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اؤولنين  رمنز اجن,جص  صن ,ز  ةضن, ة  تصنيع كرات يورسلينية منن منواأ لولينة محلينة  تضمن البحث 
للكنرات    الفياي,يينة والميك,نيكينة الى م,أة الفلأسنب,ر المسنتورأة ب بنسنل لليلنة ر وأراسنة ال صن,يم الكيمي,يينة

المصنعة ةض, ة الى تصميم م تنر  لم,كننة ةنتن,ذ  نلك الكنراتر لنتنرت نتن,يس الأراسنة ةمك,نينة الحصنوز  لنى 
 ركرات بورسلينية بمواصف,ت تط,بق المواصف,ت ال ي,سية المستورأة
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 المقدمة

تعتبنننر  ملينننة طحنننن المنننواأ اةولينننة الأا لنننة  نننص  لطنننة صنننن, ة     

المننواأ السننيراميكية مننن العملينن,ت المتمننة جننأا   نننز  ملينن,ت التصنننيع   ةل 

 ننن للحجننم الحبيبننص تننر ير كبيننر  لننى مواصننف,ت المنننتس النتنن,يص وب,لتنن,لص 

,ت إلغراض طحن المواأ اةولية تسنت أم  ن,أة ط,حونن ر1-4ب تحأيأ نو يتهر

 ر5بمعأنية برحج,م م تلفة تتن,سل مع الط,لة التصميمية للمعمز لو المنشنرة

 ويتم الطحن  ,أة لم,  

ت معأنينة والتنص غ,لبن,  من,تؤأى النى تلنننننوث المنواأ اةوليننننة ب,ست أام كرا-1

عأنيننة والسننطد الننأا لص ب نتيجننة للت,كننز بننين الكننرة الم ر6بببننراأة الحأيننأ

 للط,حونة والتص تؤ ر سلب,   لى نو ية المنتسرر

,سننننننت أام كننننننرات يورسننننننلينية مصنننننننو ة مننننننن منننننن,أة الكنننننن,ؤولين مننننننع ب -2

 رر7بالفلأسب,ر

وننننرا للنننروت التننص يمننر بتنن, لطرننن, والتننص ل ننرت سننلب,   لننى ك, ننة   

 لطننع مف,صننز الحينن,ة   ومنتنن, صننن, ة المننواأ السننيراميكية نتيجننة لعننأم تننو ر
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ي,ر وبعض المواأ المستورأة   لللك ةتجتت الشركة الع,منة لصنن, ة الغ

الاجنن,ذ والسننيراميك الننى التفكيننر لمسننتف,أة مننن البننأايز المحليننة  وضنن,  

  ن ننير , المستورأ ر

يتأت  لا البحث الى تصنيع كنرات بورسنلينية رغنراض طحنن   

 -المواأ اةولية ويتضمن البحث  

 وتعيين نسل مكون,تهر ,ر المستورأتحليز الفلأسب-1

أ اةولينننة المحلينننة التنننص منننن الممكنننن ةسنننت أامت,  نننص تحلينننز المنننوا -2

 تصنيع الكراتر

حضنننير  لطنننة منننن منننواأ محلينننة بنسنننل م تلفنننة وتصننننيع كنننرات ت -3

 بورسلينيةر

ص,ت الكيمي,يية والفياي,يية والميك,نيكية وتحأيأ ل ضز ةجراء الفحو  -4

 نسل ال لطر

  طرق العمل

 -يل الفلدسبار المستورد:أواًل: تحل
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نسل  أرجز التعرت  لى طبيعة مكون,ت الفلأسب,ر المستورأ وتحأي

ت مكون,تننه تنننم تحلننننيز نمننولذ منننه و نننن ,  للطننرق الكيمي,ييننة للمعرو ننه وك,ننن

  رر1نة  ص الجأوز رلم بنت,ينس التحليز كم, مبي

 -ثانيًا: تحليل مكونات المواد االولية المحلية:

ز تحليز الكيمي,يص للرمز الاج,جنص والك,ؤولنين وك,نت نت,يس اللجرى التحلي 

 رر2كم, مبينة  ص الجأوز رلنننم ب

 ثالثًا: حسابات الخلطة
,  للنسل الوارأة  ص الجأوز رلم نتم تحضير مجمو ة من ال لط,ت و    

  رر3ب

 رابعًا: طحن المواد االولية
أام كُن  لى حأة برست  ر 3تم طحن المواأ اةولية الوارأة  ص الجأوز ب  

بعأ , تم امرار المواأ  ط,حونة معأنية لات كرات بورسليننننية لجنبية

 راستبعأت الحجوم الكبيرة ول يأ طحنت,المطحونة  لى من ز  نااا حيث 

 خامسًا: الخلط المتجانس
رجز الحصوز  لى  لطة متج,نسة   لضيفت النمن,لذ الوارأة  ص   

م تبرية حينننث لضيت ةليت, الم,ء وتركت تعمز ر  ص ط,حونة  3الجأوز ب

 ر س, ةبعنأ , تنم ة راغ محتوي,ت الط,حونة لتمر  لى مجمو ة 16لمأة ب 

 رمننن الفنتر للت لم من ك, ة الشوايل الموجوأة

ترك المحلوز  ص احواض كبيرة لفصز الم,ء بطريننن ة الترسيل ر تم وضع 

ت ميرة لمأة اسبوع واحأ الطين  ص صن,أيق مننننن ال شل حيث تم 

أة برستعم,ز لغطنية من الن,يلون   تركننننت بعأ , معرضة الى التنواء لم

 يومين لغرض الجف,ت النسبص ر

رجز التج,نس والت لم من التواء الموجنننننوأ والف , ,ت تم ةأ ,ز     

 غ  نننننواءننترتبنط بتن, مض ة تفري Pugmillالعجينة من  ننننننز  جنن,نة 

Vaccum pumb شريط متصز حسل  حيث نترت العجينة  لننى شكنز

بع,أ  و نة الجت,ا المست أمر ر يبين م طط 1والشكز رلمب شكز وا 

 تصميمص م تر  لم,كننننة تصنيع الكرات البورسلينيةر

 سادسًا: التشكيل والفخر
بعأ  روذ العجينة منن العج,نةر تم تشكيز مجمو ة من النم,لذ ب

لسنننننم منت,  لنى شكز كرة ب ب,لطري ة اليأوية ر وال سم  برحج,م م تلفة

ار ر تم كبست, برشك,ز م تلفةرتركت بعأ , النم,لذ معرضة للجو 

لمأة  ن ة لي,م لغرض الجف,ت التأريجص    م وضعت  ص  نرن 

 10ب  0C1200حتى الوصوز ةلننى  كترب,يص لغرض الف ر التأريجص

 س, ,ت ت ريب,رر

 نماذج سابعًا: فحص ال
لجريت الفحوص,ت المبينة لأن,ك  لى النم,لذ المصنعة وك,نت كم,   

 -يلص 

  -Water absorptionامتص,م الم,ء   1-

ب,ع ال طوات نرجز ت أير النسبة الميوية إلمتص,م المنن,ء تم ةت

 -الت,لية 

رات بورسلينية من كز نمولذ منننن النم,لذ الوارأة جففت  نث ك -ل  

 ر وللك بوضعت,  ص  رن  3 ص الجأوز ب 

س, ة بعأ , تم التبريأ الى  24لمأة  0C105كترب,يص أرجة حرارته 

 رر1W(أرجة حرارة الم تبر  م تم وانت, ولينننكن 

ات البورسلينية غمرا  ك,من   ص الم,ء  نأ أرجة تم غمر الكر  -ل  

من الم,ء  س, ة  م ر عت العينة وتم مسحت, 24حرارة الغر ة لمأة 

 ر 2W م تسجيز وانت, وليكنومن 

 1W – 2W                    
 100×         النسبة الميوية لممتص,م =            

              W1                                                               
 وان الكرة البورسلينية الج, ةر =1Wحيث ان 

        2W = نية بعأ الغمر  ص الم,ءروان الكرة البورسلي 

% لجميع النم,لذ  11 – 2.5تراوحت نسبة ةمتص,م الم,ء بين   

ر ل يننأت التج,رل بررتف,ع أرجة حرارة  4وكم, مبين  ص الجننأوزب
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حيننث ك,نت النسبة الميوية رمتص,م الم,ء  7   5الف ر للنم,لذ 

 ر1.2و % %1.05

 م ,ومة المواأ الكيمي,وية  2-

تم غمر مجمو ة من النم,لذ المصنعة  ص الم,ء و ننص مح,ليز ل, أية 

اأ ومح,ليز ح,مضية بتراكيا م تلفة ةة ةنه لم ينحن لى تر ير لتلك المو 

  لى شكز الكرة البورسليننية لو صنأتت,ر

 3-م ,ومة اةصطأام  

الوارأة  ص الجأوز  7   5وضعت  شرون كرة بورسلينية من النمولجننين 

ر  ص ط,حونة لطحن نم,لذ منن مواأ اولية أا لة  ص تصنيع الك,شص  3ب 

 س, ة وجأ  24لمأة 

بعأ , ةن ا ن,ن من الكرات البورسلينية لأ حصز لت, تن ر   طر ل يأت 

لات العملية  لى  شر كرات من كز نمولذ من النم,لذ الوارأة  ص 

 رر 5ر وك,نت النت,يس كمن, مبين  ص الجأوز ب 3الجأوز ب

 لوة التحمز -4

 ر 3 تم لي,س لوة التحمز للكرات البورسلينننية المصنننعة و  ,  للجأوز ب 

 رر 6وك,نت النت,يس كم, مبينة  ص الجنأوز ب 

 النتائج والمناقشة
ر التص تمن ز النسبة الميوية 4من تفحم النت,يس الوارأة  ص الجأوز ب   

موضحة  ص الجأوز ب  رمتص,م المنن,ء   ونت,يس م ,ومنننة اةصطأام كم,

ر يتضد ةن ل ضز النم,لذ المصنعة من مجموع النم,لذ الوارأة  ص  5

ورجز أراسنة تر ير الحجم الحبيبص  7   5ر  م, النمولجين  3الجنأوز ب 

 5 لى نو ية الكرات البورسلينية المصنعة تم ةمرار ال لطة للنمولذ رلم ب 

م من, ز لي,سية تتن,لم  ص ر  لى ط  3ر كم, مبين  نننص الجأوز رلم ب 

م,يكروميتر 53   63   77   140حجم  تحن,تت, ناوة  نحو اةسفز و ص 

جننراء    بعأ , تم تحضير نم,لذ منن كز حجم حبيبص ل نننك و  ر , وا 

الفحوص,ت المطلوبة حينث ل بتنت الفحوصن,ت ةن ل ضنز حجم حبيبص 

 م,يكروميترر 77 و 

البورسلينية المصنعة منع مواصف,ت  و نأ م ,رنة مواصف,ت الكرات

الكرات المصنعة من منشر آ ر تبين انه الكرات البورسلينية المصنعة 

 ر8-12بل بتت نج,حت, م ,رنة منع م ينتت, المستورأةر

 التوصي,ت

,ذ الكننرات نتوصص بإنش,ء وحأة  ص معمز السيرامننيك إلنن -1

   كر لل مصممة للغرض ل نالبورسلينية بإحج,م م تلننفة و  ننننن,   ل وا

من منحننة نتن,يس الفحوصن,ت لعنأأ كبينر منن النمن,لذ يتضند ةن  -2

ر و  نننن,  لنسننننل  7   5ل ضننننز النمنننن,لذ المصننننننننعة  نننننص  النمننننولجين ب 

ء ر    لينه نوصننننص ب, تمن,أ النسنل ل نن, 3ال لط الوارأة  نص الجأوز ب 

  ملية التصنيعر

بير  لى مس,مية الكرة وحن ةن للحجم الحبيبص تر ير كل -3

 م,يكروميترر 77ص نالبورسلينية    ليه نوصص بر تم,أ الحنجم الحبيب

جة حرارة الف ر ب الحرق ر ت, ير كبنير  لى لوحن ةن لأر  -4

ة ,أة الف ر  لى نأ ننن ص,يم الكرة البورسلينية المصنعة  م ن   

,نت ك 0C1300 لى أرجة حرارة 7  5الكنننرات المصنعة للنمولجين 

 لى التوالص لم, لوة التحمز   1.05و1.2نسبة امتص,م النم,ء  ص 

-0C1250   أ ااأت للا نوصص برن تكون أرجة ح,رة الف ر

0C1300    
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 ررJisR1986,2204 (الي,ب,نية المواصفة[ 7]

مواصنننننننفة الجمعينننننننة ارمريكينننننننة ة تيننننننن,ر المنننننننواأ السنننننننيراميكية رلنننننننم [8]  
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 ر184/1980المواصفة ال ي,سية السعوأية رلم [11] .

 ر3921/1979ل ي,سية البريط,نية رلم المواصفة ا[12].

 ( :التحليل الكيميائي للفلدسبار 1جدول رقم ) 
 النسبة المئوية) % (

 المادة
Na2O CaO K2O Fe2O3 Al2O3 SiO2 

 فلدسبار 72.59 12.90 1.68 4.59 1.39 3.78

 
 (: التحليل الكيميائي للرمل الزجاجي والكاؤولين 2جدول رقم ) 

(لنسبة المئوية) %   
 المادة

Na2O K2O Fe2O3 Al2O3 SiO2 

 كاؤولين 52.0 37.10 2.1 0.5 1.2

Trace Trace 0.059 0.42 98.10 
رمل 

 زجاجي

 
(:النسب المئوية للخلطات المستخدمة في عملية  3جدول رقم ) 

 التحضير
 النسبة المئوية) % (

رقم 

 فلدسبار صقال النموذج
رمل 

 زجاجي
 كاؤولين

- 10 40 50 1 

- 15 35 50 2 

- 18 35 47 3 

- 20 35 45 4 

- 25 35 40 5 

3 25 37 40 6 

5 25 30 40 7 

5 20 35 40 8 

 
 (: النسبة المئوية ألمتصاص الماء 4جدول رقم ) 

 % ألمتصاص الماء النموذج

1 11.0 

2 7.3 

3 8.5 

4 6.9 

5 3.0 

6 5.0 

7 2.0 

8 4.7 

     
 مصنعةومة االصطدام للكرات البورسلينية ال( :نتائج مقا 5جدول رقم )  

 النموذج

عدد 

الكرات 

 التالفة

النسبة 

المئوية 

 للتلف

1 5 50 

2 4 40 

3 6 60 

4 4 40 

5 1 10 

6 2 20 

7 1 10 

8 3 30 

 

(: نتائج قياس قوة التحمل للكرات البورسلينية  6جدول رقم ) 

 المصنعة
 ( 2kg/cmقوة التحمل )  النموذج 

1 194 

2 230 

3 200 

4 225 

5 282- 280 

6 268 

7 295 

8 240 
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MANUFACTURING OF BORCILINIA BALLS FROM LOCAL 

MATERIAL WITH REFERENCE TO ITS PROPERTIES AND 

DESIGNING AN INSTRUMENTAL FOR ITS PRODUCTION 
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E.mail: sattar_salim@yahoo.com 

Abstract: 

     This study deals with the production of Borcilinia balls from primary local material (glass sands, Kaolin and glaze) 

with the addition of imported Feldspar material (in low rate). Studies of the chemical, physical and mechanical 

properties giving abroposed desigen for an instrument for producing the balls. 

    The results of the study show the possibility of producing Borcilinia balls with qualities equal to the standard 

imported materials. 
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