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 باألنشطة وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط واليت والضرورية اهلامة الصناعات من اإلمسنت صناعة تعد
 يُعد  السعودية العربية باململكة اهلائل االقتصادي للنمو ونظراً  دولة، أى يف اإلقتصادية
 تصنف .العامل يف االستهالك معدالت أكرب من اململكة يف لإلمسنت الفرد استهالك

 البيئية املخاطر من العديد عن املسئولة اخلطرة الصناعات ضمن من اإلمسنت صناعة
 الدراسة هذه تدف .احلراري اإلحتباس غازات إنبعاثات عن مسئولة إ�ا ،كما والصحية

 اجلزئي اإلحالل طريق عن للبيئة صديقة/خضراء نانومرتية إمسنتية خلطات استحداث إىل
 حرق عن الناجتة الصلبة النفايات أحد من تفادةباإلس وذلك تكميلية/بديلة مبواد لإلمسنت

 Fly]  -املتطاير الرماد[ بالسعودية الكهربائية الطاقة توليد حمطات يف الثقيل الوقود زيت
(FA) ash املتطاير بالرماد اإلمسنت وزن من %70 استبدال مت اهلدف هذا ولتحقيق ؛ 

 النانومرتية امليتاكاولني جسيمات من خمتلفة بنسب للرماد اجلزئي اإلحالل مث ومن
(NMK) metakaolin Nano وذلك بالوزن %14 ايل %2 من ترتاوح 

 امليكانيكية اخلصائص تعزيز يف النانومرتية املواد تلعبه الذي العظيم الدور من لإلستفادة
 من جمموعة إجراء مت والفيزيائية امليكانيكية اخلصائص لدراسة .اإلمسنتية للمواد والفيزيائية

 وتشمل الدولية القياسية للمواصفات طبقاً  املتصلدة للعينات املعملية والتحاليل ختباراتاإل
 والنهائي االبتدائي الشك أزمنة– املاء امتصاصية – االنثناء مقاومة – االنضغاط مقاومة(
سعري التحليل -

ُ
 امليكروسكوب باستخدام الدقيق الرتكيب فحص -DSC التفاضلي امل

 أن  النتائج أظهرت .التميه/التهدرت من يوم 28 عمر عند وذلك )املاسح اإللكرتوين
 االنضغاط مقاومة اخنفاض إىل أدى FA من %70 بنسبة لإلمسنت اجلزئي اإلحالل
 مقارنة %175 حبوايل املاء امتصاصية ارتفاع إىل باإلضافة %45 حبوايل االنثناء وكذلك

 بنسب FA استبدال أن نتائجال أظهرت بينما ،OPC العادي البورتالندي باإلمسنت
 الفقد من %)75 حوايل( كبرية  نسبة تعويض إىل أدى NMK جسيمات من خمتلفة

 عملت لذلك باإلضافة .واالنثناء االنضغاط مقاوميت يف متمثلة امليكانيكية اخلصائص يف
 إىل أدى مما كبري  بشكل الدقيق الرتكيب / الهرية البنية حتسني على NMK  جسيمات

 من %70 استبدال إمكانية إىل الدراسة خُلصت %.86 بنسبة املاء متصاصيةا تقليص
 القيم من % 88 يتجاوز فريد ميكانيكي أداء حتقق إمسنتية مادة حتضري يف اإلمسنت وزن

 اإلنشائية للتطبيقات مناسبة رابطة مادة وتعترب  .العادي البورتالندي لإلمسنت املناظرة
 للبيئة الصديق/األخضر البناء  تكنولوجيا على لفائدةوا بالنفع تعود وسوف املختلفة
 للمملكة الوطين االقتصاد وبالتايل

 
________________ 

 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم 33البحث الفائز باملركز االول يف جمال اهلندسة بالدورة [
 قسم الفيزياء –كلية العلوم   –عة امللك خالد جام* 

 أبا –اململكة العربية السعودية 

  
*Hamada Shoukry Mohamed El-fakhry 

Abstract 
 
Cement industry is one of the hazardous industries 
which account for environmental and health risks in 
addition to the greenhouse gas emissions. The aim of 
this study is to develop nano-structured eco-friendly 
cementitious materials by utilizing the fly ash (FA) 
resulting from burning the heavy fuel oil in power plants 
in Saudi Arabia. Ordinary Portland cement (OPC) was 
partially replaced with 70 wt% of (FA). FA was 
substituted by different ratios of nano metakaolin 
(NMK) ranging from 2-14%. A series of tests have been 
conducted on the developed mixes according to ASTM 
standards at 28 days of curing including (compressive 
strength – flexural strength – water absorption –initial 
and final setting times). Differential scanning 
calorimeter (DSC) was used to study the phase 
composition/decomposition and the microstructure was 
investigated by scanning electron microscope (SEM) 
equipped with energy dispersive analytical X-ray unit 
(EDAX). The results revealed that the partial 
replacement of cement by 70 wt% of FA has reduced 
both compressive and flexural strengths by about 45%, 
in addition; the water absorption has been increased by 
about 175% as compared to the OPC. The substitution 
of FA by 10 wt% NMK has compensated the loss in 
mechanical strengths by about 75%. Furthermore, NMK 
has considerably improved the microstructure and 
reduced the water absorption by 86%. The study 
concluded that, it is possible to substitute 70 wt% of 
cement for the production of eco-friendly cement with 
improved mechanical performance achieving 88% of 
the corresponding performance of the hydrated OPC. 
The developed composite is a green binder and can be 
considered for various construction applications and 
will benefit the national economy of the Kingdom. 
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