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   Abstract 
This work is concerned with experimental and finite element investigation to 

determine the temperature distribution in hot weather through the section of the high 
performance lightweight concrete sandwich panels. In the experimental work thermal 
conductivity of unreinforced mortar, reinforced mortar and polystyrene concrete were 
investigated, then the thermal conductivity of eight series of 1000mm length and 
200mm width concrete sandwich panels with two reinforced mortar faces of 20 mm in 
thickness and core of 30 and 50mm in thickness from polystyrene concrete were 
calculated.     A nonlinear one – dimensional finite element analysis has been used to 
conduct an analytical investigation on the temperature distribution through the section 
of concrete sandwich panels. ANSYS (version 8) computer programme was utilized and 
2-node LINK elements were used. 
     The experimental results show that thermal conductivity of the concrete sandwich 
panels is low with average value of 0.446 W/m.K and the thermal conductivity of the 
panels with similar type and volume content of reinforcement decreases by about 17% 
when the core thickness increases from 30 to 50 mm. The finite element results of 
temperature distribution show good agreement with the experimental measurements. 
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 التحلیل الحراري للبالطات الخرسانیة المركبة عالیة االداء وخفیفة الوزن

  الخالصة
يشمل هذا البحث دراسة عملية وتحليلية بأستخدام طريقة العناصر المحددة لتحديـد التوزيـع        

. ن فـي الجـو الحـار   الحراري خالل مقطع البالطات الخرسانية المركبة عالية االداء وخفيفة الوز
المونـة المسـلحة   , تضمن البرنامج العملي دراسة معامل التوصيل الحراري للمونة الغيـر مسـلحة  

بعد ذلك تم حساب معامل التوصيل الحراري لثمان مجاميع من البالطـات  , وخرسانة البولي ستايرين
مم ۲۰لحة بسمك مم ذات طبقتين من المونة المس ۲۰۰مم وعرض ١٠٠٠الخرسانية المركبة بطول  

 . مم٥٠مم و ۳۰وطبقة لباب وسطية من خرسانة البولي ستايرين بسمك 
استعملت طريقة العناصر المحددة احادية البعد الالخطية ألجراء تحليـل نظـري لتوزيـع درجـات     

صـيغة  / انسـيس ( ANSYS –V8 ) (الحرارة خالل مقطع البالطات المركبة باالستفادة من برنامج
ثنائية االبعـاد وذات عقـدتين فـي التحليـل      ( LINK elements )صر رابطةاستخدمت عنا). ٨

اظهرت النتائج العملية إن معامل التوصيل الحراري للبالطـات  . الحراري بطريقة العناصر المحددة
كلفن وإن معامل التوصيل الحراري للبالطـات  . متر/واط ۰‚٤٤٦الخرسانية المركبة واطئ وبمعدل 

 ٣٠عند زيادة سمك طبقة اللبـاب مـن   %  ١۷ع ومحتوى التسليح يقل بحدود المتماثلة من حيث نو
كما اظهرت نتائج تحليل العناصر المحددة لتوزيع درجات الحرارة توافقا جيدا مع النتائج   .مم٥٠الى

  .العملية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

