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 مستخلص ال

الدراسة، تم استخدام خام البو�سایت العراقي �مادة اساس في انتاج الحرار�ات واضیف  هفي هذ  
واضیف الى  (%20,%15,%10,%5,%0)الیها الكاؤولین االبیض �مادة را�طة بنسب مختلفة 

و�ذلك او�سید  (%20,%15,%10,%5)الخلطة الرئیسیة للحرار�ات او�سید الزر�ونیوم بنسب 
شكلت  لتحسین الخصائص العامة لحرار�ات البو�سایت العراقي. (%8-%0.2)النحاس بنسبة 

) �مادة را�طة. جففت النماذج �استخدام PVAالنماذج �طر�قة الكبس شبه الجاف مع اضافة (
ثم حرقت بدرجات حرار�ة  ،h 24 ولمدة  C˚100 درجة حرارة مجفف �هر�ائي عند

(1300˚C,1350˚C,1400˚C)  صات حیود االشعة السینیة لمدة ثالث ساعات. اجر�ت فحو
XRD  .واختبارات فیز�ائیة ومیكانیكیة وحرار�ة لتقیم النماذج المحضرة 

 الكلمات المفتاحیة: الحرار�ات، الموالیت، الزر�ونیا، مقاومة منصهر الزجاج. 

 

Study preparation models Refractories bauxite - zirconia 
and improve their properties by adding oxide copper Cu2O 
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Abstract 

In this study, the use of the Iraqi bauxite as a basis in the production of Prepare 
models and kaolin White was added to a Binder in different proportions (0%, 5%, 
10%, 15% and 20%), Zirconium Oxide was added in different proportions as 
refractories (5%, 10 %, 15 %, 20 %), as well as copper oxide by (0.2 % -8 %) to 
improve the general characteristics of the Refractories Iraqi bauxite. Formed models 
manner pressing semi- dry with the addition of (PVA) as a Binder. Dried forms by 
using the electric dryer at temperature 100˚C for a period time 24h, and then burned to 
varying temperatures (1300˚C, 1350˚C, and 1400˚C) for three hours. Test underwent 
XRD, and tests Physical, mechanical and thermal to assess the prepared models. 
key words: Refractories, Mullite, Zirconia, Resistance to molten glass.  
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 المقدمة. 1

لها قابلیة العزل لدرجات حرارة مرتفعة مع المحافظة على  هي مواد غیر معدنیة، الحرار�ات:
كما  الحرارة العالیة بدون تكسر أو تشوه،خواصها المختلفة، إذ لها القابلیة على تحمل درجات 

أنها تحتفظ �خواصها المختلفة تحت الظروف التشغیلیة المختلفة ولها درجة تلین عالیة تصل إلى 
   C˚1450 [1].أكثر من 

في منطقة  1990مرة في العراق عام  ألولتم اكتشاف رواسب البو�سایت  البو�سایت:
شمال شرق مدینة الرطبة في الصحراء الغر�یة العراقیة، من قبل  Km 65الحسینیات تبعد حوالي 

. وفق ما اشارت الیه نتائج التحلیل الكیمیائي الجیولوجیین من هیئة المسح الجیولوجي العراقي
 Fe₂O₃ و   SiO2 (%44 – 14 )و Al₂O₃ (%66-36 )ووجد ان البو�سایت العراقي �حتوي على 

لكن �ظهر �ألوان متعددة اعتمادا على نسبة الحدید  اذا  . لون البو�سایت هو الوردي(2%>)
انخفضت نسبته فقد �ظهر �اللون االبیض و�میل الى اللون البني المحمر حسب نسبة الحدید 

عند حرق البو�سایت یتحول الجبسایت �فقدانه ماء التبلور الى البوهیمایت و�ارتفاع درجة  .[2]فیه
لومینا ومن ثم تتفاعل االلومینا الناتجة مع السلیكا في الحرارة یتحول البوهیمایت الى اال

 (3Al2O3.2SiO2)الموالیت هو مر�ب من السلیكا وااللومینا  .[3]البو�سایت مكونة طور الموالیت
حددت درجة  و�ستخدم على نطاق واسع في صناعة الحرار�ات، ونادرا ما یتواجد في الطبیعة.

ومن خواصه ذو درجة انصهار عالیة، تمدد حراري منخفض ، مقاومة  C˚1890انصهاره عند 
  .[4]كیمیائیة عالیة لمنصهر الزجاج وطبیعة �یمیائیة متعادلة 

هو احد االطیان المهمة في صناعة الحرار�ات، واالطیان عبارة عن خلیط من المعادن :الكاؤولین
 ، (…,K2O, MgO, Al2O3, SiO2)واالكاسید ومنها (Al2O3.2SiO2.2H2O)وتشمل الكاؤولینات 

و�كثرة ضمن ترسبات ه تتواجد اطیان الكاؤولین في العراق في المنطقة الغر�یة في مناجم دو�خل
قر�بة على سطح االرض و�كون على نوعیین الكاؤولین االبیض واالحمر و�عود لونه االحمر الى 

تمتاز اطیان الكاؤولین عن االطیان االخرى �خصائص  .[5]ارتفاع نسبة او�سید الحدید فیه
فیز�ائیة و �یمیائیة فر�دة ومنها قابلیتها على امتصاص الماء ، لدونة عالیة ، لزوجة قلیلة ، 

تحصل تغیرات فیز�ائیة و �یمیائیة  .C˚1780خاملة وغیر فعالة �یمیائیا و درجة انصهاره �حدود 
 .[6]لیةعند حرق الكاؤولین بدرجات حرار�ة عا

عام  (M.H.Klaproth)من قبل العالم الكیمیائي االلماني  (ZrO2)اكتشفت الزر�ونیا  الزر�ونیا:
تمتاز الزر�ونیا  �خصائص میكانیكیة جیدة �المتانة العالیة ، مقاومة �یمیائیة عالیة ،  ،1789

لذا دخلت في الكثیر من الصناعات  خاملة �یمیائیا ، الصالدة العالیة و درجة انصهار عالیة،
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وفي صناعة الحرار�ات حیث تضاف لتحسین  بیولوجیةمنها صناعة االسنان و العظام �تطبیقات 
تكون الزر�ونیا متغیرة البنى البلور�ة �ارتفاع درجة الحرارة وتعود بتحول عكسي عند  خصائصها.

نظام و (monoclinic)ي المیل خفض درجة الحرارة وتمتلك ثالث انظمة بلور�ة وهي نظام احاد
 [7].  (cubic)نظام المكعب و  (tetragonal)ر�اعي قائم 

مثبتات  �إضافةللتخلص من هذه التحوالت یتم  وهذه التحوالت تؤثر على الثبات الحراري للمنتج،
ة الحرارة مثل ــض درجـتعمل على ا�قاف التحول عند خف ســــــیدللزر�ونیا وهي عبارة عن اكا

(Y2O3 , MgO , CaO)  الزر�ونیا المثبتة جزئیاوهما و�نتج عنها نوعیین من الزر�ونیا المثبتة 
 .[8] المثبتة �لیا والزر�ونیا

�متلك خصائص فیز�ائیة جیدة ،  ألنه: و�عتبر من اشباه الموصالت المهمة او�سید النحاس
و  g/cm3 6.4یذوب او�سید النحاس في الحوامض لكن ال یذوب في القواعد او الماء ، �ثافته 

غیر سام   و�مكن الحصول علیه من اكسدة النحاس ، متوفر �كثرة، C˚1235درجة انصهاره 
 .[9]وانخفاض تكلفة انتاجه 

 [10]لبوكسایت العراقي ومنھا: درس الباحث مازنوقد اجریت عدة دراسات إلنتاج حراریات من ا
امكانیة تحسین الخصائص الفیزیائیة والمیكانیكیة للطابوق الحراري المصنع من  2006عام 

 البوكسایت العراقي. 
درسا تأثیر اضافة الزركونیا في بعض خواص  2009عام  [11]اما الباحثان شھاب وانتصار

 الحراریات المصنعة من البوكسایت العراقي. 
 تأثیر اضافة اطیان كاؤولین دویخلھ وااللومینا الى البوكسایت 2011عام  [12]درست الباحثة االء 

 العراقي.  
  تحضیر النماذج. 2

كمادة اساس واضیف الیها  C˚1350تم تحضیر النماذج �استخدام البو�سایت المحروق بدرجة 
 �مادة را�طة للحرار�ات .  (%20,%15,%10,%5)الكاؤولین العراقي بنسب مختلفة 

اضیفت الزر�ونیا الى الخلطة الرئیسیة (البو�سایت والكاؤولین) بنسب وزنیة مختلفة 
 (%8 - %0.2)و�عدها تمت اضافة او�سید النحاس بنسب مختلفة  (20%,15%,10%,5%)

تم تشكیل النماذج  .PVAیسیة, المادة الرا�طة التي تم استخدامها لتشكیل العینات هي للخلطة الرئ
, ثم bar 140و�ضغط �بس مقداره  (ϕ25 mm)�استخدام مكبس یدوي وقالب معدني مصلد �قطر

 .(C,1350˚C,1400˚C˚1300)جففت النماذج و�عدها حرقت بثالثة درجات حرار�ة 

 القیاسات. 3

 أوال : قیاس الكثافة الظاھریة والمسامیة ونسبة امتصاص الماء: 
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تم حساب الكثافة الظاهر�ة والمسامیة ونسبة امتصاص الماء �طر�قة ارخمیدس، و�استخدام 
 :[13]المعادالت التالیة على الترتیب

                  𝜌𝜌 =
𝑤𝑤𝑑𝑑

𝑤𝑤𝑠𝑠 − 𝑤𝑤𝑛𝑛
     … … … (1) 

 
               𝐴𝐴.𝑃𝑃. (%) = 𝑤𝑤𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑑𝑑

𝑤𝑤𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑛𝑛
 𝑥𝑥100%    … … … (2)  

                   

              𝑊𝑊.𝐴𝐴. =
𝑤𝑤𝑑𝑑

𝑤𝑤𝑑𝑑 − 𝑤𝑤𝑛𝑛
     … … … (3) 

 
 : نسبة امتصاص الماء W.A:  المسامیة, A.P, (g/cm³): الكثافة الظاهر�ة ρحیث ان   
 Wd تلة النموذج وهو جاف� : (g) ,Wnمعلق �الماء  : �تلة النموذج وهو(g) .WS تلة� :

 .(g) مشبع �الماءالنموذج وهو 
 : متانة الكسر المحوريثانیا : 

لحساب متانة الكسر المحوري و�استخدام  ( Brazilian Test )تم استخدام االختبار البراز�لي 
 .[14]العالقة االتیة تم حساب متانة الكسر المحوري 

              𝜎𝜎𝐷𝐷 =
2𝐹𝐹
𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

     … … … (4) 

 متانة Dσ, (mm)ج ذسمك النمو  :d, (mm)قطر النموذج  :D, (N)القوة المسلطة  Fحیث ان : 
 ).(N/mm² المحوري  الكسر

  الصالدة:ثالثا : 

سیرامیكیة   �أحجارو�تم ذلك �خدش النماذج  ، Moh's موس تم قیاس الصالدة �استخدام صالدة 
 یدو�ا وتسجل قیمة الصالدة عندما یؤثر الحجر على النموذج .

  الصدمة الحراریة:رابعا : رابعا : 
تعرف الصدمة الحرار�ة على انها قابلیة المادة السیرامیكیة على المحافظة على شكلها االصلي  

 .[15]وتعد من اهم الخواص الحرار�ة للحرار�ات عند تعرضها الى تغیر حراري مفاجئ،

 النتائج والمناقشة. 3
  :(XRD)نتائج فحص حیود االشعة السینیة خامسا : 

كما  وللنماذج الحرار�ة وللكاؤولین تم فحص حیود االشعة السینیة للبو�سایت قبل و�عد الحرق  
 موضح في الشكل ادناه :
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  لخام البو�سایت قبل الحرق  XRDیوضح مخطط  (1)شكل 

 

 

 

 

 

 لخام الكاؤولین  XRDیوضح مخطط  (2)شكل 

 

 

 

 

 

 

 للبو�سایت العراقي �عد الحرق  XRDیوضح مخطط  (3)شكل 
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 a :1300˚C  b :1350˚C  c :1400˚C لنماذج الحرار�ات عند درجات حرار�ة: XRDمخطط  (4)شكل 

 الكثافة الظاھریة والمسامیة واالمتصاصیة:سادسا : 

اضافة خام الكاؤولین على �ل من الكثافة الظاهر�ة والمسامیة  تأثیر (5)یتضح من الشكل 

اضافة خام الكاؤولین  تأثیر (5a)واالمتصاصیة للنماذج الحرار�ة المحضرة. یتضح من الشكل 
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على الكثافة الظاهر�ة لنماذج الحرار�ات المحضرة امتلكت النماذج الذي تحتوي على نسبة 

تعتمد الكثافة الظاھریة على نسبة المواد الخام المستخدمة اعلى كثافة ظاھریة، اذ  %10كاؤولین 

كالبوكسایت المحروق و الكاؤولین والتلبید، حیث عند زیادة نسبة البوكسایت المحروق یؤدي الى 

یتضح بان  (5b,c)زیادة طور الموالیت وھو الطور المھم في انتاج الحراریات. ومن الشكل 

تقل مع زیادة نسبة الكاؤولین اي نتیجة زیادة المواد الخام، نسبة المسامیة ونسبة امتصاص الماء 

حیث عند الدرجات العالیة یملئ الطور الزجاجي المسامات لذا ینتج نماذج حراریة ذات مسامیة 

 ونسبة امتصاص منخفضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االمتصاصیة: c: المسامیة   b: الكثافة الظاهر�ة    aنسبة الكاؤولین على تأثیریوضح  (5)شكل 

اضافة نسب مختلفة من الزر�ونیا للخلطات الحرار�ة على �ل  تأثیریوضح  (6a,b,c)اما الشكل 
یتضح ز�ادة الكثافة (6a) من الكثافة الظاهر�ة والمسامیة ونسبة امتصاص الماء. من الشكل 

الزر�ونیا العالیة وذلك �سبب �ثافة  الظاهر�ة بز�ادة نسب الزر�ونیا المضافة للخلطات الحرار�ة،
سامات خالل مراحل الحرق حدث ممقارنة مع البو�سایت والكاؤولین حیث ان الزر�ونیا ال ت

للنموذج الحراري و�ذلك تزداد �ثافة النماذج السیرامیكیة. عال االولیة حیث �حصل تراص 
التي اضافة الزر�ونیا على المسامیة ونسبة امتصاص الماء و  تأثیر) (6b,cو�تضح من الشكل 
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انخفاض نسبة المسامیة �شكل قلیل مع ز�ادة نسبة الزر�ونیا ولكن مقارنة مع الشكل  تظهر
(5b,c)  .حصل تحسن في انخفاض نسبة المسامیة و�ذلك نقصان مقدار نسبة امتصاص الماء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االمتصاصیة: c: المسامیة   b: الكثافة الظاهر�ة    a) یوضح تاثیر الزر�ونیا المضافة على6شكل (

التدر�ج الدقائقي للمواد الخام المستخدمة في عمل الحرار�ات على  تأثیریبین  (7a,b,c)الشكل 
 النماذج الثقیلة، إلنتاجالكثافة الظاهر�ة والمسامیة ونسبة امتصاص الماء الختیار افضل خلطة 
 تم استخدام ثالثة نسب وزنیة للبو�سایت المحروق �ما موضحة في الشكل.

في انتاج النماذج الثقیلة وذلك �سبب امتالكها اعلى  (Ⅲ)تم اعتماد الخلطة  (7a)من الشكل 
تم  (7b,c)ومن الشكل  كثافة ظاهر�ة حیث الكثافة لها عالقة �الخواص المیكانیكیة االخرى،

المتالكها اقل نسبة مسامیة و نسبة امتصاص الماء وتم اعتمادها في (Ⅲ)اختیار الخلطة الثالثة 
 انتاج النماذج الثقیلة.
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 : االمتصاصیةc: المسامیة   b: الكثافة الظاهر�ة   aالحجم الدقائقي على  تأثیریوضح  (7)الشكل 

 اضافة نسب مختلفة من او�سید النحاس على الخلطات الحرار�ة. تأثیریوضح  (8a,b,c)الشكل 
 (8a,b,c)اعتمادا على الكثافة الظاهر�ة و المسامیة ونسبة امتصاص الماء اتضح من الشكل 

 .%4هي  Cu2O�ان افضل نسبة مضافة للخلطات الحرار�ة من او�سید النحاس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االمتصاصیةc: المسامیة   b: الكثافة الظاهر�ة    aاو�سید النحاس على تأثیریوضح  (8a,b,c)الشكل 

واو�سید  %10واضافة �اؤولین بنسبة  (Ⅲ)وعند استخدام التدر�ج الدقائقي للخلطة الثالثة 
ة ـــــة حرار�ـــــــــــو�درجات معامل %4بة ــــــــید النحاس بنســــــــــــواو�س %20بة ـــــــوم بنســالزر�ونی

(1300˚C, 1350˚C,1400˚C) 9ى الشكل للمدة ثالث ساعات حصلنا عa,b,c) والذي یوضح (
درجة حرارة التلبید على �ل من الكثافة الظاهر�ة والمسامیة ونسبة امتصاص الماء الختیار  تأثیر

یتضح �ان الكثافة الظاهر�ة  (9a)النماذج الثقیلة. من الشكل  إلنتاجافضل درجة حرارة تلبید 
, حیث ان العامل المهم لز�ادة الكثافة هو C˚1350عند المعاملة الحرار�ة  g/cm³ 2.67تساوي 

دى الى حدوث طور سائل ادى الى اقتراب او اندماج حبیبات أاضافة او�سید النحاس والذي 
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النتیجة مهمة في عملیة تشكیل النماذج الثقیلة والتي �مكن  هالمكونات الى �عضها البعض, وهذ
 الشـــــكل الحراري والبوادق وغیرها. منمن خاللها تشكل نماذج سیرامیكیة مختلفة مثل الطابوق 

(9b,c)  الحظنا انخفاض نسبة المسامیة و نسبة امتصاص الماء مع اضافة او�سید النحاس
لما �متلكه او�سید  (%6.47)ونسبة امتصاص الماء بلغت  (%8.78)حیث بلغت المسامیة 

لیة التلبید �الطور النحاس من خصائص فیز�ائیة جیدة حیث �عمل على غلق المسامات خالل عم
النماذج الثقیلة  إلنتاجالسائل و�التالي �صبح الجسم السیرامیكي اكثر تراص.  افضل درجة حرارة 

المتالكها اعلى �ثافة ظاهر�ة للنماذج المحضرة واقل نسبة مسامیة و نسبة  C˚1350هي 
 لتلبید.امتصاص ماء وذلك �سبب اضافة او�سید النحاس الذي عمل على خفض درجة حرارة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نسبة امتصاص الماءc: المسامیة  b: الكثافة الظاهر�ة  a درجة الحرارة على تأثیریوضح  (9)الشكل 

 :متانة الكسر المحوريسابعا : 

اجري فحص متانة الكسر المحوري (االختبار البراز�لي) لنماذج الحرار�ات والحظنا النماذج ذات  
في النماذج الى نصفین تقر�با اما النماذج ذات المتانة العالیة المتانة الضعیفة �كون الكسر 

و�سبب تكون االطوار الزجاجیة واالطوار االخرى عند درجات الحرارة العالیة �كون الكسر في 
خام الكاؤولین على متانة الكسر  تأثیریوضح  (10)النماذج الحرار�ة اكثر تهشما. فالشكل

 المحوري.
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 یوضح تغیر متانة الكسر المحوري مع نسبة الكاؤولین المضافة للخلطة الحرار�ة (10)الشكل 

یتضح من الشكل ان نسبة خام الكاؤولین المضافة توثر على متانة الكسر المحوري ، ان اعلى 
للكاؤولین المضافة للخلطات الحرار�ة والذي ادى الى  %10  نسبة متانة �سر محوري عند نسبة 

  ز�ادة الترا�ط بین الحبیبات. 
نسبة الزر�ونیا المضافة على متانة الكسر المحوري للنماذج الثقیلة  تأثیر (11) و�بین الشكل

المحضرة. تزداد متانة الكسر المحوري بز�ادة نسبة الزر�ونیا المضافة للنماذج الثقیلة المحضرة 
لي تزداد خصائصها ند اضافة الزر�ونیا تؤدي الى ز�ادة �ثافة النماذج الحرار�ة و�التاع

 تعمل دقائق الزر�ونیا على اعاقة حر�ة الشقوق داخل النماذج الحرار�ة المحضرة. اذالمیكانیكیة 
 

 

 

 

 یوضح تغیر متانة الكسر المحوري مع نسبة الزر�ونیا المضافة للخلطة (11)شكل 

الحجم الدقائقي للخلطات الحرار�ة على متانة الكسر المحوري، تم  تأثیریوضح  (12)اما الشكل 
بنسب وزنیة مختلفة من البو�سایت المحروق بدرجة  (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)تحضیر ثالثة خلطات حرار�ة 

1350C˚ من الشكل اتضح �ان الخلطة الثالثة .(Ⅲ)  تمتلك اعلى متانة �سر محوري وتلیها
 (Ⅲ). و�ما موضح سا�قا �ان الخلطة الثالثة (Ⅱ)واخیرا الخلطة الثانیة  (Ⅰ)الخلطة االولى 

تمتلك على �ثافة ظاهر�ة و اقل نسبة مسامیة و نسبة امتصاص الماء لذلك تزداد خواصها 
فأن اضافة االكاسید  متعددةطوار أي تتكون من أالحرار�ة متراكبة  و�ما ان النماذج المیكانیكیة.

 الكسر المحوري. تعمل على ز�ادة متانة
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 الحجم الدقائقي على متانة الكسر المحوري  تأثیر (12)شكل 

درجة الحرارة على متانة الكسر المحوري، تم اجراء معاملة حرار�ة  تأثیریبین  (13)اما الشكل 
. یبین الشكل ان النماذج (Ⅲ)للخلطة الثالثة  (C,1350˚C,1400˚C˚1300)للنماذج الثقیلة عند 

امتلكت اعلى متانة �سر محوري تلیها النماذج  C˚1350الحرار�ة المحضرة عند درجة حرارة 
والسبب �عود الى انه بز�ادة درجة الحرارة تسبب في  ، C˚1400واخیرا  C˚1300المحضرة عند 

 بین حبیبات الجسم السیرامیكي.  Cu2Oفقدان 

 

 

 

 

 (Ⅲ)درجة الحرارة على متانة الكسر المحوري للخلطة الثالثة تأثیریبین  (13)شكل 

  الحراریة:  نتائج الصدمة
الصدمة الحرار�ة على الخصائص المیكانیكیة للنماذج الحرار�ة المحضرة، تم  تأثیرتم دراسة  

الصدمة الحرار�ة على النماذج  تأثیراجراء متانة الكسر المحوري و قیاس صالدة موس لبیان 
تغیر متانة الكسر المحوري مع ز�ادة درجة حرارة الصدمة  )14(المحضرة. حیث یبین الشكل 

من الشكل نالحظ تناقص متانة الكسر المحوري مع ز�ادة درجة حرارة الصدمة  الحرار�ة للنماذج.
المفاجئ لدرجات الحرارة للنماذج عند التغیر  ألنهالحرار�ة للنماذج الثقیلة المحضرة وهذا متوقع 

 تحدث تشققات مجهر�ة تؤدي الى نقصان المتانة.
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 یوضح تغیر متانة الكسر المحوري مع درجة حرارة الصدمة الحرار�ة(14) شكل 

یوضح تغیر صالدة موس مع ز�ادة درجة حرارة الصدمة الحرار�ة للنماذج الحرار�ة  (15)الشكل 
 المحضرة.

 

 

 

 

 یوضح تغیر صالدة موس مع درجة حرارة الصدمة الحرار�ة  (15)شكل     

یوضح انخفاض قیمة صالدة موس مع ز�ادة درجة حرارة الصدمة الحرار�ة ومعدل  )15(الشكل
االنخفاض �كون قلیل وذلك �سبب وجود طور الموالیت الذي �عمل على صال�ة النماذج مما 
یز�دها قوة ومتانة. والزر�ونیا المضافة واو�سید النحاس �عمالن على خفض المسامیة وز�ادة 

 و�التالي تزداد قیمة الصالدة.كثافة الجسم السیرامیكي 

 االستنتاجات:

 تحسین الخصائص المیكانیكیة مع ز�ادة نسبة الزر�ونیا المضافة. •
 .%4و�التحدید عند النسبة  تحسین الخصائص المیكانیكیة مع اضافة او�سید النحاس •
  لمدة ثالثة ساعات. C˚1350أفضل درجة للمعاملة الحرار�ة �انت  •
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