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تشكرات  
 

ٔأتقدم جبزیل الشكر ٕاىل أ�س�تاذ عبد امحلید حرايب ٔأس�تاذ بقسم الفزي�ء ـ 

لكیة العلوم جبامعة منتوري �ىل اقرتا�ه وٕارشافه �ىل هذا البحث، وكذا مسامهته 

يف اجنازه، وكذ� ٕاىل أ�س�تاذ صالح ا��ن �رامة ٔأس�تاذ بقسم الفزي�ءـ لكیة 

العلوم جبامعة منتوري ٔأشكره �ىل تفض� �رئاسة جلنة املناقشة. ٔأتو�ه �شكري 

ٔأیضا ٕاىل أ�س�تاذ  فر�ات بوزرارة  ٔأس�تاذ حمارض  جبامعة جي�ل �ىل نصاحئه 

القمية ومتابعته لنا املس�مترة، و أ�س�تاذة فوزیة زهاين  ٔأس�تاذ  جبامعة جي�ل 

وأ�س�تاذ فضیل  حسنون ٔأس�تاذ حمارض جبامعة املس�ی�، وأ�س�تاذ ز�ن ا��ن ویيل 

ٔأس�تاذ بقسم الفزي�ءـ لكیة العلوم جبامعة منتوري �ىل موافقهتم املشاركة ٔ�عضاء 

ممتحنني يف جلنة املناقشة.  

ٔأشكر يف أ��ري لك من الزمالء و أ�صدقاء و لك من سامه من بعید ٔأو قریب 

 يف اجناز هذا البحث.
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تزداد تعقٌدا مع زٌادة تطور القطاع الصناعً وانتشار المنشآت  التحديبت البيئية التي الٌوم العالم هٌواج     

الصناعٌة بمختلف مخلفاتها ذات التؤثٌر السلبً على البٌئة، فؤصبحت الموارد الطبٌعٌة أكثر تعرضا للضرر 

من جراء الملوثات المختلفة التً تطرحها تلك المنشآت وأهمها مٌاه الصرف الصناعً التً تختلف درجة 

كما ساهم ضعف . تلوثها من صناعة ألخرى نتٌجة اختالف نوعٌة المواد األولٌة المستعملة وكٌفٌة معالجتها

 من القرن العشرٌن بشكل كبٌر فً زٌادة األزمة، إال أن ذلك شهد تحوالً األولالثقافة البٌئٌة  خالل النصف 

ما ٌتعلق بالحفاظ على البٌئة، حٌث حدد ٌوم الرأي العام فًجذرٌا فً بداٌة السبعٌنٌات نتٌجة  تطور اهتمامات 

 مارس كٌوم عالمً للمٌاه للفت االنتباه إلى عدم إمكانٌة الحصول على مٌاه الشرب النقٌة فً العالم 22

 الحٌوٌة التً أنعم بها هللا على اإلنسان لتمكٌنه من الحٌاة والبقاء  المواردٌعتبر أحد أهمالنامً، ألن الماء 

 المائٌة فً كثٌر من أنحاء المواردو المختلفة األنواع إلى تدهور  الملوثات المتعددة المصادر  فؤدت.والتطور

لذلك ها، السامة فً ونمو الطحالب و األشنٌات (الخ ...باراآل ر، مٌاه األنهات،بحٌراال ر،بحاال مثل)العالم 

 أكثر كفاءة من المعالجة لتصبح  محطات معالجة مٌاه الصرففً تحدٌث شرعت الكثٌر من الدول المتقدمة 

، ومن أهم  المٌاه المعالجةداخللملوثات ل  ضعٌفةتركٌزنسبة  بغٌة الحصول على  البٌولوجٌة التقلٌدٌة

عملٌة  الترشٌح فظهرت المرشحات العضوٌة و المعدنٌة و الخزفٌة لتطهٌر  أسالٌب معالجة مٌاه الصرف

، المٌاه و فصل الجزٌئات، كما أن الحاجة المفرطة للمٌاه دفعت إلى استخدام المرشحات فً تحلٌة مٌاه البحر

، فظهرت ةنظرا لتعقٌد و كلفة المرشحات المعدنٌة و العضوٌة اتجهت األبحاث نحو المواد غٌر المكلفو

المرشحات الخزفٌة المسامٌة، و التً من أهم ممٌزاتها االستقرار الكٌمٌائً والمٌكانٌكً الكبٌر وتحملها 

لدرجات حرارة عالٌة، غٌر أن عملٌة تحضٌرها تتطلب عناٌة وجهدا كبٌرٌن بحٌث ٌعتبر تحضٌر المسحوق 

 .وتشكٌله ومعالجته حرارٌا من أهم المراحل األساسٌة للحصول على مرشحات ذات فعالٌة وجودة كبٌرة

إن استخدام المرشحات فً عملٌة معالجة المٌاه الملوثة ٌعتبر أحد وسائل الوقاٌة الصحٌة لمنع انتشار          

األمراض بحٌث تزٌل هذه المصفٌات المواد العالقة والروائح الكرٌهة والكٌماوٌات العضوٌة والمبٌدات و 

الهرمونات وغٌرها من المواد الضارة المنتشرة فً مٌاه الصرف الصحً والمٌاه السطحٌة والجوفٌة 

 .والصناعٌة وتحسٌن نوعٌتها بواسطة الترشٌح  دون أٌة  إضافات  كٌمٌائٌة أو بقاء مخلفات جدٌدة 

 و كربونات الكالسٌوم موضوع البحث الذي قمنا به ٌتمثل فً  تحضٌر المرشحات انطالقا من  الكاوالن

و التً تم الحصول علٌها من مدٌنة  (3DD صنف)  ٌتم استخدام الكاوالنثالمتوفرة بكثرة فً بلدنا، حً

 .  بالخروب قالمة،  وكربونات الكالسٌوم المتوفرة بكثرة من محجرة بونوارة

 مدخل عــام
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 إلى خمسة فصول، مقدمة حول الخزفٌات و مفهوم التلبٌد ومراحله كمدخل للبحث          قسم هذا البحث

فً الفصل األول، أما الفصل الثانً فقد خصص لفهم المرشحات من خالل إعطاء عمومٌات فً هذا 

الموضوع   وتمحور الفصل الثالث حول دراسة وتحلٌل المواد األولٌة المستعملة وكذلك الطرق التجرٌبٌة 

 الرابع  والخامس حٌث ن النتائج فً الفصلً المتبعة فً عملٌة تحضٌر المساند واألغشٌة، وفً األخٌر نقشت

تناول الفصل الرابع  دراسة المساند  المحضرة و خصص الفصل الخامس لتحضٌر و دراسة األغشٌة 

 . المٌكرونٌة و المٌكرونٌة الدقٌقة

 

 



   الفصل األول                                                                                              عموميات حول الخزفيات

8 
 

 

 ىموميا  مل  :  الفصل األول

اللخزميا  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ريشىل  ها الفصل  عل  تعري اللخزميا وو ه   -
 .خصيئصهي وبنمشهي وطبمتشهي

 ىي رشتىم  ها الفصل ورتي  دااس  ي عر   -
 واالميا  الشعبمد وم خالل  دااس القمى الىحع س

    الىشحكىس زمه
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   I.1 مقـدمة: 
 
 ،أٌن بدأوالبشرٌة ولم ٌعرف حتى اآلن متى   تارٌخ عبرفن الخزف من أقدم الحرف والفنون  ٌعتبر   

 األمطار على األرض الترابٌة طفتشكل حفر و تقعرات طٌنٌة نتٌجة أثار أرجل اإلنسان أو الحٌوان عند سقو

النار قام بتسوٌة و باستعمال  الحبوب  و حفظسوابلالحفظ أعطى لإلنسان فكرة تمكنه من بالمٌاه  اوامتالإه

 عرف أن ، وبعد ذلكاألشكال التً صنعها من الطٌن لتصبح أكثر صالبة وال تنهار بفعل المٌاه والسوابل

فكانت الطبقة الزجاجٌة التً تسد المسام فً األوانً الفخارٌة  الرمال تنصهر بفعل النار وتتحول إلى زجاج

ار صالبة وأصبح عنده نوعٌن من المنتج الطٌنً الفخار المسامً والخزف المطلً بطالء  وتزٌد الفخَّ

 وعرف أٌضا ، إلى فنونمستعملة فً الحٌاة الٌومٌةتطور من أدوات  مما جعله يزجاجً شفاف وأحٌانا ملون

 واسم سٌرامٌك اسم إغرٌقً مؤخوذ من كلمة ،باسم السٌرامٌك بعد تزجٌجه بالطالءات الزجاجٌة

 وأعظم ما أنتج فً فنون الفخار والخزف هو ما أنتجته الحضارة اإلسالمٌة ، أي صانع الفخار"كٌرامٌكوس"

الدولة لتعدد البلدان التً ضمتها هذه الحضارة وتنوع األسالٌب والتقنٌات التً عرفها صانعو الفخار فً ظل 

 . تسمى أٌضاً بالمواد المتصلدة حرارٌاً أو المواد الغضارٌة.  اإلسالمٌةأو الخالفة 

وحرق  لقولبة التقنً األسلوب  الخزففن ٌشمل حٌث ،الخزفٌات فن عن  الخزفٌاتعلم ٌختلف   

 المكونة الالعضوٌة المعدنٌة ٌشمل المواد ت بٌنما علم الخزفٌاالمنزلٌة واألدوات الزٌنة أدوات مثل الطٌن

 (P.T)المساحٌق بطرٌقة تكنولوجٌا ةالمنتجات الخزفً تصنع .دأكاسً شكل على وتكون واألطٌان للصخور

(Powder Technology)الن صهراتهانم من ولٌس مساحٌقها من ٌبدأ الخزفٌة المواد تصنٌع  فإن لذلك 

 (الخزفٌة المواد حرارة انصهار درجة الرتفاع وذلك جًدا صعب الخزفٌة مادة من منصهر على الحصول

لكن لم تحظ دراستها باهتمام العلماء و الباحثٌن إال حدٌثا، وقد . )األحٌان فً أكثر C° 2000  أكثر من

  بحٌثعرفت المواد الخزفٌة خالل العشرٌة األخٌرة تطورا سرٌعا مقارنة بتطور المواد الصلبة األخرى

 من الفروع التكنولوجٌة و العلم الذي ٌتعامل مع الخامات الفلزٌة ا فرعو تعد اآلنأكثر تطور و دقة ت أصبح

 األبحاث حدٌثا  أن الخزفٌات تملك خصابص جٌدة مثل درجة تعضوٌة، كما أثبتال غٌرمعدنٌة والغٌر 

مما أدى إلى تعدد مجاالت . عازلة كهربابٌا و مقاومة لإلجهاد الحراري أٌضا حرارة انصهار عالٌة، كونها 

  الخزفٌات تملك التوافق الحٌويأن و مواد عازلة كهربابٌا وغٌر ذلك، كما ناستخدامها كمواد مبطنة لألفرا
Biocompatible  أصبحتحٌث أنها نسٌج الحٌوي الندماج مع االكابن الحً و لنظام البٌولوجً لالمع 

. أكثر اهتمام فً مجال الطبكذلك 
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I.2تعريف الخزفيات : 

معالجة الولٌة بعد األ عضوٌة ٌتم الحصول علٌها من المواد غٌر معدنٌة وغٌر مواد مصنعة هً       

، أما بنٌة الخزفٌات [2]لتشكٌل ل، و أهم مٌزة تمتاز بها هً الخاصٌة البالستٌكٌة أي أنها قابلة [1]حراري ال

عقدها على أمادة الخزفٌة على طور واحد صلب بلوري أو زجاجً، و الفهً جد متعددة، أبسطها احتواء 

شكل مركب مكون من تجاور عدة أطوار غٌر متالبمة، تتشكل الخزفٌات عموما عن طرٌق المعالجة 

[. 2]الحرارٌة التً تإدي إلى تحسٌن بعض خصابصها 

 

I.3أنواع الخزفيات : 

 :قسمٌن إلىمن الناحٌة الصناعٌة ٌمكن تصنٌف الخزفٌات 

I.1.3التقليديخزف ال  (Traditional Ceramics) ى  علالتً تحتوي الخزفٌة المنتجات  فًمثلتي

:  وٌصطلح علٌه أحٌانا بالمصطلحات التالٌة100%  إلى% 20 بنسبة تقدر بـ (clays) الطٌن

 التً ال تستخدم لألغراض التركٌبٌة والتقنٌة والحرارٌة  مصطلح عام لكل الخزفٌات:الفخار. 

 (المدهونة بطالء زجاجً)  المزججةشمل القطع الخزفٌة ت:األواني الخزفية (Glazed) أو

وتتضمن القطع الفنٌة،  ,الطٌنمن  المصنعة أساسا (قطع الخزفٌة دون طالء الزجاجً)المسامٌة

 .أدوات المطبخ، أدوات األفران، أدوات المابدة والبالط

 المزججة الخزفٌة  القطع ٌشمل:الخزف الحجري(Vitreous)  جالتزجًأو القرٌبة من حالة  

(Semivitreous)   بعض المواد و الطٌن نحراري، أو مالوُتصنع من الطٌن الناري غٌر 

والسٌلٌكات بحٌث تصبح المواد المحروقة ذات خصابص تشبه   (Fluxes)المساعدة على الصهر

 .الحالة األولى

 القطع الخزفٌة ذات اللون األبٌض أو العاجً أو الرمادي الفاتح ما بعد ٌتمثل فً :الخزف الصيني 

 را أو والتً تكون فٌها امتصاصٌة السوابل بعد الحرق صفالمزججةتشمل المواد الخزفٌة  .الحرق

 التقنً، لكن تستخدم فً القطع الفنٌة، األفران، السلع الخزفقلٌلة جداً، وال تستخدم فً تطبٌقات 

 .الصحٌة وأدوات المابدة

 ورمل  ،يمزججة المتكونة من الطٌن الصٌنال المزججة، وغٌر اتهً الخزفً :لينيلبورسا

كرات صناعة  مثل  عدٌدةٌستخدم البورسٌلٌن فً أغراض تقنٌة (Feldspar). والفلدسبار، الكوارتز

وصناعة القطع المقاومة ابٌة ، وحاوٌة المطحنة، العوازل الكهرب(Ball mill) المطحنة ذات الكرات

  .باإلضافة إلى التطبٌقات التقلٌدٌة األخرى [3] للمحالٌل الكٌمٌابٌة
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. I2.3الهندسيخزف ال (Engineering Ceramics) : 

  زٌادة  (Cracks)وشقوق (Pores) ها على مساماتئ بسبب احتواهشةالتقلٌدٌة خزفٌات ال        تعتبر 

 الهندسً خزف اللكن، (glassy phases) بسبب نسبة األطوار الزجاجٌة ضعٌف تها عامل مرونعلى هذا

فً بعض  . مرتفعتامة مع القلٌل من الشقوق ومعامل مرونة الكثافة ال ناحٌة التقلٌدي من لخزفاعن  ٌختلف

على المنتجات الخزفٌة  (Advanced Ceramics) (تطور المالخزف)الخزف األحٌان ٌطلق مصطلح 

المٌكانٌكٌة، ، الحرارٌة،  المغناطٌسٌة الضوبٌة، الكٌمٌابٌة،ٌةائالمستخدمة فً التطبٌقات المهمة مثل الكهرب

أللومٌن  وا(SiC)كربور السٌلسٌوم  و(TiC)كربور التٌتان و (Cِ) مثل الماس [3] البٌولوجٌة والنووٌة

((Al2O3الكواتز  و(SiO2).... 

I.4طبيعة الخزفيات : 

 تعقٌدا من الهٌاكل أقل ،  ذلك أن الخزفٌات من المعادنا واسعانطاقالمرتبطة به  والمواد        ٌشمل الخزف

تؤلف من اثنٌن أو أكثر ي هإال أن معظم  ووصفه بؤنه صلب،الخزف تحدٌد  علىالمعدنٌة، ولهذا جرت العادة

هو مركب ٌتكون من ذرات  و  (Al2O3) األلومٌنا على سبٌل المثال و هذا ما ٌسمى مركب. عناصرالمن 

.  األوكسجٌناأللمنٌوم وذرات 

ذات طبٌعة . واألٌونٌة الرابطة التساهمٌة خزفٌات هًالروابط الكٌمٌابٌة األكثر شٌوعا فً مواد ال     إن 

طاقة الربط لبعض المركبات،  I-1ٌوضح الجدول . مشتركة و هً روابط قوٌة مسإولة عن تماسك المادة

مثل ، [4]  فً تحدٌد أهم الخصابص الفٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة للمواد الخزفٌةا دورا كبٌر الروابط تلعبحٌث

 الخواص الكهربابٌة قوي ٌإثر أٌضا علىال هذا الترابط ،ونةدل والعالٌة والخمول الكٌمٌابًالصالبة ال

 لجدوال) ا كهربابًولهذا تعتبر عازلةوء توصٌل الكهرباء والحرارة خزفٌات تمتاز بسمعظم الوالحرارٌة، ف

I-2 )الماس فً ارتفاع درجة انصهارها مثل ا ي أساس دوراخزفٌاتللة نكما تلعب األكاسٌد المكو، اوحراري

 (. I-3 لجدوال) وكربٌد السلٌكون

 

[. 5]  طاقة الربط لبعض المركباتI-1 الجدول

 Si-C Si-Si Si-O B-N C-Cالرابطة 

 3.38 2.30 4.60 4.55 3.60 (eV)الطاقة 

 

 [. 6 ](KHz 1عند التردد) ثابت العزل لبعض المواد الخزفٌة I-2جدول ال
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  ثـــابـت العـــــزلالمركــــب 

NaCl 5.9 

Lif 9.0 

Mica 7.3- 2.5  

MgO 9.6 

Al2O3 10.6 - 8.6 

ZrO2 8.8 

   17 - 15المليت 

   5.4-4.5 الكورديريت 

  6-0البورسالن 

 

[. 7]نصهار لبعض المواد الخزفٌة اال درجة حرارة I -3الجدول 

 Al2O3 MgO CaO TiO2 SiO2المركب 

 2070 2640 2625 2950 1700 (C°)درجة االنصهار

 

 فً إعطاء األلوان للخزفٌات، فمثال أوكسٌد األلمنٌوم ا كبٌرادور ٌونات المعادن االنتقالٌة أ تلعب  كما 

 Cr2O3 [7.] أحادي البلورة عدٌم اللون ٌتلون باألحمر بوجود نسبة ضبٌلة جدا من

 

I.5 البلورية البنية: 

  ٌمكن لمركب من مادة خزفٌة معٌنة ومكون من عناصر كٌمٌابٌة مختلفة بنسب محددة، أن ٌتبلور فً 

 .توزٌعات ذرٌة مختلفة وتكوٌن بلورات ذات بنى متعددة األشكال

تتعلق البنٌة البلورٌة للخزفٌات مباشرة بطبٌعة الروابط البلورٌة السابدة، فإذا كانت أغلبٌة الروابط أٌونٌة 

 من األٌونات ذات الشحنة دتؤخذ البنٌة تعببة متراصة، ذات أكبر كثافة ممكنة، أٌن ٌحاط كل أٌون بؤكبر عد

 .المخالفة له
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ٌحدث هذا فً مختلف المركبات األكسجٌنٌة، حٌث تتكون البنٌة من تراص لذرات األكسجٌن محاطة 

أما إذا . [8( ](أ) 1ـI الشكل)بمختلف األٌونات المعدنٌة المتوضعة فً مواقع ثمانٌة الوجوه، كما هو موضح 

كانت الروابط التكافبٌة هً السابدة، فإن ترتٌب و توضع الذرات ٌكون متعلقا بعدد الروابط الحرة، وٌؤخذ 

، كما للبنى البلورٌة المختلفة [8( ](ب) 1ـI الشكل)المركب الخزفً فً هذه الحالة بنٌة مماثلة لبنٌة الماس  

 . تؤثٌر مباشر فً تغٌٌر بعض خصابص المادة ونذكر منها خاصة الكثافة ومعامل التمدد الحراري

 

I.6البنية المجهرية : 

تتعدى عموما   تجمع بلورات صغٌرة أو حبٌبات ذات أبعاد الن تتشكل البنٌة المجهرٌة للخزفٌات م   

  مختلفة، وٌفصل بٌن هذه الحبٌبات طور بٌنً ٌتمثل فً الحدود الحبٌبٌةاتجاهات من المٌلٌمتر وذات 100/1

 الشكل)الموزعة فً كامل حجم المادة مسامات تخلو معظم الخزفٌات من ال باإلضافة إلى ذلك تكاد ال. [8]

Iتتعلق البنٌة المجهرٌة بنقاوة المادة األولٌة المستخدمة وبطرق التحضٌر، إذ أن البعد الحبٌبً و . ((أ) 2ـ

لها تؤثٌر كبٌر فً التصرف أو السلوك  ((ب) 2ـI الشكل)الفراغات نسبة البنٌة البلورٌة للحدود الحبٌبٌة  و

تتعلق خصابص المواد الخزفٌة بشكل واضح بتوزٌع األطوار  .[8] المٌكانٌكً والحراري لهذه المواد

المادة الخزفٌة وشكلها، حٌث أنه على سبٌل المثال ٌكفً أن ٌكون  فً حجم (بلوري، زجاجً، فراغات )
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 .[9] مادة خزفٌة شفافة لتصبح غٌر شفافة   حجما من الفراغات ف10ً  %هناك

 

 

I.7تهيئة وتشكيل المواد الخزفية : 

قد نجدها صلدة غٌر ف ،جب معرفة أهم الخصابص التً تمٌز المواد الخزفٌة لنتمكن من تهٌبتها وتشكٌلها   ي

بؤخذ بعٌن و. قابلة للتشكٌل أو هشة سرٌعة االنكسار أو حرارٌة ال تنصهر إال عند درجات حرارة عالٌة

 .االعتبار كل هذه الخصابص فإن التعامل مع الخزفٌات ٌتم تحت شروط وعبر مراحل جد خاصة

تستعمل معظم الخزفٌات على شكل مساحٌق وذلك لصعوبة أو استحالة التعامل معها عند درجات حرارة 

[. 10، 8]  العالٌة مما ٌعنً استبعاد طرٌقة الصب والتشكٌلهاانصهار

[: 11] و نمٌز طرٌقتٌن لتحضٌر المسحوق

  الكلسنة و السحق المٌكانٌكً : التحضير الجاف. 

 و طرٌقة أمالح األو ذوبان أالترسٌب انطالقا من محلول عن طرٌق : التحضير الرطبSol-Gel. 

: ر الخزفٌات بصفة عامةيٌلً أهم مراحل تحض ونبٌن فٌما

 

I .1.7تهيئة المسحوق : 

أبعاد تحدد فٌها ت أول مرحلة العتبارهاتنشٌط التلبٌد، وهذا نظرا لمراحل التعتبر تهٌبة المسحوق من أهم 
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 حٌث أن صغر حجم الحبٌبات ٌخلق مساحات تالمس كبٌرة بٌن (المسحوقحبٌبات )شكل الحبٌبات و

[. 8] درجة الحرارةعند ارتفاع  رفع فعالٌة التلبٌد إلىمما ٌإدي الحبٌبات 

I .2.7التشكيل : 

 ةتقنً :بٌن طرق التشكٌل نذكراد األولٌة شكال معٌنا ٌتناسب والهدف منها، ومن وقصد بالتشكٌل إعطاء المي

، حٌث ٌطبق على المسحوق الموجود كبسآلة القطعة الخزفٌة باستخدام ٌتم تشكٌل فٌها الكبس المحوري، و

(.  I 3-الشكل)ٌسمح بتشكٌله  داخل قالب خاص ضغطا مناسبا

لتحام أولً بٌن الحبٌبات حٌث نحصل فً  إاالحتكاكات بٌن الحبٌبات الناتجة عن الضغط المطبقٌنتج عن 

 [.12] النهاٌة على عٌنة متماسكة بشكل كاٍف ٌسمح بنقلها للفرن

 

 

 

 

 .يقالب مخبري لصنع األقراص بواسطة الكبس المحور: I-3 الشكل

 

I. 3.7اإلضافات العضوية : 

 ٌكون من الضروري فً بعض األحٌان إضافة مواد عضوٌة، ألن هناك مواد تساعد على ربط 

وتسمى بالمواد الرابطة، و توجد أٌضا مواد ملدنة تعمل على حماٌة العٌنات من البعض الجزٌبات ببعضها 

فهذه اإلضافات ٌجب التخلص منها خالل عملٌة التلبٌد وذلك قبل . [13]التشقق أثناء المعالجة الحرارٌة 

 لتجنب زٌادة ضغط الغازات داخل الفجوات والتً تإدي إلى حدوث بعض العٌوب، كما أن مساماتانغالق ال

 .لهذه اإلضافات نسب محددة ال ٌمكن تجاوزها
 

I .7 .4التلبيد : 

     ٌعتبر التلبٌد أهم مرحلة فً صناعة الخزفٌات حٌث تتحول فٌها العٌنات المشكلة من مسحوق مضغوط 

. غٌر متماسك إلى مادة صلبة وصلدة

 ٌعتبر التقنٌة األكثر استعماال، وٌتمثل فً تسخٌن عادي للقطع الخزفٌة المشكلة،  :التلبيد الطبيعي

تنشٌط التلبٌد والحد من النمو حٌث تساعد على  فً غالب األحٌان اكبٌردورا اإلضافات فٌه لعب وت

 [.4] اتالمفرط للحبٌب
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 ٌتم فً هذه التقنٌة التشكٌل و التسخٌن فً آن واحد، وتعطً هذه الطرٌقة فً  :تحت الضغط التلبيد

  [.4 ]ٌةخزفا للقطع ال كلًابعض األحٌان تلبٌد

 

 فً هذه التقنٌة تساهم التفاعالت الكٌمٌابٌة داخل القطعة الخزفٌة فً  تحسٌن التلبٌد، :التلبيد التفاعلي 

 فً ةو ٌحدث التفاعل عادة بٌن مكونات الخلٌط، أو نتٌجة تفاعل الغازات أو السوابل الموجود

 [.14]الفراغات مع الطور الصلب المكون للعٌنة 
 

I.5.7ن واإلتقاني التحس: 

تتحدد الممٌزات النهابٌة للقطعة الخزفٌة، وٌصبح من غٌر الممكن بحٌث هذه العملٌة بعد التلبٌد تتم      

[.  14]وهذا باستعمال أدوات مناسبة مثال ر شكلها لكن ٌمكن تحسٌن سطحها يتغً

 

I.8دراسة نظرية حول حركية التلبيد : 

I .1.8مفهوم التلبيد :  

ه ظاهرة معقدة ٌصعب إٌجاد تعرٌف أنخر مرحلة من مراحل تحضٌر قطعة خزفٌة، كما آ  إن التلبٌد هو    

دقٌق لها، ولكن ٌمكن القول بؤن التلبٌد عبارة عن عملٌة معالجة حرارٌة تعمل أساسا على إزالة الفراغات 

تكون هذه العملٌة مصحوبة  .بٌن حبٌبات المادة األولٌة وتطوٌر نظام الحبٌبات الفردٌة إلى حالة تكثٌف مثالٌة

  :[16.15]بالظواهر التالٌة 

 نقص فً األبعاد األولٌة للعٌنة وزٌادة فً الكتلة الحجمٌة  .

 نقص فً الطاقة السطحٌة اإلجمالٌة للمادة وذلك نتٌجة نمو الحبٌبات  .

 زٌادة فً عدد الروابط الحبٌبات و شدة التماسك بٌنها  .

 تحسن فً الخصابص المٌكانٌكٌة والحرارٌة  .

:  تكتب على الشكل التالً Eمن وجهة نظر ترمودٌنامٌكٌة، طاقة السطح 

 

 :حيث
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صلب أقل / صلبيتوتر السطحالنظام مكون من أقراص مرتبة فً شبكة مربعة أٌن : نؤخذ الحالة البسٌطة

. غاز/من توتر السطح صلب

 فهً (غاز/صلب) صغٌرة جدا بٌنما السطوح (صلب/صلب)لحدود الحبٌبٌة افً الحالة االبتدابٌة، مساحات 

 (. I 4-الشكل )معتبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نظام مكون من أقراص مرتبة فً شبكة مربعة قبل وبعد التلبٌد:I-4الشكل 

 

غاز /صلب ٌرتفع و السطوح صلب/حجم الحدود الحبٌبٌة صلب. لمادة أن تنتقل بفعل الحرارةلٌمكن 

غاز هو أكبر من الزٌادة فً الطاقة /النقص فً الطاقة الناتج عن انخفاض السطوح صلب إن .تنخفض

.  تنخفضEصلب، أي أن طاقة السطح الكلٌة /صلب

[. 81، 71] (فً حجم ثابت)ٌمكن  نحصل على الحالة النهابٌة مستقرة عندما تكون طاقة السطوح أصغر ما

 

I.2.8مراحل التلبيد : 

 I- والشكلوهً المرحلة االبتدابٌة، الوسطٌة، النهابٌة. [20، 19]  ثالث مراحلعبرعملٌة التلبٌد عادة تمر 

5:  
  (تشكل العنق)المرحلة االبتدائية: 

خالل هذه المرحلة ٌتم التحام جزبً للحبٌبات المتالصقة، حٌث ٌبدأ تشكل األعناق ونموها، أما الحبٌبات 

نه خالل هذه المرحلة ال ٌحدث أي نمو للحبٌبات، حٌث أمتالمسة فتتشكل بٌنها الحدود الحبٌبٌة، كما الغٌر 

حوالً   بٌقدر تنتهً هذه المرحلة عندما تتطاول األعناق و تنتشر فوق بعضها البعض و هذا ٌوافق تقلصا 

.  من الحجم الكل5ً %

  (التكثيف ونمو الحبيبات)المرحلة الوسطية: 
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تبدأ الحبٌبات خالل هذه المرحلة فً النمو و تتمٌز أٌضا بظهور بنٌة جدٌدة مكونة من حبٌبات و فراغات 

. سطوانٌةأمفتوحة تمٌل ألخذ أشكال 

إن هذه المرحلة ذات أهمٌة كبرى فً مراقبة تطور البنى الدقٌقة للخزفٌات، حٌث أن أعلى نسبة من التكثٌف 

. تكون خالل هذه المرحلة

 

  ( المغلقةمساماتتشكل ال)المرحلة النهائية: 

 تبقى معزولة داخل (المسامات)  مغلقة ذات أشكال كروٌة تقرٌبا، حٌث أن هذه الفراغاتمساماتتتشكل 

الحبٌبات وذلك نتٌجة للنمو الحبٌبً، كما أن التكثٌف ٌتم ببطء، وهنا ٌمكن القول بؤن التلبٌد قد وصل إلى 

  .نهاٌته

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مختلف مراحل التلبٌد: I 5-الشكل

 

I.3.7تنشيط التلبيد  :  

نقصد بتنشٌط التلبٌد تسرٌع و زٌادة تكثٌف المادة الملبدة، وذلك إما بخفض مدته عند درجة حرارة ثابتة،     

 :[21]أو بخفض درجة حرارته نفسها، وٌمكن تحقٌق ذلك بطرق عدٌدة من أهمها 

  زٌادة مساحة التالمس بٌن الحبٌبات وذلك بواسطة السحق الجٌد للمادة وكذا استعمال ضغط

 .كافً مما ٌسمح بااللتصاق الجٌد للعٌنات
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 بل فً درجة حرارة منخفضة ألن وجود هذا ا    استعمال اإلضافات وذلك لتشكٌل طور س

زٌادة مساحة التالمس بٌن الحبٌبات عن طرٌق تطبٌق ضغط . الطور ٌسهل عملٌة تكثٌف المادة

. خارجً عند درجات الحرارة المرتفعة

    ًأٌن تقوم الحبٌبات الصغٌرة بمأل الفراغات  متعدد استعمال مسحوق ذو توزٌع حبٌب ،

.  مساحة سطوح التالمسفًدة بٌن الحبٌبات الكبٌرة والزٌادة والموج

و ٌعتبر الشكل الكروي للحبٌبات هو الشكل الذي ٌوافق فعالٌة أكثر للتلبٌد، فهً تشكل عند بداٌة التلبٌد 

. مناطق بٌن الحبٌبات شدٌدة التقعر إضافة إلى انتظام توزٌع الفراغات على كامل العٌنة

 

 

I.9دراسة بعض المواد الخزفية : 

 I.1.9الكاوالن : 

تطبٌقاتها الكثٌرة ، ومن   تعتبر الكاوالن  من أهم المواد المستعملة فً صناعة الخزفٌات التقلٌدٌة والحدٌثة 

[. 22] الخ... والعوازل واالسمنتصناعة الخزفٌات وصناعة الورق:التً نذكرها 

 

1.1.9.Iالكاوالن ـ تـعـريـف  

أصل كلمة كاوالن هو اسم مدٌنة صٌنٌة، أٌن كان استغالل هذه المادة ألول مرة، وهً أساس الخزف 

 تؤخد اللون األبٌض أو  حٌث أنهاوتعتبر أكثر المواد األولٌة انتشارا فً العالم،. [32]" البورسوالن"الصٌنً 

. الرمادي وذلك حسب احتوابها على شوابب أو مواد عضوٌة

وهذا بنسب وزنٌة . [31،30 ](Al2O3.2SiO2.2H2O): الصٌغة الكٌمٌابٌة للكاوالن هً كما ٌلً

 39.53% : تقدر بحوالً

، g 258 قدر بحوالًت ة مولً و كتلة ،H2O من 13.95%  و SiO2 من 46.50%  و Al2O3 من 

  .g/Cm32.6    الحجمٌة النظرٌة بحوالًكتلتهاكما تقدر 

تختلف هذه النسب باختالف درجة نقاوة الكاوالن حٌث، نجد أن الكاوالن الجٌدة تحتوي على نسبة تقدر 

   MnO:  لكنها نادرة الوجود فً الطبٌعة وذلك الحتوابها على شوابب مثلAl2O3 من 45.50  %بحوالً

ومن أهم العناصر التً تنتمً إلى .  باإلضافة إلى المواد العضوٌة Fe2O3و MgO  و Na2O و K2O و

   عابلة الكاوالن أو تشابهها هً الدٌكٌت والناكرٌت والمٌتاهالوزاٌت والتً لها نفس الصٌغة الكٌمٌابٌة
(Al2Si3O5 (OH)4) صٌغته الكٌمٌابٌة هً الذيوالهالوزاٌت   Al2Si3O5(OH)4 4H2O[24.] 
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2.1.9. Iـ بنيتها : 
تتكون الكاوالن بصفة عامة من صفابح عنصرٌة للمواد المشكلة لها، حٌث تتوضع فوق بعضها 

 [.25] بالنسبة للسمك m µ 2 إلى 0.05 بالنسبة للقطر ومن  m µ 10 و0.3البعض، أبعادها تتغٌر ما بٌن 

 الواقعة تحت الطبقة السداسٌة لرباعً Alتتكون الصفابح عن طرٌق تجمع طبقات ثمانٌة الوجوه لعنصر 

، حٌث تحتل رإوس الثمانٌات غٌر المرتبطة برباعً وجوه السٌلٌكون بؤٌونات [26]السٌلٌكون 

 ٌوضح I.6الشكل ، و ، كما ٌمكن أن تتبلور الكاوالن بصفة عامة فً نظام ثالثً المٌل (OH)الهٌدروكسٌد

 :ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .[24]  البنٌة البلورٌة للكاولٌنٌت:I.6الشكل 

 

3.1.9. I-   التحوالت الحرارية للكاوالن 

 بٌنت معظم الدراسات التً أجرٌت على مادة الكاوالن أثناء معالجتها حرارٌا، سواء كانت هذه 

 أو عن طرٌق التمدد الطولً [30،29،28،27] (XRD)الدراسات عن طرٌق انعراج األشعة السٌنٌة 

 .[33،32،31،30 ](DTA)التفاضلً 

تمر الكاوالن بسلسلة من التفاعالت خالل مراحل عملٌة التسخٌن، حٌث نجد على العموم ثالث تحوالت 

، وتحول ماص للحرارة فً المجال C1300°  وC1200°  وC 980° ناشرة للحرارة تحدث عند حوالً

حٌث أن درجات الحرارة هذه لٌست دابما ثابتة فهً . C600 [36،35،34،33]°  وC450° المحصور بٌن 
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 [.29]تختلف باختالف التركٌبة الكٌمٌابٌة للكاوالن خاصة بنسبة األلومٌن الموجودة بها 

ٌكون التحول األول الماص للحرارة نتٌجة لفقدان الكاوالن للماء وبالتالً تتحول إلى 

 : وهذا حسب التفاعل الكٌمٌابً التالً 2SiO2Al2O3.مٌتاكاوالن

 

2SiO2 .Al2O3 + 2H2O                   Al2O3. 2SiO2. 2H2O 

 

أما إذا احتوت على مواد عضوٌة فاحتراقها . ٌصحب خروج الماء هذا تقلص مفاجا وتغٌر فً بنٌة الكاوالن

 C 300[ 32.]°ٌكون عند حوالً 

 فهً محل اختالف للعدٌد من C  980°أما التحول الثانً و الذي ٌكون ناشر للحرارة عند حوالً

حٌث أن هناك من ٌرى أن عند هذه الدرجة ٌبدأ تشكل المٌلٌت، وهناك من . [29،36،35،33،30]الباحثٌن

 الذي ٌساعد بدوره فً تكوٌن المٌلٌت وآخرون ٌرون أنه -Al2O3ٌرى تشكل طور من األلومٌن من النوع 

بعد دراستهم لكاوالن  [30] أما الباحث سونٌبارالك ورفقاإه SiO2)3..(Al2O3ناتج عن تشكل السبٌنال 

[ 29] طور السبٌنال فقط، غٌر أن كل من شاكرا بورنتً وكوشً C980°جورجٌا وجدوا عند الدرجة 

خالل دراستهما لكاوالن كل من جورجٌا و إنجلترا ودزٌتلٌتز وذلك باستعمال انعراج األشعة السٌنٌة، بٌنما 

 فإنه ٌظهر طوران فقط هما المٌلٌت والسبٌنال بالنسة لكل من كاوالن جورجٌا C980°عند الدرجة 

أما فٌما ٌخص التحول الذي ٌقع فً المجال الحراري من . وإنجلترا، أما كاوالن دزٌتلٌتز فٌغٌب فٌها المٌلٌت

°C1200 إلى °C1300 فهو ٌوافق تشكل المٌلٌت، حٌث ٌعتبر هذا األخٌر الطور الوحٌد المستقر وذلك 

 :وفق التفاعل التالً

2SiO2) + 5SiO2. 2(3Al2O  3SiO2)                  .                     3(2Al2O 

 

كما تجدر اإلشارة هنا فقط إلى إمكانٌة تشكل المٌلٌت قبل هذه الدرجة وذلك حسب نسبة األلومٌن الداخل فً 

كما تتحول بنٌة المٌلٌت بارتفاع درجة الحرارة من رباعٌة إلى . [20]تركٌب الكاوالن وكذا درجة نقاوته 

 . الحرة على شكل كرٌستوبالٌتتوتتبلور السٌلٌكا [37]معٌنة مستقٌمة 

 : الحرارٌة فً المخطط التالًةٌمكن تلخٌص سلسلة التحوالت التً تمر بها الكاوالن أثناء المعالج

 

     Al2O3. 2SiO2. 2H2O                   Al2O3. 2SiO2. 2H2O 

 

 2(Al2O3. 2SiO2)              2Al2O3. 3SiO2 + SiO2    

 

 التسخين

 °C600 -400 

 سبينال
°C980 

 كريستوباليت+ ميليت 
1100 – 1300°C 

 نزع الماء
400 – 600°C 

 تجفيف
°C160 
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3Al2O3. 2SiO2 + SiO2 

 

I. 9.2ربونات الكالسيوما ك: 

 تتواجد كربونات الكالسٌوم على شكل صخور فً جمٌع أنحاء العالم منها الجزابر، وهً تؤخذ اللون 

 g/mol 100)  قدر بحوالًت ة المولًكتلتها وCaCO3 : هًاألبٌض فً حالة نقاوتها، صٌغتها الكٌمٌابٌة 

M=) ً2.71، كتلتها الحجمٌة النظرٌة حوال g/cm3[ 38.]  إن درجة نقاوةCaCO3 الطبٌعٌة عالٌة جدا 

  .98 %  الطبٌعٌة إلى أكثر منCaCO3مقارنة مع بقٌة المواد األولٌة األخرى، حٌث تصل درجة نقاوة 

كما . SiO2[ 38،39] وFe2O3 وAl2O3سٌد مثل ا فهً عموما عبارة عن أك2 % أما النسبة المتبقٌة أي

ن أن ك، حٌث أن هذه الشوابب ٌم (MgCO3)ٌمكن أن تحتوي كذلك على شوابب ككربونات المغنٌزٌوم

[. 39]تكون موزعة بانتظام على المادة األم أو على شكل تجمعات بالشقوق الصخرٌة 

 

I. 9.2.1 -خصائصها الفيزيائية: 

 هً سداسً (CaCO3)ٌبٌن الكشف بواسطة انعراج األشعة السٌنٌة أن بنٌة الكلس الحجري 

حٌث تتوزع ذرات الكالسٌوم على رإوس متوازي . [15،39]) شبكة ثالثٌة متساوٌة األحرف(موشوري 

 I-7 بمركزه كما ٌبٌنه الشكل CO3السطوح وجزٌبات 

 إلى الكثافة النظرٌة، نظرا  لتواجد الفراغات بٌن الحبٌبات ةربونات الكالسٌوم الطبٌعًاك تصل كثافة ال

تختلف نسبة هذه الفراغات باختالف مناطق تواجدها وهً عادة ال . وداخلها وهذا نتٌجة تكوٌنها األولً

 [.39،38]  من الحجم الكل0.3ً %  وال تقل عن20 %تتجاوز 

 

 

 

 

 

                

 

 

 [.39] بنٌة الخلٌة األولٌة لكاربونات الكالسٌوم  :  I-7الشكل     
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I. 9.2.2 -خصائصها الميكانيكية: 

 M.N/m2190   و80، حٌث تقدر صالدتها ما بٌن  جٌدةربونات الكالسٌوم بخصابص مٌكانٌكٌةاتمتاز ك

، أما فٌما ٌخص معامل ٌونغ فٌتراوح m/°C6-5.10[ 40] معامل تمددها ضبٌل جدا إذ ٌقدر بحوالً . [41]

N/m2 [41  .]  8.48.104  و    2.2.104ما بٌن 

 

 

I. 9.2.3 -خصائصها الكيميائية: 

 فٌزٌابً أكثر، من أهم  المجالربونات الكالسٌوم مركبا غٌر نشط كٌمٌابٌا، لذا ٌستعملا تعتبر ك

خواصها، تفككها بارتفاع درجة الحرارة، لتعطً أكسٌد الكالسٌوم وغاز ثانً أكسٌد الكربون وفق المعادلة 

[:  42]الكٌمٌابٌة التالٌة 

 

CaCO3            CaO(S)   + CO2 (g), H (298) = 44.3 Kcal/mol                 

 

  (CO2) ربونات الكالسٌوم بسهولة مع األحماض القوٌة لتعطً غاز ثانً أكسٌد الكربوناتتفاعل ك

فتعطً  ( T  95°C) ، و تتفاعل مع أكسٌد الكبرٌت عند درجات حرارة عالٌة نسبٌايزابد انتشار حرار

[:    39]الكبرٌت مع المادة األساسٌة لصناعة الجبس وذلك وفق المعادلة التالٌة 

    

 

I. 9.2.4 -الكلسنة: 

 إلى درجات حرارة مالبمة ولزمن كاف ٌتفكك إلى غاز  (CaCO3) عند تسخٌن الكلس الحجري

 MJ1.7  من الكربونات نحتاج إلى طاقة قدرها Kg 1، فلكل CaOوالكلس CO2 ثانً أوكسٌد الكاربون 

 .C900 = T(c)[ 43]° عند درجة الحرارة 

إن درجة حرارة التفكك والزمن الالزم لذلك مرتبط بعدة عوامل، منها خاصة الوسط المحٌط بالمادة 

 T(c) فً الجو المحٌط بها كلما كانت درجة التفكك CO2 حٌث أنه كلما قل ضغط ،(CaCO3)المعالجة 

 وضغط ٌساوي إلى الضغط الجوي فإن CO2  من 100% فالوسط الذي ٌحتوي على . الالزمة لذلك أقل

      ،  T(c) =700 °C هً، ودرجة التفكك فً الهواءT(c) = 990 °C درجة حرارة التفكك تقدر بحوالً

 فإن درجة حرارة التفكك تنخفض إلى P = 2.10-5 Paأما إذا كان ضغط البخار منخفضا مثال عند 
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     T(c)  500 °C[ 44 .]

 CO2ربونات وتؤثٌر ضغط غاز ا بداللة الوسط المحٌط بالكT(c) تغٌر ) I9- و I)8-ٌبٌن الشكالن 

. فً درجة حرارة الكلسنة على الترتٌب

ربونات وأبعاد اٌمكن أن نجد من بٌن العوامل المإثرة فً درجة حرارة الكلسنة، الكثافة االبتدابٌة لك

حبٌباتها األولٌة، حٌث وجد أنه كلما كانت الكثافة أقل كلما تناقص الزمن الالزم لتفككها عند درجة حرارة 

. ثابتة

 

 

 

 

 

 

 

 

[. 45]تؤثٌر نوع الوسط المحٌط بالكلس الحجري عند معالجته فً درجة حرارة تفككه : I8-الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CaCO3[ 39 .] فً درجة حرارة تفكك CO2تؤثٌر ضغط وتركٌز : I9-الشكل
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I .9. 3كسيد الكالسيومو أ:  

. (CaCO3)ربونات الكالسٌوم ا هو عبارة عن مسحوق أبٌض ٌستخلص بواسطة عملٌة تسخٌن ك

[ 47،46]وكذا فً صناعة الزجاج بمختلف أنواعه . [39]ٌدخل فً صناعة اإلسمنت كمادة أساسٌة 

، كما ٌستعمل أٌضا فً تصفٌة الحدٌد، حٌث ٌضاف إلى خام الحدٌد المصهور [44]والنحاس والذهب 

، إضافة إلى أنه مادة حرارٌة مهمة جدا فً كثٌر من التطبٌقات الصناعٌة  [38]لٌتفاعل مع أكسٌد السٌلٌسٌوم 

 مادة غٌر مستقرة كٌمٌابٌا، حٌث أنه ٌتفاعل مع الماء بسهولة لٌعطً ماءات (CaO)ٌعتبر الكلس  [47،46]

[. 39]الكالسٌوم، حٌث أن هذه األخٌرة تكون أشد بٌاضا من الكلس 

 

I .9. 31. -بنـيـتـه: 

، إحداهما I-10)الشكل(لكلس عبارة عن شبكتٌن مكعبتٌن ممركزٌتً الوجوه متداخلتٌناإن بلورة      

للكالسٌوم واألخرى لألوكسجٌن، بضم كل ذرة أوكسجٌن إلى ذرة كالسٌوم أو العكس نحصل على شبكة 

 .a = 4.81 A°[ 39]  ساويتٌن كل ذرتٌن من نفس النوع مسافة بال. (SC)مكعبة بسٌطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.48]بنٌة الخلٌة األولٌة ألكسٌد الكالسٌوم : I10-الشكل

 

I .9. 32. - الميكانيكيةخصائص : 

 على سلم موهس، معامل تمدده ضبٌل جدا بحٌث ٌقدر بحوالً 3 و2ما بٌن صالدته  تتراوح 

1.38.10-7 m/°C وهذا لدرجات الحرارة المحصورة من T = 0 °C إلى  °C1700 T = [42] . درجة

 .T(f) = 2625 °C [ 48  ] عالٌة جدا انصهاره

 

I .9. 33. -  الكيميائيةخصائص: 

 إن أهم خاصٌة ٌمتاز بها أوكسٌد الكالسٌوم هو تفاعله مع الماء، فعند إضافة الماء له فإنه ٌعطً 
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: ماءات الكالسٌوم وحرارة شدٌدة منتشرة وفق المعادلة التالٌة

 

             =16 cal/mol CaO + H2O               Ca (OH) 2 + E .   E 

ٌكون ناتج التفاعل عبارة عن مسحوق ذو حبٌبات دقٌقة جدا، وٌرجع ذلك إلى سرعة التفاعل والطاقة 

 . إلى تفاعله مع األحماض قوٌة كانت أم ضعٌفةسداسٌة باإلضافةالعالٌة الناتجة منه، بنٌته 

 

I.9. 4االنورثيت :  

I .9. 41. -   تعريف

 ،2SiO2.Al2O3.CaO[ 49]مركب فلدسباثً مكون من سٌلٌكات األلمونٌوم و الكالسٌوم          هو

، و ٌكون محددا SiO2 .Al2O3.CaOو ٌمكن أن ٌتبلور فً نظام سداسً أو ثالثً المٌل للجملة الثالثٌة 

 .   C° 1512 و C° 1170بخمس نقاط تحول أو تكتٌكً أٌن تتغٌر درجة الحرارة ما بٌن 

 

I .9. 42. - التركيب الكيميائي و البنية البلورية: 

:  و هذا ٌوافق النسب الوزنٌة التالٌةCaO.Al2O3.2SiO2       الصٌغة الكٌمٌابٌة لألنورثٌت 

 SiO2.من  % 43.19 و Al2O3 من % 36.65 و CaOمن  % 20.16

 .Al2O3.2SiO2و ٌمكن أن ٌتبلور فً نظام شبه سداسً أو ثالثً المٌل، و تبٌن وجود نوعان فلدسباثٌان 

CaO لكل منها ثابت الشبكة ،c 14 ٌساوي A° األول ذات خلٌة بسٌطة، و اآلخر ذو خلٌة ممركزة الجسم 

[. 49]لها نفس األبعاد تقرٌبا 

a=8.177A°            b=12.877A°          c= 14.167A°                     

     

=93.17                β =115.85            γ =91.22                           α

 

I .9. 43. - خصائص األنورثيت:  

متاز االنورثٌت بخصابص مماثلة للكوردرٌت مثل مقاومة اإلجهاد الحراري، و ثابت عزل ي       

كهربابً ضعٌف، و تمتاز كذلك بالصالدة العالٌة، و مقاومة التآكل الكٌمٌابً و معامل تمدد حراري منتظم 

 و C° 1550، و درجة حرارة استعمال فً حدود [49] (6-10) (4.5-6.5)و ضعٌف تتراوح قٌمته مابٌن 

 ، هذه الخصابص تجعله واحدا من بٌن المركبات المهمة g/cm 3 2.75له كتلة حجمٌه تقدر بحوالً

 . صناعٌا
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 عموماا  مو  :  الفصل الثاني

العمرشاا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :يشعل هذا الفصل
 دااس  مو العمرشاا  عا  ميا ااألشمس    ماول  - 

 .ااألشمس
 .طمق تشضمم ااألشمس   ماوليا- 
 . عض وجاالا تطبمق العمرشاا-
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II.قدمة م 

فً معالجة مٌاه الصرف الصحً  (Membranes Technology) تشر استخدام تقنٌة األغشٌة انلقد     

 1960المنزلٌة بشكل واسع عبر العالم فً السنوات العشر األخٌرة مع العلم أن أول استخدام لها بدأ فً عام 

و تشٌر الدراسات و التقارٌر االقتصادٌة الدولٌة أن قٌمة مشارٌع محطات معالجة مٌاه الصرف ، [50]

 217 إلى وتصاعدت 1995 ملٌون دوالر عام 10عبر العالم بلغت   (MBR)الصحً باستخدام األغشٌة

 إلىو أحد أهم األسباب التً أدت ، [50 ]2010 ملٌون دوالر عام 360 إلى 2005ملٌون دوالر عام 

انتشارها هو النوعٌة فائقة الجودة للمٌاه المعالجة النهائٌة الناتجة عن محطة المعالجة وبالتالً قدرتها التامة 

على تلبٌة أشد المتطلبات والمعاٌٌر الالزم توفرها فً نوعٌة ومواصفات المٌاه المعالجة إلعادة استخدامها 

 أن استخدام األغشٌة ضمن إلىباإلضافة ، بشكل آمن وبحٌث ٌنعكس إٌجابٌا على الصحة والبٌئة المحٌطة

 حد كبٌر مقارنة مع طرق إلى تخفٌض المساحة الالزمة لمحطة المعالجة إلىنظام المعالجة البٌولوجٌة ٌؤدي 

المعالجة البٌولوجٌة كنظام الحمأة المنشطة والتهوٌة المطولة و فوق هذا كله فهً تتمٌز بالكلفة المعتدلة و 

بالقابلٌة التامة للتأقلم مع أي تغٌٌر أو تشدد بالمواصفات الالزمة للمٌاه المعالجة فً المستقبل القرٌب و 

وبسبب هذه المٌزات فقد اعتبرت تقنٌة األغشٌة ثورة جدٌدة معاصرة فً مجال معالجة مٌاه الصرف . البعٌد

الصحً و إعادة االستخدام المستدام للمٌاه المعالجة على نحو أوسع مما كان علٌه فً المحطات التقلٌدٌة و 

إن استخدام األغشٌة ضمن حوض المعالجة . فً المصادر المائٌة خصوصا للمناطق التً تعانً شحا

 إلىالبٌولوجٌة لسحب المٌاه المعالجة بالضغط السالب ٌلغً الحاجة ألحواض الترسٌب الثانوٌة باإلضافة 

 مما ٌعطً مٌاه معالجة ذات جودة عالٌة و ،حجزه الشوائب والكائنات الدقٌقة ضمن الحوض البٌولوجً

وهذا متطلب أساسً للمناطق التً تعانً من قلة المٌاه كما . مناسبة جدا إلعادة االستخدام على نطاق واسع

 [.50]فً الدول الجافة و شبه الجافة 

II.1.  تكنولوجٌا األغشٌةإلىمدخل : 

 كما ذكر سابقا فً معالجة المٌاه وتحلٌتها ل (Membrane Systems) بدأ استخدام أنظمة األغشٌة      

ستٌنٌات القرن الماضً و مع مرور الوقت تنوعت التطبٌقات التً تستخدم فٌها تكنولوجٌا األغشٌة حتى 

أصبحت فً السنوات العشرة األخٌرة التقنٌة الواعدة فً الحصول على مٌاه صرف صحً معالجة و 

  معبر العال أن معدل تزاٌد نمو استخدام هذه التقنٌة إلىو تشٌر بعض األبحاث . بمواصفات عالٌة الجودة

 بحٌث تمثل المشارٌع الخاصة بتنقٌة المٌاه الملوثة المنزلٌة و الصناعٌة بواسطة ،سنوٌا  % 9 بحوالً ٌقدر

إن استخدام تقنٌة األغشٌة فً معالجة المٌاه الملوثة . من مجمل المشارٌع عبر العالم % 20األغشٌة حوالً 

 الحصول على مٌاه معالجة ذات نوعٌة عالٌة منسجمة دوما مع المواصفات القٌاسٌة للمٌاه إلىتهدف 
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 التخلص من النواتج الثانوٌة للمواد المطهرة المستخدمة حالٌا إلىالمعالجة المراد إعادة استخدامها باإلضافة 

  [.50] تؤثر على صحة اإلنسانو التً تسبب األمراض العوامل إزالةمع  (مثل الكلور)

بحٌث تعمل على  (Semi-permeable Membranes )نفوذه نصفتتضمن تقنٌة األغشٌة استخدام أغشٌة 

و هناك طرٌقتان للفصل الغشائً إما الفصل عبر الضغط . لقة والمنحلة من المٌاهاالعوفصل المواد الصلبة 

 حٌث ،و تعد أنظمة الفصل تحت الضغط هً األكثر شٌوعا.  بواسطة الفصل الكهربائًإما الهٌدرولٌكً  و

 نفوذة مما ٌؤدي لحجز الملوثات المراد التخلص منها أو النصفلمٌاه الملوثة بالمرور عبر األغشٌة ل سمحت

 و تتضمن تقنٌات الفصل الغشائً ،  تخفٌضها ضمن حوض المعالجة والسماح فقط للمٌاه المعالجة بالخروج

 النصف و ذلك وفقا ألقطار المسامات الموجودة ضمن الغشاء المرشحات الغشائٌةبالضغط عدد من أنظمة 

:  ٌوضح ذلكII-1  أنواع والشكلنفوذ وبالتالً المواد القادرة على حجزها وهً تشمل

 . Microfiltration (MF) ٌةن المٌكروالمرشحات- 

 .Ultrafiltration (UF)ٌة الدقٌقة ن المٌكروالمرشحات- 

 . Nanofiltration (NF)  النانومترٌةالمرشحات- 

 .Reverse Osmosis (RO)  التناضح العكسً- 

 [.51 ] الغشائٌةالمرشحاتنظمة ألرسم توضٌحً : II-1الشكل 
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II.2 .تعرٌف الترشٌح: 

صلبة الدقٌقة أو المواد الهً عملٌة مٌكانٌكٌة أو فٌزٌائٌة ُتستخدم لفصل  (Filtration  )الترشٌح أو التصفٌة

  ٌمنع بالتدفق والمرور خالل مسام الغشاء  وسائل وذلك بوضع غشاء مسامً ٌسمح لل، السائلفًالمنحلة 

لفصل المواد ذات  مهمة جًدا فً الكٌمٌاء عملٌة الترشٌح بوصفها عملٌة فٌزٌائٌةتعد  .لمواد الصلبةمرور ا

 الهدف من الترشٌح هو ، و(أو المواد الصلبة التً ٌمكن حلها)التركٌب الكٌمٌائً المختلف فً المحلول 

 .[52] نقٌة خالل وقت قصٌر ومجهود أقل و كلفة منخفضة الحصول على سوائل

II.3.(الغشاء)رٌحة  الش تعرٌف: 

ٌمكن أن  (ذات سمك ضعٌف من رتبة أجزاء المٌلٌمتر )سطح مادي رقٌق جدا عبارة عن   الشرٌحة هً   

معدنٌة أو  ) من مادة عضوٌة أو غٌر عضوٌة ة محضرطبقة على شكل أو ة بٌولوجًطبقة على شكلتكون 

 مٌزتها ،(II-2الشكل )تعمل على إٌقاف أو تمرٌر جزٌئات منحلة أو عالقة تحت تأثٌر قوى فعالة  (خزفٌة

لجزٌئات على سطح من انعنً بهذا إذا ورد سائل به أصناف مختلفة . أنها تسمح بمرور منتظم للمادة عبرها

. [52]الطبقة فان بعض الجزٌئات ٌتم إٌقافها ونوع آخر ٌسمح له بالمرور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . رسم توضٌحً لشرٌحة :II-2الشكل 

II.4 .تصنٌف الشرائح: 

بنٌتها أو طبٌعتها الكٌمٌائٌة أو حسب ٌمكن تصنٌف الشرائح المتوفرة حالٌا حسب آلٌة الفصل أو 

. طرٌقة تحضٌرها
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II.1.4  .حسب آلٌة الفصل الشرائحتصنٌف : 

معقدة وغٌر معروفة بشكل جٌد لحد اآلن ومن بٌن العوامل  (األغشٌة)آلٌة الفصل فً الشرائح إن 

 الشرٌحة، االنتشار مسامات فً عملٌة الترشٌح باستخدام الشرائح نذكر تصادم الجزٌئات مع جدران ةالمؤثر

 الشرٌحة أو مسامات الشرٌحة، القوى السطحٌة الجاذبة أو الدافعة خاصة قوى التدافع  مادةداخل

 :وهً أنواع من بٌنها.  [53] الخ…الكهربائً

 

II.1.4. .1الشرائح المسامٌة: 

هً عبارة عن غشاء مسامً، ٌعمل على توقٌف و تمرٌر جسٌمات ذات كتل وأحجام مختلفة وذلك 

 .[53]الخ ..... الجهدوتحت تأثٌر فرق فً الضغط بٌن الوسطٌن أو تدرج فً التركٌز أ

  األنظمةوتصنف أنماط الترشٌح بواسطة الشرائح المسامٌة حسب قطر هذه المسامات و من بٌن هذه

 :نذكر ماٌلً

 

II.1.4..11 كرونً يملترشٌح الا(Microfiltration) : 

لقٌود، فالمٌاه الممتلئة بالجسٌمات العالقة أو المواد بعض اهً عبارة عن معالجة فٌزٌائٌة تخضع ل

والسٌما المٌاه السطحٌة إلى معالجة مسبقة  قد تحتاج بعض المٌاهلذلك العضوٌة ٌمكن أن تسد األغشٌة، 

.  غشٌةاألقبل مرورها فً نظام 

حٌث ٌتراوح متوسط قطر مسامات الشرائح . فٌما ٌخص المسامات أكبر اتساع المٌكرونٌةتعد األغشٌة 

للمواد التً ٌمكن إٌقافها بواسطة لوزن الجزٌئً اٌبلغ و . مٌكرون10 و 0.1المكرونٌة عادة بٌن 

 ستخدم غالبا فً إزالة الرمل والطمً، الصلصالهً تو.  دالتون أو أكثر100000الشرائح المٌكرونٌة 

بالمقارنة مع أنواع أخرى من تكنولوجٌات األغشٌة، فإن الترشٌح الدقٌق أقل . الطحالب والبكتٌرٌاو 

 [.54]استخداما بصورة شائعة فً الوقت الحاضر 

 

II.1.1.4. 2الترشٌح الفائق(Ultrafiltration) : 

   مثل هذه األغشٌة، nm 100 و1أغشٌة تتراوح أبعاد مساماتها بٌن فً هذا النوع من التقنٌة تستخدم     

  تسمح بمرور الجزٌئات الصغٌرة مثل الماء واألمالح وتوقف الجزٌئات العمالقة التً لها كتلة مولٌة عالٌة 

   من بٌن استخدامات هذا النوع من التقنٌة على سبٌل المثال .الخ...مثل البولٌمرات، البروتٌنات، الغروٌات

تحضٌر ماء عالً النقاوة لالستعمال الطبً أو الصناعة االلكترونٌة، فصل البروتٌنات، معالجة مٌاه 
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 [.55،56]المجاري، إزالة الصبغٌات، والتخلص من الفٌروسات 
 

الفرق بٌن التنقٌة المٌكرونٌة والمٌكرونٌة الدقٌقة واضح جدا، فالتنقٌة المٌكرونٌة الدقٌقة تتعامل مع طور 

سائل متجانس أما األولى فهً تعمل على فصل السائل عن الصلب، هذا من الناحٌة النظرٌة أما من وجهة 

 ةكما أن طبقات التنقٌة المٌكرونً. نظر تكنولوجٌة فالطرٌقتٌن ٌمكن أن تتراكبان وتكمالن بعضهما البعض

 الدقٌقة وهذا بفعل تشكل طبقة ةمع مرور زمن اشتغالها ٌمكن أن ٌصبح عملها كعمل شرائح التنقٌة المكرونً

 .  رقٌقة جدا على سطحها لها مسامات دقٌقة

 

II.1.41..  3نانومتري لترشٌح الا(Nano-filtration): 

استعمل هذا المصطلح لوصف تقنٌة جدٌدة للترشٌح باستعمال األغشٌة وهً تقع بٌن التنقٌة المٌكرونٌة 

   و األسموز العكسً،  كما ٌدل علٌه اسم التقنٌة، فهً تسمح بفصل مركبات أبعادها من رتبة  (UF)الدقٌقة 

 1 nm. 

ال ٌمكنها إٌقاف األمالح األٌونٌة أحادٌة التكافؤ والمركبات العضوٌة غٌر المؤٌنة نانومتري لترشٌح الاأغشٌة 

، على العكس من ذالك فهً توقف بفعالٌة األمالح المؤٌنة متعددة g/mol 300التً لها كتلة مولٌة فً حدود 

 والمركبات العضوٌة غٌر (Ca+2, Mg+2, Fe+2, Mn+2)... التكافؤ مثل الكالسٌوم، المغنزٌوم، الحدٌد

 . ، كما تزٌل األلوان من الماءg/mol 300المؤٌنة التً لها كتلة مولٌة تفوق 

تطبٌقات هذه التقنٌة عدٌدة نذكر منها إزالة العناصر المعدنٌة من الماء، الرفع من تركٌز المركبات العضوٌة 

[. 55،56]الخ  …ذات الكتلة المولٌة الضعٌفة مثل المضادات الحٌوٌة، إزالة اللون من الماء

II.1.42. التناضح العكسً )شرائح المنعدمة المسامٌة ال(Osmose inverse : 

استعمال هذه األغشٌة ٌتطلب . (شبه نافذة)هً شرائح مسامٌتها منعدمة ماعدا فراغات البنٌة البلورٌة 

استخدام ضغط عال وهً تمتاز بدرجة انتقاء عالٌة لكن نفاذٌتها ضعٌفة وتحضر فً الغالب من مواد 

كما ٌصنف  بعض الباحثٌن . [55]، بٌنما آلٌة الفصل فٌها تعتمد على ظاهرة االنتشار (II-3الشكل )عضوٌة 

 ضمن قسم الشرائح المسامٌة، لذلك فهذا التصنٌف  Osmose inverse (OI))شرائح األسموز العكسً 

 .ٌختلف من مرجع آلخر

كما ٌمكن ترتٌب األغشٌة  . II-1 الذكر فً جدولةو ٌمكن  تلخٌص بعض خصائص أنظمة الترشٌح السابق

 .II.4حسب أبعاد الجزٌئات المراد فصلها كما هو  موضح فً الشكل 
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 [50]بعض خصائص أنظمة الترشٌح  II-1جدول

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 .مبدأ األسموز و األسموز العكسً : II-3الشكل 
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 .ٌوضح تصنٌف األغشٌة انطالق من أحجام الجزئٌات النافذةII-4: الشكل 

 

II.2.4 .تصنٌف األغشٌة حسب بنٌتها: 

األغشٌة المتجانسة : من وجهة نظر بنٌوٌة ٌمكن تصنٌف الطبقات الرقٌقة إلى ثالثة أصناف وهً

 .واألغشٌة غٌر المتناظرة والمركبة واللٌفٌة المجوفة

 

II.1.2.4 .الشرائح المتجانسة: 

تتكون من طبقة واحدة، وفً غالبٌتها هً طبقات عضوٌة وتستخدم خاصة فً التنقٌة المٌكرونٌة 

  (.II-5الشكل ) [57]
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 .[57] مخطط يوضح بنية شرائح متجانسة :II-5الشكل 
 

II.2.2.4 .الطبقات غٌر المتناظرة: 

الطبقة .  تم اكتشافها فً حدود الستٌنٌات وتتكون من طبقتٌن على األقل موضوعتٌن فوق بعضهما البعض

و الطبقة األخرى مسامٌتها عالٌة وسمكها أكبر  ( µm 10 – 0.1)العلوٌة أو الطبقة الفعالة وهً رقٌقة جدا 

(100 – 200 µm )    (  الشكلII-6 ) [57] النفاذٌة، ) ، خصائص الترشٌح فً هذا النوع من الطبقات

 .تتحكم فٌه الطبقة الفعالة (الخ...االنتفائٌة

 

 

 

 

 

 

 .[57]شرٌحة ذات بنٌة غٌر متناظرة: II-6الشكل 

II.3.2.4 .الطبقات المركبة: 

وهً طبقات غٌر متجانسة وتتكون من طبقتٌن على األقل تم اكتشافها بهدف الرفع من قٌمة النفاذٌة 

 (حامل)مقارنة مع الطبقات غٌر المتناظرة وهً تتكون من غشاء رقٌق جدا نصف نفوذ موضوع على مسند 

 .  الحامل والغشاء مشكالن من مادتٌن مختلفتٌن. [58]  (II-7الشكل )ذو مسامٌة و نفاذٌة عالٌتٌن 

 

 طبقة كثيفة طبقات مسامية

 مسامات كبيرة الحجم       مسامات دقيقة
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 . شرٌحة ذات بنٌة مركبة:II-7الشكل 

 

II.4.2.4 .الطبقات اللٌفٌة المجوفة: 

 800 و 25 والداخلً بٌن μm 1000 و 50تكون على شكل أنبوب قطره الخارجً ٌتراوح بٌن 

μm [59]وفً غالبٌتها هً طبقات غٌر .  وتحضر بنفس الطرٌقة التً تحضر بها األلٌاف الصناعٌة

 .متناظرة حٌث توضع الطبقة الفعالة على السطح الداخلً أو الخارجً لألنبوب حسب الحاجة

 

II.3.4 .تصنٌف الشرائح حسب الشكل: 

 :ٌمكن تصنٌف الشرائح حسب الشكل الذي صنعت علٌه إلى

 .شرائح مستوٌة -1

 .شرائح حلزونٌة -2

 .شرائح أنبوبٌة الشكل -3

 

II.1.3.4 .األغشٌة المستوٌة: 

ٌعد أبسط األشكال وأقدمها، ونجده على شكل صفائح أحادٌة  ( II-8الشكل )هذا النوع من الطبقات 

 .أو على شكل علبة مكونة من عدة صفائح
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 .[60] شكل توضٌحً لشرٌحة مستوٌة :II-8الشكل 
 
 

II.2.3.4 .ًالشكل الحلزون: 

هذا الشكل فً حقٌقة األمر هو عبارة عن مجموعة من الطبقات الرقٌقة المستوٌة تم لفها حول 

توضع بٌن كل . [61 ( ]II-9الشكل )أنبوب ٌحتوي سطحه على فتحات تنفذ من خاللها المادة المرشحة 

 .  طبقٌتٌن شبكة مرنة تعمل على خلق اضطراب فً جرٌان المائع

 

 

 

 

 

 

 

 . شكل توضٌحً لطبقة حلزونٌة:II-9الشكل 

 

II.3.3.4 .ًالشكل األنبوب: 

 (أو طبقات)توضع علٌه طبقة  (الحامل)ٌتكون هذا النوع من أنبوب له مسامٌة و نفاذٌة عالٌتٌن 

ٌتم اختٌارها حسب الحاجة والكلفة وان كان فً الغالب  (الطول ونصف القطر)أبعاد األنبوب . نصف نفوذة

 .صغر نصف القطر ٌقلل من استهالك الطاقة وكذا الكلفة اإلنتاجٌة
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 .( II-10الشكل )وأنبوب متعدد القنوات فً  [61،59]أنبوب أحادي القناة : نمٌز فً الشكل األنبوبً نوعٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 . رسم توضٌحً لمرشح أنبوبً الشكل:II-10الشكل 

II.4.3.4 .نموذج األلٌاف المجوفة: 

وهو عبارة عن مجموعة من األنابٌب لها قطر . هذا النموذج فً الواقع مشابه للنموذج السابق

ٌختلف هذا النموذج عن سابقه فً . [59]صغٌر ٌتراوح بٌن بضع أعشار المٌكرونات وبضع ملٌمترات 

شرٌحة، أما هذا األخٌر فاأللٌاف تلعب دور الحامل + التركٌب، فالشكل األنبوبً  ٌتكون من حامل 

 (. II-11الشكل )والشرٌحة فً نفس الوقت 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ي إلى الداخلي نموذج لترشٌح ٌتم من السطح الخارج:II-11الشكل 
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 .[59]مقارنة بسٌطة بٌن مختلف أشكال المرشحات   II-2 الجدول
 

 المساوئ المحاسن الشكل

 أنبوبٌة
 سهولة التنظٌف- 
سهولة استبدال أحد األنابٌب فً - 

 حالة إصابته

 .حجم مٌت كبٌر- 
 .ثمنها مرتفع- 
 .صعوبة وصل األنابٌب ببعضها- 

 مستوٌة
 .سهولة الصنع والتركٌب- 
 

 .احتمال انسداد فراغاتها بسرعة كبٌر جدا- 

 حلزونٌة
 .ثمنها منخفض- 
 .تشغل حٌزا صغٌرا- 

 .احتمال انسداد فراغاتها بسرعة- 
 .ٌف صعبةنظعملٌة الت- 
 .عملٌة التفكٌك غٌر ممكنة- 

 .حجم مٌت ضعٌف-  لٌفٌة

 .صعوبة التنظٌف- 
 .ثمن مرتفع- 
استبدال التركٌبة بأكملها فً حالة إصابة - 

 احد األلٌاف

 

II.5 .أنماط الترشٌح: 

لفهم ظاهرة انسداد الفراغات ٌجب التطرق إلى الكٌفٌة التً تتم بها عملٌة الترشٌح، حٌث نمٌز 

 .(المماسً)والترشٌح  العرضً  (الجبهً)وجود نوعٌن رئٌسٌن هما الترشٌح المباشر 

 

II.5. 1 .ًالترشٌح الجبه(Filtraion frontale) : 

عمودٌا على سطح الطبقة  (المحلول)ٌعرف بالترشٌح التقلٌدي وٌتمٌز ببساطته، حٌث ٌرد المائع 

لٌمر عبر المرشح فً نفس االتجاه تحت تأثٌر الضغط المطبق  فٌحدث تراكم للجزٌئات  (الشرٌحة)الرقٌقة 

التً أوقفها المرشح على سطحه مشكلة طبقة أخرى غٌر مرغوب فٌها ألنها تعٌق مرور السائل وتخفض 

هذا النوع من الترشٌح ٌعانً من مشكل انسداد مسامات األغشٌة بسرعة وخاصة فً حالة . من نسبة النفاذٌة

مٌاه الصرف الصحً و كذالك ٌستخدم كثٌرا على مستوى المخابر وهذا راجع لبساطة التركٌبة المستعملة 

بحٌث ال توجد هناك ضرورة تستدعً إعادة تدوٌر السائل المراد ترشٌحه و بالتالً ال داعً الستخدام 

 .  مضخة إذ ٌكفً وجود مصدر ضغط هٌدروستاتٌكً لتوفٌر القوة المحركة الالزمة لعملٌة الترشٌح
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 .نموذج توضٌحً لنمط الترشٌح الجبهً -  أ:II-12الشكل 
 [.62]تغٌر التدفق وسمك المادة المترسبة على سطح الطبقة -       ب   

 

 
II.5. 2 . ًالترشٌح العرض(Filtration tangentielle): 

بالتوازي، و بفعل  (الشرٌحة)فً هذا النمط من الترشٌح ٌجري المائع على سطح الطبقة الرقٌقة 

ٌستخدم هذا النوع من الترشٌح كثٌرا فً التنقٌة . الضغط المطبق ٌعبر جزء من المائع الطبقة الرقٌقة

، والشًء االٌجابً فً هذا (RO) و التناضح العكسً (NF) و التنقٌة النانومترٌة (UF)المٌكرونٌة الدقٌقة 

 النمط من الترشٌح مقارنة مع النمط األول هو أن الجرٌان المماسً للسائل  ٌحد من تراكم الجزٌئات على 

 [.62( ]II-13الشكل )سطح الشرٌحة و ٌقلل من خطر انسداد مساماتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نموذج توضٌحً لنمط الترشٌح العرضً -  أ:II-13الشكل 
 [.62]تغٌر التدفق وسمك المادة المترسبة على سطح الطبقة -       ب   
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.6.IIاألغشٌة الخزفٌة: 

 نظرا للتقدم السرٌع فً مجال الصناعة خالل العقدٌن الماضٌٌن ازداد طلب الماء الصالح للشرب         

، فتوجهت األبحاث نحو استعمال الترشٌح الدقٌق [63]بكمٌات هائلة من حٌث النوعٌة و الكمٌة 

(Microfiltration) والترشٌح الدقٌق (Ultrafiltration)والترشٌح النانومتري (Nanofiltration)  

 والحراري والمٌكانٌكً ، وتعد األغشٌة يعن طرٌق األغشٌة التً تمتاز باالستقرار الكٌمٌائ [66،64]

 التالً  II-3 والجدول  Titania   (TiO2 )Zirconia( ZrO2)الخزفٌة أحسن األغشٌة الحالٌة  ومن أهمها

 [.67]ٌبٌن لنا ممٌزات هذه األغشٌة 

 [.70-68] الخزفٌة TiO2وٌعتبر أندرسن  وزمالئه  الرواد فً صناعة أغشٌة أوكسٌد التٌتانٌوم 

 

 [.67] ٌبٌن ممٌزات هذه األغشٌة  II-3 الجدول
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1.6.III  أوكسٌد التٌتانٌومTiO2: 

أوكسٌد التٌتانٌوم عبارة عن مسحوق أبٌض رفٌع ٌوجد فً الطبٌعة فً شكل خام مرتبط فً الغالب بالحدٌد، 

  إلى ثالثة أنواع موضحة فً   TiO2ٌصنف . [71]ٌنقى حتى  ٌصبح صافً الشكل صالح لالستعمال 

 .II-14الشكل 

 
 
 
 
 
 

 .TiO2 [72] ٌوضح أنواع أكسٌد التٌتنٌوم  II-14:الشكل
 

 TiO2 [72.]بعض خصائص أنواع من  II 4-    الجدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المميزات

 

Rutile 

TiO2 

Anatase  

TiO2 

Brookit 

TiO2 

 g/mol 79.890 79.890 79.890الكتلة المولية  

Z 2 4 8 

 Quadr Quadr orthنوع التبلور 

a(A°) 4.5845 3.7842 9.184 

b(A°) - - 5.447 

c(A°) 2.9533 9.5146 5.145 

 25.738 136.25 62.07الحجم 

 Molar 18.693 20.156 19.377حجم 

g/cm3الكثافة   
 4.2743 3.895 4.123 
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 2.6. II ركونٌوم يكسٌد الزوأZrO2. 

  له الصٌغة عبارة عن مركب كٌمٌائًهوركونٌوم الذي ٌعرف أٌضاً باسم زركونٌا يكسٌد الزوأإن 

ZrO2لأللماس رخٌص  كبدٌل وٌستخدم فً مجال األحجار الكرٌمة أبٌض  وٌكون على شكل مسحوق بلوري

 بكثرة وتكون بنٌته التً جرت األبحاث علٌها خزفٌةركونٌوم من أحد أكثر المواد الي ٌعد أكسٌد الز.الثمن

وإلى النظام  ٌحدث تحول فً البنٌة إلى النظام البلوري الرباعً.  درجة حرارة الغرفةفي البلورٌة أحادٌة

أخرى إلى   عدة أكاسٌدكما أضٌفت. II-15كما هو موضح على الشكل عند رفع درجة الحرارة  المكعب

كسٌد اإلترٌوم ووأ (MgO) الزركونٌا من أجل تثبٌت األطوار الرباعٌة والمكعبة مثل أكسٌد المغنسٌوم

باإلضافة إلى أكاسٌد  (Ce2O3) كسٌد السٌرٌوم الثالثًووأ (CaO) كسٌد الكالسٌومووأ (Y2O3) الثالثً

ضعٌفة جدا مما مّكن من  ناقلٌة حرارٌة  )ركونيالز (ركونٌوم المكعبيكسٌد الزوٌمتلك أ  [.73] أخرى

 ومحركات فً المحركات النفاثة Thermal barrier coating استخدامه على شكل طالء الحاجز الحراري

 .ركونٌوميأكسٌد الزبعض خصائص   II-5 و ٌوضح الجدول وذلك كً تعمل عند درجات حرارة مرتفعة

 ركونٌوميأكسٌد الزٌوضح بعض خصائص   II-5جدول 

 ZrO2 الصٌغة الجزٌئٌة

 mol/g 123.22 الكتلة المولٌة

 مسحوق بلوري أبٌض المظهر 

 C° 2700 درجة انصهاره

 C °5000 درجة الغلٌان

 غٌر قابل الماء الذوبانٌة فً الماء

 

 

 

 

 

 .كسٌد الزركونٌوم الرباعً البنٌة البلورٌة أل:II-15الشكل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A#cite_note-evans-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A#cite_note-evans-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A#cite_note-evans-2
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
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 ٌحضر صناعٌاً من Baddeleyite.  ركونٌوم فً الطبٌعة على شكل معدن بادٌالٌتيكسٌد الزووجد أي 

 ركون وذلك بإجراء عملٌات غسٌل للمعدن وتنظٌفه منيركونٌوم والتً تؤلف معدن الزيسٌلٌكات الز

 . %99 تعطً مادة عالٌة النقاوة العملٌة هذه ،تكلٌسالالشوائب ثم بإجراء عملٌة 

 االستخدامات

 وفً مجال العزل الحراري ركونٌوم كمادة حاجبة للحرارةيكسٌد الزوٌستخدم أ. 

 لما ٌعرف عنه من صالبة ركونٌا فً صناعة سكاكٌن السٌرامٌكيٌستخدم الز. 

 والجسور،  من أجل بناء هٌاكل التٌجان  األسنانركونٌوم فً مجال التعوٌضاتيكسٌد الزوٌستخدم أ

 [74] . والتً تغطى فٌما بعد بالخزف

 له عام  بوضع براءة اختراع ركونٌوم ما قامت شركة أبليكسٌد الزومن االستخدامات الحدٌثة أل

حٌث أن استعمال  .ركونٌاي وذلك فً مجال تغلٌف أجهزة الهاتف المحمول بمادة الز2006

دون  ٌحّسن من انتقال أمواج الرادٌو ركونٌا بدال من أغلفة األلومنٌوميالسٌرامٌك المصنوع من الز

 [75].خارجً، بل ٌكون داخل الجهاز الحاجة الستخدام هوائً

 7. II تطبٌقات الترشٌح بواسطة الشرائح 

 .-II6ٌمكن تلخٌص بواسطة الشرائح الرقٌقة فً الجدول

  ٌوضح بعض مجاالت تطبٌق الترشٌح -II6الجدول

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A#cite_note-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A#cite_note-zirconiapatent-5
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II.8  محاسن ومساوئ تقنٌة األغشٌة فً االستخدام المستدام للمٌاه المعالجة: 

II.8.1  المحاسن  : 

  إن وجود وحدة األغشٌة(MF/UF )  ضمن محطة المعالجة ٌؤمن إعطاء المٌاه عند نهاٌة المعالجة
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 . جودة عالٌة مناسبة لكافة تطبٌقات إعادة استخدام المٌاه المعالجة

 سهولة التشغٌل و الصٌانة وعدم الحاجة لخبٌر ومتمرن لتشغٌلها. 

 ٌمكن أن توضع ضمن مبنى واحد وبالتالً فال داعً . ال تنتشر الروائح والضجٌج لصغر حجمها

لنقل المحطة بعٌدا عن المجمعات السكانٌة وعلٌه عدم الحاجة إلنشاء شبكات صرف تجمٌعٌة طوٌلة 

 .ومكلفة

II.8.2  المساوئ: 

تشكل ظاهرة االستقطابٌة عائقا كبٌرا أثناء عملٌة الترشٌح وهً ناتجة عن تراكم الجزٌئات الكبٌرة و 

الجزٌئات الغروٌة المحجوزة بواسطة مسامات الشرٌحة حٌث تزداد نسبتها مع مرور الوقت مما 

 .ٌؤدي إلى تشكٌل طبقة تتسبب فً انسداد الفراغات مما ٌقلل من نفاذٌة الشرٌحة

مدى تأثٌر ظاهرة االستقطابٌة على فعالٌة الشرائح حٌث ٌمكن تقسٌمه الى  II-61ٌوضح لنا الشكل 

 :قسمٌن 

  ٌتناسب فٌها التدفق طردٌا مع الضغط المطبق، وهو عبارة عن مستقٌم ٌمر  من المبدأ :  1القسم

 .مٌل هذا المستقٌم بطبٌعة و نفاذٌة كل شرٌحة

  عند زٌادة الضغط الى قٌم كبٌرة ٌصبح تركٌز الجزٌئات العالقة كبٌر، مما ٌؤدي إلى  :2القسم

تشكل طبقة من الترسبات تسمى طبقة االستقطاب، مما ٌعٌق نفاذ المحلول من خالل الشرٌحة حٌث 

ٌستقر التدفق عند قٌم حدٌة تتعلق بالضغط المطبق، طبٌعة وشكل الشرٌحة، سرعة جرٌان المحلل 

 .فً الشرٌحة، طبٌعة المحلول المعالج ودرجة الحرارة

 

 

 

 

 

 

 

 .تغٌر التدفق بداللة الضغط المطبق: II-61الشكل 

 

II.9 و دراستها ةتحضٌر األغشً  بعض طرق: 

صبحت أ لقد عرفت األغشٌة الخزفٌة التجارٌة تطورا سرٌعا خالل العشرٌتٌن األخٌرتٌن حٌث أنها 

فاستخدام األغشٌة الخزفٌة لها فوائد كثٌرة . [76]تستخدم بكثرة فً مٌادٌن شتى خاصة منها معالجة المٌاه 
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منها االستقرار الحراري والكٌمٌائً و مقاومة الضغط ومدة حٌاة طوٌلة وكذا خصائصها المتغٌرة ذاتٌا 

 كما أن هذه األغشٌة والتً هً عبارة عن طبقات رقٌقة ال ٌمكنها تحمل فرق الضغط المطبق علٌها .[77]

تتكون األغشٌة الخزفٌة أساسا  [.78]قوة المٌكانٌكٌة خالل عملٌة الترشٌح فهً توضع على حامل ٌوفر لها ال

[. 79]  ٌمكن تحضٌر هذه األغشٌة بعدة طرق.من حامل مسامً و شرٌحة أو حامل ومجموعة من الشرائح

 . أهم مراحل و تقنٌات تحضٌر العٌناتII  17–ٌلخص الشكل 

 لكن هناك طرٌقة ،(البثـق)الطرٌقة األكثر استعماال لتحضٌر حوامل أنبوبٌة الشكل هً طرٌقة االستخراج 

 .أخرى و تتمثل فً طرٌقة الطرد المركزي 
 

II..1.9   البثق(طرٌقة االستخراج (. 

عدة مٌادٌن صناعٌة و هذا راجع لبعض مٌزاتها والتً نذكر فً  تستخدم هذه التقنٌة بشكل واسع 

: منها ما ٌلً

 إمكانٌة الحصول على قطع خزفٌة ذات كثافة منتظمة و عالٌة .

 إمكانٌة الحصول على قطع خزفٌة ذات مقطع منتظم و لها شكل هندسً معقد. 

 [.79] قدرة إنتاجٌة كبٌرة و كلفة منخفضة 

II.2.9  طرٌقة الطرد المركزي: 

تشتٌته فً الماء و تحت فعل قوة الطرد  بلمادة األولٌةاٌتم التعامل فً طرٌقة الطرد المركزي مع مسحوق 

 المركزي ٌتم فصل المادة الصلبة عن السائل و ترسٌبها على جدار األسطوانة مكونة بذلك شكال أنبوبٌا

[79    .] 

 :نوعٌة العٌنات المحضرة حٌث نجدبتمتاز هذه الطرٌقة عن سابقتها 

  [. 79]سطح الحامل ٌكون أملسا و ناعما جدا

 [. 80] مجال توزٌع الفراغات ضٌق جدا

 فنوعٌة سطح الحامل هً التً تتحكم فً سمك الشرٌحة و السمك كما هو ،هاتان الخاصٌتان مهمتان جدا

و كلما   الشرٌحةمعروف له عالقة مباشرة بالنفاذٌة فكلما قل السمك ازدادت النفاذٌة و بالتالً زاد مردود

 .[80] بتحدٌد الجسٌمات التً ٌمكن فصلها  ذلك مجال توزٌع الفراغات  ضٌقا سمحكان
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II.3.9  تحضٌر األغشٌة باستخدام طرٌقة الصب: 

 القدم فً مجال الصناعة ذ تستخدم تقنٌة الصب لتحضٌر قطع خزفٌة معقدة الشكل، فهً معروفة من

بضع ( أغشٌة أو عدة غشاءأما فً مٌدان صناعة األغشٌة فقد تم استخدام هذه التقنٌة لوضع . الخزفٌة

 أهم مراحل هذه التقنٌة و التً نلخصها II 18–ٌبٌن لنا الشكل. [80] على سطح حامل مسامً (مٌكرونات

: فٌما ٌلً

 فً هذه العملٌة ٌتم تشتٌت المادة األولٌة فً الماء ثم إضافة مواد عضوٌة . تحضٌر محلول معلق

 المواد األولية
 

 تحضير المواد األولية
سحق،غربمة،خمط، )

 (…مزج

 تحضير القطع الخزفية

 المعالجة الحرارية

 مادة معمقة

 عجينة لدنة

 مسحوق جاف

ـ حقن المحمول وخالل عممية جريانه 
 .يشكل طبقة

ـ صب المحمول في حامل مسامي يعمل 
 .عمى امتصاص الماء

 .(بثق)ـ استخراج 
 .ـ تصفيح

 .ـ ضغط هيدروستاتيكي

 [.65 ] أهم مراحل وتقنيات تحضير قطعة خزفية : II-17 الشكل
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   ).مادة رابطة، مادة ملدنة(

 ًهذا األخٌر ٌعمل على امتصاص الماء بفعل القوى الشعرٌة و هذا ،صب المحلول فً حامل مسام 

. ٌؤدي إلى توضع المادة الصلبة على سطح الحامل و تشكٌل الغشاء

  ٌتم إخالء الحامل من (الزمنزٌادة ٌزداد مع هذا السمك )عند الحصول على السمك المناسب للغشاء 

. المحلول

  لٌجف (درجة حرارة الغرفة مثال) فً درجة حرارة عادٌة )الشرٌحة+ الحامل (وضع المرشح 

 .[80] ببطء ثم ٌعالج حرارٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء الحامل 

 مسحوق المادة األولية

المشتت + (ماء)إضافة السائل 
 الخمط+ 

 إضافة مواد عضوية رابطة

 معالجة حرارية

 محمول معمق

 [.80] أهم مراحل تحضير شريحة:II- 18الشكل 

 حامل أنبوبي الشكل

 صب المحمول

قوى 
 االمتساز

حامل 
 مسامي

محلول 
 معلق

 تجفيف

 الشريحة
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II.10 .بعض الخصائص األساسٌة والممٌزة للمرشحات: 

II.1.10 .المسامٌة وطرٌقة حسابها: 

 المسامٌة فً المرشحات بواسطة جهاز أعد خصٌصا لهذا العمل وٌسمى جهاز قٌاس المسامات ةٌتم دراس

 .( Porosimetre à mercure)الزئبقً 

مبدأ عمل .  تقنٌة البوروزٌماتر تسمح  أساسا بمعرفة المسامٌة فً العٌنات ومتوسط قطر المسامات المفتوحة

 .هذا الجهاز ٌعتمد على المٌزة األساسٌة للزئبق فهو الٌبلل المواد المتصل بها

اذا وضعت عٌنة مسامٌة فً وعاء به كمٌة من الزئبق فانه الٌتوغل فً مساماتها فلكً ٌنفذ فً العٌنة ٌجب 

 .تطبٌق ضغط

   Washburnالعالقة التً تربط الضغط ببعد المسامات أعطٌت من قبل 

Pr = 2σ.cosθ 

 .ٌعبر عنه باالنغسروم :  r: حٌث

       σ :             مقدار ثابتσ = 4.74*10-5N/m 

       θ :   هً زاوٌة التماس بٌن الزئبق والعٌنة ففً حالة األلومٌن مثالθ =142°. 

عمود الزئبق فً  (المكثفة)بالنسبة لحجم الزئبق الذي توغل فً فراغات العٌنة تتم معرفة حجمه بقٌاس سعة 

 .                  خلٌة القٌاس

                     Vp(mm3/g) = 10.18 (∑∆C/m )             

 .تمثل تغٌر السعة وهً مرتبطة بتغٌر حجم الزئبق خالل تغٌر الضغط : C∆:  حٌث

         m  : تمثل كتلة العٌنة. 

 

 نمط توزٌع الفراغات فً عٌنة خزفٌة وكذلك معلومات أخرى حول العٌنة المختبرة II-19ٌوضح الشكل 

مثل المسامٌة ومتوسط قطر المسامات ٌتم الحصول علٌها بواسطة الحاسوب الموصول بجهاز قٌاس 

 .Porosimetreالفراغات الزئبقً 
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 .نمط توزٌع المسامات فً عٌنة خزفٌة: II-19الشكل 

 
II.2.10 .نمط توزٌع المسامات فً األغشٌة: 

أو توزٌع  (أ.ت) فً الحالة العامة إلى ثالثة أصناف، توزٌع أحادي المسامات     ٌمكن تصنٌف نمط توزٌع 

 البٌانً لهذا التوزٌع عبارة عن منحنى غوصً، لوٌكون التمثً. [80] (م.ت)أو توزٌع متعدد  (ث.ت)ثنائً 

، فالمجال [80] ضٌقا  كان التوزٌع أحسن وكلما قل عرض المنحنى أي كلما كان مجال توزٌع الفراغات

الضٌق ٌعنً أن المسامات لها أبعاد متقاربة أي هناك تجانس فً التوزٌع ومثل هذا التوزٌع مهم جدا و 

، وأهمٌته تكون أكبر فً الشرٌحة الفعالة (أ- II-20الشكل )مرغوب فٌه سواء فً األغشٌة أو فً المساند

ألنها هً التً تتحكم فً عملٌة الفصل و درجة االنتقائٌة، فطبقة رقٌقة بفراغات متجانسة تكون لها عتبة 

فعلى سبٌل المثال، إذا كان لدٌنا محلول به عدة أصناف من الجزٌئات ذات . قص دقٌقة ومستوى فصل محدد

أحجام مختلفة وأردنا تمرٌر نوع معٌن من الجزٌئات وفصل الباقً فمجال توزٌع الفراغات هو الذي ٌتحكم 

فً درجة الفصل فإذا كان المجال واسعا كان مجال التمرٌر واسعا أٌضا أي أن المحلول الذي تم ترشٌحه به 

عدة أصناف من الجزٌئات بنسب متغٌرة وإذا كان المجال ضٌقا فعدد األصناف المرشحة ٌنخفض ونسبتها 

 .فً المحلول المرشح تزداد

وتمثٌله البٌانً عبارة عن زوج لمنحنى غوص  (ث.ت)الصنف الثانً من التوزٌع هو التوزٌع الثنائً 

، مثل هذا التوزٌع ٌدل على وجود قسمٌن من المسامات قسم أبعاد فراغاته تتوزع فً مجال  (وجود قمتٌن)
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  معٌن له قٌمة متوسطة معٌنة وقسم ثانً أبعاد فراغاته تتوزع فً مجال ثانً له قٌمة متوسطة أخرى

 . ومثل هذا التوزٌع للمسامات غٌر مرغوب فٌه فً المساند و فً األغشٌة ( بII-20الشكل )

وتمثٌله البٌانً ٌكون على شكل مجموعة من  (م.ت)الصنف الثالث من التوزٌع هو التوزٌع المتعدد 

أو المتداخلة فٌما بٌنها وهذا التوزٌع ٌدل على وجود عدة  (ـ جII-20الشكل )المنحنٌات الغوصٌة المتتابعة 

 . أقسام من المسامات وهو غٌر مرغوب فٌه على اإلطالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمط توزٌع الفراغات أنواع :II-20الشكل 

 

 
II.3.10 . (درجة التوقٌف)نسبة االنتقائٌة: 

 (...أمالح، جزٌئات ماكرونٌة، حبٌبات)انتقائٌة شرٌحة بالنسبة لعنصر ما تعرف على أساس نسبة المادة 

 . TRوتعرف بالمعامل  [71]التً تم توقٌفها  

  100.1100.%
00

0




















 


C

C

C

CC
TR PP 

C0 : التركٌز االبتدائً للعنصر فً المحلول. 

Cp :  (النافذ من الغشاء)تركٌز العنصر فً المحلول المرشح. 

 

II.4.10 . عتبة القص(SC): 

هذا . (II-20الشكل )  %95تمثل الوزن المولً ألصغر الجزٌئات التً أوقفتها الشرٌحة بنسبة ال تقل عن 

 وٌمٌزها عن باقً األغشٌة وٌعبر عن إحدى خواصها (UF)المفهوم ٌخص شرائح التنقٌة المٌكرونٌة الدقٌقة 

  .(Da = 1 g/mole 1)وال ٌعنً شٌئا بالنسبة ألغشٌة األسموز العكسً وتقاس عتبة القص بوحدة الدالتون 
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أبعاد وشكل :  الشرٌحة لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة منهامساماتعتبة القص لها عالقة مباشرة بأبعاد 

لذالك فعتبة القص تعد معٌارا نسبٌا لكنه . [80]الخ …وشحنة الجزٌئات المرشحة وكذالك ضغط الترشٌح 

 . مهم وٌستعمل كثٌرا فً التطبٌق وهذا للتمٌٌز بٌن الشرائح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.80] تغٌر نسبة التوقٌف بداللة الكتلة المولٌة لبعض الجزٌئات :II-21الشكل 

II.5.10 .الـنفاذٌة: 

 عملٌا نحصل على النفاذٌة بحساب النسبة بٌن التدفق وفرق الضغط بٌن جهتً الشرٌحة 

1......
P

A





 

 . S وسطح الشرٌحة Q على أنه النسبة بٌن حجم السائل المرشح وٌعرف التدفق 

2.......
S

Q
 

 نجد1 فً العالقة 2بتعوٌض العالقة 

SP

Q
A

.
 

 : ٌسمى معامل النفاذٌة وهو مٌل المستقٌم الذي ٌمثل الدالةkعملٌا نفاذٌة شرٌحة معٌنة ٌعبر عنها بمقدار 

 Pf  

 

II.6.10 .تأثٌر درجة الحرارة فً النفاذٌة: 

إذا اعتبرنا أن درجة الحرارة لٌس لها تأثٌر كبٌر فً بنٌة الشرٌحة فان نفاذٌة الشرٌحة تتناسب عكسا مع 

 [. 80]لزوجة السائل المرشح 
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على سبٌل المثال إذا كان السائل المرشح هو الماء، فمع ارتفاع درجة الحرارة تنخفض لزوجته بالتالً تزداد 

. نفاذٌته

 

II.7.10 .مقاومة شرٌحة: 

 تعرف على أنها المقاومة التً تبدٌها الشرٌحة لجرٌان السائل  (Rm ) المقاومة الهٌدرولٌكٌة لشرٌحة

 [.80]المرشح عبرها وهً مقلوب النفاذٌة 

Q

PS

A




.1R ;m 

 ٌسمح لنا بالتعبٌر عن   Poiseuilleإذا اعتبرنا مسامات الشرٌحة اسطوانٌة الشكل و مستقٌمة فان قانون 

  .المقاومة الهٌدرولٌكٌة للشرٌحة بالعالقة 

4m; ..
8R

rn


 

 .ٌمثل سمك الشرٌحة: حٌث    

    n :عدد الفراغات فً وحدة السطح. 

            r :قطر الفراغات. 

 [.69]  نحصل على النفاذٌة ةبأخذ مقلوب العالقة السابق





8
..A

4rn
 

 .هذه العالقة تبٌن لنا أن النفاذٌة تتناسب طردا مع نسبة وأبعاد مسامات الشرٌحة وعكسا مع سمكها
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اللماا ااألللي أل اللطر  :  الفصل الثالث

 التجطيبلي

 
 
 
 

 وصف والتعرٌف على أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 :نتناألل في هذا الفصل مايلي
  طر التتللل ألالللاا اللمتتللي في  تحيح  تع   -

  .....Xاللصاائ  التتللل  بأتي  
 . أل التتطيف  بهم ااجهزة أل اللماا اللمتتلليالمصف -
التلطر  لل ملتلف اللطر التجطيبلي اللتبتي لتتحلط   -

 .اللمانح
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. IIIمقدمة : 

      نتطرق فً هذا الفصل لدراسة المواد األولٌة المستخدمة فً تحضٌر المساند الخزفٌة، حٌث سنتناول 

 :مجموع التحالٌل التً تم إجراؤها على العٌنات والمتمثلة أساسا فً

التحلٌل الكٌمٌائً والتحلٌل بواسطة األشعة السٌنٌة والتحلٌل الحراري الكتلً والتفاضلً لمعرفة مختلف 

الظواهر الحادثة واألطوار الناتجة أثناء المعالجة الحرارٌة، كما سنتطرق إلى مختلف الطرق التجرٌبٌة 

المتبعة فً تحضٌر العٌنات بنوع من التفصٌل، و فً األخٌر نعرج على بعض األجهزة المستعملة ومبدأ 

 .عملها

 تم الحصول علٌهما من نفً بحثنا هذا تم تحضٌر الحوامل انطالقا من مادتً الكاوالن والكالسٌت اللتا  

 .والٌتً  قالمة وقسنطٌنة  على الترتٌب 

 

.1.III دراسـة المـواد األولٌـة  

 

 .1.1.IIIلكـاوالن  ا(DD3) 

     ٌعتبر الكاوالن فً بحثنا هذا المادة األولٌة األساسٌة لتحضٌر المساند، تم الحصول علٌها من جبل دباغ 

 . g/Cm3 2.6، تمتاز بلونها الرمادي وكتلتها الحجمٌة التً تقدر بحوالً (ضواحً مدٌنة قالمة)

   تكتسً عملٌة تحضٌر مسحوق الكاوالن أهمٌة كبٌرة لما لها من تأثٌر على جودة المساند، ولهذا الغرض 

 .تم إعطاء عناٌة كبٌرة للمسحوق

 

.1 .1. III1.دراسة مسحوق الكاوالن  

صورة بالمجهر االلكترونً الماسح للبنٌة المرفولوجٌة للكاوالن و كذلك نمط توزٌع III. 1ٌوضح لنا الشكل 

 : حبٌبات المسحوق الذي تم الحصول علٌه باستخدام جهاز من نوع

  (Particle Sizing System, Inc.Santa Barbara, Cali., USA. Model 770AccuSizer) 

، أما μm 0.8 ٌقدر بحوالً (دون الكلسنة)أن متوسط قطر حبٌبات الكاوالن  (أ)حٌث نالحظ من الشكل 

 .(ب) الشكل μm 1.21متوسط حبٌبات الكاوالن المكلسنة فقدر بحوالً 

 : سبب هذه الزٌادة الطفٌفة فً متوسط قطر حبٌبات الكاوالن بعد الكلسنة ٌمكن ارجاعه إلى ماٌلً

-C° 400)إن أول مرحلة فً سالسل التحوالت الكاوالن هو التفاعل الماص للحرارة الواقع فً المجال 

600 °C) ىوالذي ٌعود الى خروج الماء الداخل فً تركٌب الكاوالن واحتراق المواد العضوٌة، وال تبق 

 .سوى حبٌبات المادة األولٌة لمركب الجدٌد مٌتاكاوالن
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 .عند عملٌة الكلسنة تزداد مساحة التالمس بٌن الحبٌبات التً تلتصق ببعضها فتنمو وعلٌه ٌزداد قطرها

 [81]البنٌة المرفولوجٌة لحبٌبات مسحوق الكاوالن والتً هً على شكل عصً  (ج)ٌوضح الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نمط توزٌع أبعاد حبٌبات المسحوق قبل عملٌة الكلسنة(أ): 1ـIIIالشكل

 . نمط توزٌع أبعاد حبٌبات المسحوق بعد عملٌة الكلسنة(ب)

 .DD3صورة بالمجهر االلكترونً الماسح للبنٌة المرفولوجٌة للكاوالن  (ج)

 

.1 .1.III2 . التحلٌل الكٌمٌائً للكاوالن(DD3) 

لقد استخدمت األشعة السٌنٌة لمعرفة التركٌب الكٌمٌائً وكذلك النسب الوزنٌة لمختلف العناصر الداخلة فً 

  النتائج المبٌنة DD3 للكاوالن  أعطى التحلٌل الكٌمٌائًتركٌب المواد األولٌة المستعملة فً هذا البحث وقد

  .III.1 فً الجدول
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 .[88 ](DD3) التركٌب الكٌمٌائً للكاوالن III. 1الجدول 

 

 والسٌلٌس 37.49% بنسبة  (Al2O3)من خالل هذه النتائج  تظهر أن الكاوالن مكونة أساسا من األلومٌن 

(SiO2)  مع وجود بعض الشوائب 45.90  %بنسبة Fe2O3 ، MnOو CaO. 

أن الكاوالن تتكون من ثالثة  (III-2)كما تبٌن نتائج التحلٌل الكٌمٌائً للعناصر الموضحة على الشكل 

 ، ونشٌر إلى أن الخط الموافق (O) و األكسجٌن (Al) و األلمنٌوم (Si)عناصر أساسٌة وهً السٌلٌسٌوم 

 . للبالتٌن راجع إلى استخدام هذا األخٌر لتكسٌة سطح العٌنة

 

 

 

 

 

 

 . التركٌب الكٌمٌائً لمسحوق الكاوالن:III-2الشكل 

 

.1.1.III3 .تحلٌل الكاوالن بواسطة انعراج األشعة السٌنٌة: 

 مخطط حٌود األشعة السٌنٌة لمادة الكاوالن، وكما هو موضح على الشكل فمعظم III-3ٌبٌن الشكل 

 .[81]( DD3)االنعراج تابعة لمادة الكاوالن خطوط 

 .SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 K2O Na2O CaO MgO MnO I. L األكسٌد

النسبة 
 (%)الوزنٌة 

45.90 37.49 0.44 0.40 0.41 0.07 0.41 0.01 1.52 16.5 
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 .طٌف انعراج األشعة السٌنٌة لمادة الكاوالن: III-3الشكل 

 

.1.1.III4 .تحلٌل الكاوالن بوسطة األشعة تحت الحمراء 

 تمت الدراسة باستعمال مطٌافٌة األشعة تحت الحمراء، حٌث تم استخدام المجال الطٌفً 

(400-4000 Cm-1) واستعملت مادة البوتاسٌوم (KBr) ًكمادة مشتتة، فتحصلنا على الطٌف الموضح ف 

 :، الذي ٌمكننا أن نمٌز مجموعة من عصابات االمتصاص نلخصها فً الجدول التالً( III-4)الشكل 
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  عصابات االمتصاص للكاوالنIII. 2الجدول  

 المرجع العصابة V (Cm-1) التردد

522.89 Si-O-Al [82] 

673.79 Al-OH [82] 

749.25 Al-OH [82] 

798.49 Al-OH [82] 

915.51 Al-OH-Al [82] 

1013.55 Si-O-Si [82] 

1126.51 Si-O [82] 

1428.31 SiO [82] 

2360.34 H2O [82] 

3637.52 H-O [82] 

3702.58 H-O [82] 

 

 :عصابات االمتصاص للكاوالن بعد عملٌة الكلسنة 

  عصابات االمتصاص للمٌتاكوالنIII. 3الجدول 

 المرجع العصابة V (Cm-1) التردد

549.29 Si-O-Al [83] 

874.65 Si-O [83] 

906.73 Al-OH-Al [83] 

1040.39 Si-O [83] 

1506.29 Si-O [83] 
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 .طٌف امتصاص األشعة تحت الحمراء لمسحوق الكاوالن :III4–الشكل 

 

 

 C °600 بعد عملٌة الكلسنة عند طٌف امتصاص األشعة تحت الحمراء لمسحوق الكاوالن :III5–الشكل 
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.1.1.III5 . ًالتحلٌل الحراري التفاضل(DSC)  ًو الكتل(TGA) 

لمعرفة التحوالت الحاصلة للكاوالن  أثناء المعالجة الحرارٌة، قمنا بإجراء التحلٌل الحراري 

 (.  TGA) و التحلٌل الحراري الكتلً(DSC)الكالومتري 

   بــوقد تم استخدام سرعة تسخٌن تقدر،  التحلٌل الحراري للكاوالنى منحن(III.6) ٌبٌن الشكل

°C/min  10. 1200 نالحظ أن نسبة الضٌاع الكتلً للكاوالن من درجة حرارة الغرفة وإلى غاٌة °C 

 :، و عملٌة فقدان الوزن تمت خالل ثالثة مراحل 27.80   %تقدر بـ

 60تفاعل ماص للحرارة عند درجة الحرارة : المرحلة األولى °C .ٌرجع إلى خروج ماء الرطوبة . 

 231تفاعل ماص للحرارة عند درجة الحرارة : المرحلة الثانٌة °C . ٌرجع إلى احتراق المواد

 . العضوٌة 

 486تفاعل ماص للحرارة قمته تقع عند درجة الحرارة : المرحلة الثالثة °C  . ٌعود فقدان الكتلة

وفق المعادلة المنمذجة لهذا   الداخل فً التركٌب الكٌمٌائً للكاوالن نفسها2H2Oإلى خروج الماء 

 :التحول

 

 

 

وتفاعل أخر ( سابقة الذكر)حدوث أربعة تفاعالت، ثالثة ماصة للحرارة  (  DSC)كما ٌوضح منحنى

، وهو نقطة خالف العدٌد من الباحثٌن  C° 993.82 ناشر للحرارة الذي ٌظهر عند درجة الحرارة 

 . [52،81]وٌعود حسب بعضهم إلى بداٌة تشكل الملٌت وحسب البعض األخر إلى  تشكل السبٌنال 
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 (.DD3) للكاوالن (TGA + DSC) التحلٌل الحراري :III. 6الشكل 

 
2.1.III . كاربونات الكالسٌومCaCO3 

  
تم الحصول علٌها من محجرة بونوارة بضواحً مدٌنة قسنطٌنة، حٌث تلعب كربونات الكالسٌوم فً  

هذا البحث دورا أساسٌا فً تحضٌر المساند الخزفٌة، ألنها تساعد على الحصول على حوامل مسامٌة بعد 

وهً عبارة عن مسحوق ذو لون أبٌض ناصع، تقدر كتلتها الحجمٌة بحوالً      . المعالجة الحرارٌة

g/cm3 2.68 من الكثافة النظرٌة98.90%  وهذا ما ٌعادل . 

 

.2.1.III1.دراسة مسحوق الكالسٌت  
 وكذا نمط (CaCO3) البنٌة المرفولوجٌة لحبٌبات مادة كاربونات الكالسٌوم III.7ٌوضح الشكل 

 .μm 4.81توزٌع أبعاد حبٌباتها و التً ٌقدر متوسط قطرها بحوالً 
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 .(CaCO3) نمط توزٌع أبعاد حبٌبات المسحوق لكاربونات الكالسٌوم (أ): 7ـIIIالشكل

 .(CaCO3) صورة بالمجهر االلكترونً الماسح توضح البنٌة المرفولوجٌة لكاربونات الكالسٌوم (ب) 

 

2.2.1. III التحلٌل الكٌمٌائً لكاربونات الكالسٌوم (CaCO3): 

. IV-3 المكلسنة النتائج المبٌنة فً الجدول(CaCO3)لقد أعطى التحلٌل الكٌمٌائً لكاربونات الكالسٌوم 

 . التركٌب الكٌمٌائً لكاربونات الكالسٌوم  المكلسنةIII4–الجدول 

 P2O5 Al2O3 SiO2 K2O CaO SrO Cl SO3 األكسٌد

 النسبة الوزنٌة
(%) 

0.006 0.088 0.145 0.007 99.692 0.013 0.037 0.011 

 

 

.3.2.1.III انعراج األشعة السٌنٌة  

 بعد تحلٌلها باالستعانة ببطاقات تعرٌف العناصر IV -8 السٌنٌة الموضحة فً الشكلةبٌنت نتائج حٌود األشع

A.S.T.M أن كل خطوط االنعراج تابعة لكربونات الكالسٌوم، كما أنه ٌوجد تطابق تام مع طٌف انعراج 

، وهذا ٌدل على  99.89% األشعة السٌنٌة لكربونات الكالسٌوم المخبرٌة والتً تصل درجة نقاوتها إلى 

 .[81،84،85 ]نقاوتها
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 .(CaCO3) لكربونات الكالسٌوم λkα Cu) (طٌف انعراج األشعة السٌنٌة  :III8–الشكل 

 

.4.2.1.III تحلٌل كربونات الكالسٌوم CaCO3) ( بوسطة رامان Raman 

أيه يمكه أن وميز العصابات . (CaCO3)لكربونات الكالسٌوم  (Raman) أطٌاف رامان III9–ٌمثل الشكل 

 .[86]ألساسية  للكالسيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .(CaCO3)طٌف رامان لكربونات الكالسٌوم  :III9–الشكل 
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.4.2.1.III تحلٌل كربونات الكالسٌوم CaCO3) (سطة األشعة تحت الحمراءا بو 

أيه يمكه أن وميز طٌف امتصاص األشعة تحت الحمراء ذات تحلٌل فورٌٌه  III10– ٌوضح الشكل 

عة مه عصابا اإلمتصا األساسية  التي يوضحها  :III5– الجدول مجمو

  عصابات االمتصاص لكربونات الكالسٌوم III. 5الجدول 

 المرجع العصابة V (Cm-1) التردد

 [87] اهتزازات الثىى للكالسيث   791.5

880.55 CO3 [87] 

11403.78 O-C-O [87] 

1794.83 C=O [87] 

 

 

 .(CaCO3)طٌف امتصاص األشعة تحت الحمراء لكربونات الكالسٌوم  :III10–الشكل 
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5.2.1.III .ًالتحلٌل الحراري التفاضل(DSC) ًوالكتل (TGA) لكربونات الكالسٌوم  
 . لكربونات الكالسٌوم (TGA) والكتلً  (DSC)منحنى التحلٌل الحراري التفاضلً ll-IIIٌبٌن الشكل 

 و هً نسبة معتبرة، سبب هذا النقصان ٌعود إلى 44 % نسبة الضٌاع الكتلً بعد المعالجة الحرارٌة تقدر ب

 والذي ٌعبر عن تفكك C 740°، وهذا ماٌثبته التفاعل الماص للحرارة الذي ٌقع فً حدود CO2خروج غاز 

 .[81] وفق المعادلة المنمذجة لهذا التحول  CO2  و تحررغازكربونات الكالسٌوم

 

 

 

  لكربونات الكالسٌوم المستعملة(TGA) والكتلً (DSC)التحلٌل الحراري التفاضلً :III-11الشكل 
(CaCO3). 
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3.1.III .اإلضـافـات 

لغرض تحسٌن خواص المرونة وقابلٌة التشكٌل للعجٌنة الخزفٌة تم إضافة بعض المواد العضوٌة وتتمثل فً 

 Méthocel. و Améjel: كل من

 

III.2الطرق التجرٌبٌة واألجهزة المستعملة : 

III.2..1السٌنٌة ة األشع (RX) 

أما . توجد طرٌقتان أساسٌتان، األولى تعرف بطرٌقة دٌباي شرر وٌتم فٌها تسجٌل الطٌف على فلم حساس

 . الطرٌقة الثانٌة فهً دقٌقة فً معلوماتها وٌتم التسجٌل فٌها باالستعانة بعداد خاص

حٌث ٌوصل هذا األخٌر بجهاز رسم ٌقوم برسم مخطط األنعراج، تسمح هذه التقنٌة بتأشٌر خطوط اإلنعراج 

  حسب قانون براغ (dhkl)الحادثة، معرفة الفاصلة  

 معرفة المركب الموافقة لخطوط الثالثة األكثر شدة لكل ن ٌمك(A.S.T.M)وعلٌه انطالقا من بطاقات 

 .[88]طورأو عنصر

  والطول الموجً Bruker-Siemans لشركة D8-Advancedجهاز األشعة السٌنٌة المستخدم من نوع 

 .CuKهو 

 
III.2.2 . مطٌافٌةRaman 

 تستخدم عادة فً الكٌمٌاء  الن الترددات على عالقة بالروابط الكٌمٌائٌة و تماثل  Ramanمطٌافٌة 

هذه الطرٌقة مكملة لمطٌافٌة  وتعتبر .الجزٌئات، هذه األخٌرة تحدد خصائص التركٌب الجزٌئً و بنٌة المواد

 .األشعة تحت الحمراء مما ٌنتج لنا فرص دراسة اةضاع الترددات فً المواد

مبدأ عمل هذه المطٌافٌة هو تركٌز حزمة من الضوء أحادي اللون  على العٌنة المراد دراستها حٌث ٌتم 

تحلٌل الضوء المنتشر الذي تم جمعه باستخدام عدسة أخرى و من ثم إرساله إلى مستوحد اللون 

(monochromateur)  بواسطة الكاشف لقٌاس شدته: 

monocanal type photomulticateur ou CPM,  multicanal type CCD)) 

 :المستعملة أثناء تحلٌل العٌنات هًالتجرٌبٌة الشروط ، Sentrra- Brukerالجهاز المستعمل من نوع 

ستطاعة تقدر اال و cm-1 2000 إلى 50، مجال المسح أو التحلٌل من 532nmالتحرٌض هو  طول موجة

 . مٌلً واط20بـ 
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III.3.2. ًالتحلٌل الحراري التفاضل(DSC)  ًوالكتل (TGA) 

ٌقوم مبدأ التحلٌل الحراري التفاضلً على الكشف أو قٌاس كمٌة الحرارة الممتصة أو المنبعثة من         

أي تحول طوري أو  ، حٌث أن[70]العٌنة عند حدوث تحوالت فٌزٌائٌة أو كٌمٌائٌة أثناء المعالجة الحرارٌة

عملٌة تبلور أو تفاعل كٌمٌائً أو خروج للماء أوثانً أكسٌد الكربون أو تغٌر آخر ٌحدث فً العٌنة ٌكون 

 أو امتصاص الحرارة، و عندها ٌتم تسجٌل الفرق فً درجة الحرارة بٌن العٌنة المدروسة و ثمصدرا النبعا

 الحرارٌة لبعض الخزفٌات تؤدي إلى ةعٌنة أخرى خاملة تستخدم كشاهد، و من هذا المنطلق فان المعالج

نقصان فً كتلتها، و هذا النقصان ٌعود إلى احتراق مواد عضوٌة أو تفكك بعض المركبات الكربونٌة أو 

 .خروج ماء الرطوبة أو الماء الداخل فً تركٌب هذه المواد الخزفٌة

خالل  (نقصان كتلة العٌنة)من جهة أخرى فان التحلٌل الحراري  الكتلً ٌسمح بتحدٌد الكتلة الضائعة 

المعالجة الحرارٌة، و تشكل قٌم درجات الحرارة المقابلة لمناطق الضٌاع الكتلً معلومات مكملة لتلك 

المحصل علٌها بواسطة التحلٌلً الحراري التفاضلً، فً الغالب ٌكون من األحسن رسم مشتق المنحنى كون 

المعلومات التً ٌمكن استخالصها تكون أكثر فائدة لكون هذا األخٌر ٌمثل سرعة فقدان الكتلة بداللة درجة 

الحرارة و هذا ٌسمح بتحدٌد المناطق الحساسة و التً ٌجب اخذ بعض االحتٌاطات بشأنها خالل المعالجة 

 .[89 ]الحرارٌة للعٌنة

 

III.24. . مطٌافٌة األشعة تحت الحمراء بتحوٌل فوري(FTIR) 

تعتبر مطٌافٌة األشعة تحت الحمراء من الطرق األساسٌة فً دراسة المواد، فهً تمكننا من التعرف         

على بنٌة المواد المدروسة من دون التأثٌر على خصائصها، تعتمد على دراسة األطٌاف الممتصة من طرف 

 ، المجال الغنً بالمعطٌات فً المٌدان التطبٌقً هو µm 300 و µm 0.7العٌنة، و ٌنحصر مجالها بٌن 

 .( µm 50 و µm 0.7)المجال المتوسط 

تتكون المادة من جزٌئات والتً بدورها تتشكل من ذرات ترتبط فٌما بٌنها براوبط كٌمٌائٌة ذات اهتزازات 

مركزٌة، لذا ٌمكن تشبٌه الجزٌئات بمجموعة هزازات توافقٌة، هذه الهزازات تملك تردد رنٌن ناتج عن 

االضطراب بجوار حالة االستقرار، مطٌافٌة األشعة تحت الحمراء تسمح بمعرفة و دراسة هذا النوع من 

 .تاالهتزازا

إذا خضعت العٌنة لطٌف كهرومغناطٌسً ٌشمل مجال األشعة تحت الحمراء وكان تردد الحقل 

الكهرومغناطٌسً المحتوى فً الطٌف ٌساوي طٌف االهتزاز لجزٌئات المادة ٌحدث امتصاص للطاقة، ما 

 .[90 ]ٌجعلها تنتقل من مستوى طاقة االستقرار إلى مستوى طاقً آخر
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 .تحلٌل طٌف األشعة النافدة تسمح بمعرفة عصابات االمتصاص الحادثة عند أطوال موجبة معٌنة

 .  (Shimadzu 8400 s)جهاز مطٌافٌة األشعة تحت الحمراء المستخدم هو من نوع 

 

III.25. . المجهر االلكترونً الماسح(MEB) 

 لمجهر االلكترونً الماسح، و الذي ٌقوم مبدأه على مللتعرف على البنٌة المرفولوجٌة للعٌنات قمنا باستخدا

، [88]إرسال حزمة الكترونات على العٌنة، تسمح لنا بالحصول على صورة مفصلة لسطح العٌنة المدروسة

و بما أن العٌنات المدروسة عازلة كهربائٌا ٌتم تغلفها بطبقة رقٌقة من البالتٌن إلكسابها ناقلٌه تسمح لنا 

 .بالحصول على الصور المطلوبة

 

III.26. .اختبار النفاذٌة 

 :التركٌبة المستعملة فً اختبار النفاذٌة موضحة فً الشكل التالً

 
 رسم تخطٌطً مبسط ٌوضح التركٌبة المستعملة فً اختبار النفاذٌة : III-12الشكل

 

III.27. .اختبار الثنى ذو الثالثة نقاط 

 تملك الخزفٌات فً درجة الحرارة المنخفضة معامل مرونة مرتفع و أما مجال اللدونة عند هذه المواد 

غائب ،ٌمكن القول إن سلوكها خطً حتى االنكسار، و هدا بسبب قوة رابطتها الكٌمٌائٌة، حٌث هذه األخٌرة 

ال تسمح بانزالق المستوٌات البلورٌة بالنسبة لبعضها البعض كما فً المعادن، لذلك الخزفٌات بصفة عامة 

 . (القوة الالزمة لخلق تشوه فً العٌنة اقل من القوة الالزمة لكسرها)مواد قصفة 

تشوه، حٌث ٌتم تطبٌق قوة على العٌنة /      ٌقوم مبدأ اختبار الثنً ذو الثالثة نقاط على قٌاس الثنائٌة قوة

 رسم تخطٌطً مبسط لجهاز اختبار III-13عن طرٌق كاشف ٌتم تسجٌل قٌمة التشوه الناتج وٌوضح الشكل 

 .الثنى
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 .رسم تخطٌطً مبسط لجهاز اختبار الثنً: III-13الشكل 

 

III.28. .حساب المسامٌة 

باإلضافة للخواص السابقة الذكر هناك معلومات أساسٌة أخرى ٌجب معرفتها وهً مسامٌة ومتوسط قطر 

المسامات فً العٌنة فالخاصٌة األولى لها تأثٌر مباشر على النفاذٌة أما الثانٌة فهً التً تتحكم وتحدد أبعاد 

هذٌن الخاصٌتٌن أو المٌزتٌن  تتم دراستها بواسطة جهاز .  التً ٌمكن فصلها بواسطة هذا المرشحتالجزٌئا

الجهاز المستعمل فً هذا البحث من نوع . أعد خصٌصا لهذا العمل وهو جهاز قٌاس الفراغات الزئبقً

porosimètre à mercure (Micromeretics Autopore II 9220))) . الشكل وٌوضحIII-14 خلٌة 

 .جهاز قٌاس الفراغات الزئبقً

 

 

 

 

 

 

 خلٌة جهاز قٌاس الفراغات الزئبقً :III-14الشكل 
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III 2..9. المرئٌة  ومطٌافٌة األشعة فوق البنفسجٌة 

المرئٌة لقٌاس االمتصاصٌة أو الكثافة الضوئٌة لمادة و تستعمل مطٌافٌة األشعة فوق البنفسجٌة 

عالوة على ذلك، عندما ٌكون تركٌز هذا . عادة المادة المدروسة هً عبارة عن محلول كٌمٌائٌة معٌنة، و

.  حدده قانون بٌر المبرتالذيتص الضوء  ٌم  األخٌرالنوع عالً فان هذا 

 تنص ،Kubelka-Munkتسمى أٌضا طرٌقة  (Mode réflexion diffuse)نمط االنعكاس المنتشر 

هً الصغر لطبقات العٌنة، حٌث ٌتم الحصول على اعلى أن العمق المتن Kubelka-Munkنظرٌة 

 لطبقة عند طول موجة معٌن، حسب عالقة k معامل االمتصاص  R ترابط بٌن االنعكاسٌة المطلقة و

Kubelka-Munk[ 54.] 

 

 

 

 االنقراض extinction  هو معامل،  (ٌتعلق بالحجم و أشكال الجزٌئات ) ٌمثل معامل االنتشار S حٌث

 .JASCO ILN-725-V-676  نوع الجهاز المستعمل من نوع .تركٌز المولًال هو cالمولً و 

 

III 2..10 . جهاز الـPH متر  

ٌّة درجة الحموضة  )داة إلكترونٌة تستعمل لقٌاس األّس الهٌدروجٌنًهو عبارة عن أ ٌّنا (أو القاعد  . لسائل مع

 

 

 

 

 

 

 . متر PHرسم تخطٌطً مبسط لجهاز الـ: III-15الشكل 
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III.3. الطرق المتبعة فً تحضٌر المساند 
نظرا لهشاشة بنٌة الشرٌحة، وعجزها عن مقاومة الضغط المطبق علٌها خالل عملٌات الترشٌح مما 

 ٌتطلب وضعها أو تركٌبها على مساند ٌوفر لها القوة المٌكانٌكٌة الالزمة لمقاومة اإلجهادات الخارجٌة 

، ولكً تتم عملٌة الترشٌح بشكل جٌد ٌجب أن ٌكون لهذا المسند نفاذٌة  أعلى من نفاذٌة الشرٌحة [91،92]

التً توضع علٌه حتى ال ٌعٌق جرٌان المادة المرشحة التً نفذت من خالل الشرٌحة، كما أن هناك بعض 

الخواص التً ٌجب أخذها بعٌن اعتبار، كسمك المساند ونسبة الفراغات بها، حٌث كلما كان السمك ضعٌف 

أما فٌما ٌخص نسبة المسامات فً  ، mm[ 93] 2 و 1 السمك المثالً ٌتراوح  بٌن كان التدفق أفضل،

الحامل فكلما كانت كبٌرة كلما كانت أحسن أما أبعادها فٌجب أن تكون مناسبة حتى ال تطرح مشاكل خالل 

 .عملٌة وضع  الشرٌحة كما ٌجب أن تكون للمساند خواص كٌمٌائٌة وحرارٌة مناسبة كذلك

         (SiC)و كربٌد السٌلٌسٌوم  (Al2O3)المساند الخزفٌة المتداولة حالٌا تحضر من مواد مثل األلومٌن 

-94 ](3Al2O3.2SiO2)والمٌلٌت  ((SiO2والسٌلٌس  ((2MgO.2Al2O3.5SiO2والكوردرٌت 

لذالك اتجهت األبحاث حالٌا نحو استغالل مواد ذات وفرة       و . [102-100]الخ وهً مواد مكلفة ...[99

 [.102،103]كلفة إنتاجٌة منخفضة، ونذكر من بٌنها الكاوالن 

انطالقا من المواد الخزفٌة .سنتناول فً هذا العمل عملٌة تحضٌر المساند وكذلك دراسة بعض خواصها

الطرق المستعملة لتحضٌر . (DD3) والكاوالن  (CaCO3)األولٌة المستخدمة وهً كربونات الكالسٌوم

العٌنات هً الضغط الهٌدروستاتٌكً وطرٌقة االستخراج، حٌث أن الطرٌقة األولى تسمح بالحصول على 

 .مساند مستوٌة الشكل، أما الثانٌة فتستخدم لتحضٌر مساند أنبوبٌة الشكل

 

III.31. . تحضٌر مساند على شكل أقراص(Pastilles) 

 (DD3)  أهم المراحل المتبعة خالل عملٌة التحضٌر، حٌث ٌتم سحق مادة الكاوالنIII-61-1ٌوضح الشكل 

 ساعة، تلٌها عملٌة الغربلة باستخدام ف لمدة نصC° 600 سحقا جٌدا، بعد ذلك نقوم بعملٌة الكلسنة عند 

بعد ذلك تضاف إلٌها كمٌة من كربونات الكالسٌوم، ثم نقوم بمزج الخلٌط جٌدا . m200 غربال فتحاته  

 دقٌقة بهدف الحصول على مسحوق 15وذلك بوجود كمٌة من الماء باستعمال جهاز لسحق الرطب لمدة 

متجانس ثم ٌجفف، و فً األخٌر نحصل على المسحوق الذي نستخدمه لتشكٌل العٌنات مستوٌة الشكل، و 

 جذلك بتطبٌق ضغط باستعمال جهاز كبس محوري، بعد تحضٌر العٌنات تم معالجتها حرارٌا بإتباع البرنام

: التالً
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III.32. .تحضٌر مساند على شكل أنابٌب 

 الخطوات المتبعة فً عملٌة تحضٌر المساند األنبوبٌة الشكل، هذه المراحل أو III-16ٌوضح الشكل 

 :الخطوات نلخصها فٌما ٌلً

  600 المعالجة الحرارٌة لمسحوق الكاوالن عند °Cساعة  للحصول على مٌتاكاوالن ف لمدة نص 

تسمى هذه العملٌة كلسنة والهدف منها التخلص من الماء المشكل للكاوالن و احتراق المواد 

 .العضوٌة

  إضافة كربونات الكالسٌوم(CaCO3) وزنا15 % بنسبة . 

  إضافة نسب محددة من المواد العضوٌة التً تساعد على تحسٌن خواص المرونة للعجٌنة وتجعلها

 والتً تقدر نسبتهما على Méthocel وAméjelتتمثل هذه المواد فً كل من .  للتشكلةقابل

 . وزنا4 % و3 %الترتٌب ب 

 السابقة الذكر بوجود الماء والحصول على عجٌنة لها خواص مرونة جٌدة وقابلة دمزج الموا 

 ساعة 12، وتترك لمدة (حتى ال تجف العجٌنة)لتشكٌل، ثم وضعها فً كٌس بالستٌكً وتغلق جٌدا

 . أكثر لٌنتشر الماء فً العجٌنة بشكل جٌدوأ

  تشكٌل العٌنات على شكل أنابٌب عن طرٌق االستخراج ، باستخدام جهاز االستخراج ذو ضاغط

حٌث توضع العجٌنة داخل القالب الذي ٌملك فتحة خروج فً األسفل،   (III-17الشكل ) عمودي

 .هً التً تحدد أبعاد وشكل األنبوب المستخرج (فتحة)هذا األخٌرة 

 ًاألنابٌب بوضعها فوق  الجهاز الذي ٌحتوي على اسطوانات تتحرك حركة دائرٌة ما ٌسمح فتجف 

 . ساعة24لألنابٌب بأن تجف بشكل متجانس وتحافظ على شكلها لمدة 

 حٌث ٌستحسن إتباع البرنامج التالً المعالجة الحرارٌة بوضع األنابٌب فً الفرن          : 
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 .(Supports)مخطط ٌوضح المراحل المتبعة فً عملٌة تحضٌر المساند : III-16الشكل 

 . تحضٌر العٌنات على شكل أقراص -1

 .تحضٌر العٌنات على شكل أنابٌب -2
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.  جهاز استخراج مرشحات أنبوبٌة:III-17الشكل 

 

III.4.  الطرق المتبعة فً تحضٌر الشرائح 

III.1.4. تحضٌر ودراسة شرائح خاصة بالتنقٌة المٌكرونٌة MF باستخدام مادة أوكسٌد 

 التٌتانٌوم

   تم استعمال مادة أوكسٌد التٌتانٌوم لتحضٌر الشرائح المٌكرونٌة وذلك راجع إلستقرارها الكٌمٌائً الجٌد 

 . القاعدٌةوكونها تقاوم األوساط الحمضٌة و

 

.1.1.4.III  خصائص مادة TiO2 

 حٌث المستعملة لتحضٌر األغشٌة المٌكرونٌة  TiO2   نمط توزٌع أبعاد حبٌبات التٌتانٌومIII-18ٌمثل الشكل

  .μm0.69  بحوالً امتوسط قطر حبٌباتهقدر 
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 TiO2  توزٌع أ بعاد حبٌبات : III-18الشكل

 

.2.1.4.III الخطوات المتبعة لتحضٌر الشرٌحة 
 من 60 % أهم الخطوات المتبعة فً عملٌة تحضٌر األغشٌة، حٌث نأخذ III-19      ٌلخص لنا الشكل 

 وزنا من مسحوق مادة أوكسٌد التٌتانٌوم  لتتم بعد ذلك عملٌة خلط المزٌج 12  %الماء المقطر ونضٌف له 

بشكل جٌد حتى ٌتم  الحصول على خلٌط متجانس، بعدها ٌوضع هذا الخلٌط فً جهاز الترددات فوق 

 بشكل جٌد وكذا تفكٌك الترسبات (TiO2) دقائق وهذا لغرض تشتٌت حبٌبات مادة 10الصوتٌة لمدة 

، ثم تتم عملٌة الخلط  Alcool Poly Vinyle (APV)) )  من محلول28 %بعدها نقوم بإضافة . المتشكلة

 ثم )حامل الغشاء( ساعة و ذلك للحصول على محلول معلق، هذا األخٌر ٌتم صبه داخل األنبوب 12لمدة 

 دقائق، بعدها ٌتم إخالء هذا األنبوب و ٌترك حتى ٌجف لتتم بعد ذلك 5ٌترك لمدة زمنٌة تقدر بحوالً 

. معالجته حرارٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    المواد األولٌة و الطرق التجرٌبٌة                            الفصل االثالث                                                       

78 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم مراحل تحضٌر شرٌحة: III-19لشكلا

 

 

 

خلط جٌد ثم وضع المزٌج فً جهاز الترددات 

 فوق الصوتٌة

 APV وزنا من محلول %28 إضافة

 خلط جٌد لمدة زمنٌة معٌنة

 محلول معلق

 
 
 

 
 قوى االمتزاز

 الشرٌحة حامل مسامً

 محلول معلق

 تجفٌف

 C° 1100معالجة حرارٌة

 إخالء الحامل
 المحلول صب

 حامل أنبوبً الشكل

 TiO2  من(12 g)+(ml 60)ماء مقطر
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.2.4.III الدقيقة تحضٌر ودراسة شرائح خاصة بالتنقٌة المٌكرونٌة UF باستخدام مادة 

  ZrO2أوكسٌد الزٌركونٌوم

 .  (III-20الشكل) التً تم تحضٌرها من قبل(TiO2) على شرٌحة ZrO2 تم وضع شرٌحة 

 

 

 

 

 

 

 . رسم تخطيطي للمرشحات المحضرةIII-20الشكل

.1.2.4.III خصائص مادة أكسٌد الزركونٌوم المستخدمة 

 كونها مادة شائعة  ZrO2لتحضٌر الشرائح المٌكرونٌة قد تم استعمال مادة أوكسٌد الزٌركونٌوم

 . االستخدام فً مجال األغشٌة وهذا راجع إلستقرارها الحراري و الكٌمٌائً الجٌد

 وكتلة m2/g 12 المستعملة فً هذا البحث لها سطح نوعً ٌقدر بـ   ZrO2مادة أوكسٌد الزٌركونٌوم

. µm 0.2 و متوسط قطرحبٌباتها قدر بحوالً g/Cm3  1.2حجمٌة تقدر ب 

  

2.2.4.III .الخطوات المتبعة لتحضٌر الشرائح 
 

فً البداٌة نأخذ . ZrO2أهم الخطوات المتبعة فً عملٌة تحضٌر أغشٌة III-21 ٌلخص لنا الشكل           

 لتتم بعد ذلك عملٌة ZrO2 من مسحوق مادة أوكسٌد الزٌركونٌوم 4 %من الماء المقطر ونضٌف له 70 %

خلط المزٌج بشكل جٌد حتى ٌتم  الحصول على محلول متجانس، بعدها ٌوضع هذا الخلٌط فً جهاز 

 بشكل جٌد وكذا تفكٌك (ZrO2) دقائق وهذا لغرض تشتٌت حبٌبات مادة 10الترددات فوق الصوتٌة لمدة 

، ثم نقوم بخلط جٌد حتى الحصول على APV))  من محلول 26 %بعدها نقوم بإضافة . الترسبات المتشكلة

 دقائق، 5 ثم ٌترك لمدة زمنٌة تقدر بحوالً )حامل الغشاء(محلول معلق، هذا األخٌر ٌتم صبه داخل األنبوب 

عند درجة الحرارة     بعدها ٌتم إخالء هذا األنبوب و ٌترك حتى ٌجف لتتم بعد ذلك المعالجة الحرارٌة

1000 °C.  
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 . المٌكرونٌة الدقٌقة أهم مراحل تحضٌر شرٌحة: III-21لشكلا 

 

خلط جٌد ثم وضع المزٌج فً جهاز 

 الخلطالترددات فوق الصوتٌة 

 وزنا من محلول %26 إضافة

APV 

خلط جٌد لمدة زمنٌة 

 معٌنة

 محلول معلق

 
 
 

 
 قوى االمتزاز

حامل 

 مسامً
 الشرٌحة

 محلول معلق

 تجفٌف

  C° 1000معالجة حرارٌة

 

 صب المحلول إخالء الحامل

حامل أنبوبً 

 الشكل

 من (4g)+(ml 70)ماء مقطر

ZrO2 
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 دااس اللحاال الللحرر ام  :  الفصل الرابع
 الكاوالن وكربحنات الكالسيحم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 :يشلل  هذا الفصل اايلي. 

اي ببع  صاائ   CaCO3 دااس  تأير  إااس   -
 .البيهات

 . دااس  تأير  دجس اللرادر اي ببع  حاص البيهات -
 . دااس ببع الخصاائ الليكانيكيس لللحاال الللحرر -
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IV -مقدمة: 

 هذا الفصل ٌشتمل على دراسة بعض خصائص الحوامل و التً تم تحضٌرها على شكل أقراص

Les pastilles) ( باستخدام طرٌقة الكبس وذلك من أجل  استغالل نسب ضئٌلة من المواد األولٌة ومعرفة 

 . أحسن نسبة إضافة لكربونات الكالسٌوم للحصول على خصائص جٌدة

 وعلى أساس النتائج المحصلة علٌها ٌتم اختٌار أحسن نسبة إضافة من كربونات الكالسٌوم بغٌة 

 .تحضٌر عٌنات أنبوبٌة الشكل الستخدامها فً بعض التطبٌقات العملٌة

 

IV-1 دراسة تأثير إضافة كربونات الكالسيوم في بعض خصائص الحوامل (Supports): 

IV.1.1النسبة الحجمية و متوسط قطر المسامات : 

 المشار إلٌها فً الفصل السابق ومعالجتها حرارٌا عند (1)  بعد  تحضٌر العٌنات حسب الطرٌقة     

 1300 °Cالنتائج مدونة فً . ، تحصلنا على قٌم النسبة الحجمٌة ومتوسط قطر المسامات لمختلف العٌنات

م ، وممثلة فً (IV- 1)الجدول    .IV-1انشك

 

 . بداللة النسبة الوزنٌة المضافة من الكالسٌتالمساماتالنسبة الحجمٌة ومتوسط قطر : VI-1 الجدول

 

 نمط توزيع

 المسامات

متوسط قطر 

 (mµ)المسامات 

النسبة الحجمية 

 PV)%(للمسامات 

CaCO3  

  (%)وزنا

درجة حرارة 

 (C°)التلبيد 

  00 15.94 4.28 أ.ت

 

1300 

 10 51.0 5.2 أ.ت

 15 52.3 8.6 أ.ت

 20 55.0 8.6 أ.ت

 25 50.0 9 أ.ت

 28 52.3 17.6 أ.ت
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 المضافة لمسحوق CaCO3تغٌر النسبة الحجمٌة و متوسط قطر المسامات بداللة نسبة  -IV-1 الشكل

 .DD3الكاوالن 

 

 تحسن كبٌر فً نسبة ومتوسط قطر المسامات عند IV-1 و الشكلIV-1نالحظ من خالل الجدول

ٌ CaCO3إضافة  ذ ػهً .  إنً انكاوال ذ َسجم َسبت حجًيت نهًساياث حسي م َسبت  (50 %)حي ٍ أجم ك ي

وهي َسبت حؼخبر جيذة َاث انكانسيىو انًضافت  م انًزال. نكربى  وزن من  10 % عند اضافةفؼهً سبي

CaCO3متوسط قطرها   و51 %، بلغت النسبة الحجمٌة للمساماتµm 5.2 وزن من %15 و عند اضافة 

CaCO3 متوسط قطرها بحوالً   وقذر 52.3 % بلغت النسبة الحجمٌة للمساماتmµ 8.6 . اناًلحظت

ج يٍ   %-15ألخري انخي َسجهها هي  أٌ يخىسظ قطر انًساياث نى يخغير كزيرا ػُذيا حغيرث َسبت انكانسي

ٌعتبر متوسط قطر المسامات هذا جٌد ألنه ال ٌطرح . μm 8.6-9حٌث تغٌر متوسط قطر المسامات بٌن 25

 وزن من الكالسٌت نالحظ زٌادة معتبرة % 28لكن عند اضافة .  إشكاال عند وضع الشرٌحة على الحامل

 وهً تعتبر كبٌرة نوعا ما  ألن المسامات كبٌرة μm 17.6فً متوسط قطر المسامات حٌث بلغت القٌمة 

 . [81]الحجم  ٌمكن أن تتوغل فٌها حبٌبات مادة الشرٌحة فتنسد بذلك وهذا األمر غٌر مرغوب فٌه 

زٌادة نسبة كربونات الكالسٌوم تساعد على زٌادة متوسط قطر المسامات، كون كربونات الكالسٌوم تتفكك 

و الذي ٌتحرر وٌخرج من العٌنة خالل المعالجة  CO2إلى أكسٌد الكالسٌوم وغاز ثانً أكسٌد الكربون 
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 هذا ٌعنً كلما كانت نسبة إضافة الكالسٌت كبٌرة كانت نسبة غاز)الحرارٌة مخلفا فراغات فً العٌنة 

CO2على ضوء النتائج المحصل علٌها نستنتج أن إضافة . (المتحررة كبٌرة مما ٌخلف نسبة فراغات أكبر

كربونات الكالسٌوم لمسحوق الكاوالن ساعد فً الحصول على حوامل ذات خصائص جٌدة من ناحٌة 

 .ناحٌة متوسط قطر  المسامات.المسامٌة وكذلك من 

 

IV.2.1 -نمط توزيع المسامات: 

  و ممثل على الشكلIV - 1نمط توزٌع المسامات فً العٌنات المحضرة ملخص فً الجدول        

IV- 2 . فكما هو موضح فً الشكل نالحظ أن نمط توزٌع المسامات فً مختلف العٌنات المحضرة هو

، مما ٌدل على أن الفراغات تتوزع فً مجال واحد و هذا النوع من التوزٌع مستحب (ت أ) أحادي عتوزي

 كان لدٌنا محلول به عدة أصناف من الجزٌئات ذات أحجام افعلى سبٌل المثال إذ. [81]فً المرشحات 

مختلفة وأردنا تمرٌر نوع معٌن من الجزٌئات وفصل الباقً نالحظ   أن مجال توزٌع المسامات هو الذي 

ٌتحكم فً درجة الفصل، فإذا كان هذا المجال واسعا كان مجال التمرٌر واسعا أٌضا، أي أن المحلول الذي 

تم ترشٌحه  ٌحتوي على عدة أصناف من الجزٌئات بنسب متغٌرة فإذا كان المجال ضٌقا فعدد األصناف 

 .المرشحة ٌكون قلٌال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و المعالجة عند CaCO3نسب مختلفة من  + DD3نمط توزٌع المسامات لعٌنات  -IV-2 الشكل

  °C 1300 (.1 الطرٌقةلباستعما)  لمدة ساعة 

 



   الفصل الرابع                                                                           دراســـــة المســـــاند

85 
 

IV.2 . دراسة تأثير درجة الحرارة في بعض خصائص العينات المحضرة من الكاوالنDD3 

 : وزنا من الكالسيت%15المضاف لها 

 ساهمت فً DD3 للكاوالن CaCO3 نتائج الدراسة السابقة بٌنت لنا بوضوح أن إضافة كربونات الكالسٌوم 

 و على ضوء هذه الدراسة .واضحتحسٌن النسبة الحجمٌة ومتوسط قطر المسامات فً العٌنات بشكل 

وتحضٌر مجموعة أخرى من العٌنات  CaCO3 من 15 %والنتائج المحصل علٌها تم اختٌار النسبة 

  وممثلة فً الشكلIV -2 النتائج المحصل علٌها مدونة فً الجدول. ومعالجتها عند درجات حرارة مختلفة

IV -3. 

 :  نسجل المالحظات التالٌةIV - 3 و الشكلIV - 2من خالل الجدول

 نمط توزٌع المسامات هو توزٌع أحادي. 

  52-45 %النسبة الحجمٌة للمسامات تتراوح مابٌن. 

  1.8متوسط قطر المسامات ٌتراوح بٌن μm 6 و μm. 

ن النسبة الحجمٌة و متوسط قطر الفراغات ٌزداد بزٌادة درجة حرارة  أIV- 3نالحظ من خالل  الشكل 

فعلى سبٌل المثال انخفضت المسامٌة من . C °1250 وتنخفض عند C1200-1100° التلبٌد فً المجال 

 عند رفع درجة حرارة التلبٌد من μm 3 الى μm 6 وانخفض متوسط قطر المسامات من 49 %  إلى52

1200 °C 1250 إلى °Cوهذا ٌدل على تكثف المادة . 

 نمط توزٌع المسامات لجموعة من العٌنات المعالجة عند درجات حرارة مختلفة،   -IV- 4 ٌبن لنا الشكل

كما نالحظ نقصان فً عرض مجال التوزٌع مع . فً جمٌع العٌنات (أ.ت)حٌث نالحظ نمط توزٌع أحادي 

ارتفاع درجة الحرارة الذي ٌرجع إلى زوال الفراغات صغٌرة الحجم وكلما كان مجال توزٌع الفراغات 

 . [81]ضٌقا وهذا ٌعنً أن المسامات لها أبعاد متقاربة 

  ( 3DD+  CaCO3 % 15)  نتائج تؤثٌر درجة الحرارة فً خصائص العٌنات:IV-2 الجدول 

 نمط   توسيع

 المساماث

 قطز المساماث

μm 

النسبت الحجميت 

 PV%المساميت 

 درجت حزارة التلبيد

(°C) 

CaCO3 

 %وسنا

  1100 45.6 1.8 أ.ت

15 

 
 1150 46.0 2.3 أ.ت

 1200 52.3 5.8 أ.ت

 1250 48.7 3.0 أ.ت

  1300 52.3 8.6 أ.ت



   الفصل الرابع                                                                           دراســـــة المســـــاند

86 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغٌر نسبة الحجمٌة و متوسط قطر الفراغات  بداللة تغٌر درجة الحرارة لٌمث  IV- 3 الشكل

 CaCO3 من 15 %  ذات نسبة اإلضافة DD3 تللعٌنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الملبدة عند درجات حرارة DD3+ % 15 CaCO3نمط توزٌع المسامات فً عٌنات   -IV-4  الشكل

 .مختلفة لمدة ساعة
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IV.3  التحليل الحراري التفاضلي(DSC)  و الكتلي(TGA) للعينات المحضرة من الكاوالن 

(DD3 )+% 15 وزنا  من  CaCO3 : 

 

( DD3)للعٌنات المحضرة من الكاوالن  (TGA)و الكتلً  (DSC)تم إجراء التحلٌل الحراري التفاضلً    

 . لمعرفة التحوالت الحاصلة فً العٌنات أثناء المعالجة الحرارٌة CaCO3  وزنا  من 15 %+

خالل  ٍ م الحظ ي ُذ درجت  IV- 5انشك  حقذر C °1200 أٌ َسبت انضياع انكخهي انكهي في انؼيُت انًؼانجت ػ

َي  (17% )بحىاني  وهي حًزم يجًىع َسبت انًاء انًخبخر و انًىاد انؼضىيت انًضافت انًحخرقت وغاز را

يٍ  يٍ نهحرارة وحفاػهيٍ ياص ٍ َاشر د أربؼت حاػالث، حفاػهي ًُ حذو ُح يٍ انً ذ، كًا يب ُبؼ ىٌ انً أكسيذ انكرب

د في حذود  م يحذ إنً حبخر انًاء يًا يخهف ضياع في انكخهت حقذر  C° 50نهحرارة، أول حفاػ  ويؼىد 

َي فهىَ اشر نهحرارة يقغ في حذود 2.3% بحىاني م انزا ٌ، أيا انخفاػ َاحج ػٍ احخراق   C312°    وز   وهى 

ذ هى حفاػم ياص نهحرارة  % 4انًىاد انؼضىيت  انًضافت يخهفا ضياع في انكخهت حقذر بـ  م انزان ٌ، انخفاػ وز

َي أكسيذ C703.5° ويقغ في حذود  انً أكسيذ انكانسيىو و غاز را َاث انكانسيىو  ذل ػهً حفكك كربى   وهى ي

مَ اشر نهحرارة ويقغ في حذود  ٌ، أيا انخاػم األخير وهى حفاػ جC °991.7انكربى ذل ػهً حشكم انًيهي .  ي

 

 

 15% CaCO3+( DD3) للكاوالن (TGA + DSC) التحلٌل الحراري :IV- 5الشكل 
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IV.4البنية المجهرية : 

الدراسة المجهرٌة للعٌنات المعالجة عند درجات حرارة مختلفة أكدت لنا النتائج المتحصل علٌها سابقا        

وٌتجلى ذلك من خالل صور المجهر االلكترونً الموضحة فٌما ٌخص المسامات وأبعادها و كٌفٌة توزٌعها، 

، بحٌث نالحظ وجود مسامات معتبرة فً العٌنات كما نرى بوضوح (IV- 7) و (IV- 6)فً الشكلٌن 

 .طرٌقة التحام الحبٌبات فٌما بٌنها وكذا أبعادها التً تتغٌر مع تغٌر درجة الحرارة

 هً على شكل حبٌبات صغٌرة الحجم ومع ارتفاع درجة C° 1200نالحظ أن العٌنات المعالجة عند 

 الحرارة نالحظ التحام هذه الحبٌبات فٌما بٌنها مشكلة حبٌبات أكبر أو أطول كما هو موضح فً

 .   ب ودIV-7 الشكل 

 . يكذلك تبٌن لنا صور المجهر االلكترونً الماسح خلو العٌنات من العٌوب المجهرٌة وهو شًء اٌجاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     DD3 + % 15 صور بالمجهر االلكترونً الماسح لمقاطع فً عٌنات(:IV-6)الشكل 
CaCO3 الملبدة عندC°1200(أ، ب)  وC°1250(ج، د). 
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 الملبدة عند DD3 +% 15 CaCO3 صور بالمجهر االلكترونً الماسح لسطح بعض عٌنات:IV- 7الشكل 

C °1200 (أ، ب) و C °1250 (ج، د) 
 

 

IV.5األشعة السينية العينات بوسطة  تحليل:  

 وزن من 15%+ طٌف انعراج األشعة السٌنٌة للعٌنات المحضرة من الكاوالن IV - 8ٌوضح الشكل       

CaCO3  المعالجة عندC °1200. 

  و األنورثٌت                (3Al2O3.2SiO2)المالحظة المسجلة هً وجود طورٌن و هما المٌلٌت 

(CaO.Al2O3.2SiO2)فً درجة أقل من ه ، طور األنورثٌت ٌبدأ تشكل C °900[ 81 ] ًأما الطور الثان 

طورالمٌلٌت ٌتمٌز بدرجة انصهار وصالدة . C °1000وهو المٌلٌت فٌبدأ تشكله عند درجة الحرارة 

 أما طور األنورثٌت فٌتمٌز  . عالٌتٌن ومعامل تمدد منخفض ومقاومة جٌدة للتآكل فً األوساط الحمضٌة
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من خالل وجود هذٌن الطورٌن معا ٌمكن أن نتحصل على . بالصالدة العالٌة ومعامل تمدٌد حراري ضعٌف

 .عٌنات ذات خصائص جٌدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المعالجة عند3OCaC وزنا من 15 %+ طٌف األشعة السٌنٌة لعٌنات الكاوالن  :IV- 8الشكل 

C °1200   حٌثMالمٌلٌت  

 

IV.6 تحليل العينات بواسطة األشعة تحت الحمراء: 
-4000Cm-400)طٌف األشعة تحت الحمراء حٌث تم المسح فً مجال الترددات ( IV- 9)  ٌمثل الشكل 

  :IV-3 و من خالل هذا الطٌف ٌمكننا أن نمٌز عصابات االمتصاص فً الجدول (1

  CaCO3 15 %+ عصابات االمتصاص  للحامل كاوالن IV-3الجدول 

 المرجع العصابة V (Cm-1)التردد 

560.24 Si-O-Al [104] 

ج 668.58  [104] انطىر األَىرري

642.36 Si-O-Si [104] 

798.11 Si-O   [82] 

924.09 Si-O-Al [82] 

1082.08 Si-O-Si [82] 

1016.52 Si- Al [82] 

1116.52 (Si-O-Al)   [82] 

2308.73 SiO [82] 
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  المعالجة       3OCCa وزنا من 15 %+ طٌف األشعة تحت الحمراء لعٌنات الكاوالن  -أ :IV  -9الشكل

   .C° 1200عند                     

 (Cm-1 1200-400)مجال الترددات  تكبٌر جزء من -                     ب

 

IV.7. العينات  بواسطة مطياف رامان  تحليل Raman):) 

  (Cm-1 1200-50)ٌمثل طٌف أشعة رامان حٌث تم مسح فً مجال الترددات  ( IV- 9)  الشكل 

و من خالله نالحظ أن أغلبٌة العصابات الموجودة على الطٌف  تعود لألنورثٌت و المٌلٌت مما ٌإكد النتائج 

 [105،106 ].(DRX)المتحصل علٌها بتحلٌل انعراج األشعة السٌنٌة 
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  المعالجة عندCaCO3 وزنا من 15 %+ لعٌنات الكاوالن  ٌمثل طٌف أشعة رامان : IV - 10الشكل

C °1200   حٌثMالمٌلٌت  

 
 

IV.8. دراسة مقاومة الحوامل للمحاليل الكيميائية: 

لحوامل للمحالٌل الكٌمٌائٌة تم وضع قطع من الحوامل المحضرة فً محالٌل مختلفة ا      لدراسة مقاومة 

. IV4- النتائج المحصل علٌها مدونة فً الجدول.  ٌوم ونقٌس نسبة الضٌاع الكتل16ًدرجة الحموضة لمدة 

نالحظ من خالل النتائج المتحصل علٌها حدوث تغٌر طفٌف فً قٌمة  الكتلة فً الوسط الحمضً بٌنما فً 

أحسن فً )فنستنتج أن العٌنات لها مقاومة فً األوساط السابقة الذكر .الوسط القاعدي والمعتدل ال ٌوجد تغٌر

، وهذا ما أثبتته األبحاث السابقة على أن االنورثٌت والمٌلٌت تمتازان بخاصٌة مقاومة (األوساط القاعدٌة

 .التآكل فً  األوساط الكٌمٌائٌة
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  فً محالٌل كٌمٌائٌة مختلفة(Δm/m)  % نسبة الضٌاع الكتلIV - 4ًالجدول

 

 

 

 

   

 

 
 
  

 

IV.9. المقاومة الميكانيكية للحوامل: 

       بعد دراسة المسامٌة و تحدٌد األطوار المتشكلة، تمت دراسة الخصائص المٌكانٌكٌة للعٌنات وهذا 

 مقاومة الضغط المطبق علٌها ن تجعلها عاجزة لوحدها  عنظرا ألهمٌتها الكبرى و ذلك ألن بنٌة الشرائح

خالل عملٌة الترشٌح لذلك وجب وضعها على حوامل توفر لها القوة المٌكانٌكٌة الالزمة لمقاومة اإلجهادات 

 .الخارجٌة

تمت دراسة الخصائص المٌكانٌكٌة بإجراء اختبار الثنً ذو ثالثة نقاط، حٌث استخدمت عٌنات لها شكل 

 : العالقة التالٌةلمتوازي المستطٌالت، وقد تم قٌاس إجهاد الثنً و قوة الشد باستعما

(σf(MPa)  =  2.7 σt (MPa. 

ًُ IV -5 النتائج  المتحصل علٌها مدونة فً الجدول ُح ُاث IV -  11وانً ُي  نؼي  حىضح قىة انشذ وإجهاد انز

َاث انكانسيىو 15 %+ انكاوالٌ  ُاث انكاوالٌ   (K15C) كربى بالنت  (K15D )(doloma) 15 %+وػي

 .درجت حرارة  انخهبيذ

 :أهم المالحظات المسجلة هً

  تزداد  قٌمة إجهاد الثنى بالنسبة للعٌناتC15K  87 إلى  67 تدرٌجٌا  من MPa للعٌنات الملبدة 

  رغم أن النسبة الحجمٌة المسامٌة هً أكثر C 1100 -°C 1250°عند درجات الحرارة فً المجال 

 . 45 %من

  ارتفاع قٌمة إجهاد الثنى مع زٌادة درجة الحرارة مما ٌإكد  أن بنٌة الحوامل هً  فً حالة  تكثٌف

 NaOH 
)12.8(PH= 

H2SO4 
 (PH=2.2) 

 (h)الزمن

48  0.76 3.66 

96  0.04 0.36 

192  0.26 0.26 

288  0.01 0.25 

 384  0.33 0.37 
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متوسط قطر )عالٌة وخصائص مٌكانٌكٌة جٌدة و التً تتؤثر بعدة عوامل من بٌنها  البنٌة المجهرٌة  

 (الفراغات و النسبة الحجمٌة للفراغات ، وأبعاد الحبٌبات 

  7 البنٌة المجهرٌة التً ٌوضحها الشكل-IVًتتوافق مع ارتفاع قٌم إجهاد الثن  . 

 ارتفاع قٌم إجهاد الثنً  ٌعود إلى تشكل طوري المٌلٌت و األنورثٌت. 

  بالمقارنة مع نتائج قٌم إجهاد الثنً لألبحاث السابقة للعٌنات D15K  نالحظ أنها ال تتعدى   

MPa41  1200 عند درجة الحرارة -°C 1250. 

من خالل النتائج المتحصل علٌها فً هذا العمل و التً ٌمكن مقارنتها مع نتائج بعض الدراسات األخرى 

 .ٌوضح ذلك  IV- 5التً تعتمد على الخزفٌات  و الجدول 

 مع أفضل النتائج التً تم 2 المقارنة بٌن قٌم إجهاد الثنى للعٌنات المحضرة بطرٌقة – IV- 5 - الجدول

 [81]الحصول علٌها من طرف الباحثٌن 

درجت حرارة  انًىاد
(°C) انخهبيذ  

 انًساييت ألطىار
 (%) 

APS 
(µm) 

إجهاد 
ًُ  انز

(MPa)  

Ref. 

100 wt% Al2O3 1600 Corundum - - 87 [110] 
 

 
Kaolin + 15 

wt% doloma 

1200 An+Mu+I+S 41 3 41  
[107] 1250 An+Mu+I+S 41 11 41 

 
Kaolin + 15 
wt% calcite 

1100  56.3 2 67  
[81] 

 
هذا 

 العمل 

1150  55.3 2.6 71 

1200 Mu + An 52.5 6 78 

1250 Mu + An 48.7 3 87 

Kaolin + 60 
wt% Al2O3 

1550  55.6 1.5 66.7 [108] 

Yttria stabilized 
ZrO2 

1050 Zirconia 51.3 0.2 57 [109] 

Kaolin + 45 
wt% Al2O3 

1450 
 

Alumina+Mu 44 1.3 40  
[111] 

Kaolin + 30 
wt% Al2O3 

1450 Alumina+Mu 40 0.9 56 

Fly ash + 1450 Alumina+Mu 43 - 36 [112] 



   الفصل الرابع                                                                           دراســـــة المســـــاند

95 
 

calcined bauxite 
+ 6 wt% TiO2 

  

 
 : هً أعلى بكثٌر بالنسبة للدراسات التالٌة(MPa  6  ±  87)إن أحسن  قٌمة إلجهاد الثنً لهذا العمل 

 برغم أن درجة حرارة التلبٌد هً MPa 56 تقدر بـ  SAKARعلى سبٌل المثال قٌمة إجهاد الثنً لـ  -

1450 °C 0.9 وأن متوسط قطر فراغات هو µm وان 40 % و النسبة الحجمٌة للفراغات تقدر بـ  

 .ةاألطوار المتشكلة هً الملٌت و األلومٌن ، كما نعلم أن مادة األلومٌن جد مكلفة و لها أضرار صحً

 C° 1550ودرجة حرارة التلبٌد هً  MPa 67 تقدر بـ CHEN أما بالنسبة لقٌم إجهاد الثنً لـ  -

   .55.6 %والنسبة الحجمٌة للفراغات تقدربـ 

 و النسبة C° 1450 برغم أن درجة حرارة التلبٌد عالٌة هً  MPa 36 تقدر بـ  DONGإن نتائج  -

 .43 %الحجمٌة تقدر بـ 

 وزن من األلومٌن 100 % للعٌنات المحضرة(MPa  2 ±  87)لقد تم الحصول على قٌمة إجهاد الثنً  -

 رغم C15K لمدة ساعة واحدة و هذه النتائج متقاربة تماما من نتائج العٌنات C° 1620الملبدة عند 

واحدة، والمواد األولٌة المستعملة لتحضٌر    فقط لمدة ساعة C° 1250آن درجة حرارة التلبٌد هً 

 .عٌنات الكاوالن و الكالسٌت أقل تكلفة بكثٌر من األلومٌن

تبٌن هذه النتائج بوضوح أهمٌة قٌم إجهاد الثنً  التً تم الحصول علٌها فً هذا العمل مقارنة مع نتائج  -

بعض الدراسات، ألن الخصائص المٌكانٌكٌة تعتبر ذات أهمٌة كبٌرة للعدٌد من تطبٌقات الحوامل 

 التً تتحكم فً قٌم إجهاد الثنً عملٌة التلبٌد و التغٌرات التً تطرأ لالغشائٌة والمسامٌة و أن العوام

على البنٌة المجهرٌة للعٌنات من حٌث حجم الحبٌبات ونمط توزٌع الفراغات و النسبة الحجمٌة لها، ألن 

 .أغلبٌة المسامات تكون بٌن الحدود الحبٌبٌة

ٌرجع ارتفاع قٌم إجهاد الثنً إلى تالحم الحبٌبات مع بعضها البعض و ارتفاع الكثافة  مما ٌإدي إلى  -

 .انخفاض النسبة الحجمٌة للفراغات

تشكل طور األنورثٌت ٌإكد تكثٌف العٌنات وهذا ما توصل إلٌه  الزمٌل قشً من أن آلٌة التلبٌد الجٌد  -

 فقط ولمدة ساعة وهذا ما C° 900  عند درجة حرارة  96 %لألنورثٌت فقد حقق كثافة قدرها 

من حٌث عدم وجود عٌوب محتملة باإلضافة  (IV ،6-IV-7)توضحه البنٌة المجهرٌة فً  الشكلٌن 

وٌعتبر أٌضا عامل  ( ب و دIV-7)إلى وجود حبٌبات ذات حجم مٌكرونً لألنورثٌت و المٌلٌت شكل 
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مساعد للحصول على قٌم  عالٌة إلجهاد الثنً بحٌث تدل الحبٌبات ذات الحجم المٌكرونً المتساوٌة 

 .على طور االنورثٌت بٌنما الحبٌبات العصوٌة تدل على المٌلٌت  (شكل مسطح)المحاور

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  D15K و C15Kتغٌرإجهاد الثنً مع تغٌر درجة الحرارة للعٌنات : IV- 11 الشكل 

C15K :وزنا من كربونات الكالسٌوم15 %+  لكاوالنا  

D15K:   وزنا من دولوما 15 %+الكاوالن (doloma) 
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 دااس اللشاائ  : الفصل الخامس
 الميكشونيس والميكشونيس الدقيقس

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 :يلمل  هذا الفصل مايلي

 دااس اللشاائ الخااس  اللتقيس الميكشونيس   -
(microfiltration)والميكشونيس الدقيقس . 
 .قياس التف اذيس و  معامل التف اذيس -
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: مقدمة
الشرائح لوحدها فرق الضغط المطبق علٌها خالل عملٌات الترشٌح لذلك ٌتم وضعها على  تتحمل        ال 

حامل ٌوفر لها القوة المٌكانٌكٌة الالزمة وٌساعدها على تحمل اإلجهاد الخارجً، حٌث ٌجب أن تكون نفاذٌة 

الحامل أعلى من نفاذٌة الشرٌحة حتى ال تعٌق جرٌان المادة المرشحة التً نفذت من خالل الشرٌحة وهذا 

فبالنسبة للسمك كلما كان ضعٌفا . هٌتوقف على خواص الحامل من بٌنها سمكه و أبعاد ونسبة الفراغات ب

. كان أحسن بشرط أن ال ٌؤثر ذلك على الخواص المٌكانٌكٌة

و  TiO2 المحضرة انطالقا من مادة  (MF)سوف نتطرق فً هذا الفصل إلى دراسة الشرائح المٌكرونٌة

 .ZrO2   باستخدام مادة أكسٌد الزركونٌوم (UF)الدقٌقة  الشرائح المٌكرونٌة

 

1.Vاختيار الحامل : 
 1200 من الكالسٌت ومعالج عند الدرجة % 15تم اختٌار الحامل المحضر من  الكاوالن المضاف إلٌها      

°Cٌملك خواص المبٌنة فً الجدول  ، الذيV-1 . لوضع الشرٌحةTiO2 علٌه. 

 

: ٌوضح أهم خصائص الحامل المختار: V-1الجدول

 

V.2 دراسة الشرائح الخاصة بالتنقية الميكرونية MFباستخدام مادة أكسيد التيتانيوم : 
 

V.1.2حساب النسبة الحجمية للفراغات و متوسط قطرها  :

ومتوسط قطرها  ( VP)     بعد تحضٌر الشرٌحة و معالجتها حرارٌا ٌتم حساب النسبة الحجمٌة للفراغات 

(D ) ًفً العٌنة وهذا باستخدام جهاز حساب الفراغات الزئبق à mercure) (Porosimétre .

 و شرٌحة C° 1200 منحنى توزٌع الفراغات لمرشح مكون من حامل معالج عند  V-1الشكل      ٌوضح

 µm . 0.4قدٌر متوسط قطر الفراغات الشرٌحة بحوالً ه ٌمكن تانطالقا من. C° 1100تم معالجتها عند 

 

 

درجة  الحامل

 الحرارة

نسبة 

 المسامات

متوسط قطر 
 الفراغات

 إجهاد الثنى نمط التوزٌع 

DD3+15% 
CaCO3 

C°1200    49.61 % 4.98 µm 78 أ.ت 
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.   منحنى توزٌع الفراغات الشرٌحة والحامل:V-1الشكل

 
V.2.2البنية المجهرية للشريحة  :

 
ٌوضح الشكل .            تم دراسة البنٌة المجهرٌة لألغشٌة المحضرة  بواسطة المجهر االلكترونً الماسح

2-Vأٌضاحاملال فً الشرٌحة و مقطع وٌحة مظهر عام لسطح الشر . 

االلتحام الجٌد الموجود بٌن الطبقة والحامل وكذا الفرق الواضح بٌن حجم فراغات  (أ)      تبٌن الصورة     

 المجهر ة صورتوضح ، بٌنماµm 22.7 قدر بحوالًالشرٌحة وفراغات الحامل، كما أن سمك الشرٌحة ي

 من الفراغات ذات األبعاد الكبٌرة و وخلوه لشرٌحة التجانس الكبٌر فً سطح ا (الشكل ب) االلكترونً

. المهجرٌةالعٌوب 

  
 

 

 

 سطح الشريحة (ب).الحامل +الشريحة  (أ):صور بالمجهر االلكتروني للعينات المحضرة: V-2الشكل 
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3.2.Vاختبار النفاذية  :

 

        إن الهدف من اختبار النفاذٌة هو حساب المعامل، فقبل إجراء هذه القٌاسات ٌتم وضع العٌنات فً 

.   ساعة ا بهدف الوصول إلى استقرار التدفق فً أسرع وقت ممكن 24الماء المقطر لمدة

 

1.3.2.Vدراسة تغير التدفق بداللة الزمن والضغط  :

 تغٌر التدفق مع مرور الزمن من أجل قٌم مختلفة للضغط، حٌث نسجل على V-3ٌبٌن الشكل         

المنحنى التغٌر المألوف للتدفق مع الزمن بحٌث ٌتناقص خالل الفترات األولى  من االختبار ثم ٌستقر فً 

حدود قٌم معٌنة، كما نسجل تزاٌد فً قٌمة التدفق مع ارتفاع قٌمة الضغط، فمن أجل قٌمة ضغط تقدربـ 

P=1 bar ً838  نسجل قٌمة للتدفق تقدر بحوال l/h.m2  ومن أجل قٌمة ضغط تقدر بـ bar P= 2 نسجل 

 نسجل قٌمة للتدفق تقدر bar 3 ومن أجل قٌمة ضغط تقدر بـ  l/h.m2 1160قٌمة للتدفق تقدر بحوالً 

 .l/h.m2 1800 بحوالً 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.V حساب معامل النفاذية K : 
     النفاذٌة هً النسبة بٌن التدفق وفرق الضغط بٌن جهتً الشرٌحة وٌعبر عنها بالعبارة التالٌة 

P
A





   

  تغٌر التدفق بداللة الزمن والضغط المطبق :V-3الشكل
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  V-4نتائج هذا االختبار موضحة فً الشكل. لتحدٌد معامل النفاذٌة تمت دراسة تأثٌر الضغط  فً قٌمة التدفق

 .l/h.m2 800  يانطالقا من هذا المنحنى ٌتم استخالص قٌمة معامل النفاذٌة والتً قدرت بـحوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغير التدفق بداللة الضغط المطبق :V-4الشكل

 

V.3 الدقيقة دراسة شرائح خاصة بالتنقية الميكرونية UF باستخدام مادة أكسيد الزركونيوم  ZrO2: 

V.1.3 تقدير متوسط قطر الفراغات في الشريحة: 

 لمدة ساعة واحدة ٌتم تقدٌر C° 1000 و معالجتها حرارٌا عند  (الشرٌحة)بعد تحضٌر الطبقة 

فً العٌنات المحضرة وهذا باستخدام جهاز حساب  ( D)ومتوسط قطرها  ( VP)النسبة الحجمٌة للفراغات 

.  à mercure)  (Porosimétre الفراغات الزئبقً

متوسط . (ZrO2 و شرٌحة TiO2شرٌحة ) نمط توزٌع الفراغات للحامل و الشرٌحتٌن V-5ٌمثل الشكل

. V-9 كما ٌبٌنه الشكلµm0.1    قدر بحوالZrO2ًشرٌحة قطر مسامات 
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.2.3.Vقياس النفاذية  :

 
1.2.3.Vدراسة تغير التدفق بداللة الزمن والضغط : 

نسجل .   تغٌر التدفق مع مرور الزمن من أجل ثالثة قٌم مختلفة للضغط المطبقV-6ٌبٌن الشكل

 نسجل قٌمة P=0.6 barعلى المنحنى تزاٌد قٌمة التدفق مع ارتفاع قٌمة الضغط، فمن أجل ضغط قدره 

 356 نسجل قٌمة للتدفق تقدر بحولP=1 barً   ومن أجل ضغط قدرهl/h.m2 294للتدفق تقدر بحولً 

 l/h.m2   635  ثم ترتفع لتبلغ l/h.m2 من أجل P=1.8 bar. 

 

 

 

. (UF) و الشرٌحة (MF)نمط توزٌع الفراغات فً الحامل  والشرٌحة : V-5الشكل
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.  تغٌر التدفق بداللة الزمن والضغط المطبق:V-6الشكل

2.2.3.V حساب معامل النفاذية k: 

المنحنى المحصل علٌه عبارة عن .  لتقدٌر معامل النفاذٌة تمت دراسة تأثٌر الضغط فً قٌمة التدفق

قٌمة النفاذٌة هذه تعتبر .  k=350 l/h.m2.bar  خط مستقٌم ٌمر من المبدأ مٌله ٌمثل معامل النفاذٌة وٌقدر بـ

 حسنة وهً أقل قلٌال من القٌمة المحصل علٌها فً مرشحات التنقٌة المٌكرونٌة أٌن كانت النفاذٌة تقدر بـ

k=800 l/h.m2.bar وهذا شًء منطقً ألنه كلما زاد سمك الشرائح الموضوعة على الحامل زادت 

. المقاومة الهٌدرولٌكٌة وبالتالً ٌنخفض التدفق

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  تغير التدفق بداللة الضغط المطبق:V-7الشكل
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5.3.V . (درجة التوقيف)نسبة االنتقائية :

 PEG تم استخدام ثالثة أصناف من مادة  ZrO2  أو درجة توقٌف الشرٌحة ةلتحدٌد نسبة االنتقائً

(polyéthylène glycol  اإلثٌلٌن ٌتألف من سالسل طوٌلة من مونومر هو بولٌمر ) لها كتل مولٌة 

حٌث ٌتم إذابتها فً الماء المقطر ثم نقوم بعملٌة ترشٌحها، . ( دالتون100000، 20000، 2000)مختلفة 

قبل وبعد  للمحلولقٌاس االمتصاصٌة  نقوم بالمرئٌةو مطٌافٌة األشعة فوق البنفسجٌة وباستعمال جهاز 

: ثم نقوم بحساب نسبة التوقٌف باستخدام العالقة التالٌة. (V-8الشكل)الترشٌح 

  100.1100.%
00

0




















 


C

C

C

CC
TR PP 

C0 : التركٌز االبتدائً للعنصر فً المحلول. 

Cp :  (النافذ من الغشاء)تركٌز العنصر فً المحلول المرشح .

 

:   بداللة الطول الموجً PEGتوضح طٌف االمتصاصٌة لمادة  (أ)األشكال 

 . ثم ٌنقص بشكل حاد nm  215- 198 ظهور ذروة واحدة على طول الموجً  -

 .PEGتزداد االمتصاصٌة كلما ازدادت الكتلة المولٌة لمادة  -

 .تنقص االمتصاصٌة مع تناقص التركٌز -

 

 وٌسمى أٌضا بٌان المعاٌرة حٌث PEGتمثل بٌان االمتصاصٌة بداللة التركٌز الكتلً للمادة  (ب)األشكال 

. ٌوضح العالقة الخطٌة بٌن االمتصاصٌة و التركٌز 

 

 من أجل حساب نسبة التوقٌف من PEGتمثل طٌف االمتصاصٌة قبل وبعد الترشٌح لمادة  (ج)األشكال 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   طرف الشرٌحة لكل صنف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
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. تمثل بٌان المعاٌرة (ب) عند تراكٌز مختلفة، PEGٌمثل طٌف االمتصاصٌة لمادة  (أ)األشكال : V-8الشكل

 .[113 ] قبل و بعد الترشٌحPEGطٌف االمتصاصٌة لمادة تمثل  (ج)
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6.3.V عتبة القص  تقدير(SC) :

 وممثلة فً V-2نتائج قٌاس االمتصاصٌة ومعامل التوقٌف المتحصل علٌهما مدونة فً الجدول

من خالل الجدول والمنحنى نالحظ أن درجة التوقٌف تزداد مع ازدٌاد الكتلة المولٌة وهذا  .V-9الشكل 

 . شًء منطقً فكلما كان حجم الجزٌئات كبٌرا كانت نسبة توقٌفها أكبر

 . دالتون100000 ومن خالل هذه النتائج ٌمكن تقدٌر عتبة القص بـحوالً 

 

 ذات الكتل المولٌة المختلفة PEGٌوضح االمتصاصٌة قبل وبعد الترشٌح لمادة : V-2الجدول

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PEG  تغٌر نسبة التوقٌف بداللة الكتلة المولٌة لمادة :V-9الشكل  

 

 

PEG (Dalton) 2000 20000 100000 

االمتصاصية قبل 
الترشيح  

2.03939 1.89726 2.50568 

اإلمتصاصية بعد 
 الترشيح

1.97117 154055 0.13531 

TR% 3.4 18.8 94.6 
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.4.Vبعض تطبيقات الشرائح   :

        بعدما تعرفنا على بعض خصائص المرشحات المحضرة كالمسامٌة والبنٌة المجهرٌة و النفاذٌة 

ودرجة التوقٌف، تم استعمال هذه األغشٌة إلزالة اللون، استخدمنا فً بحثنا هذا مادة أزرق المثلٌٌن كمادة 

. الماء المقطر و قمنا بعد ذلك بترشٌحها  من(L 4)  وأذبناها فً  (g 8)ملونة، حٌث أخدنا منها وزن 

حٌث نالحظ الفرق .  طٌف االمتصاصٌة للمحلول المحضر قبل وبعد الترشٌحV-10        ٌوضح لنا الشكل 

الكبٌر بٌنهما وهذا ٌدل على تغٌر نسبة ازرق المثٌلٌن فً المحلول بعد عملٌة الترشٌح حٌث قدرت نسبة 

.    تؤكد ذالكV-11 وصورة الشكل %90توقٌفه ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  طٌف االمتصاصٌة لمادة األزرق المثلٌن قبل و بعد الترشٌحٌمثل   : V-10الشكل  
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 . صورة تمثل محلول ازرق المثلٌٌن قبل وبعد الترشٌح: V-11الشكل  
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: خالصة عامة     

 ٌعتبر تلوث الماء من أوائل الموضوعات التً اهتم بها العلماء والمختصون بمجال التلوث               

 مما ٌجعل ماءها ... والبحار والمٌاه الجوفٌةواألنهار واآلبارتدنس مجاري الماء  والمقصود بتلوث الماء هو

 المخلفات  بطرق متعددة من بٌنها، وٌتلوث الماء وحتى  الصناعاتغٌر صالح لإلنسان و الحٌوان و النباتات

وألهمٌة هذه الثروة  واستغاللها  اإلنسانٌة والنباتٌة والحٌوانٌة والصناعٌة التً تلقً فٌه أو تصب فً فروعه،

فً شتى مٌادٌن الحٌاة اتجهت األبحاث فً هذا المٌدان نحو عملٌة صناعة المرشحات الخزفٌة التً تستعمل 

فً التنقٌة المٌكرونٌة و غٌرها وهً أحد الطرق الحدٌثة المستعملة حالٌا فً تنقٌة المٌاه لكن تكلفة 

 .المرشحات ذات الجودة العالٌة الموجود فً السوق العالمٌة حدت من استعمالها  فً الدول النامٌة

.  مواد محلٌةلانطالقا من هذا وجه عملنا نحو تحضٌر مشحات ذات تكلفة منخفضة باستغال

الكاوالن و كربونات  ) هذا العمل انصب االهتمام أوال على دراسة مساحٌق المواد األولٌة المستعملةيف

 تم تحضٌرها  les pastilles  شكل أقراصوبعدها أتت مرحلة تحضٌر ودراسة حوامل لها (الكالسٌوم

أحسن نسبة إضافة  بهدف معرفة بهدف استخدام كمٌة ضئٌلة من مواد األولٌة وكذلك  بطرٌقة الكبس

ألن هذه األخٌرة هً المسؤولة عن خلق المسامات فً العٌنة أثناء المعالجة الحرارٌة لكربونات الكالسٌوم،  

. بسبب تفككها و خروج ثانً أكسٌد الكربون خالل المعالجة الحرارٌة

  . من كربونات الكالسٌوم % 15وعلى أساس هذه التجربة تم اختٌار نسبة 

المساند المحضرة تتمٌز بنسبة مسامات عالٌة . بعدها تم تحضٌر مساند أنبوبٌة الشكل بطرٌقة االستخراج

.  وتتمٌز بخصائص مٌكانكٌة جٌدة%52تصل إلى  

 . اوكسٌد الزركونٌوم ملتحضٌر الشرائح خاصة بالتنقٌة المٌكرونٌة تم استخدام مادتٌن وهما أكسٌد التٌتانٌو

  ، و نفاذٌة جٌدة mµ 0.4الفراغات   ومتوسط قطرmµ 22.7تتمٌز بسمك المحضرة  TiO2شرائح 

l/h.m2 800.  أما الشرائح المحضرة من اوكسٌد الزركونٌوم، تتمٌز بمعامل نفادٌة ٌقدر بl/h.m2 360 ،

  . mµ 0.1 ومتوسط قطر فراغات ٌقدر بحوالً

 PEG  (polyéthylène glycol)استخدام مادة تم  ZrO2 لتحدٌد نسبة االنتقائٌة أو درجة توقٌف لشرٌحة 

.  دالتون100000 وقد تم تقدٌر عتبة القص ب حوالً 

فً بحثنا هذا . إزالة اللون فً األخٌر تم إجراء تطبٌقات على الشرائح المحضرة فً محاولة الستغاللها فً

استخدام مادة أزرق المثلٌٌن كمادة ملونة، و من خالل طٌف االمتصاصٌة تم تقدٌر نسبة ازالة اللون بحوالً 

90%    .
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Résumé 

Elaboration et étude des membranes et leurs supports 

 à partir du kaolin (DD3) et CaCO3 
 

         Dans ce travail, nous avons élaboré et étudié des supports pour membranes à 

partir des matériaux céramiques locaux tels que le kaolin DD3 et la calcite 

(CaCO3). Ces supports ont été réalisés par extrusion, cette technique nous a permet 

d'obtenir des supports tubulaires qui ont été frittés à différentes températures. 

Les supports qui ont traités à différentes températures sont de bonnes 

caractéristiques, ou les diamètres de pore sont de l'ordre de ( ?) avec des porosités 

de 55%. Les distributions des pores sont de type mono modèle. 
Ces supports ont été choisis pour être des substrats des couches membranaires pour 

la microfiltration. Les couches membranaires ont été élaborées à partir d'oxyde de 

titanium, en utilisant la technique de coulage. Les échantillons sont traités à une 

température de 1100°C, nous avons fait une étude microstructurale, la porosité 

ainsi que la perméabilité. La taille moyenne des pores est de l'ordre de 0.37 m et 

l’épaisseur de la couche membranaire est environ 22.7 m. Ces membranes  

peuvent  être  aussi utilisées  comme  des  substrats  pour  l'ultrafiltration (UF).  

Cette  dernière  couche  a  été  élaborée aussi  à  partir  de  l’oxyde  de  zirconium  

(ZrO2)  avec  une  taille  différente  par  la  méthode  de coulage  puis  consolidé  

par  le  traitement  thermique  à  une  température  de  1000 °C.  Elle  se caractérise 

par une taille moyenne des pores de l'ordre de 0.1 µm, un coefficient de 

perméabilité k= 360 l/h.m2.bar. Seuil de coupure est estimé à environ 100 000 

Dalton .A partir de ce travail, on peut inspirer des résultas très importants dans le 

domaine de traitements des eaux usées et l'élimination des colorants.  

Mots clés : kaolin DD3, calcite, supports, membranes, microfiltration. 

Ultrafiltration 



Abstract 
Preparation and study of membranes and their 

supports using kaolin (DD3) and CaCO3 
 
 
          In this work, both supports for ceramics membranes and 

membranes have been prepared from local raw materials such as kaolin 

DD2 and calcium carbonates. These supports were made by extrusion 

technique in order to obtain tubular supports which were afterwards 

sintered at different temperatures.  

It have been found that supports sintered at different temperatures 

interesting characteristics; of porosities ratio around 55%. Moreover, 

there pore sizes distributions are almost homogeneous (mono-modal 

type). These supports were selected to be substrates for the membrane 

layers used in micro-filtration (MF). 

The membrane layers were elaborated from titanium oxide, using 

slip casting technique. The specimens were subsequently sintered at 1100 

°C. The microstructure and porosity as well as the permeability have been 

also studied. It has been found that the average pore size is about 0.37 m 

and a layer thickness ≈ 22.7 m. These membranes  are also  used as 

supports for ultrafiltration (UF).  The membrane layers  of these  later 

were  also elaborated from zirconium oxide (ZrO2) with author diameters, 

using slip casting technique. The specimens were subsequently  sintered  

at  700 °C.  The  microstructure  and  porosity  as  well  as  the  

permeability have been also studied. It has been found that the average 

pore size is about  0.1  µm,  the water permeability measured is about 360 

l/h.m2.bar. Shear threshold is estimated at about 100,000 Dalton . 

A further important application in this work is waste and hard 

waters purification using membranes technique. 

Key Words: kaolin DD3, calcite, supports, membranes, micro-filtration. 
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ملخــص 

 
ا فً هذا البحث من تحضٌر مرشحات خاصة بالتنقٌة المٌكرونٌة للمٌاه وهذا انطالقا ن  ـ تمكن

 (DD3)كاوالن من مواد خزفٌة محلٌة ذات شكل أنبوبً التً تم تحضٌرها من مواد محلٌة 

 لٌتم بعد ذلك معالجتها حرارٌا عند .جوذلك باستخدام تقنٌة االستخرا  (CaCO3)وكالسٌت 

درجات حرارة المختلفة أٌن تمكنا من الحصول على خصائص جٌدة للحوامل وكذا نسبتها 

، وتمتاز بنمط توزٌع أحادي أي متجانسة فً أبعاد  %55 المسامٌة للفراغات تصل إلى

كل الحوامل التً تم تحضٌرها ٌمكن  اختٌارها ألن تكون مساند لطبقات  )الفراغات تقرٌبا

 TiO2 وضعت علٌها شرٌحة من مادة أكسٌد التٌتانٌوم ، (أغشٌة الخاصة بالتنقٌة المٌكرونٌة

 0.37 بمتوسط قطر فراغاتها (الشرٌحة) األغشٌةه هذتتمٌزباستخدام طرٌقة الصب، حٌث 

m وتمت معالجتها حرارٌا عند  °C1100 ولها سمك  m 22.7. أما فٌما ٌخص معامل 

K=800 l/h.m2النفاذٌة، فقدر بحوالً  
ثم  وضع على هذه الشرٌحة شرٌحة أخرى خاصة . 

بالتنقٌة المٌكرونٌة الدقٌقة المشكلة اساسا من اوكسٌد الزركونٌوم ذات متوسط القطر للفراغات 

K=360 l/h.m2 ، ومعامل النفاذٌتها ٌقدر  m 0.1فً حدود 
ر  وتقدر عتبة القص ب 

.  دالتون100000حوالً  

مٌاه الصرف  فتح آفاقا جدٌدة لمعالجةت ـ كما توصلنا من خالل هذا البحث إلى نتائج هامة 

  . وإزالة الملوناتالصحً وتنقٌتها

 

 

، حوامل، أغشٌة، تـنقٌة مٌكرونٌة (CaCO3) ، كالسٌت (DD3) كاوالن:الكلمات المفتاحية

(MF)تنقٌة مٌكرونٌة دقٌقة  ( UF  ) 

  . 




