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Abstract  Keywords 
ویعتبر تصمیم السطح الخزفى والتقنیات المطبقھ , فتقار العمارة الخارجیة للمظھر الجمالى ھناك شیوع واضح ال

الل طرق تشكیل استغكما ان  .علیة مدخال جمالیا وقیمة مضافھ  لتصمیم االسطح الخزفیھ فى العمارة الخارجیة
عدم توافر دراسھ تربط بین وكذلك فإن  .إنتاج أجسام خزف حجري متزجج ذاتیا یمكن أنتاجھا صناعیا جدیدة في 

  .مظھر الخزف الحجرى واالحجار الطبیعیھ
یھدف البحث الى تقنین العالقھ بین تركیبات الخزف الحجرى والمظھر الجمالى لألحجار الطبیعیھ بحیث نصل الى 

والربط بینة وبین , الحجار الطبیعیة والذى اصبح شائع االستخدام فى اغلب منتجات البالطات الخزفیة مظھر ا
  . تقنیات الخزف الحجرى مثل تلوین الجسم والتزجج الذاتي للوصول الى تصنیف علمى مناسب لھذة العالقة

فى صناعھ البالطات الخزفیھ  مظھر االحجار الطبیعیھ من مصادر الھام المصممینان  تكمن اھمیة البحث في 
ومع ذلك لم توجد دراسھ لالھتمام بالتعمق فى مظھر االحجار الطبیعیھ وذلك من خالل تركیبات األجسام الخزفیة 

في مدي %  2-م  وذو المسامیة المنخفضة  صفر °1300-1200المنتجة في درجات الحرارة المتوسطة  من
  .الدرجات اللونیة المختلفة 

استخدام تقنیة , الكثیر من التقنیات مثل استخدام اجسام خزف حجرى ملونھ والخلط بین االلوان  فتضمن البحثو
واستغالل األحجام الحبیبة المختلفة للحصول على , االجسام المزججھ ، وذلك للدمج بین السطح الالمع والمطفأ 

  .مظھر بعض االحجار الطبیعیھ 
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  خزف حجرى ملون 
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Ceramics Tiles 

 
  

Paper received 11th July 2018,  Accepted 13th August  2018,  Published 1st of October 2018 
  

:Introduction  
ھر االحجار الطبیعیھ لھ تفضیل كبیر ومطلب من اصبح مظ

سواء فى االرضیات , المستھلك فى مجال انتاج البالطات الخزفیھ 
لما لھا من مظھر لونى وملمس یتمثل فى تعدد االلوان . او الحوائط 

فكان اتجاة معظم مصانع الخزف فى انتاج ھذة . والخطوط المختلفھ 
باعھ على البالطات كتقنیھ النوعیھ من التصمیمات من خالل الط

ولكن ھناك الكثیر من االضافات تظھر لنا ناحیة . تنفیذیھ وتصمیمھ 
فلسفیة وتكنولوجیا نابعة من طبیعة الخامات ومقوماتھا ومرتبطة 

الحداث تغییر كبیر فى , بالخبرات والدراسات والبحث فى كل تقنیة 
  .المظھر الخارجى للمنتج  

ألجسام الخزفیة لھا ) Self- Glazed(تى فمثال  تقنیة التزجج الذا
التي یتم فى اول . القدرة على محاكاة مظھر االحجار الطبیعیة 

حریق بتكوین طبقة زجاجیة تماثل مظھر الطالء الزجاجى الى حد 
وعند , كبیر، مما یكون لھ قیمة استخدامیة جمالیة واقتصادیة عالیة 

حلة واحدة یكون لة التوصل الى تركیبات ینتج فیھا الطالء فى مر
وقد أظھرت االبحاث أن . جانب اقتصادى كبیر فى االنتاج 

الجید السیرامیك المزجج ذاتیا یمكن تطویرة باالستقرار الحراري 
  .من خالل الجمع الصحیح بین المواد الخام ودرجات حرارة التسویة

ومن المعروف جیدا أن االستقرار الحراري الجید للخزف یمكن أن 
خالل المواد الموصلة للحرارة مثل كربید السیلیكون أو  یتحقق من

مواد كربونیة أو الجرافیت الحراري أو إنخفاض معامل التمدد 
مثل المواد السیلیكیة التي تتمثل (في معظم الحاالت  4-2الحراري 

مواد الكوردیریت أو مواد السیرامیك التي , في زجاج الكورتز 
  )  .أساسھا سیلیكات اللیثیوم 

ما أن الخزف الحجرى  یتمیز بمرونھ فى مراحل التشغیل ك
وتمیزة بالخصائص , المختلفھ مع الحریھ فى مجال التصمیم 

الجمالیھ بجانب مواصفاتھ فى المجاالت المختلفھ سواء كان فى 

وأستخداماتھا ,  Courseأو الخشن   Fineمجال الخزف الراقى 
وامكانیھ إنتاجھ , رى المتنوعھ فى المجال الفنى والصناعى والمعما

فى احجام متنوعھ تعطى الحریھ فى تنفیذ منتج باحجام مختلفة دون 
ا  ً حدوث تشوه نتیجھ للتصمیم ، كما یرتبط الخزف الحجري ارتباط

وال تتمیز منتجات الخزف .  كبیرا بالمنتجات الخزفیة المتنوعة
الحجري بلون معین مثلما فى منتجات البورسیالن الذي ینبغي أن 

كون بلون أبیض أو عاجي، لكن یتواجد الخزف الحجري بجانب ی
األبیض والعاجي بألوان أخرى من البني الفاتح أو المحمر أو لون 

  .الرماد
Statement of the problem 

  ویعتبر تصمیم , افتقار العمارة الخارجیة للمظھر الجمالى
جمالیا وقیمة السطح الخزفى والتقنیات المطبقھ علیة مدخال 

 .مضافھ  لتصمیم االسطح الخزفیھ فى العمارة الخارجیة
  استغالل طرق تشكیل جدیدة في إنتاج أجسام خزف حجري

 .متزجج ذاتیا یمكن أنتاجھا صناعیا 
  عدم توافر دراسھ تربط بین مظھر الخزف الحجرى واالحجار

  .الطبیعیھ
Objectives 

قھ بین تركیبات الخزف الحجرى یھدف البحث الى تقنین العال
مظھر  والمظھر الجمالى لألحجار الطبیعیھ بحیث نصل الى

االحجار الطبیعیة والذى اصبح شائع االستخدام فى اغلب منتجات 
والربط بینة وبین تقنیات الخزف الحجرى مثل , البالطات الخزفیة 

تلوین الجسم والتزجج الذاتي للوصول الى تصنیف علمى مناسب 
  . ة العالقةلھذ

:Study Significance 
  :تكمن اھمیة البحث في 
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مظھر االحجار الطبیعیھ من مصادر الھام المصممین فى صناعھ 
البالطات الخزفیھ ومع ذلك لم توجد دراسھ لالھتمام بالتعمق فى 

مظھر االحجار الطبیعیھ وذلك من خالل تركیبات األجسام الخزفیة 
م  وذو °1300-1200الحرارة المتوسطة  منالمنتجة في درجات 

في مدي الدرجات اللونیة %  2-المسامیة المنخفضة  صفر 
  .المختلفة 

فتضمن اھمیة البحث الكثیر من التقنیات مثل استخدام اجسام خزف 
استخدام تقنیة االجسام المزججھ , حجرى ملونھ والخلط بین االلوان 

واستغالل األحجام , أ ، وذلك للدمج بین السطح الالمع والمطف
  . للحصول على مظھر بعض االحجار الطبیعیھ الحبیبة المختلفة

Methodology 
  .یستخدم البحث المنھج التحلیلى والتجریبى 

Theoretical framework  
 األجسام الخزفیة الحجریة

  ) (ceramic Bodyتعریف الجسم الخزفي 
أو , یسیة مع مجموعة من الطینات االخرى ھو خلیط من طینة رئ

عدد من الطینات المخلوطة مع عدد من الخامات االخري یشكل 
ویحرق لیتوائم مع الغرض المصنوع من اجلھ والحصول على 

  .المنتج الخزفي المطلوب
والخامات االخرى تضاف بغرض تحسین خواص االجسام الخزفیة 

  )1(.  عینةاو للحصول على أجسام خزفیة ذات خصائص م
 العوامل المؤثرة على تكوین األجسام الخزفیة

  :تتأثر األجسام الخزفیة بعوامل كثیرة منھا األتي
طبیعة وكمیة المواد الخام الموجودة في التركیبات  .1

  .المطلوبة لألجسام 
  .الحالة الفیزیائیة للمواد الخام وخاصة الحجم الحبیبي  .2
  طریقة تحضیر المواد الخام  .3
  .یل طریقة التشك .4
 الحریق  .5
  )2( . معالجة السطح  .6

  تصنیف االجسام الخزفیة
تصنف االجسام الخزفیة تبعا لدرجات الحرارة او نسبة المسامیة او 

  الخ الى .....نوعیة االستخدام 
 الخزف األرضي      -1
 الخزف الحجري -2
  البورسلین -3

  )Stoneware Bodies(منتجات أجسام  الخزف الحجري 
زف الحجري حلقة الوصل بین منتجات تعتبر منتجات أجسام الخ

ومنتجات البورسلین )   Earthen ware(الخزف االرضي 
)Porcelain ( , فھو بطبیعتة مزجج أصم بالنسبة للماء وحتى

بالنسبة لألحماض كما أنة شدید الصالبة والكثافة سواء كان مغطي 
وللخزف الحجري الملون , بطالء زجاجي أو بدون طالء 

ة بجانب الممیزات الجمالیة وذلك حیث یمكن مواصفات تفصیلی
إنتاجة في مرحلة الحریق األول واالستغناء عن الطالء الزجاجي 

   )3(  .مع اكتساب مواصفات جمالیة وفنیة 
لذلك فھي أجسام خزفیة كثیفة تنضج في درجات حرارة اعلى من 

ذو بنیة معتمة ) °1300-1200(الخزف االرضي تتراوح بین  
لضوء تكاد تكون صماء وفي معظم االحیان یكون وغیر منفذة ل

مزججا وقد تصل درجة امتصاص الماء في بعض االنواع الراقیة 
   )4(   )% .5 -0( بین 

                                                             
1 - Grimshaw,rex,The Chemistry And Physics Of Clays and Allied Ceramic 

Materials,Ernest Benn Limited, London, Fourth Edition,1971,p15  

كلیة الفنون , رسالة دكتوراة "نظم إنتاج أواني طھو خزفیة من خامات محلیة ) "دكتور(أیمن على جودة   - 2

  64ص  – 2000 -حامعة حلوان –التطبیقیة 

  48ص –القاھرة –مكتبة األنجلو المصریة  – محمد سعید عبدهللا/ د -الخزف فن وعلم  - 3

4 - Norton.F.H,"Ceramics for the Artist Potter",Addison Wesley Publishing 

ومنتجاتة تتمیز بصالبتھا الشدیدة ویستخدم في ,مكسرة ناعم المع 
مثل المواسیر ) heavy(أغراض متنوعة من منتجات خزفیة ثقیلة 

مثل أواني الماثدة واألواني ) fine( راقیة  والقدور ومنتجات خزفیة
   )dense. ( )5(الفنیة متدرجا بذلك من أواني مسامیة الى مصمتة 

ویستخدم ایضا في صناعة أنابیب الصرف الصحي والعوازل 
وتقع تراكیب جسم الخزف . الكھربائیة واألدوات الصحیة وغیرھا 

متبلورة في الحجري في مجال معدن المولیت ومعادن السیلیكا ال
  .المنظومة الثالثیة 

وجسم الخزف الحجري ألوانة متنوعة تبعا لمكوناتة وخاماتة من 
وعادة ما تكون من الطینات , االمالح واألكاسید المكونة في الطفلة 

   )6(  .اللدنة دقیقة الحبیبات 
  أصل التسمیة بھذا االسم

إما  بالمراجع العربیة) Stoneware(یترجم المصطلح االنجلیزي 
وذلك لتشابة مظھرة " الخزف الزلطي" أو " بالخزف الحجري "

) Jasper(وخواص المنتج باالحجار الطبیعیة كما في الجاسبر 
الخزف الزلطي "وترجع الترجمة بالمصطلح ,) Basalt(والبازلت 

  .لتشابة مكسرة بمكسر الزلط ورنینة عندما یطرق 
   البالطات الخزفیة الحجریة

حیث تكون أجسام  -زفیة عالیة الصالبة والكثافة من المنتجات الخ
وتكون غالبا غیر مطلیة ویكون   -تلك البالطات كثیفة غیر مسامیة 

وتتشابة في خواصھا مع  –سطحھا  أملس ومكسرھا ناعم 
البورسلین إال أنھا تشكل من مواد طینیة لدنة بینما یصنع البورسلین 

  .د الحریق من الكاولینات النقیة وینتج جسم أبیض بع
حیث أحتواء  –أما البالطات من الخزف الحجري تكون عادة ملونة 

الخامات على نسبة من الشوائب والتي ینتج عنھا درجات لونیة بعد 
الحریق من درجات الرمادي أو البني القاتم أو درجات مائلة 

   )7(.  لألصفرار وغیرھا مما یعطي تنوع یمكن أستخدامة جمالیا 
الطینات على مواد مساعدة على الصھر في تركیبھا  كما تحتوي تلك

مثل الماغنسیا والجیر والمیكا ونسب من الفلسبار مما یساعد على 
تزجج الجسم بعد الحریق وأعطائة مواصفات الخزف الحجري 

  ) .م°1300-1200(المتزجج في مدي حراري 
وتستخدم بالطات الخزف الحجري في العمارة الداخلیة وأكثر 

لعمارة الخارجیة بمقاومتھا لفعل األحتكاك والتأكل مالئمة ل
والعوامل الجویة مما یجعلھا أفضل من الكثیر من الخامات للعمارة 

   )8(.  الخارجیة ویمكن األستفادة منھا في تجمیل الواجھات المعماریة
  

  :الخامات المستخدمة في إنتاج الخزف الحجري
لحجري من أھمھا تستخدم خامات مختلفة إلنتاج أجسام الخزف ا

الطفلة مع إضافة مواد أخرى مساعدة على الصھر ومواد مالئة، 
ویمكن توضیحھا في صنفیة ثالثیة لتركیبات األجسام الخزفیة 

المختلفة والتي تعطي صورة واضحة عن نسب الخامات المستخدمة 
في كل نوعیة وتتكون أجسام الخزف الحجري عامة من نسبة طفلة 

تتراوح ما ) الفلسبار(ب المادة المصھرة ونس)% 50ـ40(حوالي 
الى ) الكوارتز(في حین تصل نسبة المادة المالئة )% 20ـ10(بین 

وتحدد نسبة الطفلة والخامات األخرى المستخدمة تبعا )% 45ـ35(
لنسب أكاسید السیلیلكا واأللومنیا والقلویات المكونة لھا والتي تؤثر 

وباستخدام تلك  ة،على درجة حریق المنتج وخواصھ المختلف
الخامات یقع تركیب الخزف الحجري في مجال معدن المولیت أي 

أن جسم الخزف الحجري المحروق یحتوي على بلورات من معدن 
المولیت ونوع من معادن السیلیكا المتبلورة وكذلك مادة زجاجیة 

                                                                                                
company,USA,1956,P149  

5 - Singer,S,S"Industerial Ceramics"Chapman and Hall London,1963,p.394  

ة الیجاد أجسام متزججة جدیدة لمنتجات االدوات الصحیة في تقنین المواد الخام المحلی" محمد نبیل طة فودة - 6

  85ص-1993 –القاھرة  -جامعة حلوان -كلیة الفنون التطبیقة/ رسالة دكتوراة" مصر 

" الخزف الحجري في مصر وإمكانیة إستخدامة في األدوات المنزلیة) " دكتور(تھاني محمد نصر العادلي  - 7

  . 1979-جامعة حلوان  -كلیة الفنون التطبیقیة -ماجستیر

  )دكتور(تھاني محمد نصر العادلي  –بحث  - 8
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   )9(.  رابطة
وتحتوي خامات الطفلة بجانب معادن الطفلة من الكاولین 

ریللونیت على شوائب مختلفة أھمھا أكاسید الحدید والمنتمو
وكبریتات وكربونات الكالسیوم وأمالح الكلوریدات وغیرھا والتي 

لھا تأثیر مباشر على مواصفات الجسم الخزفي وعلى أساسھا یتم 
اختیار خام الطفلة تبًعا لدرجة نقاء الخامة ونوع المعدن المكون لھا 

ھا، فمثال إلنتاج نوعیات من وكمیة ونوع الشوائب الموجودة ب
الخزف الحجري األبیض یتطلب اختیار أنواع خالیة من الشوائب او 

  . االكاسید الملونة تحتوي على معدن الكاولینیت
وفي بعض األحیان تحتوي خامات الطفلة على نسبة من الشوائب 

تعمل كمساعد صھر أو كمواد مالئة تفید في استخدام الخامة 
ما یمكن خلط نوعین أو . اجة الى إضافات أخرىبمفردھا بدون الح

أكثر من خامات الطفلة للحصول على خواص طبیعیة معینة مثل 
إضافة طفلة لدنة الببنتونیت الى الكاولین لزیادة لدونتھ وتسھیل 

   )10(.  عملیة التشكیل 
ویستخدم الفلسبار بنوعیھ الصودیومي والبوتاسیومي كمادة مساعدة 

بات الخزف الحجري، وكثیرا ما یضاف على الصھر في تركی
بعض النسب من خامات أخرى مثل الماجنیزیت أو الطباشر أو 

الدولومیت لتحسین بعض الخواص كما في إنتاج الخزف الحجري 
الصحي والعوازل الكھربیة، كذلك یضاف أكسید الباریوم لتحسین 

  .مقاومة المنتج للقلویات والمعادن المنصھرة
د أخرى مساعدة على الصھر مثل صخور ویمكن استخدام موا

الجرانیت والبازلت والتلك والباریت وكذلك الخبث أو بعض بقایا 
   )11(.  الصناعة 

كمادة  grog)(ویضاف الكوارتز أو نسبة من الطفلة المحروقة 
مالئة في تركیب الخزف الحجري لتقلیل درجة انكماش الجسم بعد 

القطع الكبیرة لتالفي الحریق وتنظیم عملیة التجفیف خاصة في 
عیوب التجفیف من تشقق أو شروخ مع حفظ شكل المنتج من 

   )12(.  التشویھ أثناء عملیة الحریق
ویمكن إضافة بعض األكاسید في صورة خاماتھا مثل أكاسید 

وغیرھا للحصول على .. النحاس والكوبالت والمنجنیز والكروم
  .ألوان مختلف للمنتج

نعة لتحسین بعض الخواص وإعطاء كما تضاف بعض المواد المص
مواصفات خاصة مثلما في حالة إضافة الكوردیریت 

)(Cordierite  أوكربید السیلیكون)Silcon carbide ( لتحسین
  . الخواص الحراریة والكھربیة

وتراعي خواص جمیع المواد المضافة وتأثیرھا على األجسام 
واصفات الخزفیة حیث تؤدي بعض اإلضافات الى تحسین بعض الم

مع تأثیر عكسي على مواصفات أخرى وذلك كما في حالة إضافة 
كریونات الكالسیوم التي تضاف لتقلل من نسبة انكماش المنتج 

وخفض درجة حرارة الحریق وتحسین التصاق الطالء الزجاجي 
بالجسم الخزفي إال أنھا في نفس الوقت تزید المسامیة وتقل التحمل 

   )13(    .المیكانیكي
نوع مساعد الصھر المستخدم واإلضافات المختلفة في  ویؤثر

تركیبات الجسم الخزفي على كمیة المولیت المتكونة بعد الحریق 
ونوع المادة الزجاجیة في الجسم المحروق والتي تؤثر بالتالي على 
خواص الجسم المیكانیكیة والحراریة والكھربیة ومقاومتھا 

  .للكیماویات
  المستخدمة في البحث) lxesFu(المواد الخام الصھارة 

                                                             
استخدام بعض المخلفات الصناعیة كمساعدات صھر فى االجسام الخزفیة ) " دكتور(عبدالوھاب محمد ى نھ - 9

  80, 79ص– 2013 –حلوان  –فنون تطبیقیة  –دكتوراة  –

  6ص -ماجستیر -) دكتور(تھاني محمد نصر العادلي   - مرجع سابق  - 10

  8ص  –ماجستیر -) دكتور(مرجع سابق ، تھاني  محمد نصر لعادلي  - 11

12 - Hamer,Frank and Sanet, " The Potter's Dictionary of Materials and Techniques" 

pit Man Publishing,London/1975/P.150(  

13 - Hamer,Frank and Sanet, " The Potter's Dictionary of Materials and Techniques" 

pit Man Publishing,London/P.150/1977  

  الفلسبار 
مع كمیات متنوعة من   Alumina Silicateھو سیلیكات األلومنیا 

وأغلب مكوناتھ توجد فى . الصودیوم والبوتاسیوم أو الكالسیوم 
المتحولة والرسوبیة , والناریة , الصخور البركانیة 

Sedimentary Deposit    وتوجد بعض األنواع منھ ھى:-   
  K2O.AL2O3.6SiO2) األرثوكلیز ( لسبار البوتاسیومى الف -
  Na2O. AL2O3.6SiO2) األلبیت( الفلسبار الصودیومى  -
  Cao .AL2O3. 2SiO2) األنوریثیت ( الفلسبار الجیرى  -
 BaO .AL2O3.2SiO2) السلزیان ( الفلسبار الباریومى  -

Celsain   
بل عادة یكون  وال یوجد أى معدن فلسبار نقى بمفرده فى الطبیعة

كخلیط أى منھما مع األخر فالفلسبار البوتاسیومى كثیرا مایحتوى 
فى % 3.5% 2.5على أكسید الصودیوم فیھ عادة یكون مابین 

بینما الفلسبار الصودیومى یكون محتوى أكسید البوتاسیوم , الوزن 
) الكالسیومى ( من الوزن والفلسبار الجیرى % 3.2الى 0.5فیھ 

   )14(.  لى نسبة عالیة من أكسید الصودیوم عامة یحتوى ع
 Melting(ویعمل الفلسبار كمساعد صھر لخفض درجة األنصھار 

Point ( للتركیب وتكوین الطور الزجاجي .  
ب  ات التركی ادة رابطة لجزیئ ة كم كما تعمل مساعدات الصھر عام
ات حرارة  ي درج ة ف ادة زجاجی ام بم ات والمس الء الفراغ ث تم حی

ض مالئمة وتفاع ع بع ورتز أو م ل الك ات األخرى مث لھا مع المكون
ة  ض درج ى خف ل عل ث یعم ودیوم حی ل الص بارات مث واع الفلس أن

  .الحرارة أكثر 
دقائق  ین ال افات  ب رب المس م نتیجة ق اش الجس وینتج عن ذلك أنكم
ورتز  ات والك ن الطین ات م اقي المكون ع ب والتي ینتج عن التفاعل م

تخدم ھام كمساعد صھر حیث أختالف وأختیار نوعین الفلسبار المس
   )15(.  التفاعل وتأثیرة على النتیجة النھائیة 

  :مظھر الصخور وتركیبھا 
ي  خور فھ ن الص ة م طح األرض بأكمل ون س دة یتك ر الوح تعتب

ك یة وتل طح القشرة االرض ن س لب م  االساسیة المكونة للجزء الص
ى درجة البتھا وف ى ص ا وف ي لونھ ھا ف ن بعض ف ع  الصخور تختل

تماسكھا ونفاذیتھا وشكلھا وتدخل المعادن في تركیب الصخور على 
والي  ا ح دن إال أن  200ھیئة تجمعات من جزئیاتھا ویعرف منھ مع

عددا قلیال منھا ھو الذي لھ أھمیة في تكوین الصخور ولھ أثر أیضا 
اني  كال ث ن أش في شكل ولون الصخور وتأتى السیلیكا وھى شكل م

ي مق یلیكون ف ید الس أن أكس در ب ادن ویق ك المع ة تل ن %  59دم م
  )16( . صخور القشرة األرضیة یتكون من السیلیكا

نشأت الصخور وتكونت منذ األبد من إندفاعات الصھارة الصخریة 
ا( اطن االرض) الماجم ن ب واع . م ة أول أن خور الناری ر الص وتعتب

ا  ن الصخور وھم وعین االخرین م د الن ا بع ون فیم م تك الصخور ث
   )17(.  رسوبیة والصخور المتحولة الصخور ال

ذة  و م ھ ة وأھ ات الحی تتكون الصخور من معادن بمعزل عن الكائن
د  وم والحدی جین وااللمنی ي االكس ادن ھ ة للمع ر المكون العناص

  الخ .....والصودیوم والمغنسیوم والبوتاسیوم والكالسیوم 
ؤ  ري واللؤل م الحج ي الفح وي فھ ل العض وارد ذات األص ا الم أم

   )18(.  ھرمان واالحجار الكریمة والك
لذلك تتركب القشرة األرضیة من صخور مختلفة یمكن تقسیمھا إلى 

  :قسمین رئیسیین 
                                                             

 -جامعھ حلوان  –كلیھ الفنون التطبیقیة  –)دكتور( تھاني العادلي -الجزء الثاني " كتاب فصول في الخزف" - 14

2001  

مي في منھجیة لتصمیم البالطات الخزفیة تتوافق مع الطرق المتقدمة لألنتاج الك" أحمد مكي عامر شاھین  - 15

  55ص -1999 -جامعة حلوان -كلیة الفنون التطبیقیة -رسالة ماجستیر" مصر 

، الجغرفیا الطبیعیة ،مكتبة األنجلو المصریة ، القاھرة، أستاذ بمعھد علوم  )دكتور(محمد سامى عسل - 16

  .88ص ، 1984األرض والتكنولوجیا ، الجزائر ، 

 -  التطبیقیة االرض علوم قسم / العلوم كلیة "المعدني افواالستكش المناجم جیولوجیا"زراك عطیة غازي - 17

  17ص   .2014 –) العراق(تكریت  جامعة

  )P.116/1998/على غانم ,حسن أبو سمور/المدخل الي علم الجغرافیة الطبیعیة( - 18
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ون ) Organic(صخور عضویة  -1 ي تتك وھى مواد صخریة والت
  . من بقایا حیوان أو نبات كأجزاء النبات وعظام الحیوانات

ویة  -2 ر عض خور غی وا) InOrganic(ص ا الم د بھ ي ویقص د الت
ات  وان أو النب ان أو الحی ا اإلنس ن بقای تقلة ع تكونت في الطبیعة مس

   )19( . كالصخور الجرانیتیة والبازلتیة 
ذة  ة لھ دات البنائی ا الوح تتكون الصخور من المعادن التي تعتبر إنھ

ر دنیین أو أكث ع مع ون تجم االت , الصخور فتتك ن الح ر م ي كثی وف
ادن  ن المع دد م ن ع ادن تتشكل الصخور م ن عشرة مع ل ع . ال یق

رة  طح القش ن س عة م احة واس غل مس ادن یش واع المع ض أن وبع
دن  بس ومع دن الج ل مع ا مث رة منھ احة كبی ي مس یة وتغط األرض

وبعض ھذة المعادن تشكل طبقات او تراكیب صخریة . الدولومیت 
دن  ن مع اص م كل خ ون بش ة وتتك واسعة تعرف بالصخور الجیری

   )NaCl  .()20(ملح الطعام ومعدن )  CaCO3(الكالسیت 
یوجد أنواع كثیرة مختلفة من الصخور وقد یوجد تشابھات  شائعھ 
بین بعض الصخور ولكن في الطبیعة كل نوع من الصخور معقد 

وعلى سبیل المثال وجود تدرج . في تركیبة بالنسبة ألي صخر أخر 
والحجر الطیني ) sandstone(وتشابة بین الحجر الرملي 

ودقائق ) sandy(بإحتوائھم على دقائق الرمال ) shale(الصفائحي 
والجابرو ) granite(وأیضا بین الجرانیت ) shale(الطینة 

)gabbro . ( وباآلضافة إلى ذلك قد یوجد تنوع في المظھر
 .الخارجي لنوع صخر واحد 

المعادن المكونة للصخور لھا أشكال مختلفة قد تكون مستدیرة أو 
ت المعادن التي تجمعت مكونة ھذا الصخر غیر منتظمة ، ومجموعا

بالتالي (مترابطة معا ال تتفكك أبدا بإي عوامل طبیعیة تمر علیھا 
،  مثل صخر الجرانیت المكون من ) الرمال والطینة لیست صخور

والمسكوفیت )  feldspar(والفلسبار ) quartz(الكورتز
)muscovite (د مثل والبیوتیت ، أو قد تكون مكونة من معدن واح

   )21( . الكورتز المكون للرمال  

   

  
حبیبات یوضح حبیبات الكورتز الدائریة المنتظمة وال) 1(شكل 

  الغیر منتظمةالمكونة صخر الجرانیت 
                                                             

 ،1988، أسس الجغرافیا الطبیعیة ، منشأة المعارف باإلسكندریة ، )دكتور(یسرى عبد الرازق الجوھرى - 19

  . 97ص 

  )P.225/2000/میشیل كامل عطاهللا/أساسیات الجیولوجیا( - 20

21 - Eileen Van der Flier-Keller and William J. McMillan“The Identification  Of 

Common Rocks"Information Circular 1987, Province of British Columbia  Ministry of 

Energy, Mines and Petroleum Resources MINERAL RESOURCES DIVISION - Geological 

Survey Branch – p3  

  
یوضح مقاطع متباینة ألنواع الصخور الناریة حسب نوع ) 2(شكل 

  .وشكل المعادن المكونة لھا وحالة التبلور 
   تصنیف الصخور

أتھا یمكن  لھا ونش ب أص ر حس ت الحاض ي الوق خور ف تقسیم الص
  :وتكوینھا الى ثالثة أنواع 

  )Igneous Rosks(الصخور الناریة  -1
  )Sedimentary Rocks(الصخور الرسوبیة  -2
  )Metamorphic Rocks(الصخور المتحولة -3

  )Igneous Rocks(الصخور الناریة 
( صھیر الناري الصخور الناریة ھي  التي تكونت من تصلب ال

magma ( داخل طبقات القشرة االرضیة أو فوق سطحھا بعد
خروج الصھیر على السطح من خالل مناطق الضعف في القشرة 

 تحت تحدث أن وممكن ،التبلور تسمى العملیة، ھذه, االرضیة 
او ما یعرف بالماجما او  –وھذا الصھیر . أیضا  األرض سطح
صھرة قادمة من طبقة المانتل عبارة عن مواد معدنیة من - الالفا

  .باتجاة القشرة األرضیة
دالت  ویتوقف نوع الصخور الناریة على مكونات ھذا الصھیر ومع

ى , تبریدة وعلى نوع الغازات المصاحبة لة  فمعدل التبرید یؤثر عل
د , معدل تبلورھا وبالتالي على حجم ونمو البلورات  ك نج ى ذل وعل

عنة صخور دقیقة البلورات أو قد  التبرید السریع على السطح  ینتج
اجي  , )glassy(تكون خالیة من البلورات بحیث تأخذ المظھر الزج

د  ون ق ة یك ات فأن ن الحبیب ت خش ون الجرانی ذي یك ھیر ال ا الص أم
استغرق عشرات االالف من السنیین لكي یبرد عند أعماق بعیدة في 

دان  اني واألوبیس اج البرك ع الزج ال م س الح ذي القشرة على عك ال
  .تكون من صھیر قلیل الغازات برد بسرعة فوق سطح مكشوف 

وتختلف أنواع الصخور الناریة تبعا لكمیات السیلیكا في الصخر أو 
ا  بع بھ ة التش ا لدرج ادن , تبع واع المع ث أن ن حی ف م ذلك تختل وك

المكونة لھا ومن حیث اللون الذي یرتبط أساسا بالمعادن التي یتكون 
   )22(.  منھا الصخر

ى  ھورة عل د خروج مص ومن الصخور الناریة ما تجمد بسرعة عن
ا , سطح االرض دفاع الماجم یل )  Magma(نتیجة ان یابھا كس وإنس

ة  م بركانی ة حم ى ھیئ متدفق من البراكین أو أن تقذف في الھواء عل
ة  القرب من طح االرض أو ب ى س لب عل ث تتص اني حی اد برك ورم

ة ) بالصخور البركانیة( وتعرف تلك الصخور  وتكون بنیتھا زجاجی
   )23(.  او دقیقة البلورات ومنھا حجر البازلت

ة  خور الناری ة الص ن أمثل ابرو , م ت والج ت والبازل الجرانی
   )24(.  والسیانایت والریوالیت 

  :نسیج الصخر الناري
م  ً لحج ا یعرف النسیج بأنة وصف المظھر الكلي للصخر الناري تبع

كالھا ا وأش ا وترتیبھ یة , بلورتھ ة األساس یج العالق س النس ویعك
                                                             

  )31ص /1996/محمد صبري محسوب سلیم/الجغرافیا الطبیعیة أسس ومفاھیم حدیثة ( - 22

  )8ص -2001 –القاھرة - تھاني العادلي/ د.أ –) الجزء االول( فصول في الخزف ( - 23

  )228ص /2000/میشیل كامل عطاهللا/أساسیات الجیولوجیا( - 24
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ویلعب التركیب الكیمیائي والمعدني , والمتبادلة بین بلورات المعادن
ا ة وترتیبھ م بلورات تالف حج ي اخ ً ف ا ً ھام ة دورا خور الناری , للص

   )25(.  ة تبلور معادن الصھارةویتوقف ھذا على سرع
تنشأ ھذه الصفات نتیجة تبلور المعادن من الصھار وتراكمھا على ف

  .بعضھا أو التحامھا مع بعضھا بطرق وأنماط مختلفة
  تقسیم أنسجة الصخور الناریة

  :تنقسم إلى 
  النسیج الدقیق الناعم -1

ھیر  دفق الص بب ت ً بس دا ة ج ورات دقیق یج ذو بل ذا النس ون ھ ویك
ة ال ن أمثلت صخري على سطح االرض وبرودتة بصورة سریعة وم

  ) 26(.  البازلت والریوالیت
ا  ن تمیزھ دا ال یمك ة ج ا دقیق دقیق حبیباتھ یج ال خور ذات النس الص

ورغم انة ال یمكن تحدید المعادن المكونة للصخور . بالعین المجردة
اتح , ذات النسیج الدقیق ون ف فأنة یمكن تصنیفھا الى صخور ذات ل

وباستعمال ھذة الطریقة للتصنیف نجد الصخور .أو متوسط أو غامق
د  ر الحدی ذات اللون الفاتح ھي تلك المتكونة من معادن سیلیكات غی

  ) 27.  (والماغنسیوم 
  النسیج الخشن-2

ون  وف األرض،وتك ي ج ورت ف ردت وتبل ي ب خور الت ل الص ویمث
ب  زت بترتی م وتمی رة الحج اص  نتیجة لذلك بلورات خشنة أو كبی خ

ا,  )28( م تقریب ث , تبدو على ھیئة كتل متراصة تتساوي في الحج حی
ردة  العین المج ا ب ي تحتویھ ادن الت د المع ن تحدی را الن . یمك ونظ

طح  الصخور ذات النسیج الخشن تنشأ عادة عند أعماق كبیرة من س
ة للصخور . االرض  فأن تكشفھا على السطح ینتج عن إزالة التعری

ا وا ت فوقھ ي كان ھیرالت ة الص یط بغرف ت تح ي كان ة . لت ن أمثلت وم
  .صخور الجرانیت والجابرو والسیانیت

ر  ق كبی ى عم ودة عل ھیر الموج ن الص رة م ل الكبی ب الكت وقد تتطل
وحیث أن معادن الصھیر . عشرات أالف أو مالیین السنین لتتصلب

ن  رة م ا كبی ھا أحجام ون بعض د یك دة فق دالت واح لب بمع ال تتص
رت . یبدأ بعضھا األخر في التبلرالبلورات قبل ان  دث أن تغی فلو ح

رة ورات كبی ى بل وي عل ھیر یحت ن الص ة م ر لكمی ة التبل أن , بیئ ك
رد  ة یب ن الالب ھر م زء المنص أن الج ثال ف طح م ى الس عد عل تص

ي . بسرعة ورة ف رة مغم والنسیج الناتج الذي یتكون من بلورات كبی
ي البلورات الكبیرة وتسم. وسط من البلورات یسمى بالنسیج المتباین
ة(في مثل ھذا الصخر بالبلورات الموروثة  الم ) بلوث مى ھ ا یس بینم

ذي یتصف . البلورات الدقیقة بالكتلة االساسیة  مى الصخر ال وویس
   )29(.  بھذا النسیج بالصخر ذي النسیج المتباین 

  :النسیج الزجاجي -3
ھ اجيء للص ریع والمف د الس ة التبری یج نتیج ذا النس ون ھ ارة ویتك

ً , الصخریة ا ات وقت ي لألیون وحیث أن ھذا النوع من التبرید ال یعط
  .كافیا لتكوین بنیة بلوریة

راكین  ث , أثناء اندالع الب و حی ى الج ھرة ال ذف الصخور المنص تق
رعة  رد بس یجا . تب ة نس خور المتكون ب الص ة تكس ذة الطریق وبھ

ً كافیا حیث أن الزجاج یتكون عندما ال تعطى االیونات وق. زجاجیا تا
ة ة مرتب ن الصخور ذات . لتتحد وتكون بنیة بلوری ائع م النوع الش ف

اج  ظفة زج النسیج الزجاجي ھو األوبسیدیان یشبة في مظھرة أي ش
  ) 30(.  غامقة من صنع االنسان 

  :النسیج المجھري-4
ا  تج عنھ ا ین ة مم ھارة الصخریة بسرعة فائق رودة الص ن ب وینتج م

ً ال   .یمكن رؤیتھا إال بالمجھر بلورات معینة صغیرة جدا

                                                             
  228ص  –میشیل كامل عطاهللا  -المرجع السابق   - 25

  )25/7/2009/مقاالت علمیة أبحاث علمیة اخبار علوم (. مرجع سابق  - 26

  78كتاب االرض . مرجع سابق  - 27

  )P.228/2000/میشیل كامل عطاهللا/أساسیات الجیولوجیا( - 28

  80كتاب االرض ص. مرجع سابق  - 29

  80كتاب االرض ص . ق مرجع ساب - 30

  :النسیج االسفنجي-5
ن  رة م ة كبی ى كمی خریة عل ھارة الص وي الص دما تحت ون عن ویتك
د  م تفق ھارة ث ي داخل الص الغازات التي تظھر على صورة فقاقیع ف

  ) 31(.  الصھارة ھذة الفقاعات ومن األمثلة علیة حجر الخفاف

  
  ي صخر البیومسالنسیج االسفنجي ف

  
  النسیج الزجاجي في صخر األوبسیدان

  
  النسیج الدقیق في صخر البازلت

  
  النسیج الخشن في صخر الجرانیت

  توضح أنواع النسیج المختلفة للصخور الناریة) 1(صورة 
  

                                                             
  )P.228/2000/میشیل كامل عطاهللا/أساسیات الجیولوجیا( - 31
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نماذج المجھریة التي توضح مظھر بعض الصخور بعض ال
  PPL ,XPL ) 32(المختلفة مصورة بتقنیتي  

 البازلت

   

   
.  توضح مقاطع لصخر البازلت تحت المجھر) 2(مجموعة صور 

)33(   
   (granite)جرانیت 

     

     
.  توضح مقاطع لصخر الجرانیت تحت المجھر ) 3(مجموعة صور 

)34(   
  )gabbro(الجابرو 

  
)              حبیبات خشنة( صخر جابرو 

  
  )حبیبات ناعمة إلى متوسطة( جابرو 

                                                             
32 - ppl )Partially Polarized Light ( ھو تصویر بالضوء المستقطب بشكل جزئي 

33 - Atlas Of Agneous Rocks And Their Textures" "W.S.Mackenzie, C.H.Donaldson& 

C.Guilford –1982-London  

  رجع السابقالم - 34

  
  )حبیبات خشنة( صخر جابرو 

  أخضر داكنمرقش بلون رمادي فاتح و

  
  )حبیبات متوسطة( جابرو 

 .مرقش بلون أبیض ورمادي فاتح وأخضر داكن 
توضح مقاطع لصخر الجابرو بأحجام حبیبیھ ) 4(مجموعة صور 

   )35(.  والوان مختلفة 
  التجربة العملیة

تم تكوین تركیبة خزف حجري أبیض مكون من البولكلي والكاولین 
  والفلسبار الصودیومي والرمل بالنسب االتیة

  یوضح تركیب الخزف الحجري المقترحة)  1(جدول 
 نسبة التركیبة

 الخامات
% 

 15 بولكلي 
 10 كاولین

 65 فلسبار صودیومي
 10 رمل

ثم إضافة نسبة من الصبغات الملونة لتلوین الجسم الخزفي للحصول 
على درجات لونیة متعددة حسب نسبة الصبغات المضافة الیة ، بعد 

یة الملونة في عمل تصمیمات متنوعة  ذلك تستخدم األجسام الخزف
تحاكي مظھر األحجار الطبیعیة  التي تغني عن أستخدام معالجات 

ومن الصبغات التي أضیفت إلى األجسام المختارة  ، الروز . السطح
  . واألسود واألزرق واألصفر والبني 

 : ظروف التشغیل 
بل إضافة أي صبغات إلیھا جم  من التركیبة ق 2500تم وزن 

مع إضافة ماء إلى . كیلو جرام   2,5ووضعھا بطاحونة الكور سعھ 
جم خامة  2500جم لكل  1400أي إضافة % 56التركیبة  بنسبة 

وھي التراي بولي ) مواد لتحسین الزوجة(ونسبة من المواد المشتتة 
ثم طحن كل المكونات حتى . جم  12,5أي % 0,5فوسفات بنسبة 

جم لكل  0,5الطحن والوصول إلى نسبة راسب مناسبة حوالي   تمام
بعد تمام الطحن . ساعھ  16جم للتركیبة   وكان زمن الطحن  100

) جم 300(وضبط الراسب أخذت كمیات من الخامة السائلة حوالي 
)   2( لكل لون وإضافة نسبة الصبغات المذكورة بالجدول رقم 

دقائق  10بطاحونة الكور لمدة لتلوین التركیبھ وطحنھا مرة أخري 
م  ثم سحقھا حسب الطریقة °120ثم تجفیفھا بمجفف عند 

                                                             
الھیئة " الصخور من المنشأ والتكوین إلى الحضارة والعمارة والفنون ) " دكتور(محمد عبدالمقصود  - 35

  2007-المصریة للكتاب 
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  . دقیقة  60م في زمن حریق °1205والحریق عند بار  110المستخدمة في التشكیل  والكبس بمكبس ھیدرولكي عند 
  لمئویة یوضح نسبة الصبغات المضافة على التركیبة المذكور بالنسبة ا)  2(جدول رقم 

 رقم التركیبة   
 الخامات

1  2 3 4 5 6  7 8 

 -  -  0.6 -  -  -  -  2.0 صبغھ روز
 -  0.15 -  0.4 -  -  1.2 0.1 صبغة أسود
 1.0 2.0 -  -  -  -  -  1.2 صبغة أزرق
 -  -  -  -  0.5 1.0 -  -  صبغة أصفر
 -  -  1.0 -  0.7 -  -  -  صبغة بني

  
  التشكیل

الغرض من كل المعالجات والتجھیزات السابق إجراءھا على 
بالمكبس )  Shaping(عدادھا لعملیة التشكیل الخامات األولیة ھو إ

الھیدرولیكي التي یتم فیھا إكساب الجسم المشكل الھیئة الھندسیة 
)Geometric Form ( التي سیكون علیھا بعد تحولھ، من خالل

الحرق، إلى منتج سیرامیكي نھائي یملك كافة الصفات الالزمة 
  .الستخدامھ في مجاالت تطبیقیة بعینھا

 Pressing process(لمتتابعة لعملیة الكبس الخطوات ا
sequence (  

كما في كل العملیات التكنولوجیة، ھناك خطوات متتابعة   
  . منضبطة التزامن

الصینیة السفلى للقالب في موضعھا الصحیح مكونة مع  -1
  .اإلطار الجانبي صندوق القالب، والصینیة العلیا مرتفعة

الخلطة لیمأل  بحبیبات Die feederیأتي مغذي القالب  -2
الصندوق، وفي نفس الوقت یدفع البالطة السابق كبسھا إلى 

 . األمام
الصینیة العلیا للقالب تھبط لعمل الضغط األولي  -3

)Prepressing.( 
تتحرك الصینیة العلیا ألعلى لتسمح للھواء المضغوط  -4

 ).Deairing(بالخروج 
تھبط الصینیة العلیا مرة أخرى لممارسة الضغط األقصى  -5

 ).Final pressing(نھائيال
الحاملة للبالطة (تتحرك كل من الصینیة العلیا والسفلى  -6

إلى أعلى، یأتي مغذي القالب بالخلطة فیدفع إلى ) المكبوسة
األمام البالطة المكبوسة، على الفور تھبط الصینیة السفلیة 

 . لموضعھا مكونة الصندوق لیستقبل من جدید حبیبات الخلطة
 . ابقة بنفس تتابعھاتكرر الخطوات الس -7

إلى أسفل، لھذا یلزم ) Good face(عادة یتم كبس البالطة ووجھھا 
بعد خروجھا من القالب ودفعھا إلى األمام أن یتم استعدالھا قبل 

) Trimming & cleaning(إجراء عملیات التھذیب والتنظیف 
یعني ھذا أن أي زخارف سواء كانت غائرة . وإرسالھا إلى المجفف

)Engraves ( أو بارزة)Embossing ( یراد عملھا على سطح
  . البالطة یجب أن تتم بواسطة الصینیة السفلیة للقالب

  
 . نموذج لقالب بمكوناتھ المختلفة یتعرض لكبس مزدوج ) 3(شكل 

      
)                   2(عینة رقم )               1(عینة رقم 

       
  )4(عینة رقم                ) 3(عینة رقم 

      
)  6(عینة رقم )               5(عینة رقم 

       
  )8(عینة رقم )                 7(عینة رقم 

توضح الدرجات اللونیة الناتجة لتركیبات ) 5(مجموعة صور رقم 
  8رقم إلي  1األجسام الملونة من رقم 
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 تجارب التصمیمات والتأثیرات الفنیة
تم أستخدام األجسام الخزفیة الملونة الناتجة بالدراسة في عمل 

تصمیمات وتأثیرات جمالیة على سطح البالطة من خالل التشكیل 
. والتي تستخدم وظیفیا في مجال العمارة سؤاء داخلیا أو خارجیا 

تصمیمات أو  بحیث یمكن األستغناء عن معالجات السطح بطبع
إعطاء تأثیرات زخرفیة أو تطبیق طالء زجاجي حیث أن الجسم 

  .    مزجج ذاتیا نتیجة الدراسة 
والتجارب التي قام بھا فریق البحث لعمل التصمیمات إعتمدت على 

  : ما یلي 
إستخدام المساحیق الناعمة جدا للجسم الخزفي الملون في عمل  -1

  تأثیرات جمالیة
لمساحیق األجسام الخزفیة مختلفة  إستخدام أحجام حبیبة -2

 .الملونة
التجربة األولي إستخدام المساحیق الناعمة جدا للجسم الخزفي 

 الملون في عمل تأثیرات جمالیة
بعد تلوین الجسم الخزفي بألوان متعددة والموضحة في جدول رقم 

م تم سحقھا جیدا °120یتم تجفیفھا  في المجفف عند درجة ) 2(
ثم نخل الجسم الملون % 6- 5الرطوبة بھا بحیث تكون  وضبط نسبة

لیخرج مسحوق ملون ذو ) میكرون  600(المسحوق بمنخل 
تم توزیع حیث . حبیبات ناعمة جدا وتكون جاھزة للكبس والتشكیل 

للحصول على التركیبات الملونة داخل المكبس الھیدرولیكي 
میمات إنتاجیا ویمكن تطبیق ھذة التصالتأثیرات الجمالیة المطلوبة 

عن طریق أقماع وشبكات من خاللھا یتم التحكم في تغذیة المكبس 
 .وتوزیع األجسام الملونة بصندوق القالب 

  
  .  )2،4،6،7،8(للتركیبات الملونة ارقام  توضح تأثیرات جمالیة وتصمیمة على سطح البالطات من المسحوق الملون) 6(صورة رقم 

          
  . ولون الجسم األصلي  )3،4،6،ملونة تركیبات على سطح البالطة من المسحوق الملون بالدمج بین تأثیرات جمالیة توضح ) 7(صورة رقم 

       
ولون ) 2،5،3(توضح تأثیرات جمالیة وتصمیمة على سطح البالطة من المسحوق الملون للتركیبات الملونة ) 8(مجموعة من الصور رقم 

  .صلي  الجسم األ

 
توضح مقاطع ملتقطة من التأثیرات التي تم عملھا باأللوان األبیض واألسود والرمادي واألصفر للتركیبات ) 9(مجموعة من الصور رقم 

  ولون الجسم األصلي) 2،1،3(
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  التجربة الثانیة
إستخدام أحجام حبیبة مختلفة لمساحیق األجسام الخزفیة  -2

 جمالیةالملونة للحصول على تأثیرات 
بعد إعداد األجسام الملونة وتجفیفھا یؤخذ جزء منھا ویتم تكسیره 

وسحقھ بحیث نحصل على أحجام حبیبیة كبیرة وصغیرة ومتوسطة 
الحجم من خاللھا یتم عمل تأثیرات تعتمد على تنوع األحجام الحبیبة 

  . للمسحوق الناتج مما یعطي تأثیرات جمالیة ممیزة

میكرون  4000ل األحجام الحبیبیة ھي والمناخل المستخدمة في عم
میكرون وذلك بعد ضبط نسبة الرطوبة  1000-میكرون  2000 –
)5-6 . (%  

بعد ذلك یتم خلط نسب من األحجام الحبیبة المختلفة ثم توزن منھا 
لیتم كبسھ بالمكبس الھیدرولیكي عند ) جم  60(مقدار وزن البالطة 

  . بار  110

       
  توضح تأثیرات جمالیة وتصمیمة على سطح البالط من تنوع األحجام الحبیبیة  للتركیبات الملونة) 10(م مجموعة صور رق

    
  توضح تأثیرات جمالیة وتصمیمة على سطح البالط من تنوع األحجام الحبیبیة  للتركیبات الملونة) 11(مجموعة صور رقم 

Results 
ھا الباحثة والتي أثبتت صحة تنوعت النتائج التي توصلت إلی - -1

الخزف الحجرى یناسب إنتاج تركیبات اجسام  الفروض في أن 
  % . ذات نسبة إمتصاص ماء تصل إلى صفر متزججة ذاتیا 

والمواد الصھارة بحد % 30استخدام الخامة اللدنة بحد أدني   -2
بالتركیبات المقترحة بالبحث لللتوصل إلى % 65أقصي 

  .تشوة في األجسام الناتجة  التزجج الذاتي دون حدوث
عمل قاعدة علمیة للربط بین التقنیات والمظھر الخارجى مما  -3

یوفر تنویع لمصممى الخزف للوصول لمنتجات ذات مظھر 
طبیعى مفضل للمستھلك مثل مظھر الصخور  والتي شملت 

 :األتي 
إستخدام المساحیق الناعمة جدا للجسم الخزفي الملون   -

 .جمالیة مختلفةفي عمل تأثیرات 
إستخدام أحجام حبیبة مختلفة لمساحیق األجسام الخزفیة  -

الملونة  لعمل منتجات یطلق علیھا الجرانیتات 
(Granites) 

نتائج األجسام الملونة المستخدم فیھا التقنیات التي بالدراسة    -4
لما تتمیز بمظھر طبیعي ممیز ) وخارجیا –داخلیا (تستخدم معماریا 

  .بعض الصخور الطبیعیةیشبة مظھر
Recommendations  

األھتمام بصناعة بالط الخزف الحجري المزجج ذاتیا في مجال  -
الصناعة لما لة من قیمة إقتصادیة عالیة في توفیر تطبیق 

الطالء الزجاجي والطباعھ والمعالجات السطحیة المطبقة علیھ 
 . للوصول إلى منتج صناعي بأقل تكلفة 

ام بالدراسات البحثیة التي تبحث في تكنولوجیا تشكیل األھتم -
لمعاجة السطح ) البورسلین تجاریا( بالط الخزف الحجري 

وعمل تأثیرات فنیة وجمالیا متمیزة یمكن األستفادة منھا  في 
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 . مجال الصناعة 
األستفادة بعمل أحجام حبیبیة مختلفة لمسحوق الكبس لعمل  -

 .ادة منھا صناعیا تاثیرات تشبة الجرانیت واألستف
األھتمام  بالدراسات البحثیة في تلوین األجسام الخزفیة  -

واألستفادة منھا في صناعة بالط السیرامیك للوصول إلى 
 .الجانب الجمالي الممیز 
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