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 پوختە
 ەک بیناستتا ی یکەری  ەیستت ەرەک یکانەرۆج ەل ەکێکیە مونەی چیمەن ۆ شەوانەل گەیەنەر یناستتا یب ەیستت ەرەک
سا یب ەیس ەرەک ەل ەیەه انیاوا یج یندە مەبی ا سا ینا سا یب ەیکها ێپ وانە. ئییئا  ەل کراویارید یکڕێب ەک نینا
 مە. ئەوەنبگوا  باەب وانن کار ەکراون ک نی اید کەیەوێش ەب ەک یەداێ  انی(رەلی)ف ییباەکار ەیوەگواس ن ەیکها ێپ

 ەل ۆڵهەستتتت یالبردن نا،یب یووڕ ەیوەرمکردنەگ ەوانەل ەیەه انیرەنێهڕرستتتتوەستتتت یرخانێژ ینانێکارهەب ەماددان
 یوە  ۆڕی  یمەستت یو ستت کانەبناغ ەیوەر کردنەو ب یدۆکا  یپاراستت ن ،یستتیموگنا ۆکار یرگرەب کان،ەقامەشتت
 کەو و نێکرەد ندە مەبی ا ن،ێکرە( دروستتد دFe3O4) یستتیموگنا  یکانەو ەستت ەلیردەگۆنان دا،ەکار مە. لژراوێن

 یستتا ەشتتیپ ەیپاشتتماو رۆدوو ج ینانێکارهەب ەب مور ەر ەینمون. نێنرێهەکاردەب ڵداۆیلۆک ییباەکار ەیوەرەکڕپ
 رەملی ئاستتایی یبرەورد ل ەیکراوۆک کوەو ستت یس ستت م و میس ستتکەیس د؛ێکرەدروستتد د ۆاڵپ یستتا ەشتتیپ ەل
ناو ۆن ەمیئاو/چ ەیژڕێ یرەگی. کارراویرگەو یندەناو ەیکها ێپ یکاری اق ینی اید یماەبن رەستتتتتتتەل  یکەڕۆو 
 انەیوەنۆڵیکێل کانەکراوەئاماد مور ەرە یقبووڕەو  ە ا  یندە مەبی ا کێندەه رەستتتەل کانەنراوێکارهەب ەوەرەکڕپ
 ۆب ەوەنێکرەد یو  اق نێکرەد ەئاماد ەوێشتتتتتتت مانەه ەب ییئاستتتتتتتا ۆین ەمیچ مور ەری ەی. نموندێکرەد رەستتتتتتتەل
 کوەوستتتتت یس ستتتتت م  ینانێکارهەب ەک ەانخستتتتت وویرەد کانەنراوێه ستتتتتدەدەب ەنجامە. ئراوردکردنەب یستتتتت ەبەم
 یادبوونیتتو   ورکەبیلی ی ەیوەمبوونەک ۆیه ە ەبوو داۆن ەمیچ مونەی یکتتانەڵەکێ  ەللم  یبرەورد ل ەیکراوۆک
 ،ەرەنێهڕرسوەس ەیوە%. ئ5.17 ەیژڕێ ەچرچبوون ب ی ێه ەیوەمبوونە%، و ک4.6 ەیژڕێ ەب س انەپ ی ێه

 ینگەکدیە ەگونجاو ل یادبوونی.  ەبوو ەژڕۆ 28 ەنمون ۆ% ب35.5 ەیژڕێ ەب ییباەکار یرگرەب ەیوەمبوونەک

 ەڵەکێ  ۆ% ب8.8% و 6.7 ەیژڕێ ەو چرچبوون ب ستتتتتتت انەپ ی ێه ەو ل کانە ا  ەڵەکێ  ۆ% ب7.5 ەیژڕێ ەب

 Fe3O4 NPs نەگۆڕی ەیژڕێ ەب دێکرەد ادی%  8 ەیژڕێ ەب میس ستتتکەیس کێکا  دێد ستتتدەدەب کانەقکراوڕە

 پوخته
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 ەڵگەل ەوە ەبوو مەک ییباەکار یرگرەب ەک ەوەکرد انیاستتتتتتت ڕپشتتتتتتت  کانەوەنی ۆد هاەروە. هدۆیلۆک کانەو ەستتتتتتت
س  گەیەنەر ی NP یکەڕۆناو یادبوونی  ش  یاوا یج یکانەنجامەئ یکاری. شکراویارید یکێ ا ئا س ڕپ  ەوەکرد یا

 دێ وانرەد ەیەه انیگونجاو ییباەکار ەیوەگواس ن ی وانا ەک س یس س م یماەبن رەسەل کانەکەری  مور ەرە ەک
. دۆیلۆک NPs و ەستتتتتتت ی ی اێمس ماگن 68.9و  سیم یکانەرەوێ. % پدێژرڕێداب w/c ،7.4 wt 0.53 ەیژڕێ ەب

 ەب کادەد ستت ەو چرچبوون و ستت انەپ ی ێه ەڵگەل ییباەکار یرگرەب یندەوەیپ ەک دراوێپەرەپ یرکاریب یلێدۆم

 یکخستت نیە. ەوەاستت کردڕپشتت  ەیکەلێدۆم یورد ەک ندراڵێمە% خ5 ەل م رەک ەڵەیو ه ر ەب ەیکشتتەپاشتت ەیژڕێ

 ەل دێشتتتتتتتداربەب دێ وانەد مور ەر ەیوەرەکڕپ کەو کانەرەگیکار ییەستتتتتتتا ەشتتتتتتتیپ ەپاشتتتتتتتماو ییەکەالو ەمەرهەب
نا ەیوەر کردنەو ب مور ەر ینانێمهەرهەب یچووێ  ەیوەمکردنەک و  ییباەکار ییەندە مەبیکارکردن و  ا ی وا
س یس ) ەل ەکها ووێپ ەک ەدراوێپ ەیرەپ داەکار مەل ەک مێیەس ەینگیژ یس ۆد یرەادکی  یمەس ی. سکانییەکیکانیم

 ەڵگەل ایژۆلەکنە ۆنان یکردنەڵکێ  یلێ انستتۆپ ییەهاوکار یمەرهە( بNPs و ەستت یستتیماگنا  ستت م و میس ستتکەیس

 دەگونجێد لە ەک کەری  یندە مەبی ا ەب ێنو یناستتتتتتتا یب ەیستتتتتتت ەرەک یشتتتتتتت نڕدا ۆب یە ێنکرۆک یایژۆلەکنە 
 .دایناسا یب یکانە ەبیگرنگ و  ا ەکار ەل ینانێکارهەب

 
تعتبر مواد البناء الموصلة للكهربائية ، بما في ذلك المالط ) المونة( الموصلة ، أحد أنواع المواد الناشئة 

. إنها مركبات بناء تحتوي على كمية معينة من الذكية التي لها خصائص مختلفة عن مواد البناء العادية

الموصلة للكهرباء )الحشوات( والتي بتم تصميمها لتمكين توصيل الكهرباء. تحتوي هذه المواد المكونات 

على تطبيقات بنية تحتية مذهلة بما في ذلك تدفئة المباني وإزالة الجليد من االرصفة والحجب 

  .الكهرومغناطيسي والحماية الكاثودية وتعزيز األساسات وأنظمة الشبكات األرضية المدفونة

ي هذا العمل ، تم تصنيع دقائق أوكسيد الحديد النانويةف  (Fe3O4)  ، )الخضراء ) الصديقة للبيئة

وتشخيصها واستخدامها كحشوة غروية موصلة للكهرباء. تم تصنيع عينات المالط باستخدام نوعين من 

ركام ناعم النفايات الصناعية الناتجة عن صناعة الحديد والصلب ؛ خبث افران الصهر وطحين الصلب ك

 .بدالً من الرمل اعتمادا على التصميم المركزي المركب للتجارب بطريقة )منهج استجابة السطح(

تم دراسة تأثير نسبة الماء / السمنت والمحتوى الوزني للحشوات المستخدمة على بعض الخواص الطرية 

ها بشكل مشابه ألغراض والصلبة للمونة المحضرة. تم تحضير عينات مونة السمنت التقليدية واختبار

 .المقارنة

أظهرت النتائج أن استخدام خبث افران الصهر كركام ناعم بدالً من الرمل في خلطات المالط السمنتي  

٪ على التوالي5.17٪ و 4.6أدى إلى تقليل قابلية التشغيل وزيادة مقاومة االنضغاط واالنحناء بنسبة  . 

٪ للعينات المصلبة لمدة 35.5اض المقاومة الكهربائية بنسبة بشكل مثير للدهشة ، تم  الحصول على انخف 

٪ و 6.7٪ و 7.5يوًما.  تم تحقيق لزيادة لمثلى في قابلية التشغيل وقوة االنضغاط وقوة االنحناء بنسبة  28

٪ عند المحتوى الثابت 8٪ للخلطات الطرية والمتصلبة على التوالي عند إضافة طحين الصلب بمعدل 8.8

سيد الحديد النانويةلدقائق أوك  (Fe3O4)  للغروية الخضراء. 

الموصلة عند مستوى معين. أكد  NPs أكدت النتائج أيًضا أن المقاومة الكهربائية تقل مع زيادة محتوى 

تحليل نتائج التباين أن  التوصيلية الكهربائية المثلى للمالط الذكي يمكن التوصل البه باستخدام نسبة  ماء / 

مل من دقائق أوكسيد الحديد النانوية 68.9٪ و 7.4محتوى طحين الصلب ،   0.53سمنت   NPs الغروية.  

الموديالت الرياضية المطورة التي تصف عالقة المقاومة الكهربائية مع مقاومة االنضغاط وقوة االنثناء تم 

لرياضية يؤكد ٪ مما أكد على دقة الموديالت ا5استنباطها بمعامالت انحدار عالية و نسبة خطأ أقل من 

العمل انه يمكن أن يساهم دمج المنتجات الثانوية الرخيصة  للنفايات الصناعية كمواد مالئة لمونة السمنت 

 .في تقليل تكلفة إنتاج المونة وتعزيز خواصها التشغيلية و الكهربائية والميكانيكية

) إن نظام الحشوات الثالثي الذي تم تطويره في هذا العمل والمتكون من  طحين  -خبث  صهر االفران

دقائق أوكسيد الحديد النانوية -الصلب   (Fe3O4) هو نتاج التآزر لتقنية النانو مع تقنية  (الغروية الخضراء

 
 المخلص
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الخرسانة  لصناعة مواد بناء جديدة ذات ميزات ذكية ترشحها لالستخدام في بعض تطبيقات البناء الهامة  

 .التخصصية

Conductive building materials including conductive mortars are one type of the 

smart emerging materials that have properties different from normal building 

materials. They are construction composites containing certain amount of 

electrically conductive components (filler) which is designed to enable conduction 

of electricity. These materials have amazing infrastructure applications including 

building surface heating, pavement de-icing, electromagnetic defence, cathodic 

protection and enhancing foundations and buried ground grid systems. In this 

work, green magnetite nanoparticles (Fe3O4) are synthesized, characterized, and 

used as colloidal electro-conductive filler. Mortar samples are formulated using 

two types of industrial wastes from steel industry; steel slag and mill scale as fine 

aggregates instead of sand based on adopted central composite experimental 

design. The effect of water/cement ratio and the content of the fillers used on some 

fresh and hardened properties of the prepared mortars are investigated. 

Conventional cement mortar samples are prepared and tested similarly for 

comparison purposes. The results obtained revealed that using steel slag as fine 

aggregate instead of sand in cement mortar mixes has resulted in reduction in 

workability and increasing in compressive strength by 4.6%, and decreasing 

flexural strength 5.17%. Amazingly, a decrease in the electrical resistivity by 

35.5% was accounted for the 28 days cured samples.  An optimum increase in 

consistency of 7.5% for the fresh mixes and in compressive and flexural strength 

of 6.7% and 8.8% respectively for the hardened mixes is achieved when mill scale 

is added at a rate of 8% at constant content of the green Fe3O4 NPs colloid. The 

findings also confirmed that the electrical resistivity decreased with increasing the 

content of the conductive NPs up to a certain level. The analysis of variance results 

confirmed that smart steel slag-based mortars with optimum electrical 

conductivity could be formulated with 0.53 w/c ratio, 7.4 wt. % mill scale and 68.9 

ml green magnetite NPs colloid. Developed mathematical models describing the 

relation of electrical resistivity with compressive and flexural strength were 

estimated with high regression coefficients and error less than 5% which 

confirmed the model's accuracy. The incorporation of the cost-effective industrial 

waste by-products as mortar fillers could contribute to reducing the mortar 

production cost and enhancing the workability and electrical and mechanical 

properties. The tertiary eco-friendly additive system developed in this work 

composed of (steel slag- mill scale- green magnetite NPs) is a product of the 

potential synergy of the combination of nanotechnology with concrete technology 

to formulate new building materials with promising and smart features that 

candidate its usage in important and special construction applications. 

Abstract 
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