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  الخالصة
 وبتـدرج  (oC 1400)حـرارة   المحروق بدرجة ) الومينا(% 64.2استعمل البوكسايت العراقي   

 نسب  أضيفت. حبيبي محدد بعد إضافة الكاؤولين وسليكات الصوديوم لزيادة ترابط حبيبات البوكسايت          
 طريقـة الكـبس   بإتباعوشكلت العينات  )%wt 20, 15, 10, 5, 0(مختلفة من الزركونيا إلى الخليط 

درسـت أهـم    . (oC , 1200 oC 1400)  مختلفتـين المحوري ثم حرقت العينات بدرجتين حراريتين
   .والصدمة الحرارية متانة الكسر المحوريو) الكثافة ، المسامية ( الخصائص الفيزياوية 

 المسامية الظاهرية تناقصت بشكل بسيط مع زيادة نـسبة الزركونيـا            أنلوحظ من خالل القياسات     
فقـد  ) oC 1400(ارة عند حرق النماذج بدرجة حـر  أما (oC 1200)عند حرق النماذج بدرجة حرارة 

  الزركونيـا  نسبةتا مع زيادةاد فقد ازدالكسر المحوريكثافة ومتانة الأما . ظهر التناقص بشكل واضح    
على متانة الكسر المحوري حيث لـوحظ تنـاقص فـي       الصدمة الحرارية درس تأثير    كذلك .المضافة

   .متانة الكسر المحوري مع زيادة درجة حرارة الصدمة الحرارية

 العامـة  من ناحيتين األولى من ناحية خصائصها        صفات البوكسايت افة الزركونيا أثرت في     إن إض 
الناشـئ مـن     ( طور سليكات الزركونيوم نتيجة اتحادها مع الكرستوباليت       تكوين من ناحية    واألخرى

  . ومن سليكات الصوديوم المضافة)حرق الكاؤولين

  متانة الكسر المحوري, لصدمة الحراريةا, زركونيا, بوكسايت, حراريات: الكلمات المرشدة

Effect of Zirconia (ZrO2) Addition on Some Characteristics of 
Iraqi Bauxite Refractories 

Abstract   
Use Iraqi Bauxite (64.2%) Alumina was calculated at (1400 oC ) and Grain 

gradient limited after add kaolin and Sodium Silicate to increase compaction bauxite 
grain and then addition different weight percentage from zirconia to mixture (0, 5, 10, 
15, 20 %wt). The specimens were formed by using bi- axial pressing. These specimens 
were fired in two temperatures (1200 oC , 1400 oC) .  

  Studies the physical properties (density and porosity), mechanical properties  
 (Diametrical strength) and thermal shock,. Increasing of zirconia percentage leads to  
decreasing of  porosity, and increasing of (density and Diametrical strength). also,   
thermal shock effective passively on diametrical strength, where diametrical strength  

decreasing with increasing shock temperature. Add zirconia effected on properties 
from two sides; first from side general characteristics and another from side made 
zirconium silicate phase. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

