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  التأثیرات اللون�ة والملمس�ة لمعالجة األسطح الخزف�ة

  ة طرابلسععالم / جام�ل�ة الفنون و اإل  إیناس الناطوح . ا 

  الملخص

لمعالجة األسطح  تناول ال�حث الموسوم �عنوان (التأثیرات اللون�ة والملمس�ة

)علي أهم�ة األسالیب المستخدمة في الحصول على تأثیرات اللون�ة  الخزف�ة

والملمس�ة لالرتقاء �الش�ل الخزفي والتطلع الستكمال رؤ�ة جمال�ة فن�ة لبناء 

ومعالجة أسطح األعمال الخزف�ة، من خالل االستفادة من �عض التأثیرات الملمس�ة 

د� إلى ظهورها في معالجة األسطح الخزف�ة في مراحلها واللون�ة واألس�اب التي تؤ 

المختلفة من خالل دور التقن�ات المستخدمة في إثراء أسطح األش�ال الخزف�ة، 

والتأكید على أهم�ة الطالءات الزجاج�ة في معالجه أسطحها، و إبراز العالقة بین 

ومعالجة العمل التأثیرات اللون�ة و الملمس�ة في بناء   الش�ل و اللون من خالل

توظیف اللون في الجسم الخزفي، و�عض  الخزفي . ومن خالل استعراضنا لم�احث

الملمس�ة الجمال�ة للطالءات الزجاج�ة واألس�اب المؤد�ة لظهورها،الي   التأثیرات

معالجات األسطح الخارج�ة الخزف�ة، محققة بذلك ال�عد التعبیر� الجمالي  جانب

ان�ة الحصول علي تأثیرات لون�ة وملمس�ة تتجلى لألسطح الخزف�ة من خالل إم�

فیها الق�م الجمال�ة عن طر�� توظیف التقن�ات المختلفة في معالجة سطوح الجسم 

الخزفي، وٕابراز دور األكاسید المعدن�ة واألص�اغ اللون�ة الخزف�ة من جانب الترا�� 

، ومنح بین عناصر وأجزاء العمل الخزفي من خالل التوحید الش�لي والجمالي

التكو�نات واألعمال الخزف�ة ق�مًا جمال�ة، وغنى فني �سهم في إنتاج أنواع متعددة 

لكل منها سمات وارتكازات تجعله مختلفًا عن غیره من الفنون   من األش�ال الخزف�ة

  .التش�یل�ة
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 : المعالجة السطح�ة، اللون، األكاسید المعدن�ة، التأثیرات. المفتاح�ةالكلمات 

  المقدمة 

فهي تخدم  لطالءات الزجاج�ة في جوهرها ط�قة زجاج�ة على سطح العمل الخزفي،ا

وظ�فتین  وهى المساعدة على سد مسام الجسم الفخار�، وٕاثراء أسطحه الخارجي 

بتأثیرات جمال�ة متنوعة، حیث تعتبر الطالءات الزجاج�ة عنصرا هاما في مجال 

واللمعان إلى جانب مقاومته للعوامل الخزف إلكساب العمل الخزفي الصال�ة والقوة 

الجو�ة الخارج�ة �ما تبدو أهمیته بوضوح من حیث �ونها المسئولة عن معالجة 

أسطح األعمال الخزف�ة و إعطاء الق�مة الجمال�ة للمظهر الخارجي لجم�ع المنتجات 

  الخزف�ة المجسمة والمسطحة �حیث تكون ذات تأثیر لونى وملمسي متعدد .

الخزفي یتكون من تأثیرات مختلفة النعومة للخشونة الزائدة وما "فسطح الش�ل 

بینهما، والسطح األملس �أتي عادة من الطالء الناضج جیدًا، أو�سبب تقن�ة الصقل 

الجیدة للطینة، أما السطح الخشن ف�م�ن أن ��ون خشنًا عضو�ًا نتیجة للمواد غیر 

افة مواد خشنة في ال�طانة الذائ�ة في الطالء الزجاجي أو الطین أو نتیجة إلض

�ما یتكون السطح الخشن  ،)1(المزججة ، أو في تر�ی�ة الطالء الزجاجي نفسه"

نتیجة  لطرق تطبی� الطالءات الزجاج�ة على السطح الفخار�، أومن جو الفرن 

ودرجات الحرارة ، و�ذلك �م�ن أن �ص�ح للطالء الزجاجي أسطح خشنة متوهجة 

وتحدث فقاق�ع مختلفة وحفر تش�ه األسطح البر�ان�ة،  ىسببها اإلضافات التي تغل

و�م�ن أ�ضا أن تتجمد األسطح وتتشق� أثناء عمل�ة الحر�� وذلك الختالف 

معامالت التمدد بین مواد الجسم والطالء أونتیجة التبر�د السر�ع؛ �ل هذه التأثیرات 

ألش�ال الملمس�ة في الطالءات الزجاج�ة �م�ن التح�م في ظهورها على أسطح ا

  .الخزف�ة من خالل تحدید أس�اب حدوثها والتح�م فیها �ش�ل مقصود
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في ال�حث الحالي �عض التأثیرات الملمس�ة واللون�ة واألس�اب  وسوف نستعرض

التي تؤد� لظهورها ومحاولة االستفادة منها في معالجات األسطح الخزف�ة في 

، والمرحلة الجافة، والمرحلة مراحلها المختلفة ( المرحلة الرط�ة، ومرحلة التجلید

الفخار�ة ) ، الرت�ا� العمل�ات الفن�ة في تصم�م الش�ل الخزفي �عوامل عدیدة 

تح�مها األسس والقوانین والنظر�ات اإلبداع�ة للف�ر اإلنساني فضًال عن جمال�ات 

الخامة وخواصها الك�م�ائ�ة والطب�ع�ة والمد� الحرار� المناسب لنوع�ة المنتج 

   .لذ� یتحدد من خاللها النوع�ة والمضمون في الش�ل ووظائفهالخزفي ا

  مش�لة ال�حث :

 ىفحسب، بل اتجه الخزف الحدیث  إل ةغراضا نفع�أ لم �عد الخزف المعاصر �حق� 

استخدام تقن�ات متعددة في بناء الش�ل الخزفي �اختالف نوع التقن�ات المستخدمة و 

العمل�ات األدائ�ة  فهي قد تستخدم عدة طرق في معالجة سطوح األعمال الخزف�ة 

في مراحلها المتعددة �الخدش أو الحفر، أو الصقل، أو�استخدام الطالء الزجاجي 

لخارج�ة �ش�ل �عطي ق�م جمال�ة للعمل ظهار السطوح اإوغیرها، والهدف منها 

  الخزفي.

فالمعالجات السطح�ة لألش�ال الخزف�ة مرت�طة ببن�ة الش�ل ومضمون العمل الفني 

المعتمد علي مرجع�ات حضار�ة وف�ر�ة ترت�� �الفنان نفسه ، لذلك �م�ننا في هذا 

ون�ة و ال�حث االستفادة من توظیف التقن�ات المتنوعة في الحصول علي تأثیرات ل

ملمس�ة في إنتاج أش�ال خزف�ة ذات طا�ع جمالي و�طرق مخبر�ة تش�ل مرتكز 

  و إثراء األش�ال الخزف�ة ضمن أسالیب فن�ة متمیزة . ءإلغنا
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في معالجة الش�ل الخزفي �م�ن الكشف عنها  ةوعل�ه هناك أسالیب و تأثیرات ممیز 

ة النهائ�ة للش�ل الخزفي و تسل�� الضوء علي دور التقن�ات الخزف�ة في تكو�ن البن�

  و بذلك �م�ن تحدید مش�لة ال�حث في التالي:

ـ مامد� ارت�ا� العمل�ات الفن�ة و التقن�ة في بناء الش�ل الخزفي و معالجة سطحه 

 واالرتقاء �ه جمال�ًا ؟

  ـ ما دور التأثیرات اللون�ة و الملمس�ة في ارتقاء أسطح األعمال الخزف�ة الجمال�ة ؟

  : أهداف ال�حث

 . الق�ام بتحقی� أ�عاد تعبیر�ة جمال�ة لمعالجة األسطح الخزف�ة 

 التأثیرات في معالجة السطوح الخزف�ة لالرتقاء  هذه الكشف عن دور

 �األعمال الخزف�ة جمال�ًا.

  هم�ة ال�حث :أ

ال�حث �الكشف عن أسالیب المستخدمة في الحصول على تأثیرات  ةتتجلى أهم�

لالرتقاء �الش�ل الخزفي والتطلع الستكمال رؤ�ة جمال�ة فن�ة لبناء  اللون�ة والملمس�ة

ومعالجة أسطح األعمال الخزف�ة ذات رؤ�ة جمال�ة جدیدة من خالل االستفادة من 

ظهورها في معالجة  ى�عض التأثیرات الملمس�ة واللون�ة واألس�اب التي تؤد� إل

  م�ة الدراسة في:األسطح الخزف�ة في مراحلها المختلفة لذلك تتلخص أه

  راء أسطح األش�ال الخزف�ة .إثدور التقن�ات المستخدمة في  

  .التأكید علي أهم�ة الطالءات الزجاج�ة في معالجه األسطح الخزف�ة 
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  ـت�سیر عمل�ة التعبیر الفني في المجال الخزفي و إبراز العالقة بین الش�ل

ء ومعالجة العمل و اللون من خالل  التأثیرات اللون�ة و الملمس�ة في بنا

  الخزفي.

�عتبر اللون الر�یزة الرئ�س�ة التي : أوال : توظیف اللون في الجسم الخزفي

عمل�ة إنهاء البن�ة الخارج�ة للش�ل الخزفي، فاللون  ى�عتمد عل�ه الخزاف للوصول إل

الطالءات الزجاج�ة،  ىمن الناح�ة التقن�ة لد� الفنان �عتمد عند االستخدام عل

فاللون الخزفي ضرورة جمال�ة في األش�ال الخزف�ة المعاصرة �ما �طرحه من حلول 

وص�اغات تش�یل�ة جدیدة للخزف المعاصر، ومعالجة سطوح األعمال الخزف�ة، 

فاللون"هو عنصر أساسي من عناصر التش�یل والذ� �عد أكثر تعبیرًا لما �حمله من 

العواطف لد� المتلقي وذلك لما �حمله من تأثیرات تعبیر�ة  معان ورموز م�اشرة تثیر

األدوات التي  �حدإفاأللوان في الطالءات الزجاج�ة هي  )3( ونفس�ة وعاطف�ة "

األش�ال الخزف�ة  ى�ستخدمها الفنان الخزاف الستكمال العمل الخزفي ،إذ تضفي عل

للجمهور متضمنة أرائه  تأثیرات تعبیر�ة جمال�ة �حتاج إلیها الخزاف لتقد�م أعماله

وتعبیراته من خالل العمل المتكامل ،من حیث الش�ل والحجم واللون والتقن�ة 

والمالمس .. الخ . ونجد إن التش��الت اللون�ة في الخزف تعتمد علي الطینة 

والخامات التي یتكون منها الجسم (من حیث المسام�ة واللون )، والطالءات 

�ات معتمة ،شفافة ملونة أو المعة ،أما الطینة الخزف�ة الزجاج�ة وما تحتو�ه من مر�

فتختلف عن �عضها ال�عض بدرجات النقاء وخلوها من الشوائب ونسب وجود المواد 

  العضو�ة واألمالح الذائ�ة فیها.

و�ذلك اختالف درجات الحرارة ومعامالتها الحرار�ة مع خامات وأكسید تراكیب 

حظة العالقة الكامنة بین اللون والش�ل و�ذلك الطالءات الزجاج�ة . ومن المهم مال
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ن تدعم الداللة للش�ل أالقوة اإل�حائ�ة للون األجسام الخزف�ة التي من المم�ن 

)Form فقد یدعم اخت�ار اللون دالالت الش�ل أو قد �غیرها تماما أو یخل بها ،(

المتلقي �عدم االرت�اح والتعاطف ، "إذا نجد أن الحر�ة  �و�عطي تأثیرا سلب�ًا لد

واالتصال في اللون الخزفي لهما أهمیتهما ودورهما االیجابي للرؤ�ة الفن�ة من خالل 

  .)2(ق�م الوحدة والت�این واالنسجام"

   ماه�ة اللون :

حساس أعیننا �األشعة التي تع�سها، إإن اللون الذ� ن�صره في األجسام ما هو إال 

زرق مثال نتیجة المتصاص سطحه الشعاع الساق� عل�ه ما عدا أفنحن نر� الجسم 

نه �ع�سها ألعیننا، فاللون الواحد قد إاألشعة الزرقاء الموجودة في الضوء ولهذا ف

�حتمل أكثر من تأو�ل وأكثر من رمز�ة تختلف �اختالف البیئة والثقافة المح�طة 

عامل البیئة وطب�عة الطقس والرموز المرت�طة ��ل ثقافة . فالخزاف  ىإلضافة إلو�ا

ن یتخیل و�توقع اللون الناتج �عد الحر�� وتأثیره علي اإلدراك الحسي أ�حاول دائما 

للمتلقي للعمل الفني ، وغال�ا ما ��ون مستعدا للنتائج التي تظهر �الصدفة في 

ن أالصناع�ة العال�ة األداء والدقة والتي البد و�ستثني من هذه العمل�ات  أعماله،

األلوان فیها  محددة وتحت س�طرة اإلنتاج تماما .واختالف العوامل الملونة 

ومصادرها وجو الحر�� یجعل من الصعب التح�م التام في لون وتأثیر المنتج 

ر الرسام الذ� �س�ط �الخزاف الحر�ة الكاملة التي لد �الخزفي، و�التالي فل�س لد

تأثیراته اللون�ة ،وهناك الكثیر من التش��الت اللون�ة التقلید�ة التي  ىتماما عل

مد� العصور والتي ثبت توافقها ونجاحها التام تقن�ًا وجمال�ًا وأص�حت  ىاكتشف عل

مجموعات لون�ة �الس���ة لها رؤ�ة مرت�طة بدالالت رمز�ة ثقاف�ة محددة �األلوان 

فمن خالل ،  ألرض والسماء في د�انات العصور القد�مةالمرت�طة �اآللهة والماء وا
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نه النور أالعین ،أ�  ىتعر�ف اللون نجده هو ذلك  "االنط�اع الذ� یولده النور عل

الذ� یتم نشوءه بواسطة األجسام المعروضة للضوء "، وهو ذلك "التأثیر الفسیولوجي 

أو عن الضوء الملون  ش��ة العین سواء �ان ناتجا عن المادة الطب�ع�ة ىالناتج عل

")4(.  

  والصفات األساس�ة المتعلقة �اللون �ما أوضحتها نظر�ة اللون هي :

خر والتي �سمي اللون آ�نه اللون: هي تلك الصفة التي یتمیز بها لون عن  )1

  �اسمه.

 ق�مة اللون: �قصد بها تحدید ما إذا �ان اللون غام� أو فاتح. )2

قوة اللون أو دسامته أو درجة التش�ع شدة اللون: هي الصفة التي تحدد لنا  )3

و ان�عاثه عند درجة أاقتراب اللون  �التي یتمیز بها فهي التي تحدد لنا مد

  . )5( النقاء

ن أیختلف تفسیر اللون من ناح�ة التأو�ل العلمي ،إذ برهن العالم "نیوتن " بینما 

ألوانه  ىالضوء هو أصل اللون فقد اثبت إن الضوء األب�ض �م�ن تحلیله إل

،  الضوء األب�ض ىاألصل�ة �ما وان هذه األلوان نفسها �م�ن تجم�عها لنحصل عل

 م ،1913) عام Tellez Poreوعلى ضوء نظر�ة تكو�ن اللون للعالم الدنمر�ي (

 والتي أكد فیها أن األجسام التي لها القابل�ة على امتصاص أشعة ضوئ�ة منتقاة

إذ تتحدد ق�مة ، تظهر �أجسام ملونة المرئي واقعة ضمن طاقة الطیف الشمسي

من الطیف من خالل �م�ة الطاقة الممتصة والتي تعتمد  اللون في الخزف وموقعه

، ومن ذلك أن المواد الملونة )d [)4لكترونات غالف [ أصًال على العدد الفعلي إل

إلى الطالء الزجاجي تحتو� عناصرها على مدار خارجي غیر مش�ع  المضافة



 م  2017یونیو  -العدد الرابع  - السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

180 

  

ثارتها مع ألوان الطیف إت ، لذا تكون لها القدرة على التفاعل عند �االلكترونا

  . الشمسي مسب�ة ظهور اللون في الطالء الزجاجي

  اللون والملمس للش�ل الخزفي :

�عتبر اللون والملمس من أهم الخواص المؤثرة في صناعة الخزف خصوصا في 

من الصفات التي �صعب إنتاجها ��ل دقة  Colureتجسید األعمال الفن�ة، فاللون 

في المنتجات الخزف�ة الختالف مصادر مواد التلو�ن وطرق معالجتها حرار�ا؛ 

دورا هامًا وحیو�ًا في عمل�ة اإلدراك لمسطح الجسم  Textureو�ؤد� الملمس 

جوهر�ًا في تصم�م ءًا الخزفي ولونه، ف�عتبر الملمس السطحي للقطع الخزف�ة  جز 

تأثیرات  ىنطاق واسع للحصول عل ىالخزف�ة، فمن المم�ن تنو�عه علاألش�ال 

ش�قة، وإلدراك مظهر الملمس البد من وجود االختالف ،أ� الت�این �ظالل األلوان 

األسطح الخشنة الملمس،  ىواألب�ض واألسود، وما بین المصقول صقًال عال�ًا إل

ال�ة لألش�ال رغم انه الوظ�فة الجم ى�ما و�م�ن إرجاع الملمس �ش�ل أساسي إل

�م�ن اعت�اره في �عض األح�ان ذا مدلول وظ�في عملي وذلك مثل مالمس �الطات 

   .)6( األرض�ات المانعة للتزحل� وهي وظ�فة عمل�ة تختص �عامل األمان

 � ف�عض مالمس األسطح الخارج�ة للمنتجات المتنوعة �م�ن أن تؤد� وظ�فة أخر 

  فمثًال :) 7(جانب الناح�ة الجمال�ة والنفع�ة وهي الوظ�فة الرمز�ة  ىإل

 النظافة . ىالملمس األب�ض الناعم یرمز إل  

 البرودة . ىالملمس المعدني المصقول یرمز إل  

 الدفء . ىالملمس المطفئ المعتم یرمز إل  

 الحیو�ة .  ىالملمس الخشن المحبب یرمز إل  



 م  2017یونیو  -العدد الرابع  - السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

181 

  

  :ىو�م�ن تقس�م المالمس إل

: و�تم إدراكه عن طر�� Actual Tactile Textureس الحق�ق�ةالمالم )1

غلب الخامات أ كبر نسب�ا من أحاستي ال�صر ذات حجم حبیبي متدرج و 

  اإلحساس بخشونة الجسم. ىالم�ونة للجسم مما یؤد� إل

: وهي المالمس التي Visual Textureالمالمس اإلیهام�ة (ال�صر�ة)  )2

�ملمس معین، ولكن ال �م�ن لمسه ألنه تدرك عن طر�� اإل�حاء ال�صر� 

  ذو �عدین.

وتتضح العالقة بین األش�ال واأللوان �االنسجام بین اللون والش�ل، فمن المؤ�د أن 

خر �فسده، وٕاذا آحین ال یتناسب اللون مع ش�ل  في یتناسب لون مع ش�ل معین

و�تلته، �انت سمات الجمال في فن الخزف قد ارت�طت ارت�اطًا وث�قًا بین الش�ل 

فإن اللون �أتي أساس�ا في هذه الحالة لتأكید هذا الجمال الملمسى للش�ل، فقد �أتي 

اللون من خالل ألوان الطینة نفسها أ� الجسم المطب� عل�ه  أومن خالل تر�ی�ة 

كاسید والص�غات ألالمواد والخامات المختلفة للطالء الزجاجي، أومن خالل ا

ألوانا مختلفة �ما ول�عض تقن�ات الحر�� المختلفة  المضافة لتراكیب الطالء لتكس�ه

أن تنتج ألوانا أخر� غیر متوقعة �سبب تفاعالت تحدث بین م�ونات تر�ی�ة الطالء 

الزجاجي من خالل المعالجة الحرار�ة المختلفة تأثیرات لون�ة متعددة، و�ل هذا �عمل 

خزف�ة أسطحًا على إنتاج مالمس لون�ة مختلفة ومتنوعة تضیف على األش�ال ال

تبین مجموعة من األعمال  )3،  1،2جمال�ة ال حصر لها، واألش�ال رقم ( 

تجلت فیها المعالجة السطح�ة التي �م�ن أن تؤدیها الطالءات الزجاج�ة  الخزف�ة

  .  تأثیرات لون�ة وملمس�ة مختلفةنفسها للحصول  
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جاج�ة من خالل المالمس اللون�ة �استخدام الطالءات الز  ى�ما و�م�ن الحصول عل

عمل�ات التجر�ب المختلفة للتح�م في ألوان الطالء ( أكاسید وص�غات ) والتي ینتج 

عنها تنوعات جمال�ة ومن خالل التجر�ة المعمل�ة تقوم  ال�احثة في التح�م في نسب 

م�ونات الطالء الزجاجي المختلفة من خالل درجة الخشونة والنعومة بین الحبی�ات 

ر�ی�ة الطالء الزجاجي واختالف حجم الحبی�ات للمواد والخامات الغیر ذائ�ة في ت

وتراكیب بن�ة الجسم المطب� عل�ه ،مما ینتج عنها تأثیر من عدم انتظام تزجج 

الطالء أثناء التفاعالت بین المواد المر��ة للطالء الزجاجي داخل الفرن لینتج عنه 

واألسطح   Grazingقات ظهور مالمس فعل�ة وحق�ق�ة للسطوح الخزف�ة مثل التشق

  .Bubbledواألسطح الفقاع�ة  ،plotting اإلبر�ة والمحب�ة 

     : Colorantمواد التلو�ن في الطالء الزجاجي

الطالء تضاف عند الحاجة  ىللون مواد ��م�ائ�ة لكل منها تأثیر لوني معین عل

خر؛ آ ىكاسید تكسب الطالءات الزجاج�ة لونا واحدا یختلف من أكسید إلأ،وهي 

وتختلف األلوان الناتجة في الطالء الزجاجي لنفس األكسید إذا تغیر مساعد الصهر 

قلو� وتتنوع مصادر األلوان الخزف�ة �حیث إن �عض هذه  ىمن رصاصي إل

خر �عطي أكثر من لون ، متأثر سواء األكاسید تعطي لونا واحدا بینما ال�عض اآل

لحرق، أو درجات حرارة النضج ،أو بنوع المادة المساعدة علي الصهر أو تقن�ة ا

�عض األلوان من عدة مصادر  ىالجو ومناخ الفرن ،بینما �م�ن الحصول عل

  مختلفة أو بتقن�ات متنوعة مثل :

  )(Colorant Stainsـ الص�غات الملونة: 1 

توجد حال�ًا ص�غات ذات ألوان مختلفة تحضر ��م�ائ�ا في المصانع �حیث 

ارسو الخزف في تلو�ن الطالءات الزجاج�ة، وهي �ستخدمها الفنان الخزاف ود
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% ) من وزن تر�ی�ة الطالءات الزجاج�ة علي 15% : 5تضاف بنسب تتراوح من (

، وتعد هذه الص�غات من ألوان طالء خزف�ة تنشأ )8(حسب درجة اللون المطلوب 

اللون حیث تش�ل مجموعة  ىكاسید تؤثر علأ�صورة طب�ع�ة ثم یتم تعدیلها بإضافة 

  منة االستخدام .آوهذه األلوان ساطعة  ألوان جدیدة للخزاف،

  ) Colorant Oxidesـ األكاسید الملونة: ( 2

إنتاج تأثیرات لون�ة  ىتتصف �عض العناصر الطب�ع�ة الغیر عضو�ة �القابل�ة عل

� وس� �العناصر االنتقال�ة الواقعة في الصف العلو  ىتعطي ألوان الطیف وتسم

 8% إلي 0.5كاسید اللون�ة ��م�ات قلیلة تتراوح من (ألالجدول الدور�، و تضاف ا

%) من وزن تر�ی�ة الطالء الزجاجي وال �عد اللون قبل الحر�� دائما نفس اللون 

الناتج �عد الحر��، فتغیره �عتبر من النواحي غیر المتوقعة للطالء فغال�ًا ما یتفاجأ 

  رق الطالء الزجاجي .الفنان الخزاف بنتائج ح

  وتتأثر درجة اللون الخزفي �عدة عوامل أساس�ة أهمها  :

 كسید الملون المضاف أو الموجود �شوائب في الخامات ألنس�ة ا

  المستخدمة.

 جسام تأثیر الخامات المضافة إلیها األكسید الملون سواء �انت في األ

  الخزف�ة أو الطالء الزجاج�ة. 

  تأثیر ظروف الحر�� من مؤ�سد إلى مختزل على اللون الناتج �عد التسو�ة

 .  
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  تأثیر درجات الحرارة المختلفة حیث یختلف لون الجسم أو الطالء ت�عًا

   .لدرجة المعالجة الحرار�ة

  درجة نعومة األكسید أو المادة الملونة المضافة وتجانسها خلطاتها مع

  الجسم المطب� عل�ه.

 ساسي المضاف إل�ه مادة التلو�ن ونوع التطبی� للون مثل لون الجسم األ

تلو�ن الجسم أو الطالء أو تطب�قه فوق الطالء أو تحت الطالء ونوع المادة 

  المالئة أو الصاهرة المستخدمة في اللون.

�ما یوجد أ�ضا ظروف في مراحل التشغیل المختلفة لها تأثیر على اللون الناتج 

ى الحر�� الم�اشر واقتراب اإلناء أو جزء منه من اللهب للجسم الخزفي وذلك �ما ف

أو وجود رماد األفران وترسیبها على سطح المنتج، �ذلك یجب التأكد من اخت�ار 

اللون المطلوب حیث یتأثر اللون الناتج �أجواء الفرن الداخل�ة وجو الحر�� من 

قطع الواحدة و�ذلك في أكسدة واختزال، فاألكسدة العال�ة تمنع تنوع اللون في أجزاء ال

االختزال قد تظهر �عض ال�قع الفاتحة في الش�ل لحدوث أكسدة لتلك األجزاء أثناء 

تمام الش�ل الخزفي حیث إالحر��. وتعد عمل�ة الحر�� من المراحل الهامة في 

تعتبر الحرارة المستخدمة في األفران على اختالف أنواعها من العوامل الرئ�س�ة في 

واء في الجسم أو الطالء الزجاجي وتأكید ث�ات ط�قته على الجسم إظهار اللون س

  الخزفي .

  كاسید والمواد الملونة في الخزف  : تطب�قات األ 

كاسید بهدف الحصول على اللون المرغوب في التأثیرات اللون�ة الناتجة تضاف األ

على أسطح األجسام الخزف�ة وذلك �استعمال الطالء للحصول على تلك التأثیرات 
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�قصد معالجة األسطح الخزف�ة وتحسین خواصها أو لغرض الزخرفة على أسطحه، 

طر�� خلطة المواد أو كاسید أو المواد الملونة للجسم أو الطالء عن وتضاف األ

  الطالء المطب�، ور�ما تتواجد أ�ضا �شوائب في المواد األول�ة.

  طرق على النحو التالي : �عدةو�طب� اللون على أسطح األعمال الخزف�ة 

تحت ، �Engobeطانة، Glaze stain الطالء الملون ، Over glazeفوق الطالء

 Under glazeالطالء 

فاأللوان فوق الطالء 
)9(

ع�ارة عن ص�غة عال�ة الصهر ، توضع على الجسم  : هي

المطلي بواسطة الرش، الفرشاة، الط�ع وغیرها، وتحرق �عد ذلك حرقة زخرفة في 

درجة حرارة أقل من درجة حرق ال�س�و�ت، إما دهان الطالء فإنها جزء من الطالء، 

ة فإنه ْم) وما فوق ذلك  بینما لون ال�طان 900وتستعمل في مد� حرار� یبدأ من (

�ضاف إلى سائل الطین، الذ� �ستخدم �عد ذلك لتغط�ة أجزاء الجسم الغیر مرغوب 

إبرازها، واأللوان تحت الطالء فإنها توضع تحت الطالء بواسطة الفرشاة أو عن 

  طر�� الرش، بینما �ضاف دهان الجسم إلى الجسم نفسه.

ل مر��ات الحدید التي في الخامات مث و�صفة عامة فالمواد الملونة الموجودة طب�ع�ا

تعطى ألوانا مختلفة تندرج من اللون العاجي إلى اللون األحمر، وفقا لكم�ة الحدید 

الموجودة لوجود مواد أخر� ل�ست في حد ذاتها مواد ملونة بل لها أثر�بیر في 

فاعل�ة لون الحدید على الجسم المحروق، وهذه المواد تتمثل في هیدرو�سید 

لومنیوم ، إذ تقلل هذه المر��ات من األثر اللوني للحدید یوم، واألالكالسیوم، الماغن�س

في حین یجعل أكسید التیتانیوم الفاعل�ة اللون�ة للحدید ولهذا تستخدم األط�ان التي 

تحتو� على حدید في إنتاج األجسام المزخرفة لكل من أدوات البناء وأدوات المائدة 

�حرص �قدر اإلم�ان على أال تحتو� على ، أما في األواني السیرام���ة الراق�ة ف
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مر��ات الحدید، حیث تقل فرصة اخت�ار األلوان إذا ما �ان المطلوب تحمل هذه 

المواد لدرجات الحرارة العال�ة ، ولذا فإن الزخرفة فوق الطالء تت�ح فرصة اخت�ار 

إنضاج الطالء وتثبیته  ىأفضل، الن المطلوب الحرق في درجات مناس�ة تؤد� ال

 الطالء.   ىعل

اللون الخزفي  : أوال توظیف اللون في الجسم الخزفي من الناح�ة التقن�ة

له خصائص ذات�ة وال یتكون بإضافة لون م�اشر لألجسام أو الطالءات الزجاج�ة 

ولكن یتم نتیجة تفاعالت بین المواد الم�ونة لألجسام الخزف�ة ومادة اللون نفسه 

والتي من نتیجتها إعطاء اللون، وتختلف تلك لتكون بلورات مرت�ة �طر�قة خاصة 

البلورات في الظروف المختلفة وخاصة درجة الحرارة التي �سو� فیها �ل من الجسم 

  والطالء.

التأثیر اللوني الناتج على الجسم الخزفي  : العوامل المؤثرة في اللون الناتج

اد اللون ذاته �مادة كاسید الم�ونة للطالء الزجاجي أو اتحسواء �ان نتیجة اتحاد األ

  :)10(�عدة عوامل أهمها  الجسم الفخار� تتأثر

تعطى �ل مادة من مواد التلو�ن اللون الخاص  نوع و�م�ة مادة التلو�ن: )1(

بها ، و�زداد عم� اللون بز�ادة �م�ة مادته المستعملة ،وقد یتغیر اللون 

الناتج عند استعمال �م�ات متزایدة من مادة التلو�ن �ما في حالة استعمال 

وتسبب ز�ادة �م�ات مواد التلو�ن بنسب عال�ة فساد  أكسید ألحدید�ك مثال.

% من 3 ن ، ف�فسد لون الكو�الت إذا زادت نسب استعماله عن مظهر اللو 

خلطة الطالء الزجاجي، و�تكون لون أخضر برونز� إذا استعمل أكسید 

أكسید البورون عند استعماله  ي% )، و�عط 8النحاس�ك بنس�ة أكبر من( 
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سود ، و�الع�س تنتج ألوان �اهتة ال جمال أ% لون  10بنس�ة تز�د عن 

  ملت مواد التلو�ن بنسب أقل من معدلها .فیها إذا استع

یتأثر اللون الناتج �حجم دقائ� مادته ، وتزداد �ثافة حجم دقائ� المادة :  )2(

اللون بز�ادة نعومة الدقائ�، �ذلك یتغیر اللون عند �بر حجم دقائ� �عض 

مواد التلو�ن ،وذلك �ما في تغیر لون مادتي أصفر الرصاص وأصفر 

لبرتقالي وتغیر لون أكسید الحدید�ك إلى أغم� الكادمیوم إلى األصفر ا

  ��بر حجم دقائقه .

لنوع مادة الجسم الخزفي تأثیر م�اشر على  مادة سطح الجسم الخزفي : )3(

  صفاء اللون الناتج  ولشوائب مادة السطح تأثیر ضار على مظهر اللون.

لدرجة حرارة نضج الطالء الزجاجي تأثیر م�اشر  درجة حرارة النضج : )4(

 ن مادة التلو�نعلى لو 

المستعملة ، و�رجع ذلك إلى تغیر تر�یب األكسید المستعمل بتأثیر درجة 

الحرارة، �ما في حاالت استعمال أكسید الكروم و�رومات الرصاص وثاني 

أكسید المنجنیز وأكسید الن��ل الحدید�ك، ومن األكاسید ما التعطى ألوانا 

والزر�ون�ا ، و�ذلك �رومات  إال في درجات الحرارة العال�ة مثل التیتان�ا

ن هناك مواد تلو�ن �قتصر تلو�نها على درجات حرارة أالحدید ،�ما و 

كاسید النحاس�ك والبورون، واستعمال أالنضج المنخفضة �ما في حاالت 

ملونات أصفر و أحمر الكادمیوم، أو عند استعمال الص�غات العضو�ة ، 

ه بدرجة حرارة النضج �ما عند ومن مواد التلو�ن ال یتأثر اللون الناتج عن

  استعمال أكسید الكو�الت وال�التین .
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تجر� عمل�ات نضج الطالءات الزجاج�ة الملونة  جو عمل�ات النضج : )5(

، إال أن �عض األلوان یتوقف تكو�نها على �العاد�ة في جو مؤ�سد عاد

وجود جو نضج مختزل �ما في عمل�ات التدخین في عمل�ات التبر�� 

عمل�ات الطالء الزجاجي الملون ما �حتاج إلى إجراء عمل�ات الفلز�، ومن 

نضجها فى أجواء متتا�عة من االختزال، ومن مواد التلو�ن ما �حتف� بلونه 

الناتج في �ل من الجو المؤ�سد أو المختزل على السواء �ما في حالة 

  أكسید الكو�الت والكروم .

ذلك �عض المواد عند یؤثر نوع مر�ب الطالء الزجاجي و� تأثیر الوس� : )6(

وجودها في اللون الناتج، وذلك ت�عا لما ینتج عنها من مر��ات مع مواد 

التلو�ن المستعملة أو ما تحدثه من تأثیرات ضوئ�ة، ومن هذه المواد ما 

�اللون �القلو�ات والقلو�ات  ضرتومواد أخر� ، اللون و�حسنه  � �قو 

الناح�ة التقن�ة في النقا�  األرض�ة .وعل�ه �م�ن إیجاز وظائف اللون من 

  : )2( اآلت�ة

 . ر�� عناصر العمل الخزفي من خالل التوحید الش�لي والجمالي  

 . ر�� أجزاء العمل الخزفي المر�ب والتخلص من صفات الخامة  

 . إظهار �عض األجزاء في الش�ل الخزفي وٕاخفائها وتأكید ف�رة العمل  

جانب لمسات األصا�ع قد یؤثران على فاألدوات المستخدمة في التأثیرات اللون�ة ب

المالمس المتنوعة وانس�اب الطالء الزجاجي وتجانسه على أسطح األعمال الخزف�ة، 

ظهور ق�م فن�ة متكاملة من  ى�صورة تتناسب مع درجة حرارة النضج �ي تؤد� إل

  الجمال�ة واإلتقان . ىشأنها أن ترتقي �الش�ل الخزفي إل
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  لملونة المضافة للطالء الزجاجي :ومن أهم المواد واألكاسید ا

أكسید  -  أكسید الكو�الت - ثاني أكسید المنجنیز -  أكسید النحاس -  كسید الحدیدأ

  .الكروم

ثان�ًا : �عض التأثیرات الملمس�ة الجمال�ة للطالءات الزجاج�ة واألس�اب المؤد�ة 

  لظهورها :

في الخزف تتوفر �ش�ل �بیر �ما تحتو� األدوات التي  إن فرصة التأثیرات الملمس�ة

تستخدم في هذا المجال على إم�ان�ة أكبر �الخامات والمواد، سواء الخامات التي 

�حتو�ها تر�ی�ة الجسم نفسه (الطینة )، أو التي تحتو�ها الطالءات الزجاج�ة لتحقی� 

  لخزف�ة .هذه التأثیرات الملمس�ة إلثراء الق�مة الجمال�ة لألش�ال ا

  �ما تظهر �عض التأثیرات �ش�ل غیر مقصود و�طر�قة عشوائ�ة ،هي تعتبر    

  إحد� عیوب الطالء الزجاجي ، والعیب هو الشيء الغیر مرغوب ف�ه �حدث      

  في اإلنتاج، �حدث ذلك الخطأ في أ� مرحلة من مراحله العدیدة التي أنتیجة خط   

 ىوعل أو التجفیف أو التطبی� أو الحرق،�مر بها العمل الخزفي مثل التش�یل  

إنتاج أعمال خزف�ة فن�ة ال  ىالرغم من ذلك أص�ح في العمل الخزفي الذ� یهدف إل

یوجد �لمة عیب بل أص�ح ذلك العیب هدف یر�د الفنان الوصول إل�ه وتقنینه 

  ن�ة ذات ق�م جمال�ة خاصة وممیزة نتاج أعمال فأ�غرض 

  - هذه التأثیرات الملمس�ة :  ومن األس�اب التي تؤد� لظهور

یتم ذلك نتیجة  :)11(عدم التواف� بین الطالء الزجاجي والجسم المطب� عل�ه  .1

اختالف معامل التمدد الحرار� للطالء الزجاجي مع التمدد الحرار� للجسم 

الطیني المطب� عل�ه الطالء فتظهر ف�ه �عض التأثیرات الملمس�ة �التشققات 

.  
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الجسم المطب� عل�ه الطالء: حیث �ظهر في الجسم العالي المسام�ة  ةتر�ی� .2

 binتأثیرات �ثیرة وهي تظهر �عد إتمام التزجیج ، فنجد فیها الثقوب اإلبر�ة 

holes   أو فقاق�ع صغیرهsmall bubbles    أو عقدbeads   وذلك عندما

ائدة من ز  ةین�مش الجسم تحاول الغازات الخروج منه، �ما إن استخدام �م�

ن �سبب ظهور التأثیرات السا�قة، �ذلك أالماء عند تش�یل الجسم �م�ن 

 ةملون ةالجسم الذ� �حتو� علي �م�ه زائدة من ثاني أكسید المنجنیز �ماد

في �ل من الجسم و  Blisteringیؤثر في تكو�ن البثور أو االنتفاخات 

  الطالء .

له تطبی� الطالء علي طرق تطبی� الطالء الزجاجي على الجسم: تعتبر مرح .3

الجسم من المراحل المهمة التي �ظهر تأثیرها �عد عمل�ة الحرق  لذلك یجب 

 الجسم �طرق جیده ، مع تجنب أخطاء عدیدة منها عدم ىتطبی� الطالء عل

سطح الطالء من الرق�  ىنظافة الجسم من األتر�ة أو الدهون و ما �ظهر عل

أو ذرات الغ�ار من الهواء  فمن  و ال�قع ��ون عادة من األتر�ة من الفرن 

  قبل استعماله .Compressor air األفضل نفخ الفرن �ضاغ� الهواء 

مراحل الحر�� المختلفة: تظهر �عض التأثیرات مثل البثور والقشور التي تنتج  .4

ضع الجسم �عد تغطیته �الطالء الزجاجي م�اشرة في الفرن ، و من خالل 

تماسك ط�قة الطالء �الجسم  و�ظهر فبخار الماء الساخن سوف �قلل من 

البثور و القشور، وٕاذا ارتفعت درجه حرارة الفرن �سرعة و�دون فتره تسخین 

�اف�ة یؤد� ذلك خروج بخار الماء من الجسم مسبب انفجار الجسم و خاص 

،أما عند  ط�قته الخارج�ة ، ألنها أكثر امتصاصا لماء الطالء الزجاجي
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المطب� علیها طالء زجاجي قلو� لدرجات الحرارة تعر�ض األجسام الفخار�ة 

  حدوث تجمع في الطالء الزجاجي. ىالعال�ة دون تدرج في التسخین یؤد� إل

التراكیب المختلفة لخلطات الطالءات الزجاج�ة: تنتج عندما ��ون معامل  .5

جهادات إتمدد الطالء الزجاجي ال یتناسب مع معامل تمدد الجسم و�حدث 

شق� التزجیج ور�ما تشق� الجسم نفسه، وٕاذا �ان معامل في ت ة�بیرة مسب�

قل من معامل ان�ماش الجسم عند التبر�د ل�حدث انضغا� أان�ماش الطالء 

Compression  و ینتج عن ذلك تشق� الطالء، وقد ینفصل عن الجسم و

،  و�نتج أ�ضا عن عدم تساو� shivering �عرف هذا العیب �التشظي 

  .)12(طالء ظهور تشققات دق�قة في الطالء معدل ان�ماش الجسم وال

وف�ما یلي نولي �التوض�ح ل�عض أنواع عیوب الطالء وٕام�ان�ة االستفادة منها 

  جمال�ًا على األسطح الخزف�ة .

�ظهر هذا التأثیر ��ثرة في عمل�ه  Crawling:)12( انحسار الطالء "التجم�ع  .1

الحر�� تعرض الطالء الزجاجي للحرارة  ةالحر�� و قد ینتج ذلك عن سرع

یتجمع الطالء في أجزاء منفصلة عن سطح القطعة مع  ثالشدیدة، حی

هیئه فصوص صغیرة، وتكون  ىالظهور �عض األجزاء عار�ة ف�ما بینهما عل

حافة ط�قة الطالء الزجاجي التي تح�� بتلك المساحات الخال�ة مستدیرة 

 ىع من مساحات دق�قة ومنفصلة إلوسم��ة وناعمة، و�ختلف مظهر التجم

مساحات أكثرانتشارًا وفي حاالت نادرة یتراكم الطالء الزجاجي علي ش�ل 

  )�1ما في ش�ل ()1(قطرات أو نق� 
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  ) یوضح عیب انحسار الطالء1ش�ل (

 ىتظهر الفقاق�ع عل  bubbly surface glazeالطالء ذو السطح الفقاعي : .2

سطح الطالء نتیجة عدم تمام النضج أو ز�ادة في نضج  ىانتفاخات عل ةهیئ

الطالء، و تعیب الفقاق�ع من مظهر ط�قه الطالء و شفافیتها �ما تضعف من 

  ) .�2ما في الش�ل رقم (  )10(متانتها

  

  

  

  

 ) یوضح سطح الطالء الفقاعي .2ش�ل (                                 

ومن العوامل التي تساعد في نمو الفقاعات وعرقلتها سمك ط�قه الطالء، والتوتر 

السطحي واللزوجة العال�ة، �اإلضافة للتر�یب الك�م�ائي للطالء، فیبدو سطح الطالء 

وهو نوع من الزجاج البر�اني و�ثیرا ما تحدث هذه   PUMICEالزجاجي مثل 

  التأثیرات مع طالءات الراكو.
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هي العمل�ة التي تتحول   De vitrificationأو عدم اللمعان:  عدم الشفاف�ة .3

فیها �عض الطالءات الزجاج�ة من الحالة الالبلور�ة إلى طالء بلور� في 

نقطة النضج أثناء التبر�د، وهو شائع ومالئم في الطالءات ذات درجات 

وم، الحرارة العال�ة التي ترتفع فیها نسب السیلكا والطین والكالسیوم وال�ار�

والبلورات الصغیرة المتجمدة أو السطوح غیر المعة المطف�ة تظهر بوضوح 

  الطالءات الزجاج�ة. في

الشد  � قو  ىوترجع األس�اب لظهور هذه العیوب إل  Crazingالتشق�:  .4

واالنضغا� التي تحدث في مادة التزجیج ،أو �نتیجة االختالف بین التمدد 

 يوه. ستخدام أو نتیجة تمدد الجسمواالن�ماش بین الجسم والطالء أثناء اال

من أهم أس�اب حدوث التشق� وتغیر أ�عاد �ال من الجسم أو الطالء �عد 

الوصول إلي درجة حرارة الغرفة ت�عًا لتغیر صور الجهد ، وقد تظهر 

 Conditionحالة االتزان  ىالتشققات الحقًا وذلك لعدم وصول الطالء إل

Equilibrium  المفاجئ إنقاص جهد االنضغا� األصلي  أثناء عمل�ة التبر�د

، وقد تمتد فترة التشق� من )13(مما یجعله في حالة شد مستمرة ف�حدث التشق�

والطرق األكثر فعال�ة لمعالجة التشق� هي ز�ادة نس�ة السیل��ا  أ�ام إلى شهر.

في الجسم أو الطالء الزجاجي وخفض نس�ة الفلس�ار في الجسم أو الطالء 

وأح�انا  .)9(نعم أطحن الكوارتز أو الفلنت �ش�ل  ةحاولالزجاجي، مع م

�ستخدم الفنانین تشق� الطالء والتأكید عل�ه من خالل ت�این لون التشققات مع 

لون الطالء لتحمل أعمالهم ق�م جمال�ة خاصة، �ما هو موضح �الش�ل رقم 

)3.(  
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 الطالء .) یوضح التقشیر في 3ش�ل (                 

�حدث االنزالق أثناء عمل�ة  Flowing Glazeانزالق الطالء الزجاجي :  .5

النضج وقد تكون إحد� السلب�ات للسطح الخزفي إذا نمت �ش�ل غیر مقصود 

ولها أس�اب وصور متعددة، وغال�ا تتر�ب الخلطة سهلة االنزالق من نس�ة 

ن إضافة ینا، ألعال�ة من مساعدات الصهر وال تحتو� علي �اولین أو ألوم

د� إلى ر�� الطالء وعدم حدوث ؤ الزجاجي ی الكاولین في نس�ة الطالء

، فالطالء المنزل� هو الطالء الذ� یتحرك �فعل جاذب�ة )1(االنزالق في الطالء

الثقل أثناء الحر�� و الحر�ة �مقدار ر�ع بوصة ال ��ون بها ضرر أما إذا  

أن �سحب الطالء الزجاجي ما قد زادت �ظهر التأثیر المنزل�؛ ومن المم�ن 

تحتها أو فوقها من مواد تلو�ن محدثة تأثیرًا 

فن�ًا جمیل غیر مقصود ،�ما �الش�ل رقم 

)4. (  

  

  

  ) یوضح انزالق الطالء الزجاجي .4ش�ل (   
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من خالل عرض لعیوب الطالءات الزجاج�ة یتبین انه ل�س من السهل الس�طرة 

الطالءات الزجاج�ة الناتجة عن طرق التطبی�  علي العیوب المختلفة التي تظهر في

ولكن ال �منع هذا  أو أنوع  الحر�� المختلفة أو الختالف في بن�ة الش�ل الخزفي.

من أن ��ون لهذه العیوب تأثیرات جمال�ة �م�ن ان  �ستفید منها الخزاف  و�ش�ل 

  ف�ة .مقصود أثناء تطبی� الطالء الزجاجي وتوظ�فها إلثراء أسطح األعمال الخز 

  ثالثًا : معالجات األسطح الخارج�ة الخزف�ة : 

هي مجموعة من العمل�ات والمهارات والنظر�ات التطب�ق�ة أو المعرف�ة الالزمة 

إلنتاج قطع خزف�ة، بدءا من اخت�ار خامة التش�یل (الطین ) إلى المواد األول�ة 

  متكامل .الداخلة في تراكیب الطالءات الزجاج�ة حتى تص�ح منتجًا قائما 

فمعالجة األسطح في مجال الخزف متنوعة وذات إم�ان�ات عدیدة سواء �ان في 

المرحلة الرط�ة أو مرحلة التجلید أو المرحلة  الجافة أو الفخار�ة، فلكل مرحلة 

 خصائصها التي تتمیز بها، فتنتج تأثیرات خاصة قد تظهر في مرحلة دون غیرها.

  لجة للسطوح األعمال الخزف�ة ف�ما یلي:  وسوف نتناول �التوض�ح لمراحل المعا

هي مرحلة ذات أهم�ة �النس�ة لمعالجة األسطح فهي  Wet:  أوًال : المرحلة الرط�ة

تعتمد على رطو�ة ومرونة الطینة المش�ل بها الجسم ، حیث إنها ال تفقد الماء 

 الطب�عي الموجود بها مما �عمل على صعو�ة تطبی� الطالء الزجاجي علیها، حیث

أنها تمتص الماء الموجود في الطالء إلى حد ما وتترك جز�ئات الطالء على سطح 

  الجسم أح�انا وتز�د من رطو�ة الجسم .

هي مرحلة تعتمد على تبخر جزء من   Leather hardثان�ًا : مرحلة التجلید : 

� تفقد جزءا من الماء الموجود بها، حیث أن أماء الطینة المش�ل منها الجسم، 
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االن�ماش الذ� س�حدث أثناء التجفیف ��ون قد تم، ف�ص�ح الجسم الطیني معظم 

تعتبر هذه المرحلة من أفضل المراحل لتطبی� �عض التقن�ات  �ش�ه الجلد.

والمالمس فیها على السطح الطیني المجلد، حیث توجد مجموعة من األسالیب 

الجفاف ضمانًا  لمعالجة األسطح التي یجب أن یتم تطب�قها على الجسم قبل مرحلة

لنجاحها، ومن هذه المعالجات المختلفة تقن�ة الضغ� وتقن�ة الحفر واإلضافة ، 

  وتقن�ة الثقب والتفر�غ إلى جانب تقن�ة الصقل والتلم�ع .

وفى هذه المرحلة یتم التخلص من الماء   Bone _ Dryثالثًا: المرحلة الجافة : 

ضعه في م�ان رطب �حرارة معتدلة الطب�عي الموجود �الجسم الطیني ب��ء وذلك بو 

، حیث یجف الجسم بتعادل في جم�ع أجزائه ،�ما  �م�ن استخدام عدد من األدوات 

المختلفة لعمل الزخارف والتقن�ات المختلف ، حیث یوجد في هذه المرحلة قلیل من 

  اللدونة الكاف�ة في الطین تم�ن من عمل تقن�ات الحز والحفر والكش� .

تسمى مرحلة الحر�� األول الذ� �عرف (   Biscuitرا�عًا : المرحلة الفخار�ة : 

�ال�س�و�ت ) وفى هذه المرحلة یتم تحو�ل األجسام الطین�ة من مرحلة الجفاف إلى 

) درجة 1000:   (850مرحلة الفخار �عد تسو�تها في درجة حرارة تتراوح ما بین 

الماء الطب�عي والك�م�ائي من الجسم، مع مئو�ة، و�تم في هذه المرحلة التخلص من 

مرعاه التدرج في درجات الحرارة إلى أن تصل إلى درجة التسو�ة المطلو�ة  حیث 

تخرج الماء تماماً ، وتصل عندها الطینة لدرجة الجفاف التام و�حدث التغیر في 

  الش�ل البلور� لها و�ص�ح عندها الجسم جاهز لتطبی� الطالء الزجاجي .

تعتبر هذه المرحلة النهائ�ة من مراحل   Ceramicالمرحلة الخزف�ة :  خامسًا :

معالجة األسطح الخارج�ة، حیث یتم تطبی� الطالء الزجاجي من خالل تعرض 

  سطوح اإلعمال لمرحلة حر�� ثاني للحصول على تأثیرات لون�ة .
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مجموعة من األعمال الخزف�ة توضح التأثیرات اللون�ة والملمس�ة  للطالءات 

  .الزجاج�ة 

  

) مجموعة من األش�ال عولج أسطحها �الطالءات الزجاج�ة الملونة تبرز فیها  التناغم 1ش�ل ( 

  .)15)(14(اللوني

  

على  ) أعمال خزف�ة تجلت فیها المعالجة السطح�ة التي �م�ن أن تؤدیها الطالءات الزجاج�ة نفسها للحصول2ش�ل (

  )16(. وهم�ة من تر�ی�ة الطالء الزجاجي تأثیرات ملمس�ة

  

) أعمال خزف�ة تبرز فیها الطالءات الزجاج�ة نفسها للحصول على تأثیرات ملمس�ه حق�ق�ة من 3ش�ل (

االكاسید المضافة لتراكیب الطالء الزجاجي 
)14(

.  
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  الخالصة : 

واألش�ال الخزف�ة إن التأثیرات اللون�ة للتصم�م الخزفي مرت�طة جمال�ًا �المسطحات 

من خالل ما �الزمها من عمل�ات تقن�ة وفن�ة  في تصم�م م�ونات درجات األلوان 

سالیب والتقن�ات المختلفة المنفذة لها؛ وٕان فرصة التأثیرات الملمس�ة في الخزف األو 

تتوفر �ش�ل �بیر �ما تحتو� األدوات التي تستخدم في هذا المجال على إم�ان�ة 

لمواد، سواء الخامات التي �حتو�ها تر�ی�ة الجسم نفسه (الطینة )، أكبر �الخامات وا

أوالتي تحتو�ها الطالءات الزجاج�ة لتحقی� هذه التأثیرات الملمس�ة في معالجة 

األسطح الخزف�ة التي من شأنها إثراء الق�مة الجمال�ة لألش�ال الخزف�ة واالرتقاء بها 

  فن�ًا. 

: ـ تحقی� ال�عد التعبیر� الجمالي لألسطح  ومن خالل الم�احث السا�قة نستخلص 

الخزف�ة من خالل إم�ان�ة الحصول علي تأثیرات لون�ة وملمس�ة تتجلى فیها الق�م 

الجمال�ة عن طر�� توظیف التقن�ات المختلفة في معالجة سطوح الجسم الخزفي في 

  أكثر من حالة ( الرطب ، المجلد الجاف ، الفخار ، والمزجج ).

األكاسید المعدن�ة واألص�اغ اللون�ة الخزف�ة من جانب الترا�� بین  ـ إبراز دور

عناصر وأجزاء العمل الخزفي من خالل التوحید الش�لي والجمالي، ور�� أجزاء 

العمل الخزفي المر�ب والتخلص من صفات الخامة، إلي جانب إظهار �عض 

  األجزاء في الش�ل الخزفي وٕاخفائها وتأكید ف�رة العمل .

لتقن�ات الفن�ة الستحداث تأثیرات لون�ة وملمس�ة األثر الكبیر في منح ـ إن ا

  التكو�نات واألعمال الخزف�ة ق�مًا جمال�ة ، وغنى فني،  �سهم في إنتاج أنواع متعددة 
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من األش�ال الخزف�ة  لكل منها سمات وارتكازات تجعله مختلفًا عن غیره من الفنون 

ال�حث الحالي  المسار التقني الم�اشر للتأثیرات اللون�ة منها  ثبتالتش�یل�ة ، وعل�ه أ

كاسید واألص�اغ اللون�ة في اإلضافة للطالءات والملمس�ة والدور الذ� لعبته األ

  . الزجاج�ة ومعالجة أسطح األعمال الخزف�ة واالرتقاء بها جمال�اً 
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