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Abstract 
     Two types of Iraqi clays (Kaolin and Bentonite) were used in bonding process 
with different weight percentage (5%, 10%, 15%, 20%, and 25%) and with 
different particle size from clays and silicon carbide. 
The specimens were formed by using low biaxial pressing and two types of 
internal lubricants (sodium silicate and the carbon paste) to increase the 
specimen's cohesion. These specimens were sintered at various temperatures of 
(1100°C, 1200°C, 1300°C, and 1400°C). 

Increasing of clay percentage leads to decreasing the porosity. But it leads to 
increase mechanical properties (compressive strength, diametrical strength and 
bending strength ). Also, the effect of particle size on all properties is studied 
together with sintering temperature. All mechanical properties (when bonded SiC 
with bentonite) are higher than kaolin bonded SiC. 
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  المتانة الميكانيكية لكاربيد السيليكون المربوط بأطيان عراقية
 

  الخ�صة
ھم��ا الك��اؤلين و , ن ف��ي التك��وين المع��دنيم��ن الط��ين العراق��ي مختلف��ي نوع��ان اس��تعمل     

 ,%10 ,%5:متغي�رة وزني�ة طيني�ة بنس�بوتم إضافتھما إلى كاربيد السليكون و, البنتونايت
استخدم في عملية الربط نوعين من م�واد . وبحجمين حبيبيين مختلفين 25% ,20% ,15%

ش��كلت  ,(Carbon Paste)ال��ربط ال��داخلي ھم��ا س��يليكات الص��وديوم و معج��ون الكرب��ون
 ,C°1100:العينات باستخدام الكبس المحوري ث�م لب�دت العين�ات ب�درجات حراري�ة متباين�ة

1200°C, 1300°, 1400°C.  
أم�ا الخص�ائص الميكانيكي�ة  .المس�امية تبين أن زيادة نسبة إضافة الطين ت�ؤدي إل�ى تن�اقص

ادة نسبة الط�ين فقد ازدادت جميعھا مع زي) متانة ا2نحناء و متانة الكسر, متانة أ2نضغاط(
وأن جمي��ع الخص�ائص الميكانيكي��ة كان��ت أعل��ى ف�ي حال��ة إض��افة البنتوناي��ت , لك�6 الن��وعين

أيضاً تأثير الحجم الحبيبي ودرجة حرارة التلبي�د عل�ى جمي�ع . بالمقارنة مع إضافة الكاؤلين
  .الخصائص درست في ھذا البحث

  
 
 
 
 
 
 


