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أستاذ بكلية الھندسة جامعة عين شمس ،القاھرة ،مصر
 -2انشائية بمركز الدراسات التخطيطية و المعمارية ،القاھرة ،مصر
عنوان المراسلة :مركز الدراسات التخطيطية و المعماريةinfo@cpas-egypt.com ،(202) 2419 0271 / 744 / 843 ،
الملخص:
مع التطور الذي يشھده العالم في مجال البناء والتشييد للمشروعات المختلفة نجد أھمية البحث عن خامات بناء متوافقة مع البيئة وترتقي بمستوى
جودة الحياة لشاغلي تلك المنشآت مع مراعاة الجوانب االقتصادية و سھولة التشغيل والصيانة مستقبالً.
يھدف البحث إلى تقييم خامات البناء المستخدمة في بناء الحوائط في المباني في مصر الختيار األنسب و المتوافق مع الظروف البيئية و االقتصادية
للمجتمع المحلي و بما يحافظ علي مستوى أكثر جودة للمستخدمين مع إثبات ذلك حسابيا ً و ھندسيا ً علي مشروعات محلية بالقاھرة.
يستعرض البحث بالتحليل المقارن مواد البناء المختلفة والمتاحة في مصر في بناء الحوائط من الطوب أو البلوكات وصوالً إلي تحديد اإليجابيات
والسلبيات من المنظور االقتصادي ) التكلفة ( والبيئة .تم اختيار برج إداري و آخر فندقي و عمل الدراسات الحسابية للتكلفة و العزل الحراري
والصوت وغيرھا من معايير مقارنة بين استخدام الطوب األسمنتي وأحد مواد البناء المتاحة في السوق المصري بخصائص أفضل و ھو الطوب
الخفيف مع تحديد قيمة الوفر في التكلفة و الترشيد في أحمال الطاقة الكھربائية المستھلكة.
اشتمل البحث على التحليل اإلنشائي للمباني في حالتي استخدام الطوب األسمنتي أو الطوب الخفيف والمقارنة لألحمال واالجھادات علي العناصر
اإلنشائية في الحالتين .كما تطرق إلى تصميم العناصر اإلنشائية ) األعمدة والكمرات والبالطات و األساسات ( في الحالتين و مميزات الطوب
الخفيف من وفر في الكميات و في األحمال الحرارية المكتسبة باستخدام الطوب الخفيف وفي الطاقة علي المدى القريب أو البعيد باستخدام الطوب
الخفيف.
الكلمات المفتاحية:الطوب الخفيف– العناصر اإلنشائية– ترشيد الطاقة– التكلفة االقتصادية

 -1المقدمة:
 تعتم د فك رة البح ث عل ى توض يح مزاي ا اس تخدام
البلوك ات م ن الط وب الخفي ف المص نع م ن الرم ل
واألس منت والجي ر والم اء و المض اف إليھ ا كمي ة
ص غيرة م ن ب ودرة األلوموني وم مقارن ة ب الطوب
الطفل ي الع ادي و ذل ك لم ا تالح ظ لھ ا م ن وج ود
خواص مميزة أھمھا :
 oالوزن الخفيف للطوبة كأحمال الميتة ب المبنى بم ا
ي نعكس باإليج اب عل ى تقلي ل االجھ ادات عل ى
العناصر الخرسانية للمبنى مم ا س يؤدى إل ى وف ر
في الخرسانة وحديد التسليح للھيكل الخرساني
 oمعام ل الع زل الح راري ع الي لتقلي ل اس تھالك
الطاقة المستخدمة في التكييف أو التدفئة
 oس ھولة وس رعة ف ي البن اء والتنفي ذ وس ھل
التقطي ع ب أدوات النج ارة العادي ة األم ر ال ذي يح د
من إھدار خامات البناء
 oامتص اص الرطوب ة الزائ دة وال تخلص منھ ا ف ي
فترات جفاف الھواء
 oمقاوم لالنضغاط
 oمقاوم للحريق يتحمل إلى ثالث ساعات ونصف
 oالعزل الصوتي الجيد
و ق د ت م إع داد الدراس ات التحليلي ة و المالي ة عل ى

ال وفر ف ي تك اليف الھيك ل الخرس انى و األساس ات

ومون ة اللص ق و اس تھالك الكھرب اء نتيج ة اس تخدام
الطوب الرملي الخفيف بدالً من الط وب الطفل ي عل ي
العدي د م ن المب اني )الح وائط الحامل ة(
والمنش آت الخرس انية و أثبت ت التحل يالت الھندس ية
ودراسات الحصر الوفر بنسب تت راوح م ن  %5إل ى
 %20في تكلف ة الھيك ل الخرس اني إل ي جان ب ال وفر
ف ي اس تھالك الطاق ة س واء ك ان وف ر ابت دائي أو وف ر
سنوي على المدى البعيد.
 -2الدراسة اإلنشائية:
 تم عمل التحليل اإلنشائي للعناصر اإلنش ائية المختلف ة
)األعم دة و األساس ات واألس قف( لب رجين أح دھما
إداري و اآلخ ر فن دقي )ش كل رق م )( (1
وھي أبراج فالكون تاورز في المعادي ,القاھرة وذل ك
للحالتين اس تخدام الط وب الخفي ف أو الط وب الطفل ي
لحساب مدى الوفر ف ي األحم ال و الكمي ات و بالت الي
ال وفر ف ي التكلف ة الكلي ة نتيج ة اس تخدام الط وب
الخفيف.
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 -4الدراسة اإلإلنشائية:
 1-4التحليل ااإلنشائي والوففر في الكميات:
ستخدام الطوب الطفلي ذو كثافةة 1400
في حالة است
كجم/م :3سممك البالطات 0
 30سم بالتالي ووزن
البالطات
×98+1,2
2×138+0,3
=30+0,20+2,5×0,30
 1,51=1100/0,60طن/م2
ف ي حال ة اس تخدام الط وب الخفي ف ذو كثاف ة
البالط ات 25س م باالت الي وزن
ط
م/م 3س مك
600كج م
البالطات
×98+0,4
=4×138+0,30+0,20+2,5×0,25
ن /م2
 1,20=11طن
100/0,30
بالت الي تق ل ااألحم ال عل ي األعم دة بنس بةة  %20مم ا
ي وفر ف ي كمي ات الخرس انة و الحدي د

دراسة تأثير تكييف الھواء:
ة
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حرارية المكتس بة نتيج ة
ساب األحمال الح
 تم حس
اس تخدام الط وب الخفي ف ب دالً م ن
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الخارج
وب الطفل ي وم دى ت أثير ذل ك عل ى التك الييف
الط ب
تكاليف التشغيل.
ف
التكييف وكذلك
ف
المبدئية لنظام
ية

تكييف الھواء
سة تأثير ف
 1-3أسس دراس
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 2-4جدول )(2المقارنة بين كميات الخرسانة
والحديد في الھيكل الخرساني
طوب طفلي

نسبة محتوي االسمنت
)طن/سم (2في الحوائط سمك
12سم=

طوب خفيف

إجمالي أطوال الخوازيق
بالمتر

4,500

3,750

إجمالي تكلفة الخوازيق

2,700

2,250

إجمالي كميات الخرسانة لألعمدة م=3

3,812

2,703

إجمالي كميات الخرسانة للبالطات
م=3

12,056

10,003

إجمالي كميات الخرسانات م=3

15,868

12,706

555

445

3,060,9
97
87

2,539,06
2
69

إمالي أوزان الحديد لألعمدة بالطن =

762

632

إجمالي أوزان الحديد للبالطات بالطن
=

1,606

1,276

محتوى االسمنت بالطن=
إجمالي التكلفة ج.م=
إجمالي أوزان الحديد لألساسات بالطن =

2,455

إجمالي أوزان الحديد بالطن =

650

6,100

478

الوفر في تكلفة
سعر طن
الخرسانات و
االسمنت
الخوازيق
521,936
الوفر في تكلفة
حديد التسليح
2,915,800
ج.م

سعر طن
الحديد

إجمالي كميات الطوب
سمك  25سم م=3

578

315

طوب طفلي

طوب خفيف

10,29

10,29

مسطح الطوب الداخلي
سمك  12سم

الزيادة في
التكلفة

سعر ال 1000طوبة
ج.م=
سعر المتر المكعب
ج.م=
إجمالي
التكلفة =

1,977

89,00
/1000

89,00
/1000

220,0000

484,0000

4400

4400

993,451

2,185,592

 5-4إجمالي الوفر في التكلفة
الزيادة في
التكلفة نتيجة
استخدام
الطوب
الخفيف

10,296

10,296

4,400

4,400

1,192,141

الوفر في
تكلفة
اسمنت
المونة

الوفر في
تكلفة الحديد

الوفر في
تكلفة
الخرسانات
و الخوازيق

1,192,141

170,609

2,915,800

521,936

ج.م.

ج.م.

ج.م.

ج.م.

12

2,416,203

%

ج.م.

 -5دراسة الوفر في األحمال الحرارية:
الحرارة الخارجية المكتسبة خالل عناصر الھيكل للمبني
 1-5الطاقة الشمسية و الحرارة المكتسبة من خالل
مسطحات الواجھة الزجاجية

`

ج.م

:

إجمالي الوفر في
نسبة الوفر في التكلفة
التكلفة

 -3جدول ) (3المقارنة بين كميات االسمنت في
المونة
إجمالي مسطحات الطوب
سمك  12سم م=2

0,110

0,063

 4-4الزيادة في التكلفة نتيجة استخدام الطوب
الخفيف:

 .بالتالي إجمالي الوفر في التكلفة لألسمنت و الحديد
المستخدم في الھيكل الخرساني:

الوفر في
كميات
االسمنت
بالطن
111
الوفر في
كميات
حديد التسليح
بالطن

0,009

نسبة محتوي االسمنت
)طن/م(3في الحوائط سمك 25
سم=
إجمالي محتوي االسمنت في
المونة بالطن=

0,004
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375 ×0,5 =qم40,350 =(95-75)×10,76×2
وحدة الحرارة /الساعة
 qإجمالي ~  766,650=19×40,350وحدة
الحرارة  /الساعة
في حالة استخدام الطوب الخفيف
375×0,23 =qم=(95-75)×10,76×2
 18,560وحدة الحرارة البريطانية  /الساعة

 زمن التقييم أغسطس  4عصرا
=Qمس طح الزج اج ])اإلش عاع الشمس ي المباش ر ×
معامل الظ ل( ) +انعك اس الح رارة م ن الزج اج ×
معامل النوع[(
باستخدام جداول 3,24 & 3,28 & 3,31 &3,32
)(Trane Manual
 التعرض الجنوبي
189 =Qم+ (0,57×30,4 )10,76 ×2
)0,5 (×18,2
=  53,688وحدة الحرارة /الساعة
 qإجمالي ~  10,20,000=19×53,688وحدة
الحرارة  /الساعة
 2-5الطاقة الشمسية و الحرارة المكتسبة من
خالل مسطحات الحوائط الخارجية
 ×A×U = qفرق الحرارة المكافئ
في حالة استخدام الطوب الطفلي

) =qإجمالي( ~  352,640=19×18,560وحدة
الحرارة  /الساعة
 4-5إجمالي الحرارة المكتسبة باالنتقال و
اإلشعاع:
في حالة استخدام الطوب الطفلي
 qإجمالي= 1,020,000=3,1+2,1 + 1 + Σ items
 2,662,778=766,650+876,128 +وحدة
الحرارة /الساعة
بإضافة  % 15معامل أمان
إجمالي الحرارة المكتسبة = 2,662,778 × 1,15
=  3,062,195وحدة الحرارة  /الساعة
في حالة استخدام الطوب الخفيف
 qإجمالي= 3,2+ 2,2+1  items
=352,640 + 669,389 + 1,020,00
= 2,042,029وحدة الحرارة /الساعة
بإضافة  %15معامل أمان
إجمالي الحرارة المكتسبة =
2,348,333=1,15×2,042,029وحدة الحرارة
البريطانية /الساعة الوفر -3,032,195) =%
/713,862=3,062,195/(2,348,333
%23 ~ 3,062,195
 -6نتيجة البحث:
 1-6نتيجة الدراسات اإلنشائية:
في حالة استخدام الطوب الرملي الخفيف)600
كجم\م (3بدالً من الطوب الطفلي) 1400كجم\م(3
في الحوائط:
 تقل األحمال على األعمدة بنسبة % 23
 بالتالي يقل سمك البالطات و كميات الحديد
المستخدمة إلى جانب التقليل في كميات حديد
األساسات و عدد الخوازيق ,إجمالي كميات
الخرسانات في حالة الطوب الطفلي  15868طن و
يقل في حالة استخدام الطوب الخفيف ليكون إجمالي
كميات الخرسانات  12706وإجمالي كميات الحديد
المستخدم في حالة الطوب الطفلي  2455طن
ويقل في حالة استخدام الطوب الخفيف ليكون
1977طن
 بالتالي تقل التكلفة اإلجمالية للھيكل الخرساني
للبرجين من 2,416,20في حالة الطوب الطفلي إلي
 1,192,141أي بنسبة %12

باستخدام جداول  & 3-42جداول التصحيح
)(Trane Manual
 التعرض الشمالي
انة(×=(4+14)×10,76×300
) 0,4 =qخرس
 223,242وحدة الحرارة/الساعة
 التعرض الجنوبي
)0,5 =qطوب عادى( ×(16+14)×10,76×126
=  20,236وحدة الحرارة /الساعة
 التعرض الشرقي
انة(×=(20+14)×10,76×18
)0,4 =qخرس
 2,634وحدة الحرارة  /الساعة
)=qإجم الي(~)×(23,242+20,236+2,634
دة
رر( =  876,128وح
)19دور متك
الحرارة/الساعة

في حالة استخدام الطوب الخفيف
 ×A×U= qفرق الحرارة المكافئ
باستخدام جداول  & 3-42جداول التصحيح
)(Trane Manual
 التعرض الشمالي
)0,4=qخرسانة( × ×10,76×300
) 23,242=(4+14وحدة الحرارة  /الساعة
 التعرض الجنوبي
)0,23 =qالطوب الخفيف(××10,76×126
) 9,355 =(16+14وحدة الحرارة /الساعة
 التعرض الشرقي
)0,4 =qخرس انة(×=(14+20 )×10,76×18
 2,634وحدة الحرارة /الساعة
 qإجمالي ~ )19×(2,634+9,355+23,242
)دور متكرر(=  669,389وحدة الحرارة
 /الساعة
 3-5الحرارة المكتسبة من خالل مسطحات
الحوائط الداخلية
 ×A×U= qفرق درجات الحرارة
في حالة استخدام الطوب الطفلي

`
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 2-6نتيجة دراسة تأثير األحمال الحرارية
لتكييف الھواء:
في حالة استخدام الطوب الرملي الخفيف بدالً
من الطوب الطفلي في الحوائط
 نسبة الوفر في األحمال الحرارية المكتسبة
نتيجة العوامل الخارجية للبرج اإلداري~
%27
 نسبة الوفر في األحمال الحرارية المكتسبة
نتيجة العوامل الخارجية للبرج الفندقي ~
%23
 مما يعني أن الوفر االبتدائي في نظام التكييف
نتيجة الوفر في الحرارة المكتسبة باالنتقال و
اإلشعاع تكون مكافئة ل
(255 TR – 196TR) × 2,000
ج.م~1,180,000 .ج.م
 إجمالي الوفر السنوي يكون مكافئ لـ
) 630,387كيلووات /ساعة (
 3 ×KWHج.م =

 1,162,900ج.م

 -2المراجع:
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الخرسانية 2008
) (3الك ود المص ري لألحم ال والق وى ف ي
األعمال اإلنشائية 2003
) (4الرس ومات التنفيذي ة لمش روع "ف الكون
تاورز".
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