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ABSTRACT 

      This aim of this research is study the effect of adding different percentages of magnesium 

hydroxide, kaolin and water on the production of refractory magnesite brick by use transformer 

process. Firstly transformative process carried out on the magnesium hydroxide and kaolin to 

obtain fine particle, after that mixture fine particle Burn in electric furnace at temperature (1000 
o
C ) for (2 hr ).  The mixture Formed by using semi dry pressing with (10)% water under 

pressure (500 Kg/cm
2
) to obtain forming sample we carried out drying process ,and we can 

many test from inspection for obtain porosity, density, Water absorption, specific weight and 

more properties compressive strength . We fined finish refractory brick from light type where 

the resulted density is equal to ( 1.33 g\cm3 ) and suits applications that need to lightness weight 

with durability. 
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 هيدروكسيد المغنسيوم ومادة الكاؤولين دراسة تأثير اضافة نسب مختلفة من

 على تصنيع الطابوق الحراري المغنيسي

 
 الخالصة:

يهدف هذا البحث الى دراسة تاثيراضافة نسب مختلفة من مادة هيدروكسيد المغنسيوم ومادة الكاؤولين والماء         

جراء عملية تحويلية على مادة هيدروكسيد المغنسيوم ومادة الكاؤولين على تصنيع الطابوق الحراري ، تم اوآل ا

حيث اجريت عملية حرق لخليط من هيدروكسيد المغنسيوم و الكاؤولين في  لغرض الحصول على حبيبات ناعمة ،

 1000)فرن كهربائي لغاية درجة حرارة 
o
C ) طب ولمدة ساعتين . بعدها تم تشكيل الخليط بطريقة الكبس شبه الر

Kg\cm 500من الماء وتحت ضغط  %( 10)وذلك بأضافة 
2 

( للحصول على النماذج مشكلة نتبعها  (

باجراءعملية تجفيف للنماذج النهائية . اجريت مجموعة من الفحوصات لتحديد المسامية ،الكثافة،امتصاص 

الحصول علية هو من النوع الماء،والوزن النوعي  ومقاومة االنضغاط . حيث وجد ان الطابوق الحراري الذي تم 

g\cm 1.33 )الخفيف و ان الكثافة التي تم الحصول عليها هي 
3
ويالئم التطبيقات التي تحتاج الى خفة وزن مع  ( 

 متانه .

 


