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 الطاقة  استهالكالعزل الحراري كأداة لترشيد 

 الطاقة بالمباني السكنية للمناطق الحارة الجافه  استهالكدراسة لترشيد 

 سماح صبحى منصور  .د.م                     محمود عطية محمد  .د.م

 . أكتوبر 6 بمدينة والتكنولوجيا للهندسة  العالي أكتوبر معهد  العمارة بقسم  مدرس

 

 ملخص البحث 

  الحراري العزل  فى معظم دول العالم؛ وحيث أن    المبانيتعد كفاءة الطاقة من أهم المحاور التى يتم مناقشتها والعمل على تفعيلها فى  
ليس فقط من حيث الخصائص    ريالحرا الطاقة؛ وتطورت مواد العزل    استهالكفي المباني السكنية يشكل األداة الرئيسية لتحسين كفاءة  

 الحرارية، ولكن أيضا فيما يتعلق بتحقيق جودة البيئية الداخلية والتأثير البيئي. 

إليجاد الحلول    المستخدمين،راحة    مع تحقيق الطاقة    استهالكنفسها بالرغبة في تخفيض    التحديات تفرضن  أوتظهر إشكالية البحث في  
ن هناك الكثير من التناقضات في معايير  أتجاوز مثل هذه التحديات بالرغم من    على التي تقدمها مفاهيم التحكم الحراري في قدرتها  

المسكن   الحراري في  لتحسين االداء  يؤدي  للمسكن بشكل  الداخلية  البيئة  تحافظ على  التي  المستدامة  المباني  تحقيق    وبالتاليتصميم 
 الطاقة. لمستخدمين مع ترشيد استهالك لاحة الحرارية  الر

مواد العزل الحرارى لعناصر الغالف الخارجي للمبنى    استخدامالطاقة للمباني السكنية من خالل    استهالكيهدف البحث الى ترشيد  و
الطاقة المستخدمة ألغراض تدفئة وتبريد المباني   استهالكالناتجة عن    CO)2 (نبعاثات غازإكما يهدف لحماية البيئة في التقليل من  

 السكنية مع تحقيق الراحة الحرارية داخل المباني لشاغليها.

 .الكربوناكسيد  ثانيانبعاثات غاز  –العزل الحراري – المباني المستدامة  – الراحة الحرارية  الكلمات المفتاحية:

 مقدمه  1

الطاقة؛ وتطورت مواد العزل الحرارى ليس   استهالكيشكل األداة الرئيسية لتحسين كفاءة  في المباني السكنية    العزل الحرارى 
Papadopoulos, )  .البيئيجودة البيئية الداخلية والتأثير  بتحقيق  فقط من حيث الخصائص الحرارية، ولكن أيضا فيما يتعلق  

2005 ( ،)2004 ,Lang( ،)2010 ,& Mahapatra Gustavsson, Nair)  استهالك الطاقة    معدلفي العديد من البلدان، يمثل  و

 ,20Sozer( ،)Zhang,  Yoshino, Yoshino ,10)٪ من إجمالي الطاقة المستهلكة  60المطلوبة لتدفئة المباني وتبريدها حوالي

& Miyasaka, 2006 Mochida)  الطاقةوهي نسبة كبيرة بالنسبة الستخدام.(Kaynakli, 2012 (،)Ortiz,  Lombard,-Pérez 

2008 ,& Pout(،)& Surchi, 2017 Din, Iranfare-Al )    السكنية  للمباني  الخارجي  عناصر الغالف  اختيارن تصميم وحيث إ 

يعتبر العزل الحراري أحد أكثر األدوات قيمة في تحقيق و.  للفراغاتتبريد  وال  تدفئةالوسيلة فعالة لتقليل أحمال    وومكوناته ه
لذلك  تحديد    ( Wang, Huang, & Heng(،)Banfi, Farsi, Filippini & Jakob, 2008, 2007)الحفاظ على الطاقة في المباني  

يسية للعديد هو من الموضوعات الرئ  كل من نوع مواد العزل الحراري والسماكة االقتصادية للمواد المستخدمة في غالف المبنى
برامج المحاكاه أو القياسات    استخدامالعزل الحرارى عن طريق    استخدامويتم التحقق من الوفرات بعد    ،من االبحاث الهندسية

  uilder  Besign D  Energyببرنامج ال    المحاكاةطريقة    استخدامالفعلية عن طريق نماذج واقعية وتم فى هذا البحث  
Plus  حيث تم معايرة دقة البرنامج من قبل مجموعة من الباحثين ومقارنتها بالقياسات الفعلية واثبتت دقة   ، 5.5إصدار رقم  
   ( Abdin, El Bakery, & Attiya ,2017).لبرنامجل المحاكاة نتائج

 منهجية البحث  2

من    2لعدد    co)2والغازات الناتجة عن استهالك الطاقة ) والتبريدلألحمال الحرارية للتدفئة  مقارنة  تم عمل دراسة تحليلية      
مناخ الحار الجاف فى  بالمن مبنى متعدد الطوابق  المعرض للعوامل المناخية  )السطح(  بالطابق األخير    السكنية  اتوحدنماذج ال

 ,Feng)ثاني مبنى نسيج شبكيحيث أن النموذج األول مبنى نسيج شريطى وال  2م  90، وتم تثبيت مساحة الوحدة  مدينة أسوان

للمقارنة بين النموذجين وقياس احمال التبريد والتدفئة   +uilder 5.5 Besign D  eوتم القياس باستخدام برنامج  ،(2004

أو عزل حرارى    ، حاالت مختلفة بدون عزل حرارىخمسة  ( وذلك لقياس مقدار الطاقة المستهلكة في  2coغاز )  وانبعاثات
أو باستخدام    -UV  2.511الزجاج المزدوج فى الفتحات  باستخدام   الفتحات  –قف  sاالس  –لعناصر الغالف الخارجي )الحوائط  

الطاقة واستهالكها في الحاالت المختلفة  فى الوفر  نسب( وتوضيح 1.493UVفى الفتحات   low-eالعاكس  الزجاج المزدوج
 .بالحاالت المختلفة 2co  انبعاث تخفيض ونسبثاني أكسيد الكربون غاز  انبعاثاتوقياس 
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 المناخ فى محافظة اسوان  3

العام بالمناخ يعرف أسوان ف المناخ لألمطار خالل  فعلي  هناك هطول  ليس  درجات  الصحراوي  متوسط  أن  الحرارة    حيث 
درجة مئوية في المتوسط، فإن فبراير هو أكثر الشهور برودة    45درجة مئوية، فإن يوليو هو أكثر الشهور دفئًا عند    42السنوى  

 . السنةم/الثانية فى معظم أشهر  5خالل العام فى محافظة اسوان وسرعة الرياح ال تتعدى 

 climate consultant 6.0.محافظة اسوان ببرنامج  يوضح درجات الحرارة وسرعة الرياح فى  (1شكل )

 

  consultant.php-climate-consultant/request-tools.aud.ucla.edu/climate-design-http://www.energy:المصدر

 معيار األداء الحرارى 4

سكنيه بالطابق األخير المعرض للعوامل المناخية   إفتراضى لوحدهنموذج    2  االحمال الحرارية للتدفئة والتبريد لعددقياس  تم  
شيدت الحوائط الخارجية لهذه الوحدات    ، وقد2م 90وتم تثبيت مساحة الوحدة    أسوان،فى مدينة  المحيطة بالمناخ الحار الجاف  

داخلية  الخارجية وال  سم، واالسطح  10سم وبالطة السقف من الخرسانة المسلحة بتخانه سمك    25من الطوب األحمر سمك  
الخارجي للسقف المعرض ذات بالط إسمنتي والسطح الداخلي    سم. والسطح  2.5وبسمك  للحوائط ذات بياض إسمنتي فاتح اللون  

 اسمنتيه.ذات لياسه 

الجاف  بالمناخ الحار    design builderنموذج الوحدات السكنية المقترحة محل الدراسة فى برنامج  والجدول التالي يوضح  
 . اسوانفى مدينة 

 اسوان. فى مدينة   بالمناخ الحار الجاف design builderيوضح نموذج الوحدات السكنية المقترحة محل الدراسة فى برنامج  (1جدول )

 مباني متصلة في نسيج شبكي  مباني متصلة في نسيج شريطى التجمع العمراني

 النموذج )ب(  النموذج )أ(  المبنى السكنى

 نموذج 

 الوحدة السكنية

 على برنامج  

Design 

builder 

 

 

 

 2م90 2م90 مساحة الوحدة  

 شرقية ( -جنوبية–على ثالث واجهات )شمالية  شمال التوجه  

 ٪ 20 ٪ 20 نسب الفتحات  
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 المحاكاة نتائج  5

   الدراسةمحل  المقترحة السكنيةللوحدات  والثانيللنموذج االول  السنويالستهالك الطاقة  المحاكاةنتائج 

 للنموذج االول  2coوانبعاثات غاز  السنويالستهالك الطاقة   المحاكاةنتائج   (2جدول )

 )أ(  النموذج األول

 المستخدمة: المواد  
غاز ثانى اكسيد   انبعاثات

    2Co  الكربون كجم

 التبريد 

2Kwh/m 

 التدفئة

2Kwh/m 

النموذج القائم بدون عزل السقف والحوائط سمك   -أ

 % 20نسب الفتحات   - سم طوب احمر25
2827 82.97 8.20 

نسب الفتحات   - سم فى السقف 5بإستخدام عزل   -ب

20 % 
1955 48.19 6.15 

  -سم فى االسقف والحوائط  5بإستخدام عزل  - ج 

 % 20نسب الفتحات 
1364 17.17 5.31 

سم فى االسقف والحوائط مع   5عزل    بإستخدام -د  

  2.511إستخدام الزجاج المزدوج فى الفتحات 

UV-  20نسب الفتحات% 

1277 14.25 4.86 

سم فى االسقف والحوائط مع   5بإستخدام عزل   -هـ 

فى    low eإستخدام الزجاج المزدوج العاكس 

 % 20نسب الفتحات  - 1.493UVالفتحات 

1256 13.69 4.18 

 للنموذج الثانىco2 غاز  السنوى وانبعاثاتالستهالك الطاقة   المحاكاةنتائج   (3جدول )

 )ب( النموذج الثانى 

 المستخدمة: المواد  
غاز ثانى اكسيد   إنبعاثات

    2Co  الكربون كجم

 التبريد 

2Kwh/m 

 التدفئة

2Kwh/m 

النموذج القائم بدون عزل السقف والحوائط سمك   -أ

 % 20نسب الفتحات   - سم طوب احمر25
2990 77.16 7.69 

نسب   -سم فى السقف  5بإستخدام عزل   - ب 

 %20الفتحات 
2213 45.08 5.66 

  -سم فى االسقف والحوائط  5بإستخدام عزل  - ج 

 % 20نسب الفتحات 
1690 24.72 4.63 

سم فى االسقف والحوائط مع   5عزل    بإستخدام -د  

  2.511إستخدام الزجاج المزدوج فى الفتحات 

UV-  20نسب الفتحات% 

1480 17.37 4.25 

سم فى االسقف والحوائط مع   5بإستخدام عزل   -هـ 

فى    low eإستخدام الزجاج المزدوج العاكس 

 % 20نسب الفتحات  - 1.493UVالفتحات 

1377 14.05 3.89 
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 (الحرارية االنتقالية) المستخدمةللمواد  الفيزيائيةالخواص  (4جدول )

 والحوائط: عزل حرارى فى االسقف  استخدامللوضع القائم بدون  المحاكاةنتائج  -أ

القياس باستخدام برنامج المحاكاة نجد أن النسيج العمراني للمبنى له دور كبير في استهالك الطاقة حيث ان النموذج من خالل  

المعرضة  للتبريد والتدفئة أقل من النموذج الثاني )ب( وذلك بزيادة عدد الواجهات الخارجية    طاقةيستهلك    األول الشريطي )أ( 

 والتدفئة. الحرارية للتبريد  الحرارية التي تزيد االحمال لألحمال

 سم فى االسقف 5 حراريعزل  باستخدام المحاكاةنتائج  -ب

سم للنموذج 5نظراً الن النسيج العمراني ليس هو المؤثر الوحيد على كفاءة استهالك الطاقة لذلك تم تجربة استخدام عزل السقف  

)ب( وقد الحظنا من خالل القياس ان عزل السقف المعرض له دور كبير في توفير استهالك الطاقة  والنموذج الثانياألول )أ( 

ية عالية خالل فترة النهار وبالتالي تقليل االنتقالية الحرارية للسقف باستخدام العزل تقلل من  نظرا لتعرض السقف ألحمال حرار

من النموذج الثاني وذلك لتأثير    أكثراالحمال الحرارية للتبريد والتدفئة ولكن حدث النقصان في استهالك الطاقة للنموذج األول  

 العمراني.النسيج 

 سم فى االسقف والحوائط  5ل عز باستخدام المحاكاةنتائج   -ج 

نظراً الن عزل السقف المعرض ليس هو المؤثر الوحيد لألحمال الحرارية الخارجية باإلضافة الى تغيير النسيج العمراني وتقليل 

عدد الواجهات المعرضة ولكن االحمال الحرارية الخارجية التي تنتقل من الواجهات الخارجية لها دور كبير في زيادة استهالك  

سم باإلضافة الى عزل السقف والقياس من خالل البرنامج فقد   5ام عزل الحوائط الخارجية بسمك  تم تجربة استخد  الطاقة لذلك

 الثاني. استهالك الطاقة للنموذج    إنخفاض فىمن    أكبراستهالك الطاقة للتبريد والتدفئة للنموذج األول بمقدار    انخفاض فىالحظنا  

 UV 2.511الزجاج المزدوج فى الفتحات  سم فى االسقف والحوائط مع إستخدام 5إستخدام عزل   -د 

النسيج العمراني وعدد الواجهات المعرضة الخارجية باإلضافة الى تأثير السقف المعرض والحوائط الخارجية المعرضة لألحمال  

ور  للزجاج ذات د  الحراري الفتحات واالنتقال    المستخدم فيالحرارية جميعا ليس تأثيرهم فقط هو المؤثر ولكن نوع الزجاج  

ذو   تغيير نوع الزجاج الشفاف المستخدم الى نوع زجاج مزدوج في الفتحات   مؤثر على كفاءة استهالك الطاقة لذلك تم تجربة

للنموذج األول والثاني والقياس فقد الحظنا نقصان الطاقة بقرق كبير ألحمال التبريد والتدفئة للنموذج   2.511انتقاليه حرارية  

 .األول األقل استهالكا للطاقة عن النموذج الثاني

 1.493uvفى الفتحات low eفى االسقف والحوائط مع إستخدام الزجاج المزدوج العاكس  سم-5بإستخدام عزل  -هـ 

مالحظة ان االنتقال الحرارى للزجاج ذو االنتقالية الحرارية األقل ذو تأثير كبير على استهالك الطاقة تم تجربة من خالل  

استخدام زجاج عاكس االنتقالية الحرارية  الى    باإلضافةسم  5بعزل سمك   تغيير نوع الزجاج مع عزل الحوائط والسقف

للنم  1.49 الشريطي والشبكي  النسيج  بين  المقارنة  الزجاج واالنتقالية مع  تأثير نوع  ان  وذج األول والثاني وقد وجدنا 

 الحرارية( االنتقاليةالخواص الفيزيائية للمواد )

 :U-valueالحرارية االنتقالية  المستخدمة: المواد 

 UV 2.714 السقف عزل فى استخدامبدون 

 UV 0.502 سم فى السقف 5عزل  باستخدام

 UV 1.9 سم طوب احمر25الحائط سمك 

 UV 0.502 - سم فى الحوائط 5عزل  باستخدام

 UV 5.894 المفرد الزجاج 

 UV 2.511 الزجاج المزدوج فى الفتحات 

 UV 1.493 فى الفتحات   low eالزجاج المزدوج العاكس 
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ؤثر بشكل كبير على تقليل استهالك الطاقة للتبريد والتدفئة وبمعدل اكثر  ي  الحرارية   االنتقاليةفي    الحرارية للزجاج األقل

 . ي باإلضافة الى المؤثرات السابقةفي النقصان للنموذج األول عن النموذج الثان

 المواد    باختالف)ب(   الثاني والنموذجأ( األول )للنموذج  المحاكاةمقارنة نتائج  5/6

  )ب( باختالف  أ( والنموذج الثانياألول )نتائج المحاكاة الستهالك الطاقة في التبريد والتدفئة السنوي للمتر المربع للنموذج  (2شكل )

 المواد. 

 

استخدام   )بدون)ب( في الحاالت  النموذج الثانى    الشبكيوالمبنى  )أ(    النموذج االول  الشريطي بمقارنة النتائج للنموذجين للمبنى  

سم    5عزل حرارى لألسقف والحوائط سمك   –سم   5والسقف    الخارجية عزل الحوائط    – سم   5عزل السقف   – عزل حرارى  

سم للحوائط واالسقف مع    5عزل حرارى    2.511مع استخدام الزجاج المزدوج في الفتحات   االنتقالية الحرارية للزجاج  

  low-e   1.493uvاستخدام الزجاج العاكس في الفتحات 

وان النسيج    بدون استخدام مواد العزل الحرارىوذلك    الشبكيمن النسيج    للطاقةأكثر استهالكاً    الشريطييج  سالنبالمبنى  نجد أن  -

 الحرارى. استخدام مواد العزل  بدون ٪6للتبريد  الطاقةوفر في  أ الشبكي

أ ب  ج   د  هـ 

التبريد 82.97 48.19 17.17 14.25 13.69

التدفئة 8.2 6.15 5.31 4.86 4.18

8.2 6.15 5.31 4.86 4.18
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وكذلك عزل    ٪25للنموذج األول    التدفئةووفر في طاقة   ٪41سم وفر في طاقة التبريد للنموذج األول  5عزل السقف بسمك  -

عن بدون استخدام مواد العزل    ٪26  التدفئةووفر في طاقة    ٪41.5  الثانيسم وفر في طاقة التبريد للنموذج  5السقف بسمك  

 . الحراري 

لطاقة    بالنسبةووفر    ٪78سم وفر في طاقة التبريد بالنسبة للنموذج األول  5عزل السقف  سم و  5سمك    الخارجيةعزل الحوائط  -

عن بدون استخدام   ٪39  التدفئةووفر في طاقة   ٪68وفر في طاقة التبريد    الثانيللنموذج    وبالنسبة  ٪35للنموذج األول    التدفئة

 . الحراري مواد العزل 

وفر في طاقة التبريد للنموذج    2.5  حرارية استخدام زجاج مزدوج ذو انتقاليه  سم مع    5سم والسقف    5  الخارجيةعزل الحوائط  -

  التدفئة في طاقة    ٪45في طاقة التبريد ووفر    ٪ 77فقد وفر    الثانيامام النموذج    ٪41.5للنموذج األول    التدفئة وطاقة    ٪82األول  

   الحراريعن بدون استخدام مواد العزل 

وفر في طاقة    -1.49اكس ذو االنتقالية الحرارية  سم واستخدام زجاج مزدوج ع  5والسقف  سم    5عزل الحوائط الخارجية  -

وبالنسبة للنموذج الثاني فقد وفر في طاقة التبريد    ٪51ووفر في طاقة التدفئة للنموذج األول    – ٪ 83.5التبريد للنموذج االول  

 ارى . عن بدون استخدام مواد العزل الحر  ٪50.5ووفر في طاقة التدفئة  82٪

  المختلفةأكسيد الكربون باستخدام المواد في الحاالت  ثانيالنبعاثات غاز  المحاكاةنتائج     5/7

 نتائج المحاكاة النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الحاالت المختلفة. (3شكل )
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نتائج المحاكاة النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الحاالت المختلفة.  (4جدول )  

   kg /y    في الحاالت المختلفة 2coغاز ثاني اكسيد الكربون  نتائج المحاكاة النبعاثات

 نماذج الدراسة
بدون استخدام 

 عزل حرارى    
 سم  5عزل السقف 

عزل السقف 

 سم  5والحوائط 

عزل السقف 

 والحوائط

زجاج  واستخدام

مزدوج االنتقالية 

 2.5الحرارية 

عزل السقف 

والحوائط  

واستخدام زجاج 

  عاكس االنتقالية

 1.49الحرارية 

 1256 1277 1364 1955 2827 النموذج األول 

 1377 1480 1690 2213 2990 النموذج الثاني

 

الحراري  العزل الحراري لألسقف عنه بدون استخدام مواد العزل    انه باستخدام  (4جدول )  فىويتضح من خالل نتائج المحاكاة    -

اى ان معدل    y/kg  2213ليصبح    ومعدل االنبعاث للنموذج الثاني  y/kg  1955ليصبح    االنبعاثات للنموذج األول  معدل  يقل

   .٪26بنسبة وكذلك معدل االنبعاث للنموذج الثاني قل  ٪ 30بنسبة نموذج األول قل لاالنبعاث ل

     ليصبح  للنموذج األول   2co  نبعاث ثاني أكسيد الكربونإمعدل  يقل  سم    5سمك    للحوائط واالسقفباستخدام العزل الحرارى  و  -

1364  y/kg   1690  ليصبح  وكذلك بالنسبة للنموذج الثانيkg/y   ت ومن خالل ذلك نجد أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون قل  

بدون    هعن  ٪43بنسبة    تقل  2co وبالنسبة للنموذج الثاني نجد ان انبعاثبدون عزل حرارى    هفي النموذج األول عن  ٪51بنسبة  

 . عزل حرارى

يقل    2.5سم مع استخدام زجاج مزدوج ذو انتقاليه حرارية    5والسقف    سم5فى الحوائط الخارجية سمك  عزل  باستخدام  و  - 

عن    ٪ 50بنسبة  قل  بدون عزل حرارى وكذلك بالنسبة للنموذج الثاني    ه للنموذج األول عن  ٪54  قل بنسبة  2co نبعاث  إمعدل  

 . بدون عزل حرارى

  يقل   1.49  سم واستخدام زجاج مزدوج عاكس ذو االنتقالية الحرارية  5سم والسقف    5الحوائط الخارجية    وباستخدام عزل  -

نبعاث لغاز  أما بالنسبة للنموذج الثاني فمقدار اإل  حراريعن بدون عزل  للنموذج األول    ٪55بنسبة  الكربون  أكسيد    ثانينبعاث  إ

2co  حراري بدون عزل  ه عن ٪53بنسبه قد قل . 

 

 والتوصيات النتائج  6

 النتائج  6/1

سكنيه بالطابق األخير المعرض   افتراضي لوحدهنموذج    2الحرارية للتدفئة والتبريد لعدد    لألحمال  السابقةالقياسات  من خالل  
 باستخدام برنامج   أسوانمدينة  في للعوامل المناخية المحيطة بالمناخ الحار الجاف 

Design Builder 5.5  Energy plus،    مقارنة األحمال الحرارية للتدفئة والتبريد وانبعاثات و  2م90و تثبيت مساحة الوحدة
 :يلىأوضحت نتائج الدراسة ما  غاز ثاني الكربون للوحدات السكنية

الشريطي بدون استخدام عزل  أكسيد الكربون عن النموذج   ثانيوانبعاثات  والتدفئة التبريد   لطاقةاقل استهالكاً  الشبكيالنموذج -
طاقة  حرارى   في  وفر  الحرارى.   استخدامبدون    ٪6لتبريد  ابمقدار  العزل  للسقف  ايضاً  و مواد  اقل  باستخدام عزل حرارى 
واالسقف   للطاقةاستهالكاً   الخارجية  للحوائط  الحرارى  العزل  باستخدام  وذلك  للطاقة  استهالكا  أقل  الشريطي  النموذج  ولكن 
 والفتحات.

خالل عزل االسقف تم تقليل االحمال الحرارية    الحراري، فمنعزل السقف المعرض له تأثير كبير في تقليل الفقد والكسب -
 حراري. بعزل االسقف عن بدون عزل  الثاني للنموذج % 41.5األول وفى طاقة التبريد للنموذج ٪68بنسبة 
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  ٪ 51ويتجه نحو النقصان بنسبة    ٪30يقل من خالل استخدام عزل السقف    2co من خالل القياس اتضح ان مقدار انبعاث  -
   low eالزجاج العاكس  باستخدام عزل الحوائط واالسقف والفتحات    ٪ 54باستخدام العزل الحرارى للحوائط واالسقف ويصل  

 .رى في حماية البيئة من التلوثمما يؤكد جدوى العزل الحرا  1.493UVفي الفتحات  

له تأثير كبير في تقليل الفقد والكسب الحراري، فمن خالل عزل الحوائط تم تقليل االحمال الحرارية بنسبة  عزل الحوائط -
 حراري.للنموذج الثاني بعزل الحوائط عن بدون عزل  ٪ 68فى طاقة التبريد للنموذج األول و79٪

ثير قليل فى تخفيض الطاقة  أت اله 1.493 نتقاليه حراريةإذو  الفتحات في low- eالنوافذ المزدوجة ذات الزجاج العاكس  -
 . 2.5مع استخدام زجاج مزدوج ذو انتقاليه حرارية   بالمقارنة مع النوافذ المزدوجة 

 التوصيات  6/2

استرجاعها في فتره زمنيه صغيره حيث تم تحقيق وفر في الطاقة    اقتصاديه يمكنذو جدوى    الحرارييعد استخدام العزل  -
عاكس ذو االنتقالية المن خالل النموذج األول المعزول من االسقف والحوائط والفتحات من خالل الزجاج المزدوج    ٪ 84بمقدار  

قة في احمال التدفئة بمقدار  كما تم تحقيق وفر في الطا  –حمال التبريد  أعن النموذج األول الغير معزول في  1.49الحرارية  
 معزول.عن النموذج الغير   51٪

  الطاقة وذلك لتوفير    الشبكيمن النموذج    الشريطي أفضلللحوائط واالسقف والفتحات للنموذج    الحرارياستخدام مواد العزل  -
انبعاثات غاز   النموذج    ثاني وتقليل  الكربون عن  النقصان في    بناءا  الشبكيأكسيد  قياس  الحوائط    الطاقةعلى  باستخدام عزل 

 . حراريالى السقف المعرض عن بدون عزل  باإلضافةوالفتحات 

الى توفير  ا-  للمبنى وذلك ألهميته باإلضافة  الخارجي  الغالف  المكيفة وذلك بعزل  السكنية  المنشآت  لتأكيد على إعادة تأهيل 
بالنسبة    2coمقدار انبعاث  اتضح ان  خالل القياس    فمن  2co انه يقلل من انبعاثات غاز    التدفئة( اال–االحمال الحرارية )التبريد  

باستخدام عزل  للنموذج   الفتحات    والحوائط معاالسقف    سم في  5  حرارياالول  المزدوج في  الزجاج       1.493uvاستخدام 
عن بدون عزل حرارى أما بالنسبة للنموذج الثاني فمقدار االنبعاث    ٪55ان مقدار االنبعاث قل بنسبة      اى   y/kg  1256هو

 عن بدون عزل حرارى.   ٪53قد قل بنسبه  2coلغاز 
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Thermal insulation as a tool for energy conservation Study   
 

Abstract 
Energy efficiency is one of the most important topics to be discussed and activated in buildings 
in most countries of the world. Thermal insulation in residential buildings is the main tool for 
improving the efficiency of energy consumption. Thermal insulation materials have developed 
not only in terms of thermal properties but also in terms of internal environmental quality and 
environmental impact. 
The research problem shows that the challenges impose themselves on the desire to reduce 
energy consumption without sacrificing the comfort of users, to find the solutions offered by 
the concepts of thermal control in their ability to overcome such challenges, although there are 
many contradictions in the standards of design buildings that maintain sustainable internal 
environment To improve the thermal performance of the dwelling and achieve thermal comfort 
of users with energy conservation 
The research aims to rationalize energy consumption in residential buildings through the use of 
thermal insulation materials for the building envelope. It also aims to protect the environment 
by reducing the CO2 emissions such as resulting from the consumption of energy used for the 
heating and cooling of residential buildings. And the indoor health environment for occupants, 
which will increase their activity, work, and production. 
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Thermal comfort - sustainable buildings - thermal insulation - CO2 emissions 
                   

 

 

 

 

 


