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Flow up of implementation syllabus  

 

Dr. Hussein Alaa Jaber Course Instructor 

Husseinaj@yahoo.com E-mail 

Refractories Title 

----    Course Coordinator 

The objective of this course is to identify on the ceramic refractories 

and their classification, properties and application in different 

industries. 
Course Objective 

Study the basic principles of refractories and studying the classification 

and types of ceramic refractories. Understanding the general method of 

manufacture of refractory bricks. As well as knowledge the properties 

and application of these materials in industries. 

Course Description 

-  Refractories Handbook, C. A. Schacht, CRC Press, 2004. 

-  Elements of fuels, furnaces and refractories, O.P.Gupta, Khanna 

Publishers, 2002.   

-  Handbook of Industrial Refractories Technology: Principles,Types, 

Properties and Applications, S. C. Caniglia and G. L. Barna, William 

Andrews Inc, 1992. 

Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
Course Assessments 

50% - 10% 10% 30% 

N/A General Notes 
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Course Weekly Outline 
 

Notes Lab. Experiment 

Assignments 

Topes Covered Date 

w
eek

 

  Topics on the refractories in our 

life. 

21/9/2014 1 

  Introduction to refractories, basic 

functions of refractories perform. 

28/9/2014 2 

  Classification of refractories :

based on chemical composition, 

based on method of manufacture, 

based on physical form. 

5/10/2014 3 

  Properties of refractories, physical 

properties, density, porosity, size 

and dimension stability. 

12/10/2014 4 

  Refractoriness, pyrometric cone 

equivalent, refractoriness under 

load 

19/10/2014 5 

  Quiz 26/10/2014 6 

  Mechanical properties of 

refractories, strengths, cold 

compressive strength 

2/11/2014 7 

  Cold modulus of rupture, Hot 

modulus of rupture 

9/11/2014 8 

  Thermal propertiesof refractories: 

Thermal conductivity 

16/11/2014 9 

  Thermal diffusivity, Thermal 

Expansion of refractories. 

23/11/2014 10 

  Quiz 30/11/2014 11 

  Thermal shock ,Thermal spalling 

of refractories. 

7/12/2014 12 

  General method of manufacture of 

refractory bricks. 

14/12/2014 13 

  Types of refractories: Fireclay 

refractories  

21/12/2014 14 

  Fireclay brick manufacture 28/12/2014 15 

  Quiz 4/1/2015 16 
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                                                                                Half – year break 

  Silica refractories  17 

  High alumina refractories  18 

  Buxite refractories  19 

  Zirconia and zircon refractories  20 

  Cromite refractories   21 

  Quiz  22 

  Magnesite refractories  23 

  Dolomite refractories  24 

  Sialon and borides refractories  25 

  Carbides and nitrides refractories  26 

  Quiz  27 

  Refractory selection   28 

  Applications of refractories  29 

  Corrosion and reactions of 

refractories 

 30 

  Quiz  31 

Instruction Signature:  Dr. Hussein Alaa                                      Dean Signature: 
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 د. حسين عالء جابر االسم 

 Husseinaj@yahoo.com ونيالبريد االلكتر

 الحراريات اسم المادة

 --- مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
 هاخصائصية, تصنيفها, هو التعرف على الحراريات السيراميك الفصل االهدف من هذ

 .في مختلف الصناعات هاوتطبيقات

 التفاصيل االساسية للمادة

 
 ية.واع الحراريات السيراميكلحراريات ودراسة تصنيف وأنالمبادئ األساسية لدراسة 

هذه  اتوكذلك معرفة خصائص وتطبيق الحراري الطابوقعامة لصناعة ال الطريقفهم 

 .المواد في الصناعات

 الكتب المنهجية

 

-  Refractories Handbook, C. A. Schacht, CRC Press, 2004. 

-  Elements of fuels, furnaces and refractories, O.P.Gupta, Khanna 

Publishers, 2002.   

-  Handbook of Industrial Refractories Technology: 

Principles,Types, Properties and Applications, S. C. Caniglia and 

G. L. Barna, William Andrews Inc, 1992. 

 المصادر الخارجية

 

- Handbook of Ceramics, Glasses and Diamonds, C. A. Harper, The 

McGraw-Hill Companies, Inc., 2001. 

- Ceramic Materials Processes, Properties and Applications, P. 

Boch and J. C. Niepce,  ISTE USA 2007. 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

30% 10% 10% - 50% 

 اضافيةمعلومات 

 

 التوجد

 

 

 لعراقجمهورية ا

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 الجامعة التكنولوجية اسم الجامعة:

 هندسة المواداسم الكلية: 

 فرع هندسة السيراميك ومواد البناء اسم القسم:

 الرابع المرحلة:

 د. حسين عالء جابر اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس  اللقب العلمي:

 دكتوراه هل العلمي:المؤ

 الجامعة التكنولوجية مكان العمل:
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 

 المادة النظرية التاريخ االسبوع

 

 المالحظات لعمليةالمادة ا

   .مقاالت عامة حول الحراريات في حياتنا 21/9/2014 1

مقدمة عن الحراريات, الدور االساسي لعمل  28/9/2014 2

 الحرريات
  

على اساس التركيب  -تصنيف الحراريات:  5/10/2014 3

على  -على اساس طرق التصنيع و -الكيميائي, 

 اساس الشكل. 

  

الحراريات, الخواص الفيزيائية, الكثافة, خواص  12/10/2014 4

 المسامية واستقرارية االبعاد.

  

الحرارية, مخاريط الحرارية والحرارية تحت  19/10/2014 5

 الحمل.
  

   امتحان 26/10/2014 6

الخواص الميكانيكية للحراريات: المقاومة, مقاومة  2/11/2014 7

 االنضغاط البارد

  

   مزق البارد ومعامل التمزق الحار.معامل الت 9/11/2014 8

   الخواص الحرارية للحراريات: التوصيلية الحرارية 16/11/2014 9

االنتشارية الحرارية, معامل التمدد الحراري  23/11/2014 10

 للحراريات.

  

   امتحان 30/11/2014 11

   الصدمة الحرارية والتشقق الحراري للحراريات. 7/12/2014 12

   الطرق العامة لصناعة الطابوق الحراري. 14/12/2014 13

   انواع الحراريات: حراريات الطين الحراري 21/12/2014 14

   تصنيع طابوق الطين الحراري. 28/12/2014 15

   امتحان 4/1/2015 16

 ــــــة نصـــــف الســـــــــنةعطلـ                                                                                  
   حراريات السيليكا  17

   الحراريات عالية االلومينا  18

   البوكسايت حراريات  19

   الزركونيا والزركون حراريات  20

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 الجامعة التكنولوجية اسم الجامعة:

 هندسة المواداسم الكلية: 

 فرع هندسة السيراميك ومواد البناء اسم القسم:

 الرابع المرحلة:

 د. حسين عالء جابر اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس  اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:

 الجامعة التكنولوجية العمل: مكان



   حراريات الكروم  21

   امتحان  22

   المغنيسيا حراريات  23

   الحراريات الدوليمايت  24

   دات والسايلونالبوري حراريات  25

   الكاربيدات والنتريدات الحرارية  26

   امتحان  27

   اختيار الحرايات  28

   تطبيقات الحراريات  29

   تأكل وتفاعالت الحراريات  30

   امتحان  

 توقيع العميد:                                                                 د. حسين عالء جابرتوقيع االستاذ: 
 


