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Abstract 
      

Huge amounts of glass materials being applied in medical, pharmaceutical 
and chemical aqueous solutions; this requires the study of chemical stability of 
glass at the exposed surfaces with these solutions where the leaching takes place. 

The leaching of the glass ions will transport these ions to the solutions 
stored in the glass containers; leading to changes in the chemical composition in 
the order of part per million that causes hazardous effect with time. 

The present work investigates the leaching chemical properties of the 
soda-lime Iraqi glass containers. The effect of the pH of contact solution and 
annealing of glass on leaching rates is studied. Ionic leaching shows lower rate 
with PH of the solutions at the ‘safe zone’: (6>PH>8.5). Annealing increases the 
leaching rates and reduces of the chemical durability of glass. Increasing 
annealing time led to further increase the leaching rate. In addition, the increase in 
the exposed surface area also increases leaching rates. 
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  اليم- دراسة المتانة الكيماوية وضرر النضوح األيوني لزجاج الصودا 

  الخالصة
أن المدى الواسع لتطبيقات المواد الزجاجية فـي أسـاليب حفـظ المحاليـل الطبيـة                
والصيدالنية و الكيماوية  يتطلب دراسة مدى الثباتية الكيماوية اليونات الشبيكة الزجاجية المكونة        

وذلك من خالل التماس الحاصل بـين المحاليـل الكيماويـة والـسطوح             لهذا النوع من الزجاج     
أن هذا النضح سيؤدي إلى انتقـال       . الزجاجية المعرضة لمثل هذه المحاليل محدثة نضحا أيونيا         

تلك االيونات إلى المحاليل المخزونة مما يغير في التركيب الكيماوي لتلك المحاليل ولـو بنـسبة         
  .  يرها سيكون مؤثرا بصورة سلبية بمرور الزمن ولكن تأث, جزء من المليون 

  يتعرض العمل الحالي الى تشخيص الخواص الكيمياوية لزجـاج االوانـي العراقيـة   
حيث تم دراسة  تصرف النضح االيوني للزجاج وتـأثير الدالـة            ) اليم–الصودا(المصنوع من     

رية للزجـاج علـى معـدالت    وأثر المعاملة الحرا ,الحامضية والقاعدية للمحلول المسبب للنضح      
النضح االيوني اليونات لشبيكة الزجاجية وتبين من خالل النتائج  إن النضح االيوني يكون فـي                

وقـد تغيـر    ). 8.5-6(أقل مدياته عند قيم الدالة الحامضية التي تبتعد عن المنطقة االمنة مابين     
 أو القاعديـة التـي   6أقل من معدل النضح وأزداد بشكل كبير لمديات الدالة الحامضية التي هي        

الى زيادة معدل النضح وقللت مـن  ) التلدين(وكذلك أدت المعاملة الحرارية      , 8.5هي أعلى من    
وأن الزيادة في زمن المعاملة الحرارية قد زاد من معدالت النـضحز     , المتانة الكيمياوية للزجاج    

 .  دة معدل النضح كما أن الزيادة في المساحة السطحية المعرضة قد أدت الى زيا
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