل الخالط واضافة المواد األولٌة والرابطة -5

   %15 مرحلة اخراج الخلطة وحفظها فً الحاوٌة -6

   %10 تنظٌؾ المناخل والكسارة ومكان وأدوات العمل. -7

   %20 الزمن المخصص -8

 :المجموع

 

  

 :أسم الفاحص

 

 :التوقٌع

 :التارٌخ
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 تشكٌل المنتجات الحرارٌة عملٌة 3-3

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 ٌكون الطالب قادرا على استعمال طرق تشكٌل المنتجات الحرارٌة. أن

 انخسهيالث انخؼهيميت -ثبنيب :

 قوالب معدنٌة اسطوانٌة او مكعبة . -1

 .مكبس هاٌدرولٌكً -2

 حاوٌة بالستٌكٌة. -3

 كفوؾ وفرش تنظٌؾ. -4

  مالعق معدنٌة.-5

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

 

 (1الشكل )

لجسمك .  المالبمةالعمل  ’بدلإرتِد 

 (.0كما فً الشكل )

 

 

 

1- 

 

 (2الشكل )

 لبس كفوفاً واقٌة.أ

 (. 0) كما  فً الشكل 

2- 

       ساعات ( 3) الزمن المخصص :                                     5رقم التمرٌن : 

  تشكٌل المنتجات الحرارٌةأسم التمرٌن :  

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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 (3الشكل )

 

 

 (4الشكل )

بعد تهٌبة المساحٌق الرطبة ٌمكن 

و مكعب( أستعمال قالب )أسطوانً أ

 ،( مع مكبس هٌدرولٌك3ًالشكل )

 عملٌة كبس الخلطة جراءال ( 4) شكل

الحرارٌة بالكبس المحوري وٌمكن 

جراء عملٌة الكبس باستعمال قوى أ

ٌتم تحدٌد القوة االفضل من مختلفة و

قصى كثافة للمكبوسة دون خالل أ

صول عملٌة التشوه او التكسر عند ح

 ستعمال قوى كبٌرة. أ

 PVAقم بتزٌٌت اجزاء القالب بمادة 

جداً ثم ضع  و البارافٌن وبطبقة رقٌقةأ

فلً داخل القالب االسطوانً البنج الس

و المكعب بعدها ضع كمٌة مناسبة أ

ن الخلطة الحرارٌة داخل القالب م

ستعمال ملعقة مختبرٌة وادخل البنج بؤ

 هالعلوي داخل االسطوانة مع تحرٌك

بشكل دابري لضمان سطح متجانس 

 للمكبوسة.

3- 

 

 (5الشكل )

بعد تجهٌز المادة الحرارٌة داخل 

القالب ٌتم وضعها بٌن فكً المكبس 

الهاٌدرولٌكً وٌؽلق مفتاح المكبس 

وتسلط قوة كبس وبقوة محددة تعتمد 

على قطر القالب وتترك لفترة زمنٌة 

مناسبة تحت الكبس ثم ٌفتح مفتاح 

لٌكً وتستخرج المكبس الهاٌدرو

 (  5شكل )المكبوسة من القالب، 

4- 
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وباستعمال قالب مكعب. ثم اترك المكبوسات لتجؾ فً جو  4المراحل فً الخطوة  كرر

 الؽرفة وبدرجة حرارة الؽرفة.

5- 

 -6 وأرجعها إلى مكانها.  عملة  ثم نظؾ مكان العمل و أدوات العملنظؾ القوالب المست

 المناقشة:

 ؟ ثناء الكبس. كٌؾ ٌمكن تقلٌل األحتكاك بٌن أجزاء القوالب أ0

 ؟ . هل زمن بقاء القالب تحت الكبس له تؤثٌر على كثافة المكبوسة0

 ؟  . كٌؾ تستطٌع تقدٌر كمٌة السٌلٌكات المضافة والمالبمة للخلطة3

7- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ  

 الجهة الفاحصة

 الثانٌة :المرحلة        أسم الطالب :                                         

 زجاجالتخصص : الخزؾ وال

 تشكٌل المنتجات الحرارٌة أسم التمرٌن:

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 . والكفوؾ  العمل بدلهإرتداء  -1

   %15 . مرحلة تحضٌر قوالب الكبس والتزٌٌت -2

   %15 . مرحلة وضع الخلطة الحرارٌة فً القالب -3

   %15 . مرحلة كبس العٌنات -4

   %10 . مرحلة استخراج العٌنات -5

   %10 . مرحلة نقل المكبوسات إلى مرحلة التجفٌؾ -6

   %10 تنظٌؾ القوالب ومكان وأدوات العمل. -7

   %20 . الزمن المخصص -8

 :المجموع

 

  

 :أسم الفاحص

 

 :التوقٌع

 :التارٌخ
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 عملٌات الحرق 3-4

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادرا على استعمال أفران حرق الحرارٌات.

 انخؼهيميتانخسهيالث  -ثبنيب :

 . 1500C̊  فرن حرق حراري ٌصل  لؽاٌة  -1

 .قاعدة سٌرامٌكٌة من االلومٌنا -2

 كفوؾ حرارٌة . -3

 ومٌزان حساس. قدمة )ورنٌة ( -4

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

 

 (1الشكل )

كما جسمك . ل المالبمةإرتِد بدله العمل 

 (.0فً الشكل )

1- 

 

 (2)الشكل 

 لبس كفوفاً حرارٌة واقٌة.أ

 (. 0) كما  فً الشكل 

2- 

        ساعات ( 3)  الزمن المخصص :                                    6التمرٌن : رقم 

  حرق المنتجات الحرارٌةأسم التمرٌن :  

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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 (3الشكل )

تجرى عملٌة حرق المكبوسات 

  الحرارٌة بإستعمال أفران تلبٌد شكل

 1400oC( وبدرجة حرارة حرق 3)

وبزمن انضاج مالبم )ساعتٌن على 

قل( وٌجب أن ال تجرى عملٌة األ

التلبٌد بسرعة لكً ال تحصل شقوق 

ذلك تجرى المنتجات كمجهرٌة فً 

كمال عملٌة عملٌة التبرٌد ببطىء أل

 التبلور لالطوار السٌرامٌكٌة الناشبة.

3- 

 

 

 (4الشكل )

 

 

 (5الشكل )

بعد انجاز مرحلة تشكٌل المنتجات 

واجراء عملٌة التجفٌؾ ٌتم الحرارٌة 

بعاد ووزن نماذج من تقٌٌس أ

المنتجات لحساب كثافة ومقدار 

ج نتٌجة تلك النماذ االنكماش فً ابعاد

ومٌزان  القدمةستعمال الحرق بؤ

 (.4)شكل  حساس

4- 

دخال العٌنات إلى داخل الفرن ٌتم أ

وترتٌبها بشكل منتظم وموزعة داخل 

( ثم شؽل الفرن  5 الفرن )شكل

ي وارفع درجة الحرارة بمعدل رالحرا

نضاج مناسبٌن وبعد أصعود وزمن 

الفرن ودعه ٌبرد  طفىءأاالنضاج 

بالتدرٌج. بعد أن تصل درجة الحرارة 

فتح باب أإلى درجة حرارة الؽرفة 

الفرن وابدأ باخراج العٌنات من الفرن 

االبعاد والكتلة لنفس  بقٌاسوقم 

 ها قبل الحرق.قٌاسالعٌنات التً تم 

5- 
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 -6 نظؾ الفرن والقاعدة التً تم حرق العٌنات علٌها. 

 المناقشة:

 ؟ هاقٌاسحسب االنكماش فً الحجم والفقدان فً الكتلة نتٌجة الحرق للنماذج التً تم . أ0

 ؟ . هل ٌمكن زٌادة زمن االنضاج بدل رفع درجة الحرارة لتحقٌق التلبٌد0

 ؟  خراج المنتجات وهً ساخنةأ. ما المخاطر التً تتوقعها اذا تم 3

 اجب بكلمة صح او خطؤ  -

 اخل الفرن وترتٌبها بشكل عشوابً موزعة داخل الفرن .ٌتم ادخال العٌنات الى د -0

 ٌجب ان تجري العملٌة التبلٌد لكً التحصل شقوق مجهرٌة فً المنتجات . -0

7- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ  

 :الجهة الفاحصة

 الثانٌة :المرحلة     أسم الطالب :                                          

 زجاجالتخصص : الخزؾ وال

 حرق المنتجات الحرارٌة أسم التمرٌن:

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 .والكفوؾ الحرارٌة  العمل بدلةإرتداء  -1

   %10 . مرحلة تحضٌر الفرن والقاعدة الحرارٌة -2

   %15 . بعاد والوزن قبل الحرقتقٌٌس األ -3

   %10 . دخال العٌنات إلى الفرنأ -4

   %15 . مرحلة تشؽٌل الفرن واجراء الحرق -5

   %10 . خراج العٌناتمرحلة إطفاء الفرن وأ -6

   %10 . بعد الحرق القٌاسمرحلة اخراج العٌنات واجراء  -7

   %5 تنظٌؾ الفرن والقاعدة ومكان وأدوات العمل. -8

   %20 الزمن المخصص -9

   :المجموع

 :التوقٌع :أسم الفاحص

 :التارٌخ
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 الفصل الثالث سئلةأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ذكر خمسة تطبٌقات للحرارٌات المستعملة فً الصن؟أ-1

ماذا تتوقع أن تكون  % 70لومٌنا فً خامات البوكساٌت اكثر من اذا كانت نسبة األ-2

 ؟ طوار الناشبة بعد الحرقاأل

البوتاسٌوم كمادة الصقة فً  م سٌلٌكاتأٌهما أفضل أستعمال سٌلٌكات الصودٌوم أ-3

 ؟ حرارٌات البوكساٌت

ستعمال مساحٌق متدرجة بدل من الثابتة فً الحجم ما هً الفابدة المتوخاة من أ-4

 ؟ الحبٌبً
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 عملٌة التزجٌج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 ع :ــــــــــهداؾ الفصل الرابأ

 ن ٌتعرؾ الطالب على :أمن المتوقع 

 طرٌقة تزجٌج االجسام الخزفٌة.على التدرٌب -1

 التدرٌب على تزجٌج المنتجات المفخورة .-2

 التدرٌب على عملٌات الزخرفة بالزجاج.-3

 محتوٌات الفصل الرابع 

 تمــــهـٌد:ال

 تهٌئة المواد الضرورٌة للتزجٌج.( 4-1) 

 تحضٌر مادة التزجٌج. (1تمرٌن رقم ) 

 . المختلفة طرق التزجٌج ستخدامبأتزجٌج المنتجات المفخورة  (4-2)

 التزجٌج بالتؽطٌس. (4-2-1) 

 التزجٌج بالتؽطٌس. (2تمرٌن رقم ) 

 التزجٌج بالسكب. (4-2-2) 

 التزجٌج بالسكب. (3تمرٌن رقم ) 

 التزجٌج بالرش.         (4-2-3)

 التزجٌج بالرش. (4) تمرٌن رقم

 انخسخيح ببسخخذاو انفرشبة.   (4-2-4)

  الفرشاة. ستخدامبأالتزجٌج  (5) تمرٌن رقم

  زخرفة الزجاج . (4-3)

 زخرفة الزجاج (6) تمرٌن رقم
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 الفصل الرابع

 التزجٌج

 تمهٌـد:

صورة معلق عادة على التزجٌج  ٌكونو الفخاري طبقة منتظمة تؽطى سطح الجسم التزجٌج هو

الماء وبعد أن ٌؽطى الجسم بهذا المعلق ٌجؾ وٌبقى التزجٌج على شكل طبقة  فًجٌج لمكونات التز

رقٌقة وعند الحرٌق تتفاعل مكونات التزجٌج وتنصهر لتكون طبقة رقٌقة من الزجاج . والفرق االساسى 

ٌعد  أو حتى نسبة صؽٌرة منها بٌنما ألومٌنا يو وجود األلومٌنا فالزجاج ال ٌحوبٌن الزجاج والتزجٌج ه

 االلومٌنا هو المكون األساس للتزجٌج .
 حتاج إلى بعض الممارساتتحد كبٌر فً الخطوات، ولكن  إلىبسٌطة  هً :عملٌة التزجٌج

ٌنتشر المعلق على سطح الجسم الصقٌل بالفرشاة سواء حٌث للحصول على سماكة صحٌحة وسالسة 

ٌة المطلٌة ثم توضع فً فرن ولدرجات حرارة عالٌة ومن ثم ٌخرج لٌتم األجزاء الداخلٌة أو الخارج

 تبرٌده.
التزجٌج مهم من الناحٌة الوظٌفٌة وخاصة خزؾ السفن لعدم سماحة بمرور السوابل بسبب مسامٌته 

وكما ٌستخدم فً طالء األوانً الفخارٌة والخزفٌة فضالً عن الجانب الجمالً لٌشمل مجموعة من 

قبل البدء  مع التلوٌن النهابً وٌكون السطح أملساً وجافاً  المعةالزخارؾ السطحٌة ذات اللمعان أو ؼٌر 

 بالتزجٌج.
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 تهٌئة المواد الضرورٌة للتزجٌج : (4-1)

إن العمل المصقول له جمالٌة وان األدوات الجٌدة مفتاح النجاح ، لهذا نحتاج إلى أنواع مختلفة 

( تكفً ألؼلب  mm 25( إما الفرشاة بعرض )mm 55من ألفرش حٌث تكون فرشاة الصقل بعرض )

 السطوح.

ٌجب شراء فرشاة مختلفة لكل عملٌة تزجٌج لتجنب الؽسٌل بعد كل مرة .الصلصال القاتم اللون لهذا 

المحتوي على المنؽنٌز ال ٌحتاج لعملٌة تزجٌج لكونه ٌحوي التباٌن اللونً واللمعان الخاص به ، لكن 

 عملٌة التزجٌج مطلوبة للصلصال االبٌض او المشوي بصورة خفٌفة .

أزرق  كسٌد الكوبلت ٌعطً لونج لتكسبها ألواناً حٌث أن اضافة أوادة التزجٌكاسٌد إلى متضاؾ األ

كسٌد فتعطً اللون األخضر بٌنما ٌعطً أو كاسٌد الكروم والنحاسوأوكسٌد الحدٌد ٌعطً لوناً أحمر، إما أ

حٌث ٌمزج المسحوق مع الماء وبكثافة مناسبة وٌحفظ المزٌج فً جرة محكمة  . المنؽنٌز اللون البنً

 إلؼالق لؽرض استعماله مرة ثانٌة ، وإذا جؾ أو أصبح صلباً ٌضاؾ له الماء.ا

 

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 ٌكون الطالب قادرا على تحضٌر مادة التزجٌج لتزجٌج االعمال الفنٌة .أن 

 التسهٌالت التعلٌمٌة -ثانٌا :

 .بالستٌكً  أناء  -1

 قطعة فخارٌة. -2

 مسحوق الزجاج الشفاؾ . -3

 خر .أوكسٌد الحدٌد او أوكسٌد النحاس أو أي أوكسٌد أ -4

 ماء.  -5

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

 ساعات       3الزمن المخصص :                                     1رقم التمرٌن :

 تحضٌر مادة التزجٌج اسم التمرٌن : 

 والزجاجورشة الخزؾ  مكان التنفٌذ :
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 (1الشكل )

المالبمة لجسمك كما فً  العمل إرتِد بدلة

 (0الشكل )

1- 

 

 

 (2الشكل )

زن كؽم  واحد من مسحوق الزجاج الشفاؾ 

كما فً الشكل   البالستٌكًوضعه فً الوعاء 

(0)  . 

2- 

 

 

 (3الشكل )

( وضعه فوق g 31وكسٌد )ألازن كمٌة من 

لكً ٌكسب اللون للزجاج   الزجاج  الشفاؾ

 . (3كما فً الشكل )

3- 
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 (4الشكل )

 خلطهأضؾ الماء فوق مسحوق الزجاج وأ

لكً ال ٌصبح الزجاج  ن ٌصبح رابقاً الى أ

 ( .4خفٌفاً كما فً الشكل )

 

4- 

 -5 وأرجعها إلى مكانها مكان العمل و أدوات العملنظؾ 

 المناقشة:

 . لماذا ٌستخدم وعاء بالستٌكً عند الخلط ؟0

 ؟ . لماذا نضع االوكسٌد على مسحوق الزجاج0

 ؟ . كٌؾ ٌكون محلول الزجاج عند وضع الماء علٌه3

6- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ

 الجهة الفاحصة

 الثانٌة :المرحلة                                    اسم الطالب :           

 لزجاجالتخصص : الخزؾ وا

 ححضير مبدة انخسخيحالتدرٌب على  : اسم التمرٌن

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 . العمل بدلهرتداء أ -1

   %15 مرحلة وزن مسحوق الزجاج. -2

   %10 مرحلة وضع مسحوق الزجاج فً وعاء بالستٌكً . -3

   %15 وكسٌد .مرحلة وزن األ -4

   %10 وكسٌد.مرحلة خلط مسحوق الزجاج مع األ -5

   %15 . ضافة الماء للخلٌط لٌكون رائقمرحلة أ -6

   %10 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل. -7

   %20 الزمن المخصص -8

   :المجموع

 :التوقٌع :اسم الفاحص

 :التارٌخ

قل منها ٌعٌد أ( و6(،)4(،)2ناجحاً فً الفقرة ) % على ان ٌكون60التمرٌن  جتٌازألدنى ألالدرجة ا

 الطالب الخطوات التً رسب بها.
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 التالٌة: طرق التزجٌج ستخدامبأتزجٌج المنتجات المفخورة (  4-2)

 ( التزجٌج بالتؽطٌس 4-2-1)

 هذه الطرٌقة لتزجٌج اإلعمال الفخارٌة وتمتاز هذه الطرٌقة باآلتً:تستعمل 

 فٌها األعمال الفخارٌة صؽٌرة الحجم. تستعمل -1

 أعداد كمٌة كبٌرة من محلول التزجٌج. -2

 أسرع طرٌقة للتزجٌج .  -3

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادرا على تزجٌج القطع الفخارٌة بطرٌقة التؽطٌس.

 التسهٌالت التعلٌمٌة -ثانٌا :

 .بالستٌكً  أناء  -1

 قطعة فخارٌة. -2

 مادة تزجٌج سابلة. -3

 األسفنج . من قطعة -4

 فرشاة . -5

 منضدة حدٌدٌة  -6

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -: ثالثا

 

 

 

 

 (1الشكل )

المالبمة لجسمك كما فً  العمل إرتِد بدلة

 (0الشكل )

1- 

 ساعات 4الزمن المخصص :                                                     2رقم التمرٌن : 

 التزجٌج بالتؽطٌساسم التمرٌن : 

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 

 



77 
 

 

 (2الشكل )

رٌة ونظفها من ء القطعة الفخاهٌى

ستخدام قطعة من األتربة والؽبار بؤ

 (0كما فً الشكل )األسفنج 

2- 

 

 

 (3الشكل )

أناءاً بالستٌكٌاً عمٌقاً ذا فوهة  إحضر

ع الماء واسعة وضع فٌه مادة التزجٌج م

صبع ٌعلق فٌه  لٌكون رابقاً عند ؼمس األ

 (3كما فً الشكل )

 

 

 

3- 

 -4 (5كما فً الشكل ) ؼطس القطعة الفخارٌة فً اإلناء الحاوي على مادة التزجٌج أ

 

 

 

 

 (6الشكل )

ضع القطعة الفخارٌة على منضدة 

حدٌدٌة كً تجؾ من مادة التزجٌج لفترة 

 ( . 6كما فً الشكل )زمنٌة معٌنة 

 

 

  

5- 
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 (7الشكل  )

ستخدام نظؾ القطعة من مادة التزجٌج بؤ

الفرشاة المناسبة  وأزل أثار األصابع 

 ( .7كما فً الشكل )

6- 

 8 .إلى مكانها  مكان العمل و أدوات العمل وأرجعهانظؾ 

 المناقشة:

 . ما صفات اإلناء الخاص بالتؽطٌس ؟0

 ؟ . كٌؾ ٌمكن إزالة أثار األصابع0

 ؟ . ما الؽاٌة من وضع القطعة الفخارٌة المزججة على منضدة حدٌدٌة3

 

9 
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 ستمارة قائمة الفحصأ  

 :الجهة الفاحصة

 الثانٌةالمرحلة :                                                   اسم الطالب :

 الخزؾ والفخارالتخصص : 

 التزجٌج بالتؽطٌسالتدرٌب على كٌفٌة  اسم التمرٌن:

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 العمل بدلةرتداء أ -1

   %5 تنظٌؾ وتحضٌر القطع الفخارٌة مسبقاً  مرحلة -2

   %15 ومادة التزجٌج . تحضٌر أناء التؽطٌس ةمرحل -3

   %15 مرحلة وضع الماء على مادة التزجٌج لٌصبح رائقاً  -4

   %15 مرحلة تؽطٌس القطع الفخارٌة بمادة التزجٌج . -5

   %15  مرحلة وضع القطع الفخارٌة على منضدة حدٌدٌة. -6

   %10 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل. -7

   %20 الزمن المخصص -8

   :المجموع

 :التوقٌع :اسم الفاحص

 :التارٌخ

قل منها ٌعٌد أ( و6(،)5(،)3ن ٌكون ناجحاً فً الفقرة )أ% على 60جتٌاز التمرٌن ألدنى ألالدرجة ا

 الطالب الخطوات التً رسب بها.
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  :( التزجٌج بالسكب4-2-2)

 تستخدم هذه الطرٌقة للقطع الكبٌرة الحجم . -1

 مادة التزجٌج ٌجب أن تكون ذات كثافة جٌدة . -2

 كبٌرة من مادة التزجٌج. تحتاج إلى كمٌة -3

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادرا على تزجٌج القطع الفخارٌة بطرٌقة السكب.

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 .بالستٌكً  أناء  -1

 قطعة فخارٌة. -2

 مسحوق الزجاج. -3

 ماء. -4

 وعاء بالستٌكً صؽٌر. -5

 منضدة حدٌدٌة . -6

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

  

 

 

 

 

 

 (1الشكل )

المالبمة لجسمك كما  العمل إرتِد بدلة

 (0فً الشكل )

1- 

      (ساعات  3 ) الزمن المخصص :                                    3رقم التمرٌن : 

 : التزجٌج بالسكباسم التمرٌن  

 : ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ 
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هٌىء أناءاً بالستٌكٌاً عمٌقاً ذا فوهة واسعة وضع فٌه مسحوق التزجٌج مع الماء لٌكون 

 صبع ٌعلق فٌه  .ألرابقاً عند ؼمس ا

2- 

ثناء عملٌة السكب فً السكب لكً ال ٌسقط رابق التزجٌج أناء ضع القطعة الفخارٌة فوق أ

 داخل الوعاء البالستٌكً .

3- 

 

 

 

 

 

 

 

 (2الشكل )

ى القطعة سكب الزجاج علأ

الفخارٌة بوساطة الوعاء 

البالستٌكً الصؽٌر لكً ٌتوزع 

كما فً الشكل الزجاج  بالتساوي 

(0) .  

4- 

 -5 فوق المنضدة الحدٌدٌة لتجؾ مادة التزجٌج. ضع القطعة الفخارٌة المتزججة

 -6 وأرجعها إلى مكانها. مكان العمل و أدوات العملنظؾ 

 المناقشة:

 همٌة وضع وعاء بالستٌكً صؽٌر؟. ما أ0

 ناء السكب؟ما سبب وضع القطعة الفخارٌة فوق أ. 0

7- 
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قل منها ٌعٌد أ( و6(،)5(،)3ن ٌكون ناجحاً فً الفقرة )أ% على 60جتٌاز التمرٌن ألدنى ألالدرجة ا

 الطالب الخطوات التً رسب بها.

 

 استمارة قائمة الفحص  

 :الجهة الفاحصة

 الثانٌةالمرحلة :                                                    اسم الطالب :

 زجاجالتخصص : الخزؾ وال

 التزجٌج بالسكبالتدرٌب على كٌفٌة  : اسم التمرٌن

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 العملبد لة رتداء أمرحلة  -1

   %15 خلط مسحوق الزجاج مع الماء وٌكون رائقاً. مرحلة -2

   %15 ناء السكب.مرحلة وضع القطع الفخارٌة فوق أ -3

ج على القطعة الفخارٌة مرحلة سكب مادة التزجٌ -4

 ناء البالستٌكً الصؽٌر بالتساوي.بوساطة األ

20%   

   %15  مرحلة وضع القطعة الفخارٌة على المنضدة الحدٌدٌة. -5

   %10 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل. -6

   %20 الزمن المخصص -7

   :المجموع

 :التوقٌع :اسم الفاحص

 :التارٌخ
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 ( التزجٌج بالرش :4-2-3) 

 عمال الفخارٌة ومن ممٌزاتها:زجٌج األلتطرٌقة 

 أساس عمل هذه الطرٌقة هو ضؽط الهواء المحصور. -1

 هذه الطرٌقة للقطع الكبٌرة الحجم . تستعمل -2

 مادة التزجٌج ٌجب أن تكون سابلة . -3

 تحتاج إلى كمٌة كبٌرة من مادة التزجٌج. -4

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادرا على تزجٌج القطع الفخارٌة بطرٌقة الرش.

 التسهٌالت التعلٌمٌة -ثانٌا :

 لة.مصقوقطعة فخارٌة  -0

 الرش .رذاذ  -0

 مادة تزجٌج. -3

 عجلة دوارة . -4

 نظارات واقٌة. -5

 كمٌة من الماء.  -6

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

 

    

   

 (1الشكل )       

المالبمة لجسمك كما فً  العملإرتِد بدلة 

 . (0الشكل )

 

1- 

      (ساعات  4 ) الزمن المخصص :                                             4رقم التمرٌن : 

 التزجٌج بالرشاسم التمرٌن :  

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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 (2الشكل )

 -2 (.0)النظارات الواقٌة كما فً الشكل إرتِد 

 

 

 

 

                 

 (3الشكل )            

كما لة وناعمة مصقوختر قطعة فخارٌة أ

 . ( 3فً الشكل )

 

 

 

3- 

        

 (4الشكل )                             

ضع كمٌة من الماء إلى مسحوق الزجاج 

 ( .4كما فً الشكل ) رابقاً كون ٌل

 

4- 

 

 (5)الشكل 

رذاذ الرش فً ضع مادة التزجٌج السابلة 

 ( .5كما فً الشكل )

5- 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 (6الشكل )

  

 (7الشكل )

 الدوارةضع القطعة الفخارٌة على العجلة 

. ورش الجسم بمادة  (6فً الشكل ) كما

 ستخدامزجٌج من الداخل أوال وببطء بؤالت

رذاذ الرش ، ورش القطعة من الخارج  

ثم الداخل وقم بتدوٌر العجلة لٌجؾ الجسم 

 .(7كما فً الشكل )مع تكرار العملٌة 

6- 

 -7 وأرجعها إلى مكانها. مكان العمل و أدوات العملنظؾ 

 المناقشة :

 ؟ لماذا نختار جسم فخاري صقٌل -1

 ؟ لماذا نعمل على تدوٌر العجلة الدوارة -2

 ؟ رتداء النظارة الواقٌة. ما الؽاٌة من أ3

8- 
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قل منها ٌعٌد أ( و7(،)6(،)5ن ٌكون ناجحاً فً الفقرة )أ% على 60جتٌاز التمرٌن ألدنى ألالدرجة ا

 الطالب الخطوات التً رسب بها.

 استمارة قائمة الفحص  

 :الجهة الفاحصة

  الثانٌةالمرحلة :                      اسم الطالب :                                          

 زجاجالالتخصص : الخزؾ و 

 التزجٌج بالرشسم التمرٌن:التدرٌب على كٌفٌة أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

   %5 .العمل بدلهرتداء أمرحلة  -1

   %5 .رتداء النظارات الواقٌةمرحلة أ -2

   %5 مرحلة تنظٌؾ وتحضٌر القطع الفخارٌة. -3

   %15 .مرحلة وضع الماء على مادة التزجٌج لٌصبح رائقاَ  -4

   %15 .الرشمرحلة وضع مادة التزجٌج فً رذاذ  -5

   %15 مرحلة وضع القطع الفخارٌة على العجلة الدوارة. -6

والخارج ش الجسم بمادة التزجٌج من الداخل رمراحل  -7

 وتجفٌفه.

20%   

   %10 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل. -8

   %10 الزمن المخصص -9

   :المجموع

 :التوقٌع :اسم الفاحص

 :التارٌخ
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 لفرشاة :( التزجٌج با4-2-4)

 فً التزجٌج.لمستعملة تعتمد هذه الطرٌقة على نوع الفرشاة ا -1

 هذه الطرٌقة للقطع الصؽٌرة الحجم. تستعمل -2

 هذه العملٌة خالل فترة زمنٌة قلٌلة. تحدث -3

 تكون مادة التزجٌج سابلة وبكمٌة محدودة. -4

 

 

 

 التعلٌمٌةاألهداؾ  -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادرا على تزجٌج الجسم الفخاري بطرٌقة الفرشاة.

 التسهٌالت التعلٌمٌة -ثانٌا :

 قطعة فخارٌة. -0

 مادة تزجٌج سابلة. -0

 فرشاة ذات نوعٌة جٌدة . -3

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

 

 

 

 (1الشكل )

المالبمة لجسمك كما فً  العمل إرتِد بدلة

 . (0الشكل )

 

 

1- 

 

 (2الشكل )

هٌىء القطعة الفخارٌة ونظفها من األتربة 

 (0كما فً الشكل )والؽبار 

 

 

 

2- 

     (ساعات   4 ) الزمن المخصص :                                   5رقم التمرٌن : 

 التزجٌج بالفرشاةاسم التمرٌن :  

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ :    



88 
 

 

 (3الشكل )

ضع كمٌة مناسبة من مادة التزجٌج فً أناء 

 (3كما فً الشكل )بالستٌكً عمٌق  

 

3- 

 

 (4الشكل )

المراد شاة المالبمة للجسم ختر الفرأ

كما فً مع مراعاة أحجام الفرشاة  تزجٌجه

 (.4الشكل  )

4- 

  

 (5الشكل )

 

كما فً  التزجٌج ؼمس الفرشاة بمادة أ

ي وقم بتلوٌن الجسم الفخار (5الشكل )

وكرر العملٌة لعدة مرات  المراد تزجٌجه

تركه وأ( 6كما فً الشكل )فً نفس المكان 

 لٌجؾ.

 

 

 

 

5- 
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 (6الشكل )

 

 

 

 

 

 -6 وأرجعها إلى مكانها مكان العمل و أدوات العملنظؾ 

 المناقشة :

 الفرشاة ؟ حجمختٌار لماذا نراعً أ -1

 ؟لٌة التلوٌن للجسم المراد تزجٌجه لماذا نكرر عم -2

7- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ  

 :الجهة الفاحصة

 الثانٌةالمرحلة :                     اسم الطالب :                                          

 زجاجالتخصص : الخزؾ وال

 . التزجٌج بالفرشاةالتدرٌب على كٌفٌة  : اسم التمرٌن

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 . العمل بدلهرتداء أمرحلة  -1

2- 

 

تحضٌر القطع الفخارٌة وتنظٌفها من  حلةمر

 األتربة.

10%   

   %15 مرحلة وضع مادة التزجٌج فً إناء بالستٌكً . -3

   %15 مرحلة اختٌار الفرشاة ذات الحجم المناسب . -4

   %20 مرحلة تلوٌن القطعة الفخارٌة بالفرشاة . -5

   %15 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل. -6

   %20 الزمن المخصص -7

   :المجموع

 :التوقٌع :اسم الفاحص

 : التارٌخ

قل منها ٌعٌد أ( و5(،)4(،)3ن ٌكون ناجحاً فً الفقرة )أ% على 60جتٌاز التمرٌن ألدنى ألالدرجة ا

 الطالب الخطوات التً رسب بها.
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 ( زخرفة الزجاج :4-3) 

تدى اإلنسان فً زمن ؼٌر معروؾ بالضبط إلى مادة جدٌدة لعبت دوراً مهماً فً حٌاة اإلنسان هأ

الحدٌث عرفت بالزجاج وهً مادة سابلة ، استعملت للتزجٌج فؤعطت مظهراً جمٌالً القدٌم والعصر 

على الزجاج عملٌة  محٌث ٌعتبر الرس ،وألوانا رابعة فبعضها تعطً إشكاال هندسٌة وبعضها إشكاال فنٌة

سهلة ومشوقة وجمٌلة منها ما تحافظ على شفافٌة الزجاج ومنها ما هو أكثر سماكة حٌث ال تتؽٌر وال 

 تإثر على لون الزجاج .

إذ ازداد هذا  االشٌاء تعد زخرفة الزجاج سجالً لمراحل تطور اإلبداع اإلنسانً فً مجال جمال

 خصابص فنٌة فؤعطت إنتاجاً فنٌاً رابعاً. الجمال برٌقاً ولمعاناً لما أضٌؾ إلٌه من

اشهر صٌػ الزخرفة وهً واحدة من اشهر خصابص خزؾ الشرق  من الزخرفة بالفرشاة

وهً فً أفضل  ،حٌث ٌصنؾ هذا النوع من الزخارؾ ضمن أرقى وأنبل أنواع الزخارؾ  ،األقصى 

 من اإلحساس بالجمال .إشكالها تحتاج إلى سٌطرة فٌزٌاوٌة دقٌقة مقرونة بفكر ودرجة عالٌة 

للفرش المستخدمة فً زخرفة الزجاج أهمٌة خاصة إذ ٌتوجب إن تتوفر اإلمكانات المناسبة لكل 

نوع من أنواع الفرش وان تكون مرٌحة  بالٌد مع االهتمام بنظافتها ونعومتها وتعلٌقها كً ال ٌتلؾ شعر 

 الفرشاة.

 هم أنواع فرش الزخرفة على الزجاج :وأ

 

ذات الشعر الطوٌل كما فً الشكل   الفرشاة -1

(. والتً تستعمل للمناطق التً ٌصعب الوصول 1)

 االشكال المعقدة.                         أو الٌها 

 (1الشكل )                                                                       

                                                                                                                                  

                          فً (mm 12-1الفرشاة المسطحة وتتدرج من ) -2

 (.2أحجامها كما فً الشكل )      

 

                                                                       (2الشكل )   
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 (..3الفرشاة ذات الزواٌا كما فً الشكل ) -3

 

  

                                                                                              

 (3الشكل )                                                                                            

 (.4الفرشاة المروحٌة كما فً الشكل ) -4

                                                                             

 (4الشكل )                                                                           

( هً 5) ألوان زخرفة الزجاج شكل

األسلوب األمثل إلظهار خامة الزجاج فً إشكال 

ومإثرات جدٌدة من خالل التلوٌن بها حٌث 

لوناً شفافاً ذات برٌق ؼٌر  (19) تحتوي على

عادي وثبات قوي بعد الجفاؾ ، وان جمٌع 

األلوان لها القدرة على االختالط والمزج فٌما 

عند إضافة  بٌنها لتكوٌن ألوان إضافٌة وخاصة

اللون األبٌض أو األسود وتستعمل هذه األلوان 

وهً باردة دون الحاجة إلى وجود حرارة لتثبٌتها 

. 

 

                           (: ٌوضح ألوان زخرفة الزجاج5الشكل )                                                                    
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادراً على زخرفة الزجاج .

 -التسهٌالت التعلٌمٌة: -ثانٌا :

 قطعة فخارٌة. -0

 اكاسٌد األلوان بهٌبة مساحٌق . -0

 فرشاة ذات الشعر الطوٌل . -3

 ماء. -4

 رصاص.قلم  -5

 خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -ثالثا :

 

 

 

 

 (1الشكل )

المالبمة لجسمك كما فً  العمل إرتِد بدلة

 . (0الشكل )

 

 

 

1- 

 

 (2الشكل )   

بحٌث ٌكون كاسٌد األلوان أ أضؾ الماء إلى

 سمٌك ثخٌنسابالً قوامه وسط ال خفٌؾ وال 

 (.0كما فً الشكل )

2- 

 ساعات       4الزمن المخصص :                                     6رقم التمرٌن : 

 زخرفة الزجاجاسم التمرٌن :  

 ورشة الخزؾ والزجاج: مكان التنفٌذ    
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 (3الشكل )

رسم الزخرفة المراد تنفٌذها على القطع أ

كما فً  الرصاصقلم الفخارٌة باستخدام 

 (.3الشكل )

3- 

 

 (4الشكل )

لفرشاة ذات الشعر الطوٌل بمحلول ؼمس اأ

كاسٌد األلوان ولون الزخرفة للمناطق أ

 (.4كما فً الشكل )المحددة 

4- 

 -5 .( عدة مرات للحصول على الشكل المطلوب 4كرر الخطوة رقم )

 -6 وأرجعها إلى مكانها. مكان العمل و أدوات العملنظؾ 

 المناقشة :

 ؟ ستخدام قلم الرصاص.ما فابدة أ0

 ؟ .كٌؾ ٌكون سابل التزجٌج0

 ؟ . لماذا تستعمل فرش بؤحجام مختلفة3

7- 
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 ستمارة قائمة الفحصأ

 :الجهة الفاحصة

 الثانٌةالمرحلة :                                                                    اسم الطالب :

 زجاجالتخصص : الخزؾ وال

 زخرفة الزجاجالتدرٌب على كٌفٌة  : اسم التمرٌن

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

   %5 . العمل بدلهرتداء أمرحلة  -1

   %10 لوان المراد الرسم بها.أكاسٌد األتحضٌر  حلةمر -2

مرحلة اضافة الماء إلى مساحٌق اكاسٌد االلوان  -3

 لتصبح سائال.

10%   

مرحلة رسم الزخرفة على القطع الفخارٌة بقلم  -4

 الرصاص.

15%   

مرحلة رسم الزخرفة باأللوان على  القطعة الفخارٌة  -5

 بالفرشاة ذات الشعر الطوٌل .

20%   

   %10 مرحلة تكرار العملٌة لعدة مرات. -6

   %10 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل. -7

   %20 الزمن المخصص -8

    :المجموع

 :التوقٌع :اسم الفاحص

 :التارٌخ

 

قل منها ٌعٌد أ( و5(،)4(،)3ن ٌكون ناجحاً فً الفقرة )أ% على 60جتٌاز التمرٌن ألدنى ألالدرجة ا

 التً رسب بها.الطالب الخطوات 
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من المهم أن ٌدرك الطالب بؤن هناك إخطاراً محتملة إثناء العمل فً طالء الخزؾ ومن هذه   

 الجوانب :

إذا كان عندك حساسٌة أو مشاكل فً الجهاز التنفسً فٌجب لبس قناٍع على األنؾ عند العمل فً نفس  -1

 لمساحٌق وإثناء المزج أو الخلط أو الرش .اؼرفة 

 بق مناطق العمل ذات تهوٌة جٌدة )وجود مروحة الشفط( أو إبقاء النوافذ مفتوحة.أ -2

فً تركٌبها ستعمالها وخاصة الحاوٌة ة جداً لذلك ٌجب اخذ الحذر فً أبعض الطالءات الزجاجٌة سام -3

رصاص وعدم لمس الوجه أو إي جزء لحٌن ستخدام مركبات خالٌة من العلى الرصاص لذلك ٌجب أ

التؤكد من إزالة أثارها وخاصة إذا دخلت عن طرٌق الفم لذلك فاستعمالها ٌجب إن ٌكون ضمن 

 الشروط الصحٌة . 

حمر وكربونات الرصاص ٌعدها لرصاص مثل ثنابً أوكسٌد الرصاص والرصاص األكاسٌد اأ -4

 المستخدمة للطعام والشراب . الصناعٌون مركبات خطٌرة للطالءات فً الخزفٌات

سابل التزجٌج ٌحتوي كمٌات بسٌطة من المواد القلوٌة والحامضٌة قد تكون ضارة بالجلد لذلك ٌجب  -5

 لبس القفازات الطبٌة وبقاء الذراعٌن والرجلٌن مؽطاة قدر المستطاع .

ن لذلك تجنب العمل بها خرى ٌمكن إن تتطاٌر وتدخل الربتٌالطالءات والمواد الكٌمٌاوٌة األ مساحٌق -6

 فضالً عن  تهوٌة منطقة العمل بدون تٌار هوابً . بًمع وجود تٌار هوا

 

 

 

 

 

 جوانب السالمة المهنٌة
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 الزجاج ومعالجة أخطائه إنضاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 

 : ل الخامسهداؾ الفصأ

 -ٌتعرؾ الطالب على :
 نضاج القطع الفخارٌة المزججة كٌفٌة أ-1

 طة تشؽٌل الفرن .ابوس
 ج ومعالجتها .معرفة عٌوب الزجا-2

  حتوٌات الفصلم

 :انضبج انقطغ انفخبريت انمسخدت اوال 

 .االفران  بوساطةنضاج عملٌة التزجٌج أ (5-1)   

 ( تنظٌؾ ومعالجة القطع وتهٌئتها لالفران.5-1-1) 

 دخال القطع المطلٌة بالزجاج ، وتنظٌمها فً االفران . ( أ5-1-2)

 ومراقبتها .، ج ألنضاج الزجا ( تشؽٌل األفران5-1-3)

 خراج القطع منه .( تبرٌد الفرن وأ5-1-4)

 ج وطرق التؽلب علٌها:عٌوب الزجاثانٌا  

 ( عٌوب الزجاج ومعالجتها5-2)

 .نسحابالزحؾ واأل (2-2-5)                            .( التشقق  5-2-1)

 .انخقشر (4-2-5)                      . ( انثقىة انذبىسيت5-2-3)

 ( انسخبج انمصهىر )انمخميغ(6-2-5)                .  ( انفقبػبث )انخفقغ(  5-2-5)

 .خخالف درخبث انحرارة( أ8-2-5)                         .( خفبف انسخبج 5-2-7)

. ( انسخبج انهش10-2-5)                       .نىاع انطالءاث ( أ5-2-9)  

 . ( انبقغ انهىنيت12-2-5)                     . ( وخىد انسخبرف5-2-11)

. ( نىع انخطبيق14-2-5)                  .( مىقؼهب في انفرن 5-2-13)  
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 الفصل الخامس

 نضاج القطع الفخارٌة المزججة أوالً :أ

تمهٌـــد:ال  

عملٌة التزجٌج كما وردت سابقا تتكون من خلط عدد من المواد الكٌمٌاوٌة بنسب معٌنة  محسوبة     

مسبقا ، طبقت على جدران وسطوح  القطعة الفخارٌة ، وبعد جفافها من المٌاه المضافة ، تترك على 

التزجٌج ٌتطلب  دخول  عملٌة وإلتمامنٌة ، على جدران األٌة تلتصق بضعؾ سطح القطعة مادة تراب

فران ذات درجات حرارة خاصة تعمل على انصهار واذابة المواد الكٌمٌاوٌة وامتزاجها معا القطع الى أ

لتتؽلؽل على سطح القطعة الفخارٌة وبالتالً تتحول الً طبقة صلدة لماعة صقٌلة تؽطً سطح القطعة 

القطع الى افران خاصة  بإدخالالقوة والعزل والمتانة والجمالٌة ، وتتم العملٌة  هاإلكسابالفخارٌة ، وذلك 

طٌان المستخدمة ، وفقا حسب نوع الخلطة  الكٌمٌاوٌة واأل( C0411 ) ̊تصل حرارتها احٌانا الى 

درجات الحرارة وعند التبرٌد  رتفاعمهمة  اثناء تطبٌق تلك المواد وأدخالها األفران ، واثناء أ لخطوات

 للحصول على قطع خزفٌة  ذات مواصفات مثالٌة.

 

-تٌة:( أنضاج عملٌة التزجٌج بوساطة األفران وتتم بالخطوات األ5-1)  

 ( تنظٌؾ ومعالجة القطع وتهٌئتها لألفران   5-1-1)    

الفرن وذلك  إلدخالهاالمنتجات الفخارٌة المطلٌة بالزجاج وتهٌبتها  اعدادتستخدم هذه الخطوات فٌؤ     

-باتباع عدد من الخطوات :  

انًطهٛت بانضخاج  ٔانًطبك عهٛٓا انخهطاث انكًٛٛأٚت انًحضشة . نألعًالتستخذو  -0  

سانٛب انطالء ٔخطٕاث انتضخٛح انتٙ ركشث سابما.ك نكم إَاع انضخاج انًطهٙ ٔبكم ألتطب -0  
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انًُحٕتاث انفخاسٚت ٔاندذاسٚاث.ٔ االلذاذٔٔاَٙ ٕاع انمطع انفخاسٚت انًضخدت ، كاألَتخذو نكم أتس -3  

ٔ انصغٛشة .تستخذو فٙ انمطع كبٛشة انحدى أ -4  

.عًهٛت انتضخٛح  إلَداذتعذ خطٕاث ضشٔسٚت  -5  

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

لتصاق الجة القطع المطلٌة بالزجاج قبل أدخالها االفران لتجنب اخطاء األأن ٌكون الطالب قادرا على مع

 والتشوه .

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 عمٌق ذو فوهة واسعة .بالستٌكً مملوء بالماء أناء  -1

 األسفنج . من قطعة -2

 . وسكٌن فرشاة -3

 منضدة . -4

  قطعة فخارٌة مطلٌة بالمواد التزجٌجٌة  . -5

 كمٌة من العجٌنة الطٌنٌة وعوازل . -6

 ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

إرتِد بدله العمل المالبمة  

(.0كما فً الشكل )لجسمك .   

 1 

 

(2الشكل )  

   كما  فً الشكل لبس كفوفاً واقٌة .أ

(0 .)  
2-  

       ) ساعتان (الزمن المخصص :                                                  1رقم التمرٌن : 

 تنظٌؾ ومعالجة القطع المطلٌة بالزجاج وتهٌئتها لالفرانسم التمرٌن : أ 

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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(3الشكل )  

جلب القطع الفخارٌة المطلٌة بالمادة أ

مسبقا( وضعها الزجاجٌة )المزججة 

دوات العمل منضدة مع بقٌة أعلى 

االخرى، لتبدأ بتجهٌزها وتنظٌفها .  

 (.3كما فً الشكل )

3-  

 

(4الشكل )  

هٌىء أناء بالستٌكً عمٌق ذي فوهة 

واسعة وضع فٌه الماء النظٌؾ وهٌىء 

اسفنجة  وفرشاة وسكٌن صؽٌر 

وبعض االدوات االخرى المساعدة . 

(.4كما فً الشكل )  

 

 

4-  

 

 

 (5الشكل )

مسك القطعة الفخارٌة المطلٌة أ

بالزجاج بالٌد  وبرفق حتى الٌنفصل 

( .5كما فً الشكل ) الزجاج المطبق    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 
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(6الشكل )  

 

قلب القطعة الفخارٌة المطلٌة بالزجاج أ

ووضح وحدد الطالء الزابد على 

 القاعدة .

 (.6كما فً الشكل ) 

 

6-  

 

(7الشكل )  

وحدد بالسكٌن  مسك القطعة المقلوبةأ

 الطالء الزابد بحفر اخدود عمٌق ٌحٌط

ماكن بقاعدة القطعة المطلٌة وٌحدد األ

كما فً الزابدة المطلوب تنظٌفها  . 

( . 7الشكل )  

 

 

  

7-  

 

 

(8الشكل )  

زالة الطالء الزابد من على قم بؤ

حواؾ قاعدة العمل  بالسكٌن بانتباه 

كً ال ٌتكسر الطالء على الجدران 

( .8الشكل ) كما فً  

8-  
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(9الشكل )  

نظؾ قاعدة العمل من الطالء الزابد 

     بالفرشاة بعد تنظٌفها بالسكٌن .

 (.9كما فً الشكل ) 

9-  

  

 (10الشكل )

ؼمس قطعة االسفنج بالماء فً االناء أ

 ذي الفوهة المفتوحة.

(.01كما فً الشكل )    

10-  

 

(11الشكل )  

 

سفنجة ألاتخلص من الماء الزابد فً 

 )بعصرها( .

( .00كما فً الشكل )    

 

 

 

 

 

 

 

11-  
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(12الشكل )  

نظؾ قاعدة العمل باألسفنجة المبللة 

كثر من مرة للتخلص من كل الطالء أ

زابد الموجود على حافة القاعدة ال

نتباه الى الطالء المتراكم وأسفلها، واأل

على الحواؾ والقاعدة وازالته جٌدا . 

( .00الشكل )كما فً     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-  

http://ceramicartsdaily.org/wp-content/uploads/2010/04/majolica_a.jpg
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(13الشكل )  

ادة عازلة على قاعدة العمل من ضع م

ازنة جزاء لتكون مواألسفل بثالثة أ

ثم   ،للقطعة عند وضعها فً الفرن

 ضع كتلة من الطٌن علٌها . 

 (.03كما فً الشكل )  

13-  

 

 

(14الشكل )  

 

ثبت ثالث قطع طٌنٌة صؽٌرة على 

المادة العازلة المثبتة على قاعدة العمل 

لتشكل موازنة وثبات وترتفع عن 

   ( .04كما فً الشكل )سطح الرؾ 

 

 

 
14-  

عها إلى مكانها وأرجمكان العمل و أدوات العمل نظؾ   15-  

 المناقشة:

قبل ادخالها الفرن؟ دوات التً تحتاجها لتنظٌؾ القطعة المطلٌة بالزجاج. ما األ0  

وما الخطوات ؟ ،. كٌؾ ٌمكن أزالة الطالء عن القطعة0  

دخالها الفرن، ولماذا ؟المطلٌة عند أسفل القطع .ماذا نضع فً أ3  

16-  
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ستمارة قائمة الفحصأ    

:الجهة الفاحصة  

الثانٌةالمرحلة :          اسم الطالب :                                           

زجاجالتخصص : الخزؾ وال  

 حنظيف ومؼبندت انقطغ انمطهيت ببنسخبج وحهيئخهب نألفران سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

1- . العمل بدلةرتداء أ   5%    

2- دوات العمل والقطعة وتجهٌز المكانمرحلة تحضٌر أ   10%    

3- قاعدتها بالسكٌن قلب القطعة المطلٌة وتحدٌد ةمرحل   10%    

4- %15 مرحلة تنظٌؾ قاعدة القطعة بالسكٌن وقشط الزجاج     

5- .سفنجةلفرشاة واألمرحلة تنظٌؾ قاعدة القطعة با   15%    

6- ا.طٌان فً قاعدتهمرحلة وضع المادة العازلة واأل    15%    

7- %10 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل.     

8- %20 الزمن المخصص     

:المجموع  

 

  

:اسم الفاحص  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 (ادخال القطع المطلٌة بالزجاج وتنظٌمها فً االفران5-1-2) 

 

دخال القطع المطلٌة بالزجاج بعد تهٌبتها وتنظٌمها فً الفرن .طرٌقة أ  

تنظٌم الرفوؾ وتهٌبتها وتنظٌفها  .  -1  

تهٌبة العوازل والحوامل المختلفة . -2  

وضع القطع المطلٌة على العوازل المناسبة وترتٌب توازنها . -3  

رص القطع فً الفرن وتنظٌمها . -4  

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

  .أن ٌكون الطالب قادرا على تهٌبة الرفوؾ والعوازل والحوامل المناسبة  لتنظٌم القطع المطلٌة فً الفرن

 التسهٌالت التعلٌمٌة -ثانٌا :

 رفوؾ  مختلفة .  -0

 كوسرة . -0

 نظارات واقٌة . –كفوؾ  -3

 فرشاة. -طالء عازل -4

 حوامل وعوازل . -5

 القطع الفخارٌة المطلٌة بالزجاج .  -6

 ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 

 

 

 

(1الشكل )  

مل المالبمة إرتِد بدلة الع 

  (.0كما فً الشكل )لجسمك. 

 

 

 

 

1-  

       )ساعتان (الزمن المخصص :                                           2رقم التمرٌن :   

 ورصها فً الفرندخال القطع المطلٌة أسم التمرٌن : أ 

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ :    
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(2الشكل )  

الخاصة بالعمل دوات قم بتهٌبة المواد وأل

ات الواقٌة مثل الكفوؾ والنظار

حجارها.         والكمامات والكوسرة وأ

(0كما فً الشكل )    
2-  

 

 

(3الشكل )  

إرتِد النظارات الواقٌة
*
والكفوؾ.   

(. 3كما فً الشكل )   

 

 

 

 

 

 

 

3-  
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(4الشكل )  

الرفوؾ المناسبة للعمل واعزل  هٌىء

 الرفوؾ التً تحتاج الى المعالجات .

( .4) كما فً الشكل   

 

4-  

 

(5الشكل )  

ختر الرؾ المطلوب تنظٌفه من أ 

بق مثل كتل الزجاج مخلفات الحرق السا

المتراكمة واألطٌان الملتصقة،وحدد 

 ماكن المطلوب تنظٌفها .األ

-5   ( .5كما فً الشكل )    

 

 

(6الشكل )  

 

قم بتنظٌؾ جدران الرؾ من المخلفات 

زل الكتل المتراكمة أبوساطة الكوسرة و

، وكن حذرا عند  استخدام الكوسرة 

 وتشؽٌلها والعمل بها .

( . 6كما فً الشكل )   

6-  
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(7الشكل )  

و قم هٌىء الطالء الخاص بالرفوؾ ، أ

(7كما فً الشكل )بتحضٌره.   

 

 

 

 

7-  

 

(8الشكل )  

بتحضٌر الطالء الخاص بالرفوؾ قم 

لط نسب من الطٌن والرمل وذلك ) بخ

ن لم ٌكن لدٌك طالء تنظٌؾ والماء( أ

.    جاهز ، وهٌىء فرشاة مناسبة للطلً

(.8كما فً الشكل )  
8-  

 

(9الشكل )  

بدأ بطالء الرفوؾ بالمادة العازلة أ 

الفرشاة ، لٌكن طالء طبقة بوساطة 

 وال واتركه لٌجؾ .واحدة أ

-9 (.9كما فً الشكل )   

 

(10الشكل )  

قم بطالء الرؾ بالفرشاة بطبقة ثانٌة 

وثالثة من المادة العازلة حتى تشكل 

طبقات سمٌكة تمنع القطع المطلٌة 

إللتصاق بارضٌة الرؾ بالزجاج من ا

 نصهار المادة.أثناء الحرق وإ

 (  .10كما فً الشكل )  

10-  
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(  11الشكل )  

المطلً بالمادة العازلة بعد  أجلب الرؾ 

           تجفٌفه وهٌبه للفرن .

 (11كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-  

 

(12الشكل )  

ن كل القطع الفخارٌة المطلٌة تؤكد من أ

اعدها وتثبٌت بالزجاج قد تم تنظٌؾ قو

طٌان تحت قواعدها المادة العازلة واأل

 وتهٌبتها للفرن .

 (.12كما فً الشكل )

12 
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(13الشكل )  

ختر كمٌة من العوازل والحوامل أ

Stilts))  المقاومة للحرارة وباشكال

مختلفة وأجعلها قرب الفرن لتختار 

االفضل عند تثبٌت القطع ورصها فً 

 الفرن .

 . ( 13كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

13-  

 

 

طٌان ألزل وكتل اع على العوثبت القم

الصؽٌرة التً تعمل كمادة عازلة  وثبتها 

كما فً فً داخل االفران على الرفوؾ  

 . (04الشكل )

 

 

14-  
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(14الشكل )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15الشكل )  

و البالطات بعد رتب الجدارٌات أ

تنظٌؾ حوافها من الطالء المتراكم 

ارٌات داخل رفوؾ خاصة بالجد

والبالطات ثم رتبها بصفوؾ أفقٌة 

 لتصاق.لحماٌتها من التكسر واأل

 .  (15كما فً الشكل )  

 

15-  
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(16الشكل )  

قم  بترتٌب القطع المنظفة والمطلٌة 

بالزجاج على الحوامل والعوازل  

المتحركة خارج الفرن على الرفوؾ 

فران الكبٌرة فً المصانع فً األ

بٌتها جمٌعا والمعامل وتاكد من تث

حسب حجم القطعة، ثم أسحب الرفوؾ 

لى داخل الفرن عبر السكك فٌما بعد إ

 والعجالت الخاصة بها  .

 (.06كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

16-  

 

(17الشكل )  

تؤكد من رص القطع المطلٌة  

بالزجاج الكبٌرة ثم الصؽٌرة كً 

تصبح العملٌة أكثر سهولة ،وتؤكد من 

 اوتثبٌته اتم تنظٌفهقد ن جمٌعها إ

بطرٌقة صحٌحة ولم ٌحدث إي خطؤ 

و سحبها بالعربة الفرن أ ادخالهأثناء أ

 قبل التشؽٌل .

  (07كما فً الشكل ) 

 

17-  
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(18الشكل )  

كن منتبها اثناء رفع القطع وتعببتها  

 فً الفرن والتخدشها او تحركها بقوة . 

   (.08كما فً الشكل ) 

18-  

 

 

بعدها عن بعضها قلٌال عند وضعها أ

ؾ فً الفرن، واجعلها بعٌدة على الرفو

حتى  cm0 بحدودعن األسالك 

ض للحرارة اكثر و تتعرأ ،التلتصق

 سالك .بسبب قربها من األ

 .(09كما فً الشكل ) 

19-  
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(19) الشكل  

 

وأرجعها إلى مكانهامكان العمل و أدوات العمل نظؾ   20-  

 المناقشة :

ستعمال ؟ا نطلً الرفوؾ بمواد عازلة قبل األلماذ -0  

ماهً هذه المواد العازلة ؟ وهل تختلؾ حسب نوع االستعمال او التطبٌق؟ -2  

ضع عازل وطٌن تحت القطع قبل تثبٌتها على الرفوؾ ؟نلماذا   -3  

سالك فً عملٌة حرق التزجٌج ؟ماذا نبعد القطع عن بعضها وعن األل -4    

 امأل الفراؼات التالٌة 

 قم بتنظٌؾ جدران الرؾ من المخلفات بواسطة ..... وأزل  الكتل ..... وعن حذرا عن االستخدام  -1

 ابدأ  بتحضٌر الطأل الخاص بالرفوؾ وذلك  بخلط نسبة عن ...... و ....... ان لم ٌكن لدٌك طأل -2

 تنظٌؾ جاهزة

21-  
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  بواسطة ...........................لٌكن طالء طبقة واحدة ٌمكن طالء الرفوؾ بالمادة ..........  -3

   تصبح العملٌة اكثر سهولة ....ٌمكن التأكد من رص القطع المطلٌة بالزجاج ...... ثم .... -4
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ستمارة قائمة الفحصأ    

:الجهة الفاحصة  

الثانٌةالمرحلة :                                                          اسم الطالب :  

زجاج التخصص : الخزؾ وال  

ادخال القطع المطلٌة ورصها فً الفرن سم التمرٌن:أ  

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

1- . العمل ةبدلرتداء أمرحلة    5%    

2- . النظارات الواقٌة والكفوؾ رتداءمرحلة أ   5%    

3- %5 مرحلة تحضٌر الرفوؾ واختٌارالمناسب لتنظٌفه .     

4- زالة الكتل أل مرحلة تنظٌؾ الرؾ بالكوسرة 

. الزجاجٌة المتراكمة  

10%    

5- . مرحلة تحضٌر الطالء الخاص بالرفوؾ   10%    

6- %10 مرحلة طالء الرؾ مرتٌن بالطالء العازل وتجهٌزه.     

7- ة اختٌار العوازل وتثبٌت القطع والجدارٌات مرحل 

  . على العوازل وتهٌئتها

15%    

8- ا. ماكنهرص القطع فً الفرن وتثبٌتها فً أ مرحلة   20%    

9- %10 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل.     

10- %10 الزمن المخصص     

:المجموع    

:سم الفاحصأ :التوقٌع   

:التارٌخ  
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 ج ومراقبتها نضاج الزجا( تشؽٌل األفران أل5-1-3)    

ت عانٛت َٚٓا عًهٛت تعتًذ عهٗ دسخاث حشاسانًشتغم ألانخطٕاث عهٗ لذسة ٔكفاءة ٔتدشٚب تعتًذ ْزِ      

ٌ ْزِ انخطٕاث ًٚكٍ عذْا يًٓت نتحمٛك َتائح صحٛحت ، ٔالًٚكٍ اغفال خطٕة يُٓا ٔٔلٕد يختهفت ، أل

 اخشٖ. اخسًٛت احٛاَا ٔكاسثٛت احٛاَ حتٗ التسبب اخطاءا

 فشاٌ ٔحدًٓا .ٚتٕلف شكم األَتاج ٔسشعتّ عهٗ إَاع األ -0

 فشاٌ انكبٛشة .( ساعت آٔ اكثش أحٛاَا فٙ األ00-3ٔلتا طٕٚال يا بٍٛ ) تستغشق انعًهٛت -3

 تعتًذ انُتائح عهٗ انضخاج انًطهٙ ٔإَاعّ . -3

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 بالزجاج ومراقبة الفرن. فران وتنظٌم عملٌة حرق الفخارٌات المطلٌةٌكون الطالب قادر على تشؽٌل األ

 التسهٌالت التعلٌمٌة -ثانٌا :

 فرن كهربابً لحرق الفخار  -0

  thermocouple  )        ) مزدوج حراري -0

 مقٌاس حراري )بارومٌتر( -3

 (Ziger cone ) سٌجر ) مخروط ( هرم -4

 ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

 لجسمك . العمل المالبمة  بدلة إرتدِ 

 . (0كما فً الشكل ) 

 

 

 

1-  

       ساعات ( 3) الزمن المخصص :                                           3 رقم التمرٌن : 

 تشؽٌل االفران النضاج الزجاجاسم التمرٌن :  

 : ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ    
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(2الشكل )  

 و مخارٌطأ هرامسٌجر )األ هراماحضر أ

بؤنواعها  Ziger coneالحرارٌة( 

 المختلفة. 

 (.0كما فً الشكل )

2-  

 

(3الشكل )  

 

و اكثر أحضر ثالث منها او أربعة أ

بعضها بدرجات حرارة مناسبة لخلطة 

ستخدمة وبعضها اعلى قلٌال، المالزجاج 

وطؤ الى االعلى ، وقم بتثبٌتها على من األ

قواعد خاصة بها او ٌمكن تثبٌتها بكتلة من 

 (.3كما فً الشكل )الطٌن . 

قارن / االهرام الحرارٌة قبل دخول  *

الفرن وبجانبها االهرام بعد خروجها من 

 الفرن ، بعد الحرق.

3-  
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الحرارٌة امام  مخارٌطو أهرام ضع أل

فتحة الفرن االمامٌة  لمراقبتها وتؤكد من 

 مكانها.

 (.4كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

4-  
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(4الشكل )  

 

 

 

 جلب المزدوج الحراري،أ

(thermocouple) ((   الخاص بقٌاس

درجات الحرارة واربطه بالمقٌاس 

الحراري )البارومتر(  والذي هو على عدة 

 انواع منها الرقمً والمدرج . 

 ( .5كما فً الشكل ) 

 

5-  

http://3.bp.blogspot.com/_29INh0oTdrs/SY3VZd1SBrI/AAAAAAAAAQs/TlL5vKJziR4/s1600-h/pyrometer.jpg
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(5الشكل )  

 

 

ثبت المزدوج الحراري داخل الفرن من  

الفتحة الخاصة به خلؾ الفرن فً وسطه، 

لٌسجل وتؤكد من طرٌقة تثبٌته الصحٌحة ، 

 قراءة الحرارة الصحٌحة اثناء التشؽٌل.

 . (6كما فً الشكل ) 

 

 

6-  
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(6الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7الشكل )  

حكام ، وقم باقفاله ؼلق أبواب الفرن بؤ

  جٌدا بالمفاتٌح الؼراض السالمة .

  (.7كما فً الشكل  )

 

 

 

7-  
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(8الشكل )  

ؼلق فتحات الفرن بالسدادات الخاصة أ

والمتكونة من الطابوق بؽلق فتحات الفرن 

 (. 8كما فً الشكل )الحراري. 

8-  

 

 (9الشكل )

قم بتنظٌم المقٌاس الحراري على درجة  

الحرارة المطلوبة التً تم تحضٌر الزجاج 

 (. 9كما فً الشكل )  بها.

 

9-  
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(11الشكل )  

ةالحرار منظم درجات قم بتشؽٌل   

 (Contactor). 

لتجنب  بدأ بالدرجات الواطبة صعوداأو 

لوجود مادة التزجٌج  تهشم القطع وباالخص

كما  على سطحها وبها نسبة من الرطوبة .

(.00فً الشكل )  

 

 

11-  

 

(12الشكل )  

أرفع درجة منظم درجات الحرارة  

داخل  رتفاع درجات الحرارةبالتدرٌج مع أ

الفرن والوصول الى درجة األحمرار 

 تمام عملٌة النضج . أل

  (.00كما فً الشكل )

12-  

 

 

(10الشكل )  

نظم  المقٌاس الحراري على مستوٌات 

عند    (socking)التشبع الحراري 

المراحل النهابٌة لعملٌة الحرق والتً 

تستخدمها ؼالبا فً حرق التزجٌج 

 للحصول على زجاج ناضج تماما.

 (. 10كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

10-  
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(13الشكل )  

بمراقبة مقٌاس درجات الحرارة قم 

ضافة الى مراقبة الفرن من الفتحات باأل

 (.03كما فً الشكل  )االمامٌة.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-  

 

(14الشكل )  

قم بمراقبة الفرن من مسافة بعٌدة فً 

االفران الصناعٌة الكبٌرة وافران الوقود 

االخرى الن النار فٌها ذات مدى حراري 

بذلك باستخدام عتلة طوٌلة لفتح  كبٌر،وقم

فتحة الفرن واتمام المراقبة ،لضمان 

 .(04كما فً الشكل )السالمة.

14-  
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(15الشكل )  

رتفاع درجات راقب الفرن اثناء أ 

الحرارة وتوهج الفرن وراقب القطع 

درجات الحرارة ،  اثناء أرتفاع هداخل

وراقب األهرام الحرارٌة داخل الفرن 

خر من أثناء توهجه ،بٌن الحٌن واأل

 الفتحات الخاصة بذلك .

 . (05كما فً الشكل ) 

15-  

 

(16الشكل )  

ن الكهربابً ، او راقب التوهج فً الفر

ثره على القطع المزججة افران الوقود وأ

وعالقة التوهج ولون الفرن من الداخل 

بصعود درجات الحرارة لمرحلة النضج.    

  (.06كما فً الشكل  )

 

16-  

 

( 17الشكل )  

راقب األهرام الثالثة او أكثر فً مقدمة 

ثناء بدء وصولها الى درجات الفرن أ

الحرارة  المطلوبة عند مرحلة التوهج .   

  (.07فً الشكل ) كما

17-  

 

 

 

 

 

(18الشكل )  

ول والثانً سجل بدء انحناء الهرم األ

وهكذا وقارن مع مقٌاس درجة الحرارة 

االلكترونً لضبط درجات حرارة 

التزجٌج المرتبط بالفرن من خالل        

 (.Thermocouple)المزدوج الحراري

  (.08كما فً الشكل )

 * ٌمكن ان تستمر عملٌة حرق التزجٌج
  من3-12 ساعة او اكثر احٌانا.

18-  
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(19الشكل )  

تمام مدة حرق قم بؤطفاء الفرن بعد أ

التزجٌج ووصوله الى درجة الحرارة 

 .(09كما فً الشكل )المطلوبة.  

 

19-  

 

(20الشكل )  

بعذ َٓاٚت  ت انًضدٔج انحشاس٘إصانلى ب

 .طفاء انفشٌ ٔأ انحشق

 .(01كما فً الشكل ) 

20-  

http://4.bp.blogspot.com/_29INh0oTdrs/SYtvO0Ffs5I/AAAAAAAAAN0/ME6nUCdB3IY/s1600-h/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%81%D8%B1%D9%86+%D8%AE%D8%B2%D9%81+18.jpg
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(21الشكل )  

لى باغالق انفتحاث ٔفتحت انًضدٔج 

خشاخّ يٍ انفشٌ.عُذ حشاس٘ بعذ أان

كما تركه لٌبرد . ، وأ َٓاٚت حشق انتضخٛح

 .(00فً الشكل )

 

 

 

 

 

21-  

 

(22الشكل )  

امل ، ترك الفرن لٌبرد لمدة ٌوم كأ

 خراجهالضمان عدم تهشم القطع عند أ

 . من الفرن ، وتؤكد من ذلك

 .(00كما فً الشكل ) 

 

 

22-  

وأرجعها إلى مكانها مكان العمل و أدوات العملنظؾ   23-  

 المناقشة :

ة مختلفة ؟ٌكثر بدرجات  حرارلماذا نختار أهراماً حرارٌة ثالثة أو أ -0  

هرام الحرارٌة امام فتحة باب الفرن االمامٌة ؟لماذا نضع األ -0  

فابدة التشبع الحراري ومتى نستخدمه ؟ ما -3  

ضافة الى المقٌاس الحراري فً الفرن ؟لماذا نضع األهرام الحرارٌة أ -4  

 ماذا نفعل عند انتهاء عملٌة الحرق ونضوج القطع ؟-5

24-  

http://1.bp.blogspot.com/_29INh0oTdrs/SYtvOq91gdI/AAAAAAAAANs/5lp7OxelEyk/s1600-h/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%81%D8%B1%D9%86+%D8%AE%D8%B2%D9%81+19.jpg
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صستمارة قائمة الفحأ  

:الجهة الفاحصة  

الثانٌةالمرحلة :                                                                  اسم الطالب :  

زجاجالتخصص : الخزؾ وال  

 حشغيم االفران النضبج انخسخيح اسم التمرٌن:

 الخطوات ت
الدرجة 

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء
 المالحظات

1- . العمل بدلهرتداء أمرحلة    5%    

2-  

 

ت سٌجر بدرجا ) مخارٌط (  هرامحلة تحضٌر أمر

.مام باب الفرنحرارة مختلفة وتثبٌتها ووضعها أ  

10%    

3- دخاله بط المزدوج الحراري بالبارومتر وأمرحلة ر 

.فً مكانه فً الفرن  

15%    

4- .بواب الفرن والنوافذمرحلة ؼلق أ   5%    

5- تشؽٌل منظم صعود الحرارة وضبط المقٌاس  مرحلة 

.على الدرجة المطلوبة للحرق ودرجة التشبع  

15%    

6- الحرارٌة  ) المخارٌط ( هراماتمراقبة الفرن واأل 

.والتوهج ومراحل النضوج  

20%    

7- .طفاء الفرن وؼلق المنافذ والفتحاتأ   5%    

8- %5 تنظٌؾ مكان العمل وأدوات العمل.     

9- .المخصص الزمن   20%    

   :المجموع

:اسم الفاحص :التوقٌع   

 

: التارٌخ  
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 خراج القطع منه ( تبرٌد الفرن وإ4 -5-1)    

طفابه وتركه لٌبرد ، تبدأ مرحلة اخراج رن الى الدرجات المطلوبة ، وبعد أنضاج ووصول الفبعد األ    

 القطع من الفرن وتتطلب االتً :

فتح منافذ الفرن   .  -1  

زالة الحوامل والعوازل تحتها .ها  من الفرن بهدوء واحدة بعد اآلخرى ، وأخراجرفع القطع وأ -2  

.رفع الرفوؾ وملحقات الفرن االخرى  -3  

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

أن ٌكون الطالب قادرا على معرفة المرحلة التً بدأ فٌها الفرن ٌبرد تماما ، وتبدأ مرحلة اخراج القطع 

 من الفرن وتنظٌمها  .

 التسهٌالت التعلٌمٌة -ثانٌا :

 رفوؾ لوضع القطع المزججة علٌها . -0

 سلة لجمع العوازل المستخدمة فً الحرق . -0

 ثالثا :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 

 

 

 

(1الشكل )  

كما إرتِد بدله العمل المالبمة لجسمك. 

 . (0فً الشكل )

 

 

 

1-  

 

(2الشكل )  

 لبس كفوفاً واقٌة . أ

 (.0كما فً الشكل ) 

2-  

        )ساعتان(الزمن المخصص                                     2رقم التمرٌن : 

 منه تبرٌد الفرن واخراج القطع المزججةسم التمرٌن : أ 

 ورشة الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 



132 
 

 

(3الشكل )  

الدورة الكهربابٌة المتصلة  ؼلقإ

 (.3كما فً الشكل )بالفرن . 

3-  

 

(4الشكل )  

فرن وفتحاته لٌبرد قلٌال فتح منافذ الأ 

 ولى .  كمرحلة أ

 (.4كما فً الشكل ) 

4-  

 

 

(5الشكل )  

لٌال لزٌادة تبرٌد جو فتح باب الفرن قأ

 خراج القطع منه .الفرن قبل أ

 (.5كما فً الشكل ) 

5-  
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(6الشكل )  

رفع المخارٌط الحرارٌة من الفرن . أ

  (.6كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-  

 

(7الشكل )  

ولى المزججة  فً أرفع القطعة األ

مقدمة الفرن اوال  ، اقلبها وابدأ 

نً والعوازل برفع العازل الطٌ

 سفلها . االخرى الملتصقة فً أ

 (.7كما فً الشكل )

 

7- 

 

(8الشكل )  

عوالق فً تبقى من الزل كل ما أ

ذا كان قاعدة القطعة الخزفٌة وأ

صلبا وملتصقا قم بازالته بحجر 

 (.8كما فً الشكل )الكوسرة . 

  

 

8- 

نظٌؾ قاعدة القطع الفخارٌة من قم بت 

طٌان والعوازل فتظهر القطعة من األ

  الخلؾ نظٌفة من الزجاج والعوالق.

9-  

http://ceramicartsdaily.org/wp-content/uploads/2010/04/schran_6.jpg
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(9الشكل )  

 (9كما فً الشكل )

 

 

(10الشكل )  

ضع القطعة بعد األنتهاء منها على 

عمال المزججة. الرؾ المخصص لأل

 (.01كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

10-  
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(11الشكل )  

قم برفع القطعة الثانٌة والثالثة ، 

 وهكذا بقٌة القطع وتنظٌفها .

  ( .00كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

11-  

 

 

 

 

 

 

 

(12الشكل )  

نتهاء وضعها أرفع الرفوؾ بعد األ

 جانبا قرب الفرن .

 (.00كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-  
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 (13الشكل )

رفع الحوامل  ، حوامل الزجاج أ

وحوامل الرفوؾ ، وضعها فً 

صندوق خاص بها جانبا كالً على 

 (03كما فً الشكل ).  انفراد

 

 

 

 

 

 

13-  

مكانها.وأرجعها إلى  مكان العمل و أدوات العملنظؾ   14-  

 المناقشة :

لماذا نفتح منافذ الفرن وابوابه قلٌال ومتى ؟ -0  

  ؟كٌؾ نزٌل العوالق وزٌادات الزجاج من على قاعدة القطعة المزججة بعد اخراجها من الفرن -0

15-  
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ستمارة قائمة الفحصأ    

:الجهة الفاحصة  

الثانٌةالمرحلة :                                                 اسم الطالب :  

زجاجالتخصص : الخزؾ وال  

 حبريذ انفرن واخراج انقطغ انمسخدت منه سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

. العمل بدلةرتداء أمرحلة  -1  5%    

حلة ؼلق الدورة الكهربائٌة قبل فتح الفرن مر -2  10%    

بواب قلٌالواأل حلة فتح منافذ الفرن وفتحاتهمر -3  10%    

من مقدمة  مرحلة رفع االهرام الحرارٌة المائلة -4

 الفرن

5%    

سفلهاوامل والعوازل أزالة الحإمرحلة رفع القطع و 5-  15%    

العوالق والزجاج مرحلة تنظٌؾ قاعدة القطعة من  6-

 المتراكم ووضعها فً اماكن مخصصة

25%    

العمل ووضع الرفوؾ  تنظٌؾ مكان العمل وأدوات 7-

ماكنها المخصصة.والعوازل فً أ  

10%    

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع    

:سم الفاحصأ :التوقٌع   

: التارٌخ  
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 عٌوب الزجاج وطرق التؽلب علٌها

 التمهٌـــــــــــــــــد:

حٌانا اخطاء االخفاقات او الهفوات التً تكون أٌة عملٌة تطبٌقٌة قد تتخللها بعض الٌخفى علٌنا أن إ      

و تكون اخطاء فً واحٌانا تحصل بسبب قلة الخبرة، أ حٌانا ؼفلةؼٌر متعمدة تدل على عدم دراٌة، وأ

و نوع المواد، تتعلق بالفرن أو الحرارة أ ألخطاءرادة المشتؽل، وذلك ق، او قد تكون خارجة عن أالتطبٌ

ة والمنتج، نتاجٌمن الخسابر التً تحبط العملٌة األوبشكل عام ولكً نحصل على نتابج صحٌحة بؤقل قدر 

لوان حسب ج األنتاأسباب تلك االخطاء التً أدت الى فشل عملٌة التزجٌج وأفالبد من الوقوؾ على 

المطلوب ، وعند معرفة االسباب ٌتم معالجتها ووضع برامج المعالجة وحٌثٌاتها ، لٌتمكن المشتؽلون فً 

 . كثرها نجاحان الوصول الى افضل طرق االنتاج وأالنهاٌة م

 :عٌوب الزجاج ومعالجتها )5-2(      

 Glass Defectsسبابها عٌوب الزجاج وأ

خرى ٌإدي الى تؽٌٌر نسب خاصة واضافة مواد وحذؾ مواد أن عملٌة خلط المواد الكٌمٌاوٌة بإ

ضافة بعض تلك المواد قد أنصهار تلك المواد بالحرارة ، وأن أ طبٌعة الطبقة الزجاجٌة المتكونة من

بم ٌسبب حاالت خاصة ٌمكن ان تإثر على طبقة الطالء الزجاجً او الجسم الطٌنً المفخور، وقد ال تتال

مواصفات السطحٌن وخواصهما مثل  ) قوى الشد بٌن السطحٌن ( مما ٌإدي الى حدوث تشوهات 

 وتصدعات ٌمكن تسمٌتها باخطاء الزجاج .

على بعض المواد التً تسبب جفافه أو تشققه أو اوٌة فً خلٌط الزجاج تحتوي قد تكون المواد الكٌمٌ   

 خرى، كما ٌعزى سبب التشوهات التً تحصل على طبقة السطح الزجاجً الالمع الى تشوهات أ

 نواعه.أطرٌقة التطبٌق و

 

 

 

 

 

 ثانٌاً  
 6 وأرجعها إلى مكانها. مكان العمل و أدوات العملنظؾ 

 

 المناقشة :

 

7 
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فً  أذن البد للمشتؽل ٌضا فً حدوث بعض التشوهات.ٌكون المصدر الحراري ونوعه سببا أوقد 

مجال الطالء وتزجٌج الخزؾ االنتباه الى تلك المسببات ومعالجتها ووضع خطة للمعالجة ووضع الحلول 

 وكتابة المالحظات من اجل الوصول الى المعالجات الصحٌحة وتجنب ارتكاب الخطؤ ثانٌة.

وٌمكن للمتمرس فً صناعة الخزؾ من معرفة العٌوب واالخطاء  من خالل الخبرة فً خلط 

 د الكٌمٌاوٌة  وتطبٌقها وفً مراقبة الفرن المستمرة وفً االنتاج الكثٌر المتواصل، وهنا ٌمكنالموا

للمعرفة والخبرة ان تختصر المسافة بٌن المشتؽل واالنتاج وطرق النجاح وتجاوز العقبات، وان 

 المالحظات وتدوٌنها ٌحقق المعرفة فً االخطاء من اجل تجنبها او معالجتها.

 -نقسم انواع العٌوب الى:وٌمكن ان 

 العٌوب الحاصلة فً الطالء الزجاجً ، ومواده وتركٌب تلك المواد، وعملٌة خلطها.-1

العٌوب الناتجة من معدالت الحرارة ومكان القطعة من مصدر الوقود ، وطرق الحرق المختلفة ومدة -2

 الحرق. 

 بٌق.العٌوب الناتجة من عملٌة التطبٌق الزجاجً وانواع ذلك التط-3

 -وهنا ٌمكن الوقوؾ على اهم العٌوب ومعرفة اسبابها ومعالجتها :

 

      Crazing   ( التشــقق 5-2-1)  

حٌاناً ٌتخذ شكل اخادٌد نا ٌكون التشقق عمٌقاً وكبٌراً وأوهً من االخطاء الكثٌرة والشابعة، واحٌا      

وتفرعات شعرٌة شبكٌة من الشقوق المتداخلة المنتشرة على سطح الطالء الزجاجً ، وهذا ما ٌسبب 

 ( .1-5بشاعة المنظر  النه تشقق ؼٌر نظامً وعشوابً ٌؽزو جسد القطعة الخزفٌة كما فً الشكل )
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 (: عٌوب التشقق فً التزجٌج1-5شكل )

والتشقق فً الطالء الزجاجً ظاهرة ؼٌر صحٌة وباالخص فً االوانً المستعملة كاالكواب       

اخ والجراثٌم وسهلة ( وذلك كونها مناطق تسمح بتراكم االوس2-5 )شكلكما فً ال واالبارٌق والصحون

  مالح والمواد الكٌمٌاوٌة.التعرض من األ

 

 المنزلٌة.( عٌوب الشقوق فً تزجٌج االوانً 2-5شكل )

         األســــــــباب

ختالؾ بٌن طبقة الزجاج والجسم وح القطعة الخزفٌة تحدث نتٌجة لألن ظاهرة التشقق فً سطأ

ن هذه ثر على طرٌقة التصاقهما ببعض ، وأٌإمما الفخاري والذي سببه اختالفات فً تمدد كل منهما 

المختلفة ٌظهر سلوكها بهٌبة تقلص ٌصٌب البناء الزجاجً المإلؾ للؽطاء الخارجً لجسم  التمددات

) فهو ٌتحول  عالٌة هالقطعة الخزفٌة، والذي ٌختلؾ بقٌمة تمدده عن الجسم الطٌنً الن درجة انصهار

فالزجاج الى الحالة السابلة المنصهرة ( فٌظهر ضؽط الفرق بٌن معامل تمدد الزجاج والجسم المفخور ، 

 على من جسم الفخار.أمعامل تمدد  ٌكون ذا
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ن التقلص المهم سٌحصل عند التبرٌد، والذي بالتؤكٌد سٌختلؾ بٌن الجسم المفخور  والزجاج أ

لتمدد كبٌرا مما ٌإدي الى ختالؾ بمعامل اه احٌانا ، وبذلك ٌتبٌن الفرق، وأحٌانا ٌكون األوال ٌتجانس مع

 (.3-5ت فً الزجاج كما فً الشكل )نسجام، فتحدث التشققاعدم األ

 

 (: التشققات الناتجة عن التبرٌد السرٌع او ؼٌر المنتظم3-5شكل )

 المـــعالجـات 

 -الن السبب هو االختالؾ بٌن معاملً تمدد الطٌن والزجاج فالمعالجات تكون :

 

 

 

 

 (1الشكل )

كما إرتِد بدله العمل المالبمة لجسمك  

 . (0فً الشكل )

 

 

 

-1 

 

 

(2الشكل )  

اي نوع ضافة كمٌة من الرمل او قم بؤ

لٌكا للجسم الطٌنً، لزٌادة ٌنواع السمن أ

معامل التمدد الحراري للطٌن لٌتقارب 

 مع معامل تمدد الزجاج .

 (.0كما فً الشكل ) 

-2 
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(3الشكل )  

لومٌنا ، اواي نوع قم بؤضافة الطٌن او األ

لمعالجة التركٌب الزجاجً  لٌكاٌمن الس

 وتقلٌل تمدده الحراري.

 (.3كما فً الشكل ) 

-3 

ٌجب اجراء التجارب للوقوؾ على انواع المواد المضافة وكمٌتها ، لٌتناسب مع اجراء المعالجات او *

 وتسجٌل المالحظات. ةالتعدٌل وذلك بالتجرب

      Crawling( الزحؾ واالنسحاب 5-2-2)  

 

                                                    

شكل مناطق متفرقة من التكتالت   علىفً التزجٌج والتً تظهروهو من االخطاء الشابعة اٌضا        

الزجاجٌة  والتً تكون على شكل مساحات  فٌها زجاج واخرى خالٌة  من الزجاج وبذلك نالحظ ان 

 سطح الجسم الفخاري  المزجج ٌصبح  مشوها كؤنه مبقع وذلك لوجود تكتالت فً مناطق مختلفة .

 

 

 -هو:هم اسباب االنسحاب  فً الزجاج من أ

      وكسٌد او الصبؽة  التً تم بها رسم  الزخارؾ على سطح الفخار ،فاذا زادت كمٌة األ -1

    وكسٌد اثر ذلك فً الزجاج فٌإدي الى انسحابه وترك المكان فارؼا جافا .كمٌة األ

 األســــــــباب

http://ceramicartsdaily.org/wp-content/uploads/2009/07/solvingglazedefects_03.jpg
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ٌإدي الى ترك كمٌة من  كثرة لمس القطعة الفخارٌة بالٌد قبل التزجٌج ذلك ٌترك اثراً، النه -2

الدهون او االوساخ على بدن القطعة مما ٌإثر  على انسحاب الزجاج  وترك  اماكن الدهون  

 فارؼة عازلة .

فترة زمنٌة طوٌلة لتربة والؽبار المتراكم ،وذلك اذا كانت القطعة الفخارٌة قدٌمة ، او اذا تركت األ -3

سوؾ تنتج بذلك بقعا الٌثبت علٌها الطالء   م ازالتهادون تزجٌج  فستتراكم علٌها االتربة وعند عد

 الزجاجً فتكون عازلة وٌنسحب الزجاج .   

ختالؾ بٌن التقلص الحاصل  بٌن الجسم المفخور والطالء الزجاجً ،وهذا االختالؾ هناك أ -4

على ٌتداخل مع جسم الطٌنة وٌسبب انسحاباً  ٌإدي الى انسحاب الطالء الزجاجً وتكتله النه ال

 نفسه.

 

 

 

 

 -هناك عدد من المعالجات لهذه الحالة وهً :

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

كما إرتِد بدله العمل المالبمة لجسمك 

 . (0فً الشكل )

 

 

 

 

-1 

 

(2الشكل )  

ؼسل القطعة الفخارٌة من االتربة أ

كما فً الشكل  واالوساخ قبل تزجٌجها 

(0.) 

 

 

 

 

-2 

 المـــعالجـات 
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(3الشكل )  

التترك القطعة الفخارٌة معرضة 

 لالوساخ واالتربة مدة طوٌلة.

 (.3كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 
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(4الشكل )  

 

قم بتؽلٌفها  بالجرابد او القماش عند 

 خزنها او بصنادٌق خاصة . 

 (.4كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

-4 
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(5الشكل )  

ٌدي الملوثة التلمس القطعة باأل

نتبه الى طرٌقة حملها أبالدهون ،بل 

صابع طراؾ األؤوتثبٌتها ،ولٌكن ب

حتى الٌتكسر الطالء على سطحها . 

 (.  5كما فً الشكل ) 

-5 
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(6الشكل )  

الخلطة  قم بتؽٌٌر بعض المواد فً

الزجاجٌة اذا الحظت تكسر طبقة 

الزجاج المطلً على سطح القطعة 

الفخارٌة، لوجود بعض المواد التً 

تحدث الجفاؾ والتقلص فً الطالء 

طٌان باطٌان ستبدال بعض األؤك

 متكلسة التذوب بالماء كامال . 

 . (6كما فً الشكل )

-6 

 

 

 

 

 

(7الشكل )  

 وأوكسٌد ألقم بتخفٌؾ سمك طبقة ا 

الصبؽة المرسومة  كزخارؾ والتً 

ن تركه فً تمتص طبقة الزجاج ،أل

ماكن جافا ٌإدي الى بعض األ

 نسحاب الزجاج .أ

 (.7كما فً الشكل ) 

-7 
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 ( :Pin holing)الثقوب الدبوسٌة   ( 5-2-3)  

 عمال والقطع المزججة وهو على شكل نقاط بحجم رأسحٌانا على األأوهً من العٌوب التً تظهر     

الدبوس وثقوب فً جسم الطالء الزجاجً  مما ٌنتج تشوهات على السطح الخزفً ، ٌمكن مالحظتها 

 -بالعٌن المجردة وهً على نوعٌن :

 ثقوب على سطح الطالء الزجاجً قبل الحرق. -1

 ثقوب على سطح الطالء الزجاجً بعد الحرق. -2

 

 

 

الثقوب الدبوسٌة على سطح الطالء الزجاجً قبل الحرق :وتنتج بسبب كون الطٌنة ذات فتحات  -1

ومسامات عالٌة فتمتص الماء الموجود فً تركٌبة الزجاج سرٌعا وتتركه جافا ؼٌر متجانساً وفقا لحجم 

جدا  وشكل المسامات فً القطعة المفخورة وبذلك تترك الطالء الزجاجً ؼٌر المحروق بثقوب صؽٌرة

 على سطحه . 

الثقوب الدبوسٌة على سطح الزجاج بعد الحرق : وهً نتٌجة خروج الؽازات الناتجة من تفاعل  -2

المواد الموجودة فً خلطة التزجٌج المطبق او الؽازات الناتجة من احتراق الطٌنة المفخورة وتفاعلها مع 

الؽازات الناتجة من التفاعالت الى  حرارة التزجٌج، مما ٌإدي الى خروج ةرتفاع درجأالزجاج اثناء 

 احداث مناطق وثقوب على سطح الزجاج ذات منظر بشع ؼٌرصحً .

 

 األســــــــباب
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 -ٌمكن ان تكون معالجات  تشوهات الثقوب الدبوسٌة على سطح القطعة المزججة كاالتً :

 

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

كما العمل المالبمة لجسمك .  إرتِد بدلة

 . (0الشكل ) فً

 

 

 

 

 

-1 

 

(2الشكل )  

و ؼسل القطعة الفخارٌة  قم بترطٌبؤ

التً تعمل على  ) ذات المسامٌة العالٌة

امتصاص الماء من خلطة التزجٌج( 

وذلك قبل تطبٌق خلطة طالء الزجاج 

 علٌها .

 (.0كما فً الشكل )

-2 

 

 

(3الشكل )  

بالطالء  قم بمسح القطعة المطلٌة

ٌة آلة لسد او أباالصابع الكٌمٌاوي 

الثقوب التً ستظهر بعد التطبٌق وقبل 

 الحرق .

 (3كما فً الشكل )  

-3 

 المـــعالجـات
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(4الشكل )  

 عمل على زٌادة فترة التشبع الحراريأ

 (Socking)فً الفرن 

حتى ٌستطٌع لفترة تزٌد على الساعتٌن 

نصهاره السماح للؽازات أثناء أالزجاج 

وبذلك ، فترة ممكنة  ؤطولبالتطاٌر ب

ٌعود سطح الزجاج الى التساوي بعد 

 اتمام عملٌة النضج. 

 . (4ما فً الشكل )ك 

-4 

 

    

 

 

(5الشكل )  

حاول عدم ترك المحلول الزجاجً 

)السابل ( بدون استعمال لفترة طوٌلة ، 

وذلك لتفاعل المحلول وتكون ؼازات 

ؼٌر فعالة فٌتحول سطح الزجاج الى 

والفقاعات سطح ملًء بالثقوب 

 الصؽٌرة .

 (.5كما فً الشكل ) 

-5 
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(6الشكل )  

 

خزن الخلطة الكٌمٌاوٌة للزجاج على أ

شكل باودرؼٌر مضاؾ لها الماء، 

ولٌس على شكل محلول لتجنب التفاعل 

 وظهور الؽازات المإثرة.

 (.6كما فً الشكل ) 

-6 
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(7) الشكل  

 

النه قد ٌكون قم بتعدٌل تركٌبة الطٌن 

وهذه  ألبها خلل كوجود الكبرٌتات مث

 أتستطٌع الذوبان بالطٌن ولمعالجتها 

ضؾ نسبة من اوكسٌد البارٌوم 

(BaO) ( فً تركٌبة %3التتجاوز )

خلطة الطٌن وهذه تعمل على التفاعل 

حصول الثقوب لمع الكبرٌتات وتجنبنا 

 الدبوسٌة.

 ( .7كما فً الشكل )

 

 

 

-7 

   

 ؟ قطعة الفخار بالماء قبل تطبٌق الزجاج/ لماذا ترش أو تؽمر سؤال  
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    Peeling( التقشر 5-2-4)  

         

نفصال قطع من الزجاج عن سطح الجسم الفخاري وعدم التصاقه به وهذه تحدث بعد هو أ التقشر :

 -وذلك لعدة اسباب:و اكثر ٌن أخروج القطعة الخزفٌة من الفرن بفترة زمنٌة قد تكون ٌوم او ٌوم

                              

 

و البورك داخل القطعة الخزفٌة ، تتمدد فتظهر على سطح القطعة وبهذا ستقوم وجود قطع من الكلس أ -1

 لى السطح بسبب تمددها.قطعة من زجاج الخزؾ لؽرض خروجها أبكسر 

مالح تقوم بامتصاص سد القطعة المفخورة وهذه األمترسبة فً جمالح التً تكون قد توجد بعض األ -2

 الماء فً الجو فتتمدد وبذلك تقوم بقلع جزء من الطالء وتقشره فٌتشوه جسم الطالء الخزفً.

ٌلتصق الزجاج على بدن القطعة الفخارٌة وبذلك  وساخ واالتربة والدهون سببا حٌث الألحٌانا تكون اأ -3

 .ٌتقشر الزجاج عن سطحها

و الطٌن ( وهذا الضؽط سٌإدي الى تقشر أ)الزجاج  أحدهما قد  ٌكون الشد ومعامل التمدد كبٌرا فً -4

ختالؾ معامل التمدد بٌنهما ٌخلخل شبك الزجاج فال ٌلتصق بالطٌنة  ؤ،ف الزجاج عن سطح القطعة

 وبذلك ٌتقشر وٌنفصل.

التبرٌد السرٌع واخراج القطع من الفرن وهً حارة ٌكون سببا ٌزٌد من اختالؾ قوى الشد بٌن الزجاج  -5

 ش فتتقشر طبقات الزجاج على السطح.ختالؾ خواصهما وقابلٌتهما على التمدد واالنكماألوالطٌن و 

 

 األســــــــباب
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-: تًألن تكون معالجات تقشر الزجاج عن سطح الفخار كاأٌمكن   

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

إرتِد بدله العمل المالبمة لجسمك.  

 . (0كما فً الشكل  )

 

 

 

 

-1 

 

 

 

 

 

(2الشكل )  

مفخورة قبل تطبٌق ؼسل القطعه الأ

و ٌومٌن أتركها ٌوم الزجاج علٌها وأ

و أفاذا كان بها قطع من البورك 

الكلس فستتمدد  وتخرج من القطعة 

على شكل دفع لجزء من سطح 

الفخار،وبذلك ٌظهر لنا القطعة اذا 

 كانت متكلسة فال تقوم بتزجٌجها .

 (.0كما فً الشكل ) 

-2 

 المـــعالجـات 
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(3الشكل )  

ماكن أحفظ القطع الفخارٌة فً أ  

مؽلقة معزولة عن االتربة واالوساخ 

وراق الجرابد أو والدهون وقم بلفها با

 و فًاكٌاس الناٌلون أو القماش أ

صنادٌق خاصة للحفاظ علٌها من 

تربة )السٌما اذا تركت فترة طوٌلة األ

 بدون تزجٌج( .

 (.3كما فً الشكل ) 

 

  

-3 
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( 4الشكل )   

او اكثر من كاربونات  %0ضؾ أ

وم الى تركٌبة الطٌنة لمعالجة البارٌ

فً جسم  مالح القابلة للذوبان بالماءاأل

 الطٌنة.

 (.4كما فً الشكل )

-4 

 

 

(5الشكل )  

حاول تقلٌل معامل الشد والتوتر بٌن 

رة والطالء سطح الطٌنة المفخو

لٌكا ٌضافة السالزجاجً وذلك بتقلٌل أ

طٌنة او الى تركٌبة الى جسم ال

الزجاج )حسب أمكانٌة تقلٌل االضافة 

 حدهما ( . الى أ

 . (5كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

-5 

 

(6الشكل )  

دم فتح ابواب الفرن نتبه الى عأ

المزججة حتى  واخراج القطع

الوصول الى درجة التبرٌد السلٌمة 

للحفاظ على طبقة الزجاج من التقشر 

 (.6كما فً الشكل ) والتكسر.

-6 
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 Bubbles( الفقاعات )التفقع( 5-2-5) 

      

وهو من العٌوب الشابعة فً الزجاج وهو ظهور فقاعات على طبقة الزجاج الخارجٌة ،وقد نجد        

ظهور لمعان ونضوج فً الزجاج كامال اال ان سطحه ؼٌر سوي وبه فقاعات واحٌانا شكلها ٌشابه فقاعة 

 ؼٌر منفجرة ذات حافات حادة خشنة وتكسرات على سطح الزجاج ٌكون شكلها قبٌحاً ومشوهاً لشكل

وجمالٌة الزجاج، وٌكون فٌه خطر كبٌر على الصحة فً االوانً المستعملة النه ٌصبح بإرة لتجمع 

 ة جارحة تخدش الجلد ومن اسبابها:ٌصبح ذا حافة حاد ألنهوساخ والجراثٌم ، وكذلك ٌإثر على ألا

                             

  

ثناء وصول الزجاج ومركباته الى أعدم نضج القطعة وذلك لعدم وجود فترة كافٌة لعملٌة االنضاج  -1

 نصهار وخروج الؽازات وهذه المرحلة ٌمكن عدها مرحلة النضج التام .ألمرحلة ا

ج وهذه االكاسٌد تعمل على زٌادة الفقاعات فً الجسم اكاسٌد الملونة فً تركٌبة الزجألوجود بعض ا -2

 ثل اوكسٌد المنؽنٌز والصبؽات .م

حرارة الفرن لتكون فترة النضج بمدة  ةسرعة عملٌة انضاج الزجاج وذلك باالسراع  فً صعود درج -3

 قصٌرة فٌخسر الزجاج الفترة الزمنٌة الكافٌة للنضج التام .

لوجود  وجود مسامات ظاهرة وكثٌرة فً القطعة المفخورة التً تعمل على زٌادة الفقاعات وذلك -4

 المسامات التً تسحب الزجاج داخلها وتساعد على خروج الؽازات من خاللها . 
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-ولمعالجة حاالت التفقع فً الزجاج نعمل على :  

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

كما إرتِد بدله العمل المالبمة لجسمك 

 ( .0فً الشكل )

 

 

 

 

-1 

 

 (2الشكل )

سراع فً حرق أبطًء من عملٌة األ

القطع المطلٌة بالزجاج ولتؤخذ مدة 

 كافٌة لالنضاج .

 (.0كما فً الشكل )  

-2 

 

(3الشكل )  

 sockingرفع مدة التشبع الحراريأ 

عند االنضاج لٌؤخذ الزجاج مدة كافٌة 

تامة للنضج ولتكن مدة التقل عن 

 (.3كما فً الشكل )نصؾ ساعة . 

 

 

-3 

 

 

 

 

  

 

-4 

 

 

كاسٌد الملونة او من نسبة بعض األقلل 

الصبؽات فً تركٌبة الطالء الزجاجً 

التتشبع السطوح بتلك الصبؽات حتى 

كاسٌد، فال تتمكن من امتصاص واأل

 الزجاج .

 (. 4كما فً الشكل ) 

 المـــعالجـات 
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( 4الشكل )   

 

 

 

 

 

 

 

(5الشكل )  

بالماء  ن تؽمر القطعة المفخورةحاول أ

قبل تزجٌجها وبالذات القطع ذات 

المسامات الكثٌرة الواضحة ، حتى ال 

تمتص المسامات الطالء الزجاجً 

كما فً على سطح القطعة الفخارٌة . 

 . (5الشكل )

 

 

 

-5 
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 Fluidization(flow) :( الزجاج المصهور )المتمٌع(5-2-6) 

 

 

القطعة الفخارٌة وٌترك الجزء  وٌتراكم فً اسفلخرى اذ ٌسٌل الزجاج  وهو من العٌوب الشابعة األ

على او الحافات ؼٌر سمٌكة  بل بها طبقة زجاج  خفٌفة فً الحافات وسمٌكة فً الوسط او فً االسفل األ

و خزفٌة مشوهة وؼٌر صالحة للتداول أ، وهذه من العٌوب التً تحتاج الى معالجة النها تترك القطعة ال

 -ر جمٌلة ومن اسباب ذلك :االقتناء، فهً ؼٌر صحٌة وؼٌ

 

                              

 

شدة حرق الزجاج ومدته فقد تكون عملٌة الحرق مهمة فً جعل الزجاج شدٌد التمٌع كسابل منصهر  -1

 ٌتدفق نحو اسفل القطعة الفخارٌة وٌعمل على تشوٌهها.

 أٌك جدا فؤن هذا ٌإدي ذا كان تطبٌق الزجاج سمأ -2

سفل القطعة ثم بعد ذلك نحو االسفل وسٌولته وتراكمه فً أ نصهاره الى زحؾ الزجاجثناء فترة أ -3

 نها ستتلوث.فاً للقطعة الخزفٌة وللفرن معا ألٌصل الى الرفوؾ وبذلك ٌسبب تل

لرصاص وعدم شدٌدة االنصهار ومتمٌعة وبالذات زجاج ا  تركٌبة الزجاج وقد تكون هذه التركٌبة -3

 حٌانا. لٌكا أٌنصهارٌة عالٌة بسبب السااللومٌنا فٌها أوقلتها سوؾ ٌإدي الى أوجود 

 األســــــــباب
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 -هم المعالجات لحاالت سٌالن الزجاج )التمٌع( عن القطعة الفخارٌة نعمل على:ومن أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1الشكل )  

كما العمل المالبمة لجسمك  إرتِد بدلة

 . (0فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

 

 

 

قم بطالء الفرن والرفوؾ بالمواد 

العازلة والطالءات الخاصة لحماٌة 

الفرن والرفوؾ من التلوث والتصاق 

المواد الزجاجٌة عندما تسٌل فتشوهها 

احٌانا وتصبح ؼٌر صالحة للعمل اذا 

 . هاالملتصق بالزجاج ت بقاٌا كثر

    (.2كما فً الشكل ) 

-2 

 المـــعالجـات 
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(2) الشكل  
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(3الشكل )  

ج على مسح كل ماتبقى من الزجاأ

دخالها قاعدة القطعة المطلٌة قبل أ

 الفرن .

 (.3) كما فً الشكل

-3 

 

(4الشكل )  

إطِل قاعدة القطعة بالشمع كً 

جاجً بالقاعدة الٌلتصق الطالء الز

عندما ٌنصهر وٌسٌل وٌلتصق 

فٌحمً القطعة الخزفٌة بالرفوؾ، 

 والرؾ من التشوه .

 (.4كما فً الشكل ) 

-4 
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(5الشكل )  

تؤكد من رفع القطع الفخارٌة المطلٌة 

اثناء الحرق عن قاعدة الرؾ بحوامل 

حتى  مساندوعوازل كاالطٌان وال

التلتصق القطعة بالرؾ وٌصعب 

 رفعها فتنكسر وتتشوه. 

 (.5كما فً الشكل )

 

 

 

 

-5 

 

 

( 6الشكل )    

قم بمراقبة درجة حرارة الفرن ورصد 

درجة حرارة  نضوج القطعة الخزفٌة 

حتى الٌتجاوز الزمن المحدد فٌبدأ 

 الزجاج بالسٌالن عن القطعة.

 ( 6كما فً الشكل )  

 

 

 

 

-6 
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(7الشكل )  

 قم بتقلٌل مدة التشبع الحراري

Socking 

 01-01الى المدة المالبمة ولتكن 

الؽابها وعدم  دقٌقة فقط ، اوٌمكن

 الحاجة الٌها  فً بعض االحٌان.

 . (7كما فً الشكل )  

 

 

 

-7 

  

 

(8الشكل )  

اضؾ مواد تساعد على ضبط سٌولة 

وتمٌع الزجاج كالمواد المحتوٌة على 

االلومٌنا مثل االطٌان او الكاإولٌنات 

وذلك لتعادل درجة تمٌع وسٌولة 

 الزجاج .

 (.8كما فً الشكل )    

-8 

 

 

نتبه الى تزجٌج الرصاص بالذات أ

الن قابلٌة السٌولة والتمٌع فً زجاج 

الرصاص عالٌة اذا لم تعالج تركٌبة 

زجاجه بالمواد المقاومة الومكونات 

 لالنصهارٌة . 

 (.9كما فً الشكل )

 

 

 

-9 
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(9الشكل )  

 

 

 

 Drought( جفاؾ الزجاج 5-2-7)   

                                                   

نواع الزجاج وفً بعض انواع الحرق وهً ٌوب التً تظهر بشكل كبٌر فً بعض أوهذا من  الع      

ظهور سطوح جافة ٌابسة  وعدم ظهور اللمعان على سطح الزجاج ،وعدم وجود السطوح الصقٌلة ،بل 

 -هم اسبابها:ظهور سطوح خشنة محببة وجافة ومن أ
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ٌة وبذلك الٌصل الزجاج حٌانا درجات ضعٌفة ؼٌر كافاض درجة حرارة الحرق والتً تكون أنخفأ -1

   لى مستوى االنصهارٌة المالبمة النضاج الزجاج.ومكوناته أ

درجات الحرارة ومدة الحرق والتً تإدي الى جفاؾ طبقة الزجاج وذلك بانصهارها مع  رتفاعأ -2

 السطح الفخاري وتتداخلها معه وتؽلؽلها وبذلك ٌترك سطحا جافا خشنا ؼٌر صقٌال .

ضعؾ كمٌة الزجاج اثناء تطبٌقه وبذلك تكون الطبقة المضافة على سطح القطعة الفخارٌة ؼٌر مهٌؤة  -3

 المكونات وتكوٌن طبقة زجاجٌة وذلك للنقص فً بعض المكونات اثناء التطبٌق. لعملٌة انصهار

نقص بعض المواد الكٌمٌاوٌةالتً توازن خلطة الزجاج والتً تكون مإثرة فً تكوٌن شبك الزجاج  -4

 والتً تعمل على ترك خلل فً طبقة الزجاج 

و التقنٌات االخرى والتً الخشب أ ت الحرق المختلفة كالحرق بالؽاز أو أختزالتطبٌق بعض تقنٌا -5

 تعمل على جفاؾ مناطق معٌنة من القطعة الخزفٌة .

حركة ولمس القطعة المطلٌة بالزجاج كثٌرا قبل الحرق فتفقد بعض من موادها وتبقى بجزء من  -6

 المواد مما ٌإثر فً التركٌبة الصحٌحة لها.

 

     

     

-هم معالجات جفاؾ الزجاج على القطعة الفخارٌة ماٌلً :ومن أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

كما العمل المالبمة لجسمك  إرتِد بدلة

 . (0فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

 المـــعالجـات 
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(2الشكل )  

 

قم برفع درجة الحرارة الى المدة 

الالزمة لتحصل تركٌبة الزجاج على 

الزمن الكافً النصهار مركباتها 

صقٌل ناضج )البد ان وتكوٌن طالء 

ٌخضع ذلك للتجربة لنقلل من نسبة 

  الفشل ونعرؾ وقت نضوجه الجٌد(.

 (.0كما فً الشكل ) 

-2 

 

 

 

(3الشكل )  

قم بخفض درجة الحرارةاذا كان 

الجفاؾ سببه ارتفاع درجة الحرارة 

وحرق مادة الزجاج وذلك ٌحصل 

بالخصوص فً زجاج درجات 

زجاج لواطبة وبالذات فً الحرارة ا

ن تركٌبته على االؼلب الرصاص أل

التتحمل درجات الحرارة العالٌة)البد 

كما فً الشكل  ان ٌخضع للتجربة( .  

(3.) 

-3 

 

التجعل طبقة الزجاج خفٌفة على 

سطح القطع الفخارٌة فتجؾ وتمتص 

 بسرعة وتترك السطح خالٌا.

 (. 4كما فً الشكل )  

 

 

 

 

 

 

-4 
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(4الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

( 5الشكل )    

جعل طبقة الزجاج المطبقة على أ

القطعة سمٌكة بمستوى محدد 

ومتوازن ، وذلك لتستطٌع المركبات 

مجتمعة التفاعل معا وتكوٌن طبقة 

 زجاجٌة ناجحة .

 ( 5كما فً الشكل )  

 

 

 

 

 

 

-5 
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(6الشكل )  

 

ولى من الزجاج على أطِل طبقة أ

القطعة الفخارٌة )بؤي تقنٌة كانت( 

واتركها تجؾ ولٌجؾ الطالء على 

 سطحها .

 . (6كما فً الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 

 

 

 

(7الشكل )  

ِل طبقة اخرى بعد جفاؾ الطبقة طأ

كما  .دقٌقة  05ولى بدقابق مثال األ

 (.7فً الشكل )

-7 
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(8الشكل )  

 

خشبٌة حادة فً  ٌة آلةأؼرز ابرة أو أ

داخل سطح الزجاج لمعرفة سمك 

المادة الزجاجٌة المطبقة ومنها 

تعرؾ كمٌة الزجاج المالبم الواجب 

 طالءه على القطعة .

 . (8كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

-8 

 

 

 

(9الشكل )  

لمواد الى الخلطة ضؾ بعض اأ

لٌكا ٌضافة السالزجاجٌة مثال أ

تركٌبة الزجاج ،   لى)الفلنت( أ

لتعدٌل تركٌبة الزجاج وتكوٌن طالء 

 ناجح.

 (.9كما فً الشكل ) 

-9 
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(10الشكل )  

 

نتبه اثناء تطبٌق تقنٌات الحرق أ 

وطرٌقته  المختلفة الى مدة االختزال

ومواد االختزال كالخشب أو الؽاز 

ومواد االختزال الكٌمٌاوٌة االخرى أ

على جفاؾ  وكمٌتها حتى التإثر

 الزجاج فً القطعة الخزفٌة . 

 (.01كما فً الشكل )

 

 

 

-10 

 

 

 

(  11الشكل )   

و تحمل القطعة المطلٌة التلمس أ

دخالها أبالمواد الكٌمٌاوٌة كثٌرا قبل 

ٌإثر على ازالة الفرن الن ذلك 

ماكن المطلٌة الطالء من بعض األ

بالزجاج وتركها فارؼة وبذلك 

 وخشونتها .ٌحصل جفاؾ السطوح 

 ( 00كما فً الشكل )  

 

 

 

 

-11 
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 -ن ٌالحظها المشتؽل بالخزؾ هً:أخرى التً ٌمكن ومن العٌوب األ

 ( اختالؾ درجات الحرارة فً جو الفرن5-2-8)       

فران هنا تظهر فً بعض األفران والسٌما أفران الوقود االخرى )عدا األ ختالؾ درجات الحرارةأن أ  

 -الكهربابٌة التً تتساوى فٌها درجات الحرارة ؼالبا( فهنا تكون المعالجة :

 

     

 

 

 

 

قم بفحص الحرارة فً الفرن وتنظٌم 

مصدر الوقود والتوزٌع الحراري الذي 

أماكن القطع المزججة فً ٌتالءم و

 بالمالحظة والتجرٌب .الفرن ،وذلك 

 ( .0كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

 المـــعالجـات 
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(1الشكل )  

 

 

 ( تنوع الطالءات5-2-9)   

ختالؾ بٌن طالء زجاجً وآخر من حٌث طبٌعة التركٌب ودرجة الحرارة وسرعة االنصهارٌة أن األ

-وؼٌرها ومعالجتها:  

  

     

 

(1الشكل )  

 -1 

 

 المـــعالجـات 
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 ( الزجاج الهش5-2-10)   

و رفعها ووضعها على القطعة الفخارٌة وٌتساقط أثناء حركة القطعة أ بتالزجاج الذي الٌثوهو        

-فً الفرن وبذلك ٌصعب حركتها وتتسبب بمشكلة ومعالجتها:  

 

     

 

 

 

(1الشكل )  

و اٌة مادة أضؾ الصمػ النباتً أ

عضوٌة الصقة لتعمل على تثبٌت 

الفخارٌةألاتمام  الزجاج على القطعة

 نضاج.األ

. (0كما فً الشكل )   

 

 

 

 

 

-1 

 

 

 

(2الشكل )  

لى تركٌبة الزجاج أضؾ الطٌن أ

لٌعمل على التصاق الطالء على 

 السطح الفخاري قبل حرق التزجٌج . 

 (.0كما فً الشكل ) 

-2 

 المـــعالجـات 



176 
 

 

 

 

(3الشكل )  

المواد التقم بتحرٌك القطع المطلٌة ب  

رفعها بعناٌة الكٌمٌاوٌة قدر االمكان وأ

 تامة ، للحفاظ على سالمة التزجٌج . 

 .(3كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

-3 

 

 ( وجود الزخارؾ وتنوعها5-2-11)   

 

        

      

وشكلها تإثر بشكل كبٌر على وجود  رتفاعاتهاأن وجود أنواع مختلفة من الزخارؾ وأختالؾ أ     

و ، وهذا مهم جدا فً نجاح الزجاج أ الزجاج على سطح القطعة الخزفٌة وتجمعه وتكتله وجفافه وبرٌقه

 -فشله ومعالجتها تكون حسب الخلل الناتج :

 

http://media.ceramicartsdaily.org/wp-content/uploads/2010/12/reitz-green_500.jpg
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 (1الشكل )

 رتفاعهاأحسب حجم الزخرفة وأ

ا ، وطبق وطرٌقة تنفٌذها وشكله

الزجاج بسمك متوازن مع أرتفاعات 

الزخرفة ،ألحتماالت سٌالن الزجاج 

و التجمع  ة أطراؾ الزخرفعلى أ

 فٌحدث تشوهات .

 . (0كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 

     

 المـــعالجـات 
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 ( البقع اللونٌة5-2-12)   

            

على سطح الطالء الزجاجً وهً ؼٌر  مساحات مختلفة تظهرو Hوهً نقاط لونٌة مختلفة وباحجام     

 -محببة تشوه الطالء وتؽٌر الوانه ومعالجتها:

 

 

     

 

 

(1الشكل )  

لوان خل أنواعاً مختلفة من األالتد

لقطع الفخارٌة معا فً المطبقة على ا

لوان ٌتطاٌر فرن واحد ألن بعض األ

الزجاج االخرى ،مثل وٌلوث القطع 

المحتوي على أوكسٌد الكروم والذي 

ٌتطاٌر أثناء الحرق وٌبقع القطع 

كما فً خرى والسٌما فاتحة اللون . األ

 . (0الشكل )

 

 

 

 

 

 

-1 

 المـــعالجـات 
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(2الشكل )  

بطالء القطع الفخارٌة والقطع  التقم

الزجاج  خرى قرٌبة منها كً الٌتلوث

وذلك بتطاٌر ذرات المحلول الزجاجً 

 االخرى اثناء الرش او التطبٌق .

 (.0كما فً الشكل ) 

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخلٌط الزجاجً جٌدا و خلط مكونات أ

و التطبٌق باستمرار أثناء التحضٌر أ

حتى التبقى كتل ؼٌر متجانسة تظهر 

شكل بقع فٌما بعد )بالذات بعض على 

كاسٌد الملونة القوٌة كالكوبالت األ

 والحدٌد والمنؽنٌز والنحاس (.

 (.3كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 
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(3الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موقعها فً الفرن5-2-13)   

 

ا تشوهها حٌانحراري ونضوجها وأن ٌعد موقع القطعة فً الفرن مهما جدا فً تحدٌد تشبعها الٌمكن أ    

 -بتعادها عن مصدر الطاقة والحرق ومعالجتها:وذلك ٌرتبط باقترابها وأ
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بة تساعد على رصد مصادر هتمام بمصدر الطاقة والقٌام بمحاوالت تجرٌمكن معالجة هذه الحالة باأل

 -ثرها على القطع المطلٌة ومن المعالجات المهمة:الطاقة وأ

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

بعد القطعة قلٌال عن السلك الكهربابً أ

)فً االفران الكهربابٌة( حتى الٌكون 

ذلك سببا فً تشوهها  نظرا الرتفاع 

المناطق القرٌبة للسلك  الحرارة فً

اء القطعة مما ٌإدي الى جزعن باقً أ

عمل على تحقٌق موازنة تلفها، وأ

لوجود القطع على الرفوؾ وفً الفرن 

لى الواصلة أدرجات الحرارة لتتساوى 

 كل القطع .

 (.  0كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

 المـــعالجـات 
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(2الشكل )  

قم بابعاد القطع المزججة عن مصدر 

المباشر )كما فً افران الوقود الحرارة 

و النفطٌة ( وذلك ى كالؽازٌة أخراأل

ر المباشر لمصدر الحرارة فً ثلأل

خرى حسب حرق أجزاء عن أجزاء أ

 قرب مكانها من المصدر الحراري. 

 (.0كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 

 ( نوع التطبٌق5-2-14)       
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 ( نوع التطبٌق5-2-14)       

 -نتباه الى سمك المستحلب الزجاجً وتجانسه ، وتختلؾ االخطاء حسب نوع التطبٌق :من المهم األ

 

 

 -خطاء التطبٌق :ومن أ

 عدم تجانس تطبٌق الطالء الزجاجً.    -1

 خفة سمك طبقة الطالء الزجاجً.  -2

 

 

 

 

 

(1الشكل )  

اخلط ثم رش القطعة مرة او  

مرتٌن وانتبه الى تؽطٌة جمٌع اجزاء 

القطعة الفخارٌة بالطالء الكٌمٌاوي  

 .(0كما فً الشكل ). بالتساوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

 المـــعالجـات 

 السكب الفرشاة التؽطٌس الـرش
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(2الشكل )  

ل مرة ثم ارفع خلط الطالء فً كأ

ن ال ٌكون الفرشاة للتطبٌق وأنتبه أ

ق سمٌكًة ونهاٌته خفٌفة بداٌة التطبٌ

 لوان وتختفً وتتشوه. فتبهت األ

 (.0كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

-2 

http://ceramicartsdaily.org/wp-content/uploads/2009/05/variationsonraku_large.jpg
http://ceramicartsdaily.org/wp-content/uploads/2010/10/terrikern_01.jpg
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(3الشكل )  

قم بتؽطٌس الفرشاة فً الخلطة 

الزجاجٌة كلما بدأت تقل كمٌة المادة 

 الزجاجٌة وتبهت فً الفرشاة .

 (.3كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

-3 

 

 

 

 

(4الشكل )  

خلط الطالء جٌدا ولٌكن المحلول أ

سمٌكا بدرجة جٌدة ،ثم قم بتؽطٌس 

فً المحلول الزجاجً مدة  القطعة

 رفعها سرٌعا .دقابق وأ

 (.4فً الشكل ) كما 

 

 

 

 

 

-4 

http://ceramicartsdaily.org/wp-content/uploads/2009/05/peelaway2.jpg
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(5الشكل )  

 

ة اذا كان التطبٌق عد ؼطسها ثانٌأ

حتى التصبح رفعها خفٌفا وبسرعة أ

و طبقة كثٌفة جدا تإدي ألى التشقق أ

 التمٌٌع والسٌالن  .

 . (5كما فً الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 

 

 

 

وضع القطعة  خلط الطالء جٌداأ

ناءاً قاعدة وضع تحتها أعلى الفخارٌة 

سكب الزجاج على Hذو فتحة واسعة و

القطعة الفخارٌة وحاول تؽطٌتها 

بالطالء بالكامل وبشكل متجانس وهذا 

ٌستخدم بكثرة وبشكل ناجح  التطبٌق

فً بطن القطع الفخارٌة بالذات 

 (.6كما فً الشكل ) لتزجٌجها.

-6 
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(6الشكل )  

 

هً المقٌاس االهم فً نجاح عملٌة التزجٌج  * وفً النهاٌة تظل خبرة المشتؽل بالخزؾ وتجربته

 والفخر .
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 السالمة المهنٌة

ثناء أنتباه ألدخال القطع الخزفٌة فٌها واأو باألفرانالطالب السالمة اثناء العمل  ال ٌهملن أالبد      

 : ،ومن المحاذٌر اٌضا ٌةطن تلك االفران تستخدم تٌاراً كهربابٌاً عالً الفولألتشؽٌل الكهرباء بحذر 

لتزام بارتداء الكفوؾ وذلك لوجود مواد سامة فً طالء الزجاج على االؼلب ، وهناك مواد ألا  -1

 ثناء االستخدام والرش تإثر على السالمة .أٌرة متطا

 نتباه اثناء استخدام )الكوسرة( وذلك لخطورتها وخطورة المواد المتطاٌرة منها وسرعتها .ألا -2

حتراق والخارجة ألازات السامه الناتجة عن عملٌة امفتوحة لضمان سحب الؽجهزتها أبقاء التهوٌة وأ -3

 ستمرار تدوٌر الهواء فً مكان العمل . أمن الفرن، و

من الخشب او المعدن  الجهاز الخاص بعملٌة التزجٌج ، والذي هو عبارة عن ؼرفة صؽٌرةستعمال أ-4

ذات مقاومة جٌدة للرذاذ وذلك  وضع فٌها دوالب ٌدوي لوضع القطع وخلفه نصبت ساحبة هواء

 ثناء عملٌة الرش  .   أكل المواد الكٌمٌاوٌة المتطاٌرة لسحب 

                                                   

 

 

نتباه الى فصل التٌار الكهربابً عند بدء العمل باالفران او بعد االنتهاء، لضمان عدم التعرض ألا-5

 للصدمات الكهربابٌة .
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خرى اثناء اشتؽال الفرن وتوهجه، حتى الٌإدي ألراب من فتحات الرإٌة والفتحات اقتألتجنب ا -6

 ذلك الى االحتراق  .

 فٌها خطراً كبٌراً على السالمة ثناء التشؽٌل النأو المزدوج الحراري أسالك الفرن أالتمسك  -7

 دون انتباه. و االقتراب منهاأ سالمة البناٌةفران جٌدا لتضمن ألقفال اأتؤكد من   -8

 عمال بالتبرٌد السرٌع .ألحتراق ، والتتكسر األالفرن وهو حار ، حتى التتعرض ل التقم بفتح -9
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 ختبارات المنتجات الخزفٌةفحوصات وأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسالفصل ال

 

 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التـزجٌج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سادسل الهداؾ الفصأ

 -ٌتعرؾ الطالب على :

 تالفٌة على المنتجات الخزفٌة .كٌفٌة إجراء الفحوصات واالختبارات األتالفٌة والالأ-1

 جهزة القٌاس .تدرٌب الطلبة على أستعمال أ -2

 تحلٌل النتائج ومقارنتها مع المواصفات المطلوبة. -3

 

  السادس محتوٌات الفصل

 التمهٌد 6-1-

 الخواص الفٌزٌاوٌة للمنتجات الخزفٌة. 6-2-

التمرٌن االول: قٌاس المسامٌة الظاهرٌة ونسبة امتصاص الماء للمنتجات الخزفٌة و -

 السٌرامٌكٌة .

 التمرٌن الثانً: قٌاس الكثافة الحجمٌة والظاهرٌة للمنتجات الخزفٌة والسٌرامٌكٌة . -

 الخواص المٌكانٌكٌة للمنتجات الخزفٌة. 6-3-

 التمرٌن الثالث: قٌاس الصالدة بطرٌقة االرتداد ) طرٌقة شورسكلٌروسكوب(.-

 التمرٌن الرابع: قٌاس مقاومة االنضؽاط للمنتجات السٌرامٌكٌة.-

 قٌاس مقاومة الكسر للمنتجات السٌرامٌكٌة بطرٌقة الضؽط المحوري.التمرٌن الخامس:-

 الخواص الحرارٌة للمنتجات الخزفٌة. 6-4-

 : قٌاس التوصٌلٌة الحرارٌة للمنتجات الخزفٌة والحرارٌة.التمرٌن السادس-

 التمرٌن السابع: قٌاس السعة الحرارٌة النوعٌة لنماذج سٌرامٌكٌة.-

 ة.ٌالتمرٌن الثامن: قٌاس معامل التمدد الحراري لالجسام السٌرامٌك-

 ة.ٌالتمرٌن التاسع: قٌاس مقاومة الصدمة الحرارٌة لالجسام السٌرامٌك-

 واص الكهربائٌة للمنتجات الخزفٌة.قٌاس الخ 6-5-

 التمرٌن العاشر: قٌاس ثابت العزل الكهربائً للمنتجات الخزفٌة.-
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 تمهٌـــد: 6-1

تعتبر عملٌة فحص المنتجات الخزفٌة من متطلبات تقٌٌم المنتجات المصنعة قبل دخول القطع      

هزة جك الفحوصات فً مختبرات مجهزة باألالخزفٌة والسٌرامٌكٌة المتقدمة الى الخدمة. وتتم تل

 ختبار مطلوب وذلك بطرق عدة، منها: والمعدات التً تلبً حاجة كل أ

ونسبة أمتصاص الماء وؼٌرها من : الكثافة والمسامٌة وتشمل :ٌةوالفحوصات الفٌزٌا -0

 ختبارات التحلٌلٌة لمعرفة االطوار الناشبة نتٌجة الحرق والتلبٌد. األ

جهادات رة المنتجات الخزفٌة على تحمل األوهً مهمة جداً لمعرفة قد :الفحوصات المٌكانٌكٌة -2

 نحناء.دة ومقاومة االنضؽاط والكسر واألالمٌكانٌكٌة الخارجٌة وتشمل اختبارات الصال

لتقٌٌم امكانٌة استعمال المواد الخزفٌة والحرارٌات فً العزل الحراري  :الفحوصات الحرارٌة  -3

 من خالل قٌاس معامل التوصٌل الحراري ومعامل التمدد الحراري والسعة الحرارٌة.

ٌتم األعتماد على المواصفات من المواصفات العالمٌة المعتمدة وفً الؽالب  خذت طرق االختبارتأ

  ( والتً استندت علٌه معظم المواصفات العراقٌة فً تقٌٌس المواد.   ASTM) مرٌكٌة فً تقٌٌس المواداأل

 الخواص الفٌزٌائٌة للمنتجات الخزفٌة 6-2

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 .رخمٌدسأمتصاص الماء بطرٌقة أتحدٌد المسامٌة ونسبة أن ٌكون الطالب قادرا على 

 

 

        ) ساعتان ( الزمن المخصص :                                    1 رقم التمرٌن :

 متصاص الماء للمنتجات الخزفٌة و السٌرامٌكٌةقٌاس المسامٌة الظاهرٌة ونسبة أسم التمرٌن : أ 

 مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 

 

 السادسالفصل 
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 التسهٌالت التعلٌمٌة -ثانٌا :

 .حساسمٌزان تعلٌق  -1

 . عٌنات سٌرامٌك -2

 . قطعة قماش -3

 حاوٌة بالستٌكٌة . -4

 

 ثالثا :- المقدمة النظرٌة

تعد المسامٌة  ونسببة امتصباص المباء مبن عوامبل السبٌطرة النوعٌبة علبى عملٌبات التصبنٌع لتقبدٌر 

مختلببؾ العوامببل الناتجببه عببن خببواص المببادة السببٌرامٌكٌة النهابٌببة وتمثببل المسببامٌة نسبببة احتببواء الجسببم 

مهمبٌن  السٌرامٌكً من المسبامات المفتوحبه البى حجبم االنمبوذج وتعتمبد خاصبٌة المسبامٌة علبى عباملٌن

ٌتؤثران بهما تؤثٌراً مباشراً هما عملٌة التلبٌد وعملٌة تكون المسبالك والفجبوات بسببب الؽبازات المتحبررة 

 وٌإثر بهذٌن العاملٌن درجة حرارة الحرق والمكونات الكٌمٌابٌة والمعدنٌة للمادة السٌرامٌكٌة.

ذلك حجمهما وشكلهما، وهنباك ٌكون عدد المسامات فً المواد السٌرامٌكٌة مختلفاً من نوع الخر وك

عوامبل مببإثرة فببً المسبامٌة مثببل )الحجببم الحبٌببً، الشببكل الحبٌبببً، التبدرج الحبٌبببً، طرٌقببة التشببكٌل ، 

 ضؽط مكبس التشكٌل، درجة حرارة الحرق(.

وهناك انواع من المسامات منها )المسامات المفتوحة( والتً تتصل مع بعضها وٌمكن رإٌتها علبى 

جهر االلكترونً واالخرى )المسامات المؽلقة( التً تكون معزولة بعضبها عبن بعبض السطح بوساطة الم

 والنوعان ٌعرفان بالمسامٌة الكلٌة وهً تختلؾ عن المسامٌة الظاهرٌة.

هببً حجببم المسببامات المفتوحببة / الحجببم الكلببً ) حجببم المسببامات الكلٌببة   حجببم  :المسااامٌة الظاهرٌااة

حجبم المسبامات المفتوحبة   حجبم المسبامات المؽلقبة( / الحجبم   (هبًف الحبٌببات( امبا المسبامٌة الحقٌقٌبة

 الكلً.

 ةوتعتمد المسامٌة الظاهرٌة بعد الحرق على نسبة الماء الممتص والذي ٌستطٌع امالء المسامات المفتوحب

 وٌتم حساب المسامٌة الظاهرٌة من العالقة االتٌة:

(   )المسامٌة الظاهرٌة                          (
     

     
)            ( ) 

Wsوازالة قطرات الماء العالقبة  ةمتالء المسامات المفتوحأرطب بعد ؼمره فً الماء والنموذج = وزن ال

 خراجه من الماء.أنموذج بقطعة قماش نظٌفة بعد ال على سطح
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Wdجاؾ.النموذج = وزن ال 

Wiنموذج وهو مؽمور فً الماء.= وزن ال 

الماء فؽالباً ما ترافق المسامٌة الظاهرٌة الن كمٌة الماء الممتص تمثل حجم المسامات امتصاص  اما نسبة

 التً ٌملإها الماء . وتعطى النسبة المبوٌة المتصاص الماء بالعالقة االتٌة: ةالمفتوح

(   )  (
     

  
)  نسبة أمتصاص الماء                    ( )           

 

 رابعاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

  
 

(1الشكل )  

 العمل المالبمة لجسمك. ةإرتِد  بدل

 (.1كما فً الشكل ) 

-1 

 

 
 

(2الشكل )  
 

نظومة قٌاس الوزن والمإلفة رتب م

. ( 2 )بالشكل جزاء الموضحة ألمن ا

حضر نماذج مختلفة من طابوق أثم 

البناء االعتٌادي والطابوق الحراري 

فٌؾ وقطع من سٌرامٌك الثقٌل والخ

رضٌات وقطع خزفٌة الجدران وا

مشكلة بالدوالب والصب االنزالقً ثم 

ضع جمٌع النماذج فً فرن التجفٌؾ 

 للتخلص من المحتوى الرطوبً.

-2 
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 (3الشكل )
 

( Wdحسب وزن النماذج وهً جافة )أ

خراجها من فرن التجفٌؾ أبعد 

 (.3كما فً الشكل )مباشرة. 

 

-3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (4الشكل )

 ؼمر العٌنات فً الماء وحركه بٌنأ

لى فترة واخرى للسماح بدخول الماء أ

المسامات المفتوحة، ثم احسب وزن 

( بعد Wsالنماذج وهً رطبة )

خراجها من وعاء الماء وازالة أ

قطرات الماء العالقة بوساطة قطعة 

 (.4)شكل كما فً القماش نظٌفة 

-4 

 

 
 (5الشكل  )

 كما فً الشكل التعلٌق ستعمال مٌزان بؤ

احسب وزن النماذج وهً معلقة  (5)

 (.Wiومؽمورة كلٌاً فً الماء )

 

 

 

 

 

 

-5 
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( 1جدول )  

 

 Wd Ws Wi A.P W.A االنموذج

      طابوق عادي

      طابوق حراري ثقٌل

طابوق حراري 

 خفٌؾ

     

      سٌرامٌك جدران

      سٌرامٌك ارضٌات

قطعة خزفٌة مشكلة 

 بالدوالب

     

قطعة خزفٌة مشكلة 

 بالصب

     

 جدولخطط جدوال كما فً االنموذج 

لتضع فٌه جمٌع القٌاسات  (0)

 والنتابج.

 

-6 

درج ونسبة امتصاص الماء للنماذج ثم أ ( احسب المسامٌة الظاهرٌة0,0ستعمال العالقة )بؤ

 (.0النتابج فً الجدول )

-7 

 وأرجعها إلى مكانها . و مكان العمل و أدوات العملنظؾ االجهزة المستعملة 

 

-8 

 

 المناقشة:

 متصاص الماء فماذا تفعل؟. أذا اردت ان تسرع من عملٌة أ0

 على النتابج؟ g/cm3 1قل من ثٌر لكثافة الماء اذا كانت اكبر أو أ. هل هناك تؤ0

الماء لكل من الطابوق العادي والحراري وبٌن . قارن بٌن نتابج المسامٌة ونسبة امتصاص 3

لمشكل رضٌات وبٌن الخزؾ االخفٌؾ وبٌن سٌرامٌك الجدران واألالطابوق الحراري الثقٌل و

 نزالقً؟ بالدوالب والمشكل بالصب األ

 امأل الفراؼات التالٌة 

 ٌعتمد خاصٌة المسامٌة على عاملٌن مهمٌٌن ........ وعملٌة ............ -0

 

 وجد هناك عدة ) انواع من المسامات منها ......... التً تتصل مع بعضها ت -0

 المسامٌة الحقٌقٌة  هً ........... -3

 

6- 
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ستمارة قائمة الفحصأ    

 الجهة الفاحصة

       الثانٌةالمرحلة :          سم الطالب :                                 أ

لزجاج التخصص : الخزؾ وا  

 قيبش انمسبميت انظبهريت ونسبت امخصبص انمبء نهمنخدبث انخسفيت وانسيراميكيت سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

العمل بدلهرتداء أ 1-  5%    

دوات العمل والنماذج وتجهٌز المكانمرحلة تحضٌر أ 2-  10%    

%10 مرحلة تجفٌؾ النماذج 3-    

Wd,Ws,Wi 15%مرحلة قٌاس  4-    

A.P,W.A   15%دراج النتائج فً الجدول وحساب مرحلة أ 5-    

%15  مرحلة مناقشة النتائج 6-    

%10 تنظٌؾ االجهزة ومكان العمل وأدوات العمل. 7-    

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:اسم الفاحص  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 .رخمٌدسأبطرٌقة كثافة لمنتجات مختلفة لانواع أتحدٌد أن ٌكون الطالب قادرا على 

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 حساس .تعلٌق مٌزان  -1

 فً الكثافة .  وحرارٌات مختلفة عٌنات سٌرامٌك -2

 . قماش  قطعة -3

 حاوٌة بالستٌكٌة . -4

 ثالثا :- المقدمة النظرٌة

وهً تحدد امكانٌة استخدام هذه المنتجات فً  هم خواص المنتجات السٌرامٌكٌةأتمثل الكثافة 

الصناعات المختلفة وهناك عوامل عدة تإثر فً مقدار كثافة المواد السٌرامٌكٌة مثل : التركٌب 

الكٌمٌابً، الحجم الحبٌبً ، الظروؾ التً ترافق عملٌة التصنٌع مثل : طرٌقة التشكٌل والضؽط المسلط 

 ودرجة حرارة الحرق.

     فة بالطرق التقلٌدٌة حٌث تقاس ابعاد االنموذج وكتلته وباستخدام العالقة المبسطةٌمكن حساب الكثا

 Cm3 الحجم نحصل على : كث =     

      Cm2 /gm           كتلةg m                            

(1(.....)cm3حجم ال )( / نموذجgmكتلة ال )نموذج بعد الحرق = الكثافة ( (      . 

( ولكن هذا النوع من الكثافة ؼٌر دقٌق فً وصؾ Bulk Densityهذه الكثافة بالحجمٌة )وتسمى 

خذها بنظر أبعاد النموذج بعد الحرق وكذلك عدم أنتظام أاد السٌرامٌكٌة بسبب عدم الكثافة فً المو

الفراؼات ما مفتوحه وتمثل أثافة مرتبط بالمسامٌة والمسامات ذن وصؾ الكأعتبار تؤثٌر المسامات... ألا

و مسامات مؽلقة التً تكون على شكل فجوات داخل أتمأل عند وضع االنموذج فً سابل  التً من الممكن

نها : كتلة المادة / حجم حبٌبات أها فاذا كانت الكثافة معرفه على المادة التً ال ٌمكن للسابل النفاذ خالل

 ( . True density) كثافة حقٌقٌةالطٌن فقط ) بدون مسامات مؽلفة ( فانها 

       ) ساعتان (الزمن المخصص :                                     2 رقم التمرٌن :

 قٌاس الكثافة الحجمٌة والظاهرٌة للمنتجات الخزفٌة والسٌرامٌكٌة سم التمرٌن :أ 

 مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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اما اذا عرفت الكثافة على انها : كتلة المادة/الحجم الظاهري )حجم حبٌبات المادة   حجم المسامات 

( وٌمكن حسابها باتباع ) قاعدة  apparent densityالمؽلقة فقط(. فانها تسمى بالكثافة الظاهرٌة )

ٌمثل كتلة االنموذج فً الهواء فان  Wdٌمثل الحجم الظاهري وان  Vaارخمٌدس ( مثالً فاذا علمنا ان 

 الكثافة الظاهرٌة تعطى بالعالقة:

(   )  
  

  
 

  

      
 

 وعلٌه تحسب الكثافة الظاهرٌة من العالقة:                              الحجم الظاهري 

 

(   )الكثافة الظاهرٌة:                               (
  

     

)    ( ) 

 : حجم المسامات المؽلقة .Vip: حجم الحبٌبات فقط ، Vtحٌث: 

 

وؼالباً ما توصؾ الكثافة الحجمٌة  بداللة الوزن النوعً الذي ٌمثل نسبة كثافة المادة الى كثافة الماء لذلك 

 ٌعطى الوزن النوعً بالعالقة التالٌة:

)    الوزن النوعً : 
  

     
)    ( ) 

 = وزن النماذج رطبة ومساماتها مملوبه بالماءWsحٌث 

Wi          وزن النماذج وهً مؽمورة فً الماء = 
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 رابعاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

                                    

 
  

(1الشكل )  

 إرتِد  بدله العمل المالبمة لجسمك.

 (.1كما فً الشكل ) 

-1 

 

 
 

(2الشكل )  
 

رتب منظومة قٌاس الوزن والمإلفة من 

. ثم (2بالشكل )االجزاء الموضحة 

احضر نماذج مختلفة من طابوق البناء 

االعتٌادي والطابوق الحراري الثقٌل 

فٌؾ وقطع من سٌرامٌك الجدران والخ

رضٌات وقطع خزفٌة مشكلة ألو

بالدوالب والصب االنزالقً ثم ضع 

جمٌع النماذج فً فرن التجفٌؾ للتخلص 

 من المحتوى الرطوبً.

-2 

   

 

 (3الشكل )

( Wdحسب وزن النماذج وهً جافة )أ

خراجها من فرن التجفٌؾ مباشرة. أبعد 

 (.3كما فً الشكل )

-3 
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(4الشكل )  

 

فً الماء وحركه بٌن فترة  ؼمر العٌناتأ

واخرى للسماح بدخول الماء الى 

المسامات المفتوحة، ثم احسب وزن 

( بعد اخراجها Wsالنماذج وهً رطبة )

من وعاء الماء وازالة قطرات الماء 

العالقة بوساطة قطعة قماش نظٌفة 

 (.4)شكل 

-4 

 

 
 (5الشكل )

( 5شكل )ستعمال مٌزان التعلٌق ؤب

وهً معلقة  حسب وزن النماذجأ

 (.Wiومؽمورة كلٌاً فً الماء )

 

 

 

 

 

 

 

-5 

 (1جدول )

 

 Wd Ws Wi A.D S.G االنموذج

      طابوق عادي

      طابوق حراري ثقٌل

      حراري خفٌؾ طابوق

      سٌرامٌك جدران

      سٌرامٌك ارضٌات

قطعة خزفٌة مشكلة 

 بالدوالب

     

قطعة خزفٌة مشكلة 

 بالصب

     

 جدولخطط جدوال كما فً االنموذج 

 لتضع فٌه جمٌع القٌاسات والنتابج.( 1)

 

 
 
 
 
 
 

6 
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درج النتابج فً أاهرٌة والوزن النوعً للنماذج ثم حسب الكثافة الظأ( 3,2باستعمال العالقة )

 (.1الجدول )

-7 

 8- وأرجعها إلى مكانها . و مكان العمل و أدوات العملجهزة المستعملة ألنظؾ ا

 

 المناقشة:

 . ما الفرق بٌن الكثافة الظاهرٌة والوزن النوعً من ناحٌة القٌمة والحجم المقاس؟1

  . هل ٌمكن قٌاس الكثافة الحقٌقٌة بهذه الطرٌقة2

 ؟

و الوزن أاد عالقة بٌن المسامٌة والكثافة هل ٌمكن اٌج(  2و 1 ). من خالل نتابج التمرٌن3

 اجابتك بالعالقات الرٌاضٌة.  النوعً ونسبة امتصاص الماء؟وضح

ذا تم قٌاس الكثافة بطرٌقة االبعاد والوزن بدون ؼمر فماذا تسمى هذه الكثافة وهل تختلؾ أ. 4

 ؟ عن الكثافة الظاهرٌة

 ؟  . هل تعتمد طرٌقة الؽمر على كون النماذج منتظمة هندسٌاً 5

 

6- 
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ستمارة قائمة الفحصأ    

:الجهة الفاحصة  

ة الثانٌالمرحلة : اسم الطالب :                                            

زجاجالخزؾ والالتخصص :    

 قيبش انكثبفت انظبهريت وانىزن اننىػي نهمنخدبث انخسفيت وانسيراميكيت سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

العمل بدلهرتداء أ 1-  5%    

دوات العمل والنماذج وتجهٌز المكانمرحلة تحضٌر أ 2-  10%    

%10 مرحلة تجفٌؾ النماذج 3-    

Wd,Ws,Wi 15%مرحلة قٌاس  4-    

A.D,S.G   15%دراج النتائج فً الجدول وحساب مرحلة أ 5-    

%15  مرحلة مناقشة النتائج 6-    

جهزة ومكان العمل وأدوات العمل.تنظٌؾ األ 7-  10%    

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:اسم الفاحص  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 الخواص المٌكانٌكٌة للمنتجات الخزفٌة 6-3

 

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادرا على قٌاس الصالدة للمنتجات الخزفٌة بطرٌقة ال اتالفٌة.

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 جهاز قٌاس االرتداد . -1

 .قٌاسٌة معروفة الصالدة نماذج معدنٌة وسٌرامٌكٌة -2

 وحرارٌات مختلفة فً الصالدة. عٌنات سٌرامٌك -3

 ثالثا :- المقدمة النظرٌة

 جراإها بعدة طرق منها:أها مقاومة المادة للؽرز ، وٌمكن تعرؾ الصالدة: بان

 (brinell Hardness test)          اختبار برٌنل للصالدة       -1

 (Vickers Hardness test)          اختبار فٌكرز للصالدة     -2

 (Hardness test Rockwell)            اختبار روكٌل للصالدة   -3

 ( Shore scleroscope Hardness testاختبار شورسكلٌروسكوب للصالدة ) -4

( هً طرق ستاتٌكٌة اما الطرٌقة الرابعه برٌنل، فٌكرز، روكٌلن الطرق الثالثة االولى )أ

ادة بعد ثر على سطح المأخرى للصالدة بكونها ال تترك اي ألمتاز عن الطرق اورسكلٌروسكوب( ت)ش

ختبار أجراء أد شدٌدة الصالدة حٌث من الصعوبة نها تستخدم للمواأتالفٌة( كما أختبار )الألاجراء ا

الده القطع فً مواقع العمل ستعماله لقٌاس صألصؽر الجهاز المستعمل لذا ٌكثر  ثر لها. ونظراألصالدة ا

 ختبار صالدته.أه بسهولة الى مكان الجسم المراد نتاج حٌث ٌمكن نقلألاو ا

       ) ساعتان (الزمن المخصص :                                    3رقم التمرٌن : 

 شورسكلٌروسكوب( : قٌاس الصالدة بطرٌقة االرتداد ) طرٌقة سم التمرٌن أ 

 مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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من قبل  ةرتداد ٌعتمد على حقٌقة كون الطاقة الممتصألساس لعمل جهاز قٌاس الصالدة بان المبدأ االأ

ملته الحرارٌة ٌنعكس ن تشكٌل المواد او معاأالكرة به ٌعتمد على خصابصه حٌث  السطح عند اصطدام

 رتفاع الكرة المرتدة.أفً  وٌنعكس ذلك بشكل تؽٌر ةمن الكرة الساقط ةعلى مقدرته على امتصاص الطاق

 رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 

    
(1الشكل )  

 إرتِد  بدله العمل المالبمة لجسمك.

 (.0كما فً الشكل ) 

-1 

 

 
 

(2الشكل )  
 

جهاز قٌاس االرتداد المإلؾ   رتب

     بالشكلجزاء الموضحة من اآل

 هً ن هذه الطرٌقة. بما أ( 0) 

ؼٌر مباشرة لقٌاس الصالدة فإنها 

دة تحتاج الى نماذج معروفة الصال

وقٌاسٌة مثل الحدٌد الصلب 

والنحاس وااللمنٌوم  لومٌناواأل

نماذج مختلفة حضر وؼٌرها. ثم أ

 عتٌاديمن طابوق البناء األ

فٌؾ والطابوق الحراري الثقٌل والخ

وقطع من سٌرامٌك الجدران 

رضٌات وقطع خزفٌة مشكلة واأل

 بالدوالب والصب االنزالقً.

-2 
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 (0جدول )

 cmمقداراالرتداد  GPaالصالدة  االنموذج القٌاسً

 44 34 كاربٌد السٌلٌكون 

 31 23 الومٌنا 

 22 15 موالٌت

 10 6 زجاج الشبابٌك

حدٌد الفوالذ 
 الصلب

3 6 

 2 0.4 االلمنٌوم

   

   

 

 مالحظة: قٌم االرتداد فً الجدول افتراضٌة

اذج القٌاسٌة قم بفحص النم

المعروفة الصالدة وأحسب مقدار 

رتداد الحاصل لكل نموذج، األ

 (. 0الجدول )ورتب النتابج فً 

 

-3 

 

 
(4) الشكل  

 
 

رسم مخططاً بٌانٌاً )مخطط أ

صالدة فٌكرز  بٌنالمعاٌرة( 

رتداد الحاصل القٌاسٌة ومقدار األ

فً الجهاز كما فً المثال الموضح 

 (.4فً الشكل )

-4 

 
 (2جدول )

الصالدة  االنموذج 

GPa 
مقداراالرتداد 

cm 

   الطابوق العادي

   الطابوق الحراري الثقٌل

الطابوق الحراري 
 الخفٌؾ

  

   سٌرامٌك الجدران

   سٌرامٌك االرضٌات

   خزؾ مشكل بالدوالب

   خزؾ مشكل بالصب 

   
 

لنماذج باستعمال ا 3كرر الخطوة 

حسب السٌرامٌكٌة والخزفٌة ثم أ

مقدار االرتداد من الجهاز ونظم 

وباستعمال ( 0الجدول )النتابج فً 

ن وم( 4) شكلمنحنً المعاٌرة 

خالل المساقط المقابلة لقٌم األرتداد 

 حسب قٌم الصالدة. أ

-5 
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 6- حفظ العٌنات المفحوصة.قة الكهربابٌة واعده الى مكانه وأفصل الجهازمن مصدر الطاأ

 المناقشة:

 رتداد وبٌن تؤثٌر السمك؟ختلفة من النماذج وأجِر علٌها اختبار األستعمل سماكات م. أ0

 . هل هناك تاثٌر للمسامٌة على الصالدة؟0

 حسب مقدار الطاقة الممتصة من نموذج الفحص. قش تؽٌر الطاقة للجسم المرتد ثم أ. نا3

 . هل ٌإثر تؽٌر كتلة الكرة الساقطة او كثافتها على مقدار الصالدة المقاسة بهذه الطرٌقة؟4

 امأل الفراؼات التالٌة  -

 ان الطرق  الثالثة االولى .............و ...... وهً طرق ستاتٌكٌة  -0

 

7- 
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ستمارة قائمة الفحصأ    

 الجهة الفاحصة

الثانٌةالمرحلة : سم الطالب :                                          أ  

زجاجالتخصص : الخزؾ وال  

 قيبش انصالدة بطريقت االرحذاد ) طريقت شىرسكهيروسكىة( سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

. العمل بدلهرتداء أ 1  5%    

. مرحلة تحضٌر الجهاز والنماذج وتجهٌز المكان 2  10%    

. مرحلة قٌاس النماذج القٌاسٌة 3  10%    

%15 . مرحلة رسم مخطط المعاٌرة 4    

%15 .مرحلة قٌاس النماذج وحساب الصالدة   5    

%15  . مرحلة مناقشة النتائج 6    

العمل.تنظٌؾ االجهزة ومكان وأدوات  7  10%    

. الزمن المخصص 8  20%    

:المجموع  

 

  

:سم الفاحصأ  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 مقاومة االنضؽاط لعٌنات قٌاسٌة سٌرامٌكٌة وحرارٌة.تحدٌد أن ٌكون الطالب قادرا على 

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 مكبس ضؽط . -1

 . عٌنات سٌرامٌكٌة وحرارٌة -2

 . قدمة ) ورنٌة ( -3

 ثالثا :- المقدمة النظرٌة

مٌكً على مقاومة التؽٌرات المكٌانٌكٌة الخارجٌة اتشمل الخواص المٌكانٌكٌة قدرة الجسم السٌر

جهادات من د السٌرامٌكٌة اذا ما تعرضت الى أالمإثرة علٌه. وهً مفٌدة جداً لمعرفة امكانٌة تحمل الموا

ستخدام كذلك ذا سقطت على االرض نتٌجة االة وخاصة عند النقل من مكان الخر أو أمإثرات خارجٌ

تعد الخواص المٌكانٌكٌة مقٌاساً لدرجة التزجٌج والتلبٌد اللذٌن ٌحدثان نتٌجة الحرق لذلك فان مقدارها 

ٌعتمد على التركٌب الكٌمٌابً للمواد الخام التً تستخدم فً الصناعه وعلى ظروؾ التشكٌل ودرجة 

مٌكانٌكٌة للمواد الصلبة المقاسة حرارة الحرق وعوامل اخرى بصورة عامه نالحظ ان مقدار القوى ال

عملٌاً اقل بكثٌر من مقدارها نظرٌاً الن المقدار النظري ٌاخذ المادة بشكلها المثالً من حٌث التركٌب 

كثر بكثٌر من مقدار القوى المٌكانٌكٌة المحسوبة اً أوبذلك فان مقدار القوى لكل اشكال السٌرامٌك نظرٌ

 عملٌاً.

الجسم السٌرامٌكً على مقاومة  من الخواص المٌكانٌكٌة المهمه وهً تمثل مقدرة تعد مقاومة اإلنضؽاط

 ثقال المسلطة علٌه وتحسب من العالقة االتٌة :األحمال واأل

𝛅
 
 
 

 
      ( ) 

 ٌمثل اقصى حمل مسلط ٌبدا بعده االنموذج بالفشل. Fحٌث 

A  - للنموذج ةالسطحٌ ةالمساح 

     ( ساعتان )الزمن المخصص :                                    4رقم التمرٌن : 

 قٌاس مقاومة االنضؽاط للمنتجات السٌرامٌكٌة :سم التمرٌن أ 

 فحوصات الخزؾ والزجاجمختبر مكان التنفٌذ : 
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 قل .لمواصفات العالمٌة المعتمدة ٌجب أن ٌكون سمك النموذج مساوٌاً لقطره على األوطبقاً ل

 

 رابعاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 
(1الشكل )  

 إرتِد  بدله العمل المالبمة لجسمك.

.(0كما فً الشكل )   

-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(                  2شكل )  

مكبس الضؽط والعٌنات  هٌىء

المطلوبة والتً تكون ضمن 

المواصفات المحددة وهً اما ان 

تكون اسطوانٌة )طولها ضعؾ 

انظر ،القطر( او ان تكون مكعبة 

 ( .0 ) الشكل

-2 

   

 
 

 
 

(3شكل )  

لقٌاس قطر  القدمةستعمل أ

سطوانة او طول ضلع المكعب األ

حسب ثم أ( 3الشكل )كما فً 

 علٌها الضؽط .المساحة المسلط 

-3 
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 (4الشكل )

 
 (1جدول )

 العٌنة
المساحة 

(m2) 
 قوة الكسر

(N) 

مقاومة 
االنضؽاط 

(N/m2) 

    

    

    

    

    

    

    
 

ضع العٌنة بٌن فكً المكبس كما 

وأبدأ بتسلٌط القوة  (4الشكل )فً 

ن ٌحصل انهٌار فً العٌنات الى أ

 ن ذلك من عدم أستمراروٌتبٌ

رتفاع وفً مقٌاس الضؽط باأل

معظم الحاالت ٌحصل كسر سرٌع 

وتسجل القوة من المقٌاس وتدون 

ثم أحسب  (0الجدول )النتابج فً 

نضؽاط من العالقة مقاومة األ

(0.) 

-4 

 

 نظؾ المكبس من حطام السٌرامٌك المكسر و مكان و أدوات العمل وأرجعها إلى مكانها .
-5 

 

 المناقشة:

 تؤثٌر لسمك العٌنات على مقدار مقاومة االنضؽاط؟. هل هناك 0

 . هل تإثر سرعة تزاٌد قوة الكبس لجهاز الكبس على مقدار قوة الكسر؟0

. الحظ شكل الكسر الحاصل للعٌنات، وناقش كٌؾ ٌمكن تقٌٌم المنتج وتؤثٌر العٌوب على شكل 3

 الكسر. 

وهل تتكرر النتابج المستحصلة لجمٌع . هل ٌكفً اختبار عٌنة واحدة لتحدٌد مقاومة االنضؽاط؟ 4

 العٌنات؟

 ؟ MPaوحدات  الى  N/m2 وحدات . حول قٌم مقاومة االنضؽاط من5

6     -  
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ستمارة قائمة الفحصأ   

:الجهة الفاحصة  

الثانٌةالمرحلة : سم الطالب :                                          أ  

زجاجالالتخصص : الخزؾ و  

 قيبش مقبومت االنضغبط نهمنخدبث انسيراميكيت التمرٌن:سم أ

 ةالدرج الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

العمل بدلةرتداء أ 1-  5%    

%10 مرحلة تهٌئة المكبس والنماذج وتجهٌز المكان 2-    

%10 مرحلة حساب مساحة المقطع 3-    

%15 مرحلة قٌاس قوة الكسر 4-    

مرحلة ادراج النتائج فً الجدول وحساب مقاومة  5-

 االنضؽاط. 

15%    

%15  مرحلة مناقشة النتائج 6-    

%10 تنظٌؾ المكبس ومكان العمل وأدوات العمل. 7-    

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:سم الفاحصأ  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 أن ٌكون الطالب قادرا على تقدٌر مقاومة الشد بطرٌقة ؼٌر مباشرة لمنتجات سٌرامٌكٌة.

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 مكبس ضؽط . -1

 . عٌنات سٌرامٌكٌة وحرارٌة -2

 . قدمة ) ورنٌة ( -3

 
 ثالثا :- المقدمة النظرٌة

ختبار مقاومة الشد المباشر للمنتجات ٌعد أ

السٌرامٌكٌة من القٌاسات الصعبة بسبب صعوبة 

تحضٌر عٌنات الشد القٌاسٌة، ولذلك ٌلجؤ الى 

استخدام طرٌقة ؼٌر مباشرة لتقدٌر مقاومة الشد 

ة الضؽط المحوري لعٌنات على شكل بطرٌق

و اسطوانات ٌتم ضؽطها باتجاه القطركما أقراص أ

 F،بحٌث تسجل اقصى قوة كسر (0-6الشكل )فً 

 ( تحسب مقاومة الكسر :0ومن العالقة )

قوة الكسر  
  

   
       ( ) 

 

 القطر. Dسمك العٌنة و  tحٌث 

    (  ساعتان )الزمن المخصص :                                    5 رقم التمرٌن :

 قٌاس مقاومة الكسر للمنتجات السٌرامٌكٌة بطرٌقة الضؽط المحوري. سم التمرٌن :أ 

 : مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ 

 

 

 (1-6شكل )
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ٌتضمن األختبار المحوري نوعٌن من األجهادات 

% تقرٌباً وأجهاد 81االول أجهاد الشد ونسبته 

 % تقرٌباً.01نضؽاط ونسبته األ

 

النماذج المفحوصة الناجحة فً  ٌمكن تحدٌد

عتماد نتابجها من خالل شكل األختبار والتً ٌتم أ

الكسر الحاصل فإذا كان الكسر على شكل نصفٌن 

فإن ذلك دلٌل  (0-6)متناظرٌن كما فً الشكل 

  على دقة القٌاس وتجانس العٌنة.

 

 رابعاً :- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 

  
 

(3الشكل )  

 إرتِد  بدله العمل المالبمة لجسمك.

(.3كما فً الشكل )   

-1 

 (2-6الشكل )
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(4شكل )  

هٌىء مكبس الضؽط والعٌنات المطلوبة 

تكون ضمن المواصفات المحددة والتً 

وهً أما ان تكون اسطوانٌة أو على شكل 

 .  4 )) الشكلقراص أ

-2 

 
 

 (5شكل )

لقٌاس قطر النماذج وسمكها  القدمةستعمل أ

 (.5الشكل )كما فً 

 
-3 
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 (6الشكل )

 
 
 
 

 (1جدول )
 

 العٌنة
القطر 

(m) 
 السمك

(m) 

قوة 
 الكسر

  (N ) 

مقاومة 
 الكسر

(N/m2) 

     

     

     

     

     

     

     
 

الشكل ضع العٌنة بٌن فكً المكبس كما فً 

وأبدأ بتسلٌط القوة الى أن ٌحصل  (6)

ر فً العٌنات وٌتبٌن ذلك من عدم نهٌاأ

رتفاع وفً أستمرار مقٌاس الضؽط باأل

معظم الحاالت ٌحصل كسر سرٌع وتسجل 

الجدول القوة من المقٌاس وتدون النتابج فً 

ثم احسب مقاومة الكسر من العالقة  (0)

(0.) 

-4 
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 5- مكانها . نظؾ المكبس من حطام السٌرامٌك المكسر و مكان و أدوات العمل وأرجعها إلى

 

 المناقشة:

 و صؽٌرة؟ة أذا كانت مقاومة الكسر كبٌرلؾ شكل الكسر الحاصل فً العٌنات أ. هل ٌخت0

. من النتابج التً حصلت علٌها من قٌاس مقاومة االنضؽاط والكسر المحوري قارن بٌن النتابج 0

 وماذا تستنتج؟

 

6- 
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ستمارة قائمة الفحصأ    

 الجهة الفاحصة

الثانٌةالمرحلة : سم الطالب :                                          أ  

زجاجوالالتخصص : الخزؾ   

 قيبش مقبومت انكسر نهمنخدبث انسيراميكيت بطريقت انضغظ انمحىري. سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

العمل بدلهرتداء أ 1-  5%    

%10 مرحلة تهٌئة المكبس والنماذج وتجهٌز المكان 2-    

%10 مرحلة حساب قطر النماذج وسمكها 3-    

%15 مرحلة قٌاس قوة الكسر 4-    

%15 دراج النتائج فً الجدول وحساب مقاومة الكسر. مرحلة أ 5-    

%15  مرحلة مناقشة النتائج 6-    

%10 المكبس ومكان العمل وأدوات العمل. تنظٌؾ 7-    

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:سم الفاحصأ  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 الخواص الحرارٌة للمنتجات الخزفٌة 6-4

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 ستخدام قرص لً .ؤتوصٌل الحراري لمادة سٌرامٌكٌة بٌجاد معامل الأأن ٌكون الطالب قادرا على 

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 قراص لً.جهاز أ -1

 .(3) محارٌر زجاجٌة عدد -2

 مجهز قدرة. -3

 . عٌنات سٌرامٌكٌة وحرارٌة -4

 . ( ةالقدمة ) ورنٌ -5

 
 ثالثا :- المقدمة النظرٌة

الحراري وفٌه ٌتم انتقال الطاقة من موقع الى اخر  نتقالألظواهر ا هً ظاهرة من -:التوصٌلٌة الحرارٌة

تلفت درجة بسبب تهٌج الجزٌبات مصحوباً بتؽٌر فً درجة الحرارة فتحدث التوصٌلٌة الحرارٌة كلما اخ

 و تقل فٌه درجة الحرارة((.أنقص خر )) وٌحدث باالتجاه الذي تألى أحرارة المادة من موقع 

 ة فً المواد الصلبه عنها فً المواد السابله و فً الؽازات .تختلؾ مٌكانٌكٌة التوصٌلٌة الحرارٌ

[. إن هذه الطرٌقة Lee's Method( باتباع ] طرٌقة لً W/m.k) (K) قٌاس التوصٌلٌة الحرارٌة ٌتم

( إذ ٌكون هذا السمك صؽٌراً نسبة إلى قطره dsتعتمد على قٌاس التوصٌلٌة الحرارٌة ألنموذج سمكه )

D   ( بما ان مساحة المقطع العرضً للقرص   
   

 
       (  تكون كبٌرة مقارنة مع مساحة الحافة 

     (a = πD ds .فالنسبة المقبولة تجعلنا بحاجة إلى حساب الحرارة المفقودة من حافات القرص ) 

  -الخسارة المفقودة من حافات القرص[ تعطى بـ: همالؤ( ] بQالحرارة المنتقلة عبر األنموذج )

    
(     )

  
……(1)                                         

  -: إذ 

       )ساعتان (الزمن المخصص :                                    6رقم التمرٌن : 

 التوصٌلٌة الحرارٌة للمنتجات الخزفٌة والحرارٌة.قٌاس  :سم التمرٌن أ 

 مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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(Tu – Tm الفرق فً درجات الحرارة فً الجانب اآلخر من األنموذج. إذ ٌتم وضع األنموذج بٌن  )

 قرصً البراص الذي ٌرتبط أحدهما بمصدر الحرارة. 

وبسبب التوصٌلٌة الحرارٌة المنخفضة للمواد السٌرامٌكة والحرارٌة مقارنة مع البراص فان حرارة 

قرص البراص األول الذي ٌتم فرضه بؤنه حٌز مؽلق لعٌنة المادة السٌرامٌكٌة من أحد أوجهها تماثل 

 حرارة قرص البراص الثانً الذي ٌكون مقترباً من وجهة العٌنة اآلخر. 

( ٌمكن قٌاسها عند التوازن، الحرارة الداخلة Tu – Tmالفرق فً الحرارة عبر األنموذج ) بهذا االسلوب

إلى قرص البراص الثانً تساوي نسبة الحرارة المفقودة بسبب التبرٌد. الحرارة المفقودة ٌمكن تحدٌدها 

 : وأن الحرارة المفقودة تعطى حسب العالقة ،(Tmبقٌاس معدل التبرٌد عند حرارة التوازن )

          ………( 2 ) 

  -حٌث:

m  كتلة قرص البراص  :Cpالفرق فً درجات الحرارة   ،  : السعة الحرارٌة النوعٌة للبراص : 

  -وإن كمٌة الحرارة التً تنساب فً األنموذج هً:

  
      
  

   [   
 

 
(   

 

 
  )   

 

  
      ] ( ) 

 

 : نصؾ قطر القرص M  ،r: حرارة القرص U  ،Tm: حرارة القرص  Tuحٌث: 

dm  سمك القرص  :M ،ds سمك القرص :S  األنموذج 

h ( الحرارة المفقودة بـ :Sec/cm2:تتحدد  بالعالقة اآلتٌة ) 

  
  

  [(     )   *      
 

 
   (     )          +]

   ( )  

 

 التوالً على  cسمك وحرارة القرص  Tc, dcحٌث: 

إذ أنه ٌعزل من تؤثٌر المحٌط الخارجً باستعمال ( 3-6 (الجهاز المستعمل )قرص لً مبٌن فً الشكل

  -ؼطاء زجاجً ٌربط الجهاز بمجهزة قدرة كهربابً فالقدرة بالواط تكون:

            ( ) 

 ( r = 20.7 mm( وابعاد الجهاز المستعمل )A 0.25= التٌار )I( volt 6الفولتٌة ) (V)إذ 

 . (dm=du=dc=13mm)وان 

 

 ولتقلٌل تؤثٌرات الظروؾ الخارجٌة ٌتم وضع جهاز لً داخل ناقوس مؽلق.
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 رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

  
 

(2الشكل )  

 العمل المالبمة لجسمك. ’إرتِد  بدل

.(0كما فً الشكل )   

-1 

 

 
 
(3) شكل  

( 3كما فً الشكل )قراص لً رتب جهاز أ

قم بقٌاس سمك وقطر  لقدمةوباستعمال ا

 قراص وسمك العٌنة.األ

-2 

 ( مخطط قرص لً 3-6شكل )
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(4شكل )  

ضع الجهاز داخل ناقوس معزول من 

ربط الجهاز الى ً وأالمحٌط الخارج

ٌة طمصدر الطاقة الكهربابٌة المستمر وبفول

6 V   0.25وتٌار مقدره A ثم اترك الدابرة 

تزان مؽلقة لفترة زمنٌة ٌحصل فٌها األ

 (.4 ) شكلالحراري 

 

-3 

 (1جدول )

رمز 
 العٌنة

Tc 
oC Tu

 oC  Tm oC h 
w/m

2
.
o
C 

k 
w/m.oC 

      

      

      

      

      
 

اقرأ درجات الحرارة لكل محرار مثبت فً 

فً كل قرص وسجل القراءات  وثبتها 

ثم احسب قٌمة الحرارة  (.0الجدول )

وسجل  ( 4) ( من المعادلة hالمفقودة )

النتٌجة فً الجدول، بعدها عوض القٌمة فً 

لحساب معامل التوصٌلٌة (  3 ) المعادلة

 ( للعٌنة.Kالحرارٌة )

كرر التجربة لعٌنات سٌرامٌكٌة وحرارٌة 

 تختلؾ فً المسامٌة. 

-4 

رجع االجهزة والمعدات الى العٌنة من بٌن االقراص وأواستخرج فصل مصدر الطاقة الكهربابٌة أ

 مكانها .
-5 

 

 المناقشة:

 . ماذا تصنع لتقلٌل الفقدان فً الحرارة من تاثٌرات المحٌط الخارجً؟0

 قراص؟أكبر من قطر األو القراءات اذا كان قطر االنموذج أقل أ . هل تصح0

 المسامٌة على معامل التوصٌل الحراري للسٌرامٌك؟  . ما تاثٌر3

 اجب بكلمة صح او خطا ان وجد  -4

التوصٌلٌة الحرارٌة هً ظاهره من الظواهر االنتقال الحراري وفٌه ٌتم انتقال الحراري وفٌه  -0

 ٌتم انتقال الطاقة من موقع الى اخر .

 

6- 
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قائمة الفحص                                     استمارة  

 الجهة الفاحصة

ةالثانٌالمرحلة : سم الطالب :                                          أ  

زجاجالتخصص : الخزؾ وال  

 قيبش انخىصيهيت انحراريت نهمنخدبث انخسفيت وانحراريت. سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

العمل بدلهارتداء  1-  5%    

%10 مرحلة تهٌئة االجهزة وربطها بمصدر الطاقة الكهربائٌة 2-    

%10 مرحلة حساب قطر النماذج واالقراص وسمكها 3-    

%15 مرحلة قٌاس درجة الحرارة 4-    

-5 
مرحلة ادراج النتائج فً الجدول وحساب معامل التوصٌل 

 الحراري.
15%  

  

%15 مرحلة مناقشة النتائج 6-    

-7 
مرحلة فك التوصٌالت الكهربائٌة وارجاع االجهزة الى 

 مكانها.
10%  

  

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:سم الفاحصأ  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 .أن ٌكون الطالب قادرا على قٌاس السعة الحرارٌة النوعٌة لمادة سٌرامٌكٌة و اخرى حرارٌة

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 مسعر حراري. -1

 مٌزان حساس. -2

 محرار. -3

 فرن. -4

 . عٌنات سٌرامٌكٌة وحرارٌة -5

 

 ثالثا :- المقدمة النظرٌة

من المعروؾ أن كمٌة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كتلة كٌلو ؼرام واحد من المادة  

              واحدة تسمى الحرارة النوعٌة للمادة ) أو السعة الحرارٌة النوعٌة ( وتقاس بوحدات درجة سٌلٌزٌة

 (J/kg.oC  ) ،  ( وعندما تكون مقاسة عند ضؽط ثابتp  ( فؤنه ٌرمز لها بالرمز )    . )

من المادة سوؾ ترتفع درجة حرارة هذه  mالى كتله مقدارها  Qعلٌه عندما تنتقل كمٌة من الحرارة و

 من التعرٌؾ:نستنتج اذن  ،T∆الكتلة بمقدار 

      
 

    
     ( )                                            السعة الحرارٌة النوعٌة 

      ) ساعتان (الزمن المخصص :                                               7رقم التمرٌن : 

 قٌاس السعة الحرارٌة النوعٌة لنماذج سٌرامٌكٌة.سم التمرٌن :أ 

 مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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السعة الحرارٌة النوعٌة واحدة من القٌم التً تحدد طبٌعة المواد و هً تتؽٌر تؽٌرا طفٌفا مع درجة  دتع

كبٌره فهذا ٌعنً ان الماده تحتاج الى كمٌة كبٌره من الحراره لكل ؼرام   Cp الحراره و اذا كانت قٌم 

 لكً تتؽٌر درجة حرارتها بمقدار معٌن.

( و باستعمال المعادلة  4-6 اد الصلبة باستعمال مسعر حراري )شكلتقاس السعة الحرارٌة النوعٌة للمو

 التالٌة:

Ms Cps (Ts-T2) = Mw x Cpw (T2-T1) + Mc x Cpc (T2-T1) ……….(2) 

 المكتسبة ) الحرارة (المفقودة = الطاقة  ) الحرارة ( الطاقة :ت العالقة اعاله على اساسنٌب

و من ثم وضعت فً مسعر  Tsالى درجة حرارٌة معٌنة  Msفاذا تم تسخٌن كتله من مادة صلبة مقدارها 

وسعته الحرارٌة  T1و درجة حرارته  Mwموضوع فٌه ماء كتلته  Cpcو حرارته النوعٌة  Mcكتلته 

بعد  T2 فبعد وضع القطعة الخزفٌة الصلبة الساخنه تصبح درجة حرارة الماء فً المسعر Cpwالنوعٌة 

هً المقدار المجهول فً المعادلة السابقة ٌمكن من خالله قٌاس السعة الحرارٌة  Cpsالتوازن و لذلك فان 

 النوعٌة للمادة الخزفٌة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً:- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات

 

  

: المسعر  (4-6شكل )

 الحراري
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(2الشكل )  

 العمل المالبمة لجسمك. إرتِد  بدلة

.(0كما فً الشكل )   

-1 

 

 
(3شكل )  

حسب أمحرار فً المسعر ثم ضع ال

كما فً ستعمال مٌزان حساس الوزن بؤ

 .m1وسجل الوزن  (3الشكل )

-2 

   

 
 

(4شكل )  

 

ضع كمٌة من الماء فً المسعر ثم 

 m2حسب وزن المسعر وفٌه الماء أ

شكل   T1وسجل اٌضاً درجة الحرارة 

(4.) 

 

-3 
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 (5شكل )

ثم قم بإدخال  Msحسب وزن العٌنة أ

ٌنة المراد حساب سعتها الحرارٌة الع

تركه ٌستقر لدرجة ألى داخل فرن وأ

حرارٌة معٌنة ثم سجل درجة حرارة 

الفرن والتً تمثل درجة حرارة العٌنة 

بعدها اسحب العٌنة من  Tsوهً ساخنة 

ً الفرن وضعها مباشرة وبسرعة ف

المسعر الذي ٌحتوي على الماء وأتركه 

لفترة زمنٌة فتالحظ أرتفاع درجة 

ن تتزن درجة الحرارة الحرارة ألى أ

 (5. شكل )T2عندها سجل قٌمتها 

-4 

 
 (1جدول )

 Mc العٌنة
(kg) 

Mw 

Kg)) 

Ms 

Kg)) 

T1 
oC)) 

Ts 
oC)) 

T2 
oC)) 

Cps 

J/kg.
(oC) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

، ثم (0الجدول )رتب النتابج فً 

الٌجاد السعة (  0 ) ستعمل المعادلةأ

 Cpsالحرارٌة النوعٌة للمادة الخزفٌة 

بعد معرفة السعة الحرارٌة النوعٌة 

والسعة الحرارٌة Cpc لمادة المسعر

 النوعٌة للماءباستعمال الجدول المرفق.

 

 

 

-5 

 6- العٌنة من المسعر ونظؾ المسعر من الماء جٌدا وضعه فً المكان المناسب. خرجأ

 المناقشة:

 . هل هناك تؤثٌر لسرعة اخراج العٌنة من الفرن الى المسعر؟0

. هل تإثر نقاوة الماء على قٌمة السعة الحرارٌة النوعٌة التً تدخل فً حساب السعة 0

 الحرارٌة النوعٌة؟

ردنا استعمال المادة رٌة النوعٌة كبٌرة أم صؽٌرة اذا أتكون قٌم السعة الحران أٌهما افضل . أ3

 كبطانة فرن؟

7- 
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 ثٌر المسامٌة والكثافة على السعة الحرارٌة النوعٌة للسٌرامٌك؟ ؤ. ما ت4

 

 

 

 

 

 ملحق )السعة الحرارٌة النوعٌة لبعض المواد(

 

 

 

 

 

 

ستمارة قائمة الفحصأ  

 الجهة الفاحصة

الثانٌةالمرحلة :  الطالب :                                          سم أ  

  جاجزالتخصص : الخزؾ وال

 قيبش انسؼت انحراريت اننىػيت ننمبرج سيراميكيت. سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

العمل ةبدلرتداء أ 1-  5%    

تهٌئة المسعر الحراري وحساب كتلته مرحلة 2-  10%    

%10 مرحلة حساب كتلة المسعر وفٌه الماء 3-    

%15 خراجهاالقطعة السٌرامٌكٌة الى الفرن وأ دخالمرحلة أ 4-    

%15دراج النتائج فً الجدول وحساب السعة الحرارٌة مرحلة أ 5-    
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 النوعٌة.

%15 مرحلة مناقشة النتائج 6-    

%10 عادته الى مكانه.ر وأتنظٌؾ المسعمرحلة  7-    

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:سم الفاحصأ  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

و قٌاس معامل التمدد الحراري  أن ٌكون الطالب قادرا على حساب النسبة المبوٌة للتمدد الحراري

 .جسام السٌرامٌكٌةلأل

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 جهاز التمدد الحراري. -1

 . سٌرامٌكٌة وحرارٌةعٌنات  -2

 .قدمة ) ورنٌة ( -3

      )ساعتان (الزمن المخصص :                                     8رقم التمرٌن : 

 .السٌرامٌكة  قٌاس معامل التمدد الحراري لألجسامسم التمرٌن : أ 

 : مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ 
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المقدمة النظرٌة -ثالثا :  

جسام الصلبة تتمدد فً الدرجات الحرارٌة العالٌة و ٌتم قٌاس هذا التمدد من ألمن المعروؾ ان ا

 مل التمدد الحراري الطولً حٌث:اخالل حساب مع

  
    ⁄

  
     ( ) 

حٌث 
  

  
 T∆: الطول االصلً كذلك     هً التؽٌر فً الطول،   مقدار النسبة فً التمدد  وان  

 ؽٌر فً درجات الحرارة.تال وه

 :كذلك فان النسبة المبوٌة للتمدد الحراري هً

Expansion% = 
  

  
       ( )                

( اذ Push Rod Dilatometer ٌتم قٌاس التمدد الحراري لالجسام السٌرامٌكٌة باتباع طرٌقة )

وذج اذ ٌمسك هذا ٌتم وضع االنموذج فً المكان المخصص له و ٌتم دفع القضٌب باتجاه نهاٌة االنم

عندما تسخن العٌنة ٌحدث تؽٌر فً طولها و هذا التؽٌر ٌتم قٌاسه عن طرٌق جهاز القضٌب بحامل. و

 متحسس الكترونً باتجاه نهاٌة القضٌب المدفوع.

( اذ ان هذا النظام ٌكون معاٌرا 5-6مبٌن مخططه فً الشكل )النظام المتبع لدراسة التمدد الحراري 

 لنماذج قٌاسٌة و محسوبة فٌه نسبة الخطا الناتجة عن تمدد الفرن و تمدد القضٌب.

 

 

 

 

 (5-6شكل )
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خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -رابعاً:  

 

  
 

(2الشكل )  

 العمل المالبمة لجسمك. إرتِد  بدلة

(.0فً الشكل ) كما   

-1 

 

 
 

(3شكل )  

 3رتب جهاز قٌاس كما فً الشكل 

قم  القدمة ) الورنٌة (ستعمال وبؤ 

ثم (  Lo )بقٌاس طول االنموذج

لنموذج داخل الفرن وأدفع ضع ا

لى داخل الفرن وأبدأ الحامل ا

 بتسخٌن الفرن.

-2 

 

  (1جدول )

 
 T العٌنة

 oC 
ΔT=T-To 

oC 
L 

mm 
ΔL= 
L-Lo 

     

     

     

     

     

     

     

  
 
 

بتدابٌة سجل درجة الحرارة األ

(To)  بدأ بتسجٌل القراءات من ثم أ

    جهاز المتحسس ودون القراءات

( L  ) ً(.1الجدول )ف 

 

-3 
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             البٌانً بٌنالرسم رسم أ 

 (ΔL/Lo )على محور ( Y  )و    

( ΔT   )على محور ( X  ) ًكما ف

ثم أختر نقطتٌن على (، 4الشكل )

المنحنً واحسب مٌل المنحنً 

 والذي ٌمثل معامل التمدد الحراري 

 (α  )وذلك بقسمة ( ΔL/Lo      )

 .( ΔT ) على

-4 

بقة ستخرج العٌنة من الفرن وكرر الخطوات الساوافصل مصدر الطاقة الكهربابٌة وأ طفىء الفرنأ

 خرى .لنماذج سٌرامٌكٌة وحرارٌة أ
-5 

 

 المناقشة:

 . ما الفابدة من قٌاس التمدد الحراري للطابوق الحراري وصناعة الخزؾ التقلٌدي الفنً؟0

رارٌة مرتفعة على منحنً تؽٌر  ستمرار برفع درجة الحرارة الى درجات ح. ماذا تتوقع أذا تم األ0

 ستطالة مع تؽٌر درجة الحرارة؟األ

 

6- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل )
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قائمة الفحص ستمارةأ    

:الجهة الفاحصة  

الثانٌةالمرحلة : سم الطالب :                                          أ  

زجاجالتخصص : الخزؾ وال  

 قيبش مؼبمم انخمذد انحراري نالخسبو انسيراميكت. سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

%5 العمل ةبدلرتداء أ 1-    

%10 مرحلة تهٌئة الجهاز وربطه بمصدر الطاقة الكهربائٌة 2-    

%10 نموذجمرحلة حساب طول ال 3-    

%15 مرحلة تشؽٌل الفرن وتسجٌل القراءات 4-    

-5 
دراج النتائج فً الجدول وحساب معامل التمدد مرحلة أ

 الحراري.
15%  

  

%15 مرحلة مناقشة النتائج 6-    

-7 
لفرن وفك التوصٌالت الكهربائٌة وأرجاع ا طفاءأمرحلة 

 لى مكانها.األجهزة أ
10%  

  

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:اسم الفاحص  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 .أن ٌكون الطالب قادرا على فحص مقاومة الصدمة الحرارٌة  لالجسام السٌرامٌكٌة

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 فرن معامالت حرارٌة. -1

 . سٌرامٌكٌة وحرارٌةعٌنات  -2

 . ملقط فرن -3

 حوض مابً. -4

 محرار. -5

 مكبس. -6

المقدمة النظرٌة -ثالثا :  

  المقاومة )أو  نتٌجة التؽٌر الحراري المفاجا هً ن مقاومة المنتجات السٌرامٌكٌة للصدمة أ

للتهشٌم ( وهً قابلٌة تلك المواد لالحتفاظ بشكلها االصلً دون حدوث تشقق او تهشم او تقشر نتٌجة 

تعرضها للتؽٌٌر الحراري المفاجا وهً خاصٌة تكنولولجٌة مهمة للحرارٌات مثل الطابوق الناري الذي 

رارة بٌن السطح ستعمال الى درجات الحن المختلفة والتً تتعرض اثناء األٌستعمل فً تبطٌن االفرا

سٌإدي الى ظهور اجهادات داخلٌة مختلفة فاذا والذي الخارجً والداخلً بالنسبة للطابوقه الواحدة 

اومة الشد او النقص فانها تإدي الى ظهور تشققات وتهشم داخلً مما قازدادت تلك االجهادات عن م

( للطابوقة مما Compressive strengthٌإثر على الخواص المٌكانٌكٌة مثل مقاومة االنضؽاط )

 ستعمال.زمن وبذلك ٌقل عمر األٌإدي الى التفتت بمرور ال

 وٌعبر عن الصدمة الحرارٌة بالعالقة التالٌة:

  
  (   )

   
      ( ) 

 

 

       ) ساعاتان ( الزمن المخصص :                                    9رقم التمرٌن : 

 : قٌاس مقاومة الصدمة الحرارٌة لالجسام السٌرامٌكة.سم التمرٌن أ 

 مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 

 



235 
 

: تمثل نسبة   : تمثل االجهاد المٌكانٌكً المسلط،   : تمثل التؽٌر فً درجة الحرارة ،    حٌث 

 : تمثل معامل ٌونك.  : تمثل معامل التوصٌل الحراري،     بوازون،    

 ان هناك جملة عوامل تإثر على مقاومة المواد السٌرامٌكٌة للصدمة الحرارٌة:

اثناء عملٌة التشكٌل والكثافة النهابٌة  ةدرجة حرارة التلبٌد او الحرق وحجم الدقابق للمواد االولٌ -1

. فمقاومة الطابوق الناري الطٌنً للتؽٌر الحراري تنخفض عندما ترتفع درجة الحرارة  ةللقطع

 الالزمة للحرق عند اختٌار حجوم صؽٌرة للدقابق مما ٌإدي الى انخفاض فً المسامٌة للطابوق.

( عند انتقالها من طور الى طور اخر عند تعرضها الى SiO2كا )ٌان هناك تؽٌراً حجمٌاً للسٌل -2

الحراري المفاجا مما ٌإدي الى وجودها بشكل حر فً الطابوق الى احداث اجهادات داخلٌة التؽٌر 

( فً الطابوق بنسبة عالٌة تكون مقاومته للتؽٌر Mulliteتإدي الى التشقق وعند وجود الموالٌت )

 الحراري اعلى لكون الموالٌت ذات تمدد حراري قلٌل.

للمنتجات السٌرامٌكٌة نتٌجة الصدمة الحرارٌة وفً ٌحصل انخفاض واضح فً المتانة المٌكانٌكٌة 

 (.6-6درجات حرارٌة محددة تمثل مقاومة الصدمة الحرارٌة كما فً الشكل )

 

  

 

 ( 6-6شكل ) 
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خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات -رابعاً:  

  
 

(1الشكل )  

 إرتِد  بدله العمل المالبمة لجسمك.

.(0كما فً الشكل )   

-1 

 

 
 

 (2شكل )

حضر نماذج من منتجات سٌرامٌكٌة أ

وٌمكن ان تكون على شكل اسطوانات 

القدمة وبؤستعمال  .(0كما فً الشكل )

قطر وسمك أحسب  ) الورنٌة (

 االنموذج.

-2 

 هل تعلم !!!!

ن المنتجات السٌرامٌكٌة ضعٌفة من ناحٌة مقاومة الصدمة الحرارٌة إ

للصدمة الحرارٌة وٌعزى سبب  بالمقارنة مع مقاومة المعادن العالٌة

ن معامل التوصٌل الحراري عاٍل للمعادن والذي ٌزٌد من ذلك ألى أ

قدرة المادة على الوصول الى حالة التوازن بٌن الطرفٌن )الساخن 

ول حالة اجهاد قص مٌكانٌكً ٌمكن والبارد( وبسرعة عالٌة دون حص

 ن ٌحصل عنده فشل مٌكانٌكً.  أ
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 (3شكل )

 

 ءوهً( 3كما فً الشكل )شؽل الفرن 

 oC 20حوضاً فٌه ماء بدرجة حرارة 

ٌحتوي على كمٌة كافٌة من الماء 

بحٌث ال ترتفع درجة الحرارة بعد 

درجات مبوٌة. ثم  5الؽمر اكثر من 

ضع العٌنات داخل الفرن ولدرجات 

حرارٌة مختلفة، بعدها اسحب العٌنة 

ن الفرن وهً ساخنة بوساطة ملقط م

وأؼمرها مباشرة فً الماء على أن 

كثر من التطول فترة السحب والؽمر أ

 ثوانً.( 5)

-3 

 (1جدول )

 

درجة حرارة  رمزالعٌنة
Cالصدمة )   ) 

 مقاومة الكسر
MPa 

 011  

 011  

 311  

 411  

 511  

 611  

 711 ....0311  
 

العملٌة لعٌنات جدٌدة ولدرجات  كرر 

ة حرارٌة مختلفة، وباستعمال طرٌق

( 5الكسر المحوري )راجع تمرٌن 

حسب مقاومة الكسر للنماذج بعد أ

الصدمة الحرارٌة ودون النتابج فً 

 (.0الجدول )

-4 

 

 
 

 (4شكل )

رسم خطاً بٌانٌاً بٌن درجة حرارة أ

الصدمة الحرارٌة ومقاومة الكسر كما 

( ، 4الموضح فً الشكل ) فً المثال

من القٌمة  31%ثم احسب ما نسبته 

رسم منها القصوى لمتانة الكسر وأ

موازٌاً لمحور درجة الحرارة امتداداً 

رسم الى أن ٌقطع المنحنً ومنه أ

مسقطاً على محور درجات الحرارة 

كما لتحدٌد مقاومة الصدمة الحرارٌة 

 (.  4فً الشكل )

-5 
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 5- الفرن وافصل مصدر الطاقة الكهربابٌة ونظؾ مكان العمل . طفىءأ

 المناقشة:

 ؟ م الواطبة فً التمدد الحراريأكثر مقاومة للصدمة الحرارٌة المنتجات العالٌة أٌهما . أ0

 ؟ ن نزٌد من مقاومة المنتجات السٌرامٌكٌة المزججة للصدمة الحرارٌةأ. كٌؾ ٌمكن 0

 ؟ المسامٌة على مقاومة الصدمة الحرارٌة . ما تاثٌر3

( والقٌمة النظرٌة التً ٌمكن الحصول ΔT. قارن بٌن النتٌجة العملٌة المحصلة من البٌانً )4

 (.0علٌها من تطبٌق العالقة )

6- 
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ستمارة قائمة الفحصأ    

 الجهة الفاحصة

الثانٌةالمرحلة :                                           سم الطالب :أ  

زجاجالتخصص : الخزؾ وال  

 ت.يانسيراميك قيبش مقبومت انصذمت انحراريت نالخسبو  سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

العمل بدلةرتداء أ 1-  5%    

بمصدر الطاقة الكهربائٌة مرحلة تهٌئة الفرن وربطه 2-  10%    

%10 مرحلة حساب ابعاد النماذج 3-    

-4 
مرحلة اخراج النماذج من الفرن واجراء الصدمة 

 الحرارٌة.
15%  

  

-5 
مرحلة ادراج النتائج فً الجدول وحساب الصدمة 

 الحرارٌة.
15%  

  

%15 مرحلة مناقشة النتائج 6-    

المعدات الى مكانها.مرحلة اطفاء الفرن وارجاع  7-  10%    

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:سم الفاحصأ  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 الخواص الكهربائٌة للمنتجات الخزفٌة 6-5

 

 

 

 

 

 

 

 األهداؾ التعلٌمٌة -أوال :

 .أن ٌكون الطالب قادرا على اٌجاد ثابت العزل الكهربابً باستعمال جهاز قٌاس السعة

 انتسٓٛالث انتعهًٛٛت -ثاَٛا :

 جهاز قٌاس السعة. -1

 . لوحً متسعة متؽٌرة -2

 . نماذج سٌرامٌكٌة -3

 توصٌالت كهربابٌة. -4

 ثالثا :- المقدمة النظرٌة

 تتناسب مع ابعادها وتعطى بالعالقة التالٌة:  cة وجد عملٌا ان سعة المتسع

   
 

 
        ( ) 

النفاذٌة الكهربابٌة للوسط  𝜺المسافه الفاصله بٌن الصفٌحتٌن ،   dمساحة لوح المتسعه و  Aحٌث 

 الموجود بٌن الصفٌحتٌن.

 فتكون العالقة : اً فاذا كان الوسط هواء

    
 

 
       ( ) 

 هً نفاذٌة الهواء  𝜺سعة المتسعة فً الهواء ،      حٌث

( و 1ثابتٌن فبقسمة المعادلتٌن ) A  ،dفاذا كان ، تدعى ثابت العزل الكهربابً   𝜺اما النفاذٌة النسبٌة 

 ( ٌكون:2)

 

  
 
𝜺

𝜺 
 𝜺    ( ) 

       ) ساعتان (الزمن المخصص :                                         10رقم التمرٌن : 

 : قٌاس ثابت العزل الكهربائً للمنتجات السٌرامٌكٌة.سم التمرٌن أ 

 مختبر فحوصات الخزؾ والزجاجمكان التنفٌذ : 
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ٌمكن استعمال جهاز قٌاس السعة الٌجاد سعة المتسعة بوجود المادة العازلة وبوجود الهواء كما فً 

 .(7-6) المخطط شكل

 

 (: جهاز قٌاس السعة الكهربائٌة.7-6شكل )

الرسومات خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، -رابعاً:  

 
 

(1الشكل )  

 إرتِد  بدله العمل المالبمة لجسمك.

.(0كما فً الشكل )   

-1 

 
(2شكل )  

ذج من منتجات نماأحضر 

لواح مالبمة سٌرامٌكٌة على شكل أ

سعة المتؽٌرة كما لمساحة لوحً المت

ربط جهاز قٌاس (. أ0فً الشكل )

السعة الى لوحً المتسعة. ثم ضع 

تسعة لوحً المالمادة العازلة بٌن 

كبس اللوحٌن جٌداً وشؽل مقٌاس وأ

السعة وسجل مقدار السعة بوجود 

، ثم ارفع المادة (C)المادة العازلة

-2 
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العازلة وكرر التجربة لنفس السمك 

ولكن بوجود الفراغ واحسب السعة 

 .( Co ) فً الفراغ

 3- .(  rε )حسب ثابت العزل الكهربابً للمادة العازلةأ( 3باستعمال المعادلة )

 5- جهزة والمعدات الى مكانها.اطفىء جهاز قٌاس السعة وأفصل اسالك التوصٌل وأرجع األ

 المناقشة:

 ن ٌكون ثابت العزل الكهربابً اقل من الواحد للمواد العازلة؟. هل من الممكن أ0

 و اقل من لوحً المتسعة على قراءة السعة؟أكبر أثٌر كون المادة العازلة ؤ. ما ت0

 م صؽٌرة لزٌادة الدقة فً حساب ثابت العزل الكهربابً؟كون السعة كبٌرة أن تهل ٌفضل أ. 3

6- 
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ستمارة قائمة الفحصأ    

:الجهة الفاحصة  

ةالثانٌالمرحلة : سم الطالب :                                          أ  

زجالتخصص : الخزؾ وال  

 قيبش ثببج انؼسل انكهرببئي نهمنخدبث انسيراميكيت. سم التمرٌن:أ

الدرجة  الخطوات ت

 القٌاسٌة

درجة 

 األداء

 المالحظات

%5 العمل بدلةرتداء أ 1-    

-2 
مرحلة تهٌئة لوحً المتسعة وربطها بمقٌاس السعة 

 الكهربائٌة.
15%  

  

%10 مرحلة حساب السعة الكهربائٌة بوجود العازل 3-    

%10 حساب السعة الكهربائٌة بوجود الفراغ.مرحلة  4-    

%15 حساب ثابت العزل الكهربائً. 5-    

%15 مرحلة مناقشة النتائج 6-    

%10 رجاع المعدات الى مكانها.مرحلة أطفاء مقٌاس السعة وأ 7-    

%20 الزمن المخصص 8-    

:المجموع  

 

  

:اسم الفاحص  

 

:التوقٌع  

:التارٌخ  
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 الصفحة الموضوع ت

 3 المقدمة 1

 17 -5 الفصل االول 2

 41 -18 الفصل الثانً 3

 69-42 الفصل الثالث 4

 96-70 الفصل الرابع 5

 188-97 الفصل الخامس 6

  240-189 الفصل السادس 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرست
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 تم بعونه تعالى


