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 بالمباني السكنية بالمناطق الحارة  الجافه تقييم األداء الحرارى للحوائط الخارجية

 سماح صبحى منصور  م.د/

أكتوبر 6مدرس بقسم العمارة معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة   

nagiub2017@gmail.com 

 -ملخص البحث:

ونظراً الن تصمٌم معظم  –ٌمثل البحث حلقة التواصل بٌن العمارة والبٌئة واالقتصاد والعالقة المتكاملة لهذه المنظومة 

 المبانً ٌتجاهل  تأثٌر الظروف المناخٌة المحٌطة فً تكوٌن الفراغات الداخلٌة للمبنى 

فً معظم األحوال على الوسائل المٌكانٌكٌة المستهلكة  وتحقٌق الراحة الحرارٌة للمستخدمٌن  ولكن نظراً ألنه ٌتم االعتماد 

للطاقة غٌر المتجددة ،والمؤثرة بانبعاثات ملوثه بنسبه كبٌره ،لذلك دعت الحاجه بوجود حلول ووسائل  تساعد المعماري 

ثانً القطاعات  وذلك نظراً الن قطاع المبانً فً مصر هو-على توفٌر الطاقة بالمبانً المعتمدة على الوسائل المٌكانٌكٌة

% من إجمالً استهالك الطاقة الكهربائٌة  فً مصر ، وتعتبر 3.83المستهلكة للطاقة الكهربائٌة حٌث ٌستهلك حوالى 

الحوائط الخارجٌة أحد أهم عناصر الغالف الخارجً للمبنى المستهلكة للطاقة  لذلك ٌهدف البحث الى  تحسٌن األداء 

بناءاً على معاٌٌر مدروسة و تقلٌل الطاقة المستهلكة وتحقٌق الراحة الحرارٌة  الحرارى للحوائط الخارجٌة للمبنى 

 (1)للمستخدمٌن 8

من خالل وضع منهجٌه لتقٌٌم األداء الحرارى للحوائط الخارجٌة للمبانً السكنٌة بالمناطق الحارة الجافه وحساب الوفر 

الحرارى من خالل تحلٌل األداء الحرارى وحساب الوفر فً فً الطاقة اعتماداً على الطرق الحسابٌة فً تقٌٌم األداء 

 بمدٌنة أسوان تعتمد على الوسائل المٌكانٌكٌة 8 2م 09الطاقة للحوائط الخارجٌة لوحده سكنٌه 

وعند اتباع الخطوات الحسابٌة ٌتم تصمٌم الحوائط الخارجٌة كأحد أهم العناصر المكونة للغالف الخارجً للمبنى بأداء 

سب لطبٌعة المناخ بالمناطق الحارة الجافه وتسهٌل القرار التصمٌمً باختٌار نوع الحوائط الخارجٌة بناءاً على حرارى منا

 معاٌٌر مدروسة لألداء الحرارى ومقدار الوفر فً الطاقة

مك وٌتم من خالل الطرق الحسابٌة حساب الوفر فً الطاقة من خالل دراسة ذلك على أنواع الطوب المختلفة ،وتأثٌر س

الحائط على الوفر فً الطاقة وتعٌٌن المقاومة الكلٌة لكل نوع ولكل سمك من الحوائط المختلفة وحساب الوفر فً الطاقة 

،كذلك دراسة تأثٌر سمك مواد العزل الحرارى وتعٌٌن المقاومة  على الوفر فً الطاقة ،تأثٌر مواد التشطٌب على الوفر 

 فً الطاقة 8

 العزل الحرارى –توفٌر الطاقة  –الطرق الحسابٌة  –الغالف الخارجً للمبنى  –األداء الحرارى  -الكلمات المفتاحية :
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