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یک ساختاس شیشِ اعوال یک تشًاهِ عولیات حشاستی هٌاسة تش  تاایي کاس . ّستٌذ کِ تا تثلَس کٌتشل شذُ شیشِ ّا تْیِ هی شًَذشیشِ سشاهیک ّا هَاد پلی کشیستالی 

اهکاى هطالعِ تشای کاستشد ّای  ،    -CaO-    -      سیستن شیویاییدس ٍ صیست فعالی  شیویایی ،ٍجَد ظشفیت ّای هغٌاطیسی . ای اتفاق هی افتذ

شٌاسایی دستگاُ ّای  ،MRIتجْیضات رخیشُ ساصی، ضثط ٍ سساًِ، عاهل تشخیض دس ، هختلف اص جولِ دس حَصُ ی داسٍسساًی ّذفوٌذ، کاشتٌی ّا ٍ ّایپشتشهی

 .هعطَف گشتِ استشیشِ سشاهیکی تِ تحمیمات صیادی تِ ایي سیستن سا فشاّن کشدُ است ٍ طی دِّ ی گزش ...ٍ  هاکشٍٍیَ ٍ جارب ّای صتالِ ٍ سٌسَسّا ،صیستی

ی ایي شیشِ سشاهیک تِ هٌظَس اسصیاتی خَاص شیشِ سشاهیک حاطل اص تغییش تشکیة پایِ ٍ تْیٌِ ساصی  ّذف اص ایي پژٍّش افضٍدى اکسیذ سٍی تِ تشکیة پایِ

ی  دسطذ اکسیذ آّي دس داهٌِ ٍ تا تغییش ZnOدس ایي ساستا اتتذا تشکیة پایِ ی شیشِ سشاهیک پس اص افضٍدى . پاساهتش ّای هَثش تش خَاص شیشِ سشاهیک هی تاشذ

تش خَاص ٍ ساختاس شیشِ سشاهیک  C5994  تا 5844ی  ی هزاب دس داهٌِ ٍ سپس اثش تغییشات دهای شیشِ شذ دسطذ ٍصًی اص تشکیة شیشِ سشاهیک تشسسی 84تا  59

تْیٌِ ساصی  ٍ ٍ دس ًْایت اسصیاتی هطالعِ شذشیشِ ای هادس  ی صهیٌِی تعذی هکاًیضم تشکیل ًاًَ تلَسّای فشیت سٍی دس  دس هشحلِ. ًْایی هَسد اسصیاتی لشاس گشفت

ّای هَسد هطالعِ، آصهَى ّای  تِ هٌظَس تحلیل ٍ هشخظِ یاتی ًوًَِ. ی عولیات حشاستی شیشِ سشاهیک حاٍی ًاًَ تلَسّای فشیت سٍی هَسد تحمیك لشاس گشفت تشًاهِ

XRD ،DTA ،SEM ،FE-SEM ،OM  ٍVSM تاسی ًوًَِ ّا ًیض تا دستگاُ پزیشفتاسی سٌج ٍ پزیشف تکاس گشفتِ شذAC تشسسی ّا ًشاى . اًذاصُ گیشی شذ

اکسیذ هحتَای دس طذ ٍصًی اهکاى پزیش هی شَد ٍ دس ًوًَِ ّای تا  64ی پایِ تا اکسیذ آّي کوتش اص  دس تشکیة شیشِ ،ی عاسی اص فاص تلَسی پایِتشکیل شیشِ ی داد، 

ّوچٌیي هٌاسة . شَد هگٌتیت فشاّن هیفاص تلَسی شیشِ سشاهیک حاٍی  دس تستش شیشِ هتثلَس هی شَد ٍ دس فشآیٌذ ساخت شیشِ ٌتیتهگفاص  دسطذ، 64تیشتش اص آّي 

. تش ششایط هٌاسة تشای اًجام عولیات حشاستی دس هشاحل تعذی فشاّن ًوی شَد است ٍ دس دهاّای تاالتش ٍ پاییي C5944  تشای تْیِ شیشِ ی پایِ ی هزابتشیي دها

ی  اسصیاتی ّا ًشاى داد، تثلَس فشیت سٍی دس صهیٌِ. یش دهای هزاب توایل تِ تثلَس خَشِ ای تلَسّای هگٌتیت دس تستش شیشِ سشاهیک فشاّن هی شَدوچٌیي تا افضاّ

ّوچٌیي تا افضایش دهای . تثلَس هی یاتذاهکاى پزیش است ٍ ًاًَ تلَسّای فشیت سٍی دس تستش شیشِ ای صهیٌِ  C 044 ی عولیات حشاستی دس دهای  شیشِ ای، طی تشًاهِ

ی افضایش دهای عولیات حشاستی هغٌاطش اشثاع ًوًَِ  شَد ٍ دس ًتیجِ تِ تذسیج فشیت سٍی تا هگٌتیت ٍ هگْویت جایگضیي هی C 5494 ٍ  094عولیات حشاستی دس 

 504تا  59تا افضایش هذت صهاى عولیات حشاستی اص ، ًشاى داد C 044 عالٍُ تش ایي اسصیاتی هذت صهاى تْیٌِ تشای اًجام عولیات حشاستی دس دهای   .شَد تیشتش هی

ًتایج . ّا افضایش پیذا هی کٌذهغٌاطش ًوًَِ  ،هذت صهاى عولیات حشاستی ٍدىتا افض ّوچٌیي ًاًَ هتش افضایش هی یاتذ 554تِ  74دلیمِ، اًذاصُ رسات تثلَس یافتِ اص 

داسًذ ٍ تا افضایش اًذاصُ ًاًَ تلَسّای تثلَس یافتِ دس صهیٌِ ی شیشِ ای دهای لفل  پاساهغٌاطیسیسفتاس اتشًشاى داد کِ ًوًَِ ّا حاطل اص اسصیاتی پزیشفتاسی هغٌاطیسی 

 . شذگی آى ّا ًیض افضایش هی یاتذ


