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Abstract 
A two stage preparation method of foamed glass is described here aiming 

to achieve reproducibility and convenience. Fritting of the solid components 
assembles the first stage; where firing a mix of the frit, foaming agents and the 
liquid component gather the second stage. Almost uniform cellular structure of the 
foamed glass is achieved at relatively low firing temperature of the mix (820°C for 
10 min). The cellular structure is enclosed with a shell of continuous surface. 

Physical properties (density, porosity and water absorption) are measured 
for the product along with the mechanical properties that concerns production of 
building blocks, namely impact and compression strength. 

The flexibility of the presented two stage preparation method simplifies 
future attempts to modify its properties to adapt particular applications. 
 

  
  طريقة عملية لتصنيع الزجاج الرغويطريقة عملية لتصنيع الزجاج الرغوي

   الخالصة

ر الزجاج الرغوي تتكون من مرحلتين في محاولـة لتحقيـق           يتم عرض طريقة لتحض   
يمثل تحويل المكونـات    . شرط تكرارية االنتاج بنفس المواصفات وكذلك لتسهيل عملية التصنيع        
لثانية هـو حـرق خلـيط       الصلبة الى زجاج المرحلة االولى من التصنيع، بينما تكون المرحلة ا          

تم الحصول على تراكيـب     . مسحوق الزجاج مع مساعدات االنتفاخ الرغوي والمكونات السائلة       
 درجـة مئويـة   820خلوية منتظمة تقريبا للزجاج الرغوي المصنع في درجة حرارة قليلة نسبيا    

  .وتميز التركيب الخلوي بغالف مستمر مغلق المسامية.  دقائق10لزمن استبقاء 

 المواصفات الفيزيائية للزجاج الرغوي المصنع مع اهم المواصفات الميكانيكيـة           قيست
المطلوبة لهذا النوع من الزجاج ذات العالقة بتصنيع بلوكات البنـاء وهـي مقاومـة الـصدمة                 

  .ومقاومة االنضغاط

ان مرونة طريقة التحضير من مرحلتين المشروحة في هذا البحث تسهل المحـاوالت             
  .حوير مواصفات الزجاج الرغوي المصنع ليتالئم مع اي تطبيق مقترحالمستقبلية لت
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