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, اليندسية العمـو والتطبيقات في مختمؼ مجاالت ةواسع عنايةب ضرتكنموجيا النانو في الوقت الحا تحظى

مف  ذه التقنيةالبناء واليياكؿ الخرسانية مف االىداؼ الرئيسية ليذه الدراسة, لما لي مجاؿ ويعد تطبيؽ ىذه التقنية في

عمى الموارد الطبيعية الخاـ  محافظةال فضاّل عف, الميكانيكية والحرارية خصائص الخرسانةوتحسيف دور في تعزيز 

 وتقميؿ المموثات البيئية الناتجة عف عمميات التصنيع.

عمى الخصائص الحرارية  (SiO2)كا النانوية يتأثير مادة السيم دراسة إلىالحالية  تيدؼ الدراسة 

االنضغاط. عف ومقاومة  واالنتشارية الحرارية ة الحرارية والسعة الحرارية النوعيةيوالميكانيكية لمخرسانة مثؿ الموصم

 Expanded)نانوية, وكذلؾ استخداـ حبيبات البولي ستايريف كا اليطريؽ االستبداؿ الجزئي لإلسمنت بمادة السيم

Polystyrene  )(EPS.لمحصوؿ عمى خرسانة خفيفة الوزف وذات قابمية جيدة في العزؿ الحراري ) 

 اإلسمنتكنسبة بديمة مف وزف  (3,% 2, %1)% بنسب كا النانويةيالسيم إضافة ضمف الجانب العمميت  

ضافةالخرسانية, و ضمف الخمطة  صب  وتـ (3,% 2, %1%,0.8%)وزنية بمغت بنسب حبيبات البولي ستايريف  ا 

وقد  ,يـو (28,14,7)بأعمار مختمفة تـ فحص العينات بعد االنضاج  ,ووضعيا في احواض االنضاج النماذج

.W/mاري والتي تراوحت بيف في قيـ معامؿ التوصيؿ الحر  اّ لوحظ مف النتائج أف ىناؾ انخفاض
ₒ
C(0.5-0.92)  في

بنسبة  لمخرسانة النانويةالعزؿ الحراري  ابميةق في مما يعني زيادة كا النانويةيالسيمعمى  الخمطات التي تحتوي

 وعية مقارنة بالخرسانةفي قيـ السعة الحرارية الن زديادا ايضاّ  لوحظ التوالي.عمى  (%65.57,%53.15,%41.8)

بأضافة السيميكا النانوية بنسب  النتائج حصوؿ زيادة في قيـ مقاومة االنضغاط لمنماذج التقميدية. وأظيرت

 عمى التوالي بالمقارنة مع الخرسانة التقميدية, ومف (32.45,%24.25,%21.49)% وبنسب (3,2%,1%)%

 .(3)%قؿ قيمة لمعامؿ التوصيؿ الحراري كانت عند نسبة النتائج نالحظ أف أقصى قيـ لمقاومة االنضغاط وأ

ف أالنماذج في اعمار مختمفة وتبيف  تـ فحص إذمع التقدـ في العمر  ايضاّ اف مقاومة االنضغاط تزداد أاتضح و 

, و كاف ة, بينما لـ يؤثر التقدـ في العمر عمى الخصائص الحرارية لمخرسانالعمرمقاومة االنضغاط تزداد بزيادة 

لوحظ وجود انخفاض كبير في قيـ  إذ حبيبات البولي ستايريف تأثير سمبي عمى نتائج مقاومة االنضغاط ضافةإل

 تحصم MPa (3.120) قيمة لالنخفاض كانت بقرابة قصىأ فأ إذ الحبيبات إضافةمقاومة االنضغاط بزيادة نسبة 

ة العزؿ في زيادة قابمي تأثيرالحبيبات  ضافةإلما فيما يتعمؽ بنتائج الموصمية الحرارية فقد كاف . أ(3%عند نسبة )

 الخالصة
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-W/m.ₒC (0.35  تراوحت بيفالحراري والتي دنى قيمة لمعامؿ التوصيؿ أ إلىالتوصؿ تـ  إذالحراري لمخرسانة 

اتضح اف التأثير المشترؾ إلضافة  .حبيبات البولي ستايريف إضافة ( مف3( عند نسبة وزنية بمغت  )0.41%

( كاف لو دور ميـ في 0.8( بنسبة )%EPSوحبيبات البولي ستايرف) (3السيميكا النانوية بنسبة وزنية بمغت )%

.W/mتحسيف قابمية العزؿ الحراري لمخرسانة, إذ تراوحت قيـ معامؿ التوصيؿ الحراري بحدود 
ₒ
C (0.43-0.45( 

ع الخرسانة التقميدية, آما في ما يتعمؽ بفحص مقاومة االنضغاط فقد كاف إلضافة السيميكا النانوية اقؿ بالمقارنة م

دور ايجابي في تحسيف مقاومة االنضغاط, بينما كاف إلضافة حبيبات البولي ستايريف دور سمبي عمى مقاومة 

حصوؿ خمؿ في التركيب الكيميائي  االنضغاط نظرا لخفة وزف الحبيبات التي تؤدي الى تقميؿ الكثافة وبالتالي

  لمخرسانة.

 

 

 

 

 

 


