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اتألوان االطيان الخزفية وتفاصيل درج
حرارة حرقها 

) : Earthenware( االطيان الترابية  -1
.اطيان رسوبية  طبيعية ذات لدونة جيدة  •
 لونها احمر او البرتقالي المحمر تتحول بعد الحرق الى اصفر •

.محمر او بيج
.  0م 1080ودرجات حرق او انضاج مشغوالتها متدنية اقصاها  •
.مساميتها عالية  •

): Stoneware( االطيان الصخرية  -2
.أطيان الرسوبية  طبيعية ذات لدونة جيدة الى عالية  •
. 0م 1300ودرجات حرق مشغوالتها مرتفعة تصل الى  •

.الوانها الطبيعية مائلة الى اللون الرصاصي للتحول الى اللون البيج بعد الحرق •
.وذات مسامية قليلة اذ ما قورنت باالطيان الترابية •



اتألوان االطيان الخزفية وتفاصيل درج
حرارة حرقها 

) : Porcelain( أطيان البورسالين   -3
.اطيان محضرة ذات لدونة عالية  •
ضاء لونها ابيض الى المصفر تتحول بعد الحرق الى بي •

او معتمه تبعا لسمك المنتوج ) مطفئ ( نصف شفاف 
.الخزفي 

اي حدود  0م 1350ذات درجات حرق مرتفعة تصل الى  •
.تزجج االطيان وانصهارها 

) : Bone China( أطيان الخزف العظمي   -4
.اطيان محضرة وذات لون ابيض قبل وبعد الحرق •
. 0م 1260درجات حرقها عالية تصل الى •
.ذات لدونة قليلة نسبيا وغير مسامية •



الخزفية المشغوالتانواع 
تقسم المشغوالت الخزفية والفخارية تبعا لنوع االطيان المكونة للجسم 

:الخزفي ونوع التزجيج المطلي بها الى 

. مشغوالته لونها االحمر او البني المحمر•
اها • ي اقص ل ف غوالته لتص رق مش ات ح  درج

).  0م 850( الى 
مية • ذي يع: التس ي ال طلح الالتين ن الص ي م ن

.قليل النضج 

): TERRACOTTA( خزف التيراكوتا  -1



) : Earthenware( خزف االطيان الترابية  -2

بيا  • رارة نس ة الح غوالته واطئ مش
) . 0م 1180 – 1000(
.مسامية عالية نسبيا •
ي ب• يج او الكريم ه ب وان محروقات د ال ع

ى فخ دما يتحول الطين ال ار الحرق عن
د تجاوز )  Biscuit   -بسكت ( ا عن ام

ن  ى م ى اعل هذه نسبة درجة الحرارة ال
ار ال ول الفخ وى فيتح ة القص ى الدرج

.مخضر اللونصهير متزجج 



) :  Stoneware( الخزف الصخري  -3

تحوي اطيانه على نسبة عالية من  •
.المكونات والمركبات الصخرية 

 – 1200( خزف العالي الحرارة •
اذ نصل بهذه الدرجات الى )  0م 1300

حدود تزجج السطح الخزفي النصهار 
.مركباته

 ذو مدى لوني واسع يتدرج بين الوان •
.الخزف الترابي الى الصخري 

مسامية اسطحها قليلة تؤدي صالبة •
.اجسامها ومتانتها



) : Porcelain( خزف البورسالين  -4

التي تعني )  porcelaino(من اصل ايطالي : التسمية  •
.االصداف البحرية 

د منشا هذا الخزف هو الصين منذ القرن الثامن قبل الميال •
.وفي اوربا منذ القرن الثامن عشر بعد الميالد 

درجات حرقه اطيانها  •
 – 1280(عالية جدا 

). 0م 1350
ذات مدى لوني واسع  •

وانها اذ تتصف ببياض ال
واشراقها وجمالها  فهي 
م اقرب الى الزجاج المعت

.او المطفئ 
.ذات لدونة قليلة  •



) : Bone China( الخزف العظمي  -5

ام اطيانه محضرة تحوي على نسبة عالية من مسحوق رماد العظ•
 )Bone Ash .(
) . 0م 1260(درجة حرارة حرق مشغوالته تصل الى •
اصية قابلية التشكيل محدودة وتحتاج الى مهارة عالية لتدني خ •

.اللدونة بها 



) : Raku( خزف الراكو  -6

تع المم( يابانية : التسمية   •
) .او االستمتاع 

اطيانه محضرة وتزجيجه  •
ة يحرق باجواء حرق اختزالي
اي التي تحتاج الى وجود 

 حالة اختزال غاز االوكسجين
الضروري لالحتراق 

يد واستبداله بغاز ثاني اوكس
از الكاربون او ماينتج هذا الغ

ا بجو االحتراق المعد خصيص
ي لالختزال االمر الذي يضف
نية على االلوان واالكاسيد اللو

.المسحة المعدنية 
درجات حرقها واطئة •
). 0م 1200 – 900(



) : China( الخزف الصيني  -7

تراكيب جسمانية  •
 خزفية اطيانها محضرة

.
تحرق بدرجات حرق  •
)   0م 1000 – 900(

يجي لينتج لنا سطح تزج
.ابيض اللون 

الخزف : النتاجات  •
المنفعي كاالواني 

.والصحون 



  ):  Egyptian Past( العجينة المصرية -8

.تسمية مصرية •
نية تنفرد باستخدام خلطة طي•

.خاصة 
ذرية تنتج الوان تركوازية وش•

مزرقة اقرب منها الى الزجاج 
.منها الى الخزف

 قليلة االنتاجية وصغيرة•
مل الحجم نسبيا لمحدودية الع
بها اذ انها تحتاج الى دقة 

.ومهارة عالية 
درجات حرارة حرقها متدنية •

او اقل )  0م 1000(بحدود 
.من ذلك 



:المصادر 
  

•  Clark ,Kenneth , The Potter’s Manual, Macdonald, U.K,1983
• Photo from internet searching . 

شكرا الصغائكم
  


