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 ملخص:

داخلية يتعرض هذا البحث لنوعية جديدة من المنتجات الزجاجية وهي المفرغات الزجاجية التي تستخدم في العمارة ال

جاجية المراد تتطلب قوالب خاصة قد نزيد من عدد أجزائها لتناسب طبيعة الهيئة البنائية للمفرغات الزوالخارجية، التي 

يتها معاً الحصول عليها وطريقة الكبس المستخدمة في إنتاجها، ونتمكن في نفس الوقت من الحصول على مفرغات يمكن تثب

ة في طريقة ان مع بعض قوالب المنتجات الزجاجية المستخدموتثبيتها في العمارة. قد تتشابه هذه القوالب في بعض األحي

ن المنتجات الكبس، إال أنها تختلف عنها في أحيان أخرى لضمان سالمة خروج الزجاج من القالب الذي له طبيعة مختلفة ع

لعديد من التجارب الى التي تنتج بقوالب الكبس التقليدية مثل البالطات والطوب الزجاجي المستخدمين في العمارة، لذا تحتاج إ

إلحدى  للتوصل ألجزاء مناسبة من القوالب يمكن معها الحصول على هذه المفرغات وقد مر البحث بعمل دراسة تصميمية

ب متعدد أنواع المفرغات الزجاجية وهي وحدة مفرغة وتم عمل دراسة تصميمية للقوالب مرورا بقالب مكون من جزء وقال

بني تلك القالب تبار كل منها حتى التوصل إلى أفضل قالب صالح إلنتاج تلك الوحدة المفرغة ثم األجزاء بأنواع مختلفة واخت

إلنتاج نماذج  وعمل نموذج أولي لخامة بديلة بعد رسمهم كمجسمات ثالثية األبعاد محققة الفكرة المنتقاة مستعينا بطباعة

مصهور الزجاجي وبعد روج األمن للمنتج مستعينا بخامه بديلة للبالستيكية ثم اختبار تلك النماذج للتأكد من نجاح الفكرة والخ

لزجاجية ويتم تنفيذ انجاح اختبار النماذج يتم التطبيق الفعلي للقالب باختيار أفضل الخامات المناسبة للقالب إلنتاج الوحدة 

ومن ثم يتم كبس  الوحدة الزجاجية القالب الفعلي بخامة الحديد الحراري والذي يتحمل درجات الحرارة العالية ويالئم إنتاج

عمارة الداخلية مصهور الزجاج بالقالب منتجاً الوحدة الزجاجية المفرغة التي تم دراستها والصالحة للتطبيق في مجاالت ال

 والخارجية.

 الكلمات المفتاحية:

 المعمارية الزجاجية المفرغات الکبس، بطريقة الزجاج إنتاج الزجاجية، المفرغات إنتاج
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Abstract: 

This research is exposed to a new type of glass products, which are glass vents that are used in 

internal and external architecture, which require special molds that we may increase the number 

of its parts to suit the nature of the structural body of the glass vents to be obtained and the 

method of pressing used in their production, and at the same time we can obtain vents It can be 

installed together and installed in architecture. These molds may sometimes be similar to some 

of the glass products molds used in the method of pressing, but they are different from them at 

other times to ensure the safety of glass exit from the mold that has a different nature from the 

products that are produced by traditional pressing molds such as tiles and glass bricks used in 

architecture, so Several experiments are needed to find suitable parts of the molds with which 

to obtain these vents, and the research went through a design study for one of the types of glass 

vents, which is a vicious unit. A design study was made for the molds, passing through a 

template consisting of a part and a multi-part template of different types and a sister Bar each 

of them until arriving at the best template suitable for the production of that vent unit and then 

adopting that template and making a prototype for an alternative material after drawing them 

as three-dimensional cut-outs achieving the selected idea with the help of printing to produce 

plastic models and then testing those models to ensure the success of the idea and safe exit of 

the product using the alternative material for the molten The glass and after successful testing 

of the models, the actual application of the template is made by selecting the best suitable 

materials for the mold to produce the glass unit. Molded glass melt, producing the hollow glass 

unit that was studied and suitable for application in the fields of internal and external 

architecture. 

Keywords: 

Production of glass vents, production of glass by pressing, architectural glass vents 

 

 -: المقدمة

ألنشطة افي ظل ظروف السوق المتغيرة والغير مستقرة، فإن تطوير وتحسين المنتج يعتبر أمراً ضرورياً لبقاء ونمو  

العمالء  والتكنولوجيا الجديدة، وتغير مطالب وتوقعاتالمختلفة. فقد تخلق المنافسة المتزايدة بين منتجي الزجاج، 

لشركات بميزة اوالمستخدمين سوقاً أشد قسوة وشراسة. ويعتبر تقديم منتج جديد أو تطوير منتج برؤية مستحدثة وسيلة تميز 

لتي تخضع اوث تنافسية تقدمها على مثيالتها في السوق. ولتحقيق هذه الميزة البد من إجراء المزيد من الدراسات والبح

ما يفتقر إليه وإلدارات التطوير واإلنتاج باالستعانة بالدراسات التسويقية التي تبحث دائماً في حاجات ورغبات العمالء 

 السوق من منتجات لتلبية هذه االحتياجات. لذا لزمت اإلشارة لنشاط لهذه اإلدارة الهامة في الشركات.

 -مشكلة البحث: 

 عليها تصلح إلنتاج المفرغات الزجاجية نظراً لطبيعتها الخاصة. عدم وجود قوالب متعارف 

 -هدف البحث: 

 للتوصل إلنتاج مفرغات زجاجية تخدم العمارة. تصميم منهجية 

 .تحقيق اعتبارات عمليات التطوير واإلنتاج لتصميم قوالب المفرغات الزجاجية 
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 -أهمية البحث: 

 لمختلفة. االمعمارية  خواصه معماري لهالتوصل لقوالب تصلح إلنتاج المفرغات الزجاجية الستخدامها في العمارة كعنصر 

 - أوالً: إدارة عملية التطوير واإلنتاج:

والرقابة ط والتنظيم فهي اإلدارة التي تركز على األنشطة الفنية التي تؤدي إلى إنتاج السلع والخدمات، أي أنها أنشطة التخطي

تفيد منها والقيادة التي تمارس على عمليات تحويل المدخالت إلى مخرجات والهدف الرئيسي منها هو خلق قيمة مضافة يس

لجودة العالية المستخدم وتشبع حاجات معينة لديه. ولكي تتم عملية اإلنتاج بشكل سليم وتنافسي يجب أن تتصف بالكفاءة وا

  .واإلنتاجية المرتفعة

 إدارة عملية التطوير واإلنتاج:أهداف  

 (1تهدف إدارة عمليات التطوير واإلنتاج إلى تحقيق عدة أهداف وهي كما في شكل )

 

 أهداف إدارة عملية التطوير واإلنتاج (1شكل )

 

 االستراتيجية: مستويات

 :وهي اإلدارة أو المصنع في لالستراتيجية مستويات ثالث هناك

  Corporate strategyالمصنع اإلدارة أو  استراتيجية -1

  لتدابيرا األساسية، باتخاذ تطوير أهدافها خاللها من تستطيع اإلدارة أو المصنع التي والوسائل الطرق اكتشاف 

 .األجل طويل المستقبلي للتخطيط الالزمة واإلجراءات

 ةالخارجي البيئة في والتهديدات الفرص تحديد. 

 عنها وتجاوزها والتخلي الضعف نقاط استبعاد أو وتعزيزها، وتالفي القوة نقاط تحديد. 

 تماعياالج رأس المال العمل، وتطوير قوى تمتلكها التي بالمعارف والمهارات المتمثل البشري المال رأس تطوير 

 كالمستخدمين وغيرهم. الخارجية واألطراف األقسام ما بين بالعالقات المتمثل

 :- Business strategy - األعمال استراتيجية -2

 معين. قطاع أو معينة صناعة في والخدمات للمنتجات التنافسي الموقف تحسين على استراتيجية األعمال تركز

  Functional strategy - الوظيفة االستراتيجية -3

والتحفيز  التدريب لخال كاألموال، من األولية والمواد البشرية كالموارد رد الموا إنتاجية تعظيم االستراتيجية على هذه تركز

 والصيانة.
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  Operations strategy - العمليات استراتيجية -4

 الى الموارد يلبتحو المقترنة النشاطات جميع تعني فالعمليات .نفسه الوقت في والخدمات استراتيجية المنتجات على للداللة

 لوحدة فسيةالتنا باالستراتيجية العمليات وظيفة إطار في تتخذ التي القرارات تربط التي الوصل حلقة وخدمات، فهي سلع

 لإلدارة أو المصنع. الرئيسية واالستراتيجية الكلية األعمال

 –استراتيجيات تطوير المنتج   -5

 تنقسم الى مجموعة من التوجهات التي تقود الى تطوير المنتجات 

 
 استراتيجيات تطوير المنتج (2شكل )

 

 -اعتبارات تصميم المفرغات الزجاجية: 
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 الجودة للمنتج الزجاجي يجب مراعاة اآلتي:ولتحقيق 

 أبعاد جودة الخدمة أبعاد جودة السلعة

 * األداء

 * المطابقة للمواصفات

 * أداء المنتج لوظيفته بدون عطل لفترة طويلة.

 * القابلية للصيانة واالستدامة.

 * المتانة وتحمل الصدمات

 * العمر التشغيلي

 * الخصائص الجمالية

 الخدمة* توقيت تقديم 

 * سهولة الحصول على الخدمة

 * تمام وكمالية الخدمة

* استقرار الخدمة عند تقديمها ألفراد مختلفين 

 وبأزمان مختلفة

 * مكان تقديم الخدمة ومدى نظافته ومالءمته.

 * السرعة في تقديم الخدمة

 

 -بطريقة الكبس:  ثانياً: دراسة إنتاجية لوحدة زجاجية مفرغة

بالكبس وهي  تتنوع طرق إنتاج الزجاج وفقاً لنوع المنتج وأفضل الطرق التي تالئمه ومن تلك الطرق طريقة إنتاج الزجاج

يكانيكي معملية إنتاجيه عبارة عن سلسلة من المراحل التي يتم فيها تعريض مصهور زجاجي بوضعه في قالب تشكيل لضغط 

يتم و، كما يتنوع أيضا إلى ) كبس يدوي وكبس نصف آلي وكبس آلي(. يسمح بتشكيل المصهور ليأخذ شكل فراغ القالب

بس لها مجموعة اختيار أيهم وفقاً لكمية المنتج المطلوب خالل فترة زمنية محددة، كما أن كل طريقة من طرق اإلنتاج بالك

ذ قوالب الكبس تخدمة في تنفيمن العوامل التي تؤثر على أداء قالب التشكيل أثناء مراحل التصنيع، ومن أهم السبائك المس

 )سبيكة الحديد الزهر وسبيكة الصلب المقاوم للحرارة(.

يث أن حطريقة اإلنتاج بالكبس هي الطريقة المثلى إلنتاج وحدة زجاجية مفرغة وتختلف تلك الوحدة عن أي منتج أخر 

جاجي من على فراغ في المنتج الز الهدف ال يقتصر فقط على إنتاج وحدة تأخذ شكل القالب فقط ولكن يجب أيضا الحصول

ه، كما خالل عملية الكبس في القالب لذلك يجب دراسة القالب ووضع تصميمات له واختيار أفضلها بما يحقق الهدف من

اج الوحدة الزجاجية يجب إنتاج نماذج أولية له واختبارها والتأكد من نجاح فكرته التصميمية قبل البدء في تصنيع القالب وإنت

 غة. المفر
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 دراسة إنتاجية لوحدة زجاجية مفرغة

 غير مجوفة...  )ذاتية الفراغ(مفرغات وحدات ... وحدة مفرغة  نوع المفرغة

 الوحدة المفرغة

 

 تجارب تصميمية للقوالب

 أوالً: الكبس في قالب واحد ثم التفريغ

 مقترح قالب

فريغها والحصول على وحدة غير مفرغة ومن ثم تتعتمد فكرة القالب على الكبس في قالب واحد 

المطلوب داخل  بعد عملية التشكيل مباشرتاً باستخدام أداة معدنية حادة تقوم بتفريغها على الشكل

 نفس القالب حتى ال يتغير شكلها الخارجي نتيجة التفريغ

 شكل توضيحي

 للكبس والتفريغ

 
 لتفريغ ا مرحلة                              قالب في الكبس مرحلة                          

شكل القالب 

 المقترح

            
    لقاطعا         القالب                        الكابس                 جسم                         

  
 التفريغ مرحلة في القالب     الكبس        مرحلة في القالب

 شكل الوحدة

  
 التفريغ  مرحلة بعد الوحدة شكل           الكبس مرحلة بعد الوحدة شكل
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 نتيجة القالب

 
 شكل يوضح بعض التشوهات المتوقع حدوثها والناتجة عن التفريغ

 نتيجة القالب

شكل وذلك على الرغم من إمكانية إنتاج الوحدة في هذا القالب إلى أنه قد تحدث تشوهات في ال

يدة إال أنه جسببين: أوالً في حالة رفع معامل اللزوجة يتحقق القطع في الزجاج بصوره عائد إلى 

ة ال تحدث يحدث تشوه أثناء الضغط بالقاطع وأثناء خروجه، ثانياً: في حالة خفض معامل اللزوج

 لعالية مع وجودالمشكلة السابقة إال أن الزجاج بعد التفريغ قد يتغير شكله وذلك لليونة الزجاج ا

 فراغ في المنتصف، ولذلك قد تم استبعاد ذلك القالب من اإلنتاج.

 ثانياً: تجربة الكبس في قالب واحد محدثاً التفريغ

 مقترح قالب

اج تم تعديل فكره التفريغ من القطع بعد عملية الكبس إلى إنت

وحده مفرغة من الكبس فقط في مرحلة واحدة حيث يوجد في 

 الفراغ في الوحدة المطلوبة.القالب جزء إيجابي يمثل 
 

شكل القالب 

 المقترح

         
 الكابس                    القالب        جسم                                       

 شكل الوحدة

شكل الوحدة المفرغة 

بعد الكبس فقط دون 

 التعرض للقطع
       

 نتيجة القالب

شكل يوضح مناطق 

الوحدة ضعف في 

 الزجاجية المنتجة
       

 نتيجة القالب

ظهرت  على الرغم من تحقيق هدف القالب في تفريغ الوحدة وإنتاجها بالشكل المطلوب إلى أن

ى تعرض عيوب جديده في الوحدة حيث يوجد أجزاء حادة الزاوية ورفيعة السمك مما قد يؤدي إل

 لتعديل الوحدة.الوحدة إلى الكسر ولذلك يجب تعديل القالب 
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 ثالثاً: الكبس في قالب متعدد األجزاء محدثاً التفريغ

 مقترح القالب

مك لتالفي العيب الموجود بالوحدة السابقة يجب ارتفاع س

دة حلقة األجزاء الحادة بالوحدة ولذلك تم تعديل القالب بزيا

تشكيل توضع فوق القالب مع مراعاة زوايا الميل كي 

كبس إخراج الزجاج بأمان، كما أن بعد ال تتمكن الحلقة من

ية يتم رفع الكابس ثم رفع الحلقة وتتبقى الوحدة الزجاج

 داخل القالب

 

 شكل القالب

 
 لقالب مجمعا الجزء السفلي للقالب          الكابس                             الجزء العلوي للقالب

 شكل الوحدة

 

 تجميعهامظهر الوحدة بعد 

 

 

 تطبيق نموذج أولي للوحدة والقالب

الرسومات 

 التنفيذية

 

 
 1:  4 رسم بمقياس النموذج تنفيذ يتم
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الطريقة إنتاج 

النموذج والخامة 

 المستخدمة

يتم تنفيذ الوحدة باستخدام 

طابعة ثالثية األبعاد 

للحصول على نموذج من 

البالستيك مستعيناً بخامة 

 لها درجة شفافية
 

مدى نجاح 

 النموذج

م يجب ثتم إنتاج النموذج بالشكل المطلوب محقق كافة االعتبارات الموضوعة في تصميمه ومن 

 اختبار مدى نجاح القالب التي توصلت إليه الدراسة

 شكل القالب

تم تعديل الشكل الخارجي 

للقالب لنتمكن من تنفيذ 

نموذج له مع المحافظة 

على الشكل الداخلي وفكرة 

      ليصبح بهذا الشكلعمله 

طريقة إنتاج 

 نموذج القالب

لون وتم طباعة كل تم االستعانة بالطابعة ثالثية األبعاد مستخدماً خامة بالستيكية معتمة رمادية ال

 جزء على حدة وفقاً للرسومات الثالثية األبعاد الموضوعة.

شكل نموذج 

 القالب المنفذ

 

 

 

 

 

 

وتهيئته لكبس خامة تم تجهيز القالب 

تحاكي خامة الزجاج وهي عجينة 

جصية للتأكد من نجاح القالب في 

  إمكانية خروج النموذج بشكل أمن

القالب مدى نجاح 

 

تشوهات مما يؤكد حقق القالب النجاح المطلوب في إنتاج النموذج وخروجه خروج أمن دون أي 

ية من الصلب بقالب مماثل ذو خامة معدنزجاج كمياً صحة الدراسة السابقة وإمكانية إنتاج وحدات 

 الوحدات كم كبير من المصهور الزجاجي والكفاءة العالية في إنتاجالحراري لتحمل درجة حرارة 
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الجوانب 

 اإليجابية 

تفس الوحدة تحقق الوحدة مظهراً جمالياً، مع إمكانية الحصول على بدائل تصميمية كثيرة من 

ة كبيرة متماسكة لوجود كتلة زجاجيبأنواع التكرار المختلقة، ارتفاع معامل الصالبة وذلك مستعيناً 

 مصمتة

 السلبية الجوانب 
كبيرة من خامة تعد الوحدة مصمتة وغير مجوفة، ولكن مفرغة، وقد أدى ذلك إلى استهالك كمية 

 لفةالزجاج في الوحدة، مما أثر على زيادة الوزن وبالتالي زيادة التك

 

 ثالثاً: إنتاج الوحدة الزجاجية المفرغة:

 إنتاج الوحدة الزجاجية المفرغة

 إنتاج القالب

 أوال: تشكيل أجزاء القالب بطريقة السبك

القالب 

 المنتج

 

 
 تم إنتاج القالب بطريقة السبك مطابق للنموذج

نتيجة 

 القالب

 لوجود ظهرت مشكلة تجهيز السطح وتنعيمه نظراً عدم مراعاة اعتبارات اإلنتاج جعله غير ناجح كما 

 تفاصيل

 ثانياً: تشكيل أجزاء القالب بالحفر ميكانيكياً 

تعديل 

 القالب

الب والحلقة تم تعديل القالب من الخارج ليوائم المتطلبات اإلنتاجية لماكينة الكبس من حيث سمك الق

 القالب التي توصلت إليها الدراسةوالكابس وأذرع التحكم بالقالب مع الحفاظ على فكرة 

القالب 

 المنتج

تم استخدام ماكينة الحفر 

ثالثية األبعاد في إنتاج 

القالب والتي تعرف 

 (CNC)بماكينات 

 

 

نتيجة 

 القالب

ن الصلب محققت تلك التقنية إنتاج القالب بالمواصفات المطلوبة مستخدماً خامة حرارية وهي سبيكة 

 وذلك لتحمل درجة حرارة المصهور الزجاجي وعملية كبسةالمقاوم للحرارة 
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 مراحل إنتاج الوحدة الزجاجية المفرغة

تثبيت 

القالب على 

 المكبس

 الهيدروليكي
 

 يتيةزتثبيت الكابس           تثبيت دليل حركة القالب        وضع مادة 

 
 اختبار المكبس بعد تثبيت القالب

تجهيز 

األدوات 

 لإلنتاج
    

 تسخين القالب الستقبال مصهور الزجاج                  تجهيز أداة جلب المصهور الزجاجي

مرحلة كبس 

المصهور 

الزجاجي 

 داخل القالب

          
 سفل المكبسإحضار الجمعة الزجاجية                   مساواتها داخل القالب              وضع القالب أ

          
 ره أخرىمالكابس للتشكيل             رفع الكابس بعد التشكيل          سحب القالب إلى الخارج نزول 

         
 المشكل رفع حلقة التشكيل العلوية         ترك الزجاج يفقد جزء من حرارته            إخراج الزجاج
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مرحلة 

 التبريد

        
 روج الزجاج من فرنخ    الزجاج داخل فرن التبريد                             نقل الزجاج المشكل لفرن التبريد    

الوحدة 

الزجاجية 

المفرغة 

 المنتجة

 

أشكال 

تكرارية 

للوحدة 

 المنتجة

 

 

 الكبس:اعتبارات إنتاج الوحدة الزجاجية المفرغة بطريقة 

 ت التالية:في العمارة يجب مراعاة االعتبارا لتحقيق النجاح المطلوب لتصميم مفرغات زجاجية قابلة للتطبيق

 :خضوع التصميم إلمكانية اإلنتاج -1

ابل تماماً بعد وضع التصميم المبدئي للمفرغة الزجاجية يجب دراسة مدى قابليته لإلنتاج وتعديله حتى يصبح التصميم ق

 نتمكن من تحقيق هدف إنتاجه.لعملية اإلنتاج، أو وجود حلول إنتاجية للمعوقات التي حققها التصميم حتى 

 : ي للتشكيلمالئمة المصهور الزجاج -2

ن عدمه يجب أن تتناسب لزوجة الزجاج المصهور ودرجة حرارته مع شكل المنتج وما يحتويه من زوايا وتفاصيل دقيقة م

 حتى يحقق النتيجة المرجوة في عملية الكبس.

 تحقيق متطلبات القالب:  -3

ها لدرجة خاصة في تصميم القالب يجب مراعاتها وذلك من خالل نوع الخامة المستخدمة ومدى تحملهناك أيضاً اعتبارات 

اب تمدد الخامة حرارة المصهور واإلنتاج الكمي وأقل سمك في القالب، وطريقة الفتح والغلق سواء كانت يدوية أم آلية، وحس

 المستخدمة عند التعرض لدرجات الحرارة العالية.

 من للمنتج:الخروج اآل -4

 وينقسم هذا االعتبار إلى جزئيين وهما:



 2020 نوفمبر                        نووالعشر الرابععدد ال -المجلد الخامس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

13 

ابتداء من دخول وخروج الكابس بشكل أمن دون حدوث أي تشوهات للمنتج، ثم فك مكونات  مرحلة فك أجزاء القالب: -أ 

زاحة القالب من حلقة تشكيل أو تقسيم جزء القالب إلى جزئين أو أكثر. ويجب دراسة حركة فك تلك األجزاء سواء كانت باإل

 )األفقية أو الرأسية أو محورية( على أن تتوافق تلك الحركة مع شكل المنتج دون أي تشوهات.

وذلك عند رفع الوحدة باستخدام بنز متحرك من األسفل إلى األعلى أو فك أجزاء  مرحلة خروج المنتج من القالب: -ب

راع ميكانيكي ويراعى في جميع حاالت خروج المنتج درجه أو استخدام ذ 180القالب ثم تحريكه باإلزاحة أو قلب القالب 

 من القالب بدون حدوث أي تشوه في المنتج أثناء خروجه، واختيار الطريقة التي تتناسب مع تصميم المنتج.

 

 حركة المنتج أثناء اإلنتاج وتهيئته للتبريد: -5

صادم أو أي أخطاء تؤثر على سالمة المنتج، ويقصد هنا التنسيق الزمني بين خروج المنتجات وتحريكها في مسارات دون ت

وقد يستخدم مجموعه من مضخات الهواء لتقليل حرارة المنتج فيتصلب فيسهل تحريكه، كما يمكن أن تعرضه للهب عالي 

 الحرارة للتخلص من أي زوائد في أسطح الزجاج وزيادة لمعانه ونعومته كي يحقق الجودة المطلوبة 

 جودة تبريد المنتج: -6

وهو من العوامل شديدة األهمية للحصول على منتج سليم خالي من اإلجهادات قابل للتطبيق في العمارة وذلك من خالل 

وضع منحنى حراري للتبريد يحدد العالقة بين الزمن ودرجة الحرارة حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة كما أن منحنى 

 اجها.التبريد يتغير وفقاً لحجم وسمك الوحدة المراد إنت

 الخضوع للمواصفات القياسية وتحقيق معايير الجودة: -7

يجب وضع المنتج تحت مجموعة من االختبارات التي تؤكد سالمته وتحقيق المواصفات المطلوبة التي تؤهله لالستخدام 

 والتطبيق في العمارة.

 :التغليف والنقل والتخزين -8

تى نتمكن من نقلها إلى األماكن المختلفة لحين استخدامها دون حدوث يجب مراعاة التغليف الجيد لتلك المنتجات الزجاجية ح

 أي تلفيات.

 

 نتائج البحث:

 من الدراسات النظرية والتحليلية والتجريبية أمكن التوصل إلى تصميم قالب يستخدم إلنتاج وحدة زجاجية مفرغة كمياً. -1

القالب وخضوعه لمراحل اإلنتاج بطريقة الكبس النصف إثبات نجاح الدراسة النظرية من خالل التطبيق العملي بتنفيذ  -2

 آلي وإنتاج الوحدة الزجاجية المفرغة التي تم دراستها.

 توصلت الدراسة إلى أهم االعتبارات اإلنتاجية للوحدة الزجاجية المفرغة المنتجة بطريقة الكبس. -3

 

 توصيات البحث:

 المفرغات الزجاجية بأنواعها وطرق إنتاجها المختلفة.استكمال المنظومة البحثية في مجاالت تصميم وإنتاج  -1

يوصي البحث بضرورة إجراء أبحاث مشتركه بين التخصص العلمي ومصانع إنتاج الزجاج لوجود الكثير من المشكالت  -2

 المهنية ذات الصلة.

     تضميم موضوع الدراسة داخل مقررات برنامج تصميم الزجاج الصناعي الحتياج سوق العمل إليه. -3
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