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الخالصة) Abstract ( :
إف تقنية الحصوؿ عمى لحاـ محكـ بيف الزجاج والمعادف تطورت بشكؿ
واسع ومتزامف مع قفزات الصناعة االلكترونية بعد الحرب العالمية الثانية في مجاالت
كثيرة في الصناعة  ,كذلؾ برزت أىميتيا في مجاؿ االتصاالت ومنظومات الميزر
واإلنذار المبكر وأنظمة التشويش.
يناقش ىذا البحث التمدد الحراري لمنطقة لحاـ زجاج -معدف عندما يكوف
المعدف بشكؿ أسالؾ وأقطاب مختمفة األنواع واألقطار -التنكستف ( )Wوالفوالذ ( st.
 )st.والحديد (  )Feوالنحاس (  )Cuأما الزجاج فقد استخدـ زجاج الكوارتز و
البوروسميكات .واستندت التقنية المستخدمة إلى تحضير خمطة كيميائية ( عجينة
 )Pasteلتكوف وسط بيني بيف السطح الزجاجي والسطح المعدني

 ,وجرى فحص

النماذج المصنعة بمنظومة التفريغ العالي والتسخيف الحراري .وأثبتت الفحوصات
نجاح عممية المحاـ بكفاءة.
 -1مقدمــــة : Introduction
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( ,)7,5,2,1اغمبيا

يمكف الوصوؿ إلى لحاـ الزجاج – معدف بعدة طرائؽ

تعتمد االستفادة مف حالة التميف لمزجاج عند التسخيف .ويمكف تقسيـ أنواع المحاـ إلى
()3

أربعة أنواع رئيسية

:

( أ ) لحام االتصال المباشر ( ( Direct Sealing

 :المحاـ بيف

السط حيف مباشرة  ,ويؤدي ذلؾ إلى ِ
تكوَف اجيادات كثيرة في منطقة المحاـ

والمناطؽ المجاورة ليا .ويمكف التغمب عمى ىذه المشكمة بانتقاء متناسب لمزجاج
والمعدف عندما تكوف معامالت التمدد الحراري لكؿ منيما قريبة نسبياً في القيمة ,
مما يجعؿ االجيادات الحاصمة ضمف منطقة األماف.
( ب ) لحام االتصال الغير مباشر (

 : ) Indirect Sealingحيث

تختمؼ معامالت التمدد الحراري لكؿ مف الزجاج والمعدف مما يؤدي إلى حدوث
اجيادات قوية وكثيرة وخطرة في منطقة المحاـ والمناطؽ المجاورة ليا  ,ينتج بالتالي
فشؿ العممية .ويمؾف عالج ىذه الحالة باستخداـ أما  ) 1 ( :طبقة زجاجية سطحية
 ,أو طبقات متعددة تعمؿ كمحاـ متدرج حتى تصؿ إلى المنطقة األخيرة التي تتصؿ
بالسطح المعدني لتحقؽ االتصاؿ المباشر .أو (

 ) 2باستخداـ معادف مطمية (

 ) Ductileليا القابمية عمى االمتزاج بالزجاج وامتصاص االجيادات الموضعية
والخطية الحاصمة.
( جـ ) المحام بقطعة زجاجية (  : ) Soldered Sealingيجري استخداـ
معادف مناسبة يتـ ترسيبيا عمى سطح المعدف اؿ ـ راد لحامو  ,أما بفترة سابقة حيث
يتعرض لعدد مف عمميات المعاممة الح اررية (  , ) Heat Treatmentأو يكوف
الترسيب أثناء عممية المحاـ ,عمى أف تكوف القطعة المعدنية
تمدد حراري مناسب لمزجاج المستخدـ.

( د ) المحاـ الميكانيكي ( Sealing

عممية الكبس )  )Compressionأو الشد

الخارجية ذات معامؿ

 : ) Mechanicalيمكف استخداـ
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(  )Tensionلمنطقة المحاـ مع درجة ح اررة مناسبة ومعدؿ تبريد مناسب لمحصوؿ
عمى لحاـ زجاج – معدف واف كاف ىذا النوع مف المحاـ ضعيؼ وغير كفوء ويحوي
عمى الكثير مف االجيادات.
ربما نفيـ اصؿ التمدد الحراري عندما

نأخذ بنظر االعتبار المتذبذب

الكالسيكي عندما ندرس تأثير الحدود الالتوافقية في مع ادلة الط اقة الكامنة في ترابط
ذرتيف عند درجة ح اررة (  . )Tعندما تكوف ىناؾ ذرتيف بينيما المسافة (  )Xوالتي
تعتبر اإلزاحة عف موضع استقرارىما  ,وفي درجة ح اررة الصفر المطمؽ  ,فاف :

)U(X) = cx2 + gx3 + fx4 …………………………… (1

إذ أن:
) : U(xالطاقة الكامنة كدالة لإل زاحة عن موضع االستقرار
 : C , g , fثوابت موجبة

الحد ( )x3يمثل التنافر المتبادل لمذرات
والحد ( )x4يمثل االهت اززات ذات السعات الكبيرة لمذرات
يمكف استخداـ العالقة اإلحصائية  ,دالة توزيع بولتزماف ؿحساب معدؿ اإلزاحة
لمذرات  ,حيث أف ( >  ) < xتمثؿ القيمة المتوقعة لمعدؿ اإلزاحة طبقا لالحتماليات
الثرموداينمكية :

xe  BU ( x)dx

 X 
)...............................................(2
 e  BU ( x)dx
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إذ إن  =Bثابت االستقرار stability constant
 = KBثابت بولترمان Bolts man constant
when B = 1/ KBT

 = Tدرجة الحرارة ْ  K
وتعطى معامالت التمدد الحراري
حيث أن
A
V





A,

V,

بالعالقات آالتية :

هي معامل التمدد الخطي

التغير في التمدد السطحي

التغير في التم دد ألحجمي

) = dL / LdT ……………(3

) = ( 1 / L ) ( L / T ) ……………..(4

وىناؾ أيضا التمدد الحراري لممساحة (  ) Area Expansionويرمز لو ( ) 2 
أي ضعؼ معامؿ التمدد الخطي  ,ويتبع العالقة الرياضية:

)A  2AT ..............(5
وىناؾ أيضا التمدد الحراري ألحجمي (  )Volume Expansionويرمز لو ( , ) 
ويتبع العالقة الرياضية :

واستخدمت عممية التمديف (

)V  VT .......................................(6

 ) Annealingالتي تعقب عممية المحاـ ,

كثي ار في عممية إزالة االجيادات الحاصمة  ,وزيادة متانة المحاـ وتسوية المسامات
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وقوة االرتباط بيف طبقة المحاـ والزجاج مف جية وطبقة المحاـ والمعدف مف جية
أخرى  ,حيث يرفع كؿ ذلؾ كفاءة المحاـ  ,بؿ أف عممية التمديف تدخؿ كمرحمة
أساسية في حالة استخداـ معادف مختمفة أو معدف ذو معامؿ تمدد حراري يختمؼ
بشكؿ بعيد نسبياً عف قيمتو لمزجاج

][8,4

.

يوضح الشكؿ (  )1المنظومة البصرية التي كانت محالً عممياً في لحاـ األقطاب

المعدنية بطريقة لحاـ زجاج – معدف (  ) Glass – to – metal sealingفيي

منظومة ليزر ايوف االركوف (

 . ) Ar ion Laserمنظومة ليزر ايوف االركوف

ليا تطبيقات عديدة في كثير مف حقوؿ البحث العممي والصناعة مثؿ  :الطباعة
عالية الدقة (  , ) very high performance printingاالستنساخ ( copying
)  ,الػمسػح الضػوئػي (  , ) scanningالتنػقيػط الصػوري وصػور عال ػيػػة الػػدق ػػة
(  ) photoplotingمعالجة وتوليد الصور (

processing

, ) image

التشخيص الطبي (  , ) medical diagnosisالجراحة (  , ) surgeryالتصوير
المجسـ (  , ) holographyوغيرىا كثير .ويمكف استخداـ طريقة المحاـ المشار
إلييا في ىذا البحث في العديد مف المنظومات البصرية األخرى مثؿ مقياس الطيؼ
(  ) Spectra photo meterوالمصابيح الوميضية ( . ) Flash lamps
وظيرت الحاجة إلى لحاـ األقطاب ( االنود والكاثود ) المعدنية باألنبوب
الزجاجي دوف اإلخالؿ بنظاـ التفريغ (

system

 ) vacuumونظػاـ التػفػريػغ

الكػيػربػائػي (  . ) electrical dischargeفجػرى لػحػاـ األقػطػاب المعػدنػيػة بػطػريقػة
لػحػاـ
زجاج – معدف وباستخداـ عجينة المحاـ موضوعة البحث .

جدول (  ) 1مواصفاث مىظومت ليسر ايون االركون
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OPERATING FREQUENCIES

1-123
MHZ
[SWITCH SELECTABLE]

FREQUENCY RESOLUTION

1 HZ

WARM – UP TIMES

10 MIN

PULSE WIDTH

< 80 nsec

PEWAK POWER

< 15 watts

ENERGY / PULSE

8 mj

REPETITION RATE

150 MHz

Electrical Poles sealed by Glass- to –
metal sealing
Laser

Power
supply

Fig (1 ) Ion – Ar laser system

Experimental  الجزء العممي-2
: ) Materials & Instrumentation ( المواد واألجهزة
( ) وحامض الفسفوريؾCuO ( مادة المحاـ المكونة مف اوكسيد النحاسوز
 استخدمت في المرحمة األولى مف, ) Paste

( ) عمى شكؿ عجينةH3PO4

التجارب ثـ جرى تطوير تمؾ الخمطة بإضافة بعض االكاسيد الفمزية لزيادة متانتيا
,  مكونات الخمطة الثانية تتالؼ إضافة حامض الفسفوريؾ.وتحسيف مقاومتيا لمح اررة
:مف المواد التالية
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CUO 40% , PbO 20% , TiO2 10% , MgO 10% , SiO2 20%
أما الزجاج المستخدـ فكاف عمى نوعيف  :البوروسيميكا ت (  ) Borosilicateوزجاج
الكوارتز (  , ) Quartzوبأشكاؿ اسطوانية  .بينما استخدمت المعادف التالية:
التنكستف (  , )Wالنحاس (  , )Cuالحديد (  , )Feالفوالذ ( , )Stainless Steel
عمى شكؿ أسالؾ مختمفة األقطار وبشكؿ أقطاب بأقطار مختمفة كذلؾ.
أما األجيزة  ,فمنظومة المحاـ ذات الشعمة االوكسي

– استمينية  ,ومنظومة

التفريغ العالي والتأثير الحراري والتي تتكوف مف األجزاء الرئيسية التالية :المضخة
الدوارة  ,مضخة الزيت االنتشارية  ,مصيدة النتروجيف السائؿ  ,خمية التفريغ
الزجاجية  ,الشريط الحراري  ,مسخف حراري ,وحدة سيطرة عمى درجة الح اررة ,
متحسس حراري  ,وحدة كشؼ النضوح مف العينات .كما في الشكؿ ()2
جدول ( )2بعض الخواص الفيزيائية لممواد المستخدمة
)Melting point(c
1500
620
520
1083
1527
3387

10 8
85
70
900
1700
1100
440

Substance
Quartz
Borosilicate
Lead glass
Copper
Iron
Tungsten

No.
1
2
3
4
5
6

المحاـ (  : ) Sealingبعد تييئة الخمطة الكيميائية ( العجينة) األولى (اوكسيد
النحاسوز وحامض الفسفوريؾ)  ,جرى استخداميا في لحاـ زجاج اسطوانات زجاج
البوروسيميكا ت مع أنواع مختمفة مف األسالؾ واألقطاب المعدنية وبأقطار مختمفة .
كما في الجدوؿ رقـ (  . )1بعد تعريض منطقة المحاـ مف سطحي الزجاج والمعدف
لمشعمة االوكسي – استمينية لغرض رفع درجة ح اررتيما إلى (  , )0.9 Tgأي اقؿ
مف درجة ح اررة االنتقاؿ الزجاجي  ,وعند تمؾ الدرجة يجرى نشر مادة المحاـ
(العجينة) عمى منطقة المحاـ  ,ثـ وضعيا في فرف التبريد المتدرج وبعد فترة زمنية
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كافية يجري تمديف العينة إلزالة االجيادات واالنخالعات الحاصمة نتيجة عممية
المحاـ.
– معدف الخمطة الكيميائية األولى

جدول (  )3المواد المستخدمة في لحاـ زجاج

(عجينة رقـ  .)1ظروؼ الفحص  ,الضغط (
بالمدى ( C

O

 , ) 8*10-16درجة ح اررة الفحص

 )280 – 100وبمعدؿ ( )5درجات كؿ ( )30دقيقة .

المادة المعدويت

القطر

المادة السجاجيت

زمه اللحام

زمه التبريد

سلك التىكسته()W
سلك التىكسته()W

0.5 cm
1 cm

بوروسيليكاث
بوروسيليكاث

12 min
12 min

48 h
48 h

سلك الفوالذ()st.st.
سلك الىحاش()Cu
سلك الىحاش()Cu

1 cm
1 cm
2 cm

بوروسيليكاث
بوروسيليكاث
بوروسيليكاث

10 min
5 min
5 min

48 h
48 h
48 h

عممية التمديف (  : ) Annealingعند تعرض المعادف أو الزجاج إلى التسخيف
وارتفاع درجة الح اررة يؤدي ذلؾ إلى تشوه لدف (

, ) Plastic Deformation

فتحصؿ المادة عمى طاقة أضافية تكوف مخزونة في المادة عند زواؿ التسخيف.
تساىـ ىذه الطاقة المخزونة في توليد ونمو االنخالعات (  ) Dislocationsوبعض
العيوب البمورية (  ) Crystal Defectsمما يسبب فشؿ تمؾ المواد وخفض العمر
التشغيمي ليا .يمكف التغمب عمى تمؾ المشكمة بواسطة إعادة تسخيف تمؾ المواد
لدرجة ح اررة مناسبة وزمف مناسب وتدرج مناسب في االرتفاع بدرجات ح اررة أو
االنخفاض بيا بعد ذلؾ  ,فيعاد ترتيب االنخالعات والعيوب وتعمؿ تمؾ الطاقة
المخزونة عمى إلغاء أغمبية تمؾ االنخالعات والعيوب ويعطي خواص ميكانيكية
أفضؿ لممادة].[6
وفي ىذا البحث جرى استخداـ التمديف (

 ) Annealingلمقضاء عمى العيوب

البمورية والشقوؽ المجيرية التي تكونت أثناء عممية المحاـ وكذلؾ التي ظيرت بسبب
االختالؼ في معامؿ التمدد الحراري لكؿ مف القطب المعدني واالسطوانة الزجاجية .
والجدوؿ رقـ ( )4يوضح عممية التمديف التي جرت لمختمؼ العينات.
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جدول رقم (  ) 4بعض الظروف الفيزيائية لعممية التمدين

الفػحوص ػ ػػات (  : )Testingومػف الجديػر بالذكػر أف الفػحص الحػراري لمعينػات بعػد
المحػاـ كػاف يتػدرج ضمػف المػدى
( )100 – 280 0Cبالنسبة إلى زجاج البوروسيميكات وضمف المدى ( 100 – 400
 ) 0Cبالنسبة لزجاج الكوارتز  ,وبمعدؿ (  ) 10 0Cكؿ عشر دقائؽ ( .) 10 min
ويجري الفحص بينما العينة متصمة بمنظومة التفريغ العالية ومفرغة إلى ضغوط
واطئة.
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Testing
chamber
Thermal
Control

Metallic electrical pole sealed with
glass in testing chamber

Rotary
Pump

Turbo M.
pump

Fig. (2 ) Vacuum and Thermal
Testing System

 -4النتائج والمناقشة ( :) Results and Discussion
مف الواضح مف خالؿ تجارب ىذا البحث أف التمدد الحراري لكال مادتي المحاـ
يعتبر محور أساسي في عممية لحاـ زجاج

– معدف  .وتبيف أيضا أف درجة ح اررة

المحاـ (  ) Sealing Temperatureتتأثر بخواص المعدف بنسبة كبيرة أكثر مف
تأثرىا بخواص الزجاج .وكاف لعجينة المحاـ دو اًر ميماً في تكويف الوسط البيني بيف

الزجاج والمعدف حيث تتغمغؿ في سطح المعدف التي تحوؿ إلى حالة ليونة مناسبة (

في درجة ح اررة المحاـ ) تسمح بتغمغؿ أجزاء دقيقة مف مادة العجينة داخؿ السطح.
ومف جية أخرى فاف نسبة كبيرة مف مادة العجينة تكوف قد تداخمت وتغمغمت بعمؽ
مناسب في السطح الزجاجي (في درجة ح اررة المحاـ) .ويزداد سمؾ الوسط البيني مع
زيادة درجة الح اررة في مدى محدود .تشكؿ أي زيادة جديدة في درجة الح اررة بعد ىذا
المدى زيادة تغمغؿ وانتشار مادة العجينة داخؿ السطح الزجاجي  ,فتقؿ نسبة وجودىا
في الوسط البيني وتزداد في الوسط الزجاجي  ,فيسمح ذلؾ بظيور مناطؽ ونقاط
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اتصاؿ بيف الوسط الزجاجي والوسط المعدني واختفاء الوسط البيني .تمؾ المناطؽ
والنقاط تكوف مصادر لتوليد االنخالعات الخطية ومف ثـ ظيور الشقوؽ المجيرية
عند عممية تبريد العينات.
تأثير تنظيف العينات ( :) Samples Cleaning Effect

وجد أف ىناؾ تاثي اًر لتنظيؼ وصقؿ العينات قبؿ عممية المحاـ ولو كاف بسيطاً

إال في حالة العينات التي تحتوي سطوحيا عمى جسيمات الغبار (
 ) particalsولـ تنظؼ فأظيرت فشالً واضحاً ألكثر مف (

Dust

 ) 90%منيا  ,وكما

ىو معموـ فاف العينات المموثة بالدىوف أو الماء يجري التخمص مف تمؾ المموثات

عند عممية المحاـ التي تجري في مػدى حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراري
(  ) 200C – 55Cبينما ال تتأثر جسيمات الغبار بذلؾ المدى الحراري  ,فيكوف
وسط بيني بيف الزجاج والمعدف في نقاط معينة تكوف مصد اًر فعاالً لتوليد

االنخالعات (  .) Dislocationsالتي تسيـ في إحداث الشقوؽ المجيرية (

 ) Micro cracksوفي بعض األحياف الشقوؽ العيانية (  .) Macro cracksأما
بالنسبة إلى مجموعة العينات التي خضعت لمتنظيؼ والصقؿ فأظيرت كفاءة في
فحص المحاـ (  ) Sealingنتيجة تكوف وسط بيني نظيؼ يتغمغؿ في كال السطحيف
سطح المعدف وسطح الزجاج كما في الشكؿ (.)4
عممية المحام (  : ) Sealingلعجينة المحاـ (  ) Sealing Pastدو اًر ميماً في
عممية التوافؽ (  ) Matchingبيف معاممي التمدد الحراري لمزجاج والمعدف أثناء

وبعد المحاـ (  , ) Sealingفتكوف الوسط البيني )  ) Interfaceبيف السطحيف ذو
معامؿ تمدد حراري قريب مف معامؿ التمدد الحراري لممعدف وكذلؾ ىو قريب مف
معامؿ التمدد الحراري لمزجاج .أف أجزاء الوسط البيني القريبة مف السطح المعدني
تحوي نسبة كبيرة مف الذرات المعدنية وجزيئات اوكسيد المعدف المتكوف إثناء عممية
المحاـ إضافة إلى احتوائيا عمى نسبة عالية مف مادة العجينة .وتقؿ نسبة وجود
الذرات المعدنية وجزيئات اوكسيد المعدف كمما اتجينا نحو السطح الزجاجي بينما
تزداد نسبة وجود جزيئات الزجاج في الوسط البيني وصوالً إلى السطح الزجاجي ,
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الذي يتغمغؿ فيو الوسط البيني أكثر مف تغمغمو في السطح المعدني .وفي الشكؿ ( )3
بياف توضيح لمتانة منطقة المحاـ في العينات كدالة لحالة التشوه ( Deformation
) التي تظير في أثناء عممية المحاـ وبعدىا والتي يمكف االستدالؿ عمييا ببعض
االختبا ار ت الميكانيكية ( كاختبار االنحناء ذو النقاط الثالثة مثالً (

Three point

 ) bending Testوبدرجات ح اررة مختمفة.

وتزداد كفاءة المحاـ كمما زادت درجة ح اررة المحاـ ( Sealing Temperature
) إلى حد معيف يعتمد عمى مادتي المحاـ الزجاجية والمعدنية وعمى عجينة المحاـ
( ) Sealing pasteوزمف المحاـ (  , ) Sealing Timeولكف عند تجاوزىا مدى
محدد تفشؿ العينات في الفحص كما في حالة العينات التي يمثميا المنحني (
 ) 1000 kالتي تعرضت لمكسر في مراحؿ االختبار األولى .والشكؿ (
) الناتجة عف التمدد الحراري لمعينة

يوضح االستطالة ( L/L

 ) 5الذي

– في منطقة

المحاـ بالتحديد – فكانت متفاوتة بشكؿ قميؿ  .وابرز العوامؿ المؤثرة عمى حالة
التمدد الحراري ىنا  ,ىما عامميف مكونات المادة

)  ) Compositionودرجة

الح اررة .ووجود عينة المحاـ كوسط بيني سيسمح بظيور تدرج دقيؽ وميـ لمتمدد
الحراري في منطقة المحاـ والمناطؽ المحيطة بيا وتمنع ظيور االنخالعات والشقوؽ
والتشوىات أثناء المحاـ وبعده.
تأثير األكسدة ( : ) Oxidation effect
العيػنػات الحػديديػة تػزف (  ) 10 – 90 gmومسػاحػة سطحيػة ( ) 6 cm2
تػػؤدي عمػميػة الػمحاـ إلػى تكػويػف غشػاء (  ) Thin filmرقيؽ مف اوكسيد الحديد (
 ) FeOبسمؾ حوالي (



 , )5 – 10وزمف تكويف االوكسيد وامتزاجو بالزجاج (

. ) 15 min
العينة الحديدية تتصؿ بالمعدف في درجة ح اررة عممية المحاـ (

Sealing

 ) Temperatureفي الفراغ  ,زاوية االتصاؿ ليا ( َْ )24ثـ ترتفع زاوية االتصاؿ
في نياية عممية المحاـ إلى ( َْ )55وتمثؿ اتصاؿ الزجاج مع الحديد النقي في الفراغ
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 ,العممية تأخذ حوالي (  ) 15 minدقيقة .انتشار اوكسيد الحديد خالؿ الزجاج أسرع
مف انتشار الحديد.
االتصاؿ (  ) Adherenceضعيؼ .وكررت العممية بدرجة ح اررة (  )600 Cدرجة
سيميزية ولمدة (  )2ساعة وكاف االتصاؿ ضعيؼ جداً .في درجة ح اررة ( )900 C
سيميزية بسبب قمة المزوجة وزيادة قابمية الزجاج عمى التفاعؿ يزداد انتشار طبقة

االوكسيد خالؿ الزجاج ويتغمغؿ حتى يصؿ إلى الطبقات التي تمي طبقة االوكسيد.
إف سموؾ (  ) behaviorالزجاج البور وسيميكات مع طبقة االوكسيد المتكونة
أثناء المحاـ تتأثر بقابميتو عمى احتواء اكبر كمية مف طبقة االوكسد وبشكؿ متتابع.
بحيث تزداد زاوية االتصاؿ (  ) Contact angleمف بداية المحاـ مع زيادة انتشار
طبقة االوكسيد خالؿ الزجاج حتى تصؿ زاوية االتصاؿ إلى أعمى قيمة عندما يصؿ
منصير الزجاج إلى المعدف النقي.
إف قوة االلتصاؽ والمحاـ بيف الزجاج والمعدف يعتمد عمى معدؿ انتشار طبقة
االوكسيد المعدني داخؿ منصير الزجاج.
تأثير التمدين ( :) Annealing Effect
كاف لعممية التمديف تاثي اًر ممحوظاً في أداء العينات وكفاءتيا ومتانتيا الميكانيكية

(  .) Mechanical strengthوالشكؿ (  )6يوضح أداء وسموؾ العينات لمختمؼ

المعادف المستخدمة في البحث .إذ يزداد التشوه المدف ( ) Politic Deformation
مع زيادة متانة الكسر (  ) Breaking strengthمما يؤدي إلى انييار منطقة
المحاـ وفشؿ الفمز في مقاومة االجيادات .والشكؿ (  )7فيو مقارنة واضحة لعينات
التنكستف (  )Wالتي خضعت لمتمديف مف تمؾ التي لـ تخضع لمتمديف .وعند عممية
فحص العينات )  ) Samples Testsنجحت العينات التي خضعت لمتمديف ظروؼ
الفحص مف ضغط وح اررة وحافظت عمى الضغوط المنخفضة في منظومة التفريغ
العالي (  ) 10-5 – 10-7 mbrدوف حدوث أي تسريب لمضغط (
) Lekage

Pressure
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وساعدت عممية التمديف في اختفاء الشقوؽ المجيرية (  ) Micro cracksالتي
حدثت في منطقة المحاـ أثناء عممية المحاـ وأدت كذلؾ إلى معالجة االنخالعات
الخطية التي غالباً تكوف سبباً في حدوث الشقوؽ المجيرية والعيانية.
نستنتج مف ذلؾ أىمية عممية التمديف (

 ) Annealingالتي أجريت لمعينات

ونجحت في رفع كفاءة تمؾ العينات وتحسيف أدائيا أثناء عمؿ منظومة ليزر ايوف
االركوف ولساعات طويمة.
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Fig.(3) Bond Strength of Sealants as a function of Seal Deformation
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Fig.(4) Breaking Strength of glass-to-metal bond as a function of melting
of some metals

Fig(5) Thermal Expansion of the Sealants
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Fig.(6) Breaking Strength of the Sealing region as a function of the
Plastic Deformation for the usage metals
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Fig.(7) Breaking Strength of the Sealing region as a function of the
Plastic Deformation for the Ferrous (Fe) metal in many Sealing .
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