
 اج(((ــــ)))الزج

 صلبة، شفافة، نصف أو شفافة تكون ما عادة عضوٌة، غٌر صلبة مادة هو الزجاج

 أنه إال القدم منذ استعمل أنه من بالرغم. الطبٌعٌة للمواد نافذة غٌر االنكسار، سهلة

 المنزلٌة واألوانً واألدوات المبانً مثل شتى، استعماالت فً جدا مهم ٌزال ال

 باختالف شاسعا اختالفا الزجاج أنواع وتختلف. السلكٌة تاالتصاال ومعدات

 العصور، عبر شٌوعا   الزجاج أنواع أكثر وأما. الفٌزٌائٌة وخصائصها مكوناتها

 وهو الشرب، وأوانً النوافذ صناعة فً المستخدم ذاك هو هذا، عصرنا فً وخاصة

 وأكسٌد ومالصودٌ وأكسٌد السلٌكا من% 57 من ٌتكون والذي الجٌر، صودا زجاج

 .األخرى مضافات بدون أو مع الكالسٌوم؛

 

 

 

 ((وأستخداماته الزجاج ))أنواع

 :أنواع ثالثة إلى الكيميائي تركيبه حٌث من الزجاج تقسٌم ٌمكن

 حٌث: المستخدم الزجاج من% 09 عن ٌزٌد ما وٌشكل :والجير الصودا زجاج.1

 ، عالٌة بنسبه الصودٌوم وكربونات الصودٌوم أمالح على ٌحتوي

 لـــمعام وذو ةـــــالكثاف عالً براق، زجاج وهو :الكريستال الرصاصي .الزجاج2

 وكان اـــــــوالثرٌ واإلكسسوارات التحف صناعة فً ٌستخدم للضوء، عالً انكسار

 الغذائٌة المواد مع الرصاص لتفاعل ونظرا   والشراب الطعام حفظ فً قدٌما ٌستخدم

 .اإلنسان صحة ىعل لخطورته استخدامه توقف



 ٌحتاج ٌجعله مما% 09بنسبه السلٌكا على وٌحتوي (:السليكا زجاج) .الكوارتز3

 مما الحرارة، لدرجات عالٌة بمقاومة ٌتمٌز لتصنٌعــه، عالٌة حرارة درجات إلى

 .واألفران الحرارة موازٌن لصناعة مناسبا   ٌجعله

 عالٌـــة، بصرٌة واصبخ وٌتمٌـــــز :(غالس البليكسي)ب ويعرف البرسبكس، .4

 .الكامٌرات وعدسات الطبٌة والعدسات النظارات بصناعة وٌستخدم

 :ٌنــــنوع إلى الفيزيائية المعالجة حٌث من ا  ــــأٌض اجــــالزج مـــتقسٌ ٌمكن كما

 :الملدن آ. الزجاج  

 عن سرٌع بشكل ٌبرد ثم معٌنة حرارة درجة إلى ٌسخن حٌث :الُمقّسى ب. الزجاج

 الملدن الزجاج عن ٌتمٌز فهو لذا. بارد هواء لتٌارات الزجاج سطح تعرٌض طرٌق

 . العادي

 

 (((الزجاج صناعة))) 

 والسلٌكا، والجٌر الصودا زجاج أي العادي هما؛ ونوعٌن إلى الزجاج تقسٌم ٌمكن

 السلٌكا أو) الرمل من وٌتكون إنتاجا األكثر هو العادي فالزجاج النوعً، والزجاج

 .والصودا والجٌر( الرمل من نقاوة ثرأك هً التً

 0599 حوالـــــً عند تنصهر لكنها ممتاز، زجاج تنتج لوحدها المنصهرة والسلٌكا

 تقتصـــر الطرٌقة فهذه لذلك مكلف، الطرٌقة بهذه الزجاج إنتاج أن أي مئوٌة درجة

 ــىعلــ والقدرة الكٌمٌائً الخمول من أفضل درجة فٌه المتوجب الزجاج إنتاج على

 الصخـور تستعمـــــل و البصرٌات أغراض إنتاج فً أو الحرارٌة الصدمات تحمل

 .النوع هذا إلنتاج الرمل كوارتز بدل الكرٌستال

 صهــر ُمسّهل إلٌها ٌضاف( الرمـــــل او)السلٌكــــا فان العادي الزجاج حالة فً أما

 لتسهٌـــل تستعمل االصود فإن ،لهذا المزٌج لصهر الالزمة الحرارة درجة لتخفٌض

 انصهــــــار درجة تكون السلٌكا إلى الصودا من بالمئة 57 بإضافة أنه حٌث الصهر

 ال منهما الناتج الزجاج لكن مئوٌة، درجة 0599 بدل مئوٌة درجة 079 عند المزٌج

 الجٌر، إضافة دور ٌكمن وهنا الماء، زجاج ٌسمى لذلك و ٌذوب بل الماء فً ٌصمد

 المـــاء فً ٌذوب ال زجاج على نحصل الصودا و السلٌكا مزٌج إلى الجٌر فبإضافة

 من كبٌرة كمٌة إضافة لكن، جدا عالٌة لٌست المزٌج صهر حرارة درجة تكون بٌنما

 . التفتت سهل الناتج الزجاج تجعل الجٌر


