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  الملخص العربي

خامات الحدید في فران الحدید ناتج ثانوي في عملیة استخالص الحدید الزھر من أخبث  یعتبر
كمصھور  وذلك بتبریده فجائیًا ًاالمبرد مائی الحدیدفران أینتج خبث  .م0  ١٤٥٠ الفرن العالي عن

من  ھذا النوع میستخد .لي مادة زجاجیة غیر متبلورةإ ه النفایةذالفرن وھذا یعمل علي تحویل ھ من
بالوزن من األسمنت % ٧٥-٧٠في صناعة األسمنتات المخلوطة بنسب تصل حتى  الخبث

من % ٧٥، ٦٥، ٥٥، ٤٥مع خلطھ بنسب  فران الحدید المبرد مائیًاأستخدام خبث إتم  .البوتالندي
مقاومة ھذه  ذلككیناتیكیة التأدرت في الماء العذب وك وزن األسمنت المقاوم للكبریتات وذلك لدراسة
  .األسمنتات لتآكل میاه بحیرة قارون في الفیوم

  

المیاه المتحدة  المیاه العذبة وذلك بتعین كمیةأمكن دراسة كیناتیكیة تأدرت األسمنتات في        
 الحر والرقم الھیدروجیني والكثافة الظاھریة وقوي تحملالكالسیوم  ھیدروكسید ونسب ًاكیمیائی

مكن تتبع نواتج التأدرت بواسطة أ. ثالثة شھور رحتى عم السابقة لألسمنتات الضغط المیكانیكي
أظھرت النتائج أن . شعة تحت الحمراء والتحلیل الحراري التفاضليجھزة حیود األشعة السینیة واألأ

 الشك األبتدائي والنھائي نتیجة يزیادة نسبة الخبث تعمل علي نقص میاه الخلط القیاسیة وزیادة زمن
أعطت عجائن األسمنت . باألسمنت المقاوم للكبریتات الحدید بالمقارنةفران تأدرت خبث أبطيء 

على من مثیلتھا من األسمنتات المخلوطة وزیادة في كمیة المیاه أالمقاوم للكبریتات معدل تأدرت 
الوجھ األخر أعطت  علي. المیاه المتحدة  نقص على تعمل الخبث ن أضافةأي أ كیمیائیًا المتحدة

حتى  عجائن األسمنت المقاوم للكبریتات كمیة من ھیدروكسید الكالسیوم تزداد مع زمن المعالجة
قل من ھیدروكسید الكالسیوم وتنقص مع زمن أقیم  أعطت ولكن األسمنتات المخلوطة ثالثة شھور

 لكالسیوما وھیدروكسید االمیاه المتحدة كیمیائًی كًال من ابقت نتائجطت .معالجة وزیادة نسبة الخبثلا
. د األشعة السینیة وكذلك األشعة تحت الحمراءوالطلیق مع مثیلتھا بالتحلیل  الحراري التفاضلي وحی

على من مثیلتھا أدة لللعجائن المتص یةعطت عجائن األسمنت المقاوم للكبریتات كثافة ظاھرأ
فران أع نسبة خبث تزداد مع زمن المعالجة وتقل م یةن الكثافة الظاھرأوجد  .لألسمنتات المخلوطة
بنسب ن األسمنت المخلوط أوجد  .الضغط المیكانیكي من نتائج قوي تحمل. الحدید المبرد مائیًا

خبث یعطي نتائج جیدة بالمقارنة باألسمنت المقاوم للكبریتات % ٥٥حتى  ٤٥تتراوح من 
  .األخرى واألسمنتات المخلوطة
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األسمنتات عالیة الخبث بالمقارنة باألسمنت المقاوم للكبریتات للتآكل أمكن دراسة مقاومة        
ن األسمنت المقاوم للكبریتات أأوضحت النتائج  .في میاه بحیرة قرون وذلك بعد غمرھا حتي عام

المیاه المتحدة  نأ وجد. وتقل نسبتھا مع زیادة نسبة الخبث قیم للمیاه المتحدة كیمیائیًا علىأ یعطي
یونات الكلوریدات وكذلك الكبریتات في میاه أتزداد مع زمن الغمر وھذه نتیجة تنشیط  ًاكیمیائی

مع زیادة نسبة  یرجع نقص نسبة المیاه المتحدة كیمیائیًا. البحیرة لألسمنتات لتعطي مواد ھیدراتیة
ت تاسمنفأن األ وعمومًا. قل من األسمنت المقاوم للكبریتاتأ قابلیة للھیدرةن الخبث لھ ألي إالخبث 

وجد  .عن مثیلتھا لألسمنت البوتالندي قل من المیاه المتحدة كیمیائیًاأالبوزوالنیة جمیعھا تعطي قیم 
لألسمنت المقاوم للكبریتات تنقص مع زمن الغمر  )الطلیق(الحر  أن كمیة ھیدروكسید الكالسیوم

وریدات والكبریتات یونات الكلأ نألي إیرجع ھذا . لك حتى عامذحتى ثالثة شھور ثم تزداد بعد 
 یتفاعل .لتعطي جبس وھیدروكسید المغنسیوم ھیدروكسید الكالسیومتتفاعل في األزمنة األولى مع 

نطالق اھیدروكسید المغنسیوم مع سیلیكات الكالسیوم الھیدراتیة ویعمل علي تكسیرھا مع 
 )الطلیق( حرال ن ھیدروكسید الكالسیومأوجد  الكالسیوم كماھو واضح من النتائجھیدروكسید 

لي إیرجع ھذا . ادة نسبة الخبثیلألسمنتات المخلوطة ینقص مع زمن الغمر حتى عام وكذلك مع ز
تنقص كمیة الھیدروكسید مع النقص في كمیة  وكذلك ن الخبث یتفاعل مع ھیدروكسید الكالسیومأ

لسینیة مع نتائج لقد تطابقت نتائج التحلیل الحراري واألشعة تحت الحمراء وحیود األشعةا. األسمنت
  .وكذلك ھیدروكسید الكالسیوم المیاه المتحدة كیمیائیًا

  

النتائج أن كمیة الكلوریدات والكبریتات تزداد في العجائن المتصلدة مع  أظھرت ایضًا       
في األسمنتات  من مثیلتھا علىأ أعطت عجائن األسمنت المقاوم للكبریتات قیم. زمن الغمر

وكذلك الومینات ثالثي الكالسیوم  الكالسیوم لى الزیادة في ھیدروكسیدإوھذا یرجع  المخلوطة
مادة خاملة التتفاعل  ن خبث الحدیدأوجد . و حدیدي الكالسیوم التي تتفاعل مع ھذه األیوناتنوالومی

. األسمنت المقاوم للكبریتاتب مقارنةقل أعطى قیم أات الكلوریدات والكبریتات وكذلك بنسب مع أیون
  .النسب مع زیادة نسبة الخبث في األسمنتتقل ھذه 

خبث الحدید مع % ٥٥- ٤٥نھ یمكن تحضیر اسمنت مخلوط بنسب من أمما سبق یمكن القول 
   .في میاه بحیرة قارون سمنت مقاوم للكبریتات یعطي مقاومة جیدةأـ

 


