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يمدجة   Znoضمن البحث تحضير عدة  ممدج م مدن اليجادس المديرامييس ب ضدجة  مدجة  اليمدية ال مد  ت 
، %4، %2، %0.0رابطدد  اضددجة  الددا مددصييجو اللددلةيلة الممددتفةم  حجليددجا ةددس لددمجع  اليجاددس لبممدد  

جبصيدد  مدن اليمدية ال مد  لبلاثدث مددرث ميدرراوا تدة ةرامد  المجيدر الفددجرمس لاةبادجة لموجلمد  التادو  لث 6%
امتلجص المجء لصيجاس لهس باض الملالفجو الماتمة  ةس لمجع  اليجاس الميرامييسا لثة اجيرو متدجج  
البحدددث لمدددلة ةرلثدددجو مامليددد  بدددين الممدددج م الماجمصددد  بعليمدددية ال مددد  موجرمددد  مدددث الممدددج م  يدددر الماجمصددد ا 

مددث الملالددفجو الماتمددة  مددث لالضددحو المتددجج  ان الممددج م الحجليدد  عصددا اليمددية ال مدد  تتطددجب  باددي  ميددة 
 الملة تعمير لاضح لصمم  المفتصف  من اليمية ال م  المضجف

 

 الكلمات المفتاحية:
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 مواصفات ، 
 .سرياميك

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمـــة:
المدديرامي  ال لالحراريددجوا مددلاة تلددمث مددن اةطيددجن الحراريدد  

 لاع ممه:لالتس توجلة التغير لالمرامي  عصا عة  ام

ا المدديرامي  الفرةددلره، لهددل فددجص لرمددتامجةو البمججيدد  ةددس المطددجب  1

 لاةرضيجو لالحمجمجوا

 ا الميرامي  اليةله ال المييجمييس، يجل هريجو لالتحفيجوا2

ا المددددددديرامي  الملدددددددملع لك دددددددراض اللدددددددحي ، يجلمغجمددددددد  لالمراةددددددد  3

 اللحي ا

بلرمدددددصين لالادددددلا   يجل ا مددددديرامي  لك دددددراض اللدددددمجعي  لالييربججيددددد ،4

لالمدددديرامي  المددددجعةا مددددن الماددددرلف ان فجمددددجو المدددديرامي  اةلليدددد  

لالرمدددددد  ال مددددددجمس  O2H22SiO23O2Al2تتضددددددمن اليجتلليمددددددجو 

SiO   لمدددلاة افدددر  ممدددMgO ،CaO ،O2K  لةججدددةتيج لتفصددديص

 الرم  من الملاة ال اجة ا
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تام  لمجع  الاميم  الميرامييي ، تحضير الملاة اةللي  

الميرامييس، التمفيف، الففر لاللبغ  بمم  محةة ، تايي  الممة

ملر الميم  التس يم  اف هج بمجر اإلعتبجر عمة لالت مي ا من اة

 تحضير الاميم ، التريي  الييميجله لالامجلر الةافص  ةيها

  مث مراعج  الفلاص الفي يجلي  لصملاة، يمي  المجء المضجة ، يمي

لملع الممت ، طريو  التايي  لطريو  الحر ا لهمجل  عة  علام  تتمر 

 جو ال ةثجج  الملاة، ممب  الرطلب عصا طبيا  الممت  مميج، حمة الم يج

ء الململة  مث الملاة، طريو  الففر، التةرم الحراره، طبيا  الفصط  ملا

 يجمو متمجمم  ال  ير متمجمم ا

ا ZnOبجلممب  لصمجة  الممتفةم  ةس البحث اليمية ال م  ل

يمين الحلل  عصييج عن طري  حر  ال م  بجليلاء ال من فجمجته 

س ه ه الفجمجو ةميج تحتله عصا يميجو لغير  ممه ل ل  باة تريي ه ة

لمن مة تحر  ه ه الفجمجو المري   لصحلل  عصا اليمية ال م ا ممرا 

ُيمين الحلل  عصيه من حر  يبريتية لفجرلين ال يجربلمجو 

 -الفجرلين لحم  الماجةةو التجلي :
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غطا يوجلة ال م  تعمير اليلاء، لين ا ا تارض الا هلاء ة مه يت

 ال م  ةس تغطي  اليميةبطبو  لاثي  من يجربلمجو ال م ، ل ل  يمتفةة 

اةةلاوايمج يمين امتفةامه ياجم  تصلين ةس لمجع  ال مجم 

 لالميرامي  لةس امتجم اةلبجغ ال يتي ا

يمين امتجم ملع من اليجاس المديرامييس مدن الطدين المدجره ةودطا 

 -لين ه ه الامصي  تلامه عة  مايرو مميج:

لصددتفصص مددن المددجء  ة1700ا الحجمدد  الددا حددرار  عجليدد  تلدد  الددا 1

 الم يجسا

 ا حةلث توصص ةس الممة الميرامييس بممب  عجلي  مةااا2

لدددد ل  يمددددتفةة حمددددر اليصدددد  لاللددددلةا لتففدددديض حددددرار  الممددددة 

المدديرامييسا ان حمددر اليصدد  مددجة  ميمدد  مددةاا لةددس حجلدد  امددتباجةهج ال 

ممدددة المددديرامييس ةددس حدددين يمدددتفةة الرمددد  توصيدد  ممدددبتيج توددد  ممددجمي  ال

 لحمر اليص  المطحلن لالحطجة لصتفصص من ججهر  التوصصا

 طراج  الام :

ا مصصمتدر، حيدث 150×150×6ُحضرو ممج م اليجاس لبويج  ل

، حمددددر Silica، المددددصييج Kaoliniteتددددة طحددددن يدددد  مددددن اليجتلليمددددجو 

 Zinc لاليمددية الدد ن Soda، يجربلمددجو اللددلةيلة Caliciteاليصدد  

Oxide  ل ل  لصحلل  عصا تمجم  لتةاف  م يججو الملاة الةافص  ةدس

الاميمدد  للددلةا الددا ايبددر تددرابط لصممددجحجو المددطحي  لصم يجددجو لتمدديي  

عمصي  التفجع  الييميججس بين  راو الملاةا ُمررو الملاة بممفد   ل حمدة 

 ا63mُحَبيبس 

ر اليصدد ، بادة  لدد  تددة فصدط يدد  مددن اليجتلليمجيدو، المددصييج، حمدد

، %55يجربلمدجو اللدلةيلة، مدصييجو اللدلةيلة لالمدجء الموطدر لبممدد  

عصددددا التددددلالسا لُحضددددرو اربددددث  45%، 0.3%، 0.8%، 13%، 30%

، %4، %2، %0.0ممدددج م بلاثدددث مدددرث ميدددرراو ليددد  ممدددل م لبممددد  

مددن اليمدددية ال مددد ا بادددة فصدددط المددلاة لبجلممددد  المددد يلر  اعدددره تدددة  6%

مددجع  ُلضدداو باددة  لدد  ةددس ةددرن حددراره  48لمددة  تغصيفاددج ميددةاا لترييددج 

بادة  لد  تدة  6 – %8لتمفيفيدج للدلةا الدا ممدب  رطلبد   ة100بةرمد  

يددددب  الممددددج م بطريودددد  اليددددب  المددددجف لالماتمددددة  ةددددس المماددددع  الاجمدددد  

 للمجع  ال مجم لالميرامي  حيث تة الحلل  عصا الممج م يجمص ا

ي  اليجاددددس ُامريددددو باددددة  لدددد  عددددة  ملالددددفجو لتحةيددددة لددددرح

متمجةاا الا الملالف  الماتمة  محصيجا لعجلميجا لتام :  -الملمث لا 

 المجير الفجرمس لصيجاس: -1

تة ةحص اليجاس عصا ممدجة  متدر لاحدة لبممدتل  المجدر حيدث 

 -يتة تافيص عة  عيل  مميج:

 يمر ةس حجة  اليجاي ا 1.1

 يمر ةس ال لايجا 1.2

 يمر ةس الحجةجوا 1.3

 عصا مطح اليجاسا لملة حبيبجو 1.4

 اةبادددجة: -2

 لُيولة به اإلمحراةجو الململة  ةس امتوجم  حجة  اليجاسا

 ثجبصي  امتلجص المجء: -3

تددددة تايددددين ثددددةر  اإلمتلددددجص لصيجاددددس الملددددمث ل لدددد  بتمفيددددف 

للمدة  مدجع  لاحدة ،  ة110اليجاس ب متفةاة ةرن حراره بةرم  حراريد  

مددجع ا  24لُيتددر  لمددة   ة20 مددة ُيغمددر اليجاددس ةددس مددجء ةرمدد  حرارتدده

ُيرةث باة  لد  اليجادس لُيممدح ميدةاا بلامدط  ثطاد  ثمدج  إل الد  ثطدراو 

 المجء لمل ن اليجاس لمحم  ثةر  اإلمتلجص 
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ةمحل  عصا ثجبصي  اليجاس ةمتلجص المجءا ثةر  اإلمتلجص 

حمدد  الملالددفجو  %22لة ت يددة عددن  %14يمدد  ان تيددلن اثدد  مددن 

 الماتمة ا

 :موجلم  التاو  لاللةم  الحراري ا -4

اللةم  الحراري  التس يم  ان يتحمصيدج اليجادس يحدة اةمدا هدس 

ةلن جيلر تاو  عصا المطحا لتة ه ا الفحص بلضدث اليجادس  ة150

، ُترةث باة  لد  مدن الفدرن ة50ةاف  ةرن ييربججس بةرم  حرار  موةارهج 

لامدط  ثطاد  ثمدج  عصا مدطح اليجادس ب ة15لُيمي  مجء بجرة بةرم  

لصتفصص من المجء، تلضث باة  ل  عة  ثطراو من الحبر اةملة حيدث 

تجيددر الاددول  بيدد  فطددلط ةثيودد  بصددلن امددلة ةددس حجلدد  لملةهددجا ُياددجة 

لُيفحص بدمف  الطريود   ة75اليجاس الا الفرن لُترةث ةرم  الحرار  الا 

يمدج ُ يدر  ة150اعره لحين الللل  الا الحدرار  المطصلبد  اعدره لهدس 

 مجبوجاا

 ثل  اإلمحمجء: -5

حيث تة امراء هد ا الفحدص لامدط  ميدب  فدجص ل لد  بلضدث 

اليجاس عصا حلام  حةيةي  امطلم  الاي  تمتة عصا ل  اليجاس لُترةث 

الودددل  بلامدددط  الميدددب  لتتادددر بادددة  لددد  الودددل  الر مددد  ليمدددر اليجادددس 

 بلامط  متار ممبو ةس الميب ا

 المتجج  لالممجثا :

و متددجج  البحددث ان الممددج م الحجليدد  عصددا اليمددية ال مدد  الضددح

مطجبودد  باددي  ميددة مددث الملالددفجو الماتمددة ا لان همجلدد  تددعمير لاضددح 

 لمم  اليمية ال م  المفتصف  المضجة  ليمج يصس:

بجلممدددب  لصمجيدددر الفدددجرمس لدددلحج عدددةة لمدددلة يمدددر ةدددس  لايدددج 

يمددية الص مدد  اليجاددس مددج عددةا يمددر لاحددة ةددس احددة الممددج م الفجليدد  مددن ال 

 من اليمية ال م ا 6%لممل م حجله عصا ممب  

امج بجلممب  لصتاو  ةس الحجةدجو ةودة جيدر عدةة لمدلة تادو  ةدس 

الحجةجو للصممدج م يجةد ، مدج عدةا تادو  ةدس احدة  الممدج م الغيدر ماجمصد  

 بعليمية ال م ا

امج اإلمحراف ةس امتوجم  حجة  اليجاي  بيمو المتجج  عةة لملةه 

 يجة اللصممج م 

 -ةيمج يتاص  بوجبصي  امتلجص المجء اجيرو المتجج  مج يصس:

المتجج  الغير ماجمص  بعليمية ال م  يجمدو ثدةر  اإلمتلدجص اثد  

، ةيمج الممج م الماجمص  بعليمية ال م  يجمو ثدةر  اإلمتلدجص 14%من 

 اا1ا لمةل  رثة 22%لاث  من  14%ايمر من 

 م لمارة  موجلم  التاو  عمة امراء اللةم  الحراري  عصا الممج

 -بيمو متجج  البحث مج يصس:

جيدددلر ادددول  ةثيوددد  للاضدددح  لصممدددج م الغيدددر ماجمصددد  بعليمدددية 

ممه للين بممب  اث  مدن الادول ،  2%ال م  تصييج الممج م الحجلي  عصا 

لدددة تجيدددر عصييدددج  6%، 4%ةدددس حدددين ان الممدددج م الحجليددد  عصدددا ممددد  

 الاول ا

التحم ا بيمو متجج  البحث لمدلة امج ةس ةحص ثل  اليمر لثل  

ةرلثجو لاضح  بين الممج م  يدر الماجمصد  بجل مد  مدث الماجمصد  للصممد  

من اليمية  4%يجة  لاعصا ثل  تحم  يجمو لصممج م الحجلي  عصا ممب  

 اا2ال م  لمةل  رثة 

بلددددلر  عجمدددد  اجيددددرو المتددددجج  ان همجلدددد  تددددعمير لاضددددح لمددددجة  

  لصممددج م المحضددر  يجمددو احمددن ممددب  اليمددية ال مدد  المضددجة  لبجلممددب

 لليجة  الملالفجو التس ُامريو ةس ه ا البحثا 4%هس 

 ( يوضح تأثير أوكسي1جدول رقم )
 د الزنك على قابلية إمتصاص الماء للكاشي السيراميكي.

ZnO%  قدرة االمتصاص% 

0 %11 

2 %18 
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4 %18 

6 %17 

 
قوة تحمل الكاشي ( يوضح تأثير أوكسيد الزنك على 2جدول رقم )

 السيراميكي.
ZnO% قوة التحمل )الكسر( كغم / سم 

0 75 

2 120 

4 181 

6 143 
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THE EFFECT OF ZINE OXIDE ON SOME OF THE QUALITIES OF CERAMIC. 

HANAN H. FULLAIH 

E.mail:  

Abstract: 

The paper studies the preparartion of several samples of marbel ceramic with the addition of Zinc Oxide 

(ZnO) as a bonding material in the percentage of 0.0%, 2%, 4%, 6%, and Sodium Silicate that is used now in 

preparing marble. The study deals with the outside look, dimensions, cracking resistance and the ability of water 

absorpition which are some of the reliable qualities in the preparation of the marble ceramic. The results of this study 

have shown significant differences in the treated samples with Zinc Oxide in comparison with the untreated samples. 

The results shown that the samples of Zinc Oxide were identical with the reliable qualities with a clear effect of the 

different percentage of the added Zinc Oxide. 

 


