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  الخالصة  
مرحلة االنتاج النصف مصنع     بالنظر لظهور تشققات بنسبة عالية في اللبن المنتج ضمن        

على زيادة التلف من الحدود المسموح بها وكذلك ارتفاع         مما انعكس   في معمل طابوق ابي نؤاس      
 سلبياً علـى خـواص      نسبة االمالح القابلة لذوبان على السطوح الخارجية للمنتج مما يؤثر تاثيراً          

الطابوق في المستقبل حيث يؤدي الى تفتت الجدران ويتحول الى قوام هش مما يؤثر على سالمة                
ظواهر السلبية والوقوف علـى اسـبابها وتحـسين خـواص           ومتانة المنشأ والجل معالجة هذه ال     

الطابوق المنتج ليكون ضمن المواصفة المعتمدة تم اجراء هذا البحث واتخاذ الخطـوات العمليـة               
النتاجية واجراء التعديالت المناسبة لها بـدءاً       االعملية   وذلك بوضع برنامج علمي لمتابعة مراحل     

  .ءاً بالمنتج النهائيبالمادة االولية والنصف مصنعة وانتها
تم التركيز على وضع برنامج لتعديل ظروف التجفيف والحرق واعتماد فترة زمنية فـي   

 االجهادات التي تتولد عـن تبخـر   ىة علر ساعة وباسلوب تدريجي للسيط    72التجفيف ال تتجاوز    
 الحـرق   وكذلك تم اضافة اطيان الكاؤولين الى التراب وبنسب مختلفة وتم         . الماء بصورة مفاجئة  

مـن  اطيـان     ) % 40-30(بدرجات حرارة مختلفة وتم التوصل الى افضل النتـائج باضـافة            
م الى التربة وباتباع اسلوب تجفيف تدريجي حيث لـوحظ          ) 1000-950(الكاؤولين بدرجة حرق    

      .من حيث القوة وامتصاص الماء والتزهرتحسن ملموس في خواص الطابوق 
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Study The Reasons for The Increase in The Proportion of 
Damage in The Dry Clay and The Phenomenon of Effloresce 

for Pottery Brick 
Abstract  
          Given the emergence of cracks in a high proportion of clay product in the 
production phase of the plant Blocks in the laboratory Abu- Nuass which was 
reflected in the increase of damage from the permissible limits, as well as the high 
proportion of soluble salts that are on the external surfaces of the product, which 
negatively affect the properties of bricks in the future lead to the break in the walls 
and turned into a fragile strength, which affects the safety and durability of origin 
and to address these negative phenomena and to identify causes and improve the 
properties of brick products to be within the specification has been adopted for this 
research and to take practical steps in the development of a scientific program for 
the follow-up stages of the process of production and make the appropriate 
adjustments to it, starting with the initial article and the semi-final and ending with 
the product.  
The focus was on developing a program to modify the conditions of drying and 
burning and the adoption of the drying period of time not exceeding 72 hours and a 
gradual manner to control on the stresses generated by the sudden evaporation of 
water. As well as kaolin’s clay been added to the soil and in different proportions 
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were different burning temperature was reached by adding the best results (30-
40)% of  kaolin’s clay degree burn (950-1000) m  into the soil and following the 
step-by-step method of drying, where it was observed a significant improvement in 
the properties of bricks in terms of strength and absorption of water and effloresce 
phenomenon. 
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