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  ذهــن ما باغـچــه اســـت. 

  گـل در آن بايــــد كاشـــت.  
  د.يرويو نـكاري گـل من، علـــف هـــرز در آن م   
  يـك گـل ســـرخ.زحمـــت كاشـتــن     

  تر از زحمــــت بـرداشـتــن هــرزگـــي آن علـــف اســـت.كم     
  گــل بـــكاريــم بيــــا.      

  تــا مجال علـف هـــرز فـــراهم نشــــود.       
  

  كاشـــــانيمجـــتبـي                                                                                   
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  تقديم به:   
 ندكتر واهاك كاسپاري مارقوسيا ماستاد و آموزگار

  ي دو آموزنده دارد:هر انسانكه  نيمدايمبه پاس اينكه  
  ر.يكي روزگار و ديگري آموزگا  
  ش.ايزندگ، ولي دومي به بهاي اتيزندگاولي به بهاي   
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  گفتار يشپ
هاي زندگي بشر از درب و كاربردهاي آن در تمام عرصه بر كسي پوشيده نيست. امروزه اهميت شيشه

هاي داري مواد غذايي و آشاميدني و دارويي و ظروف خانگي گرفته تا شيشهها و ظروف نگهپنجره
وسايل و  (سنسورها) نوري و حسگرها يرهاتليفانواع عينك و دوربين و ميكروسكوپ و تلسكوپ و 

هادي با كاربردهاي الكتريكي و هاي عايق و نيمهشيشهبعالوه  .شوديمرا هم شامل و ادوات نظامي 
المپ و اخيراً به  يهاالكترونيكي و پوشش به صورت لعاب بر قطعات سراميكي و فلزي و حباب

از سوي ديگر علم شيشه كه همانا  صورت الياف نوري در صنايع مخابرات نفوذ و رخنه كرده است.
ها با يكديگر است نيز به تدريج ختار، ماهيت و ويژگي مختلف اين ماده و ارتباط آنعلم شناخت سا

ي هاشهيشمواد و بيو مواد باعث شده است تا و ظهور علوم جديد نظير نان رشد و تكامل يافته است.
اتاق عمل  ابزارآالت پزشكي در خصوصاًي ضد باكتري در علم پزشكي هاشهيششو و ز خود تمي
با استفاده از آخرين تكنولوژي  در اين ميان شركت هاي مختلف سعي دارند تا يابند. ياژهيو کاربرد

هاي ضد خش و ها اقدام به ساخت نوعي شيشهرا فراهم آورند، چنانكه برخي شركت بشرروز، رفاه 
دفع  اند كه ذرات آب باران را از خوداند و برخي ديگر نيز انواعي از شيشه را ساختهضد زلزله كرده

كرده و نياز به شستشوي دائم ندارد. شيشه، با وجود قدمت طوالني در معماري، امروزه به عنوان يكي 
ها، به شود كه عالوه بر نقش سنتي خود در زمينه پوشش پنجرهمطرح مي ها از مصالح مدرن در سازه

هاي نسل جديدي از شيشهاخيرا  كاربرد دارد. ها هم اي دكوراتيو در نما و داخل ساختمانعنوان وسيله
ساختماني و دكوراتيو به بازار ايران وارد شده است كه داراي خواص مختلفي از جمله خاصيت 

  ضدميكروبي و آنتي باكتريال است. 
ها را بر روي شيشه برطرف كرده و درصد از باكتري ۹/۹۹ها بيش از ميكروبي اين شيشه خاصيت ضد
مي  جلوگيري مي كند. به همين دليل از اين نوع شيشه روي شيشه و ايجاد قارچ برر يتکثهمچنين از 

از طرف ديگر پيشرفت  .هاي بيمارستاني استفاده كردهاي بهداشتي، حمام و محيطتوان در سرويس
ي در ساختار اسكلت انسان نظير مفاصل دست و پا، قطعات جمجمه سر اشهيشگسترده محصوالت 

اي با وجود قدمت كاربرد شيشه به عنوان ماده محصوالت شده است. وليباعث كاربرد عملي اين و... 
ن عمدتاً آبسيار جوان است. طي هزاران سال شناخت شيشه و روش ساخت هنوز باستاني، علم شيشه 

كه از نسلي به نسلي ديگر منتقل شده و به كندي تكامل  است استوار بوده يبر تجربيات استادكاران
تابان تكنولوژي به ويژه از آغاز قرن حاضر ميالدي باعث شتاب گرفتن سير يافت. اما حركت شمي

گذاري آغاز پايه ه توان. شايد آغاز قرن بيستم ميالدي را بشده استتكاملي تكنولوژي و علم شيشه 
در اين علم از دهه شصت ميالدي به بعد انجام گرفته  هاشرفتيعلم نوين شيشه دانست، اما بيشترين پ

 يهاشرفتياند). طي اين چند دهه پطوري كه دهه شصت را دهه طاليي علم شيشه ناميدهاست (به 
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بسيار شگرفي در زمينه شناخت شيشه، ساختار آن، قوانين حاكم بر آن و ويژگي مختلف فيزيكي و 
هاي شيميايي آن حاصل شده است. همگام با اين پيشرفت، تكنولوژي شيشه نيز از نظر تكامل روش

ه بازار آوردن محصوالت نوين با كاربردهاي بسيار متنوع و گسترده نيز پيشرفت زيادي نموده توليد و ب
تر شناخته شده است و پژوهش و آموزش آن بسيار ديرتر از صنعت آن است. علم شيشه در ايران كم

در  گامي هر چند بسيار كوچككتاب در ايران رواج و گسترش يافته است. اميد است كه با انتشار اين 
 علم و امكانات براي كاربردهاي شيشه در تر شيشه برداشته شود.جهت شناخت بهتر و علمي

 نيترشود. مهمسرتاسر دنيا توليد مي كيفيت معمول آن در تكنولوژي بي اندازه گسترده است. شيشه با
 همه جا در دسترس است و الزم جهت حرارت دهي تقريباً در يهامواد اوليه مصرفي و سوخت

توان كشوري را يافت كه شيشه توليد توان به آساني كسب كرد. به سختي ميتكنولوژي الزم را مي
استفاده خانگي معموالً  ها ونوشيدني اي جهت غذا،نكند. ايجاد تجهيزات ساخت براي ظروف شيشه

اميكي امروزه شيشه گروهي از مواد سر كشورهاي توسعه يافته بوده است. نشانه شروع صنعتي شدن در
را به خود اختصاص داده است. به خاطر وجود تعداد زيادي مقاالت و  يهستند كه مطالعات گسترده ا

ي غير پارسي، كمبود منابع هازباني انگليسي و ديگر هازبانكتب علمي در اين حوزه به ويژه به 
كرده است. ي پارسي در زمينه شيشه را ضروري هاکتابپارسي در دست رس، ضرورت توجه به تهيه 

استاد بزرگوارم دكتر واهاك كاسپاري  فيتأل شيشه ساختار، خواص و کاربرد اين كتاب از كتاب
قرار  پژوهشلذا در اين کتاب مطالب به اين صورت دسته بندي و مورد  ماقورسيان بهره گرفته است.

  :اندگرفته

شيشه در چه زماني کشف شد اينکه قرار گرفت.  يمورد بحث وبررس تاريخچه شيشه ،در فصل اول -
ها پيش ذهن جستجوگر دانشمندان را به خود است که از قرن يمورد استفاده انسان قرار گرفت، سوال و

گوناگون و حتي  يهاهيهنوز پاسخ دقيقي به آن داده نشده است. تاکنون نظرکه مشغول کرده 
، اما واقعيت مسئله است شدهيب و غريبي در مورد پيدايش و تاريخچه شيشه بيان جع يهاافسانه

كه به وسيله باستان شناسان كشف  ياشهيقطعات ش نيتريميقد همچنان در پرده ابهام باقي مانده است.
يها به نيمه هزاره دوم پيش از ميالد باز مشده است همگي متعلق به آسياي باختري بوده كه تاريخ آن

كارگاه شيشه گري شد كه  نيتريميبه كشف قد، در همين منطقه موفق  فيليندرزپيتري سر .گردد
ساخته شده  ياشهيگردد.نخستين اشياء و ظروف شقدمت آن به قرن چهاردهم پيش از ميالد برمي

قرن پيش، براي  ۳۵ ها. گفته شده است كه عيالميدهنديتوسط ايرانيان را نيز به اقوام عيالمي نسبت م
آبي رنگ  يهابا مهره ياشهياند. كشف يك گردن بند شهها از شيشه سود جستانتقال نور از روزنه

سال پيش از ميالد در ناحيه شمال غربي ايران دليل ديگري بر پيشينه شيشه گري در  ۲۲۵۰متعلق به 
  اين منطقه از جهان باستان است.
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فرآيند ذوب  شيشه محصولي معدني از صحبت شده است. چيست شيشهدر مورد  مدوفصل در  -
يا  كند،جامد پيدا مي حالت صُلب و آنكه به صورت بلوري در آيد،بدون  شدن م سردكه هنگا است،

شود. شيشه برخالف جامدات ديگر فاقد ساختار شيشه ناميده مي منجمد شده سرمايش ابراينكه مايع 
ماده مشخصي، مثالً يخ و دروني منظم و يکنواخت است. تفاوت اصلي بين حالت جامد و مايع در هر 

 هاست که اصطالحاآب و يا آهن مذاب و آهن جامد، وجود ساختار متقارن و منظم در حالت جامد آن
   .شوديکريستال ناميده م بلور يا

اي است كه يك فاز آمورف جامد هنگام حرارت دادن به نمايش اي، پديدهانتقال به حالت شيشه
مانند ظرفيت گرمايي و ضريب  هايژگيبرخي از و بسيار آراميرات گذارد و آن عبارت است از تغيمي

به  آمورف(كه مشتقات توابع ترموديناميكي هستند) از مقاديري خاص جامدات  انبساط حرارتي
  .موسوم است gT به ماي انتقال به شيشه خواصدماي اين تغييرات است.  ويژه مايعاتكه مقاديري 

به نظر گلداسميت در  بحث شده است. يزساهاي شيشهتئوريدر ارتباط با  مفصل سودر  -
و آنيون  Aهاي نسبي كاتيون سازي و اندازهبين توانايي شيشه nmOAاكسيدهاي ساده با فرمول عمومي

ها اكسيدهايي هستند كه در آن سازاكسيدهاي شيشه مطابق نظريه ايشان اي وجود دارد.اكسيژن رابطه
نسبت شعاع كاتيون به آنيون اكسيژن يعني

0R
Ra  قرار داشته باشد. ٢/٠-٤/٠در محدوده   

سازد. نيروهاي بين اتمي در شيشه اكسيدي بايد زاكارياسن آنگاه تئوري خود را بدين گونه مطرح مي
تقريباً نظير يكديگر است. در  (بلور و شيشه)فاز  اين دو ويژگيبعضي از مشابه بلور مربوطه باشد زيرا 

تئوري  مطابق هاي سه بعدي گسترده بدهند.شيشه بايد نظير بلورها تشكيل شبكه يهانتيجه اتم
يا خير  شوديتبلور مم gTاينكه مايعي هنگام سرد شدن پيش از رسيدن به دماي  يسازكينتيكي شيشه

و از سوي زني و رشد بلور نتيكي است كه از يك سو بستگي به سرعت جوانهيدقيقاً يك مسئله ك
  انرژي حرارتي از سيستم دارد.  روجبه سرعت خ ،ديگر

كوواالنت، يوني، فلزي،  يهاتوانند به گروهحسب نوع اتصال مي اي از مواد كه برر هر دستهد
ساز هستند، يافت. سرعت توان موادي كه شيشهبندي شوند، ميروژني تقسيمدو اتصال هي سوالرواند

 مايع -، سطح مشترك بلورمانند كشش سطحي هايژگيها و برخي از وجوانهسرد كردن، ميزان تمركز 
كه توانايي مايعات مختلف را از نظر هستند ثر و مهمي ؤنتروپي ذوب و غيره به عنوان عوامل مآ

 معموالًبراي انجام هر استحاله يا واكنش فيزيكي و شيميايي  دهند.سازي تحت تأثير قرار ميشيشه
  . فرآيند جوانه زني يا تشكيل هسته از دو طريق امكان پذير استد وجو
   نژجوانه زني همو -الف
  .نجوانه زني هتروژ -ب
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   جوانه زني به دو عامل بستگي دارد: 
  . يجامد بلورفاز و آمورف دو فاز مايع بين اختالف انرژي آزاد نيروي محركه ناشي از  -۱
  . يجامد بلورفاز و آمورف اختالف انرژي سطح مشترك دو فاز مايع نيروي بازدارنده ناشي از  -۲
امروزه يكي از كليدهايي كه ممكن است ما را کند.  يها بحث م ساختار شيشهدر مورد  مفصل چهار-

يمشيشه مختلف تشكيل دهنده  يهاها ياري كند تشخيص و شناخت گروهدر شناخت ساختار شيشه
تواند کامالً متفاوت باشد. بنابراين الزم است به طور جداگانه ها از مواد مختلف مي. ساختار شيشهباشد

 هاي داراي اتصال کوواالنتساختار شيشه -.گيردمورد بررسي قرار  از نظر نوع اتصالها ساختار شيشه
ساختار  -ت يروژنيدهاي داراي اتصال هساختار شيشه-پ يهاي داراي اتصال يونساختار شيشه -ب

تيي كه به صورهاژنياکس 2SiOلوريبا توجه به ساختار ب .يهاي داراي اتصال فلزشيشه
SiOSi  نديگو ١زنرا اكسيژن جفت اتصال يا پل اندشدهبين دو تا تتراهدرال به اشتراك گذاشته  --

يي كه به داليل ساختاري داراي اتصال كامل نيستند يعني هاژنياکس .شوديمنشان داده  BOو به صورت
--به صورت OSi  كه به صورت نديگويم زن يا تك اتصالي غير پلهاژنياکس، را اندآمدهدر ،NBO 

ساز هايي كه حاوي يك نوع كاتيون شبكهبراي شيشه استولز قانون با تبعيت از .شوديمنشان داده 
  است. ي، قابل بررسهستند

ي تک جزيي که هاستميستعداد زيادي م. يشو يآشنا م ي شيشه سازيهاستميسبا  مفصل پنجدر  -
م ي تک جزئي مانند سيستهاستميس. اين اندگرفته قرارورد بررسي م توانائي شيشه سازي دارند قبال

2SiO  32و سيستمOB  52وOP  ...يهاشهيشهستند. ديديم که چگونه در وONa2- 2SiOر، حضو
ONa2 اتم کهنقش دارد، به طوري  ي تك اتصال،هاژنياکس يا ٢زني غير پلهاژنياکس گيري در شکل 

هاي هاي سديم به ساختار شيشه كه توسط يوناکسيژن فقط به يك اتم سيليکون مرتبط است و يون
، ولي اين اتصال بيشتر خصلت يوني داشته و از پيوند اندخوردهپيوند  کامالً اندشدهاکسيژن احاطه 

اي قابليت شيشه عاملي است كه به G ميدانيمي كه همان طوراست. ترفيضعاکسيژن خيلي  -سيليکون
از مذاب. اين عامل  عبارت است از عكس بيشينه (ماكزيمم) سرعت رشد بلورها کهموسوم بوده  شدن

توسط تعدادي از ي رياندازه گنتايج  دهد.ميزان پايداري شيشه (از نقطه نظر عدم تبلور) را نشان مي
522ترکيبي سيليكات سديم با دشيشه محققين با تغيير در دماي تبلور در  OSiNa  که به فرم فاز

بر اين است كه افزودن د اعتقابه طور کلي ، شوديمفاز زمينه) متبلور با همان ترکيب به عنوان ( بلوري
  ONa2توليد شده توسطشيشه ي روي ساختار ا اکسيد کلسيم به شيشه سيليکاتي اثر کيفي مشابه

                                                 
1 .oxygen Bridging 
2 .oxygen NonBridging 
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OCaدر پيوند Ca+2بودن بار الكتروني يون تربا اين حال، به دليل بزرگدارد.  يبسيار قواين اتصال  -
ONaپيونداز  تر هاي تر نسبت به يونهاي کلسيم به صورتي پايدار و محکميوناست. بنابراين  -

. کننديشيشه نم در اي به هدايت الکتريکيکمک قابل توجه حضور دارند كهشيشه سديم در ساختار 
 مربوطيم سد هايتقريباً به طور کامل به مهاجرت يوناست كه هدايت الكتريكي  نيا برلذا اعتقاد 

از يك سو به جهت افزايش استحكام اتصال يون و از طرف  CaOتوسط  ONa2يجايگزين .است
در شيشه  در بهبود دوام شيميايي ه اينتايج قابل توج Na+نسبت به Ca+2ترديگر ميل به واكنش كم

از افزايش  حاکي که دهديافزايش مرا ضريب انبساط حرارتي شيشه و ويسکوزيته مذاب  كه دارد
  است. هاشهيشو پيوند در اين نوع  انسجام ساختار

محصولي از مذاب شيشه اي که با عمليات شود.  يبحث م اهکيشيشه سرام در مورد مفصل شش -
حرارتي خاصي پس از شکل دهي دچار جوانه زني و رشد بلور شود بطوري که ويژگي محصول آميزه 

 ده و يک پارچه باشد به آن شيشه سراميک مي گويند.اي از فازهاي آمورف و بلور در هم تني
و غير  ترکند دهيچيپ بعضاًي شکل دهي که هاروشي شکل دهي شيشه در مقايسه با ديگر هاروش
ي نازک، هاغهيتاست. براي مثال فرايند ساخت  ترياقتصادهستند، بسيار متنوع، سريع و  ترياقتصاد

. چون رديگيمانجام  ترآساني و اقتصادسراميک بسيار  صنعتالياف و ... در صنعت شيشه نسبت به 
ساختار در مرحله تبلور شيشه ز قابليت کنترل بسيار دقيق نوع فازهاي کريستاليزه و مورفولوژي ري

امكان پذير است، لذا تا حدودي قادر خواهيم بود که بسياري از ويژگي هاي مورد نظر را به  هاکيسرام
ته کنيم. بنابراين بايد مفاهيم دقيق جوانه زني و رشد بلور در سيستم هاي اين نوع محصوالت ديک
  :عوامل است اين توانايي كريستاليزاسيون در شيشه تابع آناليز کنيم. شيشه سراميک را کامال

  سرعت رشد بلور -٣سرعت جوانه زني -٢دماي نقطه ذوب -١
تجاري  از نظرم. يده يقرار م يرا مورد بررس لقوانين تشكي و باز نظر تركي شيشهانواع  - مهفتفصل 

از نوع بيشتر  ي هستند كهشيشه سيليکاتجزء  برحسب تني توليدي هاشهيدرصد از ش ٩٥بيش از 
، سودا، آهکبنام شيشه سودااليمي شامل نسبتاً کوچکي  يدر دامنه ترکيبشيشه هاي قليايي هستند و 

براي  MgOمقداري، اغلب 2SiOو ONa2 ،CaOهاي. عالوه بر اکسيد]١قرار دارند[ سيليس
 32OAlمقداري شيميايي  به منظور اصالح مقاومت ومذاب به كريستاليزاسيون يا تبلور هبود مقاومت ب
ي بوروسيليكاتي هاشهي. شباشديپيچيده مبسيار  هاشهيش ترکيب اينلذا  گردديمه تركيب آن اضافه ب

 يهاماندن سوراخ يباق يتهاي بوروسيليکادر اتصاالت شيشه .هاي قليايي هستندتر از شيشهگران
 هاشهيش اين نوع حداکثر دمايي که. دارند كاربرد دماي باال درها براي کار اين شيشه .است سوزني رايج

درجه  ٦٥٠ بهبا بعضي ترکيبات خاص  است كهگراد سانتي درجه ٥٠٠د، در حدود نکنتحمل مي
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هستند كه در  مانند چينيي هايي غير شفاف با ظاهرل، اساساً شيشههاي اپارسد. شيشهگراد ميسانتي
 ها ناشي از انكسار و پخش داخلي نوراپاسيتي آنكه اند شدهفازي مقياس ميكروسكوپي دچار جدايش 

) اجزاء 2SiOاكسيدهاي سرب و پتاسيم (در كنار .باشدبين فازهاي جدا شده ميمرز  از طريق سطوح
ها به خاطر ظاهر درخشنده و ل هستند. اين شيشههاي كريستاشيشه هايي موسوم بهاصلي شيشه

احتماالً به همين دليل  که هاي كوارتز شباهت داشتهبه كريستال باالئي هستند، تأللو که دارايرنگ بي
 ، توسط١٩٦٠ يدهه انهيم درنخستين بار  کيهاي فتوکرومشيشه. موسوم هستند به نام شيشه كريستال

در  کيفتوکروم يهاشهيکه ش يهنگام .ساخته شد نگيکورن يشهيش يهادر کارخانه ياستوکس ياستنل
يبا کاهش نور، روشن م ريپذو به طور برگشت  شونديم رهيت ،رنديگيقرار م تابآف ديبرابر تابش شد

هايي هستند كه در صورت قرار گرفتن ميك شيشهوفوتوكر هايشيشههمان طوري كه گفته شد  .شوند
هاي خاص(معموالً بنفش و فرابنفش) ميزان انتقال در محدودهدر معرض تابش امواج الكترومغناطيسي 

افت كرده و در صورت قطع اين تابش، ميزان انتقال نور با سرعتي قابل  ئيها در محدوده نور مرنور آن
  .گرددتوجه به حالت اوليه بر مي

حسب عناصر در صنايع شيشه سازي بر شودد.  يمطالعه م در شيشه نقش اكسيدها -مهشتفصل  -
           ا شيشه سازي شبكه سازاكسيدهاي  -١.شوندياکسيدهاي سازنده به سه گروه اصلي تقسيم بندي م نقش

اين اكسيدها غالباً به تنهايي در  .دگرگون کنندهاكسيدهاي  -٣ يا واسطه شبكه ساز اكسيدهاي كمك -٢
يمدر فرمول معموالً از مواد اوليه مختلفي استفاده  هاآنكاربردي ندارند لذا براي تامين ه شيشتركيب 

چند فازي  يهاطيولي مواد اوليه مصرفي بر حسب غلبه هر اکسيد در آن و نقش اصلي که در مح. کنند
  .دسته بندي شوند ي مختلفيهابه گروه تواننديدارند، م

ي در اشهيشمحصوالت کند.  يبحث م ياشهيش محصول روش توليد انواعدر مورد  - منهفصل  -
ي زهايآنالداراي تركيب و صنعتي  از نظرکه  قرار دارند ي شيشه سازي يك يا چند تاييهاستميس

 استفاده، شيشه كوارتزي بوده است كه در شيشه يك جزيي مورد نيترتاكنون مهمگوناگوني هستند. 

 ميايي بسيار خوب،يو ش ويژگي دي الكتريكي .باشدييك جزيي ماز نوع حقيقت تنها شيشه سيليكاتي 
ور فرابنفش، ن عبور پايين، پايداري حرارتي باال و شفافيت استثنايي باال در برابر ريب انبساط حرارتيض

معروف به  يهاشهياز لحاظ صنعتي، ش .روديشيشه به شمار م نوع در خور توجه اين يهايژگياز و
و  توليد شيشه تخت در عموماًكه  توليد شيشه را به خود اختصاص داده %٩٠ ياليم سوداشيشه 

شامل مقادير زيادي  هاشهيشگفته شد اين  ترشيپكه ي همان طور. رونديبه كار م ياشهيظروف ش
يمقليايي  صرفاًي هاکاتيليساكسيدهاي قليايي و قليايي خاكي بوده و از لحاظ شيميايي پايدار تر از 

از لحاظ مقدار باالي اكسيد بور و مقدار پايين ي مورد استفاده در وسايل آزمايشگاهي هاشهيش. باشند
دستي  گيري ماشيني يا توان با قالبرا مي شيشه .باشنديمتفاوت مديگر  يهاشهيش اكسيد قليايي با
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به  سکوزيو گيرد و از حالت مايعظرف چند ثانيه شکل ميدر گيري ماشيني، شيشه  در قالب د.شکل دا
و محصوالت متنوعي را مي توانيم با انواع روش هاي توليد شيشه شکل شود. بدل مي جامد شفاف

 و با باشد صاف کامالً و موازي سطح دو داراي رنگي که يا رنگ بي ،شفاف تخت، کنيم. شيشهدهي 

 ،شوديم توليد مذاب مانند قلع فلز يک از حمامي روي بر شناور سازي پيوسته يعني ريخته گري روش
  گفته مي شود. شيشه فلوت

كه  يا دماهاي مرجعگردد.  يم يبررس شيشه ييايشميو ش يويژگي فيزيكن فصل يدر ا - مدهفصل  -
  :مختلف مؤثرند، عبارتند از يهاشهيرفتار شيشه، نوع شيشه و تفكيك ش تشريحدر 
نقطه  –٦ نقطه تنش زدايي –٥ نقطه نرم شدن –٤ دماي سيالن-٣ يريدامنه کار پذ –٢ نقطه ذوب –١

ساختار بلوري موجود در شبكه، داراي نقطه مواد با توجه به نوع پيوند و نوع  .دماي استحاله -٧ كرنش
 اتميانرژي جنبش ذوب متفاوتي هستند كه اين به معناي وجود ضريب انبساط حرارتي متفاوت است.

چاه  به جهت وجودولي  ابدييبه شدت افزايش م ،با توجه به افزايش درجه حرارت ها يا يون ها
انبساط به طوري كه ميزان  ابدييي افزايش معدم هارموني حرارتي مقدار نوسان حرارت پتانسيل و
ر است. اصطالح مقاومت شيميايي يدر ارتباط با نوع اتصال و ميزان عدم هارموني حرارتي متغي حرارتي

ها و عوامل اتمسفري شيشه به منظور بيان مقاومت شيميايي و پايداري شيشه در مقابل اثرات محلول
توان از مقادير مطلق كه در هر ها نميمقاومت شيميايي شيشهدادن رود. براي نشانخورنده بكار مي

ها را از نظر مقاومت شيميايي به طور نسبي شيشه معموالًشرايطي صادق باشد، استفاده نمود و 
  كنند.بندي ميدرجه

كه در برابر انبساط يا انقباض در صورتيرد. يگ يمورد مطالعه قرار م در شيشه تنش مفصل يازدهدر  -
مختلف حجمي داخل جسم) مانعي ايجاد شود آنگاه در داخل آن جسم  يهايك جسم (يا المانآزاد 

تنش  اين نوع تنش رااگر اين تغييرات ابعادي ناشي از حرارت باشد،  شود.ايجاد مي يا المان تنش
 ييهايژگيفاز در صورت وجود تفاوت بين فازهاي مختلف در وهاي چند حرارتي گويند. در سراميك

يكديگر  تغيير طوليو ضريب االستيسيته، به علت اينكه فازها در برابر  نظير ضريب انبساط حرارتي
وري نيز در جهات بل هاانيزوتروپي ويژگي شود.هايي حرارتي داخلي ايجاد ميتنش ،كنندمانع ايجاد مي

وجود نداشتن  بودن با ها به علت تک فازيدر شيشه به وجود آورد.را هايي ممكن است چنين تنش
در صورت نبود هيچگونه عيوبي نظير حباب هوا يا  چنين ايزوتروپ بودن ماده،فازهاي مختلف و هم

يش فازي يا تبلور هايي وجود ندارد (مگر اينكه شيشه دچار جداامكان ايجاد چنين تنش فازهاي بيگانه
تواند در شيشه به وجود آيد تنش حاصله از وجود حرارتي كه مي جزيي شود)؛ بنابراين تنها نوع تنش

ها ميزان مقاومت شيشه باشد.هاي مختلف نمونه ميهاي حرارتي يا عدم يكنواختي دما در قسمتشيب
اي در معرض تغييرات . در صورتي كه نمونهنامنديم شوك حرارتي در برابر تغييرات ناگهاني دما را
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هاي شده است. با توجه به بحث شوك حرارتي وارد كه به آن نديگويم، ناگهاني دمايي قرار گيرد
(به ويژه سرد كردن سريع)  گيري نمود كه اعمال تغييرات شديد دماييتوان اينگونه نتيجهبخش قبل مي

كه ايجاد كند. در صورتي آني هاي خطرناكهاي حرارتي شديد و در نتيجه تنشنمونه شيبتواند در مي
ها گونه كه توضيح داده شد، ممكن است با رشد تركصورت كششي باشد، همانهدر سطح ب اين تنش

است ترد و شکننده  ياماده، شيشه همانند ديگر مواد سراميکي شكست حاصل شود. ،و عيوب سطحي
ماده بر اثر ضربه، فشار و يا گراديان  در نتيجه استحکام خمشي و کششي آن کم است. هنگامي که اين

تبديل  يابه قطعات تيز و برنده شکنديترک برداشته و م داخلي شيشه يهاحرارتي در سطح و قسمت
همانند  تمپر کردن در حقيقت روشي است که در اين روش. باشديکه بسيار خطرناک م گردديم

به افزايش استحکام شيشه  توانيکردن کنترلي آن م حرارت دادن شيشه و سرد آنيلينگ با استفاده از
استحکامي  از تبديل شيشه به قطعات ريز تيز و برنده جلوگيري نمود. شيشه تمپر شدهو  کمک نمود
  شده دارد. آنيل يهاشهيدو برابر و يا بيشتر از ش در حدود

در تاريخ صنعت سراميک، اعمالي نظير ايجاد باشد.  يم يرنگ يهاشهيشدر ارتباط با  فصل دوازدهم -
ها با استفاده از قالب، کنده کاري، صيقل دادن بدنه و ... از اولين مراحل توليد نقوش در سطح فرآورده

. ولي رديگيو هنوز نيز انجام م گرفتهيها مورد استفاده قرار مفرآوردهو رشد اين صنعت، جهت تزئين 
روش تزيين بوده و شايد بتوان گفت که  نيترجيها بي ترديد رابا اين همه، ايجاد رنگ در فرآورده

 ميدانيطور که مها به وسيله رنگ زيباترين نتايج را تاکنون به همراه داشته باشد. همانين فرآوردهيتز
ها از نقطه نظر ترکيبات مولد رنگ، چگونگي ساخت، ر صنعت سراميک، تزيين و آرايش فرآوردهد

 هايتعداد زيادي از افزودن .باشديها و تا حدودي نحوه کاربردشان مورد توجه متهيه و آماده سازي آن
نگي مورد استفاده مواد ر نيتر. معمولدهنديدر فرآيند توليد شيشه را مواد رنگي يا رنگ زاها تشکيل م

توان شيشه به دو طريق مي. باشنديآهن، کرم، سريم، کبالت و نيکل م عبارتند از: در صنايع شيشه
براي نمونه  ،ا افزودن و کم کردن بعضي مواد شيميايي در مواد اوليه تهيه شيشه. ببدست آورد رنگي

اکسيد کبالت  لهيدهد و رنگ آبي پر رنگ به وسهاي مختلف قرمز مياکسيدهاي مسي به شيشه رنگ
. شيشه سفيد را گردديآيد، رنگ زرد با افزودن مقداري اکسيد اورانيوم و کادميوم حاصل مبدست مي

ها، ي در ويترين مغازههاي رنگ، شيشهکنند تا دو روي آن رنگي شودرنگي فرو مي در شيشه مذاب
  رود. صنعتي بکار مي يهاو ساختمان هاشگاهي، آزماهاشگاهينما
بخش توليد شيشه و محصوالت  نيترمهمشود.  يبحث م كوره ذوب در مورد مسيزدهفصل -
ذوب شيشه هستند كه در آن جهت بدست آوردن مذاب به مواد اوليه و خرده  يها، کورهياشهيش

در صنايع مختلف شيشه  با وجود اينکه فرآيند ذوب و تصفيه مذاب .شوديشيشه حرارت داده م
تند. متنوع هس يامورد استفاده به طور قابل مالحظه يهازيادي با هم دارند، اما نوع کوره يهاشباهت
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مخازن بزرگ ز كوره با ا مثالً گيرنداستفاده قرار مي ذوب مختلفي در صنعت شيشه مورد يهاکوره
در صورتي كه تركيب شيشه در توليد  روندييا ظروف به كار م بيشتر براي توليد شيشه تختمذاب 

يكار استفاده م ي يا روزپاتيل يهاتر مانند کورهكوچك يهاکوره اپتيكي) از يهاشهير كند (مانند شيتغي
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 توليد فرآيند از مرحله اي دهي شكل . شوديم منتقل دهي شكل  مرحلة به بعدي عمليات انجام جهت
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، ياشهيهستند. عمليات پس از شکل دهي در فرآيند توليد محصوالت ش خاصي انجام عمليات نيازمند
  .باشديم زدايي تنش شامل عمليات پرداخت، تكميل حرارتي و عمليات حرارتي
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not defined.  

ORSiOدوتایی شیشه سازي شیشه کینتیکی مالحظات -1-2- 5-2 22 -Error! Bookmark 
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined.....  قلیایی سیلیکات شیشه در تبلور کینتیک -1-3- 5-2

  .Error! Bookmark not defined.  سدیم سیلیکات دي شیشه تبلور در دما اثر -1-4- 5-2

ROSiO دوتایی سیلیکاتی هايشیشه -2- 5-2 -2  ...Error! Bookmark not defined.  

CaOSiOدوتایی شیشه در انحالل عدم -2-1- 5-2 -2  .............  Error! Bookmark not 
defined.  

CaOONaSiOتایی سه سیستم در شیشه - 5-3 -- 22............  Error! Bookmark not 
defined.  

CaOONaSiOتایی سه سیستم در شیشه تشکیل محدوده -1- 5-3 -- 22  ...............  Error! 
Bookmark not defined.  

CaOONaSiO الیمی سودا شیشه تبلور سینتیک -1-2- 5-3 -- 22Error! Bookmark 
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined........................  قلیایی آلومینوسیلیکات هايشیشه - 5-4

 Error! Bookmark not  .  خاکی قلیایی شیشه و بوروسیلیکاتیشیشه در فازي جدایش - 5-5
defined.  



 ۵

  .Error! Bookmark not defined.............................................................  پنجم فصل منابع

  .Error! Bookmark not defined..........................................  هاسرامیک ششم شیشه فصل

  .Error! Bookmark not defined........................................  هاسرامیک شیشه تاریخچه -6

 Error! Bookmark not  .........  ذوب روش با هاسرامیک شیشه ساخت معایب و مزایا - 6-1
defined.  

  .Error! Bookmark not defined...............  هاسرامیک شیشه سیستم در زنی جوانه - 6-2

  .Error! Bookmark not defined...........................  هاسرامیک شیشه ساخت فرآیند - 6-3

 Error! Bookmark not  ..  هاسرامیک شیشه در زنی جوانه سرعت کینتیکی مالحظات - 6-4
defined.  

  .Error! Bookmark not defined.............................  هاسرامیک شیشه در بلور رشد - 6-5

  .Error! Bookmark not defined.  هاسرامیک شیشه در بلور رشد آورامی معادله -1- 6-5

 Error! Bookmarkسرامیک شیشه در رشد و زنی جوانه سرعت بر ترکیب تغییر اثر -2- 6-5
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined..............  هاشیشه سطحی الیه در کریستالیزاسیون - 6-6

  .Error! Bookmark not defined.....  تجارتی هايشیشه در کریستالیزاسیون توانایی - 6-7

  .Error! Bookmark not defined...................................  سرامیک شیشه هايسیستم - 6-8

2322 سیستم سرامیک شیشه -1- 6-8 SiOOAlLiO --..........  Error! Bookmark not 
defined.  

CaOMgOOAlSiO سیستم در سرامیک شیشه -2- 6-8 --- 322Error! Bookmark 
not defined.  

 Error! Bookmark not  ............  نوین کاربردهاي براي سرامیکی شیشه هايسیستم -3- 6-8
defined.  

5222322 پروسکایتی سرامیک شیشه-4- 6-8 )()( OONbNaBaOPbOTiOOAlBaOSiOError! 
Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ها سرامیک شیشه ساخت براي سرباره از استفاده - 6-9



 ۶

 Error! Bookmark  ..  جامد سوخت با اکسیدي هاي سلول براي عایق سرامیک شیشه - 6-10
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined................  کاري عایق مواد مناسب معیارهاي -1- 6-10

 Error! Bookmark not  کاري عایق مناسب سرامیک شیشه دهنده تشکیل عناصر -2- 6-10
defined.  

 Error! Bookmark  ....کاري عایق مناسب سرامیک شیشه در سازها شیشه نقش -2-1- 6-10
not defined.  

 Error! Bookmark  ....  کاري عایق مناسب سرامیک شیشه در واسطه اکسیدهاي -2-2- 6-10
not defined.  

 Error! Bookmark  ..  کاري عایق مناسب سرامیک شیشه در شبکه کننده اصالح -2-3- 6-10
not defined.  

  .Error! Bookmark not defined.............................................................  ششم فصل منابع

  .Error! Bookmark not defined..  تشکیل قوانین و ترکیب نظر از شیشه هفتم انواع فصل

  .Error! Bookmark not defined........................................................................  مقدمه -7

  .Error! Bookmark not defined.............................................  سیلیکاتی هايشیشه - 7-1

  .Error! Bookmark not defined.....................  )آمورف 2SiO( سیلیسی شیشه -1- 7-1

  .Error! Bookmark not defined.............................  سیلیسی هايشیشه انواع -1-1- 7-1

  .Error! Bookmark not defined.......................................  .اپک سیلیسی هايشیشه -الف

  .Error! Bookmark not defined.......................................  شفاف سیلیسی هايشیشه -ب

  .Error! Bookmark not defined................  سیلیسی شیشه در ناخالصی انواع -1-2- 7-1

  .Error! Bookmark not defined..........................  سیلیسی هايشیشه در آب -1-3- 7-1

  .Error! Bookmark not defined.................................  سیلیسی شیشه ویژگی -1-4- 7-1

  .Error! Bookmark not defined...................................  سیلیسی شیشه تبخیر -1-5- 7-1

  .Error! Bookmark not defined................................  .سیلیسی شیشه چگالی -1-6- 7-1

  .Error! Bookmark not defined.......................  سیلیسی شیشه نوري ویژگی -1-7- 7-1



 ٧

  .Error! Bookmark not defined..................  سیلیسی شیشه مکانیکی ویژگی -1-8- 7-1

  .Error! Bookmark not defined............................................  الیمی سودا شیشه -2- 7-1

 Error! Bookmark not  .............  سوداالیمی هايشیشه در CaO و MgOنقش -2-1- 7-1
defined.  

  .Error! Bookmark not defined....................  الیمی سودا هايشیشه ویژگی -2-2- 7-1

  .Error! Bookmark not defined..........سوداالیمی شیشه شیمیایی ترکیب - 2-2-1- 7-1

 Error! Bookmark not  ...  الیمی سودا شیشه مکانیکی و فیزیکی مشخصات -2-2-2- 7-1
defined.  

232( یکاتیبوروسیل هايشیشه - 7-2 SiOOB -(  .........kmark not defined.Error! Boo  

  .Error! Bookmark not defined.....................  بوروسیلیکاتی هايشیشه ویژگی -1- 7-2

  .Error! Bookmark not defined..................  بوروسیلیکاتی يشیشه کاربردهاي -2- 7-2

  .Error! Bookmark not defined......................بوروسیلیکاتی هايشیشه مزایاي -4- 7-2

  .Error! Bookmark not defined......................  بوروسیلیکاتی هايشیشه معایب -5- 7-2

  .Error! Bookmark not defined......................................................  اپال هايشیشه - 7-3

  .Error! Bookmark not defined.....................  اپال هايشیشه در اپاسیتی شدت -1- 7-3

  .Error! Bookmark not defined........................  اپال هايشیشه تشکیل مکانیزم -2- 7-3

  .Error! Bookmark not defined.  حرارتی شوك برابر در مقاوم هاياپال شرایط -4- 7-3

 Error! Bookmark not  ..............  حرارتی شوك برابر در مقاوم هاياپال بنديدسته -4- 7-3
defined.  

  .Error! Bookmark not defined  کریستال هايشیشه یا سرب سیلیکات هايشیشه - 7-4

  .Error! Bookmark not defined...............  سربی هايشیشه در القایی اثر پدیده -1- 7-4

  .Error! Bookmark not defined..................................  سربی هايشیشه ویژگی -2- 7-4

  .Error! Bookmark not defined.......................................  فوتوکرومیک هايشیشه - 7-5

  .Error! Bookmark not defined.......................  فوتوکرومیک پدیده ایجاد علت -1- 7-5



 ٨

  .Error! Bookmark not defined.......................................  فوتوکرومیک تعریف -2- 7-5

  .Error! Bookmark not defined..............فوتوکرومیک هايشیشه يتهیه روش -4- 7-5

  .Error! Bookmark not defined.....  فوتوکرومیک شیشه شدن روشن چگونگی -6- 7-5

  .Error! Bookmark not defined......................................................  فوتوفرم شیشه -7-6

  .Error! Bookmark not defined......................  باکتري ضد و شو تمیز خود شیشه -7-7

  .Error! Bookmark not defined......................  باکتري ضد شیشه استفاده موارد -1- 7-7

  .Error! Bookmark not defined.................  باکتري ضد شیشه از استفاده مزیت -2- 7-7

 Error! Bookmark not  .............دکوري رنگی باکتري ضد شیشه از استفاده مزیت -2- 7-7
defined.  

  .Error! Bookmark not defined.............................................هادينیمه هايشیشه - 7-8

  .Error! Bookmark not defined..................................................  خاص هايشیشه - 7-8

  .Error! Bookmark not defined.............................................................  هفتم فصل منابع

  .Error! Bookmark not defined...............................  شیشه در اکسیدها هشتم نقش فصل

  .Error! Bookmark not defined............................................  شیشه در اکسیدها نقش -8

  .Error! Bookmark not defined...........................  سیلیسیم اکسیددي یا سیلیس -1- 8-1

  .32OB(  ........................................Error! Bookmark not defined( بور اکسید -2- 8-1

  .Error! Bookmark not defined...........................................................  بوراکس -3- 8-1

  .32OB(  ...................................Error! Bookmark not defined( اکسید بور -3-1- 8-1

  .Error! Bookmark not defined................................................  بوریک اسید -3-2- 8-1

  .Error! Bookmark not defined............................................  اسید متابوریک -3-3- 8-1

  .Error! Bookmark not defined................................................  بوریک اسید -3-4- 8-1

  .Error! Bookmark not defined..................................  گدازآورها یا هاذوب کمک - 8-2

  Sodaash  )32CONa(  .....d.Error! Bookmark not defineسدیم کربنات -1- 8-2



 ٩

  .3NaNO  ................................Error! Bookmark not defined نیترات سدیم -2- 8-2
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 پزشكيست فعال يز شهياي تا ششيشه از مهره تاريخچه شيشه - ۱

ها پيش است که از قرن ياينکه شيشه در چه زماني کشف شد و مورد استفاده انسان قرار گرفت، سوال
هنوز پاسخ دقيقي به آن داده نشده است. تاکنون که ذهن جستجوگر دانشمندان را به خود مشغول کرده 

 يب و غريبي در مورد پيدايش و تاريخچه شيشه بيان شدهجع يهاگوناگون و حتي افسانه يهاهينظر
وري ئپليني در قرن اول ميالدي ت ، اما واقعيت مسئله همچنان در پرده ابهام باقي مانده است. مثالاست

تصادفي توسط يك عده بازرگان فينيقي که شبي را در به صورت شيشه  :کنديخود را چنين مطرح م
که آنان جهت تهيه غذاي خويش چند قطعه  به طورياطراق کرده بودند، کشف شد  کنار رود بالس

سنگ سودا را بر ساحل شني قرار داده و با برافروختن آتش در ميان آن، ظرف غذاي خود را بر باالي 
که آتش افروخته شده باعث ذوب و اختالط سودا  شونديسنگ مستقر کردند و صبح روز بعد متوجه م

مطمئناً شيشه گران سوري از شن سواحل بالس  .موجب پيدايش شيشه شده است و شن گشته و
صحيح باشد، چرا که حرارت  تواندي، لکن داستان پليني نماندکردهيجهت ساختن شيشه استفاده م
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توليد شده از يك اجاق کوچك قادر به ذوب کردن شن و سودا نيست و آزمايشات نشان داده است که 
يدرجه سانت ١٦٠٠باستان شناسي با حرارتي بالغ بر  يرامکشوفه از حف ياشهيش ياهاولين فرآورده

اند. عالوه بر اين يکي از داليل ديگري که خود به خود و به تنهايي کافي است تا ساخته شده گراد
نظريه وي رد و علمي نبودن آن ثابت شود، کشف شواهد عيني وجود شيشه و حتي استفاده و کاربرد 

  است. ينيسال پيش از زمان پل ٢٠٠٠آن در 
يکي از اين شواهد کشف شيشه به صورت مهره تزييني در دلتاي فرات مربوط به هزاره سوم پيش از 
ميالد است. استفاده از شيشه به عنوان لعاب همواره مورد استفاده سفالگران باستان بوده و دستور تهيه 

مربوط به قرن هفدهم پيش از  ،در نزديكي دجله ياآن جهت اين صنعت بر روي گل نوشته مکشوفه
استفاده بشر از  اشد.ت در مورد صنعت شيشه گري باميالد آورده شده است، كه شايد اولين اطالع

هاي طبيعي شيشه براي ساخت ابزار و وسايل مختلف از هزاران سال پيش آغاز شده است. ابتدا شيشه
گرفت اما پس از چندي بشر و موادي نظير آن براي ساخت ابزار مورد استفاده قرار مي چون ابسيدين

  يابي بشر به اين راز کامالً مشخص نيست.به راز ساخت شيشه پي برد. تاريخ دقيق دست
رسد شود. به نظر ميسال پيش اشاره مي ١٢٠٠٠سال و گاه حتي  ٥٠٠٠-٧٠٠٠مانند  ييهاغالباً به زمان

اند كه به دست بشر ساخته شده است. اي بودهاي نخستين محصوالت شيشههاي رنگين شيشهكه مهره
ها ويژگي جادويي نيز اند و گاه براي آنگرفتهل زينتي مورد استفاده قرار مييها به عنوان وسااين مهره
اند. به تدريج تهگرفسال پيش در مصر مورد استفاده قرار مي ٧٠٠٠ها در حدود اند. اين مهرهقائل بوده

اي در مصر، خاورميانه و ديگر كشورها رواج يافت. به طور مثال شام ساخت ساير وسائل و ابزار شيشه
   [1]اي بوده است.شيشه قطعاتسال پيش يكي از مراكز مهم تجارت  ٣٠٠٠(سوريه فعلي) در حدود 

   تاريخ شيشه سازي در جهان - ۲- ۱
كه به وسيله باستان شناسان كشف شده است همگي متعلق به آسياي  ياشهيقطعات ش نيتريميقد

، در همين  سرفيليندرزپيتري .گردديها به نيمه هزاره دوم پيش از ميالد باز مباختري بوده كه تاريخ آن
كارگاه شيشه گري شد كه قدمت آن به قرن چهاردهم پيش از ميالد  نيتريميمنطقه موفق به كشف قد

چه هنوز به درستي معلوم نيست كه اولين بار و چگونه شيشه به وسيله انسان كشف شد گردد. گربرمي
سال است از  ۴۰۰۰اما امروزه اين امر تاييد شده است كه انسان بيش از  .و مورد استفاده قرار گرفت

يميقدآسياي باختري بوده است. در و به احتمال قوي اولين كشف شيشه نيز  کنديشيشه استفاده م
 ياست، ولي هنوز به درستسال قبل از ميالد بوده  ۳۰۰۰مربوط به مصر و حدود  ياشهياشياء ش نيرت

  . کردنديرا تهيه مکه چگونه آنمشخص نشده 
آبي رنگ متعلق به قرن شانزدهم پيش از ميالد در  ياشهييک چشم ش زتا پيش از کشف هيجان انگي

ر، اين موضوع که صنعت شيشه گري با اين ظرافت و باستان شناسي در کشور مص يهاجريان کاوش
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ريخ تمدن بشري برخوردار باشد در باور کمتر ديرينه شناسي ادر تگسترده ي ادامنه چنين پيچيدگي، از
قرن  ۲۵قرن قدمت شيشه گري و  ۴۵موجود تاريخي، بر  يهاافتهي. حتي در همان زمان که ديگنجيم

ران و گها تا اين حد کاوشاز آن کيچي، هداديدر مصر گواهي م ياشهيپيشينه توليد ابزار و ظروف ش
  .۱-۱شكل  بودديرينه شناسان را به وجد نياورده 

  
 ٢]2[جان مندويل ١در بوهميا ۱۵توليد شيشه در قرن  -۱-۱شكل 

در مصر به اوج زيبايي خود رسيد و اين صنعت  ياشهياز قرن پانزدهم پيش از ميالد، توليد ظروف ش
 پيش از ميالد ۳۰۵-۳۳۰ يهاگسترش يافت. در سال تريبه سرعت در يونان، ايتاليا و حتي نواحي غرب

در اوايل قرن اول پيش از ميالد با . رفتيالکساندريا در مصر مرکز شيشه سازي جهان به شمار م
است، صنعت شيشه گري وارد مرحله شده ن سوري نسبت داده از روش دميدن که به صنعتگرااستفاده 

نويني از تاريخ خود شد. هفتاد سال پس از ميالد مسيح، صنعت شيشه سازي که از خاورميانه به اسپانيا 
سال پس از ميالد مسيح،  صدکي .يافترفته بود، در آنجا رونق گرفته و به اروپاي شمالي و مرکزي راه 

سال پس از ميالد مسيح شيشه سازي در شهرت بسزايي يافت و از سيصد و پنجاه کلن در شيشه سازي
  . گرفتاروپاي مرکزي رواج 

متفاوتي يافت و با ظهور اسالم،  يهابا سقوط امپراتوري روم، شيشه سازي در ديگر نقاط جهان شکل
يافت و مصر و اسکندريه بار ديگر کانون شيشه گري جهان شد. اين صنعت به حلب و دمشق نيز راه 

                                                 
1 . Bohemia 
2 . John Mandeville 
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کاري سلسله عباسي، کنده در دوره به ويژه  نيالنهرنيميالدي در ب ۱۲۵۸تا  ۷۵۰ يهادر خالل سال
ولين شيشه عينک ساخته شد و پس از آن نخستين ميالدي ا ۱۳۰۰در سال روي شيشه رواج پيدا کرد. 

اکسيدهاي فلزي، توليد  انواعي ازميالدي با بکار گيري  ۱۴و  ۱۳ه از شيشه توليد گرديد. در قرون نآيي
 ا آغاز شد. پرنگين در ارو يهاشهيش

  تاريخ شيشه سازي در ايران  - ۳- ۱
. دهندينيز به اقوام عيالمي نسبت م ساخته شده توسط ايرانيان را ياشهينخستين اشياء و ظروف ش
اند. كشف ها از شيشه سود جستهقرن پيش، براي انتقال نور از روزنه ۳۵ هاگفته شده است كه عيالمي

سال پيش از ميالد در ناحيه شمال غربي  ۲۲۵۰آبي رنگ متعلق به  يهابا مهره ياشهييك گردن بند ش
اي يافت اين منطقه از جهان باستان است. وسايل شيشهايران دليل ديگري بر پيشينه شيشه گري در 

دهد كه ساخت و استفاده از شيشه در شناسي از نقاط مختلف ايران نشان ميهاي باستانشده در كاوش
رسد. اين فن و هنر به تدريج از آسيا سال مي ۳۰۰۰ميهن ما تاريخي بسيار كهن دارد و گاه به بيش از 

ونيز و از آنجا به ساير نقاط اروپا) و عمدتاً در آنجا مسير تكاملي خود  ابتدا( به اروپا منتقل شده است
  را از يك هنر و حرفه دستي به تكنولوژي بسيار پيشرفته و دقيق طي نمود. 

   شيشه سازي در ايران باستان - ۱- ۳- ۱
رنگ و دستبندهايي با سبز کم يهالرستان، به شکل مهره در در گورهاي بدوي ياشهيشماري اشياء ش 

کامالً شبيه با  ياوهياند، ليکن به شمتضاد، يافت شده يهاکار شده بر رويشان در رنگ يهانگاره
 يا شمال سوريه، متعلق به هزاره دوم قبل از ميالد نيالنهرنيب ي دراشهيتزيينات نخستين ظروف ش

مصر) مرکز  و کمي بعد( نيالنهرنيشکي باقي نمانده که طي اين دوران، برتيب ديگر ت . به ايناست
بند  در هنر شيشه سازي همواره مهره و دستدر خاور نزديک بوده است.  ياشهياصلي توليد ظروف ش

در سده هشتم قبل از ميالد، هنگامي که  است. آمدهيستد تجاري به شمار م و اقالم داد نيترمناسب
 يهان در خاور نزديک سلطه ور شده و قلمرو مادها را مسخر کرده بود، در کارگاهقدرت آشوريا

و گاه  رنگ و نيمه شفاف از شيشه متداول گرديد. اين نوع شيشه، سبز ياساختن نوع تازه نيالنهرنيب
شيشه  ، که احتماالً نخست به روش ريخته گري يا به روش پرس کردنه استتقريباً بي رنگ بود

ها برجسته کاري و آنكاري بر روي  چرخ تراش كمك و بعداً با گرفتيمذاب در قالب شکل م
رنگ در موزه بريتانيا است، که دو دسته قائم  نداني از شيشه سبزقاز آن، رو  يا. نمونهشديپرداخت م

قبل از  ٧٠٥-٧٧٢با نامسارگن دوم پادشاه اکد ( يابهياش قاب کتدر دو جانب دارد و بر سطح بدنه
در توسعه لعاب سفال سازي سرآمد ديگر  نيالنهرنيدر روزگاران باستان، بميالد) تعبيه گرديده است. 

يمداركي از شيشه سازي در دست است كه نشان م الميز خوزستان يعني ناحيه اا کشورها بوده است.
 يهايشته است.گيرشمن بطر، اين صنعت در سده سيزدهم پيش از ميالد مسيح در آنجا وجود دادهد
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 يهاچنين تعداد زيادي لولههم ،چغازنبيل به دست آورده است زيادي را از حفاري معبد ياشهيش
 ٧٥ها سانتي متر و درازاي آن ٠,٦ها سانتي متر و قطر سوراخ آن ١,٢٥ها كه قطر خارجي آن ياشهيش

مات سياه و سفيد ساخته شده  ياشهيش يهااز حلقه هاشهياين شكرده است.  كشف بوده را سانتي متر
است. با اين همه از زمان هخامنشيان  شدهيها استفاده مكه در شبكه پنجره از آن رسديو به نظر م

غني تخت  يهانهيکه در ميان گنج ياشواهد کمي دال بر استفاده کلي از شيشه در دست است، به گونه
ها داراي بعضي از آن و ت که با شيوه دميدن تهيه شده استهس ياشهيجمشيد فقط چند ظرف ش

شفافي است که با چرخ مته درست شده و رنگ نشده است. اما يکي از سفيران آتن در  يهاهيآرا
. دندينوشيم ياشهيش يهاالهيکه ايرانيان شراب را از پ سدينويبارگاه هخامنشي در آن زمان م

سيح) نيز عادت ايرانيان را ديده و آن را در نمايشنامه آشارتيان خود پيش از م ٣٨٥-٤٤٨اريستوفانس (
ولي امروز عقيده بر  دهدينسبت م هايقيپليني اختراع صنعت شيشه سازي را به فن با اينکهآورده است. 

يهوديان در زمان  ديگويتلموذي که م آموختند. اين با افسانه هايها اين صنعت را از بابلآن است که آن
و يهوديان پيش از آغاز  هايقي. شيشه فنکندياسارت دوم خود شيشه سازي را آموختند، تطبيق م

 توانيها و ساسانيان، ممتعلق به زمان پارت ياشهيبا کشف اشياء شروم بسيار با ارزش بود.  يامپراتور
ران شايع بوده است. مهارت شيشه چنين پنداشت که صنعت شيشه سازي تقريباً در همان زمان در اي

سازان ساساني بسيار قابل توجه است، آنان به ويژه در هنر تزيين شيشه با چرخ شيشه بري کامالً استاد 
يم يداردر کتابخانه ملي پاريس نگه هها، جام خسرو اول است که امروزبودند. يکي از زيباترين نمونه

بسيار زياد  يهااز مناظر و تصاوير خيالي و رنگ ييهاطرحدوره ساسانيان داراي  ياشهي. ظروف ششود
 آمدهي. منطقه گيالن و مازندران کنوني، دو مرکز مهم شيشه سازي در اين دوران به شمار مباشديم

هزار سال  ٤بدست آمده در ايران به اواخر هزاره دوم قبل از ميالد، يعني  يهاشهيش نيتريميقداست. 
ظروف منسوب به عهد هخامنشيان که عالوه بر فالت ايران از مناطق مختلف . گردديپيش باز م

کنده کاري  يهاخاورميانه به دست آمده است، داراي تزييناتي شبيه به قرصك هاي برجسته، گلبرگ
  شده و خياره ها است. 

ي در صنعت سال پيش) تغييرات زياد ٢٢٠٠با فرا رسيدن دوره پارتي در ميانه سده دوم قبل از ميالد (
ش شيشه گري به روش دمشي يقبل از ميالد، پيدا ٤٠ يهاشيشه گري پديد آمد و در حدود سال

. با توجه به اين که هنر شيشه گري در ه استدر اين صنعت به وجود آورد ياشهيتحوالت فراوان و ر
ونيزي که به او  ياشهيايران از زمان حمله مغول متروک مانده بود، شاه عباس اول با ديدن ظروف ش

به سبك ونيزي در شهرهاي  ياشهياهدا شده بود، شيشه گران ونيزي را به ايران دعوت کرد و آثار ش
با اينکه شاه عباس کبير کوشش کرد که صنعت شيشه سازي را به وسيله . شيراز و اصفهان توليد شد

بعد فقط شيشه معمولي مورد  ياههنرمندان ونيزي بار ديگر احيا کند، ولي شيشه گران ايراني در سده
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که تقريباً  سدينويبه ايران مسافرت کرده م ١٨٥٩که در سال  پوالك .کردندينياز محل خود را تهيه م
هر شهر بزرگي در ايران يک کارگاه شيشه سازي براي مصرف خودش داشت، ولي شيشه قم و شيراز 

مختصري براي  يهاتيدهم هجري قمري، فعالدر دوره زنديه در نيمه دوم قرن دوازاز همه بهتر بود. 
در دوره قاجار در شيشه گري در شهر شيراز انجام گرفت، ولي توسعه نيافت.  يهابرپايي کارگاه

ايراني و عالقه به  يهاشهيسيزدهم و چهاردهم هجري قمري، بي توجهي به ساخت ش يهاسده
کبير شيشه گران ايراني را به مسكو و وارداتي رونق شيشه گري را از ميان برد. امير يهاشهيش

هايي در تهران و قم براي آنان بر پا کرد، اما هرگز ها، کارگاه فرستاد و پس از بازگشت آنپترزبورگ 
 هنر شيشه گري ايران عظمت گذشته خود را پيدا نکرد. 

 پيشينه شيشه سازي صنعتي در جهان - ۴- ۱

فراونهوكر  ميالدي ١٨٠٠و در سال  کندياگريكول را دنبال م الوازيه، تحقيقات ميالدي ١٧٥٠در سال 
ميالدي توليد آن آغاز شد. در  ١٨٨٠اپتيکي مطالعاتي را به انجام رساند که در سال  يهاشهيدر مورد ش

، دستگاه ١٩١٤در سال ساخت بطري به صورت اتوماتيک اختراع شد. ميالدي نيز دستگاه  ١٩٠٥سال 
اتوماتيک توليد لوله دستگاه  ١٩٢٥اختراع و در سال  ١فورکلت توسط ه تختاتوماتيک توليد شيش

در سال کلبورن تکميل و  لهيتوليد شيشه جام به وس ١٩٣٥در سال اختراع گرديد.  ،دامر توسط ياشهيش
 به ثبت رسيد.  ٣ پيلکينگتون توسط برادران ٢اتوماتيک توليد شيشه به روش شناوردستگاه  ١٩٥٧

 پيشينه شيشه سازي صنعتي در ايران - ۵- ۱

سال  ۵۰است، نزديک به توليد صنعتي شيشه در ايران که بيشترين کاربرد آن در بخش ساختمان بوده 
با ظرفيتي در  ۱۳۱۸قدمت دارد. نخستين واحد توليد شيشه در ايران (شرکت شيشه ايران)، در سال 

   .۲-۱اده از سه نوع توليد آغاز به کار كرد جدولتن در روز با استف ۶۰حدود 
  بزرگ توليد شيشه در كشور يهامشخصات شرکت -۲-۱جدول

  ياسم ظرفيت  نوع محصول  نام شركت  رديف
  ۹۸۲۰۰  شيشه جام  شيشه آبگينه  ۱
  ۲۲۰۴۰۰  شيشه جام  قزوين گالس كو  ۲
  ۹۰۰۰۰  شيشه جام  ساوه جام  ۳
  ۱۴۰۰۰  شيشه جام  كارخانجات شيشه ايران  ۴

                                                 
1 . four coult 
2 . float 
3 . Pilkington 
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  ۱۸۰۰۰۰  فلوت  ايران فلوت  ۵
  ۲۰۰۰۰۰  فلوت  كاوه فلوت  ۶
  ۱۲۰۰۰۰  ياشهيظروف ش  شيشه ليا  ۷
  ۱۲۰۰۰  ياشهيظروف ش  مظروف يزد  ۸
  ۲۰۰۰۰  ياشهيظروف ش  بلور كاوه  ۹
  ۱۱۰۰۰  ياشهيظروف ش  ايران كريستال  ۱۰
  ۱۱۰۰۰۰  ياشهيظروف ش  نوري تازه  ۱۱
  ۷۱۰۰۰  ياشهيظروف ش  شيشه و گاز  ۱۲
  ۲۰۰۰۰  ياشهيظروف ش  تاكستان  ۱۳
  ۳۵۰۰۰  ياشهيظروف ش  شيشه مينا  ۱۴
  ۴۰۰۰۰  ياشهيظروف ش  بلور شيشه اصفهان  ۱۵
  ۷۵۰۰۰  ياشهيظروف ش  شيشه همدان  ۱۶
  ۱۰۰۰۰  ياشهيظروف ش  حباب ساز  ۱۸
  ۱۲۰۰۰  ياشهيظروف ش  يشيشه راز  ۱۹

بار ديگر بازسازي و راه اندازي  ۱۳۳۳توليد اين واحد متوقف و در سال  ،در جريان جنگ دوم جهاني
پس از آن، کارخانجات شيشه قزوين و شيشه آبگينه نيز ساخته و راه اندازي شد. سه واحد شد. 

ن ت ۱۷۰۰۰۰مجموعاً حدود  ۱۳۷۱در ايران (شيشه ايران، قزوين و آبگينه) تا سال  توليدي شيشه تخت
چنين آبگينه و هم دواندازي کوره با راه  ۱۳۷۱. از سال کردنديدر سال توليد م ياشهيشمحصوالت 

تن در سال افزايش يافت.  ۳۰۰۰۰۰جام، ظرفيت توليد شيشه تخت در ايران به واحد توليدي ساوه 
ور شيشه كاوه، بل زير نظر گروه صنعتي كاوه شامل كارخانجات ايران فلوت، يهاتوجه شود كه شرکت

  .باشديساوه جام، كاوه فلوت، شيشه تابان و مظروف يزد م
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مرکز انتشارت دانشگاه علم و  -انيدکتر واهاک مارقوس -ساختار، خواص و کاربرد ،شهيش - [1]

  ١٣٨١-رانيصنعت ا
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  مدوفصل 
 شيشه چيست؟
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  چيست؟ ١شيشه -۲
فرآيند ذوب  اند: شيشه محصولي معدني ازداده ؟ چنين پاسخچيست دانشمندان به اين سوال كه شيشه

يا  كند،ميجامد پيدا  حالت صُلب و آنكه به صورت بلوري در آيد،بدون  شدن م سردكه هنگا است،
اندازه گرانرو شود. عمالً شيشه به صورت مايع بيشيشه ناميده مي منجمد شده ٢سرمايش ابراينكه مايع 
كند كه در اثر نيروهاي خارجي در دماهاي معمولي به صورت عمل مي جاري شدن) برابر (مقاوم در

تشخيص دهد  را شكل تغيير اين  تواندمسلح نمي دهد. چشم غيرمي شكل  آهسته تغيير كند و بسيار
 ترقيوجود دارد. شايد اين تعريف دق شكل تغيير اين اندازه گيري  محاسبه و برايعلمي  ولي روش

شبيه مايع است ولي در دماي محيط (دماي  باشد که شيشه شامل كليه موادي است كه به لحاظ ساختار
بايستي  لذا دهديمبرگشت پذير نشان شكل يا تغيير االستيك  شكلاتاق) در برابر نيروي اعمالي تغيير 

                                                 
1 . glass 
2 . super cooled 
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 دارد زيرابا پالستيك مرز مشخصي  شيشه عين حال اي جامد در نظر گرفته شود. دربه عنوان ماده
 .را به عنوان شيشه برشمرد نبايستي پالستيك گاهچيه لذا ،با وجود شفافيت مواد آلي هستند پالستيك

به  هستند كهاي شيشه فاز مواد با تركيبات متفاوت در ي تعداد نامحدودي ازشيشه اصطالح كلي برا
شود، در مناطق آتشفشاني يافت مي كه غالباً آبسيدين . براي مثالشوندييافت م صورت طبيعي نيز

  ۱-۲شکل است.دست بشر  ه شده باشيشه ساخت داراي تركيب قابل مقايسه با

  
  ب                                               الف

  ايبوهمشيشه طبيعي در اثر برخورد سنگ آسماني در  -الف -۱-۲شکل 
 [1]به عنوان شيشه طبيعي آبسيدين -ب

هاي آسماني به سطح هنگام برخورد شهاب عالوه بر خروج مذاب از دل زمين و سرد شدن سريع آن،
شكل مت آبسيدين .شودايجاد مينيز اي تركيبات شيشه اسه سيليسي،چنين اصابت صاعقه به مهم زمين و

چاقو، نوك از آن براي ساخت كلسيم است كه در دوران باستان  ماسه سيليسي و تركيبات سديم واز 
  ه است. شديماستفاده پيكان و ديگر ابزارآالت جنگي 

گرفت. اين ماده  مديترانه شرقي مورد استفاده قرار آبسيدين در ابتدا توسط مردمشكل شيشه طبيعي به 
اقوام قديمي قاره آمريكا،  يكي از ١ آزتک قوم بود.تقاضاي بااليي  داراي اين منطقه جهت داد و ستد در

امروزه حدود  ساختند.آن ميرا با اقالم خانگي  مذهبي و يهانشان که يبه طور با آبسيدين آشنا بودند
هيدروژن گرفته تا  شوند ازبه صورت طبيعي يافت مي جدول مندليفدر عنصري كه  ۹۰ از ۶۰%

   .۲-۲شكل  روندساخت شيشه به كار مي اورانيم در

                                                 
1 . Aztec 
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  يجدول تناوبويژگي عناصر در  -۲-۲شكل 

شيشه برخالف جامدات ديگر فاقد ساختار دروني منظم و يکنواخت است. تفاوت اصلي بين حالت 
مشخصي، مثالً يخ و آب و يا آهن مذاب و آهن جامد، وجود ساختار متقارن جامد و مايع در هر ماده 

. با باال رفتن درجه شوديکريستال ناميده م يا ١بلور هاست که اصطالحاو منظم در حالت جامد آن
حرارت تا حد دماي ذوب، نظم دروني ماده به هم ريخته و جسم از نظر ساختار دروني بي شکل و 

آن را در حقيقت جامدي مجازي دانست.  توانياست که م يشيشه تنها جامد بي شکل. شودينامنظم م
اين ماده پر مصرف  يهايژگيده بسياري از وناين ويژگي غيرعادي در ساختار دروني شيشه، تعيين کن

به  توانديم ياشهياست. به علت فقدان نظم تکرار شونده در ساختمان دروني شيشه، يک صفحه ش
يبه نظر م و شفاف دهدينور را از خود عبور م لذامولکول بزرگ مورد توجه قرار گيرد عنوان يک 

. به عنوان مثال، شعاع نوري که بر يک بلوک کندي. در عين حال شيشه نور را منکسر نيز مرسد
به موازات مسير همواره  ولي برخورد به آن، بالفاصله تغيير زاويه دهدبا  است ، ممكنتابديم ياشهيش

 يهاياز همين خاصيت شيشه است که در ساختن عدسو  شوديخارج م ياشهياصلي از بلوک ش
خاصيت تجزيه نور در شيشه بدون آنکه شيشه گر دقيقاً به چگونگي . شودياستفاده م از آن مختلف

اسحاق نيوتن  .استبرداري شيشه گران باستان بوده مورد بهره همواره ، عمل آن آگاهي داشته باشد
 ،کنديديگر تفکيک م يها، نور سفيد را به رنگياشهياولين فردي بود که تشخيص داد يک منشور ش

معموالً از . شوديمبه صورت رنگين کمان ديده که در شيشه تراش خورده  است صفتيهمان دقيقاً اين 
و باور نکردني العاده موارد فوق يبعض ، اما قدرت آن درشوديياد مده ناي شکنشيشه به عنوان ماده 

                                                 
1 . crystal 
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ر سانتيمتر مکعب را بکيلوگرم  ۷۰۰۰۰وزني باالتر از  توانديشکل گرفته ماست. يک رشته شيشه تازه 
متحمل شود. با اين  توانديمي ارشتهبه صورت تحمل کند. اين وزن دو برابر وزني است که فوالد 

اند يک صدم وزني است که در تئوري براي آن قائل شده  ،کنديهمه، وزني که شيشه معمولي تحمل م
 يهايو ناخالص هوا يهاحباب ،١هاترکريز  اين به دليل نقايص موجود در شيشه معمولي، مانند كه

شيشه تحت فشار زياد ترک بردارد. چون شيشه داراي ساختمان مايع و  شوديديگر است که باعث م
كه بتواند انرژي  است، اگر ترکي در سطح آن ظاهر شود بدون برخورد به هرگونه مانع يکولليک مو

ضعيف و بالعکس در  تنش كششي،. شيشه در مقابل روديم يشتا آخر پ نوك ترك را جذب كند،
موجب بروز تغييرات  توانديقوي است. به همين دليل تغييرات ناگهاني حرارت م تنش فشاري،مقابل 

. سرماي ناگهاني شودي، چرا که سطح خارجي شيشه زودتر از داخل آن سرد يا گرم مخطرناکي شود
 . کندي، کم خطرتر از گرماي ناگهاني است که سطح آن را منبسط مکنديکه سطح شيشه را متراکم م

  تعريف شيشه -۱- ۲

ميالدي پيشنهاد  ۱۹۴۵در سال  ٢آمريكايكي از تعاريف بسيار معروف كه از سوي انجمن آزمون مواد 
  كند:شد، شيشه را به اين صورت تعريف مي

شود طوري سرد شده است که به  است كه از حالت مذاب، بدون آنكه بلور ٣اي غير آليشيشه ماده 
 ۳-۲شكل  [8]تا [2]در آمده است. ٤صورت صلب

شيشه را  اين است كه ابت شده استاخير ث يهاگونه كه در ساليكي از اشكاالت تعريف باال، همان
هاي سرد توان از طرق بسيار متنوع ديگري به جز سرد كردن از حالت مذاب تهيه كرد. مثالً روشمي

، بمباران FH٦ اي، روش هيدروليز شعله)٥CVD( كردن از حالت بخار، رسوب دادن شيميايي از فاز بخار
اي شناخته شده داراي و غيره. مسئله ديگر اين است كه بسياري از مواد شيشه ٧ژل-نوتروني، سل

هاي ساخت شيشه از يك سو و الزام براي تعريف موادي با و روش آلي هستند. تنوع مواد شيشه ساز
ير اين تمايل را اخ يهابا نام واحد در سال )هانظر از روش ساخت آنصرف(ساختار و ويژگي يكسان، 

شيشه يك جامد  به وجود آورده است كه تعريف بسيار عام و وسيع براي شيشه بكار گرفته شود.

                                                 
1 . microcrack 
2 . ASTM 
3 . non - organic 
4 . rigid 
5 .chemical vapor deposition 
6 . flame hydrolysis 
7 . sol-gel 
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يعني اجزاء  ،رف گويند كه از نظر ساختاري داراي نظم پر دامنه نباشدواي را آماست. ماده ١رفوآم
ز نظر چيده شدن در فضا (اتم، يون يا مولكول) در مقياس چند برابر اندازه خود ا تشكيل دهنده آن

  داراي تناوب و نظم و ترتيب نباشند. 

 
 [9]فلزات آمورف كه با سرمايش باال توليد شده اند -۳-۲شكل 

هستند. اين تعريف بسيار عام، با وجود  يداراي معني يكسان ياشهيمطابق اين تعريف ماده آمورف و ش
تري براي سادگي مورد قبول برخي دانشمندان علم شيشه نيست. آكادمي ملي علوم آمريكا تعريف دقيق

  شيشه پيشنهاد كرده است:
مذاب بلوري) باشد و  ، غيرشكل (بي آمورف ايكس،اي است كه از نظر آزمايش با اشعه شيشه ماده 

  بروز دهد.  را اياز خود رفتار ويژه انتقال به حالت شيشهن سرد کردن يآنها ح
  بمنحني سرد كردن يك مذا - ۲- ۲

 ۴-۲شكل توجه كنيد. در  A-Bاز اثر سرد كردن بر رفتار مذاب به سيستم دوتايي  ترقيدقبراي درك 
. ديکنيمگوناگون را مشاهده  يهابيترکبا  Bو  Aمنحني سرعت سرد كردن مذابي در سيستم دوتايي 

، تغييرات فازي از حالت شوديممشاهده  ۳ه ا تركيب نقطب ٢يوتکتيکك نقطه ي ييستم دوتاين سيدر ا
تا  کنديمي كه مذاب شروع به سخت شدن امحدودهمذاب و تبديل به بلور بر دامنه سرمايش (يعني 

اوت است. البته در متف کامالً هايمنحنزيادي دارد، به ويژه كه شيب  ريتأثتكميل آخرين قطرات مذاب) 
كه مذابي صد  ۱خالص فرض شده است. با توجه به تركيب شماره  کامالً Aو  Bاين حالت مواد اوليه 

                                                 
1 . amorphous 
2 . eutectic 
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در مدت زماني كم كه دما ثابت است تمام  mATب كه در دماي ذو مينيبيماست،  Aدر صد خالص از 
ابتدا يك شكست جزيي  ۲شود. ولي براي مذابي با تركيب شماره مذاب به جامد بلورين تبديل مي

تري ادامه يافته و ، سرمايش با شيب كميوتکتيکاز مذاب داريم سپس تا دماي  Aبراي كريستاليزاسيون 
. دليل ثابت ماندن دما کنديمنجماد، شيب منحني تغيير مدتي ثابت و پس از تكميل ا يوتکتيکدر نقطه 
 يماداماست و تا  ABدر مدت زمان مشخص به خاطر تشكيل جامد بلورين خالص  يوتکتيکدر نقطه 

 .مانديمآخرين قطرات مذاب بلوري نشود، دما ثابت  که

  
  [6]ييدوتامنحني سرد كردن مذاب  -۴-۲شكل 


