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من إمدادات الطاقة، في المجتمع كتغير المناخ ونقص أ ًونة االخيرة، تحديات اكثر تنوعاظيرت في اآل       

، عن طريق تحويل األنظمة ه التحدياتذى مواجيةالطاقة والسيما الطاقة المتجددة ل عمى لك تم التركيزذونتيجة ل

جدار الخزن يعتبر و  عمى الطاقة المتجددة. أنظمة تعتمدعمى الطاقة التقميدية )الوقود االحفوري( الى  القائمة

تعتمد الكفاءة الحرارية لمجدران الخازنة لمحرارة عمى عدة عوامل،  ه األنظمة.ذحد ىأ( Trombe Wallالحراري )

من جدار  جذثالثة نماعمى ة نظريو ة عمميجراء دراسة تم إلغرض ليذا ا ،أىميا السطح الماص ألشعة الشمس

 الماص سطحال تم معالجة، (cm 10) من الخرسانة بسمك مبني( Trombe Wallالخزن الحراري )

لغرض  ج تقميديذج الثالث ُعين كأنمو ذ، أما األنمو لمنيوماألالنحاس و  رايش طبقة منبإضافة  جين منوذألنمو 

لواح البالستك المحشوة من أ نفسيا المواصفات الفنيةتم بناء غرفتي اختبار ب .جين االخرين بوذنمو مقارنة األ

لتثبيت طبقة الغطاء الشفاف وجدار الخزن  ،باستثناء الواجية الجنوبية (PVC Sandwich Panel) بالعازل

( 30cm×7cm) كل نموذج عمى فتحتيني يحتو . ( بينيما كمجرى ىوائيcm 25الحراري، مع ترك مسافة )

 الحرارية.لمسماح لميواء بالدوران داخل المنظومة 

ُأجريت االختبارات عمى المنظومة الحرارية لمدة شيرين في ظل ظروف جوية حقيقية لمدينة        

من ، و 2018كانون الثاني لمعام  27الى  1جين التقميدي والنحاسي من ذاألنمو حيث تم اختبار  .عراق/كوككر 

ري لمواجية ضافة عازل حراإ، مع مراعاة األلمنيوم ج التقميدي معذاختبار األنمو تم  لنفس العامشباط  28الى  1

ضافة ادلة العامة لمتوصيل الحراري باألالمع تم بناء أنموذج رياضي باألعتماد عمى .ًاللي االيام الجنوبية لبعض

                     بطريقة الفروقات المحددة ًتم حل المعادالت عددياو الى معادالت اإلتزان الحراري، 

(Finite difference method.) اداء المنظومة من خالل حساب عمى  راسة تأثير المعالجة السطحيةتم د

 الكفاءة الحرارية لممنظومة.حساب اليوائي باألضافة الى عمى طول المجرى في مواقع معينة عدد نسمت 

نسبة التحسين الحاصمة في فرق درجة حرارة الغرفة عن الفضاء معدل ن أظيرت النتائج المختبرية أ       

( % 25.58، 32.79يصل الى ) بالمقارنة مع األنموذج التقميدي النحاسي واأللمنيومالخارجي لألنموذجين 

الى  بوجود وغياب العازل الحراري معدل نسبة التحسين صلفي ،اثناء الميلأما . عمى التوالي، اثناء النيار

ألنموذج  عمى التوالي( % 13.68، 2.8الى )و  ج النحاسي،لألنموذ عمى التوالي (% 32.17، 40.5)
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لعدد أعمى معدل  أن   ،أظيرت حساب عدد نسمت في ثالث مواقع معينة عمى طول المجرى اليوائي .األلمنيوم

        بحوالي  المنخفض والمتوسط، حيث كان أعمى من المستوى نسمت يحصل عند أعمى مستوى

ج ذ( على التوالي لألنمو% .7715، .5117.وبحوالي ) التقميديج ذ( على التوالي لألنمو% .1711، 5.171.)

وتبين أن إلضافة العازل الحراري لألنموذج االلمنيوم.  جذ( على التوالي لألنمو% 15151، 15151.و) النحاسي

 ًتظير نمطا األلمنيوماألنموذج حيث تحتفظ بقيميا وال تنخفض، في حين في  Nuتأثير عمى قيم  النحاسي

 .التقميديحيث تنخفض قيميا دون قيم األنموذج  ًعكسيا

نسبة التحسين  ج ومقارنتيا مع األنموذج التقميدي أتضح أن  ذمعدل الكفاءة الحرارية بالنسبة لكل أنمو  ذبأخ       

الى عالقة  تم التوصل .التوالي( عمى % 4.87، 17.07ج النحاسي واأللمنيوم تصل الى )ذفي كفاءة األنمو 

شدة اشعة عمى حرارة الغرفة والجو فرق بين درجتي العمى اساس لكل أنموذج حرارية ال لحساب الكفاءة ةتجريبي

 :الشمس

               
     

  
        ج النحاسيذالنمو  

               
     

  
ج األلمنيوم       ذالنمو    

             
     

  
ج التقميدي        ذالنمو    

وجد أن ىناك ف، النظرية نتائجالمع تم مقارنتيا  فقد جذكل أنمو ل عمميةال األختبارات من دقة نتائجمتحقق ل      

( عمى التوالي لألنموذج % 4.27، 5.16، 5.88لم تتجاوز )خطأ نسبة أعمى . حيث أن بينيما ًاكبير  ًاتطابق

 التقميدي والنحاسي.األلمنيوم و 

 

 




