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الممخــــــــص:
إن الفخار األثري المستخرج من تل آثار الفضة بسيناء يعاني من ظاىرة الكسر  ،Breakingومثل ىذه النوعية

تحتاج إلي عمميات تجميع بأحد مواد المصق حيث تعد من أىم عمميات الترميم والصيانة .وتم فحص وتحميل
العينات الفخارية بتل الفضة بسيناء بإستخدام الفحص بالميكروسكوب المستقطب Polarized Microscope
والفحص والتحميل باستخدام الميكروسكوب اإللكتروني الماسح  Scanning Electron Microscopeالمزود
بوحدة تشتت طاقة األشعة السينية  EDXوكذلك التحميل بحيود األشعة السينية بطريقة المسحوق X- Ray

Diffractionبغرض التعرف عمي نسيج الفخار األثري ومعدل تمفو إلختيار المادة الآلصقة وفقا لمنسيج الفخاري.

وتم إعداد عينات فخارية مصنعة من طفمة الموقع األثري ،وكذلك عينات من مواد المصق المختارة مثل البارالويد
ب" Paraloid B82"88والموليث  "Mowilith DS 5أسيتات الفينيل وأسترات البيوتيل لحمض الماليك "
والبريمال  Primal AC33واألوىو بمس " UHU Plusنوع من األيبوكسي" والبولي فينيل أسيتات Poly Vinyl
 Acetateواأليبو  "051نوع من األيبوكسي" واألكريل  "Micro Acrylic Emulsion" MEإلستخداميا في

الدراسة التجريبية ،وأجريت عمي عينات مواد المصق المختارة العديد من عمميات التقادم الصناعي واإلختبارات
والفحوص المختمفة مثل :الفحص العيني والمجيري وقياس التغير الموني وقوة الشد بغرض تقييم المواصق المختارة.
ولقد أثبتت الفحوص المختمفة أن نسيج فخار تل الفضة بسيناء من الطين النيمي" ،"Nile Clay –Bونسيج
الفخار المستورد بتل الفضة من نوع الطين الجيري" ،" Marl Clay –Dوىو يعاني من التشوه السطحي والكسر

وتبمور األمبلح .كما أثبت البحث نجاح وكفاءة آلصق البارالويد ب 88الذائب في التراي كموروايثيمين بتركيز51
 %أو األكريل  MEفي تجميع الفخار المحمي " ،"Nile Clay fabricوآلصق األيبو  051في تجميع الفخار
المستورد " " Marl Clay Fabricلقدرتيما في تحسين خاصية قوة الشد  ،Tensile Strengthومقاومة التقادم

الصناعي مقارنة بباقي مواد المصق األخري ،ويوصي البحث بضرورة إستخدام أحد تمك المواصق " البارالويد ب88
الذائب في التراي كموروايثيمين بتركيز % 51أوآلصق اإليبو "051في تجميع الفخار المستخرج من تل الفضة
بسيناء.
الكممات الدالة :الطفمة ،الفخار ،اإلضافات ،النسيج ،الكسر ،المواصق ،التقادم الصناعي ،التجميع.
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Evaluation of Some Adhesives used in Assembling of Excavated
Archaeological Pottery from Tel El-fada in Sinai in light of its Pottery
Fabric: Experimental Study
Walid Kamel Ali
Conservation Department, Faculty of Archaeology,
Aswan University, Egypt
drwalidelghareb@yahoo.com
Abstract:
Archaeological pottery at Tel El-fada in Sinai suffered of breaking phenomenon,
this pottery required assembling process by one of the adhesive materials, it is one of
the most important restoration and maintenance processes. Some pottery samples in
Tel El-fada in Sinai were examined and analyzed using Polarized Microscope" PLM",
Scanning Electron Microscope with Energy Dispersive of X-Ray Unit "SEM- EDX"
and x-ray diffraction analysis" XRD" to identify fabric pottery and its damage for
selecting appropriate adhesive. Many manufactured pottery samples were prepared,
some selected adhesives samples " Paraloid B82, Mowilith DS 5 , Primal AC33, UHU
plus, Poly Vinyl Acetate, Epo 150 , micro Acrylic Emulsion" were prepared for use in
experimental study.
Some selected adhesives samples were conducted many artificial ageing, various tests,
experiments, examinations such as visual examination, stereo-microscope,
measurement of color change and tensile strength for evaluating selected adhesives.
Various examinations had proved that pottery fabric in Tel El-fada in Sinai was Nile
clay B fabric and the imported pottery in Tel El-fada was marl clay D fabric, they
suffered from surface deformation, breaking and crystallization of salts. The research
also demonstrated the success and efficiency of Paraloid B 82, concentration 50% or
micro acrylic emulsion "ME" for assembling of Nile clay fabric and Epo 150 for marl
clay fabric, they improved tensile strength, and high resistance to thermal and light
accelerated artificial ageing compared to the rest of the other adhesives. The research
recommends that one of these adhesives should be used to assemble pottery in Tel Elfada in Sinai.
Keywords: Clay, Pottery, Additives, Fabric, Adhesives, Artificial Aging, Collecting.

:المقدمــــــــــة.1
 وقد، كم من مجري قناة السويس شرقًا8 وعمي مسافة،  كم07 يقع تل الفضة شمال مدينة القنطرة شرق بحوالي

 والعمل بمشروع ترعة السبلم بسيناء مما استدعي،موقعا عسكرًيا
تعرض تل الفضة لتمف شديد من جراء إستخدامو
ً
 ويقع تل الفضة عمي أحد مسارات الفرع،م لحفظو وحمايتو0996-0995-0994 عمل حفائر بالموقع عام
، فاحتل أىمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة،البيموزي لمنيل إلي الجنوب الغربي من مدينة بموزيوم (تل الفرما) القديمة
 والفخار المكتشف يدل عمي تنوع العبلقات،ومن أكثر ما كشفت عنو الحفائر األواني الفخارية المحمية والمستوردة
 وىذه األواني قد استوردت من فمسطين وآسيا الصغري وجزيرة،التجارية لئلقميم البيموزي مع األقاليم المجاورة
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 وأعيد استخدامو في العصر اإلسبلمي ضمن اإلقميم البيموزي كما، ويعود تل الفضة إلى العصر المتأخر،)0(قبرص
.)0(في الشكل رقم

قديما
ً ) يمثل موقع تل الفضة في مصر0( شكل
(After Yosria, 2003)

ونظر لما تعانيو اآلثار الفخارية المستخرجة من تل الفضة بسيناء من ضعف شديد نتيجةة وجودىةا فةي بيئةة دفةن
ًا
، حيةةث تعةةددت مظةةاىر تمفيةةا المختمفةةة مةةن تقشةةر وتشةةرخ وتشةةوه سةةطحيdirect burial environment مباشةرة

 فضة ًةبل عةةن ظةةاىرة الكسةةر بفعةةل التةةأثير الميكةةانيكي،(8)Poor Physical Structureوضةةعف التركيةةب الفيزيةةائي
،)5(  واالجي ةةادات الداخمي ةةة،)4(  وطبيع ةةة بيئ ةةة الة ةدفن،(3) فدرج ةةة الكس ةةر تعتم ةةد عم ةةي ص ةةبلدة القط ةةع الفخاري ةةة،لمترب ةةة

 وتعتمةد ظةاىرة الكسةر فةي بيئةات،)6(والفخار يعتبر من المواد الصةمبة سةيمة الكسةر لكونةو مةن المةواد ريةر المتجانسةة
breaking  ودرجةة التآكل تصل إلي ظةاىرة الكسةر،)7( الدفن البحرية عمي طول مدة وشدة التعرض لمتيارات المائية

 فةاألمبلح تزيةد مةن دائةرة تمةف،(9( ويتوقف التمةف عمةى نةوع معةادن الطفمةة،)8(بفعل التيارات المائية والمحاليل الممحية
(1) Yosria Abdel Aziz Hosni, The Eastern Entrance of Egypt (Cairo: Hala Publishing, 2003), 331-33.
(2) Alberta Silvestri, Gianmario Molin, Gabriella Salviulo, "Archaeological glass alteration products in
marine and land-based environments: morphological, chemical and micro textural characterization",
Journal of non-Crystalline Solids, 351 (2005):133.
(3) Clive Orton and Michael Hughes, pottery in archaeology (London: Cambridge University Press,
2013), 14.
(4)Nicholas Stanley Price, "Excavation and Conservation" in conservation of archaeological excavation,
edited by Stanley price, Italy: ICCROM, Rome, (1984): 4.
(5) Zvi Goffer, Archaeological Chemistry (New York: John Wiley& Sons. Inc. Publication, 2007), 24.
(6) Giorgio Torraca, Porous Building Materials(Italy: ICCROM, Rome, 1982), 19-26.
(7)Colin Pearson, "Deterioration of Ceramics, Glass and Stone" in Conservation of Marine
Archaeological Objects, edited by Pearson, C.,( Oxford: Butter Worth, Heinemann, ltd.,2000), 98 .
(8) Donny Hamilton, Methods of Conserving Archaeological materials from under water (U.S.A: Texas
university press, 1998), 17.
(9) Alan Wild., soil and environment(London: Cambridge university press,1993), 82.
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األثر الفخاري بالتربة( ،)0والتمف الناجم عن األمبلح ما بةين التشةرخ إلةى الكسةر بفعةل تبمةور األمةبلح( ،)8ودفةع لطبقةة
يائيةا ناتجةةا عةن نمةو وأمتةةداد الجةذور واختراقيةا الجسةةم الفخةاري ،وقةةد
البطانةةة أو التةزجيج ،كمةةا تسةبب النباتةات تمفًةا فيز ً
يةةؤدي ذل ةةك إل ةى ح ةةدوث تشةةرخ وكسةةر لمقطةةع الفخاري ةةة( .)3وقةةد تحةةدث ظ ةةاىرة الكس ةةر أثنةةاء الحف ةةائر بفعةةل الص ةةدمة
البيئية( ،)4والتمف الناتج ذو طبيعة فيزوكيميائية ،وقد يصل التمف إلى الكسروالتفتت خبلل دقائق معدودة(.)5

وىذه النوعية من الفخار تحتاج إلي عمميات تجميع ،وتيدف عممية التجميع الحفاظ عمى أصالة القطعة بشكميا

الفني التي كانت عميو قبل الكسر ،ويجب أن يكون الآلصق مناسب لطبيعة لمفخار ونسيجو( ،)6ولقد تنوعت المواد

بناءا عمى طبيعتيا الفيزيائية والكيميائية( .)7ويجب أن تتسم بالثبات ومقاومة
تنوعا ًا
الآلصقة المخمقة ً
كبير فيما بينيا ً
()9
التغيرات الجوية( ،)8وبمقاومتيا الكبيرة لمضغوط التي تنشأ أثناء أو بعد الجفاف  ،وعممية التجميع ىي عممية ربط

معا بآلصق مناسب ذو قوة ربط عالية (.)01
أو جمع كسرتين ً

 -2مواد وطرق الدراسةMaterials and Methods :
 -1-2موادالدراسةStudy Materials:
فضبل عن
تم اختيار عدد ( )8كسرة فخارية أثرية متروكة لمدراسة بتل الفضة بسيناء كما في الشكل رقم (،)8
ً
إعداد العديد من الموالب الفخارية المصنعة من طفمة الموقع األثري ،وكذلك عينات من مواد المصق المختارة
الستخداميا في الدراسة التجريبية.

(1) Lopez Arcea and Garcia Guinea, "Weathering traces in ancient bricks from historic buildings ",
Building and Environment 40 (2005): 929.
(2) Ashley-Smith, Jonathan, Risk Assessment for object Conservation(Oxford: Butter Worth, Heinemann,
ltd.,1999), 163.
(3) Susan Buys, and Victoria Oakley, The Conservation and Restoration of Ceramics(Oxford: Butter
Worth, Heinemann, ltd.,1999), 24.
)4) Janey Cronyn. The Elements of Archaeological Conservation(Oxford: Butter Worth, Heinemann,
ltd.,1996) , 29
(5)Plenderleith, H. J., "Problems in the Preservation of monuments "Conservation of Cultural
Property(Unesco: Switzerland,1968), 125.
(6) Sandra Davison, Conservation and Restoration of Glass (Oxford: Butter Worth, Heinemann, 2003),
205.
(7) Allan Clements, Mike Dunn, Valmai Firth, and David Waddington, the Essential Chemical Industry
(New York: University of York press, 2010), 166.
(8) Amany Bakr, "Evaluation of the reliability and durability of some chemical treatments proposed for
consolidation of so called-marble decoration used in 19th century cemetery (Hosh Al Basha), Cairo,
Egypt", journal of general Association of the Arab archaeologists, 12 (2009), 75.
(9) Velson Horie, Materials for Conservation(Oxford: Butter Worth, Heinemann, ltd.,1998), 71.
(10) Pires Vaz, "Effect of the impregnation treatment with Paraloid b72 on the properties of old
Portuguese Ceramics tiles", Journal of Cultural Heritage, Vol.9 (2008): 269.
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 الموالب الفخارية المصنعة: B  الكسر الفخارية:A )2(شكل
 مثةةل البارالويةةد:  والمصةةق بإسةةتخدام المواصةةق اآلتيةةة،حيةةث أجريةةت عمييةةا بعةةض عمميةةات الفحةةص والتحميةةل المختمفةةة
 "أسيتات الفينيل & أسترات البيوتيل لحمض الماليك" والبريمةالMowilith DS 5 والموليثParaloid B8288ب
Poly Vinyl Acetate " نوع من األيبوكسي" والبةولي فينيةل أسةيتاتUHU Plus  واألوىو بمسPrimal AC33
 وتم تطبيق ىذه المواد الآلصةقو،"Micro Acrylic Emulsion" ME" نوع من األيبوكسي" واألكريل051 واأليبو
:المختارة عمي الموالب الفخارية المصنعة طبقًا لما ذكره كبل من
(Newton &Davison, 1999) (Selwitz, 1976)(2)، (CTS Catalogue, 2014) (3) (Mendes et
al., 2015) (4(.
)1)

Methodology : طرق الدراسة-2 -2
Methods of Examinations and Analysis: طرق الفحص والتحميل-1-2-2
Polarized تم فحص الكسر الفخارية األثرية قبل عممية التجميع بإستخدام الفحص بالميكروسةكوب المسةتقطب
 وكةذلكEDX  المزود بوحدةSEM  والفحص والتحميل باستخدام الميكروسكوب اإللكتروني الماسحMicroscope
 والنسيج الفخاري وتركيبو المعةدني ودرجةة ومعةدل،  لفحص مورفولوجية السطحXRD التحميل بحيود األشعة السينية

.)5( )Osman et al.,2014(التمف

Method of adhering : طريقة المصق- 2 -2 -2
.)6()William,1983( تم لصق العينات الفخارية بإستخدام طريقة التجميع المباشر طبقًةا لمةا أورده

(1) SandraDavisonNewton,Conservation of Glass(Oxford: Butter Worth, Heinemann,1999), 174-77.
(2) Charles Selwitz, Epoxy Resins in Stone Conservation (USA: The Getty Conservation Institute, 1992),
21-22.
(3) CTS Catalogue(Italy: Milano, 2014), 19-26.
(4) Marta T. Mendes , Sílvia Pereira, Teresa Ferreira, José Mirao, António Candeias," in situ preservation
and restoration of architectural tiles, materials and procedures: results of an international survey"
international journal of conservation science, Volume 6, Issue1( 2015),55-56.
(5) Eman Osman ,Yasin Zidan and Niven kamel," using the microscopic and spectroscopic techniques to
indentify and characterize archaeological artifacts" International journal of conservation science,
Volume 5, Issue 4( 2014): 459.
(6) Nigel William, Porcelain, Repair and Restoration(London: British Museum Press, 2002), 30-42.
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 3 -2 -2إختبار وفحص العينات الآلصقة وذلك بإجراء اإلختبارت اآلتية:
أ -الفحص البصري .Optical Examination
ب -الفحص بالميكروسكوب المجسم .Stereo Microscope
ت -إختبار التقادم المعجل الصناعي (حراري – ضوئي).
ث -تعيين قوة الشد .Tensile Strength
ج -تعيين التغير الموني .Color Change

-3النتائـــــــــــجResults :
 - 1-3طرق الفحص والتحميل المختمفةMethods of Examinations and Analysis :
 -1-1-3الفحص البصريVisual Examination :
تبين من الفحص البصري أن العينات الفخارية بتل الفضة بسيناء تعاني من مظاىر تمف مختمفة والسةيما ظةاىرة
الكسر بفعل التأثير الميكانيكي لمتربة ،كما تبلحظ وجود فخار مستورد دقيق الحبيبات جيد الحرق.

-2-1-3الفحص بالميكروسكوب المستقطبpolarized microscope :
وأثبت الفحص لمعينة الفخارية األولي وجود نسيج خشن من حبيبات الكوارتز الدائرية  round grainsأوحادة

الزاويا  angular grainsوالكالسيت ،فضبل عن وجود الروتيل والبيروكسين والميكا وأكاسيد الحديد كما في الشكل
رقم (.)3

شكل ( )3يوضح وجود حبيبات الكوارتز
والكالسيت والميكا والبيروكسين بقوة تكبير
) (10X-CN

وقد أثبت الفحص لجةزء آخةر لةنفس العينةة الفخاريةة وجةود نسةيج خشةن  coarse textureمةن حبيبةات الكةوارتز

الدائريةة  round quartz grainsأو حةادة الزاويةا  ،angular and sub-angular quartz grainsفض ًةبل عةن

وجةود فجةوات أمةاكن حةرق التةبن المقةرط  ،burnt strawباإلضةافة الةي وجةود بعةض الكالسةيت  calciteومسةحوق
الفخار  grogكمةواد مضةافة  additives materialsوالروتيةل  ،rotileكمةا فةي الشةكل رقةم ( .)A4ويمثةل الشةكل
رقم ( )B4تكبير لمصورة السابقة موضحا وجود فجوات أماكن حرق التبن المقرط .burnt straw
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شكل ( )4يوضح ( :)Aالكوارتز والتبن المقرط والكالسيت ومسحوق الفخار بقوة تكبير) ،(10X-CN
( :)Bتمثل تكبير لجزء من الصورة السابقت بقوة تكبير () 40X- CN
.(40X-CNالدائرية
حبيبات الكوارتز
الصورةنسيج
من وجود
المستورد
تمثللمفخار
الثانية
دقيقبقوةمنتكبير)
السابقة
تكبير لجزء
وأثبت الفحص لمعينة الفخار(ية:) B

round

فضبل عن المواد المضافة tempers
 quartz grainsوبعض حبيبات الكوارتز ،accidently quartz grains
ً
مثل مسحوق الفخار  grogوالكالسيت  ،calciteباإلضافة إلى وجود الروتيل كما في الشكل رقم (.)6-5

شكل ( )5لمعينة الفخارية الثانية يوضح وجود
حبيبات الكالسيت ومسحوق الفخار بقوة تكبير

شكل ( )6لنفس العينة يوضح مسحوق الفخار
بقوة تكبير).(10X-CN

) (10X-CN

 -3-1-3الفحص والتحليل بالميكروسكوب اإللكتروني الماسح المزود بوحذة EDX
 -1-3-1-3فحص وتحليل الفخار المحلي بالميكروسكوب اإللكتروني الماسح المزود بوحذة EDX
أثبت الفحص وجود أختبلف في نسيج الفخار األثري لتل الفضةة بسةيناء مةا بةين نسةيج خشةن إلةى متوسةط يحةوي
العديد من الفجوات والبثرات والكوارتز وبعض األمبلح المتبمورة كما ىو الحال في العينةة األولةي لمفخةار المحمةي كمةا

في الشكل رقم ( ،)7وقةد أثبتةت نتةائج التحميةل  EDXلمفخةار المحمةي كمةا فةي الشةكل رقةم ( )8وجةود الكربةون بنسةبة
 :88.64و الصوديوم بنسبة  :3.86ود المارنسيوم بنسبة  :8.80و األلومنيوم
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و الكالسيوم  :5.61و التيتانيوم بنسبة  :0.47و الحديد بنسبة . :01.80

شكل ( )7بالميكروسكوب اإللكتروني الماسح

شكل ( )8يمثل نمط تشتت طاقة األشعة السينية

لمفخار المحمي يوضح نسيج فخاري يحوي العديد

 EDXلمعينة األولي الفخارية ،تل الفضة،شمال

من الفجوات والبثرات وبعض األمبلح المتبمورة

سيناء.

بقوة تكبير .400X

 -2-3-1-3فحص وتحميل الفخار المستورد بالميكروسكوب اإللكتروني الماسح المزود بوحدة EDX
ولقد أثبت الفحص لمعينة الثانية (الفخار المستورد) وجود نسيج دقيق من حبيبات الكوارتز ،فضبل عن وجود
بعض الفجوات والشروخ والمسامية المنخفضة كما في الشكل رقم ( .)9وقد أثبتت نتائج التحميل لمعينة الفخارية كما
في الشكل رقم ( )01وجود الكربون بنسبة  :4.86و الصوديوم بنسبة بنسبة  :8.89و المارنسيوم بنسبة :4.88

و األلومنيوم بنسبة  :5.83و السميكا بنسبة  :06.71و الرصاص  :08.89والكمور :8.81و البوتاسيوم بنسبة
 :8.59و الكالسيوم  :31.68و الحديد بنسبة .:00.68

شكل ( )9بالميكروسكوب اإللكتروني
الماسح لمفخارالمستورد يوضح وجود نسيج
دقيق متجانسا ،باإلضافةوالفجوات والشروخ
بقوة تكبير300X

شكل ( )01يمثل نمط تشتت طاقة األشعة السينية

لنفسالعينة يوضح وجود الكربون والصوديوم والمارنسيوم
واأللومنيا

والسميكا

والكالسيوم و الحديد.
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 -4-1-3التحميل بطريقة حيود األشعة السينية
 -1-4-1-3التحميل بطريقة حيود األشعة السينية لمفخار المحمي :
أحتوى نمط تحميل حيود األشعة السينية  XRDلمعينة الفخارية األولي بتل آثار الفضة بشمل سيناء عمي الكوارتز
( ، )SiO2والييماتيت ( )Fe2O3والياليت( )NaClوالميكروكمين ) (KAlSi3O8واألنيدريت( )CaSo4كما في الشكل
رقم (.)00

شكل( )00يمثل نمط حيود األشعة السينية لعينة من الفخار المحمي ،تل الفضة ،سيناء

ويتضح من الشكل أن العينة الفخارية تعاني من وجود األمبلح والسيما أمبلح الياليت  NaClوكبريتات
الكالسيوم ،فضبل عن كون العينة متوسطة الحرق ،ودلل عمي ذلك عدم وجود األطوار الزجاجية أو المعادن التي تتكون

عند درجات ح اررة عالية.

 -2-4-1-3التحميل بطريقة حيود األشعة السينية لمفخار المستورد:
X-Ray Diffraction Analysis for archaeological imported pottery
أثبت التحميل بحيود األشعة السينية لمعينة الثانية لمفخار المستورد كما في الشكل رقم ( )08وجود حبيبات الكوارتز
( )SiO2والياليت ( )NaClوكريستوباليت  Cristobaliteواألنورثيت .Anorthite
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شكل ( )11يمثل نمط حيود األشعت السينيت لعينت من الفخارالمستورد ،تل الفضت ،سيناء

ويتضح من الشكل أن العينة الثانية الفخارية تعاني من وجود األمبلح والسيما أمبلح الياليت  ، NaClفضبل
عن كون العينةجيدة الحرق ،ودلل عمي ذلك وجود األطوار الزجاجية أو المعادن التي تتكون عند درجات ح اررة عالية

مثل الكريستوباليت.

 -2 -3التقادم الصناعي المعجل لمواد المصق المختارة:
 -1-2-3تأثير التقادم الصناعي الحراري عمي عينات المواصق المختارة.
لقد تم إجراء إختبار التقادم الصناعي الحراري عمي عينات المواصق المختارة،وذلك إلختبار ثبات تمك المواد
()0

طبقا ()Radvan et al,2013

وأتضح أن آلصق البارالويد ب  88قد سجل أعمي درجة مقاومة لمتقادم الحراري،

ولكنو قد عاني من الفقد في الوزن بنسبة 1.15جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  % 0.43في حين أرتفعت نسبة

الفقد في الوزن الي  1.81جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  % 5.38كما ىو الحال في آلصق البولي فينيل
أسيتات ،ويحوي فيما بين ىاتين القيمتين باقي نتائج التقادم الحراري لمواد المصق المختارة األخري ،وتتضح ىذه
النتائج كما في الجدول رقم ( )0والشكل رقم (.)B , A03

(1) Roxana Radvan, Ioana Maria Corteai, Dragoș Enei, and Alexandru Radvan, "contemporary art
materials tests" in international journal of conservation science, 4, Special issue (2013): 613.
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جدول ( )0يوضح نتائج التقادم الصناعي الحراري لمواصق المختارة

شكل ( : A)03تمثل الفقد في الوزن لمواد المصق بالتقادم الحراري  : Bالنسبة المئوية لمفقد
في الوزن لمتقادم الحراري
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 -2 -2 -3تأثير التقادم الصناعى باألشعة فوق البنفسيجية عمى عينات المواصق المختارة:
لقد تم إجراء اختبار التقادم الصناعي بإستخدام لمبات األشعة فوق البنفسجية ،وأتضح أن آلصق البارالويد ب  88قد
سجل أعمي درجة مقاومة لمتقادم الضوئي  ،ولكن قد عاني من الفقد في الوزن بنسبة 1.13جم وبنسبة مئوية لمفقد في

الوزن  ، % 1.80في حين أرتفعت نسبة الفقد في الوزن الي  1.06جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  ، % 4.53كما

ىو الحال في آلصق البولي فينيل أسيتات ،ويحوي فيما بين ىاتين القيمتين باقي نتائج التقادم الضوئي باألشعة فوق
البنفسيجية لمواد المصق المختارة األخرى ،وتتضح ىذه النتائج كما في الجدول رقم ( ) 8والشكل رقم ( .)B , A 04
جدول ( )8يوضح نتائج التقادم الصناعي الضوئي باألشعة فوق البنفسيجية لمواصق المختارة

 -3-3فحص مواد المصق المختارة:

شكل (  :A )04الفقد في الوزن لمواد المصق المختارة بالتقادم الضوئي  : Bالنسبة المئوية لمفقد في الوزن
لمتقادم الضوئي
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 -1-3-3الفحص العيني لمواد المصق المختارة.
يمعب الفحص العيني دو ار ميما في معرفة التغير الموني لعينات المواصق المختارة ،وقد تبين من الفحص أن كل
عينات المواصق المختارة قد تأثرت بالتقادم الصناعي المعجل ولكن بدرجات مختمفة ،أما فيما يخص التغير الموني
فقد أتضح من خبلل الفحص لمواصق أن مادة البا ارلويد ب  88من أكثر المواصق ثباتًا ومقاومة لمتقادم
الصناعي حيث حدث ليا تغير طفيف جدا فى المون " تغير خفيف"  ،ثم الموليث  DS 5فقد حدث لو تغير لوني
بسيط "بيتان متوسط" ،أما البريمال فقد تغير لونيا إلى المون األصفر الباىت ،ثم األوىو بمس فقد حدث لو تغير
لوني واضح وتحول الي المون البني ،ولكن بدرجة أقل من البولي فينيل أسيتات الذى تحول إلى المون البني المائل
الي الداكنة بدرجة تفوق األوىو بمس ،أما اإليبو  051عمي الررم أنو من المواد األيبوكسية التي تتأثر بالح اررة

والضوء إال إنو تميز بالثبات ومقاومة التقادم الحراري حيث حدث لو تغير طفيف فى المون "بيتان خفيف" ،ثم
آلصق األكريل  MEحيث حدث لو تغير لوني شبو داكنة ،كما فى الشكل رقم (. )C , B , A 11

 -2-3-3فحص مواد المصق المختارة بالميكروسكوب المجسم .Stereo Microscope
يمعب دو ار ميما في معرفة التغير الموني لعينات المواصق المختارة  ،وتم فحص المواصق عمي حالتيا كشرائح،
شكل ( : A ) 05المواصق قبل التقادم  : Bالمواصق بعد التقادم الصناعي الحراري  :Cالمواصق بعد التقادم
الضوئي بة U.V

 -2-3-3فحص مواد المصق المختارة بالميكروسكوب المجسم .Stereo Microscope

ميما في معرفة التغير المةوني لعينةات المواصةق المختةارة ،وتةم فحةص المواصةق عمةي حالتيةا كشةرائح ،وقةد
يمعب ًا
دور ً
تبةةين مةةن الفحةةص الميكروسةةكوبي أن كةةل عينةةات المواصةةق المختةةارة قةةد تةةأثرت بالتقةةادم الص ةةناعي المعجةةل ،ولكةةن
بدرجات مختمفة ،أما فيما يخص التغير الموني ،فقد أتضح من خبلل الفحص لمواصق المختارة أن مادة البارالويةد ب

 88من أكثر المواصق ثباتًا ومقاومة لمتقادم الصناعي حيث حدث ليا تغير طفيف جدا فى المون كما في الشكل رقم
(.)B, A11
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شكل ( :A )61التقادم االحراري للبارالويذ ب :B - 11التقادم الضوئي للبارالويذ ب 11
أماالموليث  DS 5فقد تغير لونيا إلى المون األصفر الباىت ،والبريمال تحول الي المون األصفر ،كما في الشكل رقم

(. )D,C,B,A 11

شكل رقم (: A )07التقادم الحراري لمموليث  :Bالتقادم الضوئي بـ U.Vلمموليث :Cالتقادم الحراري لمبريمال،
 :Dالتقادم الضوئي لمبريمال AC33
أما األوىو بمس فقد حدث لو تغير لوني وتحول الي المون البني ،ولكن بدرجة أقل من البولي فينيل أسيتات الذى
تحول إلى المون البني المائل الي الداكنة بدرجة تفوق األوىو بمس،كما في الشكل رفم (.)D, C, B, A11

شكل (: A )08التقادم الحراري لؤلوىوبمس  :Bالتقادم الضوئي بة  U.Vلؤلىوبمس  :Cالتقادم الحراري للبولي
فينيل أسيتاث  : Dالتقادم الضوئي بـ  U.Vللبولي فينيل أسيتات.
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أما اإليبو 051عمي الررم أنو من المواد األيبوكسية التي تتأثر بالح اررة والضوء َإال إنو تميز بالثبات ومقاومة
التقادم الحراري حيث حدث ليا تغير طفيف فى المون "بيتان خفيف" ،ثم آلصق األكريل  MEحيث حدث لو تغير

لوني شبو داكن ،كما فى الشكل رقم (. )D, C, B, A09

شكل ( : A ) 09التقادم الحراري لؤليبو  :B ،051التقادم الضوئي بة  U.Vلؤليبو  : C، 051التقادم
الحراري لؤلكريل  : D ،MEالتقادم الضوئي بة  U.Vلؤلكريل ME
 -3-3-3قياس التغير الموني لمواد المصق المختارةColor Change for Adhesive Materials :
ميما في تحديد ثبات األلوان من عدمو ( )Bailao et al,2014
أن قياس التغير الموني يمعب ًا
دور ً

()1

 – 1-3-3-3قياس التغير الموني لمواد المصق المختارة بعد التقادم الحراري.
تم عمل ىذا القياس بالمعيد القومي لمقياس والمعيارة  NISبالقاىرة ،والجياز المستخدم في قياس التغير الموني:
Spectrophotometer CM 2600 D by konica with software spectra Magic NX by konica
فقد أتضح من خبلل قياس التغير الموني لعينات المواصق أن مادة البارالويد ب  88سجمت تغير لوني قدره
 ،4.15ثم آلصق األيبو  051فقد سجل تغير لوني بمقدار  ،4.93ثم مادة األكريل MEفقد سجمت تغير لوني
قدره  ،5.83ثم آلصق الموليث  DS 5فقد سجل تغير لوني قدره  ،7.73في حين سجل آلصق البريمال تغير
قدره  ،9.98ثم آلصق األوىو بمس فقد سجل تغير قدره  ،04.41وأخي ار آلصق البولي فينيل أسيتات فقد سجل
أعمي تغير لوني قدره  ،05.18كما في الشكل رقم (.)81

(1) Ana Bailao, Margarita Sanandres, and Ana Calvo, "colorimetric and analysis of two water colors
used in retouching" ,international journal of conservation science, 5 issue 3(2014): 329-42.
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شكل ( )12يوضح التغير اللوني لمواد اللصق المختارة بعذ التقادم الصناعي الحراري
 –2-3-3-3قياس التغير الموني لمواد المصق المختارة بعد التقادم الضوئي بـ U.V
تم عمل ىذا القياس بالمعيد القومي لمقياس والمعيارة  NISبالقاىرة  ،والجياز المستخدم في قياس التغير الموني:

"Spectrophotometer CM 2600 D by konica Minolta with software spectra Magic
"NX by konica
وقد أتضح من خبلل قياس التغير الموني لعينات المواصق أن مادة البارالويد ب ب  88سجمت تغير لوني قدره
 ،7.88ثم آلصق اإليبو051فقد سجل تغير لوني بمقدار  ،9.18ثم مادة األكريل  MEفقد سجمت تغير لوني
قدره ، 9.87ثم آلصق الموليث  DS 5فقد سجل تغير لوني قدره  ،01.98في حين سجل آلصق البريمال تغير
قدره  ،00.06ثم آلصق األوىو بمس فقد سجل تغير قدره  ،03.58وأخي ار آلصق البولي فينيل أسيتات سجل أعمي

تغير لوني قدره ، 04.75كما في الشكل رقم (.)80

شكل ( )11يوضح التغير اللوني لمواد اللصق المختارة بعذ التقادم الصناعي الضوئي
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-4-3-3تعيين قوة الشد لمواد المصق المختارة ()Tensile Strength for Selected Adhesives

إن تعيين قوة الشد لمواد المصق المختارة تمعب دو ار ميما فى تحديد قدرة الآلصق عمى تجميع اآلثار الفخارية ،وتم
ىذا اإلختبار بمركز بحوث الفمزات بالقاىرة عمى جياز يعرف بة  Schaff house-Switzerland 46/ 203وىو
سويسري الصنع ،وقوة الشد التى سجميا الجياز كجم/سم ،3ولقد تم قياس قوة الشد لمواد المصق المختارة ،وقد

سجمت مادة اإليبو  051أعمي قوة شد  36.81كجم/سم 3بنسبة مئوية  ،% 341.83في حين سجمت مادة البولي

فينيل أسيتات أقل قوة شد 05.99كجم/سم 3بنسبة مئوية  ،% 49.58ويحوي فيما بين ىاتين القيمتين باقي نتائج

قوة الشد لمواد المصق المختارة مقارنة بالعينة رير المعالجة ،والتي سجمت قوة شد بمقدار 01.48كجم/سم،3
وتتضح ىذه النتائج كما في الجدول رقم ( )4والشكل رقم (.) 83-88

جدول ( :)3يوضح نتائج تعيين قوة الشد لمواد المصق المختارة

شكل ( )88يمثل قوة الشد لمعينات الفخارية

شكل ( )83يمثل النسبة المئوية لمزيادة في قوة الشد

المجمعة بمواد المصق المختارة مقارنة بالعينة

لمعينات الفخارية المجمعة بمواد المصق المختارة .

رير المعالجة.

560

تقييم بعض المواصق المستخدمة في تجميع اآلثار الفخارية المستخرجة من حفائر تل آثار الفضة بسيناء في ضوء نسيجها الفخاري:دراسة تجريبية

 -4مناقشة النتائجDiscussion of Results :
لقد أثبت الفحص العيني أن العينات الفخارية بتل الفضة بسيناء تعاني من مظةاىر تمةف مختمفةة وال سةيما ظةاىرة
الكس ة ةةر بفع ة ةةل الت ة ةةأثير الميك ة ةةانيكي لمترب ة ةةة ،كم ة ةةا تبلح ة ةةظ وج ة ةةود فخ ة ةةار مس ة ةةتورد دقي ة ةةق الحبيب ة ةةات .وأثب ة ةةت الفح ة ةةص

بالميكروسةةكوب المسةةتقطب وجةةود نسةةيج خشةةن مةةن حبيبةةات الك ةوارتز الدائريةةة  round quartz grainsأو حةةادة

الزاويا  angular quartz grainsوالكالسيت  calciteومسحوق الفخار  grogوأماكن حةرق التةبن المقةرط burnt
فضبل عن وجود الروتيل والبيروكسين والميكا وأكاسيد الحديد.
،straw
ً
ومةةن حيةةث النسةةيج واألضةةافات  tempersأثبةةت الفحةةص بالميكروسةةكوب المسةةتقطب لمفخةةار المحمةةي أن العينةةة

ذات نسيج خشن الي متوسط ،تبدو فيو حبيبات الكوارتز ذات تجانس مختمف ،فبعضيا حاد الحواف والبعض اآلخةر
مستدير الحواف ،باإلضافة إلي وجود الميكا من نوع البيوتيت ،وبعض معادن الروتيل ،وبعض تجمعات مةن الطةين
فضبل عن وجود أماكن حرق بعض البقايا العضوية مثل القش المحروق ،والعينة الفخارية األولةي
المحروق ،grog
ً
متوسطة الحرق ،وطبقا لشةكل وحجةم الحبيبةات وتوزيعيةا ونةوع اإلضةافات ،فةإن نسةيج الفخةار بتةل الفضةة بسةيناء مةن

نةةوع نسةةيج الطةةين النيمةةي  Nile Clayمةةن النةةوع  .Bفةةي حةةين أثبةةت الفحةةص الميكروسةةكوبي لمفخةةار المسةةتورد أن
العينةةة جيةةدة الحةةرق ،ونسةةيجيا دقيةةق محتةةوي عمةةي العديةةد مةةن الحبيبةةات الجيريةةة بدرجةةة واضةةحة ،لةةذلك فيةةو مةةن نةةوع

يضةا الفحةص بالميكروسةكوب اإللكترونةي الماسةح وجةود أخةتبلف
الطةين الجيةري  Marl Clayمةن النةوع  .Dوأثبةت أ ً
في نسةيج الفخةار األثةري بتةل الفضةة بسةيناء مةا بةين نسةيج خشةن الةي متوسةط يحةوي العديةد مةن المسةام والفجةوات
وبعض األمبلح المتبمورة فةي الفخةار المحمةي ،ونسةيج دقيةق مةن حبيبةات الكةوارتز المتجانسةة ،ومسةامية منخفضةة فةي

الفخار المستورد.

وأثبت ةةت نت ةةائج التحالي ةةل بالميكروس ةةكوب األلكترون ةةي الماس ةةح الم ةةزود بوح ةةدة تش ةةتت طاق ةةة األش ةةعة الس ةةينية EDX
لمعينات الفخارية المحمية وجةود الصةوديوم و المارنسةيوم و األلومنيةوم و السةميكون و البوتاسةيوم و الكالسةيوم والحديةد
ممةةا يةةدل عمةةي أن الطفمةةة المسةةتخدمة ىةةي طفمةةة نيميةةة .فةةي حةةين أثبةةت التحميةةل لمعينةةات الفخاريةةة المسةةتوردة وجةةود
الصوديوم و المارنسيوم و األلومنيوم و السميكون و الرصاص و البوتاسيوم و الكالسيوم  :31.68والحديد ممةا يةدل
عمي أن الطفمة المستخدمة ىي طفمة جيرية .Marl Clay
وأثبت التحميةل بطريقة حيود األشعة السينية لمفخار المحمي وجةود الكوارتز  ،والييماتيت ،والياليت والميكروكمين

واألنيدريت  ،مما يثبت أن العينة تحوي بعض األمبلح مثل أمبلح الياليت وكبريتات الكالسيوم نظ ار لدفن القطعة
الفخارية أالف السنيين في بيئة دفن ،كما أنيا متوسطة الحرق ألحتوائيا عمي الييماتيت  ،Fe2O3ودل عمي ذلك
عدم وجود معادن الحرق مثل الدايوبسيد والجيمينيت والمذان يظيران فوق 5 851م .في حين أثبت التحميل لمفخار

المستورد أنو يحتوي عمى الكوارتز والياليت والكريستوباليت  Cristobaliteواالنورثيت  ،Anorthiteمما يثبت أن
العينة تحوي بعض األمبلح مثل الياليت نظ ار لدفن القطعة الفخارية في تربة رنية باألمبلح ،كما أنيا جيدة الحرق
الحتوائيا عمي بعض األطوار الزجاجية مثل الكريستوباليت والذي يظير فوق

5

 0111م.

ولقد أثبت التقادم الصناعي الحراري لمواد المصق المختارة أن آلصق البارالويد ب  88قد سجل أعمي درجة
مقاومة لمتقادم الحراري ،ولكن العينة قد عانت من الفقد في الوزن بنسبة فقد 1.15جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن

 ، %0.43ثم اإليبو 051بنسبة فقد 1.18جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  ،% 8.18ثم األكريل  MEبنسبة
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فقد 1.18جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  ، % 8.86ثم الموليث  DS 5بنسبة فقد 1.19جم وبنسبة مئوية
لمفقد في الوزن  ، % 8.33ثم األىو بمس بنسبة فقد 1.01جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  ، % 8.50ثم

البريمال بنسبة فقد 1.08جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  % 3.34في حين أرتفعت نسبة الفقد الي  1.81جم
وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن % 5.38كما ىو الحال في آلصق البولي فينيل أسيتات ،وبذلك سجمت المواد
الآلصقة أفضل نتائج مقاومة التقادم الصناعي المعجل بالح اررة عمي التوالي .ولقد أثبت التقادم الصناعي الضوئي
باألشعة فوق البنفسيجية لمواد المصق المختارة أن آلصق البارالويد ب  88قد سجل أعمي درجة مقاومة لمتقادم
الضوئي ،ولكن العينة قد عانت من الفقد في الوزن بنسبة فقد 1.13جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن ،% 1.80
ثم اإليبو  051بنسبة فقد 1.15جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  ، % 0.34ثم األكريل  MEبنسبة فقد
1.15جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  ، % 0.43ثم الموليث  DS 5بنسبة فقد 1.17جم وبنسبة مئوية لمفقد
في الوزن  ، % 0.76ثم البريمال بنسبة فقد 1.19جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  ، % 8.70ثم األوىو بمس
بنسبة فقد 1.01جم وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن  % 8.87في حين أرتفعت نسبة الفقد في الوزن الي  1.06جم
وبنسبة مئوية لمفقد في الوزن % 4.53كما ىو الحال في آلصق البولي فينيل أسيتات ،وبذلك سجمت المواد
الآلصقة أفضل نتائج مقاومة التقادم الصناعي المعجل بة  U.Vعمي التوالي.

وقد أثبت الفحص العيني والميكروسكوب المجسم أن مادة البارالويد ب  88من أكثر المواصق ثباتًا ومقاومة لمتقادم
الصناعي؛ حيث حدث ليا تغير طفيف جدا فى المون " تغير خفيف" ،ثم الموليث  DS 5فقد حدث لو تغير لوني
بسيط بيتان بدرجة متوسطة ،أما البريمال فقد تغير لونيا إلى المون األصفر الباىت ،ثم األوىو بمس فقد حدث لو
تغير لوني واضح وتحول الي المون البني ،ولكن بدرجة أقل من البولي فينيل أسيتات الذى تحول إلى المون البني

المائل الي الداكنة بدرجة تفوق األوىو بمس ،أما اإليبو  051عمي الررم أنو من المواد اإليبوكسية التي تتأثر
بالح اررة والضوء إال أنو تميز بالثبات ومقاومة التقادم الحراري حيث حدث لو تغير طفيف فى المون ،ثم آلصق
األكريل  MEحيث حدث لو تغير لوني شبو داكنة.
أما بالنسبة لقيم ونتائج التغير الموني لمواصق المختارة ،فقد أتضح من خبلل قياس التغير الموني لعينات

المواصق أن مادة البارالويد ب  88من أكثر المواصق مقاومة لمتقادم الصناعي فقد سجمت تغير لوني بمقدار ،4.15

ثم آلصق اإليبو 051فقد سجل تغير لوني بمقدار  ،4.93ثم مادة األكريل  MEفقد سجمت تغير لوني قدره
 ،5.83ثم آلصق الموليث  DS 5فقد سجل تغير لوني قدره  ،7.73في حين سجل آلصق البريمال تغير قدره
 ،9.98ثم آلصق األوىو بمس فقد سجل تغير قدره  ،04.41وأخي ار آلصق البولي فينيل أسيتات فقد سجل أعمي
تغير لوني قدره  .05.18ولقد أثبت قياس التغير الموني بالتقادم الصناعي المعجل بة U.Vأن كل مواد المصق

المختارة قد تأثرت ولكن بدرجات مختمفة ،أما فيما يخص التغير الموني فقد أتضح من خبلل تعيين التغير الموني

لعينات المواصق أن مادة البارالويد ب ب  88من أكثر المواصق ثباتًا ومقاومة لمتقادم الصناعي فقد سجمت تغير
لوني بمقدار  ،7.88ثم آلصق اإليبو 051فقد سجل تغير لوني بمقدار  ، 9.18ثم مادة األكريل  MEفقد سجمت
تغير لوني قدره  ،9.87ثم آلصق الموليث  DS 5فقد سجل تغير لوني قدره  ،01.98في حين سجل آلصق
أخير آلصق البولي فينيل
البريمال تغير قدره  ،00.06ثم آلصق األوىو بمس فقد سجل تغير قدره  ،03.58و ًا
أسيتات فقد سجل أعمى تغير لوني قدره .04.75
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أما بالنسبة لمخواص الميكانيكية فقد أثبتت التجارب واإلختبارات المعممية أن مواد المصق المختارة قد حسنت قوة
الشد لمعينات الفخارية المعالجة بمواد المصق المختارة مقارنة بالعينات الفخارية رير المعالجة ،فقد سجمت مادة

اإليبو  051أعمي قوة شد  36.81كجم/سم 3بنسبة مئوية  ،% 341.83ثم األكريل  MEسجل قوة شد 34.51

كجم/سم 3بنسبة مئوية  ،% 889.09ثم البارالويد ب  88سجل قوة شد  38.61كجم/سم 3بنسبة مئوية 800.16
 ،%والموليث  DS 5سجل قوة شد  31.04كجم/سم 3بنسبة مئوية  ، % 087.59والبريمال سجل قوة شد 88.88

كجم/سم 3بنسبة مئوية  ،% 008.59واألوىوبمس سجل قوة شد  81.37كجم/سم 3بنسبة مئوية  % 94.37في
حين سجمت مادة البولي فينيل أسيتات أقل قوة شد 05.99كجم/سم 3بنسبة مئوية  ،% 49.58أما العينة الفخارية

رير المعالجة فقد سجمت قوة شد  01.48كجم/سم ،3وبذلك سجمت المواد الآلصقة أفضل نتائج مقاومة الشد عمي
التوالي.

 -4عممية التجميع لآلثار الفخاريةAssembling process of Archaeological pottery :
لقد أثبت البحث ظاىرة الكسر لآلثار الفخارية بتل الفضة بسيناء نتيجة التأثير الميكانيكي لمتربة ،وتعتبر عممية
التجميع  Assemblingواحدة من أىم عمميات الترميم والصيانة ،ومن األساليب التي يمكن إتباعيا في عممية
التجميع حديثا التجميع اإلفتراضي  ،)0()kotoula, 2016( virtual bondingوتم تجميعا مبدئيا لمعرفة أماكن

الكسر حتي ال يكون ىناك أي خطأ في عممية التجميع ،ثم تجميعا نيائيا لمكسر الفخارية بإستخدام آلصق البارالويد
أخير تم عزل وحماية األثر
ب  88الذائب في التراي كموروايثيمين بتركيز  % 51كما في الشكل رقم ( ،) 85-84و ًا
الفخاري بتل الفضة بسيناء طبقا لما ذكرتو ) (8)(Sease,1997والدرجة المثمي لحفظ وعرض الفخار األثري من

 % 61: 55رطوبة نسبية ودرجة ح اررة من 5 81:08م ،وشدة أضاءة حوالي  311لوكس ،ورالبا ما يتم تخزين

التراث الثقافي في صناديق ورقية مما يسبب التمف وأصابات فطرية مختمفة ،وتشخيص مسببات التمف الفطري أثناء

التخزين أداة تساعد عمي حفظ التراث الثقافي ،ويساعد أيضا في وضع إستراتيجيات مستدامة لمحفظ والصيانة(.)3

(1) Eleni Kotoula," Semiautomatic fragments matching and virtual reconstruction: a case study on
ceramics", international journal of conservation science7, issue 1(2016) : 71.
(U.S.A: Institute of

(2) Catherine Sease,. 1997, Conservation Manual for the Field Archaeology
Archaeology, university of California, 1999), 15-16.

(3) Andrea C. Mallo, Daniela S. Nitlu, Lorena A. Eliades, Mario C. N. Saparrat," fungi degradation of
cellulosic materials used as support for cultural heritage" international journal of conservation science,
Volume 8, Issue 4 (2017) : 619.
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شكل (  :A )84اآلنية الفخارية قبل التجميع  :Bالتجميع المبدئي  : Cالتجميع مع الكسرة الرئيسية  :Dتجميع المقبض مع
اآلنية  :Eاآلنية الفخارية قبل انتياء التجميع النيائي بإستخدام الصق البارالويد ب 88بتركيز :F ،% 51اآلنية الفخارية بعد
انتياء التجميع النيائى
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اإلستنتاج:

شكل (:A )85الطبق الفخاري المستورد قبل التجميع :Bالطبق بعد التجميع النيائي بإستخدام الصق
االيبو 051
.051

اإلستنتاجConclusion :

قد أثبت البحث بناءا عمي نتائج الفحوص والتحاليل والدراسة التجريبية أن نسيج الفخار األثري يمعب دو ار

ميما في تحديد واختيار نوع المادة الآلصقةالمستخدمة في تجميع الكسر الفخارية ألستعادة الشكل األثري التي
كانت عميو قبل الكسر ،حيث يوصي البحث بإستخدام بعض مواد المصق التي ثبت نجاحيا وكفاءتيا معمميا وىي:

آلصق البارالويد ب 88الذائب في التراي كموروايثيمين بتركيز  % 51لمفخار المحمي ،وآلصق األيبو  051في
تجميع الفخار المستورد بتل الفضة بسيناء ،حيث أدت تمك المواد الآلصقة" آلصق البارالويد ب 88الذائب في
التراي كموروايثيمين بتركيز  ،% 51وآلصق األيبو  "051إلى تحسين خاصية قوة الشد ،ومقاومة التقادم الصناعي
المعجل سواء الحراري أو الضوئي بممبات األشعة فوق البنفسيجية ة U.Vومقاومة التغير الموني مقارنة بباقي
موادالمصق األخري،ويوصي البحث بضرورة إستخدام أحد تمك المواصق في تجميع الفخار المستخرج من تل
الفضة بسيناء.
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