
 الخالصة

لمــواد ســیرامیكیة  التشــكیل ظــروفالعوامــل المــؤثرة علــى  بعــض دراســة تــم فــي هــذا البحــث

متكونة من (كاؤولین دویخلة، رمل زجاج ارضمة، فلدسبار البوتاسیوم وكاربونات الكالسیوم) وتمثلت 

ضـیر هذه العوامل في (درجة حرارة التلبید، ضغط التشكیل، الحجم الحبیبي واالضافات) حیث تـم تح

 25كــاؤولین و% A%) (50مكونــات الخلطــة ( كانــتو ) A,B,Cثــالث خلطــات ســیرامیكیة ســمیت (

) Cفلدسـبار) والخلطـة ( 10رمـل و% 10كـاؤولین و% B (%)80فلدسبار) والخلطة ( 25رمل و%

   .كاربونات الكالسیوم) 10رمل و% 40كاؤولین و% 50(%

ات وبعـدها اجریـت عملیـة الغربلـة للمـواد باستخدام تقنیة الطحن بالكر  األولیةتم طحن المواد 

وتــم تشــكیل  +)}75-90+) و(53-75) و(-μm)}53وتــم تصــنیفها الــى ثالثــة حجــوم حبیبیــة هــي 

 ).12-9تراوح بین %( النماذج البورسلینیة باتباع طریقة الكبس شبه الجاف وبمحتوى رطوبي

) -µm53بـــي واحـــد (تشـــكیل نمـــاذج بورســـلینیة مـــن خلـــط المـــواد االولیـــة بحجـــم حبی أوال تـــم

ــــم تلبیــــدها 25MPaوبضــــغط تشــــكیل ( ــــ) وت ــــة ب -ºC)1100-1150-1200درجات حراریــــة مختلف

 ).hr 1وزمن انضاج ( )ºC/min 5() وبمعدل تسخین 1250-1300

ــــر ضــــغط التشــــكیل بعــــدها  ــــم تغی ــــم اســــتعمال خمســــة ضــــغوط للتشــــكیل ت ــــث ت للنمــــاذج حی

MPa)15-20-25-30-35 (وكــان الحجــم الحبیبــي للمــواد اال) ولیــةµm53- وتــم تلبیــد النمــاذج (

 ).ºC1250بدرجة حرارة مقدرها (

تــم تغییــر الحجــوم الحبیبیــة للكــاؤولین والرمــل وذلــك مــن خــالل عمــل اربعــة خلطــات حجــوم 

 ).ºC1250وتلبیدها بدرجة حرارة ( )25MPaحبیبیة ولقد تم تشكیل النماذج بضغط تشكیل (

) ولقـد 20,15,10,5%(مختلفـة  وزنیـة بنسـب مـادة الزركونیـا للخلطـات السـیرامیكیة أضیفت

) وبضــــغط تشــــكیل مقــــداره -µm53بحجــــم حبیبــــي ( األولیــــةتــــم تشــــكیل النمــــاذج مــــن خلــــط المــــواد 

)25MPa( ) وتم تلبیدها بدرجة حرارةºC1250.( 

ولقــد تــم قیــاس الخــواص الفیزیائیــة (الــتقلص الخطــي، الكثافــة الحجمیــة، الكثافــة الظاهریــة، 

یـر المباشـرة) غوامتصاصیة الماء) والخواص المیكانیكیة (الصالدة ومقاومة الشد المسامیة الظاهریة 



ثابـت العـزل ومتانـة العـزل) للنمـاذج التـي للنماذج البوسلینیة. وتم قیـاس الخـواص العزلیـة الكهربائیـة (

 تم اضافة مادة الزركونیا الیها.

ع ضــمن القــیم القیاســیة عالیــة تقــ فیزیائیــة ومیكانیكیــةتحقیــق خــواص  التوصــل الــى ولقــد تــم

). وتبین ان زیادة ضغط التشكیل لم یكن له تـاثیر ºC)1250-1300عند المدى الحراري  للبورسلین

كمــا تبــین ان زیــادة محتــوى الــدقائق الناعمــة یعطــي خــواص  ،كبیــر علــى الخــواص النهائیــة للبورســلین

 افضل لمنتج البورسلین.  

) تعمـــل علـــى تحســـین 10ة التزیـــد عـــن (%وتوصـــلت الـــى ان اضـــافة مـــادة الزركونیـــا بنســـب

نتـــائج  وأظهـــرتجـــة اكبـــر علـــى مقاومـــة الشـــد غیـــر المباشـــرة. ر الخـــواص الفیزیائیـــة والمیكانیكیـــة وبد

قیاسات الخواص العزلیة الكهربائیة ان قیم كل من ثابت العزل ومتانة العزل تنخفض مع زیادة نسبة 

   االضافة لمادة الزركونیا. 

 

 

      

    

 

   


