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دراسة عممية لتأثير الجدار ذي التجويف الهوائي المغمق في تخفيض احمال تبريد االبنية
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الخالصة

) يعمل عمى خفض حمل الكسب5cm أظيرت الدراسة العممية ان استخدام جدار ذي تجويف ىوائي مغمق (سمك التجويف
 وبينت النتائج ايضاً أن المقاومة الح اررية.)) بالمقارنة مع جدار تقميدي (بدون تجويف21.5 %( الحراري عبر الجدار بنسبة

 وأظيرت النتائج العممية لمدراسة أن الجدار ذي التجويف اليوائي المغمق.)0.2 m2.oC/W( لمتجويف المغمق كانت بمعدل
) مقارنة مع الجدار (بدون0.45 oC( يعمل عمى خفض متوسط درجة ح اررة السطح الداخمي لمجدار خالل اليوم بمعدل

) مقارنة مع0.66 oC(  وكذلك خفض مدى التغير في درجة الح اررة لمسطح الداخمي لمجدار خالل اليوم بمعدل.)تجويف
.ًالجدار (بدون تجويف) ايضا
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ABSTRACT

T

he experimental study showed the use of closed cavity wall (the thickness of the
cavity 5cm) made a percentage reduction in the cooling load caused by heat gain from the
wall by (21.5 %) compared with the conventional wall. also the thermal resistance of the
closed cavity was an average (0.2 m2.oC/W).
The experimental results of the study showed that the use of closed cavity wall reduced
the average temperature of the inner surface of the wall during the day, and that the reduction
was an average (0.45 oC) when compared with the conventional wall , as well as the use of
closed cavity wall reduced the temperature difference range of the inner surface of the wall
during the day, and that the reduction was an average (0.66 oC) when compared with the
conventional wall .
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المقدمة :
أصبحت مسالة استيالك الطاقة في مختمف قطاعات الحياة وخاصة قطاع المباني الذي يمثل الجزء االكبر من ىذا
االستيالك مسالة جوىرية  ،خصوصا في العراق الذي يتميز مناخو بكبر نطاق االشير الحارة عمى الباردة وارتفاع معدالت
درجة الح اررة خالل الصيف مما زاد من استخدام منظومات التكييف لضمان بيئة داخمية مالئمة لمشاغمين وىذا يؤدي الى

زيادة في معدالت استيالك الطاقة الكيربائية .

وفي ىذا البحث ومن خالل تصميم جدار يحتوي عمى تجويف ىوائي مغمق ممتد عمى طولو  ،تمت دراسة تأثير
استخدام الجدار(ذي التجويف اليوائي المغمق) في تخفيض حمل التبريد نتيجة الكسب الحراري عبر الجدار بالمقارنة مع
جدار تقميدي (بدون تجويف) وكذلك دراسة تأثيره عمى درجة الح اررة لمسطحين الخارجي والداخمي لمجدار بالمقارنة مع

الجدار التقميدي ايضاً.

فعندما يحاط اليواء ب تركيب معين فان المقاومة الح اررية لمتجويف اليوائي المغمق يمكن ان تساىم في زيادة المقاومة

الح اررية الكمية لمتركيب وذلك بسبب الموصمية الضعيفة لميواء وان قيمة المقاومة الح اررية تعتمد عمى عدة عوامل منيا
(سمك التجويف ،وميل التجويف اليوائي ،واتجاه انتقال الحرارة ،ومعدل درجة الح اررة داخل التجويف وكذلك درجة الح اررة

واالنبعاثية لمموجات الكيرومغناطيسية الطويمة ألسطح التجويف) ،وأن انتقال الح اررة خالل التجويف يكون عن طريق
(التوصيل والحمل واالشعاع) ،فالجزء المتعمق باالشعاع يعتمد عمى درجة ح اررة وخصائص السطوح الحدية (االمتصاصية

والنفاذية واالنعكاسية) ،أما سماكة التجويف اليوائي وموقعو واتجاه انتقال الح اررة فإنيا غير مؤثرة  ،وبالمقابل فان الجزء
المتعمق بانتقال الح اررة عن طريق الحمل يتأثر بـ (موقع التجويف اليوائي ،واتجاه انتقال الح اررة ,واالختالف في درجة ح اررة
السطحين ,وسماكة التجويف اليوائي)(.)ASHRAE, 2001

ومن الدراسات التي تمحورت حول موضوع التجاويف اليوائية المغمقة ما قام بو الباحثون ( Robinson et al.,

 )1954من تجارب عمميــة ،تم االستناد الييا من قبل منظمـة ) (ASHRAEاالمريكية في ادراج قيم لممقاومة الح اررية
لتجاويف ىوائية مغمقة عند ظروف مختمفة ( . )ASHRAE, 2001كما قام الباحثان ( Ridouane, and Marcus,
 )2011بمحاكاة عددية لدراسة االداء الحراري لحائط متعدد الطبقات يحتوي عمى تجويف ىوائي عمودي ( 0.089m x

 )2.44mمغمق ومعزول من االعمى ومن االسفل بتغيير عدة عوامل (درجة ح اررة المحيط و درجة انبعاثية أسطح التجويف

و نسبة الطول الى العرض لمتجويف) ،حيث بينا ان المقاومة الح اررية لمتجويف تقل بزيادة انبعاثية االسطح المحيطة
لمتجويف بينما تزداد المقاومة بزيادة النسبة الباعية لمتجويف ،وتبمغ أعمى قيمة لممقاومة الح اررية لمتجويف عندما تكون درجة
ح اررة المحيط الخارجي والحيز الداخمي متساويتين وتتناقص قيمتيا كمما زاد فرق درجات الح اررة .وقام الباحثون Aviram,

) )et al., 2001بدراسة عممية عن طريق استخدام صندوق اختبار الح اررة ( )guarded hot boxحققوا من خاللو عممية
انتقال الح اررة لنسب طول الى عرض متغيرة لتجويف ىوائي مغمق ،حيث وجدوا تناقصاً في شدة انتقال الح اررة

( )Circulationوتزايداً بالمقاومة الح اررية لمتجويف بزيادة نسبة الطول الى العرض .وبنفس المجال توصل الباحث
) (Manz, 2003الى نتائج متوافقة من خالل دراسة عددية لعممية انتقال الح اررة خالل تجويف مستطيل بنسب طول الى

عرض (.)20,40,80

الجانب العممي :

المنظومة العممية :
من اجل اجراء الدراسة فقد تم بناء جدارين متجاورين من الطابوق باالتجاه الشرقي بارتفاع ( (3.0mوعرض
( )1.0mلكل جدار ،احدىما تقميدي (بدون تجويف) واالخر ذو تجويف ىوائي مغمق (سمك التجويف  ،)5cmوتم بناء
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حيز يؤلف الجانب الشرقي لو الجدارين المتجاورين أما بقية الجوانب والسقف فتتألف من جدران من الفمين ،وتم وضع جياز
مكيف شباكي في الجانب المقابل لمجدارين .وتم اجراء التجربتين خالل فصل الصيف.

الجدار التقميدي (بدون تجويف) :

تم بناء جدار بارتفاع ( )3mوعرض ( )1mوسمك ( )0.28mمستند من االسفل عمى قاعدة من الكونكريت بسمك

( ) 0.2mمتصمة باالرض والجدار معزول من الجية العموية والجوانب بواسطة عازل (فمين) بسمك ( )0.1mوالجدار
متكون من ثالث طبقات ,وكما موضح بالشكل (: )1
 .1لبخ سمنتي بسمك (.)0.02m
 .2طابوق مثقب بسمك (.)0.24m

 .3بياض جصي بسمك (.)0.02m
ويبين الجدولين ( )1و ( )2معامل المواصمة الح اررية لمطابوق المثقب ومعامل الموصمية الح اررية لمواد البناء
المستخدمة (المدونة العراقية لمعزل الحراري .)2013

الجدار ذو التجويف الهوائي المغمق :

وىو بارتفاع ( )3mوعرض ( )1mوسمك ( )0.33mيحتوي في المنتصف عمى تجويف مغمق بسمك ()0.05m
ممتد عمى طول الجدار ويستند الجدار من االسفل عمى قاعدة من الكونكريت بسمك ( )0.2mمتصمة باالرض والجدار
معزول من الجية العموية والجوانب من جية العرض بواسطة عازل (فمين) بسمك ( )0.1mوالجدار متكون من خمسة

طبقات وكما مبين في الشكل (: )2

 .1لبخ سمنتي بسمك (.)0.02m
 .2طابوق مثقب بسمك (.)0.12m
 .3تجويف ىوائي مغمق بسمك (.)0.05m
 .4طابوق مثقب بسمك (.)0.12m

 .5بياض جصي بسمك (.)0.02m
)0.05m )Air Cavity

)0.12m (Brick

)0.12m (Brick
)0.24m (Brick
)0.02m (Cement plaster

)0.02m (Gypsum

)0.02m (Cement plaster

)0.02m (Gypsum

)0.02m (Cement morter

)0.02m (Cement morter

3.0 m

3.0 m
Ambient

Conditioned
space

Ambient

So

So

Si

شكل ( )1مقطع جانبي لجدار تقليدي (بدون تجويف)

Conditioned
space

3

Si

شكل ( )2مقطع جانبي لجدار ذي تجويف مغلق
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الحيز مع جهاز التكييف :
وىو بطول ( )1mوعرض ()2.4m
وارتفاع ( )3mمتكون من ثالث جدران وسقف
وأرضية من الفمين بسمك ( )0.1mوالجدار

الرابع المواجو لمشرق مكون من جزئين

ابعاد الحيز من الخارج

(الجدار االعتيادي والجدار المجوف) يفصل
بينيما في المنتصف طبقة من الفمين بعرض
( )0.4mلمنع انتقال الح اررة بين الجدارين

وتم وضع جياز مكيف شباكي سعة تبريد

فاصل من الفلين بين الجدارين

( )7500 BTUفي منتصف الجدارالفميني
المقابل بطريقة تضمن توزيع اليواء بصورة
منتظمة داخل الحيز لمحفاظ عمى درجة ح اررة
التبريد المطموبة  ،وكما ىو موضح بالشكل

).(3
الشكل ( )3الحيز مع جهاز التكييف

N

E

W

S

1.4m

1.4m

عازل من الفلين 0.1m
جدار تقليدي

الحيز

جدار ذو تجويف (مغلق)

3m
مكيف شباكي

3.1m
1m

الشكل ( )4مخطط يبين مقطعا ً جانبيا ً لجداري االختبار (جدار تقليدي (بدون تجويف)  ،جدار ذي تجويف مغلق)
مع الحيز وجهاز التكييف
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السطح الداخلي للجدار المجوف
جدار تقليدي (بدون تجويف)

جدار ذو تجويف مغلق
السطح الداخلي للجدار التقليدي

Cement plaster

3.0m

Gypsum plaster

0.4m
التجويف الهوائي للجدار

1.0m

الشكل ( )5جداري االختبار
5

Journal of Engineering

Number 1

Volume 21 January 2015

قياس درجة الحرارة :
تم قياس درجة الح اررة لمجدران والحيز باستخدام نوعين من االجيزة
النوع االول  :مزدوجات ح اررية ( (Thermo couplesمن نوع ( )kتتصل بـ ( )selector switchلمتحويل بين نقاط
المزدوجات الح اررية ويتصل بدوره بـ ( )thermometerموديل ( )DM6801Aلشركة (Range: -50°C ،)Victor
) )to 200°Cالخذ القراءات لدرجة ح اررة السطح الخارجي لمجدران ،حيث تم وضع خمس مزدوجات ح اررية لكل سطح
جدار وتم توزيعيا طوليا عند منتصف الجدار وبمسافات متساوية لحساب معدل درجة ح اررة السطح الخارجي لكل جدار .

النوع الثاني  :مسجل بيانات الكتروني نوع ( )Data loggerلشركة ( )Lap Jackموديل ( )U3-LVيتصل بحاسبة

الكترونية من اجل تسجيل القراءات لدرجة ح اررة السطح الداخمي لمجدران ،حيث تم استخدام حساسات الجياز بواقع خمس

حساسات لكل سطح جدار تم توزيعيا طوليا عند منتصف الجدار وبمسافات متساوية لحساب معدل درجة ح اررة السطح
الداخمي لكل جدار.

االجراءات العممية :
تم اجراء تجربتين في فصل الصيف واستغرقت التجربة الواحدة ثالثة ايام حيث ان اخذ القراءات يكون في اليوم
الثالث ولمدة اربع وعشرين ساعة وذلك لمحصول عمى اكبر قدر من االستق اررية لممنظومة وتم اخذ القراءات لمجدار التقميدي
والجدار ذو التجويف اليوائي المغمق بنفس الوقت من اجل المقارنة بينيما.

الحسابات :

حساب متوسط الكسب الحراري لمحيز عبر الجدار التقميدي (بدون تجويف) خالل اليوم:
يتم حسابو عن طريق موازنة الطاقة حيث ان متوسط معدل الح اررة المنتقمة خالل اليوم من السطح الخارجي الى السطح
الداخمي لمجدار بواسطة التوصيل يساوي متوسط معدل الح اررة المنتقمة خالل اليوم نفسو من السطح الداخمي لمجدار الى

الحيز بواسطة الحمل واالشعاع (متوسط الكسب الحراري عبر الجدار خالل اليوم) ( )ASHRAE , 2001وكما يأتي:
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
)(1
) (
) (
حيث أن
̅̅̅̅̅̅̅
)) (

)(2

̅̅̅̅̅̅̅(
) (

) (

)(3
)(4

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
) (
) (

) (

) (⁄

]

)

) (

(

)

)

(

(

[

) (⁄

) (

حساب متوسط الكسب الحراري لمحيز عبر الجدار ذي التجويف الهوائي المغمق خالل اليوم :
يتم حسابو عن طريق المعادلة التالية :

)̅

)(5
حيث ان
)(6

̅̅̅̅̅̅̅̅
) (

̅̅̅̅̅̅̅(
) (
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
) (
̅̅̅̅̅̅̅̅(
)̅ ) (
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حساب نسبة التخفيض في حمل التبريد ):)Reduction of Cooling Load( (RCL
سوف يتم حساب نسبة التخفيض في حمل التبريد اليومي نتيجة الكسب الحراري عبرالجدار ذي التجويف اليوائي
المغمق بالمقارنة مع الجدار التقميدي (بدون تجويف) وحسب المعادلة التالية :
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ) (
) (

)(7

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
) (

) (

حيث ان معدل الح اررة الداخمة الى الحيز عبر السطح الداخمي لمجدار بواسطة الحمل واالشعاع (الكسب الحراري لمحيز)
في وقت معين اليساوي بالضرورة حمل التبريد لمحيز في الوقت نفسة إذ ان الكسب الحراري االشعاعي في الحيز يمتص
جزئيا أوال في سطوح ومحتويات الحيز وال يؤثر عمى درجة ح اررة اليواء اال في وقت الحق

(الجودي  .)1986 ،ولكن

متوسط الكسب الحراري لمحيز يساوي متوسط حمل التبريد لمحيز خالل اليوم الواحد (( ،)ASHRAE , 2001عمى اعتبار
ان الظرف الخارجي وعممية انتقال الح اررة خالل الجدار متغيران خالل ساعات اليوم الواحد ولكن مستقران لاليام المتتالية)

.

حساب معدل المقاومة الحرارية لمتجويف الهوائي (: (Rc
يتم حساب معدل المقاومة الح اررية لمتجويف اليوائي خالل اليوم وذلك عن طريق موازنة الطاقة بين متوسط معدل
الح اررة الداخمة الى الحيز عبر السطح الداخمي خالل اليوم لمجدار ذي التجويف عن طريق الحمل واالشعاع ومتوسط
معدل الح اررة الداخمة خالل اليوم عن طريق التوصيل لمجدار وايجاد معامل انتقال الح اررة بالتوصيل خالل الجدار بوجود
تجويف وبالتالي يمكن حساب المقاومة الح اررية لمتجويف اليوائي وكما مبين في المعادالت التالية :
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
) (

)(8
̅̅̅̅̅̅̅
)) (

)(9

̅̅̅̅̅̅̅(
) (

)(10

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
) (

) (

) (

) (

)) (

)(11

) (

(

̅̅̅̅̅̅̅
) (

) (

حيث ان:
]

)(12
]

)(13

[

) (

) (

(

)

)

)

(

جدول ( )1معامل المواصمة الحرارية لمطابوق المثقب
ت

المادة

السمك
()m

1
2

طابوق مثقب
طابوق مثقب

0.24
0.12

معامل المواصلة
الحرارية ()C
2 o
] [ W/m . C
1.37
2.78

) (⁄

) (

(

[
)

) (⁄

) (

(

جدول ( )2معامل الموصمية الحرارية لمواد البناء

الكثافة
الكتلية
3
] [Kg/m
1200
1200

7

ت

المادة

1
2

سمنت(2رمل1:سمنت)
جص

معامل الموصلية
الحرارية ()k
o
][ W/m. C
1.08
0.57

الكثافة
الكتلية
3
] [Kg/m
2050
1200
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مالحظة  :في الجدول ( )2اعطيت قيم الموصمية الح اررية ( )kلممواد ألنيا متجانسة ،في حين اعطيت في الجدول ()1
قيم معامل المواصمة الح اررية ( )Cلمطابوق المثقب ألنيا مواد غير متجانسة حيث يصعب ايجاد معامل موصميتيا لوحدة
الطول  .وتحسب المقاومة الح اررية لممواد غير المتجانسة كالتالي :

.

النتـائــــج والمناقشــــة

درجة حرارة السطح الداخمي لمجدران :
من خالل الشكل ( )6نالحظ انخفاضاً لمنحني درجات الح اررة عمى مدار اليوم لمسطح الداخمي لمجدار ذي

التجويف المغمق بالمقارنة مع الجدار التقميدي ،فحينما يكون متوسط درجة ح اررة السطح الداخمي لمجدار التقميدي خالل
اليوم بمعدل ( )27.51oCلمتجربتين المنفذتين نجد انو لمجدار ذي التجويف المغمق يكون بمعدل ( )27.06 oCأي ان
مقدارالتخفيض الحاصل يساوي ( (0.45 oCوكما مبين في الجدول (()3تكممة)  .ويعود سبب ذلك الى المقاومة الح اررية
التي يبدييا التجويف اليوائي المغمق نتيجة لمسعة الح اررية لميواء ،وكذلك الموصمية القميمة لميواء المحجوز داخل التجويف

الم غمق والتي تؤخر وصول الموجة الح اررية وبالتالي تعمل عمى تقميل الح اررة الداخمة الى الحيز ،حيث نالحظ ان اقصى
قيمة لدرجة الح اررة التي يصميا السطح الخارجي لكال الجدارين (تقميدي  ،تجويف مغمق) بحدود الساعة الحادية عشر
صباحاً بينما نجد ان اقصى قيمة لدرجة الح اررة التي يصميا السطح الداخمي لمجدار التقميدي تتراوح بين الساعة الخامسة

والسادسة عص اًر وبذلك يكون التخمف الزمني لمموجة الح اررية (( )Time lagالفارق الزمني الذي تستغرقو الموجة الح اررية
في االنتقال من السطح الخارجي لعنصر ما الى سطحة الداخمي) (الكود العربي الموحد لمعزل الحراري  )2004بحدود ست
الى سبع ساعات بالنسبة لمجدار التقميدي ،بينما نجد ان اقصى قيمة لدرجة الح اررة التي يصميا السطح الداخمي لمجدار ذي

مساء ،اي ان التخمف الزمني لمموجة الح اررية يكون بحدود تسع ساعات
التجويف اليوائي المغمق بحدود الساعة الثامنة
ً
لمجدار ذي التجويف المغمق .وبذلك يكون الفارق بين التخمف الزمني لمموجة الح اررية لمجدار التقميدي والجدار ذي التجويف
المغمق بحدود ساعتين الى ثالث ساعات .
كذلك ونالحظ من خالل الجدول (()3تكممة) أن مدى التغير في درجة ح اررة السطح الداخمي خالل اليوم ()∆tsi

لمجدار ذي التجويف المغمق كان بمعدل ( )1.02oCلمتجربتين المنفذتين عندما يكون لمجدار التقميدي بمعدل ( )1.68oCاي
ان مقدار التخفيض الحاصل يساوي (.)0.66oC

درجة حرارة السطح الخارجي لمجدران:

من خالل الشكل ( )7نالحظ أن درجة ح اررة السطح الخارجي لمجدار ذي التجويف اليوائي المغمق تكون اقل من
درجة ح اررة السطح الخارجي لمجدار التقميدي (بدون تجويف) خالل النيار (الفترة الواقعة بين الساعة السادسة صباحا وحتى
حررة السطح الخارجي لمجدار ذي التجويف المغمق تكون
الساعة الثانية ظي ار تقريباً) .أما لبقية اليوم فنالحظ بان درجة ا
اعمى بالمقارنة مع الجدار التقميدي.

الحرارة الداخمة الى الحيز :

من خالل الجدول ( )3نالحظ انو عندما يكون متوسط معدل الح اررة الداخمة الى الحيز عبر الجدار التقميدي
خالل اليوم )̅̅̅̅̅̅( بمعدل ( )49 Wلمتجربتين المنفذتين نجد أن متوسط معدل الح اررة الداخمة الى الحيز عبر الجدار ذي
التجويف المغمق خالل اليوم )̅̅̅̅̅̅( يكون بمعدل ( )38.5 Wاي ان نسبة التخفيض لحمل التبريد ( )RCLتساوي (%
 ، )21.5وذلك بسبب المقاومة الح اررية التي يبدييا التجويف ( )Rcوالتي كانت بمعدل ( )0.2 m2.oC/Wوالتي تزيد من

مقاومة الجدار الكمية  ،وىي قيمة تقع ضمن حدود القيم التي ادرجت من قبل منظمة ( )ASHRAEاالمريكية  ،والتي تتراوح
فييا قيمة المقاومة الح اررية لمتجويف اليوائي المغمق ذي السمك ( )5 cmبين  (0.15 – 0.22) m2.oC/Wحسب درجة
8
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االنبعاثية لألسطح ( .)ASHRAE , 2001ويبين الجدول ( )3خالصة لمنتائج السابقة وكذلك يبين أن قيمة معامل انتقال
الح اررة لمسطح الداخمي والمحسوبة خالل التجربتين كانت تتراوح بين )7.73-7.84( W/m2.oC

االستنتاجات :
من خالل التجربة المنفذة خالل شير آب عمى جداري االختبار المواجيان لالتجاه الشرقي ومن خالل الحسابات يمكن
استنتاج ما يأتي :

 .1إن استخدام التجويف اليوائي المغمق لمجدار يعمل عمى تقميل حمل التبريد حيث بمغت نسبة التخفيض لمجدار ذي
التجويف المغمق بمقدار ( )21.5 %بالمقارنة مع الجدار التقميدي (بدون تجويف) وىذا يساىم في تقميل الطاقة

الكيربائية المصروفة عمى اجيزة التكييف.

 .2إن استخدام التجويف اليوائي المغمق لمجدار يعمل عمى تقميل معدل درجة ح اررة السطح الداخمي لمجدار خالل
اليوم مما يقمل من حمل التبريد لمحيز ويعطي شعو ار افضل لمراحة الح اررية لألشخاص الموجودين داخل الحيز

المكيف  ،وكذلك يعمل عمى تخفيض مدى التغير في درجة الح اررة لمسطح الداخمي لمجدار خالل اليوم مما يعني
تخميد الموجة الح اررية لمسطح الداخمي وبالتالي نحصل عمى توزيع جيد (قميل التباين) الحمال التبريد خالل اليوم
وىذا يعمل عمى استق اررية وتقميل التذبذب في عمل اجيزة التكييف خالل اليوم ويعطينا سيطرة جيدة وسيمة عمى
درجة الح اررة في تكييف اليواء .

 .3ان قيمة المقاومة الح اررية المحسوبة لمتجويف اليوائي المغمق لمجدار كانت بمعدل ( )0.2 m2.oC/Wوىي قيمة
تقع ضمن حدود القيم المعتمدة من قبل منظمة ( )ASHRAEاالمريكية .

 .4الفارق بين التخمف الزمني لمموجة الح اررية لمجدار بوجود تجويف مغمق والجدار التقميدي يكون بحدود ساعتين
الى ثالث ساعات .
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الرموز المستخدمة
الرمز

المعنى

الوحدة

Awall

مساحة الجدار

m2

)Abrick(12

مساحة الوجو الخارجي لمطابوق بسمك ()12cm

m2

)Abrick(24

مساحة الوجو الخارجي لمطابوق بسمك ()24cm

m2

)Acement.m(12

مساحة الوجو الخارجي لطبقة المصق لمطابوق بسمك ()12cm

2

m

)Acement.m(24
lgypsum

مساحة الوجو الخارجي لطبقة المصق لمطابوق بسمك ()24cm

2

m

سمك طبقة البياض الداخمي بالجص

m

lcement.p

سمك طبقة المبخ الخارجي بالسمنت

m

lcement.m

سمك طبقة المصق بالسمنت بين الطابوق

m

Tsi

درجة ح اررة السطح الداخمي لمجدار

o

Tso

درجة ح اررة السطح الخارجي لمجدار

o

Ti

درجة ح اررة الحيز

o

C

hi

معامل انتقال الح اررة لمسطح الداخمي

W/m2.oC

Uwall

معامل انتقال الح اررة لمجدار

W/m2.oC

Rwall

المقاومة الح اررية لمجدار

m2.oC/W

Rineer

المقاومة الح اررية لمجزء الداخمي لمجدار

m2.oC/W

Router

المقاومة الح اررية لمجزء الخارجي لمجدار

m2.oC/W

Rc

المقاومة الح اررية لمتجويف اليوائي لمجدار

m2.oC/W

C
C

معدل الح اررة المنتقمة بواسطة التوصيل من السطح الخارجي الى

Qcond

السطح الداخمي لمجدار

Qin

معدل الح اررة المنتقمة من السطح الداخمي لمجدار الى الحيز

W
W

نسبة التخفيض في حمل التبريد

RCL

()Reduction of cooling load

%

)Cbrick(12

معامل المواصمة الح اررية لمطابوق بسمك ()12 cm

W/m2.oC

)Cbrick(24

معامل المواصمة الح اررية لمطابوق بسمك ()24 cm

W/m2.oC

Kcement.p

معامل الموصمية الح اررية لسمنت المبخ الخارجي

W/m.oC

Kcement.m
Kgypsum

معامل الموصمية الح اررية لسمنت طبقة المصق

W/m.oC

معامل الموصمية الح اررية لمجص

∆tsi

مدى التغير في درجة ح اررة السطح الداخمي لمجدار خالل اليوم
10

o

W/m. C
o

C

Journal of Engineering

Number 1

Volume 21 January 2015

= ( ) tsi max – tsi min
الرموز السفمية
1

الجدار التقميدي ( بدون تجويف )

2

الجدار ذي التجويف اليوائي المغمق
الرموز العموية
المتوسط خالل اليوم

¯¯¯

29

29

28.5
27.5
27

9 11 13 15 17 19 21 23

يوم 2113\7\29

7

5

3

1

28.5
28
27.5
27

26.5

26.5

26

26

25.5

25.5

25

9 11 13 15 17 19 21 23

)Local time (hr

جدار (بوجود تجويف مغلق)

يوم 2113\8\1

جدار (بدون تجويف)

7

3

5

)Tempratur (oC

28

)Tempratur (oC

29.5

29.5

25

1

)Local time (hr

جدار (بوجود تجويف مغلق)

جدار (بدون تجويف)

الشكل ( )6توزيع درجات الحرارة للسطح الداخلي لجدار تقليدي (بدون تجويف) وجدار بوجود تجوف مغلق
للتجربتين المنفذتين

45

45

40
35
30

)Tempratur (oC

50

50

40
35
30

25
11 13 15 17 19 21 23

يوم 2113\7\29

7

9

5

3

1

25

20
11 13 15 17 19 21 23

)Local time (hr

جدار (بوجود تجويف مغلق)

)Tempratur (oC

55

55

يوم 2113\8\1

)Local time (hr

جدار (بوجود تجويف مغلق)

جدار (بدون تجويف)

9

7

5

3

1

20

جدار (بدون تجويف)

الشكل ( )7توزيع درجات الحرارة للسطح الخارجي لجدار تقليدي (بدون تجويف) وجدار بوجود تجوف مغلق
للتجربتين المنفذتين

11

12

))W

48.91

49.13

29/7

1/8

جدول ( )3خالصة لنتائج التجربتين
المقاومة الح اررية

))W

37.51
39.49

خالل اليوم (جدار بدون تجويف)

̅̅̅̅̅̅̅(َ
)) (

تاريخ

التجربة

()RCL
)(%

Ave =49.02

)) (

خالل اليوم (جدار ذو تجويف)
̅̅̅̅̅̅̅(

متوسط معدل الح اررة الداخمة الى الحيز متوسط معدل الح اررة الداخمة الى الحيز

معامل انتقال الح اررة
لمتجويف اليوائي

23.3 %
19.6 %

نسبة التتخفيض

لمسطح الداخمي
))Rc
)(m2.oC/W

0.23
0.17

درجة ح اررة الحيز
()hi
)(W/m2.oC

7.84
7.73

Ave =38.50

()Tin
)(oC

25.42
25.39

Ave =21.5 %

مدى التغير في درجة ح اررة

تكممة جدول ( )3خالصة لنتائج التجربتين

Ave = 0.20

متوسط درجة ح اررة السطح متوسط درجة ح اررة السطح

مدى التغير في درجة ح اررة

تاريخ

السطح الداخمي خالل اليوم

الداخمي خالل اليوم (جدار الداخمي خالل اليوم (جدار

مقدار التخفيض

السطح الداخمي خالل اليوم

مقدار التخفيض

التجربة

̅̅̅̅̅̅
() (
))oC

̅̅̅̅̅̅)
) (

̅̅̅̅̅̅(
بدون تجويف) ) ) (

(جدار بدون تجويف)

̅̅̅̅̅̅(
ذو تجويف) ) ) (

(جدار ذو تجويف)

29/7

1/8

() (

))oC

27.50

27.51

Ave =27.51

))oC

) (

))oC

27.02
27.09
Ave =27.06

)) (

0.48
0.42
Ave =0.45

(

))oC

1.68
1.67
Ave = 1.68

(

))oC

1
1.04
Ave = 1.02

)) (

0.68
0.63
Ave = 0.66

)
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