
الرمل االبیض، طین دویخلة من نوع (تم في ھذه الدراسة اجراء عملیة تقییم للمواد االولیة 
لغرض انتاج طابوق حراري خفیف ALF3)وفلورید االلمنیوم كاؤولینایت، البورسلینایت 

البطانة في االفران جدارسمكخفضیستخدم لتبطین االفران لغرضكمواد الوزن وعادي 
لزیادة الفراغ الداخلي للفرن مؤدیا الى زیادة السعة الفرن و زیادة االنتاج.حسب معادلة فوریر

تم انتاج نوعین من اجریت فحوصات اولیة لمعرفة التركیب الكیمیائي والمعدني للمواد االولیة.
سلینایت الى ورالبمن )%90و70، 50(النوع االول انتج باضافة، الحراریات الخفیفة الوزن

الى الكاؤولینایت. بینما %45)و 40(بالنسب ALF3باضافة انتج والنوع الثاني الكاؤولینایت
مع %)70و 65،%60(صنعت باضافة الرمل االبیض في النسب الوزنیةحراریات العادیة ال

من الكربة الى الكاؤولینایت.10%

خواص الحراریات لمعرفة مدى تأثیرھا علىتوزیع الحجم الحبیبي تأثیركذلك تم دراسة
850m-+ و600،-425(تم ھذا باستخدام المنتجة. (µ بأستخدام العینات لتحضیر النسب .

0.5ماء و%(9-12)طریقة الشبھ جافة النتاج االشكال حسب المواصفات القیاسیة باستخدام 
بعد تجفیف .24.516MPaوضغط المستخدم كان رابطةكمادة للحراریات العادیة موالس%

للعینات المحتویةC/min° 10حرق العینات بمعدل تسخین  تمم°110النماذج بدرجة حرارة 
AlF3 5وبمعدل تسخینالممزوجةالنسب الوزنیةفي °C/min للعینات المحتویة بورسلینایت

و 1200،1300، 1100، 1000(الحراریةالدرجات عندوحرقت النماذجوالرمل االبیض 
انضاجي قدرة ساعة واحده.مع زمن م°)1400

لتقیم خواص النماذج ، الفیزیائیة ، الحراریة، المیكانیكیةمن الكیمیائیةتم اجراء فحوصات مختلفة 
العالمیة.للمواصفاتوكانت نتائج الفحوصات مطابقة

ینخفض بارتفاع الكثافة ودرجات حرارة الحرق.المسامیة الظاھریة وامتصاص الماء وجد بان 
ت خواصتحسنازداد التقلص الطولي ومقاومة االنضغاط  مع ارتفاع درجات حرارة الحرق.

الحجم الحبیبي الناعم حسن . كذلك اظھرت النتائج استخدامبازدیاد االضافاتالعزل الحراري 
یسبب انخفاض في مقومة الصدمة مقاومة االنضغاط ،الكثافیة الكلیة، الوزن النوعي  لكن 

والتوصیل الحراري.ة الظاھریة، امتصاص الماء سامیالحراریة، الم

من %90للعینات ذات خلطة وزنیة عند لخفیفة الوزنللحراریات اظھرت الخواص المثلي 
الثاني . النوع P1عند عینة كاؤؤلینایت للنوع االول%10و النخیلكربة%10البورسلینایت ،

العینة المثلى للحراریات في حین، F1عند عینة كاؤؤولینایت%55و ALF3%45تالف من
وكانت درجة كاؤولینایت.%30و الرمل االبیض%70من النسبة الوزنیة مزجت العادیة 

حیث اظھرتلفحص العینات المثلىXRDو SEMاستخدم .م°1400الحرق المثلى عند 
P1مع زیوالیت وامفیبول.عرضت العینة وبالیتكرستF1 كوروندوم . بینما عینة موالیت و
S1.عرضت اطوار  كوارتز مع كرستوبالیت مع موالیت

الخالصة



مع شكل حبیبي غیر منتظم .F1وP1التركیب المسامي للعینات الصورة المجھریة عرضت 
F1 ظھرشكل ابري وشبیھ باالبري مع شكل غیر منتظم للحبیبات للعینة  بینماS1 عرضت شكل

ابري ودائري للحبیبات موزعة في التركیب للعینة.

انوفا وعرض معادلة ANOVAحللت احصائیا بتقینة مثلى العینات المنتجة مع ظروف
. بینما عرضت معادلة انحدارمع للعالقات المدروسةالمعنويتم تحدید التأثیراالنحدار للعالقات. 

التاثیر عیر المعنوي للعالقة بین الكثافة الكلیة والتوصیل الحراري. S1العینة  


