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  پیش گفتار 



به عنوان دانشجوي رشته سرامیک در دانشگاه علم و صنعت ایران  1363سال  دروقتیکه 

مشغول به تحصیل شدم عدم وجود منابع علمی و تجربی فارسی یکی از دردسرهاي دانشجویان رشته 

مار آنهم در بعضی از مهندسی سرامیک بود گر چه در آن سالها منابع انگلیسی نیز در حد انگشت ش

یا کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف یا کتابخانه  "کتابخانه مرکز اسناد ملی ایران"کتابخانه هاي مهم مثل

دریافت کتاب قرار می نوبت و مرکزي دانشگاه علم و صنعت یافت می شد که بقولی بایستی در صف 

نوپاي صنعتی در ایران بود(گرچه گرفتیم. بعالوه رشته مهندسی سرامیک نیز از رشته هاي بسیار 

چندین قرن پیش ایران مهد سرامیک بوده است ) و تجربیات اجرایی و عملی در کارخانجات جمع 

از چند گاهی کتابی به صورت نامانوس با لغات فنی این رشته  بندي و به نگارش در نیامده بود و هر

دانشگاه و چه در صنعت قرار می گرفت و  ترجمه و چاپ و در اختیار عالقه مند تشنه این رشته چه در

وارد صنعت شدم مشکالت بیشتر شده بود و نبودن کتابی در زمینه کارها و  1367وقتیکه در سال 

تجربیات عملی در صنایع سرامیک واقعاً سخت و هزینه هاي بسیار سنگینی را بر دوش بسیاري از 

  کارخانجات سرامیک گذاشته و همچنان ادامه دارد.

هر حال ضمن تقدیر و سپاس از همه اساتید و صنعتگران که تالش نو آغاز کرده اند تا در در  

چند سال اخیر کتابهاي بیشتري را ترجمه و تالیف و در اختیار خوانندگان قرار دهند، تصمیم گرفته ام 

دانشگاهی خود را به صورت چندین کتاب که مجموعه اي از دست  - ساله صنعتی 20که تجربیات 

، یکی از دهمشته هاي تجربی روزمره صنعتی در کارخانجات است در اختیار شما عالقه مندان قرار نو

به خود را انتقادات  و می باشد. امیدوارم پیشنهادات "لعاب(خواص، کاربرد، عیوب)"این کتابها، کتاب

yahoo.com Msalarieh2002@ .جا در پایان  ارسال تا در چاپ هاي بعدي مد نظر قرار گیرد

دارد از استادم آقاي مهندس شریفی که از دست نوشته هاي ایشان نیز فواید زیادي در تالیف داشته ام 

  ساالریه                                                                       .تشکر و قدردانی کنم
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  Glazeتعریف لعاب  - 1- 1



مواد نازکی است که سطوح فرآورده سرامیکی را پوشش داده و در اثر ذوب  لعاب الیۀ شیشه اي

به  عابالبته ل .ایجاد می شود معدنی در سطح بدنه یا بوسیله پخت بدنه در حضور بخارات قلیاییاولیه 

دیرگداز به مواد اولیه سطوح  ییو فرسایش شیمیا در نتیجه خوردگی ورفهاي پوشش یافته آم شکل

 مذاب و سرباره ها نیز بوجود می آید، در ضمن بر روي قطعات فلزي تحت عنوانمواد اولیه وسیله 

ا زجاجی که بر روي ی نیز مورد استفاده بوده لذا به پوششی شیشه اي (Enamel)لعاب فلزي یا "مینا"

غالباً پوشش بر روي  کهفلزات، شیشه ها یا دیگر قطعات سرامیکی بکار رفته و پخته شوند اطالق شده 

معروف است. ماده تشکیل دهنده لعاب را که پودر بسیار نرمی است  فلزات به عنوان پوشش هاي چینی

. بطوریکه در اثر کنند میپخت کاري و سپس  به روش هاي مختلفی روي جسم مورد نظر لعاب

را پوشش نازکی فرا می گیرد. لعاب  یخمیري شدن و سپس سرد کردن، تمام سطح جسم سرامیک

به حالت خمیري و مذاب در می آید. در تولید  میکیهمواره در دماي کمتري نسبت به بدنه سرا

  به دالیل زیر می باشد:عمده  طور ها، هدف از پوشاندن سطوح بدنه به وسیله لعاب، به سرامیک

  زیباتر نمودن فرآورده ها  -1

  ییافزایش مقاومت شیمیا -2

  افزایش مقاومت فیزیکی -3

  )یا خراش (سایشافزایش مقاومت مکانیکی -4

  کردن سطوح  صیقلی -5

  (کاهش نفوذپذیري، آنتی باکتریال)بهداشتی شدن سطوح - 6

   کردن سطوحرنگی  -7

و لعاب هاي  "میز شوخود ت لعاب هاي" "ها نانو سرامیک"امروزه با کمک علوم جدید نظیر

.. کاربرد ...تولید کرده اند که در نما مجتمع ها و بیمارستان ها و نچسب و لعاب هاي ضد باکتري

لعاب اجسام سرامیکی متخلخل را کامالً پوشش داده و از نفوذ مایعات و گازها به گسترده اي دارند. 



ها  و عوامل نامساعد دیگر بر آن آنها جلوگیري می کند و در نتیجه از تأثیر خوردگیریز ساختار اخل د

از انواع شیشه ها می باشد. لذا بحث را به چگونگی تشکیل فاز  ،تارکل لعاب از نظر ساخ می کاهد. در

  اختصاص می دهیم.  سیلیکاتی آمورف

   لعابتشکیل  - 2- 1

 در دماهاي مختلف به وجود می آید، اتم ها لعاب در نتیجه ذوب کردن مخلوطی از سیلیکات

داخل آنها  جاذبه و پیوند آنها نسبتاً زیاد بوده(یعنی مذاب که ویسکوزیتهمواد اولیه هاي بعضی از این 

 ، یعنی شرایط ایجاد نظم در برد بلندمجدداً نظم کامل بگیرند انجماد نمی توانند هنگامشدید است) در 

(بی را نمی یابند و در این صورت همان حالت شیشه اي . بطوریکه امکان تشکیل جوانه بلوررا ندارند

دو حالت بلورین(نظم در برد بلند و نظم در برد  )1- 1شکل( در) خود را حفظ می کنند. شکل یا آمورف

  نشان داده شده است. 2SiOبراي  کوتاه) و آمورف(با نظم فقط در برد کوتاه)

  
  2SiO(شیشه اي)رفب)ساختار آمو 2SiOالف)ساختارکریستالین )1-1شکل(

  به طور علمی فاز شیشه بدین صورت تعریف می شود: 



لعاب یا شیشه فرآورده اي معدنی یا آلی حاصل از سرد شدن مذاب می باشد بنحوي که ماده 

  )2- 1تبدیل شود. شکل( (rigid)و محکمی مذاب در نتیجه سرد شدن بدون تبلور به ماده صلب

  
  به جامد دما مذاب –) نمودار تغییرات حجم 2-1شکل(



و سرد شدن  ها سیلیکات بجهت بیان واضح تر مطلب الزم است بطور خالصه در مورد ذو

فاز در  مذاب بحث شود. تفاوت بین بلور و شیشه، با توجه به ثابت بودن عناصر تشکیل دهنده آن دو

بلوري، شبکه ي مواد اولیه هاي اتم  آنهاست. چگونگی تشکیل شبکه فضاییدر مقایسه با یکدیگر، 

شبکه  رند ونظم کافی ندا هااتم فضایی منظم بلوري تشکیل می دهند. در صورتیکه در شیشه یا لعاب 

به عنوان  فازهاي آمورف. hبه  cو مسیر  gبه  cمسیر  )2-1اي نامنظم تشکیل می دهند. شکل(

بلوري وابسته مواد اولیه ان وابسته به جهت نبوده بلکه در شلعاب هاي شفاف ایزوتوپ بوده یعنی خاصیت

) -ºC16/273ی دانیم که در دماي باالتر از صفر مطلق(م. cبه  dمسیر است. zیا  yا ی xبه جهت

ها، داراي حرکت و لرزش می باشند ولی به هر حال در جامدات وضعیت و فاصله دو اتم مجاور  کلیه اتم

هاي اتم ها سریعتر و  دامنه حرکات و لرزش ،درجه حرارت با افزایش سبت به یکدیگر ثابت می باشد،ن

این درجه حرارت نقطه ذوب ماده  .ن حد که اتم ها از سطح ماده جدا می شوندابیشتر می شود تا بد

هیچگونه ناخالصی صرف گسستگی (بوده و در خالل ذوب در صورتیکه نظم بلوري صددرصد باشد

فرآیند ذوب با درجه حرارت ثابت پیش می رود و تا مادامیکه تمام ماده جامد به مذاب  )دوشناتصاالت 

  dبه  bمسیر  )2-1می یابد. شکل(نتبدیل نشود، درجه حرارت افزایش 

یا ي به هنگام ذوب لوربجامد مواد اولیه هایی هستند که  مواردي که بیان شد عکس العمل

کل  ،به طور معمول از خود بروز می دهند به فاز بلوريتبدیل  ون شدسرد  هنگاممذاب مواد اولیه 

 mTنقطه )2-1به عنوان گرماي ذوب نامیده می شود. شکل(یا تمام انرژي آزاد شده گرماي دریافتی 

در هنگام ذوب  ها یا شیشه اي مانند سیلیکات آمورفمواد اولیه ولی . dبه  bحاصل از مسیر 

هاي جامد بر  هایی را از خود نشان نمی دهند بدین معنی که سیلیکات چنین عکس العملبطورکلی 

عاً در نقطه ذوب خود ذوب نمی شوند و در خالل ذوب نیز درجه فاصله و سریخالف جامدات بلوري بال

حرارت ثابت نمی ماند، این نکته بیانگر وجود طیف وسیعی از انواع اتصاالت با انرژي هاي متفاوت در 

   hبه  cو مسیر  gبه  cمسیر  )2- 1شکل(و ) 1- 1است. جدول( ساختارهاي بی نظم آمورف



  استحکام اتصال تکی

mol
Kcal)dE(  

  عدد همسایگی

)N(  

  انرژي تجزیه

mol
Kcal)dE(  

  

  عنصر

119 
106 
108 
111 
112 
87 
85 
81  

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6  

356 
424 
431 
442 
449 
349 
339 
485  

B 
Si 
Ge 
P 
V 
As 
Sb 
Zr 

72 
73 

53-67  

2 
2 
6  

114 
145 

317-402  

Zn 
Pb 
Al  

20 
13 
32  

6 
9 
8  

120 
115 
257  

Na 
K 
Ca  

  انرژي تجزیه  و عدد همسایگی،  استحکام اتصال تکی اکسیدها ) مقادیر1-1جدول(    

  

تقریباً با همان سرعت  در این نوع مذاب ها با کاهش درجه حرارت، حجم مایع تأخیر در انجماد

ه در باالي نقطه ذوب کاهش می یابد. این کاهش همچنان با سرعت تقریبی ثابت ادامه می یابد تا اینک

 در در واقع یک نقطه نیست، بلکه محدوده اي )gT(نقطه نقطه اي شکست در منحنی پدیدار می شود.

)حرارت هايدرحد فاصل بین مذاب با جامد  )
1fT و( )

2fTبا کاهش درجه حرارت، ویسکوزیته که است 

و  بنابراین امکان حرکت اتم ها به منظور برگشت به تعادل ترمودینامیکی ،و بیشتر افزایش یافته بیشتر



که با انرژي ذخیره شده در پیوندها  د بطوریکه مقدار انرژي پتانسیلوشمی بسیار کم به حداقل انرژي، 

وجود نیز مقدار قابل مالحظه اي انرژي به صورت جنبشی  نشده بلکه ثرارتباط مستقیمی دارد، حداک

  )1- 1دارد. جدول(

در  یایجاد نظم مناسب و تشکیل بلور کمتر شده تا اینکه شکست) 2- 1لذا با توجه به شکل(

را از خود  بسیار باال بوده و ماده رفتار یک جامد در نقطه شکست ویسکوزیته منحنی بوجود می آید.

 gTپواز است. این نقطه بنام 1310تا 1210نشان می دهد. مقدار ویسکوزیته در این نقطه در حدود

 درجه ،مشهور بوده و درجه حرارت مربوطه(Glass transformation) "تبدیل به شیشه"نقطه

)محدوده نامیده می شود. "gT"شیشهبه تبدیل  حرارت )
1fT و( )

2fT )2- 1در شکل(.  

مسیر  ( .خواهد بود "شیشه" ماده آمورفی بنام محصول سرد کردن مذاب، ،پایین تر از این درجه حرارت

c  بهg  و مسیرc  بهh (هاي تأخیر در انجماد  به عبارت دیگر نقطه تبدیل شیشه از تقاطع منحنی

  و شیشه به دست می آید. 

ارتی می باشد. حالت بلورین در همین منطقه حر از کمی بیشتر در منحنی اخیر(شیشه) ضریب انبساط

 به وسیله سرعت سرد کردندرجه حرارت تبدیل شیشه و به عبارت دیگر محل وقوع انحراف در منحنی 

یعنی اگر سرعت سرد کردن آهسته تر باشد، درجه حرارت  مشخص می شود مایع تأخیر در انجماد

  )g(منحنی شیشه بیشتر خواهد بود کمتر و دانسیته gTشیشه به تبدیل

 سریع سرد شود، درجه حرارت تبدیل به شیشه چنانچه مایع تأخیر در انجماد رعکس اگرب

کلیه خصوصیات  سرعت سرد کردن) توجه کنید که bشیشه کمتر خواهد بود(منحنی دانسیتهبیشتر و 

ضریب  ،حرارتی انبساط دانسیته، ضریب مانند( را به ساختار شیشه دیکته می کند ییشیمیا ،فیزیکی

   )و مقاومت فیزیکی یی، مقاومت شیمیاشکست

و سه  ییهاي دوتا هاي بسیار معروف و مهم ساخت لعاب یا شیشه در سیستمدیاگرام  یکی از

2SiO -ONaییتا 2SiO  -CaO-ONaو 2   )4- 1و شکل()3- 1می باشد. شکل( 2



  
  )2SiO-ONa2(تعادل فازي سیستم شیشه )3-1شکل(

  
  ) قسمتی از نمودار تعادل فازي سیستم4-1شکل(

  )2SiO -CaO-ONa2(ه سودا الیمیشیش

  نشده، تشکیل دهنده لعاب از یک یا چند ماده تشکیلمواد اولیه سازي اصوالً  در قسمت لعاب



ت که با ترسیم نمودار متنوع اس ییا ترکیب شیمیابرال نبلکه مخلوطی از چندین اکسید یا می 

پیش  اًحدودرا  ءمی توان فازها و حاالت مختلف بوجود آمده بین اجزا یییا چندتا یی، سه تاییدوتا

از لحاظ زمین مواد اولیه شرایط تشکیل  ،زیرا دستیابی به شرایط ترمودینامیکی به دانه بنديبینی کرد. 

  )2- 1جدول(پودر و.....بستگی دارد.  دن، ضریب هدایت حرارتیشناسی، ناخالصی ها، سرعت حرارت دا

  نیروي جذب  الکترونگاتیویته  ظرفیت  شعاع  کاتیون نقش اکسید

(شیشه  شبکه ساز

  )ساز

Network 

Former  

P 
B 
As 
Si 
Sb 

0.34 
0.25 
0.46 
0.39 
0.63  

5 
3 
5 
4 
5  

2.1 
2 
2 

1.8 
1.8  

4.3 
3.22 
3.2 
3.14 
2.66  

  

  گروه واسطه

  )(گروه میانی

Amphoter 

Ti 
Sn 
Al 
Zr 
Mg 
Zn 
Pb  

0.64 
- 

0.57 
0.87 
0.78 
0.83 
1.32  

4 
4 
3 
4 
2 
2 
2  

1.6 
1.7 
1.5 
1.6 
1.2 
- 
-  

2.08 
1.89 
1.69 
1.55 
0.95 
0.91 
0.53  

   دگرگون ساز

  )(گروه مبدل شبکه

Modifier 

Ca 
Sr 
Ba 
Li 
Na 
K  

1.06 
1.27 
1.43 
0.78 
0.98 
1.33  

2 
2 
2 
1 
1 
1  

1 
1 

0.9 
1 

0.9 
0.8  

0.69 
0.58 
0.51 
0.45 
0.35 
0.27  

  در لعاب ) نقش سه گانه اکسید ها2- 1جدول(



  )aلعاب( حرارتی ضریب انبساط - 3- 1

لعاب تدریجی  نیست لذا تبدیل به فاز خمیري یمعیني ت خمیري شدن لعاب در یک دماحال

 ، و بعدآلی نظیر چسبمواد اولیه ختن بطوریکه ابتدا عمل خشک شدن و خروج رطوبت، سپس سوبوده 

گیرد و سپس با می با یکدیگر انجام  ییهاي شیمیا رالی و واکنشنهاي می سیلیکات نعمل زینتر

شود. تبدیل فاز جامد به مایع خیلی کند انجام می گیرد، در می تبدیل  افزایش دما به فاز شیشه اي

ده تبدیل از فازي به فاز دیگر دویل از فاز مایع به جامد سریعتر است. این نقطه یا محصورتیکه این تبد

   )5- 1شکل( می نامند. "دامنه حرارتی"یا  "منطقه تبدیل" را

  
 ) منحنی حرارتی تغییرات طولی فاز شیشه اي5-1شکل(

  mTو  gTري و تعیین دمايبا دیالتومت

مایع بسیار صورت  به و در فاز خمیري در باالي این منطقه، هنوز لعاب به مقدار بسیار کم

همین دما(فاز جامد) ت. در س، لعاب کامالً جامد ااست، در صورتی که زیر این منطقه تبدیل ویسکوز

باشند تا عیب یا عیوبی نتواند به بوجود  یاست که لعاب و بدنه باید داراي بعضی خواص فیزیکی مشترک

 gTبه صورت آید. در صنعت سعی بر این است که این منطقه تبدیل را به یک نقطه تبدیل کرده و 



 يتابعیت انبساط یا تغییر نسبی طول با دمایعنی  تومتريدهند. براي این منظور منحنی دیالمی نشان 

توسط دستگاه  لعاب را رسم کرده و نقطه تقاطع دو مماس را به عنوان نقطه تبدیل نشان می دهند.

را تعیین و محاسبه کرد. براي دقت و  mTو نقطه ذوب gTمی توان به سادگی نقطه تبدیل يدیالتومتر

هم نقطه تبدیل  اطمینان بیشتر و همچنین مشاهده کامل این تغییر فاز، می توان از منحنی ویسکوزیته

در این روش با کمک دستگاه  را حساب کرده ولی این روش کمی مشکل تر است.و نقطه ذوب 

تغییرات ویسکوریته با دما را  )c°1600تا  c°1200( ویژه اي در درجه حرارت باال ویسکوزیته متر

  ) 6- 1شکل(بدست آید.  mTو  gTثبت می کنند و بعد نقاط تغییر شیب ها را تعیین تا دو نقطه

  
  یشه سیلیکاتیش) منحنی تغییرات ناروانی 6-1شکل(

پواز را نشان می دهد که با  h=1210با  یک شیشه سیلیکاتی gTنقطه تبدیل )6-1شکل(

کاهش یافته و در نتیجه لعاب رقیق تر می شود. تعیین نقطه تبدیل ) h(ویسکوزیتهمقدار افزایش دما، 

به حالت شکننده را مشخص می  ویسکوزدارد زیرا این نقطه تغییر حالت  ییدر صنعت اهمیت بسزا

هاي ایجاد شده در لعاب یا تنش  و تنش حرارتی کند، این اطالعات براي اندازه گیري ضریب انبساط



روي سطح  زیرا خواهیم آموخت که همواره لعاب بایستی تحت تنش فشاريبسیار مهم است.  گیري

خالص مشاهده می شود ولی  بوروسیلیکاتینظم ساده ي شیشه م) شبکه ي 7-1در شکل(بدنه باشد. 

وجود ندارد و در عین  اي بین شبکه حاصل از شیشه خالص کوارتز هیچگونه اتصال اشباع نشده یا پاره

حال فضاي خالی نیز تهی می باشد، ولی در شیشه هایی که از چندین ترکیب تشکیل شده اند در 

که در آن یون  شیشه می شود.هاي بزرگی قرار می گیرد و باعث تغییر خواص  فضاهاي خالی کاتیون

هاي سدیم با ورود به ساختار شیشه سیلیکاتی باعث گسستگی اتصاالت می شود بطوریکه تعداد 

  ) 7-1شکل( اکسیژن هاي تک اتصال افزایش می یابد.

   
  (الف)

  
  (ب)

  خالص سدیم سیلیکاتی شهشیخالص و  بوروسیلیکاتی نمایش دو بعدي شبکه شیشه الف))7-1شکل(

  سدیم سیلیکاتی شیشه و سدیم بوروسیلیکاتی شبکه شیشهب) 



   یا در تشکیل لعاب اکسیدها در فاز آمورفسه گانه  نقش - 4- 1

  تشکیل شده اند: مواد اولیه شیشه ها از سه گروه اصلی از یا  لعابساختمان 

  )network former( شبکه ساز یا شیشه ساز -1

  )network modifierاصالح کننده ي شبکه( -2

  )network coformerکمک شبکه ساز یا واسطه( -3

هایی هستند با  و پایه شیشه یا لعاب را تشکیل می دهند و کاتیونن بندي شبکه سازها استخوا

) این 2- 1یکدیگر دارند. جدول( جذب بسیار قوي که میل و استعداد شدیدي نسبت بهانرژي پیوندي 

نامیده می شوند.  "شیشه ساز" یا "اکسیدهاي اسیدي" ه عنوانشبکه سازها در صنعت شیشه و لعاب ب

 یوجهی و یا مثلث لذا چند وجهی هایی که از اتصال آنها شبکه شیشه به وجود می آید در عمل چهار

گفته  "شبکه ساز"که می توانند این شبکه را بوجود آورند، ییها ر) به کاتیونوکاتیون بمثل می باشند(

   می باشند. 32OBو  2SiO می شود. عمده ترین شیشه سازها

ها یا اکسیدهاي آنها وجود دارند که  ، دسته اي دیگر از کاتیوندر مقابل اکسیدهاي شبکه ساز

مشهور می باشند، این کاتیون ها به طورکلی بزرگتر بوده و با یون  "ده شبکهاصالح کنن"اصطالحاً به

 4به وجود نیاورده و عدد کوردیناسیون آنها معموالً بیشتر از قوي جهت دار  هاي اکسیژن پیوند کواالن

که انرژي اتصال بسیار  را نام برد و قلیایی خاکی می باشد. از این دسته می توان اکسیدهاي قلیایی

هاي سدیم اکسید در  ) با وجود اکسیژنب -7-1مثالً سدیم اکسید در شیشه شکل(ضعیفی دارند. 

به  Si-O-Siجذب نموده و بنابراین پیوندهاي و یون هاي اکسیژن را  پاره شده سیستم، شبکه سیلیس

بعبارت دیگر سرهاي آزاد و پاره شده اي در شبکه بوجود می آید  تغییر می یابد. Si-O  O-Siصورت 

ها جاي می  که یون هاي سدیم به منظور خنثی نمودن بارهاي منفی حاصل در داخل حفرات و شکاف

ه و نقطه ذوب شدتضعیف  بکهبکه شیشه، نهایتاً شگیرد در نتیجه این عمل یعنی ایجاد شکاف در ش

کاتیون هایی که در مقایسه با قلیایی ها و قلیایی هاي خاکی داراي ظرفیت باالتر و  کاهش می یابد.



 4با عدد کوردیناسیونی سو در مواردي می توانند پیوندهاي کواالن ي هستندعدد کوردیناسیونی کمتر

ه و نقش شد Bیا Siیی از شبکه، جانشین شبکه سازهایی مانندها به وجود آورند، قادرند در قسمت

این کاتیون ها بطورکلی و به تنهایی توانایی ایجاد شیشه را نداشته بلکه به همراه آنها را ایفا کنند. 

  د. هایی از شبکه جانشین آنها شون شبکه سازهاي دیگر می توانند در قسمت

  به نقطه ذوب قدرت اتصال

m

OM

T
B -  

  نقطه ذوب

)( cTm
°

  

  قدرت اتصال

OMB -  

نام 

  اکسید

0,164 -0,122  

0,053  

0,078  

0,104-0,131  

0,095-0,119  

0,034  

0,023  

0,086  

0,059  

0,067  

0,013  

0,011  

0,015  

450  

1720  

1115  

570  

670  

1850  

2650  

795  

1475  

733  

2640  

2500  

1920  

119-89  

106  

108  

111-88  

112-90  

73  

81  

92  

103  

68  

37  

32  

33 

32OB  

2SiO  

2GeO  

52OP  

52OV  

2TiO  

2ZrO  

3MoO  

3WO  

2TeO  

MgO  

CaO  
BaO  

  ) نسبت استحکام اتصال تکی به نقطه ذوب3- 1جدول(



 اطالق می شود. "کمک شبکه ساز"یا "واسطهد هاي اکسی"اکسیدها به همین دلیل به این

) به هر حال نقش کاتیون ها در شبکه بطورکلی می تواند با توجه به ظرفیت، عدد 32oAl(مانند

پس مانند فاز شیشه ) 3- 1کوردیناسیون و استحکام پیوند بین کاتیون و اکسیژن مشخص شود. جدول(

برحسب وظیفه شان در لعاب به سه گروه تقسیم بندي می در لعاب مهم اکسیدهاي سازنده نقش  اي

ي هستند که در داخل حفره هاي شبکه قرار گرفته و آن را کم و امواد اولیه  "مبدل شبکه ها" شود.

 این گروه می باشند.مواد اولیه صلی ترین ا قلیایی ها و قلیایی خاکی اًکه عموم بیش پر می کنند

) توجه کنید مشخص می شود که این اکسیدها نیروي 3-1( ) و2- 1به جداول( اًاگر مجدد 

کوچکی  جذب کاتیونی و ظرفیت حداقل ولی شعاع یونی حداکثري دارند بعالوه داراي قدرت اتصال

کاتیون هاي مبدل شبکه داراي است. 0,011داراي عدد  CaO"نسبت به نقطه ذوب هستند مثال

 ها قدرت اتصال تري نسبت به شبکه سازها هستند و همچنین یون شدت حوضه ي نسبتاً ضعیف

نامیده می  ییدر صنعت لعاب به عنوان اکسیدهاي بازي یا قلیامواد اولیه کمتري با یکدیگر دارند. این 

می  …ها، تري در مورد وضعیت کاتیون ها، یون ) اطالعات دقیق3-1ند. بنابراین با توجه به جدول(شو

اطالعات می توان جهت تعیین و محاسبه فرمول لعاب،  این توانیم داشته باشیم. بنابراین با دانستن

این نکته توجه باید به  مشخص و تقسیم بندي نمود. ییهر یک از اکسیدها را به تنهاکرد  وظیفه و عمل

ذوب و تکمیل مذابی یک دست، پیش بینی نتایج  هنگامبه جهت پیچیدگی رفتاري اکسیدها که کرد 

تعادل  هنگامچندان دقیق نمی باشد زیرا با دیاگرام هاي دو، سه، چهار، پنچ تایی و حتی چند تایی در 

قاط مشاهده شده اویتکتیک، پریتکتیک و..... بسیار سخت برخورد می کنیم که تحلیل ن ترمودینامیکی

می باشد. از طرف دیگر دیاگرام ها نیز در شرایط ایده آل از نظر ترمودینامیکی به صورت تعادلی 

   :در صنعت امکان پذیر نیست. بعالوه پارامترهاي بسیار مهمی نظیر اًطراحی شده اند که عموم

  مواد اولیه  دانه بندي – 1

  شرایط تشکیل زمین شناسی کانه ها – 2



  حیط کورهمسرعت حرارت دهی  – 3

  اتمسفر محیط اکسیداسیونی، احیا یا خنثی در کوره – 4

  مواد اولیه بین  سرعت انتقال حرارت – 5

بطوریکه ناخالصی هاي موثر و غیر موثر که بشدت بر فرآیند ذوب تاثیر می گذارند.  – 6

  دستیابی به شرایط ایده آل را بسیار سخت می کنند.

  

  


