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 -ملخص البحث :

عند التحكم في المواد بمقاييس النانو تظهر أمام العلماء قوانين فيزيائية مختلفة تمكنهم من إنتاج مواد جديدة، وتغيير وتطوير 

 خصائص الخامات المختلفة من حيث الشكل والوظيفة واألداء.  

اللون وعالية النشاط فى التفاعالت  فمثال تكون جزيئات الذهب التى خضعت لتكنولوجيا النانو متناهية الصغر،حمراء

 الكيميائية، وتختلف تماما عن جزيئات الذهب الطبيعية وهكذا كلما تغير حجم الحبيبات تغير لونها وخصائصها .

يتناول البحث بالدراسة والتفصيل تقنية النانو التى تعتمد في عملها على إعادة ترتيب ذرات العناصر والمواد وبالطبع        

تغير الترتيب الذري للمادة تغيرت خصائصها، ومن هنا يمكن تالفي بعض الخصائص السلبية لبعض المواد وإضافة كلما 

" وهي المواد التي تتغير Smart Materialsخصائص تضاعف من كفاءة أداء تلك المواد فيطلق عليها "المواد الذكية "

" يمكنها ارسال اشارات Tiny Computersات صغيرة "لتتجاوب مع البيئة المحيطة فأصبحت بعضها تحتوي على حاسب

، والطالء الذي ينذر بتسرب غاز أو عيب كهربائي ، و الطالء الذي يقاوم الميكروبات و االتساخ ، أو يخزن كهرباء أثناء 

 النهار ليبثها ليال.

 -مشكلة البحث :

 خامات التصميم الداخلى.  ندرة المعرفة عن القيمة المضافة لتكنولوجيا النانو فى -

 قلة تطبيق مخرجات وخامات تكنولوجيا النانو المتنوعة والمبتكرة في التصميم الداخلي. -

mailto:Josa_2008@hotmail.com
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 -هدف البحث :

 التعرف على أحدث خامات النانو وعالقتها بالتصميم الداخلى واألثاث. -

 منهج البحث :

ختلفة من إنتاج مواد جديدة وتغيير خصائص الخامات يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى والذى أعتمد على عرض نماذج م

 بأستخدام تكنولوجيا النانو .

 

  الدالة:الكلمات 

 التصميم الداخلى  –خصائص  –تغيير -الخامات  -تكنولوجى النانو  –النانو

 

Abstract: 

When controlling materials at the nano scale, scientists have different physical laws that enable 

them to produce new materials, change and develop the properties of different materials in terms 

of shape, function and performance. 

For example, gold particles that have undergone nanotechnology are red in color and highly 

active in chemical reactions, and are completely different from natural gold particles, and so 

whenever the size of the grains changes their color. 

The study deals with the study and detail of nanotechnology, which depends on its work on 

rearranging the atoms of elements and substances, of course whenever the atomic arrangement 

of a substance changes, its properties change. 

Hence, it is possible to avoid some of the negative properties of some materials and add 

properties that increase the efficiency of the performance of those materials, so it is called 

“smart materials" . 

They are the materials that change to respond to the surrounding environment, so some of them 

contain Tiny Computers that can send signals, and paint that threatens a gas leak or electrical 

defect, and paint that resists microbes and dirt, or stores electricity during the day to be 

broadcast at night. 

 

key words   :  

Nano   – Nano technology - Materials   - Changing  – Proporties  – Interior design  

 

 محاور البحث:

 إنتاج مواد جديدة بتقنية النانو -1

 تقنية النانو والطالءات -2

 تطبيقات النانو فى مجال الطاقة -3

 النانو تكنولوجي وأثره في تغيير وتطوير خصائص المواد -4
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 - :المقدمة 

مجاالت الحياة ال تزال تكنولوجيا النانو )التقنيات المتناهية في الصغر(، تحمل إلينا يوميا الكثير من المفاجآت المذهلة في   

 كافة ومجال العمارة والتصميم الداخلى خاصة.   

ويعد مجال العمارة والتصميم الداخلى أحد أهم التطبيقات الحديثة المشرقة لهذه التكنولوجيا الواعدة، حيث تسهم هذه 

انيكية فريدة، فسوف التكنولوجيا في إنتاج مواد بناء ذات ميزات وخصائص حرارية وكهربائية وفيزيائية وكيميائية وميك

تتمكن مباني النانو من مقاومة درجات الحرارة العالية، واإلشعاعات الضارة، والحماية من الحرائق، والقدرة على التنظيف 

الذاتي، كما ستتمكن المباني من صيانة ومعالجة أي تشققات وتصدعات مبكراً، وإصالحها بنفسها بصورة مباشرة وتلقائية. 

جيا النانو في إنتاج مواد البناء لتحسين خصائصها ووظائفها، مثل المواد المستخدمة في الدهانات وسوف تدخل تكنولو

)الطالءات( والمواد المضافة للخلطات الخرسانية ، مثل السيليكا )رمال السيليكا أو ثاني أكسيد السيليكون(، والمواد اإلسمنتية، 

زجاج وصناعة األخشاب وصناعة الحديد الصلب، ورفع كفاءة الطاقة والجبسية، والبالط، والسيراميك، وتحسين صناعة ال

في المباني وغيرها، لتجعلها خفيفة الوزن وأكثر قوة ومتانة ومقاومة للتصدعات والتشققات والتآكل، ولتفيد في حماية األسطح 

اري، ومقاومة األشعة فوق والجدران من إلتصاق الغبار والملوثات، والمحافظة على ثبات درجات األلوان، والعزل الحر

البنفسجية، ومقاومة الرطوبة، هذا باإلضافة إلى الخصائص البيئية، متمثلة في مساعدة مواد البناء في التقليل من كمية 

 انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البيئة، وبالتالي المحافظة على سالمة النظام البيئي.  

 

 -تعريف تقنية النانو :

هيم مختلفة؛ لتعريف تقنية النانو، فهناك من يعرفها بأنها: "التقنية القادرة على تحقيق درجات عالية من الدقة قد ظهرت مفا

في وظائف وأحجام وأشكال المواد ومكوناتها، وهذا األمر يساعد على التحكم في وظائف األدوات المستعملة في ميادين 

واالتصاالت، والدفاع، والفضاء، وغيرها.. "وآخر يعرفها بأنها:" علم  الطب، والصناعة، والهندسة، والزراعة، والعقاقير،

( ) ومصطلح "تقنية النانو" مشتق في  Dutta, J. and Hofmann, Hالتعامل مع أشياء أصغر من الصغر نفسه" 

 هي في الصغر.األصل من الكلمة اإلغريقية نانوس التي تعني القزم الصغير، وتعني أيضاً عالم األقزام الخرافي المتنا

 

 -إنتاج مواد جديدة بتقنية النانو :

التى خضعت  عند التحكم في المواد بمقاييس النانو تظهر أمام العلماء قوانين فيزيائية مختلفة فمثالً تكون جزيئات الذهب

اً عن جزيئات الذهب لتكنولوجيا النانو متناهية الصغر، ،حمراء اللون وعالية النشاط فى التفاعالت الكيميائية، وتختلف تمام

الطبيعية وهكذا كلما تغير حجم الحبيبات تغير لونها كما مبين في الشكل ادناه الذي يوضح تغير لون الذهب حسب حجم 

 أستاذ مساعد فى قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة   Shaily Mahendraحبيباته. ويقول العالم شايلى ماهندرا، 

 صل على زيادة هائلة فى مساحة األسطح عند مستوى جزيئات النانو" ) صدى عبد الرحمن (كاليفورنيا األمريكية " نح

 
 ( يوضح التغير فى لون عنصر الذهب وخواصه الفيزيائية بتغيير حجم حبيباته 1الشكل رقم ) 
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التى ساعدت تكنولوجيا من خالل تقنية النانو تمت االستفادة بمواد جديدة متعددة الوظائف والمكونات ومن هذه المكونات 

 -النانو على وجودها هى :

 مواد العزل الكهربى.                        الصمغ النانوى.

 مادة المطاط النانوى.                       المواد الذكية.

 

 -مواد العزل الكهربى : ●

لكهربية فالمواد العازلة مثل البوليمرات صغر حجم حبيبات المواد النانوية وزيادة المساحة السطحية انعكس على الخواص ا

أصبحت على المقياس النانوى موصلة وتمتلك قدرة على توصيل التيار الكهربي لتستخدم في نقل التيار الكهربي بدأل من 

استخدام أسالك النحاس المكلفة الثمن في حين أن البوليمرات أرخص. كذلك أشباه الموصالت تصبح موصلة على المقياس 

وي فيصبح السليكون موصل جيد للتيار الكهربي. من هذه الخواص الجديدة التي امتلكتها المواد النانوية نالحظ مدى النان

أهميتها في الحصول على تطبيقات تقنية كثيرة لتدخل مواد جديدة مثل السيراميك والبوليمرات في تقنيات لم يكن لخواصه 

ويل البالستيك من مادة عازلة للكهرباء الى موصلة وذلك بتغيير الترتيب الذرى العادية استخدامها فيها. تمكن العلماء من تح

للبالستيك وحسب الغرض من اإلستخدام وبذلك أمكن الطالء بالطريقة الكهروكيميائية إلستخدامة فى العديد من التطبيقات 

دى إلى الزجاج الذكى ويتأثر لونة بالعوامل فى مجال التصميم كتصنيع أغشية رقيقة من النانو بالستيك لتحوله من الزجاج العا

 الجوية،وأستخدامها فى الشاشات الثلجية التى تستخدم فى المحال التجارية ) لميس سيد محمدى (                                

 
لى زجاج له جميع " تستخدم على الزجاج العادي لتحوله إNanoprotect Plastic( يوضح تصنيع أغشية رقيقة " 2الشكل رقم ) 

 خصائص الزجاج الذكي

 

 -الصمغ النانوى :  ●

هو مادة صمغية سمكها واحد نانومتر ، تتركب من ذرات الكربون والسليكون والكبريت، وقد تم إختراعه من قبل معهد 

. وتتلخص Ramanath( تحت قيادة البروفسورRensselear Polytechnic Instituteرنسلير للتقنيات المتعددة )

فكرة عمل الصمغ النانوى فى أن تكون ذرات الكربون هى أساس بناء المادة الصمغية ويرتبط بالكربون من أعلى ذرات 

الكبريت ، ومن أسفل ذرات السليكون وتوضع المادة الصمغية بين السطحين المراد لصقهما كالنحاس والسيلكون وعند 

د المادة الصمغية صالبة وقوة كلما ازدادت درجة الحرارة حتى عند الوصول تسخين المجموعة تلتحم الطبقتان معا. وتزدا

 درجة مئوية بعكس المواد الصمغية السابقة التى ال تتحمل درجات الحرارة العالية ) نهى ابو بكر (.  700إلى 

يقة ، وطالء األسطح الداخلية ويستخدم الصمغ النانوى لتجميع شرائح الكمبيوتر واألجهزة األلكترونية، ولحماية الشرائح الرق

لمحركات الطائرة النفاثة وفى دعم ربط المواد بشكل آمن وتستخدم فى توربينات مولدات الطاقة الكهربية والعناصر المتنوعة 

( ، حيث يعمل Nano filler Adhesives Material. ويستخدم الحشو النانوى لتعزيز وتطوير خصائص مواد اللصق )

تكتالت كما أنه يعطى بنية جيدة الترابط ، فإن حجم النانو الصغير يزيد من سطح التفاعل وبذلك فإن  على تجنب حدوث أى

مساحة كبيرة من جزيئات النانو تتفاعل مع جزيئات البوليمر على مستوى النانو لتعطى بوليمرات ذات خواص مميزة منها 

 القدرة على زيادة درجة حرارة اإلستخدام ومقاومة االكسدة . 
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 ( يوضح مادة الحشو الصمغى النانوى ورسم تحليلى لتركيب الصمغ النانوى 3الشكل رقم ) 

 

 -مادة المطاط النانوى :  ●

هو مادة مرنة كالمطاط ومتينة كالمعدن تم ترتيب جزيئاتها بواسطة تقنية النانو. وتم إختراعها بواسطة شركة نانوسونيك 

(Nano Sonic .) المعدنى بإستخدام التجميع الذاتى المستقر وهى إحدى تقنيات النانو :وفكرة عمل المطاط-  

 يتم إختيار مادة وسيطة كالزجاج مثال.               ▪

 توضع المادة الوسيطة فى حوض يحتوى على أيونات موجبة.  ▪

 ثم توضع فى حوض ثانى يحتوى على أيونات سالبة.  ▪

 الحوضين. يتم تغطيس المادة الوسيطة بالتناوب فى  ▪

 ثم تزال المادة الوسيطة من بين الطبقات المتكونة.  ▪

 تصبح هذه الطبقات مادة مرنة وناقلة لذلك سميت بالمطاط المعدنى .  ▪

ويستخدم المطاط المعدنى فى صناعة أشياء ال تنكسر ، بل تمتص الصدمات كالسيارات ، وبدأت وكالة ناسا للفضاء بالعمل 

 المطاط المعدنى فى مجال الفضاء ) نهى أبو بكر (. مع شركة نانوسونيك إلستخدام

 

 ( يوضح المطاط المعدنى ذو مرونة عالية 4الشكل رقم ) 

 

 -: Transparent Concrete الخرسانة الشفافة ●

هي مادة بناء جديدة مصنوعة من خالل  Light Transparent Concreteوالمعروفة أيضاً بالخرسانة الباعثة للضوء 

الدمج بين األلياف البصرية مع الخرسانة، والهدف الرئيسي لذلك هو إستخدام ضوء الشمس كمصدر للضوء للحد من 

 إستهالك الطاقة الكهربية لإلنارة .وتستخدم في العمارة سواء ألغراض إنشائية أو جمالية في الفراغ الداخلي أو الخارجي.

افية النسبية للخرسانة الشفافة انطباعاً عاماً بأن سمك ووزن الخرسانة سوف يختفي، وأيضاً أن الضوء أكثر، تعطى الشف

باإلضافة إلى تحقيق واجهات شفافة حيوية وديناميكية متغيرة بالنسبة للزمن على طول النهار، وشكل الواجهات الخارجية 

تعطي إمكانيات  LEDيح، كما أن دمج الخرسانة الشفافة مع أضواء ال في الليل تصبح امتداداً للفراغ الداخلي والعكس صح

واسعة للتصميم المعماري الخارجي والداخلي وأيضاً استخدامه كوسيلة إعالنية بخلق واجهات شفافة حيوية وديناميكية متغيرة 

 بالنسبة للزمن وفراغ داخلي حيوي مضاء من الخارج.
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كما هو الحال  Gaurao, P., & Swapnal, Pتهالك الطاقة الكهربية لإلنارة.) )تعمل الخرسانة الشفافة على تقليل اس

م ، حيث استخدمت الخرسانة الشفافة بشكل جزئي في المبنى وذلك في الواجهة  2012في معهد أبحاث النسيج في ألمانيا 

شفافة قبل غروب الشمس بساعة،  حيث يبدأ ظهور تأثير الخرسانة ال الرئيسية فقط مما عمل على تغير الشكل الخارجي لها

وفي ساعات الليل يتم تشكيل واجهات جديدة تتمتع بالحيوية كل فترة، وعلى مدار الليل الى شروق الشمس. وذلك بفضل 

الباعثة للضوء المتعدد األلوان او القادرة على تبديل لونها.وتؤثر الخرسانة الشفافة على المبنى من حيث  RGBمصابيح 

 -كاآلتى : الشكل واألداء

إنتاج تصميمات شفافة حيوية وديناميكية متغيرة بالنسبة للزمن على طول النهار وعند دمج الخرسانة  التأثير على الشكل:  

 تصبح الواجهات وسائل إعالنية ديناميكية متغيرة.  LEDالشفافة بمصابيح 

 :  توفير أكبر قدر من اإلضاءة الطبيعية.التأثير على أداء المبنى

 
 ( يوضح إستخدام الخرسانة  الشفافة فى مبنى 5شكل رقم ) ال

 معهد أبحاث النسيج بألمانيا

 

 -: Ceramic Tilesبالط السيراميك  ●

استخدام تقنية النانو في معالجة السيراميك عن طريق اإلضافات النانوية وطالءات النانو الشفافة للحصول على سطح متعدد  

الوظائف لبالط السيراميك ويتمتع بخصائص متعددة كزيادة المتانة والقوة ومقاومة الخدش وقابلية التشكيل المرنة وسهولة 

 اه واألوساخ ومضاد للببكتيريا.التنظيف أو ذاتي التنظيف طارد للمي

 -ومن أهم مزايا بالط السيراميك المعالج بتقنية النانو هى كالتالى :

يعطى إمكانيات جمالية عالية لالستخدام بشكل مفرط في الواجهات بألوان وتشكيالت مختلفة جذابة انسيابية معقدة أو   ●

 منتظمة أو غير منتظمة.

 ديناميكية غير ساكنة للواجهات حسب زاوية النظر وسقوط أشعة الشمس.  ●

 إحساساً بالوحدة والتناسق والتناغم.  ●

 تحويل الواجهات إلى قشرة خارجية ال يوجد فرق فيها بين الجدران والسقف بسبب طريقة اإلنشاء.   ●

م، حيث تم تغطية المبنى  2008في ايطاليا ومن األمثلة على استخدام هذا السيراميك جناح انكة معرض إكسبو العالمي 

بشكل كلي ماعدا مدخل المبنى بغالف من السيرا ميك األرجواني المزجج بشكل متالحق، مما خلق واحدة من أكثر العناصر 

زجاج ابتكاراً ومذهلة للجناح بتحويل المبنى الى قطعة فنية ذات قشرة خارجية مفعمة بالحياة والحيوية. وتم استخدام طالء ال

المعدني النانوي على السيراميك إلعطاء تأثير قزحي لأللوان لجعل الكتلة تبدو أكثر ديناميكية ونابضة 

 )Sciancalepore, C., & Bondioli, F.(بالحياة
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ساهم النمط الهندسي ثالثي األبعاد المستخدم في تشكيل غالف المبنى من السيراميك المزجج  مع الطالء المعدني الذي يعكس 

لضوء ويعيد انكساره في ألوان مضيئة،وساهم فى إضافة الشعور بالحركة لغالف المبنى وكأنه كائن على قيد الحياة باإلضافة ا

 -إلى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة ، وله تأثير على شكل وأداء المبنى من حيث :

 

 ( يوضح إستخدام سيراميك النانو في معرض اكسبو. 6الشكل رقم ) 

 libeskind-daniel-2015-expo-milan-pavilion-https://www.archdaily.com/627994/vanke 

 

 

انسيابية للتصميمات المعقدة أو المنتظمة أو غير المنتظمة، باإلضافة الى إعطاء ديناميكية غير  :  واجهاتالتأثير على الشكل

 ساكنة باإلضافة إلى إحساس بالوحدة والتناسق والتناغم. 

 :  تحقيق بيئة داخلية مريحة. التأثير على أداء المبنى

 

 -تقنية النانو والطالءات : ●

الحظ العلماء أن هناك مجموعة من الظواهر الطبيعية التي تطرأ بمضي الزمن على بعض األسطح المطلية بالدهانات مثل 

التآكل واإلتساخ ورائحة الرطوبة ، بل وهناك ما هو خطرا ويسبب بعض المشاكل الصحية لذا كان االهتمام بما يسمى 

التنظيف ، ولقد تمكن العلماء بالفعل من تحقيق هذة الخاصية لألسطح تطوير نظافة األسطح أي تطوير الطالء ليصبح ذاتي 

" ذاتي التنظيف يعمل على تحليل البكتيريا Biocide)األسطح الصحية)  بواسطة طالء النانو الذي يحتوي على مبيد حيوي "

 -Nanoparticles"والميكروبات واألوساخ والمكون األساسي لهذا الطالء صديق للبيئة وهو صغائر جزيئات الفضة 

Ag" و ثاني أكسيد التيتانيوم "Tio2-Nanoparticles و تطوير هذا الطالء يتيح إستخدامه ليس في المسكن أو المكتب "

فحسب وإنما في الفراغات الداخلية التي ترتبط بالرعاية الصحية كالمستشفيات والمدارس والمطاعم ، مما يساعد على الحد 

 ولوجية السامة والمنظفات الصناعية ) لميس عبد القادر (. من استعمال المبيدات البي

أيام وتقوم بالتنظيف الذاتي لسطحها وهذه المادة نجحت  ٤"كما تم عمل مادة للطالء تظل جافة حتى لو وضعت في الماء لمدة 

 بعد التجارب التى استمرت خمس سنوات عليها."

  -لية بإستخدام تكنولوجيا النانو " احدث الدهانات الخارجية والداخ ANZدهانات "  -1

يعمل الدهان على تكوين طبقة ذات مواصفات عالية التطوير بتكنولوجيا النانو تتكون من بلورات وجزيئات بالغة الدقة 

كروية الشكل بدون فراغات مرتبة بشكل هندسي دقيق تعمل على تشتيت وعكس أشعة الشمس وحرارتها عن السطح المدهون 

 ( درجة مئوية.20رجة الحرارة الداخلية للسطح المدهون عن الدرجة الطبيعية بفارق يزيد عن )، حيث تنخفض د

 

https://www.archdaily.com/627994/vanke-pavilion-milan-expo-2015-daniel-libeskind
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 ANZ(  يوضح الفرق فى درجات الحرارة بإستخدام دهانات  7الشكل رقم ) 

 

 -تطبيقات النانو فى مجال الطاقة: ●

أكتشف حديثا أن العديد من األلواح الشمسية الموجودة حالياً سامة للغاية وتضر بالبيئة فالمواد الكيميائية المستخدمة فى 

تصنيع أنواع من الخاليا الشمسية عديدة جداً مما ينتج عند تآكلها " حمض الهيدروكلوريك ، حمض الكبرتيك ، حمض 

اً ما يستخدم الرصاص فى ألواح الطاقة الشمسية اإللكترونية ، ففى نهاية عمرها النيتريك ، وفلوريد الهيدروجين " ، وكثير

اإلفتراضى تكون عبارة عن مواد سامة تلوث الهواء لذلك فهى غير مستدامة بعكس الجسيمات النانوية وأفالم النانو التى 

 (.Rye Senjeuيمكن إعادة تدويرها وتكون فى هذه الحالة مستدامة وصديقة للبيئة )

 

 : إنتاج الطاقة بإستخدام تكنولوجيا النانو

إن تحديات ومشكالت الطاقة لن يتم حلها إال من خالل البحث المستمر واإلستثمار فى تطوير العديد من التقنيات الجديدة مثل 

لطاقة من مصادر صديقة تقنيات النانو، قد ساعدت تقنيات النانو فى تقديم العديد من التطبيقات المتقدمة التى تعمل على إنتاج ا

 .( للبيئة مثل مصادرالطاقة المتجددة ) الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

 : تطبيفات تكنولوجيا النانو فى إنتاج الطاقة بإستخدام الطاقة الشمسية

من الطاقة تعد الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة الدائمة التى ال تنضب أبداً ، فهى قادرة على تلبية إحتياج العالم أجمع 

النظيفة الصديقة للبيئة ، حيث يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية بإستخدام العديد من التطبيقات التى تعتمد على 

 .تكنولوجيا النانو لإلستفادة من الطاقة الشمسية لسد اإلحتياجات من الطاقة الكهربية

 : خاليا أغشية النانو الرقيقة الشمسية

 : من خالل تقنيات النانو تم إنتاج األغشية الرقيقة التى تتميز بالعديد من المزايا التالية

 قلة التكلفة   ●

 تعتمد هذه الخاليا على الجسيمات والبوليمرات النانوية فتتميز بإنخفاض تكلفة التصنيع والتركيب.  

 المرونة  ●

العديد من التطبيقات وإندماجها مع المبانى واألسطح المنحنية ويتم دمجها أيضا  تتميز بالمرونة كما بالشكل حيث تستخدم فى

 .مع النوافذ حيث تتميز بأنها تأخذ شكل السطح الذى يتم تركيبها وتثبيتها عليه
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 (يوضح أغشية النانو المرنة الرقيقة 8الشكل رقم ) 

 

 رقة سمك تلك األغشية : ●

  ق فيمكن دمجها بسهولة مع عناصر المبنى لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسيةتتميز تلك الخاليا بأن سمكها رقي

 كفاءة الطاقة الناتجة : ●

 .عن خاليا السيلكون العادية %30حيث تعمل على توفير الطاقة وزيادة كفاءتها بنسبة تزيد 

 آمنة بيئيا : ●

 , (Elvin,G ة )تعتبر هذه الخاليا أكثر أماناً على البيئة من خاليا السيلكون التقليدي

وتتكون هذه الخاليا من خمسة طبقات ، الطبقة السفلية من األلومنيوم ثم طبقة رقيقة يتم الطباعة عليها بواسطة عنصر 

، والقطب يتكون من طبقة أكسيد الزنك والشكل  P/Nالمولينيوم ويليها ثالث طبقات من الحبر من مادة موصلة وطبقة تقاطع 

 (  يوضح تركيب خاليا األغشية الرقيقة النانوية .8) 

 

 ) SOLAR ARK ) مبنى السفينة الشمسية

بواسطة شركة سانيو إلكتريك والغرض منه متحف للطاقة الشمسية ،  2002أنشأ هذا المبنى فى مدينة أنباشى باليابان عام 

أروع وأكبر المبانى الشمسية فى العالم لتوليد الطاقة الشمسية وقد شيد هذا المبنى للتحول إلى مجتمع  ويعد هذا المبنى من

 للطاقة النظيفة .

عند مدخل مبنى السفينة الشمسية كما هو موضح بالشكل تظهر األجنحة الشمسية المصنوعة من خاليا األغشية الرقيقة والتى 

ألف كيلو واط من الكهرباء  530لوحاً شمسياً وتنتج ما يقرب من  5000مبنى أكثر من تعمل على توليد الكهرباء ، ويضم ال

 (Joshua Meltzer النظيفة سنوياً ) 

 .2030٪ في عام 20٪ إلى 9وتهدف اليابان إلى زيادة الطاقة المتجددة ، وخاصة الطاقة الشمسية ، من 

 

 ( يوضح مبنى الطاقة الشمسية باليابان 9الشكل رقم ) 
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 -النانو تكنولوجي وأثره في تغيير وتطوير خصائص المواد :

تعتمد تقنية النانو في عملها على إعادة الترتيب الذرى للعناصر والمواد وبالطبع كلما تغير الترتيب الذري للمادة تغيرت 

أداء تلك خصائصها، ومن هنا يمكن تالفي بعض الخصائص السلبية لبعض المواد وإضافة خصائص تضاعف من كفاءة 

" وهي المواد التي تتغير لتتجاوب مع البيئة المحيطة فأصبحت Smart Materialsالمواد فيطلق عليها "المواد الذكية "

" يمكنها إرسال إشارات ، والطالء الذي ينذر بتسرب غاز أو Tiny Computersبعضها تحتوي على حاسبات صغيرة "

 ات واالتساخ ، أو يخزن كهرباء أثناء النهار ليبثها ليال.عيب كهربائي ، والطالء الذي يقاوم الميكروب

 

 -:Nano Technology and Steel  تقنية النانو والحديد -1

إن اإلجهاد هو العالمة الهامة التي تقود إلى ضعف المباني خاصة المبنية بالمواد الصلبة مثل الكباري واألبراج، والضغط 

الذي تتعرض له المنشأة يقوم بتقصير ملحوظ في فترة عمر البناء الهندسي لذلك فإن تقدم تكنولوجيا النانو قد يقود إلى 

خواص الحديد وجعله أكثر متانة وصالبة وتحمل لإلجهاد ، و قد يغير ويعدل من استخدام مواد أكثر فاعلية في تطوير 

 .صفات الحديد المستخدم في البناء بمقياس النانو ويجعل وصالته أكثر قوة و صالبة

مزايا النانو تكنولوجي في الفوالذ قد قدمت النانو تكنولوجي مزايا مختلفة لتحسين خصائص الصلب. بعض هذه الخصائص 

( ، وتقوية مناطق Farshad Kheiriوي على القوة، مقاومة التآكل، مقاومة المنطقة الضعيفة نتيجة اللحام وحرارته )تحت

 -الضعف فى الهياكل المعدنية وهذه المزايا بإختصار هى :

 ة اللحام   زيادة مقاومة المنطقة الضعيفة نتيج –مقاومة التآكل                  ج  –قوة                    ب  -ا

 مقاومة اإلجهاد للهياكل المعدنية . –د  

 يؤثر الفوالذ على أداء المبنى في الحصول على فراغات واسعة دون وجود أعمدة وتقليل كلفة الصيانة.

رة ( حيث تم اإلعتماد على فوالذ النانو المرن القابل للتشكيل والمقاوم للتآكل والحرا2009مثل استاد أستانا في كازاخستان )

في كامل هيكل المبنى ذو المساحات الكبيرة وعلى أربعة أقسام هي  (سقف ثابت، سقف قابل للطي،الشرفة العليا، الجدران 

الجانبية)، مما أعطى شكال ديناميكياً للملعب مع فراغ  داخلي خالى من العناصر اإلنشائية باإلضافة لتفاعلة مع البيئة عن 

 (10( . كما هو موضح بالشكل )CELTIKCI, N. T., & Serap GUCLUي  )طريق السقف الفوالذي القابل للط

 
 ( يوضح أستاد أستانا فى كازاجستان 10الشكل رقم ) 

 

 -تقنية النانو واأللومنيوم : - 2

تكنولوجيا النانو تسمح إلنشاء مواد قوية وخفيفة ثابتة ضد التأثيرات البيئية المختلفة. الجسيمات النانوية لها تأثير علي بنية 

المواد بسبب الطاقة السطحية العالية ، و هناك عدد كبير من األعمال المخصصة إلنشاء المواد المركبة ،على حد سواء مع 

ك ،عززت الجسيمات النانوية من تركيز مختلف المواد الخفيفة والقوية ، مثل سبائك األلومنيوم المعدن ، ومع نسيج السيرامي

 إلنشاء العديد من التصاميم الحاملة للمركبات الفضائية ذات قيمة عالية .
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 Aluminumاستطاع العلماء تصنيع بودرة النانو ألومنيوم   "

Nano Powderمن  " والحصول على براءة االختراع وذلك

سبيكة األلومنيوم التي قد تحتوي على العديد من الشوائب عن 

طريق عملية تكثيف بخار األلومنيوم بعد تعرضه لطاقة حرارية 

عالية جدا ، فحصلوا بذلك على مسحوق على درجة عالية من 

صول على طالء سطحي عالي النقاء ، وقد استخدمت في العديد من التطبيقات الفعالة والقيمة في عدة مجاالت ، فقد أمكن الح

نانومتر و لشدة نقاؤه فهو يماثل معدن البالتين ويعتبر بديال عنه، وكذلك فإنه يمثل طبقة  1.5:10األداء يتراوح سمكه بين 

حماية من الترددات الكهرومغناطيسية التي أصبحنا نعاني منها كنتيجة النتشار وتطور تكنولوجيا االتصاالت ، كذلك فانه 

". Fuel Cellضافة للبالستيك كمانع للتسرب وكذا فإنه يعتبر محفز للطاقة في األغشية المصنعة كخلية وقود "يستخدم كإ

يتم إنتاج النانو ألومنيوم باستخدام عملية التبخر بالليزر. باستخدام األلومنيوم عالي النقاء كمادة خام ، يمكن إنتاج جسيمات 

وجسيمات صغيرة الحجم بكميات كبيرة و بتكلفة منخفضة. نتيجة إضافة حــــــــوالي  األلومنيوم النانوية ذات درجة نقاءعالية

٪ من األلومنيوم النانوي إلى مسحوق األلومنيوم الطبيعي وهو يحسن عمليات تلبد السيراميك ، مع أداء نقل الحرارة 5-10

ع الجسيمات النانوية لأللومنيوم بقدرة جيدة على العالي ، و زيادة الكثافة ، وتعزيز التوصيل الحراري للتلبد. وأيضاً تتمت

التلبيد حتى في درجات الحرارة المنخفضة بسبب نسبة ذرات السطح والسطحية الكبيرة. مزايا النانو كقيمة مضافة لأللومنيوم 

 -وهى:

 مقاومة التآكل    -توصيل حراري   

 GH2إلى  Dcو خصائص عازلة ممتازة من ترددات  الثباتإعادة التدوير ، 

 مضادات الميكروبات     -عالية القوة / تصلب  

   
 ( يوضح رقائق األلومنيوم النانوية 11الشكل رقم ) 

 

   -األلومنيوم: نانوية 

تم تصنيع جسيمات نانوية من األلومنيوم بحجم وهي من أكثر الجسيمات جاذبية في عمليات الدفع عمليا. يتم استخدام أحجام 

مختلفة من الجسيمات النانوية األلومنيوم تنتج دافع الصواريخ المركبة. ونظًرا لخصائصه الفريدة ، فإن جسيمات األلومنيوم 

ة متنوعة من التطبيقات مثل السيارات والطائرات وطبقات الحماية الحرارية للطائرات النانوية قابلة للتطبيق في مجموع

والحماية ضد التآكل. ويمكن استخدامها في األسقف المعدنية في التصميم الداخلي ، كما تم إستخدام تقنية النانو  ألومنيوم فى 

 .12كل رقم بالطات سقف مطعم مع استخدامه في وحدات اإلضاءة كما هو موضح بالش
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 ( يوضح إستخدام األلومنيوم فى سقف ووحدات إضاءة مطعم 12الشكل رقم ) 

 

التركيب السريع ، خصائص األشعة فوق البنفسجية الممتازة ،  ومن أهم خصائص النانو ألومنيوم الصالبة المتزايدة ،

 مقاومة التلوث ، األحماض ، مقاومة القلويات والملوحة. –االحتفاظ باأللوان بعد التعرض الطويل للشمس ، سهولة الصيانة 

 
 ( يوضح أستخدام ألومنيوم النانو فى الواجهات الخارجية 13الشكل رقم ) 

 

 -الخرسانة : -3

هي من أكثر المواد إنتاجاً واستخداماً في العالم، حيث يتم إنتاج حوالي طن واحد سنوياً من الخرسانة لكل إنسان في العالم. 

ومن أحد التحسينات التي تتم دراستها للخرسانة بمقياس النانو يكون بتغليف الجزئ وذلك من خالل استخدام (النانو سليكا) 

 هيدرات( الناتج عن تفاعل الخرسانة . -سيليكات -سليكا يمكن أن يتحكم في التآكل ) كالسيوم، و قد ثبت أن إضافات النانو 

 تم إضافة نوعين من المواد النانوية إليها هما: 

 أ_ الميكرو سليكا والنانو سليكا: هي أحد منتجات المواد الخام من السليكون. 

 عدن أكسيد التيتانيوم.ب_ ثاني أكسيد تيتانيوم النانو: هو يتكون طبيعياً من م

:  بزيادة القوة وتقنيات التشكيل، وبفضل عملية التحفيز الضوئي التي تجعلة قادراً على منع تلوث  التأثير على الخرسانة 

 Sadaاألسطح ومضاداً للبكتيريا ويساعد في تنقية الهواء. وتستخدم في األسطح الخارجية الواسعة في المناطق الملوثة ),

Hم للمعماري ريتشارد ماير: 2003سة اليوبيل في إيطاليا ,(.مثل كني 

مترا في السماء،  36شكل المبنى مستوحى من فكرة الثالوث المقدس من خالل ثالثة أشرعة بيضاء عمالقة ارتفاعها 

لنانو الى الخليط والكنيسة واقعة في منطقة عالية التلوث بعوادم السيارات ودخان المصانع. فقد تم إضافة ثاني أكسيد تيتانيوم ا

 الخرساني الذي( حافظ على نظافة السطوح البيضاء، كما خفف من التلوث البيئي المحيط بالمبنى. 

 :  إنشاء مباني ديناميكية انسيابية مرنة.التأثير عى الشكل

 :  تنقية الهواء الخارجي ومكافحة تلوث البيئة. التأثير على األداء البيئي
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 خرسانة النشطة فى الكتلةالجدران المنحنية من ال

 

 ( يوضح أشرعة كنيسة اليوبيل فى روما بإستخدام خرسانة بتقنية النانو 14الشكل رقم ) 

 

 -تقنية النانو والخشب : - ٤

ت الكربون واللجنين  تعتبر مادة الخشب من المواد األساسية في عملية البناء والتصميم الداخلي ، يتكون الخشب من هيدرا

في هيكله الذي يمكن تدميره بفعل عوامل مختلفة مثل األشعة فوق البنفسجية والفطريات والحشرات والمواد الكيميائية، مما 

 يقلل متانة الهيكل الخشبي.

واصه ، و قد تتيح تقنية النانو مجاالت متعددة من حيث تطوير خواصه أو إضافة بعض الطالءات عليه التي تحسن من خ 

وكمثال بإضافة بعض الطالءات التي تقوم بالتنظيف الذاتي ، و كذلك بإضافة خاصية جديدة له و هي مقاومة الحريق و ذلك 

 بتعديل خواصه على مقياس النانو.

أكثر  يتم استخدام تقنية النانو لتحسين المواد أو المنتجات على مستوى المواد أو المنتجات. األمثلة على ذلك هي إنتاج خشب

 متانة ، ومقاومة للعوامل الجوية والفطريات والحشرات وغيرها .

يمكن أن يستفاد الخشب من االبتكارات التي أمكن تحقيقها بواسطة تقنية النانو إما في مرحلة إالنتاج أو استخدام الخشب 

دم تقنية النانو على سبيل المثال في كمنتج. حيث يتم تطبيق تكنولوجيا النانو على إنتاج منتجات خشبية أكثر استدامة ، تستخ

 (  IVAM UvA BVإنتاج المبيدات الحيوية لحماية الخشب ضد اآلفات أو الفطريات) 

 

 ( يوضح سطح الخشب المعالج بطبقة من طالء النانو الطارد للمياة 15الشكل رقم ) 

http://lotusnanotech.com/our_products.html 

 

.كما تتيح تقنية النانو مجاالت متعددة من حيث تطوير الخشب وخواصه أو إضافة بعض الطالءات عليه التي تحسن من 

خواصه ، وذلك بإضافة بعض الطالءات التي تقوم بالتنظيف الذاتي ، وكذلك بإضافة خاصية جديدة له وهي مقاومة الحريق 

ياسر محمد صالح الدين لك بتعديل خواصه علي مقياس النانو ومن أهم منتجات النانو تكنولوجي في الخشب ما يلي )وذ

 المغربي(

 

http://lotusnanotech.com/our_products.html
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 -(:Nano Wood Plasticخشب النانو البالستيكي  ) -1

تستخدم هذه المادة في العديد من األغراض كمواد  وهي مادة تجمع ما بين خواص كال من الخشب والبالستيك في آن واحد ،

 تنسيق الموقع والمواد اإلنشائية البسيطة واإلكسسوارات ، وقد تم تطويرها لكي تتميز بالخواص اآلتية:

 مادة قوية وخفيفة ورخيصة الثمن                مقاومة التآكل والتصدعات ●

 ذاتية التنظيف  مقاومة البكتيريا والفطريات                     ●

 مادة صديقة للبيئة                              مقاومة الحرارة ●

 

 -( :Wood Pulpلب الخشب المعالج  ) -2

وهو عبارة عن كريستاالت سليلوز النانو والمستخرجة من لب خشب األشجار ، حيث تمت معالجتها بتقنيات النانو لتصبح 

( من مادة الكربون فيبر ، وتجري %10ربون فيبر وأرخص أيضاً بنسبة )ذات خواص مميزة وفريدة أقوي من مادة الك

( هو من أهم المعامل FPLاآلن العديد من الدراسات لزراعة أنواع معينة من األشجار التي تنتج أخشاب بهذه المواصفات ، )

(( Forest Services Forest Products Laboratoryالمهتمة لدراسة هذا النوع من الخشب وهو اختصار لــــ 

 ، ومن مميزاتها أنها خفيفة الوزن وقوية وموصلة ولها القدرة علي امتصاص الماء ومستدامة .

وهذا النوع من الخشب المعدل بطريقة النانو تكنولوجي له   (Transparent Wood Pulpلب الخشب الشفاف ) -ج

ن الخشب لينتج عنه كريستاالت شديدة النحافة وشفافة نفس خواص النوع السابق ولكن تم تطويره عن طريق إزالة الشوائب م

 وتعد هذه المادة من أقوي المواد الموجودة علي سطح األرض .

 

 تم إضافة مواد نانوية لتحسين أداء الخشب أهمها: 

 أ_ أكسيد األلومنيوم النانوي:  يزيد من صالبة الخشب ومقاومتة للتآكل والخدش.

ب_ أكسيد الحديد وثاني أكسيد التيتانيوم النانوي:  يعمل على حماية الخشب من األشعة فوق البنفسجية ومقاومة الفطريات 

 والعفن والطحالب بالتالي تزيد من عمره الزمني.

 ج_ نانو السليكا : تعمل على زيادة صالبة الخشب ومنع تسرب الماء وعدم نفاذية البخار.

ًرا في تحسين األداء الهيكلي للخشب ومقاومتة وزيادة عمره الزمني مما أعطاه القدرة على االستدامة _ تؤثر اإلضافات كثي

باإلضافة الى سهولة تشكيل الخشب بالمقاطع واألشكال مطلوبة للتصميم. _ يستخدم كمادة إنشائية في التصاميم العضوية 

المبنى في الحصول على فراغات داخلية ذات بيئة مريحة او المرنة ذات التشكيل الحر والمظالت.  يؤثر الخشب على أداء 

(  Husien, B., Hamdi, G., Agha, Mللتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتقليل التكلفة االقتصادية. )

 م. 2011مثل مظلة متروبول الشمسية الملونة في اسبانيا 

مترا وتغطي مساحة  28كبر هيكل خشبي في العالم حيث يصل ارتفاعهتعتبر مظلة متروبول الشمسية الملونة في اشبيلية أ

مم ومعالجتها  2متراً مربعاً. الخشب المستخدم في الهيكل مصنوع من تقشير جذوع شجرة التنوب بسماكة  11000أكثر من 

وطاردة للمياه  باإلضافات النانوية من البولي يوريثين مما جعلها مقاومة ألحوال الطقس من حرارة الشمس والرطوبة

واألوساخ ومانعة للعفن. وأيضاً إضافات نانوية أخرى إلنتاج بنية متجانسة قوية غير قابلة لالنحناء ومقاومة للحرائق تتمتع 

بالمرونة ومقاومة عالية للشد والضغط مما يجعله أفضل من الخشب العادي إلنتاج المقاطع الضخمة المستخدمة في الهيكل. 

 ( 16ل رقم )كما هو موضح بالشك

 إنتاج تصميمات عضوية ومرنة، واعطاء إحساس بأن المبنى جزء من الطبيعة. التأثير على الشكل : 

 :  التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتأمين بيئة داخلية مريحة.التأثير على أداء المبنى
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 ( يوضح مظلة متروبول الشمسية الملونة في اسبانيا 16الشكل رقم ) 

 

 -: (Marbleالنانو تكنولوجي والرخام ) - 5

تعتمد تقنية النانو علي تصنيع الرخام بتمريره بنفس المراحل التي يمر بها الرخام الطبيعي في الطبيعة من عوامل الضغط 

وتعتمد في تركيبها أساساً علي الرمال كمواد طبيعية أولية كرمل الكوارتز )بنسبة تصل إلي  العالي والحرارة المرتفعة ،

 ( ، وأصباغ غير عضوية معتمدة علي أكاسيد المعادن وحصوة الرخام )رقائق حجر الجرانيت ، والسيكا( .90%

نتج الرخام في فراغ ديناميكي ، ويتم أما عن تكنولوجيا رخام النانو الرملي ال تمنع التحام الجزيئات وتتشكل جزيئات م

 أتموسفير( ، تليها مرحلة التلميع بتقنية البالزما الباردة . 200-180تعرضها للحركية القسرية بضغط من )

يحتفظ الحجر المصنع بخصائصه في درجات الحرارة العالية ، مما يسمح للمنتج أن يوضع عليه أنماط ونماذج الصور 

توغرافي عن طريق طابعة خاصة لهذا الغرض ، وتجري طباعة الرسوم والكتابة علي أساس صبغ الرقمية والتصوير الفو

 مسحوق السيراميك والمعالجة الحرارية ويتميز بمقاومته للخدش وضوء الشمس وجودة الملمس واللون.

 ومراحل التكوين كالتالي : 

 ول علي المواد من درجة التفكك. : تكنولوجيا لتصنيع الرخام من رمل النانو والحص المرحلة األولي

: وهي مرحلة االختالط المركب عن طريق خالطة مفرغة الهواء وتطبيق الصورة عن طريق الطابعة  المرحلة الثانية

 الملونة علي األسطح الحجرية ويمكن تطبيق المجسمات عن طريق جهاز البالزما .

 القياسات اللونية:

ينات الحجر الرخامي الناتج عن تطبيق المعالجة النانوية بواسطة قياسات لونية باستخدام تم إجراء تقييم للتغيرات اللونية لع

الطيفي ، نيويورك ، الواليات المتحدة األمريكية )الواليات المتحدة األمريكية(  CM-2600d Kon-Ica Minoltaمقياس 

 ، لتقييم االختالفات اللونية.

س خشونة السطح ، قابلية الترطيب ، نفاذية بخار الماء، امتصاص الماء الشعري وتم التحقيق في أداء الحماية من خالل قيا

، واللون تغييرات على أسطح الرخام. ونتيجة لذلك ، لم يالحظ أي تغيير في لون الرخام المطلي ، فقد تم الحصول على 

مكشوفة تحت الغالف الجوي الحمضي. تحسينات معنوية للماء من سطح الماء وتثبيط تفاعل الكبريت على األسطح الرخامية ال

تبدو مواد واعدة كعوامل طالء واقية في الحد من تأثيرات الماء والملوثات  PLAيمكن القول أن المواد النانوية المعتمدة على 

 (YılmazOcaka ,AysunSofuogluالجوية على أسطح الرخام. )
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 طباعة النانو على الرخام ( يوضح إستخدام 17الشكل رقم ) 

 

 -تقنية النانو والبالستيك : - 6

خالل تقنية النانو يمكن  تقنية النانو هي تقدم تكنولوجي مثير لديه القدرة على المساهمة بشكل كبير في مستقبل البالستيك،ومن

إنشاء المركبات النانوية الخاصة التي ستكون أكثر مقاومة للحرارة ، ومقاومة للخدش. ومع ذلك، يمكن معالجة راتنجات 

 البالستيك بالحرارة المستخدمة في إنتاج البالستيك بنفس المعدات المستخدمة حالًيا لمعالجة الراتنجات.

النانو في إنشاء العديد من المواد، يتم استخدام المواد المقواة من خالل تكنولوجيا النانو في اللدائن  يتم حاليا استخدام تكنولوجيا

الحرارية ، ألنها قادرة على مقاومة الحرارة ، ومثبطات اللهب ، وتوفر ثبات األبعاد ، وقادرة على توصيل الكهرباء. 

 ل جسم المركبات وأطراف السيارات. وتستخدم هذه المركبات النانومترية في أماكن مثل تشكي

 50يتم إنشاء األنابيب النانوية البالستيكية أيًضا بإستخدام تقنية النانو وعموماً يتراوح قطر هذه األنابيب النانوية بين     

عن النحاس  نانومتر وتستخدم في توصيل الكهرباء. في حين أن هذه األنابيب النانوية لديها القدرة الحالية على التحمل 150و

 فهي مرنة للغاية وخفيفة الوزن جدا ومتينة فى نفس الوقت.

. وبمرور الوقت ، من المرجح أن تحل Nanocompositeوأخيرا ، تم بالفعل إنشاء رغاوي خاصة متناهية الصغر من 

الستخدامات المحتملة هذه الرغوات محل البالستيك الصلب ألنها أخف بكثير ، ولكنها تبدو كمادة بالستيكية صلبة. وتشمل ا

لمركبات الكربون النانوية الرغوية هذه وسائد المقاعد ، وحاويات الوجبات السريعة ، والعزل المنزلي ، وحشوة السجاد ، 

 وأكواب القهوة ، ومواد التعبئة والتغليف.

حسب الترتيب الذري وحسب وبتغير الترتيب الذرى أمكن تحويل مادة البالستيك من مادة عازلة للكهرباء إلى مادة موصلة 

الغرض من االستخدام ، وبذلك أمكن طالؤه بالطريقة الكهروكيميائية وإستخدامه في العديد من التطبيقات في مجال التصميم 

التي تستخدم في واجهات “ The Snow Screen” الداخلي على سبيل المثال استخدم فيما يسمى "بالشاشات الثلجية

" وتستخدم على الزجاج العادي لتحوله Nanoprotect Plasticكن تصنيع أغشية رقيقة منه "المحال التجارية كذلك أم

 إلى زجاج ذكي )لميس سيد محمدي(.

، وقد تم بناؤه من إطار فوالذي صغير ملفوف في  Selgas Canoمن قبل  2015تم تصميم جناح سربنتين جاليري  

ETFE  ر على شكل صفائح وحزام. مستوحاة من مترو أنفاق لندن ، تأتي وهو بالستيك قائم على الفلو -متعدد األلوان

 (.18األغطية البالستيكية معاً في سلسلة من األنفاق الديناميكية بين إطار الهيكل كما هو موضح بالشكل )

ن هو المصدر تم بناء البيت البالستيكي في دبلن ، أيرلندا ، من البولي كربونات والصلب. الهيكل البالستيكي الخفيف الوز 

األساسي للضوء في المساء للمنزل ، حيث تتسبب التركيبات الداخلية في إضاءة األسطح الشفافة في جميع االتجاهات كما 

 (.18هو موضح بالشكل )
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وحدة بالستيكية سداسية  9٤المؤقت بتخزين وأمتصاص أشعة الشمس خالل النهار من خالل Solar Bytesيقوم جناح 

ليالً بعد البناء واالستخدام ، يمكن تفكيك هذه الوحدات البالستيكية وإعادة استخدامها ألغراض أخرى  نصف شفافة، ويضيء

 (18كما هو موضح بالشكل )

عبوة بالستيكية ُمعاد تدويرها مضفرة  17000عبارة عن قطعة فنية عامة مصنوعة من أكثر من  Cola-Bowإن تركيب 

 في بيان ضد التلوث.،  Coca-Colaمعاً لتشابه تقلبات شعار 

 (.    18الصين، كما هو موضح بالشكل ) –وهى توجد فى مدينة بكين 

 

 ( يوضح إستخدامات تكنولوجيا النانو فى التطبيقات المختلفة للبالستيك 18الشكل رقم ) 

-of-potential-the-highlight-that-projects-12-architecture-https://www.archdaily.com/783728/plastic

polymers 

 

 -النتائج :

تعمل المواد المستخدمة فى تكنولوجيا النانو على تطوير المنتجات الحالية، أو إنتاج مواد جديدة بصفات ومزايا عديدة من 

حيث المقاومة والوزن وسهولة التركيب وسهولة التشكيل ومقاومة أشعة الشمس الضارة واألمطار والملوحة والحفاظ على 

 اد فى تطوير التصميم من حيث الشكل والوظيفة.    الطاقة وتخزينها واألستفادة من هذه المو

تطبيقات النانو تعمل على تقليل الصيانة لتعدد الوظائف التى تقوم بها كما أنها ذاتية التنظيف وتحد من التلوث البيئى  -

 وتعمل على تجديد الهواء داخل المكان وتقاوم البكتريا والجراثيم لتعطى بيئة صحية .

 

 -التوصيات :

ضرورة أهتمام المؤسسات العلمية بنشر مفهوم تكنولوجيا النانو وأهميتها المستقبلية من الناحية التصميمية والتكنولوجية  – 1

 بين المصممين ، مع نشر مشاريع أستخدمت فيها تكنولوجيا النانو صوت وصورة لتوضيح مدى أهميتها المستقبلية.

 التى تطبق تكنولوجيا النانو فى الحياة عموما وفى التخصص خاصة. أهمية نشر المجاالت المختلفة والعديدة – 2

 نشر أهمية تلك التكنولوجيا فى توفير الطاقة والحفاظ على البيئة واإلستدامة. – 3
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 يجب مراعة األخطار الناجمة عند أستخدام تكنولوجيا النانو. – ٤

 ة و نشر ثقافتها بين مصنعي األثاث المصري.تبني غرفة صناعة األثاث تطبيقات تكنولوجيا النانو الحديث – 5

 توضيح أهمية تكنولوجيا النانو فى تطوير فكر وفلسفة المصمم الداخلى. – 6
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