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 إﻳﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن، اﻧﺘﺼﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ،وﻓﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﺴﻴﻦ

ﺗﺼنﻴﻊ ودراﺳة الﺨواص الﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴة لمرﺷﺤﺎت ﺳﻴراﻣﻴﻜﻴة
 إﻳﲈن ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻠﻴﲈن، اﻧﺘﺼﺎر ﺣﺴﲔ ﻋﲇ،وﻓﺎء ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﺣﺴﲔ
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Abﬆract
In this work, ceramic filters has been manufactured from local raw materials and available, including kaolinite with two particle sizes fine and coarse (45 -63) µm for fine and (105-150) µm for
coarse, in addition to wood charcoal with carrot fibers were used as the burnout material to create
pores, Sodium silicate was added as a (deﬂuoriddation agent) deﬂocculant material. These materials
were formed by slip casting method, and then fired at (1100) °C. X-ray diffraction, Physical tests
such as )apparent porosity, water absorption, bulk density and linear shrinkage(, and mechanical
tests (compressive strength) were examined. The results indicate that apparent porosity, water absorption and linear shrinkage increased with increasing addition weight percent, while bulk density
and compressive strength decreased with increasing the weight percent of organic materials addition.
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اﳋﻼﺻﺔ

ِ
َ
الكاؤولني بحجمني
اطيان
يف هذا العمل تم تصنيع مرشــحات ســرياميكية من مواد اولية حملية ومتوفرة ،تشــمل

ناعم وخشــن ترتاوح بني ( )45-63مايكرون للناعم و( )105-150مايكرون للخشــن ،باالضافة إىل فحم اخلشب

مع الياف اجلزر كمواد مكونة للمســامية مع اســتخدام ســليكات الصوديوم كامدة مشتتة .شــكلت هذه املواد بطريقة
ِ
ِ
درجة مﺌوية .تم أجراء فحص حيود االشــعة الســينية ،XRD
بدرجة حرارة ()1100
الصــب االنزالقي وتم حرقها

ِ
ِ
احلجمية ،والتقلص الطويل)،
الكثافة
الفحوصات الفيزيائية مثل (فحص املســامية الظاهرية ،امتصاصية املاء ،فحص

مــع الفحوصــات املكيانيكية (فحــص االنضغاطية) .وجد ان املســامية الظاهرية وامتصاصية املــاء والتقلص الطويل
زادت بزيادة نسب االضافة ،بينام قلت الكثافة احلجمية ومقاومة االنضغاط بزيادة نسبة املواد العضوية املضافة.

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

سرياميك مسامي ،مرشحات ،الكاؤولني ،الفحم ،الصب أالنزالقي.
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 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ

تدخل املرشحات يف جماالت احلياة املختلفة كمرشحات

تشــابك بــني االكثريــة منهــا ].[4

الباحث  ،.Belibi P.Bواخرون اعدوا غشاء

تنقية مياه الرشب أو املرشحات التي متنع تلوث املاء أو اهلواء سرياميكي مسامي من اطيان ذات تكلفة واطﺌة مع مواد

أو تلك املستعملة لرفع كفاءة اﻵالت واملكائن الصناعية .لذا مساعدة كنشارة اخلشب وبدرجة حرارة (º )1100م .حيث
أخذت املرشحات أشكاالً ﳐتلفة حيث يعتمد شكلها عىل اﻇهرت النتائج ان نسبة مسامية الغشاء املصنع تصل حوايل

نوع املائع املراد ترشيحه (غاز ،سائل) أو حسب املادة التي ( )42%مع ازالة عكرة املياه بنسبة تصل  )97%( [5].بينام
تدخل يف تصنيعها كاملرشحات النسيجية (ألياف القطن ،قام باحثون اخرون بتطوير مرشح سرياميكي شمعي مصنوع

ألياف النايلون ،القامش....،الخ) و املرشحات الورقية ،و من اطيان الكاؤولني مع نشارة اخلشب بحجم حبيبي ()210
املرشحات السرياميكية (مرشحات الكاؤولني ،البورسلني ،مايكرون بطريقة الصب االنزالقي وباستخدام درجه حرارة
السيليكا ،كاربيد السيليكون ،و الكاربون .... ،الخ) و غريها تصل اىل (°)900م .وكانت النتائج التي توصلوا اليها تشري

اىل كفاءة الطني املستخدم يف ازالة اجلسيامت العالقة مع

من املواد املختلفة ].[1

يعترب املرشح السرياميكي املسامي من اهم املرشحات خصائص ميكانيكية ونفاذية قوية وبتكلفة قليلة ] .[6كام تم

املنزلية واكثرها شيوعا وانتشارا وذلك بسبب سهولة انتاج اغشية ترشيح من الكاؤولني مع حجر الكلس من قبل
التصنيع ،رخص الثمن او الكلفة وجودة خواصها ،حيث جمموعة من الباحثني بطريقة الصب االنزالقي ،وتم تلبيدها

يمكن التخلص من العوالق التي يصل حجمها اىل اجزاء من بدرجه حرارة ترتاوح بني (º)1100-800م .حيث استنتجوا
املايكرون بواسطتها ].[2

تعد اطيان الكاؤولني من املواد االولية التي تستخدم يف

ان املسامية وتوزيع حجم املسام وقوة الدعم قد حتققت ].[7
اهلدف من هذه الدراسة هو صناعة مرشحات سرياميكية

الصناعات السرياميكية وتضاف اىل هذه االطيان مواد اخرى مسامية رخيصة الثمن وسهلة التصنيع من مواد متوفرة
لرتشيح املياه باستخدام الكاؤولني بحجم حبيبي (ناعم

تستخدم خللق املسامات وذلك من خالل حرقها.

عملية التشكيل هي عملية تصنيع اجلسم السرياميكي وخشن) باالضافة اىل الياف اجلزر والفحم كمواد عضوية

بشكل وأبعاد معينني ،وطرق التشكيل تعتمد بصورة أساسية خللق املسامية بنسب ﳐتلفة ودراسة اخلصائص الفيزيائية

عىل شكل وحجم اجلسم املراد تشكيله وكذلك عىل كلفة مثل (فحص املسامية الظاهرية ،امتصاصية املاء ،فحص
ِ
ِ
الظاهرية ،والتقلص الطويل) مع فحص االنضغاطية،
الكثافة
عملية التصنيع ،وذلك بسبب ان اهلدف من هذه العملية
هو انتاج جسم ذي كثافة رص واطﺌة مع رص متجانس واجراء حيود االشعة السينية  XRDللمرشحات املصنعة.
للحبيبات ] .[3فقد تم استخدام طريقة الصب االنزالقي يف

تشكيل املرشحات.

تعــرف املســامية باهنــا طــور موجــود يف معظــم املــواد

الســرياميكية املحــرضة مــن اندمــاج املســاحيق واملعاملــة

 .2اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
 .1.2ﲢﻀﲑ اﳌﻮاد اﳋﺎم

متت هتيﺌة املواد األولية الداخلة يف تركيب املرشح

احلراريــة ،ويمكــن وصفهــا باهنــا فراغــات وهلــا مقــاس السرياميكي (الكاؤولني ،الياف اجلزر ،الفحم واملواد املشتتة)
وشــكل وترتيــب معــني وغالبــا مــا يكــون هنــاك اتصــال او وتتضمن عملية طحن الكاؤولني والفحم والياف اجلزر
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باستخدام طاحونة الكرات ( )ball millو غربلة املساحيق
او فصل األحجام احلبيبية ،حيث فصل الفحم باستخدام

مناخل ( )Sievesذات حجم حبيبي ( )25مايكرون
والياف اجلزر بحجم حبيبي ( )45مايكرون اما الكاؤولني

فصل بحجم حبيبي يرتاوح بني ( )45-63مايكرون للناعم

و( )150-105مايكرون للخشن.

وقد تم اجراء التحليل الكيميائي للكاؤولني كام

مبني باجلدول ( )1وذلك ملعرفة نسب مكوناتة االساسية

وكذلك نوعية ونسب الشوائب املوجودة فيه ،والذي

اجري بتقنية التحليل اللوين ( )Color Analysisوهي

طريقة لفصل وتنقية املواد الكيميائية املختلطة حيث تعتمد
هذه الطريقة عىل توزيع مكونات املخلوط بنسب ﳐتلفة

الفحم والياف اجلزر بنسب متساوية اىل الكاؤولني الناعم
واخلشن كام يف اجلدول.

تم خلط هذه النسب الوزنية املتكونة من الكاؤولني

والفحم مع االلياف اجلزر مع املاء املقطر بنسبة ()140%

مع ( )6قطرات من املواد املشتتة (سليكات الصوديوم)

باستخدام خالط كهربائي ومزجهام جيدا للحصول عىل
خليط متجانس يسمى الزلق ومن بعدها تم صب هذا الزلق

يف القالب املحرض من اجلبس الباريﴘ عىل شكل قرص

بقطر ( )3سم وارتفاع ( )5ملم.

اﳉﺪول ) :)2ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﻮزﻧﻴﺔ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﳋﻠﻄﺎت.

اﻟﻴﺎف اﳉﺰر  %اﻟﻔﺤﻢ  %ﻛﺎؤوﻟﲔ ) %ﻧﺎﻋﻢ واﳋﺸﻦ(

بني مكوين نظام ثنائي أحدمها متحرك واﻵخر ثابت ،وتتم
باستعامل لوح من البالستيك او املعدن او الزجاج ومغطاه

بامدة ممتزة تساعد عىل الفصل .تتم عملية الفصل عىل طبقة
رقيقة من مادة الوسط الثابت املفروشة عىل الواح يف الغالب

مصنوعة من االملنيوم ،وقد تم حتضري حملول الكاؤولني
وصهر ُه مع كاربونات الصوديوم ثم االذابة بحامﺾ
اهليدروكلوريك املخفف ويتم قراءة العنارص املوجودة يف
هذا املحلول بواسطة جهاز التحليل اللوين.

-

-

100

1

1

98

3

3

94

5

5

90

7

7

86

10

10

80

12

12

76

بعد ان شكلت النامذج تركت يف اهلواء لعدة أيام لتجف

جفاف ًا اولي ًا طبيعي ًا ثم وضعت بعد ذلك يف فرن ﲡفيف

ﺟﺪول ) :(1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻜﺎؤوﻟﲔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻮﲏ .كهربائي بدرجة حرارة (º )100م.
اﻻوﻛﺴﯿﺪ

SiO2

Al2O3

L.O.I

TiO2

٪

48.72

33.55

12.74

0.88

 .2.2ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﲈذج

اجلدول ( )2يبني نسب مكونات اخللطات السرياميكية

اما اخلطوة األخرية إلنتاج املرشح السرياميكي هي احلرق

أو التلبيد حيث أجريت عملية التلبيد للنامذج بإستخدام فرن

من نوع ( )Noberthefrmاملاين الصنع وبدرجة حرارية

(º)1100م ،حسب الربنامج الواضح يف الشكل(.)1
والشكل ( )2يمثل شكل العينات قبل وبعد التلبيد.

لتحضري العينات (املرشحات) ،حيث تم اضافة مسحوق
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باستخدام جهاز األشعة السينية نوع [ ]XRD-6000ياباين

الصنع ،هبدف من النحاس  Cuوبفولتية مقدارها (( 40كيلو

فولت ،وتيار مقدراه ( )30مليل أمبري.

 .4اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

 .1.4اﳌﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ واﻣﺘﺼﺎﺻﻴﺔ اﳌﺎء )Apparent

اﻟﺸﻜﻞ ) :(1ﻳﻤﺜﻞ ﳐﻄﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺮق.

(porosity and water absorption

تعتمد املسامية الظاهرية  A .P.عىل كمية املاء املمتص

والذي يستطيع امالء املسامات املفتوحة حيث يتم حساب

املسامية الظاهرية من العالقة التالية]8[.
حيث:

 :Wsوزن النموذج وهو مشبع باملاء :Wd ,وزن

النموذج وهو جاف :Wi ،وزن النموذج وهو معلق باملاء.

اما بالنسبة اىل امتصاصية املاء ،فيعرف إمتصاص املاء بأنه

A

قابلية اجلسم عىل جذب املاء خالل مساماته ويعرب عنها بنسبة

مﺌوية كام يف العالقة فحسبت من العالقة التالية [:]8

 .2.4اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳊﺠﻤﻴﺔ )(bulk density

وهي النـسبة بـني الكتلة واحلجم الكيل الذي يتضمن

(حجـم حبيبات املادة  +حجم املسامات املغلقـة واملفتوحة).

تم قياس الكثافة احلجمية للنامذج امللبدة باستخدام طريقة
ارﲬيدس حسب العالقة التالية [.]9

B

اﻟﺸﻜﻞ ) :(2ﻳﺒﲔ ﺷﻜﻞ اﳌﺮﺷﺤﺎت اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ :A .ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﺒﻴﺪ:B ،
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﺒﻴﺪ.

 .3.4اﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻄﻮﱄ )(Linear Shrinkage

تتغري أبعاد معظم املواد السرياميكية (إنكامش ،متدد) أثناء

 . 3ﺣﻴﻮد اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ) (X-ray diffractionإرتفاع درجات حرارة احلرق ،ويعتمد هذا التغري عىل املادة األولية،
تم إجراء حتليل حيود األشعة السينية للعينات احلجم والتدرج احلبيبي ،درجة حرارة احلرق ،زمن النضوج (فرتة

السرياميكية املصنعة قبل احلرق وبعد احلرق (التلبيد) املكوث) ،طريقة التشكيل ،ومقدار الضغط املستخدم.
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يتم حساب هذا التغري يف األبعاد و الذي يكون يف هذه من الكرستوباليت كام واضح يف الشكل (.)4
احلالة تقلص ًا ،بسبب تكون طور زجاجي يتغلغل داخل
املسامات ،و ذلك بقياس أبعاد النموذج قبل و بعد احلرق

(القطر ،اإلرتفاع) بإستخدام قدمة قياس ( )Verniaحيث
إن كل نتيجة أو قيمة هي معدل لسبع نامذج ،ثم يتم حساب

التقلص من املعادلة التالية [. ]8
حيث ان:

 :Ddقطر االنموذج قبل التلبيد ( :Df ،)mmقطر

اﻟﺸﻜﻞ ) :(3ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻴﻮد اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﺒﻴﺪ.

االنموذج بعد التلبيد (.)mm

 .5اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

 .1.5ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻧﻀﻐﺎط ((Compressivestrength

جيري هذا االختبار عىل قرص له ابعاد  mm 30كقطر

وسمك  ،5mmباستخدام جهاز فحص االنضغاط ،
وتوضع العينة يبن لوحني سفيل وعلوي ثابتني للجهاز لبدا

االنضغاط حتى ﳛصل الكﴪ حسب الشكل وﳛسب من

العالقة التالية [:]10

اﻟﺸﻜﻞ ) :(4ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻴﻮد اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﺒﻴﺪ.

 .2.6اﳌﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ وإﻣﺘﺼﺎﺻﻴﺔ اﳌﺎء

Apparent porosityandwaterabsorption

حيث:
تعترب خاصيتا املسامية الظاهرية وإمتصاصية املاء خاصيتان
 : σقوة الكﴪ القطري بواحدات باسكال (،)Pascal
مرتافقتان وذلك ألن هاتني اخلاصيتني تتأثران ارتفاع ًا أو
 :Fاحلمل املسلط ( :D ،)Newtonقطر العينة (:t ،)m
إنخفاض ًا بنفس العوامل حيث تعترب املسامية الظاهرية تقريبا
سمك العينة (.)m
مرتني اوضعف قيمة نسبة امتصاصية املاء .الشكالن ()5

 .6اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

و( )6يوضحان املسامية الظاهرية ونسبة امتصاصية املاء مع

 .1.6ﺣﻴﻮد اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ  X-ray diffractionنسبة اضافة كل من (الياف اجلزر والفحم) للكاؤولني الناعم
الشكل ( )3يمثل حيود االشعة السينية قبل احلرق ،حيث واخلشن ،حيث نالحﻆ ان زيادة نسبة االضافة تؤدي اىل

نالحﻆ وجود طور الكاؤولني بنسبة عالية جدا مع وجود زيادة كل من املسامية الظاهرية ونسبة امتصاصية املاء ،وذلك
طور الكوارتز بنسبة قليلة جدا .بعد حرق النامذج بدرجة الن جسيامت املواد املضافة سوف حترتق خالل عملية تلبيد

حرارة º )1100م) يتحول طور الكاؤولني اىل طور املواليت اجلسم السرياميكي ،فتعمل عىل خلق مسامات نتيجة خروج
بصورة كاملة وهو الطور الغالب مع وجود نسبة قليلة جدا غازثنائي اوكسيد الكاربون ( )CO2والذي يزداد بزيادة
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اإلضافة ،وهذه النتيجة مطابقة اىل دراسات سابقة [ .]12،11املستخدمة يف تصنيع النامذج عىل قيمة الكثافة احلجمية.
وكذلك يالحﻆ من تتبع نفس األشكال زيادة خاصيتي نالحﻆ من الشكل ،ان زيادة نسبة االضافة للمواد العضوية

املسامية الظاهرية ونسبة إمتصاصية املاء مع زيادة احلجم اىل الكاؤولني تؤدي اىل نقصان قيمة الكثافة احلجمية وهذا
احلبيبي للكاؤولني املستخدم .ان سبب هذه الزيادة يعود اىل ماتم اثباته يف الفقرة التي ختص املسامية الظاهرية .وهذا

النقصان احلاصل يف كمية الطور الزجاجي املتكون بسبب النقصان يف قيمة الكثافة يكون نتيجة تطاير الغازات من
النقصان يف املساحة السطحية وكذلك بسبب زيادة نسبة هذه املواد العضوية عند احرتاقها تاركا ورائها الفراغات او

الفجوات و القنوات املتكونة بني احلبيبات حيث يكرب حجمها املسامات التي تعمل عىل التقليل من حجم املادة.

كلام كرب حجم احلبيبات ،و بالتايل فإن احلجم الكيل للفجوات
سوف يزداد مما يؤدي إىل إمتصاص كمية أكرب من املاء[.]13

ومن الشكل ايضا يمكن مقارنة قيم الكثافة احلجمية

للنامذج املحرضة بالكاؤولني الناعم مع النامذج املحرضة
بالكاؤولني اخلشن نجد ان بزيادة حجم الكاؤولني تقل
الكثافة احلجمية وذلك بسبب زيادة نسبة املسامات املغلقة
واملفتوحة وهذا ماتم اثباته يف فحص املسامية الظاهرية،

وهذا مطابق لدراسة سابقة حيث عزى سبب نقصان الكثافة
احلجمية مع زيادة حجم الدقائق اىل ان عدد الدقائق يف وجدة

احلجم سوف تكون اقل من عدد الدقائق يف حالة الدقائق
الناعمة وبالتايل سوف ترتك او تكون مسامات كبرية التي

اﻟﺸﻜﻞ ) :(5ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻮزﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻀﺎﻓﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ ) :(6ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﺴﺒﺔ اﻣﺘﺼﺎﺻﻴﺔ اﳌﺎء ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻮزﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻀﺎﻓﺔ.

تؤثر بصورة مبارشة عىل الكثافة احلجمية [.]11

ﻟﺸﻜﻞ ) :(7ﻳﺒﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳊﺠﻤﻴﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻮزﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻀﺎﻓﺔ.

 .4.6اﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻄﻮﱄ )(linear shrinking

 . 3.6اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳊﺠﻤﻴﺔ )(bulk density

الشكل ( )7يوضح تاثري نسبة املواد املضافة (الفحم

والياف اجلزر) وكذلك تاثري احلجم احلبيبي ملادة الكاؤولني

يبني الشكل ( )8تأثري نسبة احلجم احلبيبي عىل مقدار

التقلص يف النامذج ،حيث نالحﻆ انخفاض نسبة التقلص

الطويل للنامذج مع زيادة احلجم احلبيبي ويعود سبب ذلك
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وﻓﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻧﺘﺼﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ،إﻳﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن

اىل زيادة حمتوى الدقائق الناعمة ونقصان حمتوى الدقائق مساحة املقطع العرﴈ وكذلك ان وجود املسامات تؤدي اىل
اخلشنة ،وبسبب امتالك الدقائق الناعمة مساحة سطحية تقليل كثافة اجلسم وبالتايل تقليل مقاومة االنضغاط ،حيث

كبرية فان ذلك سوف يﴪع من عملية التلبيد

تعترب املسام هي منطقة تركيز االجهاد وهذه النتيجة مطابقة

وحصول ذوبان اكرب للدقائق الناعمة يف اجلزء السائل مع ما توصل له الباحثون ].[16

املتكون والذي يعمل عىل زيادة الشد السطحي الذي يؤدي اىل

ومن الشكل نفسه نجد ان زيادة احلجم احلبيبي يؤثر

زيادة التقلص للنامذج ،وهذا ماتم تفسريه يف دراسة سابقة [14].سلبا عىل قيم مقاومة االنضغاط للنامذج السرياميكية .حيث
وهناك عامل مهم آخر يؤثر يف التقلص وهو صعوبة بزيادة حجم الكاؤولني املستخدم يف التصنيع تقل قيمة

خروج وحترر غاز ثاين اوكسيد الكاربون ( )CO2الناتج مقاومة االنضغاط بسبب زيادة املسامية احلاصلة يف النامذج.

من احرتاق املواد العضوية وسليكات الصوديوم يف النامذج

املحرضة بالكاؤولني الناعم وبالتايل نشوء ضغط داخيل
قد يؤدي إىل زيادة التقلص ،وبزيادة كمية املادة العضوية
املضافة تؤدي اىل زيادة الضغط الداخيل وبالتايل تؤدي اىل

زيادة التقلص الطويل .بينام يف النامذج املحرضة بالكاؤولني
اخلشن تسمح بخروج غاز ثاين اوكسيد الكاربون لذلك قيمة

التقلص تكون اقل [.]15

اﻟﺸﻜﻞ ) :(9ﻳﺒﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﻧﻀﻐﺎط واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻮزﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻀﺎﻓﺔ.

 .7اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت

• ان املواد العضوية (الفحم والياف اجلزر) هي مواد جيدة
عند احرتاقها نحصل عىل مسامية جيدة تصل اىل اكثر من

( )%50يف اجلسم.

• ان احلجم احلبيي للكاؤولني املستخدم ونسبة الفحم

اﻟﺸﻜﻞ ) :(8ﻳﺒﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻄﻮﱄ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻮزﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻀﺎﻓﺔ .والياف اجلزر تؤثر عىل اخلواص الفيزيائية وامليكانيكية.
• امكانية تصنع مرشحات سرياميكية بمسامية مناسبة

 .5.6ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﻧﻀﻐﺎط اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ )(Compressivestrength
الشكل ( )9يبني قيم مقاومة االنضغاط ( )MPaللنامذج

السرياميكية املصنعة باستخدام الكاؤولني الناعم واخلشن

وخواص ميكانيكية عالية.

اﳌﺼﺎدر

مع زيادة االضافة للمواد العضوية كالياف اجلزر والفحم [1] .انســام عيل هاشم احلسناوي( ،دراســة تأثري تغري نسبة
رمل الســليكا وحجمــه احلبيبي عىل املســامية الظاهرية
من الشكل نالحﻆ ان قيمة مقاومة االنضغاط تقل بزيادة
نسبة املواد العضوية املضافة و ذلك لزيادة املسامات املتكونه

بني اجلسم السرياميكي كام ذكر انفا والتي تؤدي اىل نقصان
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