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 الموجز: 

 سائل التذىيب محميا من المواد التالية : في ىذا االختراع تصنيع  تم 

ذىب , زفت , بوراكس, مذيب التربنتين , بدال من استيراده من الشرركات اججنبيرة حيرث يرتبرر سرر تصرنيرو مرن 

وغيرىرا  Flukaأسرار الشركات المنتجة وأحيانرا يجيرز  تحرت أسرماا تجاريرة خاصرة بالشرركة المجيرزة م رل شرركة 

دون المجوا إلى ذكر المكونات أو نسب تركيبيا وحتى المذيبات المسرتخدمة جغرراا التخفيرذ ترذكر عرادة تحرت 

 أسماا تجارية .

 أظيرت نتائج االختراع إمكانية الحصول عمى سائل التذىيب بالتراكيز المطموبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المفصل:

 "تصنيع سائل التذهيب محميا   "

 -مقدمة :

بمادة الزجاج  تذىيب الزجاج, كما عمل عمى التموين عمىع عممية الفضل في اخترا لو , (1)جوستوس فون ليبج
 يطمي درك أنو يمكن أنا, وىو عامل الزجاج البريطاني, كان أول من  (2)جيمس براتبينما قام   .كموريد الذىب

حصل عمى برااة  .الفضةمن  عمى طبقة الذىبطبقة من  وضعرار مرقولة عن طريق الذىب بأسبالمرايا 
, ويمكن الر ور عمى أم مة رائرة ك يرة من الفن في جميع أنحاا بريطانيا (3) 1885اختراع بريطانية في عام 

ذاذ في عام ر بالذىب مرممية صنع الزجاج الب ماق سان فرانسيسكو من, وىو رسام  اندريس فيميكس . اليوم
   .عممو لم يكن ناجحاولكن أسموب  (4,5) 1923

, ويكون عمى Au2O3لو الصيغة  مركب كيميائيوىو كسيد الذىب ال ال ي و أإن المادة اجساسية لمتذىيب ىي 
كسيد الذىب ال ال ي في الماا, لكنو و أ ينحلال   باتية. الذىب أكاسيدحمراا بنية. وىو أك ر  بموراتشكل 

مركب حساس لمضوا ولمحرارة,  ( , وىوما النتريكاوح ما ىيدروكموريكاحالماا الممكي )بالمقابل ينحل في 
 .(1) واجكسجينإلى كل من فمز الذىب  م°151حيث يتفكك بالتسخين فوق 

يحضر أكسيد الذىب ال ال ي من اتحاد الرناصر المكونة لممركب, ولكن بسبب الخواص النبيمة لفمز الذىب فإن 
 .(6,7)البالزمانتج إال تحت ظروذ قاسية وذلك بالتفاعل مع اجكسجين في حالة ىذا المركب ال ي

المائي ال ابت  كموريد الذىب ال ال يالمائية لمركب  المحاليلكما يمكن التحضير كيميائيًا من تفاعل 
(AuCl3.H2O)  والذي يكون فرميًا عمى شكل كموريد ىيدروكسي الذىب ال ال ي([H) 3(OH)AuCl [  مع

حيث يترسب مركب ىيدروكسيد الذىب ال ال ي من المحمول. بالتجفيذ ينفصل جزيا ماا ونحصل عمى  قاعدة,
لو تطبيقات أخرى في مجال و  تذىيب الزجاجأو  الزجاجيستخدم في ترشيق والذي  الذىب ال ال ي.كسيد و أ

 .Optoelectronics(8,9)اإللكترونيات البصرية 
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 -لتطبيقات :ا

المرراا , القطررع السررريراميكية   أقررداحالشررراي ,  أقررداحلتررزيين فرري طرررالا الزجرراج  و  ل سررائل التررذىيب يسررترم -1

 . كالمرادن والخشب  وغيرىا

 لتزيين أعمال السيراميك عمى اختالذ أنواعيا .في الزخرفة و  يسترمل سائل التذىيب -2

 يسترمل لتذىيب المصاحذ واجسمحة وغيرىا من اجشياا ال مينة .  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -االدعاءات:

المواد التي يصنع منيا متوفرة في القطر , رخيصة ال من مقارنة بسرر شراا المادة الجاىزة من الخارج  -أوال:   

 % من قيمة استيرادىا فقط. 31ث كمفة التصنيع ترادل حي

يمكن استخدام الزفت ) مرن مدينرة ىيرت فري محافظرة االنبرار ( كبرديل عرن الصرمك الرربري كرذلك كانت  -ثانيًا:  

 .فان كمية البوراكس المستخدمة قميمة 

مجروا الرى اسرتخدام مرذيبات يمكن الحصول عمى التركيز المطموب بتحضيره مباشرة بخطوة واحردة دون ال -ثالثا :

 . لمتخفيذ والتي تؤ ر أحيانا عمى لمرانو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


