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 ملخص البحث

يعتبر العزل الحرارى أحد أهم الحلول التي تساعد على تقليل استتهك  الااقتة  تى المبتاوىؤ ييتطبي تابيت  وعتا  العتزل 

الحرارى إلتى تقليتل الااقتة المستتهلبة عبتر وعتا  تبييتء الهتوال اتكل  بتل البتيء وبتبل كبيترؤ يوالتتالي، أ تب  العتزل 

يد استهك  الااقة، اا ةً  ي استتددا  المتواب العاةلتة القا متة علتى الحراري للمبنى من الموضوعات المهمة  ي مجال ترش

أساس قيم تو يل حراري مندفضةؤ حديثاً، أظهرت المواب المتناهية البغر المعتمدة على تبنولوجيتا النتاوو تفوقتاً كبيتراً  تي 

دا ل متن الزجتاا النتاووى  تي مجال العزل الحراري اا ة  ي المنتا  البتحرايي الحتارؤ لتقا تقتو  الدراستة وااتبتار عتدة وت

أظهرت النتا ج أن تابي  المواب الناوويتة  تي  Design Builder V.4.0.0.105.الفتحات الدارجية للمبنى عن طري  وروامج 

٪ متن الااقتة الستنوية المستتددمة  تي عمليتة 11النوا ق )طبقتان من الزجتاا البتفاا المملتول والناووجتلو تقتو  وتتو ير وستبة 

متموؤ يهتقا النستبة تمثتل ضتعء 3 أحتابيروةً والزجاا البا ع استددامه  ى المباوى ومدينة أستوان الجديتدة )ةجتاا التبريد مقا

القيمة التي تم الحبول عليها  ي حالة استددا  الزجاا المزبياؤ يترجع هقا النتيجة إلى اودفاض قيمتة التو تيل الحتراري 

الابقة الناووية المدمجة وتين طبقتتين متن األرجتون يطبقتتين متن الزجتاا  للناووجل مقاروةً ومابة األرجون يالهوالؤ يأظهرت

 ؤ  األحابي٪ من الااقة مقاروةً والزجاا 26اودفاضاً كبيراً  ي االستهك  السنوي للااقة، حيث تم تو ير 

 ؤDesign Builder -االستهك  السنوي للااقة -المواب الناووية الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة. 1
الحفاظ على الااقة  ي المبتاوي واهتمتا  كبيتر  تي مبتر علتى مستتوى المبتممين ي تاوعي القترار يحعى 

يذلك والتزامن مع النمو السباوي المتسارع يالتقي أبي إلتى ةيتابة استتهك  الااقتة يارتفتاع أستعارهاؤ يوتيجتة 

٪ 42يئة العمراوية حوالي  ؤ حيث تستهلك الب2012لقلك لوحظ اوقااع التيار البهروا ي لفترات طويلة  ى عا  

من إجمتالي الااقتة  تي مبتر
 
[، يوعتراً لعتد  كفايتة العتزل الحتراري والمبتاوي، أ تب  التغلتت علتى ارتفتاع 1]

برجة حرارة الهوال وسبت موجات الحرارة يتالت ضتريرة ةيتابة استتددا  أجهتزة التبييتء، ممتا يتستبت  تي 

 التى تطبى الى ظاهرة االحتباس الحراريؤةيابة الالت على الااقة مع ةيابة اوبعاث الغاةات 

يإذا لم يتم النعر  ي هقا األمر لتقليل استهك  الااقة  ي المباوي السبنية،  قد تبون تبلفة تبغيل السبن مرتفعتة 

جداً مع األاق وعين االعتبار تبلفة اإلوبال األ ليةؤ يلقلك تم إ دار كوب ترشيد استهك  الااقة  ي المباوي ومبتر 

ييتن  البتوب علتى ضتريرة عتزل أ لفتة  [ؤ2  للبدل  ي توجيه المساهمين وحو كفالة استتهك  الااقتة ]2008عا  

المباوي للحد من كست أي  قتد الحترارة يوالتتالي تقليتل استتهك  الااقتةؤ يوعتراً ألن  تكا المبنتى يتتحبم  تي تتد   

ميم األمثتل للغتكا الجيتد يمبتن أن يحستن األبال [،  إن التبت6، 5، 4، 3الحرارة وين البيئات الدارجية يالداالية ]

 [، يوالتالي تلعت المواب بيراً كبيراً  ي عملية تحسين كفالة استهك  الااقةؤ8، 7الحراري]



469 

 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي تأثير استددا  المواب الناووية  ي الفتحات الدارجية على استهك  الااقة  -باليا طارق محمد يآارين 

 إشبالية الدراسةؤ 1ؤ1
 

تتمثتتل إشتتبالية البحتتث  تتي ةيتتابة معتتدالت استتتهك  الااقتتة الستتنوية المستتتددمة  تتي عمليتتة التبريتتد ومبتتاوي 

االجتماعي  ي مدينة أسوان الجديدة، حيث يعتبر مبريع االستبان االجتمتاعي أحتد المبتاريع القوميتة اإلسبان 

التي تهدا إلى تو ير السبن المك مؤ لقا تم تعميم تلك المباوي  ي جميع أوحال مبر بين مراعاة لمتدي توا قهتا 

 ريدؤالبيئي مع الوسط المحيط يكقلك استهك  الااقة المتوقع  ي عملية التب

 هدا الدراسةؤ 1ؤ2
 

تهدا هقا الدراسة إلى الحد من االستهك  الببير للااقتة  تي عمليتات التبريتد ومبتاوي اإلستبان االجتمتاعي 

 ي مدينة أسوان الجديدةؤ يذلك وتقليل معدالت اوتقال الحرارة من الدارا إلي باال المباوي من اكل االعتمتاب 

 الناووية المستددمة  ي النوا ق الزجاجيةؤ على قدرات العزل المتو رة  ي المواب 

 منهجية الدراسةؤ 1ؤ3
 

تم استددا  المنهج التحليلتي لبيتان األثتر الفعتال الستتددا  المتواب الناوويتة والنوا تق الدا تة ومبتاوي مبتاريع 

حاليتاً ومدينتة اإلسبان االجتماعي ومدينة أسوان الجديدةؤ يذلك من اكل مقاروة هقا المتواب وتالمواب المستتددمة 

 و لتحديد معدالت استهك  الااقة  ي كل الحاالتؤDesign Builderأسوان الجديدة، يواالستعاوة وبروامج )

 النانوية العزلمواد . 2
 

إن استددا  المواب الابيعية أي المبنعة تضمن أباًل حرارياً متميتزاً، يهتقا األبال يدتلتء اعتمتاباً علتى الدبتا   

وينها المقايمتة يالمو تلية الحراريتةؤ يوالتتالي،  تإن تبتنيع المتواب الجديتدة التتي تزيتد المقايمتة للتو تيل الفيزيا ية من 

الحراري تلقى اهتماماً كبيراً من المبممين حيث أوها تحستن األبال الحتراري يكفتالة استتهك  الااقتةؤ يمتن وتين هتقا 

ترين، ر تتوة البتتولي يوريثتتان، يالبتتوا الزجتتاجي ذات المتتواب، متتواب العتتزل الحراريتتة التقليديتتة مثتتل ر تتوة البوليستت

يات/)  6ؤ0ملمو يالتى يقدر معامل التو تيل الحتراري لهتا  250السماكة العالية )
2

[، حيتث استتددم  10 ،9ؤكلفتنو]

ي هقا المواب لسنوات لتحسين كفالة استهك  الااقةؤ ي ي المنا  ذي الحرارة العالية يالبثا ة العالية من اإلشعاع البمست

ستحتاا إلى مضاعفة سماكة العزل الحراري المالوبؤ يوالتالي،  إن ارتفاع سمك العزل سيطبي إلتى  تغر المستاحة 

الداالية للمبنى يةيابة  تي تبلفتة العتزلؤ لتقلك،  تإن تاتوير متواب عتزل حتراري ذات أبال عتالي ي تى وفت  الوقت  لهتا 

فالة استهك  الااقة يتو ير التبلفةؤ يتعتبر النا قة من سماكة مندفضة يمو لية حرارية مندفضة يمبن أن يزيد من ك

العنا ر المحدبة للوجهات الدارجيةؤ يهي تبتبل با متاً وقاتة ضتعء  تي الغتكا الدتارجى متن يجهتة النعتر البيئيتة 

يالحراريتتةؤ يعليتته يجتتت إعتتابة تبتتميم النا تتقة لترشتتيد استتتهك  الااقتتةؤ يتبتتير الدراستتات الستتاوقة إلتتى أن االوتقتتال 

الحرارى من اكل النوا ق يمثل أعلي قيمة اكل اليو  مقاروةً وباقي أجزال الغكا الدارجي للمبني ييوض  شبل رقم 

و كمية الحرارة البلية المنتقلة من اكل جميع أجزال الغكا الدارجي للمبني المدتلفة، هقا المبنى عبتارة عتن منبتأ 1)

 ق هي أكثتر اكتستاواً لعشتعاع البمستيؤ حيتث ان النفتاذ الحترارى متن افيء يمبون من بير ياحد ييعهر منه أن النوا

 [ؤ11ضعء النفاذ الحابث من اكل األسا  المعتمة ] 30النوا ق 

أظهرت الدراسات أن العزل الحرارى الجيد للزجاا يو ر وسبة  ى حفظ الااقة أعلى من عتزل الحتوا ط يالستا ؤ 

ودراستتة تتتأثير العتتزل الحتتراري للبولستتترين  تتي الحتتوا ط يالستتقء يالزجتتاا   ]12[يقتتد قتتا  كتتل متتن اقبتتال يحمتتوبى

%  تى الحتوا ط 1المزبيا ونوا ق أحد المباوي  ي المملبة العروية السعوبية، حيث أظهرت النتا ج ان البولستترين يتو ر 

 ق من المتواب الواعتدة و  ي النواNanogel%  ى الزجااؤ يعتبر استددا  الناووجل )8%  ى السقء يتو ير وسبة 8ؤ0ي 

[ؤ 17، 16، 15، 14، 13يالتتتي ظهتترت متتطاراً لكستتتددا   تتي المبتتاوي المتتو رة للااقتتة يأوعمتتة اإلضتتالة النهاريتتة ]

يهتتي عبتتارة عتتن متتابة مستتامية يافيفتتة التتوةن للغايتتة متتع تو تتيل حتتراري متتندف  جتتداً مقاروتتة وبتتل المتتواب البتتلبة 

يات/)  01ؤ0-004ؤ0)
2

يعتزل  توتي عتالي يينتبتر حاليتا  تي األستواق لكستتددا   تي  ؤكلفنوو، يذات شفا ية جيتدة

[ؤ ييمبن ملطا وين النوا ق المزججة المزبيجة أي ألواح البتولي كروووتات متعتدبة الجتدرانؤ 18أعمال العزل الحراري ]

لعتزل [ؤ ي ي أوعمة اإلضالة النهاريتة يأوعمتة ا19كما يمبن استددامه  ي الواجهات، يالمناير، ياألسقء، يالحوا ط]

الحراري وببل كبير  ي المدارس يالمباوي التجارية يالبناعية يالماارات، ياا ةً  ي الواليتات المتحتدة األمريبيتة 
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[، وتبتتنيع ةجتتاا يحتتتوى علتتى الناووجتتل المبتتنع متتن حبيبتتات الستتليبيا 21يآاتترين] Buratti[ؤ يقتتا  20يأيريوتتا ]

وإطتار األلوموويتو ، يأظهتر الزجتاا المعتدل والناووجتل  ووضع الناووجل وين طبقتين من الزجاا يالمغلتء متن الدتارا

ابا   عزل  وتي جيد يأبال حراري متميزؤ يقد أجريت  مععتم التجتارب واستتددا  وترامج المحاكتاة  تي األقتاليم 

 Iharaالمناايتتة البتتاربةؤ يمتتع ذلتتك،  قتتد تتتم تابيتت  البحتتث  تتي األقتتاليم المناايتتة الحتتارة  تتي ا يوتتة األايتترة، حيتتث قتتا  

، ودراسة تأثير وعا  ةجاا يحتوى على واووجل شفاا  ي مباوي إبارية  ي ثكث مدن مدتلفة ذات منا  20ارين]يآ

 حارؤ يأظهرت وتا ج المحاكاة أن الناووجل يمبن أن يحق  استهككاً أقل للااقة مقاروةً والواجهة الزجاجية المزبيجةؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11كمية اإلشعاع البمسي الساقط على عنا ر المبنى المدتلفة  (:1شكل )

[، ودراسة تأثير ألواح العزل الحراري  ي الحوا ط يالسقء يالناووجل  ي النوا ق 22يآارين] Rashwanيقا  

مبرؤ يأظهرت وتا ج المحاكاة اودفاض استهك  الااقة  -مدينة أسوان -على مبنى إباري  ي ظريا منااية حارة

٪ 60تستبت متا يقترب متن يأثبت  النتا ج أن مععم استهك  الااقة يحدث اكل النوا ق ذات البتفا ية العاليتة يالتتي 

من  قدان الااقةؤ يقد أشاريا إلتى مستاهمة جيتدة متن الزجتاا الناووجتل مقاروتةً وتألواح العتزل الحتراري القتا م علتى 

[ وتإجرال أوحتاث أظهتريا اكلهتا اودفاضتاً كبيتراً  تي قيمتة معامتل االوتقتتال 23يآاترين ]Gao الحتوا طؤ كمتا قتا  

٪  تتي 63 تتي تجويتتء الزجتتاا المتتزبياؤ يأظهتترت اودفاضتتاً قتتدرا  متتن اتتكل بمتتج حبيبتتات ايريجتتل Uالحتتراري 

الحرارة المفقوبة مقاروةً مع يحدة الزجتاا المتزبيا التقليتدي يالتتي لهتا وفت  الستماكةؤ يأشتارت هتقا الدراستة إلتى 

علتى استتددا   يجوب تأثير جيد للمواب الناووية القا مة على الجدار يالنوا ق مقاروةً ومواب العزل التقليديةؤ يهتقا يبتجع

[ أن النوا ق الزجاجية المزبيجتة 25، 24]يآارين Mujeebu هقا المواب  ي المستقبل لتو ير المال يالااقةؤ يأثب  

لها مساهمة عالية  ي كست الحرارة مقاروتةً وزجتاا الناووجتلؤ يقتد أجريت  براستات حديثتة  تي مبتاوي إباريتة ذات 

المملبة العروية السعوبيةؤ حيث أشتارت وتتا ج المحاكتاة إلتى أن المتواب -الدما   -طاو  ياحد يأارى متعدبة الاواو 

الناووية  ي النوا ق يالحوا ط ياألسقء يمبن أن تحق  استهككاً أقل للااقتة ستنوياً مقاروتةً وتالعزل التقليتديؤ ييجتديا 

 ؤ25 ،24أن النوا ق ساعدت على تقليل استهك  الااقة مقاروةً ومواب العزل  ي الحوا ط ]

كيلو يات  ي الساعة سنوياً يهو ما يمثل تتو يراً ونستبة  1200اودفاضاً  ي الااقة ونحو  26يآارين ] Schultzيحق  

٪ تقريباً  ي التسدين المالوب سنويا  ي منزل عا لي  ي الدومار ؤ يحدث هقا عن طريت  استتبدال ةجتاا ملتون مبتون 19

٪  تتي التبريتتد الستتنوي 4ونستتبة  اودفاضتتاً  27يآاتتران ] Huangمتن ثتتكث طبقتتات وزجتتاا يحتتتوي علتتى ايريجتتلؤ يأظهتر 

 للمباوي التجارية  ي مناقة شبه استوا ية رطبة واستددا  ايريجل موضوع وين طبقتين من الزجاا البفاا التقليديؤ

يتركز الدراسة الحالية على براستة تتأثير الناووجتل  تي النوا تق علتى استتهك  الااقتة  تي مناقتة  تعيد مبتر 

مبرو ياا ة  ي مباوي اإلسبان االجتماعيؤ يتم  مقاروة المواب التقليدية )ووا ق  -أسوان  -)مدينة أسوان الجديدة 
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 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ي تأثير استددا  المواب الناووية  ي الفتحات الدارجية على استهك  الااقة  -باليا طارق محمد يآارين 

ممو المستددمة حالياً  ي مباوي اإلسبان االجتماعي مع المواب الناووية  ي النوا قؤ يتم عمل براسة مقاروة 3ةجاجية 

حيتتث تتتم االعتمتتاب علتتي وروتتامج  واستتتددا  وتترامج المحاكتتاة لحستتاب الااقتتة المستتتهلبة متتن اتتكل الحتتوا ط يالنوا تتق

(Design Builder V.4.0.0.105)  كأحتد وترامج المحاكتاة المعتمتدة علتي حستاوات التديناميبا الحراريتة يحستاوات

 اوتقال الحرارة اكل طبقات النوا ق يذلك لحساب استهك  الااقة السنوية لمواب يطرق العزل المدتلفةؤ

 نموذج الدراسة. 3
 

مبترؤ ييتبتون   -أستوان  –وموذجاً لمبنى سبني يقع  ي المناقة المنااية الحارة  ي مدينتة أستوان الجديتدة تم استددا  

 90:86المبنى من امسة طواو ، يحتوي كل منها على أروع يحدات سبنية، يتتترايح مستاحة الوحتدة الواحتدة تقريبتا وتين 

 
2

   .وض  المسقط األ قي للمبنى المستدد   ي الدراسةو ي2ؤ يمتوسط عدب األ راب لبل يحدة هو امسة أ رابؤ شبل )

 

 

 

 

 

 
 

 مسقط أ قي للمبنى المستدد   ي الدراسةؤ(: 2شكل )

 و على التواليؤ 3و ي شبل )1يقد تم توضي  موا فات الزجاا المستدد   ي هقا الدراسة  ى جديل )

 موا فات الزجااؤ(: 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



472 
JES، Assiut University، Faculty of Engineering، Vol. 48، No. 3، May 2020، pp. 468–477  

 

 

 

 

 

 

 

 قااعات الزجاا المستددمة  ي مدتلء الحاالت (:3شكل )

الدراستات الستاوقة، اكل يتم الحبول على الدبا   الحرارية لمواب العزل المستددمة  ي الدراسة من 

يكتقلك الموا تفات المبترية  Egyptian Residential Energy Code)يكتوب الااقتة لعستبان  تي مبتر )

 Egyptian Specifications for Thermalسقء المباوي المدتلفة )الدا ة وعملية العزل الحراري لحوا ط يأ

Insulation Work Items[29 ،28و ؤ يتم إباال الدبا    ير الموجوبة  ي وروتامج المحاكتاة طبقتا لبتوب

الااقتتة المبتتري يالدراستتات الستتاوقةؤ ي تتي هتتقا الدراستتة تتتم استتتددا  وفتت  ترتيتتت الناووجتتل المستتتدد   تتي 

ؤ كمتتا تتتم استتتددا  27الستتاوقة متتع وعتت  التعتتديكت للحبتتول علتتى أقتتل استتتهك  ممبتتن للااقتتة ]الدراستتات 

 وؤ3 ي النوا ق شبل ) glass paneالمغلفة  nano aerogel coreالناووجل المبون من 

 معايرة نموذج الدراسة. 4
 

الااقتة يالمستتدرجة متن اتكل من أجل التحق  من  حة وتا ج المحاكاة، تم  مقاروة النتتا ج الدا تة واستتهك  

وروامج المحاكاة والقياسات الفعلية التي تم الحبول عليها من اكل  تواتير البهروتال ألحتد المستاكن ومبتريع اإلستبان 

المتتو ر  تي البروتامج وملتء المنتا  الدتا   WDF االجتماعي  ي مدينة أسوان الجديتدةؤ يقتد تتم استتبدال ملتء المنتا 

شبل  (Hobo U30)لقي تم الحبول عليه من اكل محاة الاق  الثاوتة  ي جامعة أسوان   و يا2017وأسوان )عا  

 ليبون مك ماً لتحميل البياوات والبروامجؤ  epwملءإلى  Energyplusوؤ يتم تحويل الملء عن طري  وروامج 4رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 محاة األر اب وجامعة أسوانؤ :(4شكل )

يتبير وتا ج عملية التحق   ير المباشر من  حة البياوتات المستتدرجة متن وروتامج المحاكتاة إلتي إمباويتة 

استتددا  البروتتامج لا تراض البحثيتتة  تي مثتتل هتقا التتنمط متتن المنتا ، حيتتث ولتس معامتتل الداتأ لمتوستتط وتتتا ج 

 وؤ5% كما هو موض  وببل رقم ) 10.28محاكاة استهك  الااقة حوالي 
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 ٪ؤ 28ؤ10التحق   ير المباشر واستددا  وموذا الدراسة القي حق  وسبة ااأ : (5شكل )

تم تحقيت  المحاكتاة واستتددا  الديناميبيتة الحراريتة، للحتوا ط يالنوا تق المدتلفتة واستتددا  وروتامج المحاكتاة 

Design Builder)( و  تتي وستتدته الراوعتتةV.4.0.0.105 للدراستتة متتن مبنتتى  يتتر وؤ يتتبتتون الحالتتة األساستتية

معزيل شا ع االستتددا   تي مدينتة أستوانل يالحتاالت األاترى متن الزجتاا تتبتون متن عتدة أوتواع متن العتزل 

المستتتدد   تتي مبتتر مثتتل الزجتتاا المتتزبيا، وجاوتتت براستتة تتتأثير متتواب العتتزل المعتمتتدة علتتى الناووجتتل  تتي 

حيتث تتم تبتغيل المحاكتاة لتقيتيم استتهك   و الفرضيات المستتددمة اتكل الدراستةؤ2الزجااؤ ييوض  جديل )

وؤ يأجريت  المحاكتاة للتهويتة الابيعيتة KWh) (Annual Energy Consumption (AEC)الااقتة الستنوي )

وتتالبيلويات ستتاعة اعتمتتاًبا علتتى أوعمتتة استتتهك  البهروتتال  AECؤ ثتتم تقيتتيم HVACي تتى حالتتة يجتتوب تبييتتء 

لنوا ق المعزيلةؤ يقد تحق  ذلك ي قاً لنمط الحياة للمباوي  تي مبتر ياإلضالة يأوعمة تبييء الهوال للحوا ط يا

استددا  يحتدات تبييتء الهتوال المناستبة  HVAC)األعياب، يساعات العمل، يما إلى ذلكوؤ يتبمل موا فات 

برجتة مئويتة تتم  25برجة مئوية وينما  ي برجتات حترارة أقتل متن  29لدرجة حرارة البيء  ي الغر ة  وق 

 أثنال المحاكاةؤ HVACلتهوية الابيعيةؤ كما تم تثبي  معدات استددا  ا

 يوض  الفرضيات المستددمة اكل الدراسةؤ (:2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكلفة استهالك الطاقة بمباني اإلسكان االجتماعي بأسوان الجديدة. 5
 

البهروتال التقي حدبتته يةارة البهروتال ييتم تحديد تبلفة استهك  الااقة  ي السنة والجنيه المبري واستددا  ستعر 

، ييمبتن حستاب المتوستط 30و ]3  كمتا هتو موضت   تى الجتديل )2018يالااقة المبرية للقااع الستبني  تي عتا  

البتتهري الستتتهك  البهروتتال للوحتتدة الستتبنية الواحتتدة، حيتتث يبلتتس متوستتط االستتتهك  للوحتتدة الستتبنية الواحتتدة حتتوالي 

 جنيه للبهر الواحدؤ 405-360ما يعني أن متوسط تبلفة االستهك  تترايح وين كيلو يات ساعة، م 400-450
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 و: يوض  أسعار البهروالؤ3جدول )

 

 

 

 

 

 

 النتائج والمناقشة. 6
 

وؤ 6،7،8تم استدراا يتوضي  وتا ج المحاكاة للعديد من مواب العزل المستددمة  ي الزجاا  ي كتل  متن شتبل )

النتا ج مقاروةً مع األوواع األارى من متواب العتزل المستتددمة  تي الزجتاا  أظهرت أ ضل وG11حيث لوحظ أن )

% 26من حيث استهك  الااقة السنوي، يتبلفة الااقة السنوية يوسبة تو ير الااقة السنويةؤ حيث تم تو ير حتوالي 

المبنى ومدينتة أستوان و المستدد  حالياً  ي G1و مقاروةً ونوع الزجاا )G11من استهك  الااقة السنوي واستددا  )

وؤ هتقا النستبة G1٪  ي االستهك  السنوي للااقتة مقاروتةً ونتوع الزجتاا )11و أظهر تو ير G10الجديدةؤ كما أن )

وؤ حيتث تتم تتو ير G4و أي طبقتة الهتوال )G3أعلى من قيمة الزجاا المتزبيا التقي يحتتوي علتى طبقتة األرجتون )

%  ي حالة يجوب طبقة هوال وين الزجاا 3اا المزبيا يحوالي %  ي حالة يجوب طبقة ارجون  ي الزج5حوالي 

المزبياؤ يهقا يوض  التأثير الببير لمابة الناووجل وحو تقليل استتهك  الااقتةؤ ييمبتن أن يعتزى العتزل الحتراري 

 للناووجل إلى التو يل الحراري المندف  مقاروةً مع األرجون يالهوالؤ

٪ متن استتهك  الااقتة الستنوي والنستبة 1حيث اوه تم اف  حتوالي  و تأثير ال يمبن مكحعتهG2يأظهرت )

و أظهر أ ضل وتيجة  ي تتو ير الااقتة يذلتك وتاتج عتن بمتج G11وؤ يمن المثير لكهتما ، أن )G1للحالة القا مة )

األرجتتون يالناووجتتل ذي التو تتيل الحتتراري المتتندف  مقاروتتةً وتتالهوالؤ يواإلضتتا ة إلتتى التو تتيل الحتتراري 

   ي الناووجل،  ان حجم المسامات البغيرة الموجوبة  ي الناووجل تقلتل متن تتد   الهتوال اتكل المستا  المندف

 [ؤ26البغيرة يهقا يطبى إلى اودفاض المو لية الحرارية مقاروةً مع الهوال  ي الضغط الجوى العابي ]

عتتكية علتتى ذلتتك، لتتوحظ أن الناووجتتل يقتتو   ونقتتل الحتترارة ومعتتدل متتندف  مقاروتتة وتتاألوواع المدتلفتتة متتن الزجتتاا 

يقيمتة معامتل  solar heat gain coefficientالمتزبياؤ يقتد يرجتع ذلتك إلتى اودفتاض معامتل كستت الحترارة البمستية 

يات/)  45ؤ0- 35ؤ0االوتقتتتتال الحتتتتراري ) 
2

 71ؤ2-75ؤ0جتتتتل مقاروتتتتةً والزجتتتتاا المتتتتزبيا ) ؤكلفتتتتنوو والنستتتتبة للناوو

يات) 
2

وؤ يهتقا يمبتن أن 3ؤ0و أعلتى متن طبقتة الناووجتل )92ؤ0ؤكلفنووؤ يلبن النفاذية الببرية لابقة الزجاا المتزبيا )

 يزيد من الااقة المستهلبة وواساة حمل اإلضالةؤ يلبن حمل اإلضالة له تأثير مندف  على إجمالي استهك  الااقةؤ

 

 

 

 

 

 االستهك  السنوي للااقة واستددا  أوواع الزجاا المدتلفة  ي العزلؤ :(6شكل )
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 يوض  وسبة الااقة المحفوظة سنوياؤ: (7شكل )

 

 

 

 

 

 التبلفة السنوية للبقة الواحدةؤ :(8شكل )

 التوصيات. 7
 

يالمبتممين يكتقلك يو ي البحث ومجموعة من التو تيات الموجهتة إلتى قتاطني المنتاط  الحتارة الجا تة 

 الجهات البحثية يالمستثمرين، يتتمثل هقا التو يات  ي:

  ضريرة إلما  قاطني المساكن والمناط  الحارة الجا ة وأهمية استبدال النوا ق التقليدية والنوا ق ذات الزجتاا

اووجتل المزبيا المعالج كالوارب  ي سياق البحث يالمحتوي على طبقتين من األرجون يطبقة متن متابة الن

 ؤأل راض التبريدو لما لها من بير  ي اف  الالت على استهك  الااقة G11كما ونموذا )

  ضريرة قيا  المبممين وتوجيه مالبي الوحدات الستبنية وحتو عتدة وتدا ل تتتي  افت  استتهك  الااقتة

أل راض التبريد والمباوي الاتيار األوست منها اقتبتابياً، كالتوجيته وحتو االاتيتار متا وتين النوا تق ذات 

اا المتزبيا يالتتي أي النوا تق ذات الزجت G10الزجاا المزبيا يالتي تحوي باالها طبقة من الناووجل 

لما أظهرته هقا البدا ل متن  عاليتة  تي افت   G11تحوي باالها اليط من مابتي االرجون يالناووجل 

 استهك  الااقة والمباويؤ 

  علي المبممين ضريرة مراعاة األوعاب البيئية  ي التبميم يعد  تعمتيم تبتميم المبتاريع علتى المتدن

 لمرتباة وبل مدينةؤالمبرية بين براسة الجواوت المنااية ا

  حث يتبجيع المستثمرين للمساهمة  ي بعتم العديتد متن األوحتاث المتعلقتة واستتددا  المتواب الناوويتة  تي

 ةجاا البباويك الدارجية يكقلك بعم يتمويل اوتاا تلك المواب إلمداب األسواق المحلية وهاؤ

 لناوويتة ذات الدبتا   الحراريتة تبجيع الباحثين وحو موا لة البحث وحو استحداث مزيد من المواب ا

 المميزة يابراجها وغكا المبنيؤ
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THE EFFECT OF USING NANO-MATERIALS IN EXTERNAL 

OPENINGS ON ENERGY CONSUMPTION IN HOT DESERT 

CLIMATE 

ABSTRACT 

Thermal insulation is one of the most significant solutions to reduce energy consumption in 

buildings. Therefore, using insulation materials with low heat transmission became an important 

issue. Recently, Nano-materials show great progress in the thermal insulation field in the hot desert 

climate. Several alternatives of Nano-materials in the glass windows were examined in this study. 

(Two layers from clear glass filled with the nanogel). It was found that it could save 11% of the 

total annual energy demand for cooling in comparison with the currently used glass in New Aswan 

buildings (Single glazing 3mm). This improvement percentage is considered twice the value of 

using double-glazing. This result is due to the low value of heat transmission for the nanogel in 

comparison with the air and argon. Moreover, the merged Nano-materials with argon and two layers 

of single glazing save about 26% of total annual energy in comparison with the current situation. 

Therefore, this study is considered an important attempt towards reducing energy consumption in 

the residential Building of New Aswan city. 

Keywords: Nano-Materials, Annual Energy Consumption, Design Builder. 
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