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 مقدمة -1

تبريد الحالة السائلة إلى ما دون درجة حرارة التجميد تتحول عادةً إلى مادة صلبة كريستالية، أي  عندما يتم

أو عسوب  عطئوا الن وت الجميقو  ت لتتبلوورل د تتبلوور. عضوا السووائت نتيجوة كن تهوينهوا الجميقو  مض وأنها 

نتظم( إذا تم تبريدها إلى درجات حرارة منخفضة، ولهن عدتً  مون ذلوت تطِّوهشت ةوبهة  يور  )افترض تهوين مط

عاسم المجاج، والت  ه  مِّاعهة جداً ف  تركيبها لتركي  السائت. مضظم المضادن منتظمة صلبة، والمضروفة 

درجة حرارة التجمد كن إعادة ترتي  الهيهت من السوائت إلى عسهولة عند التبريد  تتبلور وهاليدات ال لويات

راعط يهون ت اتشجاه . ف  درجات حرارة فوق درجة حورارة التجمود، إلى الحالة البلورية تهون عسيئة والت

تطضوادل ت ريبواً سويولة الموا  فو  درجوة حورارة ال رفوة.  لهوا سويولة مضظم المضادن واكمالح المنصهرة يهوون

 .ههذا، يمهن أن تحدث إعادة الترتي  الهيهلية الالزمة عسهولة نسبياً 

 

جاجيَّات عند التبريد كن السويولة عنود وحتوى فووق ف  الم اعت، الضديد من السيليهات  ي ر الضضوية تطِّهشت زط

. يضمى تِّهيت المجاج هذا إلى الئاقة الضالية للراعئة اكحادية عين درجة حرارة التجمد تهون منخفضة جداً 

spالتهجووين  يفرضوو السوويليهون واككسووجين ومتئلبووات الوورعط اتتشجوواه  الووذي 
3

للسوويليهون. السووائت  يوور  

لمنتظم ت يستئيع أن يتدفق عسوهولة وعالتوال  ت يمهنو  الخضووا ةعوادة الترتيو  الالزموة للتبلوور. عوالوة ا

عنودما يوتم ضفوا درجووة الحورارة. لفو  حالوة السووائت الضضوووية  علوى ذلوت، تتنواقل السويولة عسوورعة جوداً 

أنظمة البوليمر التراعط عوين  والبوليمرية الهبيرة يهون التبلور صضباً عسب  أطوال السلسلة الخاصة عهم. ف 

الجميقووات )فووان ديوور فووال( ضووضي  ويمهوون أن يسوومر للجميقووات الفرديووة أن تنملووق عسووهولة فوووق عضضووها 

البضا. وعالتال ، فإن لصضوعةل إعادة ترتي  الهيهلية الالزمة للبلورة ه  الت  تسب  تِّوهيت المجواج فو  

 هذه النظم[.

 

( 1)ةهت   (η) لتدفُّق. ف  الم اعت، فإن اللموج ياس قدرتها على امسيولة السوائت )مضهوس اللموجة( ه  

إلى مضدل التأثير الناتج  ل ل المئبّقاجهد ه  م ياس م اومتها للتدفق. ويطضبَّر عن اللموجة عالنسبة عين 

 متر مرعع(. وت اس عـ)نيوتن ثانية لهت ال ل )انفضال( جهادإعن 
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تضومَّن حركوة الجميقوات فووق عضضوها الوبضا، تتئلو  كسور وتهووين عملية تدفق السوائت، التو  ت

كموا فو  التفواعالت الهيميائيوة واتنتِّوار فو  الموواد الصولبة  -رواعط جديدة. وعالتال  فإن السويولة 

درجوة الحورارة  علوىر اعتمواداً أسسوياً من المتوقوع أن تطظه و -)والت  سيتم مناقِّتها ف  وقت تحق( 

 :ا يل ويمهن التضبير عنها كم

bond energy
( )1

kTe





 

ن المجاجيووات  عالووذكر أنموون الجوودير  ن فوو  الئبيضووة كمووا تتهوووَّ المجاجيووات  يوور الضضوووية تتهوووَّ

ن عِّووهت طبيضوو  وتووم  الضضوووية )م ووت النسووأل موون اكةووجار( عينمووا المجاجيووات المضدنيووة ت تتهوووَّ

عدم كانت تصنيع المجاجيات المضدنية الماضيين. الض بة الرئيسية أمام  تصنيضها ف ط ضالل الض دين

درجة حرارة ال رفة عمضدتت عالية عما فيو  الهفايوة لمنوع  إلىقدرتنا على تبريد الصهارة المضدنية 

 اتنتظام )وعالتال  منع التبلور(.

 

)درجووة الحوورارة التوو  يصووبر عنوودها السووائت فووائق التبريوود زجاجوواً(  Tgن ئووة التحووول المجوواج  

للمووواد الصوولبة البلوريووة. هنووام ضاصووية مميوومة  Tmدرجووة اتنصووهار هووا م ووت م لهوو  للمجاجيووات 

نة للمجاج ت ريباً  الت يير ف  درجة الحرارة يضتمد على اله افوة  Tgهو أنها عند  لجميع المواد المهوش

(ΔV/ΔT لحيووا اللموجووة فوو  حوودود )10
4

-10
6

نيوتن.ثانيووة م 
2

×  1.5)لموجووة المووا   
-3

10 

نيوتن.ثانيوة م
2
ت عحوووال  تسوضة أضووضاع([. عنوود درجووات الحورارة المرتفضووة )لموجووة أقووت( أو أقوو، 

الوحدات الهيهلية قادرة على إعادة تنظيم نفسها عسرعة كسائت ف  ةب  حالة التوازن. ف  درجوات 

ويِّوار إلوى الموواد الصولبة  إعادة التنظيم عوين الوحودات الهيهليوة يتوقو  ت ريبواً  Tgحرارة أقت من 

يضتموود علووى الفتوورة الممنيووة  Tgل يمووة التجريبيووة التوو  تووم الحصووول عليهووا لـووـ الناتجووة عالمجوواج. ا

للتجرعة. عند التبريد البئ  ، على سبيت الم ال، فالوحدات الهيهلية لديها المميد من الوقت ةعادة 

 (.2تهون أقت )ةهت  Tgالتنظيم، وعالتال ، 
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 الزجاجيات المعدنية -2

جوواج. عاةضووافة إلووى ذلووت، فووإن الصووورة  ظهوورإن وجووود المجاجيووات المضدنيووة يط  موميَّووة عمليووة إنِّووا  المط عط

الفيميائيَّة ف  هذه الحالة عسيئة. حتوى موع وجوود أعلوى مضودتت تبريود يمهون علو هوا فو  الوقوت الحاضور 

10)تصت إلى
7

ثانية( لم يتم حتى اآلن الحصول على أي مضادن لن يةل ف  الحالة المجاجيوة. \درجة مقوية 

سبيهة من مضَدنين )أو أك ور( التو  تختلو  ذراتهوا اضتالفواً كبيوراً فو  الحجوم فوإن ذا كان السائت ومع ذلت، إ

عملية التبلور تهون أك ر صضوعة ويمهن منضهوا فو  ك يور مون الحواتت عون طريوق التبريود السوريع لل ايوة 

10للصهارة )
6

 ثانية(. الت نيتين التجريبيتين للتبريد السريع هما:\درجة مقوية 

د، "سه  ن ئة من السائت عسرعة عالية و (1) برَّ  عض رتهال على سئر من النحاس المط

 ( تسئير قئرة من السائت عين مهبس وسندان أو عين اثنين من اللفات 2)

َدة تدور ( لدوران سريعل للصهارة عن طريق ن لها عصفة3) برَّ  (.3عسرعة )ةهت  مستمرة عضجلة مط
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إلوى  هوذا و يرهوا مون اكدلوة تِّوير -المضادن السوائلة  كنماط الصلبة مماثلة أنماط اكةضة السينية للسبائت 

 أي أن هيهلها كهيهت المجاج أنها  ير متبلورة،

 

 

 

 

 

 انتاج الزجاج المعدني بواسطة الدوران السريع للصهارة -3الشكل 

  

 

علوى  Vaccum Deposition فو  الفورا  طري ة أضرى ةعداد المجاج المضدن  هو عن طريق ترسيبها

دة إلووى  بوورَّ كلفوون ت ريبوواً. موورة أضوورى، المضووادن الن يووة تتبلووور فوو  هووذه الظووروع، ولهوون السووبائت  80مووادة مط

ن زجاج عضض  يهون مطست ر عند درجة حرارة ال رفة. من اكم لة على ذلت نظام الفضوة موع  المناسبة تطهوش

  .ضضاً عوعانيَّة ف  عضضهم % ذ8النحاس والذي في  المضدنين الصلبين يمتلهون ف ط 

 

الووزن نحواس توم تبريودها عوبط  % مون 50% مون الووزن فضوة و50إذا كان هنام صوهارة تحتووي علوى 

 الترسوي  فوو  الفوورا فسووع يَنووتطج طوورين علُّوووريَّين. ولهوون عنود الحصووول علوى هووذه السووبيهة عون طريووق 

زجاج مضدن  مبرد عمضدل 

10
6

درجة مقوية ال انية   

 

 عجلة دوارة مبردة

 الصهارة
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مضودن  م ارنوة  ن  توصويت كهرعوائ فسوع يتهون زجاج مضدن  ةب  مست ر. ومبدئياً يهون للمجاج المضود

 عالسبائت السائلة.

درجة كلفن فإن  يتحوول إلوى محلوول صول  علُّووري  380عندما يتم تسخين المجاج لمدة نص  ساعة عند 

ن تركي   500 حوال  إلىةب  مطست ر ذو نظام مهض  مركمي الوج ، وف ط عند تسخين   درجة كلفن يتهوَّ

تَّووومن ذو طوووورين. الضديووود مووون   ،SEوالسووويلينيوم  ،Sم وووت الهبريوووت  الضناصووور  يووور المضدنيوووة الن يوووةمط

 .تطِّهشت زجاج مست ر ف  ظت الظروع المناسبة Siوالسيليهون  Geوالجيرمانيوم 

 

 

 الحالة الزجاجية -3

تختلوو  اضتالفوواً كبيووراً عوون تلووت عصووريَّة الخصووائل والتركيوو  الهيميووائ  للمجوواج المسووتخدم ك ووراض 

خدم كطبواق الخبوم. وعالم وت، فووإن المجواج المسوتخدم لمجواج النوافوذ يختلو  عوون الخاصوة عالمجواج المسوت

ضظَم( المجاج  ير الضضوي لو  ةو    المجاج المستخدم للضمت الفن  أو لأل راض البصرية. ومع ذلت، )مط

)المركبات الت  تحتوي على الضناصر المضدنية و ير المضدنية، ف   الو   مواد ضمفيةواحد مِّترم: فه  

د متبلورحيان اككسجين( مع هيهت  ير اك  .لسائت مطجمَّ

 

 علورياً ف  درجة حرارة ال رفة وذلت كن إعادة ترتي  الرواعط عين ذراتزجاج الهوارتم ليس 

: لموجة المجاج عالية جداً ف  ضرقلةمالالزمة ةنِّا  الترتي  البلُّوري  Oواككسجين  Siالسيليهون 

  يحتاج إلى ماليين السنين ليتبلور )انظر أعاله(. وعالتال ، يطمهن أن يطنظر لدرجة أنَّ درجة حرارة ال رفة 

تََصلش  تماماً، ويطَضد حالة است نائية ف  أن لموجت  الضالية لل اية تطبئا  إلى المجاج عاعتباره لسائتل مط

 ضصائل تََدفُّ     حتى على المدى الممن  الئويت.

 

. )انهموواا الحجووم مووع ضفووا درجووة الحوورارة( يت يوور ΔV/ΔTأن  عنوود تبريوود السووائت لالمجوواجل نالحوو 

( صهر رمت الهووارتم )علوورات 1ويمهن رؤية ذلت عاتباا الخئوات اكساسية ال الثة ف  إنتاج المجاج: )

ووتحهم عو ( التبريوود 3( تِّوهيت المجوواج عينمووا هوو فوو  حالووة لمجوة و)2دقي وة موون السوويليها(، ) لهووذه المووادة  المط

لة. ي تَِّهش ولهون فو  ، (4رعاع  اكسئر ف  الرمال )البلوورات( فو  ةوهت مونظم )ةوهت  SiO4 تم ترتي المط

الحالة المنصهرة َمصفوفة البلُّورة تتهسر إلى سالست وحل ات من رعاع  اكسئر ف  أنماط  ير منتظموة 

ضات تتهسر عاستمرار ويضواد تهوينهوا،  (. كن درجة الحرارة مرتفضة جداً،5)ةهت  لةً الهتلوة فإنَّ التجمُّ ِّوهش مط

 السائلة.
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spكما ظهرت في التهجين  Si-O-Siروابط  -4الشكل 
3

 Siلذرة  
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ضات أكبر والمجاج يطصبر أك ر لموجة،  SiO2 عند تبريد المصهور ن تجمُّ فإن الِّهت رعاع  اكسئر يطهوش

ن ومووا إلووى ذلووت. ومووع اسووتمرار ممووا يسوومر عتِّووهيل  عوون طريووق الوونفل، واللوو ، والضوو ط  التبريوود تتهوووَّ

عاعيَّووة اكسووئر مووع انخفوواض طاقتهووا الحركيووة. هاتوو ن همووا ان الظاهرتووامجموعووات أكبوور موون اكةووهال الرط

المسؤولتان عن الميوادة فو  اللموجوة واتنهمواا الوذي يحودث ضوالل فتورة التبريود. أموا عضود درجوة حورارة 

 .كن المجاج قد ف د سيولت  باً التحول المجاج  فإن الت ير ف  تهوين رعاع  اكسئر يتوقَّ  ت ري

 

 

 أكاسيد الُزجاج -4

البلوري تطنتج ةبهات مماثلة ف  زجاج اككاسيد  SiO2 التراعط المسؤولة عن تِّهيت هيهت الِّبهة ف  ىقو

)ست تصور المناقِّوة  اكساسويين صوانض  الِّوبهةوالتو  عالتوال  تضتبور أيضواً   P2O5و B2O3 اكطضرى م وت

، إلى زجاج السويليها، ستهسور الورواعط فو  Na2O (. إذا تم إضافة أكسيد، م تالحالية على زجاج السيليها

(. من SiO2إلى  Na2O، إضافة 6الِّبهة ويصبر أيون الصوديوم المتحرم نسبياً جم  من الهيهت )ةهت 

ضدشتت   .CaOو MgO و PbOو Li2Oو K2Oو N2Oالِّبهة هذه   م يّراتاكم لة على مط

عوودد الوورواعط عووين اككسووجين والسووليهون والتوو  تم ووت ، فووإن متوسووط  الم يشرضوودشلمووع الميووادة فوو  كميووة المط 

 :جسوراً عين ذرات السليهون سوع ت ت على النحو التال 
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إلووووى ذرات  O-Siنسووووبة الجسووووور موووون الراعئووووة  نسبة اككسجين للسيليهون ف  المجاج

 السيليهون 

                     ( 7)ةهت                     4 2.0

2.5 3 

3.0 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لهت ذرة سيليهون ستطنت ج، على سبيت الم ال، هيهت ذو سلسلة ضئية،  )جسرين( اثنين من الرواعط الواصلة

ضدشل وأي ضودشل هوو ضفوا درجوة   الم يشرزيادة ف  المط من ةأن  أن يط لشوت طوول السلسولة. التوأثير الرئيسو  للمط

ضدشل ف  الِّبهة يطمهون أن يجضوت  تنصهار المئلوعة من ضاللحرارة ا ضفا اللموجة. وجود فائا من المط

ر أك ور مون أن  الوحدات الهيهلية ف  الصهارة عسيئة ومتحركة عما فيو  الهفايوة عحيوا تهوون فطرصوة التبلووط

جاجيفطرصة تِّه  ت المط
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ف وط  زجواج الصوودا والجيور ىلودلويس . 1ل جودوالالمجاجيات النموذجية مذكورة ف  تراكي  وضصائل 

ورير عمل هلشفَوة، ولهون أيضوا مط يّواً حيوا يضموت فو  درجوات حورارة ميمة كون  مصنوا من مواد ضوام  يور مط

متواف وة فو  درجوة حورارة  تبودأ(. مضظم عمليات تِّهيت المجاج )الض ط، الرسم، الول( 8منخفضة )ةهت 

 ولهن يمهن أن تستمر عينما يبرد المجاج. ،working point ن ئة الضمت مع

 

 

 تلدين الزجاج -5

جوواج، يووتم تلوودين اكوانوو  موون أجووت تخفيوو  الضوو وط الداضليووة التوو  قوود تتئووور ضووالل تِّووهيت الم

التجارية )تبرد عبط ( على الفور عضد التِّهيت. تتم عمليوة التبريود البئو   فو  الصوناعة  المجاجية

ةهالً على حمام ناقت الذي ين لهم أوتً ضوالل منئ وة ةعوادة  من ضالل وضع اكةيا  الت  اكتسبت

 .لليهرلتسخينهم ومن ثم ضالل أقسام تنخفا فيها درجات الحرارة عالترتي  ف  فرن يسمى 

 

 

 

 التلدين



 كيمياء الحالة الصلبةمقدمة ل –ي تي آإم 

 مذكرات دراسية

  07المحاضرة  – راسيةمذكرة د 11

 

****************************************************************

جاج النموذجية1جدول   . أكاسيد المط

 األنواع

 بة المئوية للوزن()النسالتركيب 
الخصاااااااااااااااااااااائص 

 أخرى SiO2 Na2O K2O CaO MgO B2O3 Al2O3 واالستخدامات

زجاااج الصااودا 

 والجير

 

 زجاج النوافذ  1  4 9  14 72

زجاج السايليكا 

)الكاااااااااااااوارتز 

 المنصهر(

 

تطبيقات فاي درجاة         +99.5

الحاارارة المرتفعااة: 

د قليل  ُمعامل تَمدُّ

 

% زجااااااج 96

 السيليكا

 

  

 روسيليكاتبو

 

مماثاااااااااااااااااااااااااااااااال   0.4 2.9   <0.2 0.2> 96.3

   للبوروسيليكات

 

مقاااااااوم للحاااااارارة 

 والمواد الكيميائية

 

الصاااااااااااااااااوان 

الخفياااااااااااااااااا  

 البصري

 

54 1 8     37Pb

O 

معامااااااال انكساااااااار 

 مرتفع

زجاااااااااااااااج  و 

 سطح مقوي

 

55 26 2 2  2 19 4TiO

2 

 أدوات الطبخ

9TiO 20  25    56 قبب

2 

 زجاج سيراميك

**************************************************************** 
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ل من الحالة السائلة إلى  يحدث فضليّاً على مدى مجموعة من درجات الحورارة والتو  المجاج التحوُّ

فيها ينهمش المجاج )اتنهمواا الحوراري(. المجواج ت يت يور مون هيهوت السوائت  يور المونظم إلوى 

نظَّم كما  جواج، درجوة حورارة يفضوت الحديود فو  درجوة حورارة تحولو   فو  التركي  البلوري المط المط

تمنع اللموجة أي ت ييرات أضرى ف  التهووين. أي انهمواا  ياحقت كادرجة الحرارة التحول ه  

جاج ئاقنعضد   .درجة حرارة التحول هو ف ط عسب  ن ل الئاقة الحركية للتجمضات ف  المط

 

ضودَّل التبريود. يوؤدي درجة حرارة التحول للتركي  زجواج  ل مضوين يضتمود علوى مهوناتو  وعلوى مط

ل منخفا كن رعاع  اكسئر سيهون ل  مميود مون الوقوت ةعوادة  ئاقنالتبريد البئ   إلى  تحوُّ

الترتي  )إلى حود موا(. هوذا يوؤدي إلوى رعواع  أسوئر أك ور توراص عينموا تصوت الهتلوة إلوى نئواق 

ال رفوة ، سووع يهوون حجمو  أصو ر عنودما يبورد التحول. عندما يصت المجاج إلى درجة حورارة 

عبط  عن صهارة المجاج الت  تم تبريدها عسرعة. وعالتال ، التبريد اكعئأ للصوهارة ينوتج زجاجواً 

 (2أك ر ك افة. )انظر ةهت 

 

المجاج  ير مست ر من ناحية الوديناميها الحراريوة فو  درجوة حورارة ال رفوة وذلوت كن الت يورات 

تئل  دهور من السنين!( من ةأنها أن تؤدي إلى تركي  ذو طاقة حرة أقت. ومع التركيبية )الت  ت

 ذلت، فإن الت ييرات عئيقة جداً عحيا يمهن تجاهلها.

 

 خصائص الزجاج -6

 

اعط التساهمية ال وية الت  توجد عين ذرات المجواج ال يور عضووي عاةضوافة إلوى عودم وجوود والر

 :ة. وعالتال ، فإن زجاج الهوارتمهيهت علوري تطضئ  المجاج ضصائل  ير عادي

 مست ر كيميائيّاً  . أ

 موصت ردي  للحرارة والههرعا   . ب

  عئبيضتهاةفافة  . ت

 .عئبيضتهاقوية  . ث

 

 اتست رار الهيميائ  ( أ)

وون ضوود اككسوودة )التحلُّووت( كن ذراتوو   ن موون جميووع المجوواج مطحصَّ هوووَّ تأكسوودة تماموواً. المجوواج المط مط

هووون ضامووت لل ايووة. فهووو ي وواوم تووأثير مضظووم اكحموواض % ي 100السويليها رعاعيووة اكسووئر عنسووبة 

(، ولهنوو  يتووأثر المجوواج لحفوور)اتسووت نا  الوحيوود الملحوووظ هووو حمووا الهيوودروفلوريت، يطسووتخَدم 
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عال لويووات ال ويووة. )المجاجووات التوو  تحتوووي علووى قلويووات سووائلة علووى رع المضمووت الهيميووائ  لهووا 

 (.باع ضسئر 

 

 التوصيلية ( ب)

وصووويت الههرعوووا  تضتمووود علوووى وجوووود اةلهترونوووات فووو  نئووواق التوصووويت، قووودرة الموووواد علوووى ت

 10واةلهترونووات فوو  نئوواق التهووافؤ عضيوودة عوون نئوواق التوصوويت فوو  المجوواج عدرجووة تصووت إلووى 

إلهترون فولت. ونظراً كن اةلهترونات ف  المجاج مرتبئة عإحهام، لوذا فالمجواج موصوت ردي  

بيور للئاقوة يجضوت مون المجواج عوازتً ممتوازاط. المجواج أيضواً ف  الواقع، الفرق اله -جداً للههرعا  

موصت ردي  للحرارة. وعالتال ، قد يتصدَّا المجاج الضادي الساضن عندما يتم سه  الموا  البوارد 

 .علي  ذلت كن السئر المضرض للما  البارد سوع يت لل ف  حين ت تتأثر اكعضاد الداضل 

 

 ال وة ( ت)

 

واا عديدة من الفووتذ وأيضوا مورن جوداً، كموا يودل علوى ذلوت السورعة المجاج أصل  من أنيضتبر 

 .المجاج عندما تجتمع مع عضضها اتيكروالدقة الت  ترتبط عها 

 

عاةضوافة  ،المجاج لليس ل ل تركي  علووري، وعالتوال  ظواهرة اتنومتق ت يمهون أن تحودث. هوذا

ة جداً لتحمت الض ط الضوال  وقووة ةود وجود رواعط قوية عين الذرات، يضئ  المجاج قوة عاليإلى 

10نظرية حوال  
7

م\كيلو نيوتن 
2 
 4على عه ير من الفوتذ(. )ألياع المجاجية مع قوة ةود فضليوة أ)

 ×10
7

م\م نيووتن 
2 

ِّوبَّ  يمهن اعتبوارهفولعنيوة السوائتل المجواج  موا أنو  لودىعقود توم إنتاجهوا.(  ع لمط

عسوب  )مو الً،  جوداً انخالعوات عاليوة  ديها ك افوةقئضة مون المضودن لو عاتنخالعاتل. لإذا كان هنام

ع زيووادة ك افووة ( تتووداضت حركووات اتنخالعووات مووع عضضووها الووبضا. لووذلت، مووةوو ت علووى البووارد

اتنخالعات داضت قئضوة مون المضودن يطصوبر المضودن أصول  وأقووى، ولهون أيضوا أك ور هِّاةوة.[ 

فووإن وجوود تِّوو  ات دقي ووة أو  وحيوا أن الهياكووت الجميقيوة فوو  المجوواج  يور قووادرة علوى التحوورم،

وهوذا يوؤدي إلوى  -عيوب ف  المجاج تسمر للجهد أن يتمركم ويتجاوز قووة الورواعط عوين الوذرات 

مون  مورة  1000الى  100 ـع الفضلية قوة المجاج أقت تصدا المجاج الضادي. وههذا ف  الممارسة 

صنضها تواً لإلضا ة الههرعائيوة قود  الت  تم اللمبةقوت  النظرية، والمجاج هش. على سبيت الم ال، 

ت تتصوودا عنوودما تسوو ط فوو  البدايووة، ولهوون سووئحها يتلوو ، وعضوود ذلووت عنوود سوو وطها عوودة موورات 

 .أضرى، فإنها سوع تنهسر
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اكلياع المجاجية المستخدمة لل وارب وتستخدم ال وة الضالية المتأصلة ف  المجاج الليف  ف  أقسام 

 عالراتنجووواتيووتم ضلئهووا  ،ت اكليوواع المجاجيووةيتِّوووهضوو ط ويووتم وأجسووام السوويارات. وقبووت أن 

اتصووئناعية والتوو  تضمووت علووى حمايووة اكليوواع موون الخوودا. ونتيجووة كن اكليوواع عهووذه الئري ووة 

 .تحتف  ع وتها الضالية، فاكقسام المصنوعة من اكلياع المجاجية تهون قوية جداً نسبةً إلى أوزانهم

 

 الزجاج المقوَّى -7

مصنوعة من المجاج الذي يمهون ضورع  عمئرقوة أو إسو اط  مون مبنوى مجاج أةيا  ال لما عأنتج 

ى  جوواج المط وووَّ  ىواحوودة فيميائيووة وأضوور –ةوواهق دون كسوور. ويسووتخدم اثنووين موون الت نيووات فوو  المط

كيميائية. وت وم كال الت نيتوين علوى ح ي وة أنو  عنودما يهوون هنوام أدنوى عيو  )ضودا دقيوق( علوى 

عِّوهت  يور عوادي فو  تحموت الضو ط ولهنو  يصوبر ضوضيفاً فو  السئر فإن المجاج ت يومال قويواً 

جوواج عوون طريووق  الِّوود. وههووذا مضالجووة المجوواج لت ويتوو  تهووون عواسووئة اةجهوواد المسووبق علووى المط

جاج من مواجهة أي جهود ةد  .تئبيق جهود ض ط على سئحها الخارج ، وعالتال  تمهين المط

 

ِّوهَّت إلوى أسوفت ن ئوة ف  عملية اةجهاد المسبق الفيميائيَّة، يوتم تسوخي جواج المط التليوين )ن ئوة ن المط

سئح  عن طريوق دف وات مون الهووا  أو  تبريدومن ثم يتم  اللُّيونة( )التدف ات السئحية يتم تليينها(

حمام زيت. ف  ظت هذه الظروع السئر الخارج  للمجاج يبرد وينهمش على الفور، ولهن حيا 

الداضليووة لوون توونهمش، والمجوواج لوون يتصوودا كن أن المجوواج موصووت ردي  للحوورارة فوواكجما  

الداضلية تبرد، فإن  ت يمهنهوا أن تونهمش  اكجما  الداضلية ت تمال عالستيهية. وعندما تبدأ اكجما 

كن الخارج قود توم تصوميم  عالفضوت، ولهون، فو  محاولوة لالنهمواا، تسوتمر اكجوما  الداضليوة فو  

دَمج ف  الئب ات الخارجية من المجاج. سح  اكجما  الخارجية مضاً. وعالتال  ي تولد جهد ض ط مط

عندما يتم تئبيق جهد ةد على هذا المجاج، فإن  سيتم مضادلتها عجهود الض ط الموجودة. وعالتال  

 اةجهاد ت يتحئم حتى يتم تجاوز ض ط السئر. لمسبقافإن المجاج 

 

ياً وم اوماً للصودمات. وموع ذلوت، اتجهاد قو لمسبقاطالما سئح  ت يمال سليماً، ت يمال المجاج 

ولَّو د مون ضو ط إذا حدث ضدا عميق على السوئر فوإن جهود الِّود الموجوود عالمنواطق الداضليوة المط

يتحئم المجاج إلى اآلتع من الجميقات الص يرة جداً. لذلت يجو  أن  تحريره وسوع السئر يتم

سوبق. حفر جميع تو دقيق قياساةجهاد إلى  لمسبقاي ئع المجاج  ال  وب المئلوعة قبت اةجهاد المط

من عين الضديد من اتستخدامات لهذا النوا من المجاج ه  اكعواب المهونة من لوح من المجواج، 

 .النوافذ الجانبية للسيارات ونوافذ السفن الجانبيَّة
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ئووة اكولوى التبادل اكيون  هو الئري ة الهيميائية لإلجهاد المسبق لألةيا  المجاجيوة. وتتم وت الخ

ف  وضع الِّ   المطِّهَّت ف  حمام الملر المنصهر المحتوي على أيونات البوتاسويوم، والتو  تحوت 

محووت أيونووات الصوووديوم علووى سووئر المجوواج. أيونووات البوتاسوويوم أكبوور موون أيونووات الصوووديوم 

ئر وعالتال  يحدث جهود ض ط على السو -سئر المجاج فإن  يصبر أك ر ازدحاماً إلى وعإدضالها 

الخارج . المجاج مون هوذا النووا، يتميوم ع ووة عاليوة جوداً، ومفيود لمجموعوة كبيورة ومتنوعوة مون 

10يمهن أن تصت إلى  لل ن  اومت  مالتئبي ات. 
6

م\م نيوتن 
2 

10م ارنة مع 
5

م\م نيوتن 
2 

للمجاج 

ضالج  . ير المط

 

 (Devitrification of glassإزالة زجاجية الزجاج )بلورة الُزجاج( ) -8

 

ثواًل عجميقوات علوريوة. ويئلوق علوى المجواج فو  هوذه  لوَّ ف  ظت ظوروع مضينوة يصوبر المجواج لمط

مئيوا أو كليّواً. منموا المجاجية الحالة ، الذي هو مجرد طري وة أضورى للتضبيور عون أنو  قود تَبلوَور جط

  ير مر وب فيو  حيوا -ما لم يهن نوا ضاص جداً يتم إنتاجها عمداً  –المجاج منموا المجاجية 

المناطق البلورية تِّهت علورات كبيرة وضضيفة لل اية وهِّة، فضالً عن كونها نص  ةفافة ف وط. 

 .stonesعاكحجارالبلورية ف  المجاج تضرع  التجمضات

 

 الزجاج( سيراميكالزجاج ُمعاد التبلور ) -9

 

ق إضوافة إعادة علورة المجاج، المضروفة أيضاً عاسم زجاج متضدد البلُّورات، وينتج عادةً عون طريو

المجواج. عضود ذلوت يمهون تِّوهيت المجواج عالِّوهت إلوى   nucleating agentعامت مساعد للتبلور

ر.  المئلوب عواسئة أي من عمليات تِّهيت المجاج الت ليدية ومن ثم يطضوالج حراريواً لتضميوم التبلووط

، وصوالعة وم اوموة للصودمة الحراريوة أك ور لصودماتلأكبور   اوموةمتبلوور يمتلوت المضواد المجاج 

اج الت ليدي  ير البلوري. تئبيق واحد ةائع للمجاج المتبلور هوو فو  صوناعة موا رنةً مع المجم ا

 يسمى أطباق الئبل من ال الجة إلى الفرن.

 

 الزجاج الملون -10

نحن ندرم أن المجاج عديم اللون عوادةً وهوذا يرجوع إلوى ح ي وة أن جميوع اةلهترونوات لمرتبئوة 

ونية ف  مدى طاقة طي  الضو  المرئ . ومع ذلت يمهن عإحهامل  ير ممهن حدوث إثارات إلهتر

صوونع زجوواج ي وووم عامتصوواص انت ووائ  فوو  الئيوو  المرئوو  )وعالتووال  تصووبر ملونووة( عواسووئة أي 

 :واحدة من ثالث عمليات
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إضافة أيونات المضادن اتنت الية. هذه اكيونات تووفر إمهانيوة اةثوارة اةلهترونيوة  (1

 :ضاع ه للضو  المرئ . اكيونات الت  ت

Cr
++ 

 اكزرق      

Cr
+++

 أضضر     

 
++

Co     وردي 

     Mn
++

 البرت ال  

     Fe
++ 

 اكضضر واكزرق

أنجسووووتروم(. هووووذه الجسوووويمات  2000إلووووى   40) م يةصووووإضووووافة جسوووويمات  (2

الصوو يرة، ت تضوووق انت ووال الضووو  )عسووب  صوو ر حجمهووا( ولهنهووا ت وووم عامتصوواص 

ووت للضووو . جانت ووائ  وانضهوواس مط  10)عنوود  Auميقووات الووذه  همش
-4
سووم\جم 

3
( تضئوو  

 :ألواناً تختل  مع حجم الجسيمات

Au  4- 10 نانومتر    وردي 

Au  10-75     اقوت ينانومتر 

Au  75- 110 نانومتر    أضضر 

Au  110- 170  نانومتر    عن 

ا إضافة علورات ملونة. يتم تلوين عضا المجاج عون طريوق علوورات يوتم توزيضهو (3

ف  جميوع أنحوا  المجواج. ومون اكم لوة علوى ذلوت المجواج ال رمومي الوذي توم صونض  

عواسئة قطدما  المصريين )الناتجة عن إضافة أكسيد النحاس اكحمر(. م ال آضور هوو 

 .يضئ  اللون اكضضر Cr2O3 ف  حين Pb2CrO6 اللون اكحمر من إضافة أحمر

 

 األلياف الزجاجية -11

يبر جوالساكلياع المجاجية أو الفوا

كموا هوو مضلووم، هوو زجواج فو  ةوهت أليواع. وهوو مصونوا  

من الضمليات، كت منها ينئوي على سح  الخيوط مون المجواج وهوو فو  الحالوة عواحدة من الضديد 

الحورب الضالميوة اكولوى عنودما كوان علوى إلوى اللَّم جة. ويرجع تاريل هذه الت نية المستخدمة اليووم 

 .كمادة عازلة منت اكسبيستوساةسألمانيا إيجاد عديت عن 

 

م يرة لالهتمام عِّوهت ضواص. تطصوهر ة الضملية الت  يتم عها انتاج ضيوط اكلياع المجاجية المستمر

. ويوتم ات عاديوة الحجوميوتِّوهيت المجواج المصوهور إلوى كرقئضة المجاج فو  فورن المجواج ويوتم 

ن تحتووي علوى الضديود مون سبائت عالتويف  الفرن الههرعائ  الذي يحتوي على  لهرياتاوضع هذه 

                                                 

 عحقاللي  المجاج  أصبر عالمة مسجلة  
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الفتحات الص يرة. عندما تصت كرات المجاج إلى ال  وب، يتدفق المجاج من ضاللها ويوتم سوحبها 

، وتِّهت ضيوطاً فردية. ويمهن عضد ذلت ل ملهوال، ونسوجها علوى م وازل النسويج الئبيضو  عمودياً 

ة كيلوومتر مون الخيووط كما هو مئلوب. حوال  ثلا اوقية )اكونصة( من المجاج يطنت ج حوال  مائ

 .قدم ف  الدقي ة الواحدة 6000عمضدل حوال  

 

 يتم إنتاج  عضملية مختلفة. اكسلوب اكك ر ةيوعاً  -من ناحية أضرى  - المجاج  ال مل() الصوع

سوميهة مون اكليواع المجاجيوة ال صويرة  حصويرةتنوتج  - Crownوالمضروفة عاسم عملية التواج  -

ر راعوط. فو  أسولوب التواج، يسوه  تيوار سوميت مون المجواج الت  يتم رعئها مضاً عن طريق عووليم

المنصهر ف  طبق صل  يدور عسرعة ولدي  فتحات صو يرة حوول محيئو . يوتم دفوع المجواج مون 

عأقئار مون حووال   ضالل هذه الفتحات عواسئة قوة الئرد المركمي، وتِّهيت ألياع قصيرة نسبياً 

المضالجة حيا يوضع الراعط ثوم ت ئوع إلوى  ضالل أفران الحصيرةسم. ثم يتم تمرير تلت  0.0007

 .أحجام مناسبة للضمل

 

 

 إنتاج ورقة وصفيحة الزجاج -12

اكنواا الرئيسية من المجاج المطسئَّر الت  يتم إنتاجها ه  اكلواح المسحوعة والمجاج المصو ول. 

 .صناعتها عها آلية لل ايةوالضمليات الت  تتم 

للنوافذ و يرهوا مون التئبي وات حيوا  Flat drawn glass المسئر المسحوبويستخدم المجاج 

قَّة السم . فو  هوذه الضمليوة يوتم سوح  المجواج ليسوت ضوروريةالسوئر  الضال  الجوودة ِّهتالو ةكاد 

فرن كبير مستئيت، سمت اللوح المسحوب يتم التحهم ع  أساساً  من نهاية ضمان المصهور عمودياً 

يوتم اسوتخدام عهورة مون الصول  من حجم الفتحة ف  الِّهت الصل  فووق سوئر المجواج المنصوهر. 

للبد  ف  عملية السح ، ولهنها تتصدا عمجرد أن تمر. وعمجرد أن تبودأ تصوبر الضمليوة مسوتمرة، 

 واللوح المبرد الذي تصلَّ  يتم قئض  عند الئول المناس  عمجرد ترك  البهرات.

ع سوئر عوال  أحدث ت دم ف  عملية إنتاج لوحة من المجاج م  ه float process عملية التضويم

الدقة. ف  عملية التضويم يتم تِّهيت زجاج مستٍو ومضالج عالنار ضال  مون اةجهواد عون طريوق منوع 

اتتصال عين لوح المجاج وأي ة   صل . المجاج يترم ضمانات المجواج المنصوهر فو  ةوريط 

 مستمر ويتم طرح  فوراً على سئر حمام من ال صدير المنصهر. ويحاط حمام ال صدير عواسوئة

مناخ  ير مؤكسد، وأثنوا  وجووده فو  هوذا الجوو، يوتم تسوخين المجواج عموا فيو  الهفايوة لمنوع زيوادة 

الض وط الداضلية. وعندما يترم لوح المجاج  رفة حمام التضويم فإن  يدضت فرن التلودين. المجواج 
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 ةالووذي ينووتج موون عمليووة التضووويم ضووال  موون التِّوووي  ولوو  أسووئر مضالجووة عالنووار فيهووون أك وور نضوموو

 .ولمضان من تلت الت  من لوح زجاج  عادي مص ول
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 المناهج التضليمية المفتوحة لمضهد ماساةوستس للتهنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCم دمة إلى كيميا  الحالة الصلبة 

 2009الفصت اكول 

 

ذه المواد أو حول ةروط اتستخدام، يرجى زيارة: للمميد من المضلومات حول مرجضية ه

http://ocw.mit.edu/terms 
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