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بناء  الاقتصادٌاتعلً  بتقنٌة النانو أثر المواد المعالجة
 

  ٌاسر محمد صالح الدٌن المغربىإسماعٌل أحمد عامر و 
 جامعة المنٌا– كلٌة الفنون الجمٌلة  -  قسم العمارة

ABSTRACT  
The research deals with the integrated system of finishing facades, especially for housing 
through the stages of design and implementation and their relationship with economics. 
The budget for finishing the facade can be controlled by selecting and identifying successful 
and alternative materials such as nanotechnologies materials, Where this materials with new 
technologies can be accessed for choosing a lower cost materials over the long run, with 
lower implementation time, taking in consideration the final appearance (aesthetics) and the 
long life  materials with easy maintenance and replacement. 
which achieve the determinants and specifications required in the selected materials as well as 
customer satisfaction, that as shown in Figure (1). 

 
 :ملخص 

 للمسكن من خالل مرحلتً التصمٌم والتنفٌذ وعالقتهما  لتشطٌب الواجهات خاصاالمنظومة المتكاملة تناول هذا البحثي
 الناجحة مثل المواد  الحدٌثة فً مٌزانٌة تشطٌب الواجهة عن طرٌق إختٌار وتحدٌد البدائلالتحكمقتصادٌات ، فٌمكن اإلب

االقل على المدى التكلفة ذات ختٌار إلاحٌث ٌمكن الوصول بالبدائل ذات التكنولوجٌا الحدٌثة الى المعالجة بتقنٌة النانو،
والعمر اإلفتراضً الطوٌل  (الجمالٌات )مراعاه المظهر النهائً مع  التشطٌبات ذات زمن التنفٌذ األقل ،  و ،البعٌد

وسهولة عملٌات الصٌانة واإلحالل وتحقٌق المحددات والمواصفات الالزم توافرها فً المواد المختارة وكذلك رضاء 
 (.1)العمالء ،كما هو موضح فً الشكل 
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 :المقدمة 
من مقاومة درجات « النانو»تكنولوجٌا النانو تسهم فً  حل المشكالت اإلسكان العالمٌة المتزاٌدة، حٌث تتمكن مساكن 

الحرارة العالٌة واإلشعاعات الضارة والحماٌة من الحرائق والقدرة على التنظٌف الذاتً، كما ستتمكن المبانً من صٌانة 
ومعالجة أي تشققات وتصدعات مبكرا، وإصالحها بنفسها بصورة مباشرة وتلقائٌا ، مما ٌساهم فً زٌادة العمر 

االفتراضً للمسكن وكذلك االقتصاد فً عملٌات الصٌانة مما ساهم فعال فً تقلٌل من التكلفة الفعلٌة للمسكن حتً ولو 
 .كانت التكلفة اإلبتدائٌة باهظة 

 :تعرٌف تكنولوجٌا النانو -1
 :تعرٌف النانو - 1-1

 اإلغرٌقٌة و (Nanos)  المقصود بكلمة النانو هً بادئة منحوتة من اللغة الٌونانٌة القدٌمة و هً مشتقة من كلمة نانوس 

. ( )(جزء من ألف ملٌون )تعنى قزم وفى مجال العلوم ٌعنى النانو جزء من الملٌار 
 :تعرٌف علم النانو- 1-2

  علم النانو ذلك العلم الذى ٌعتنى بدراسة وتوصٌف مواد النانو و تعٌٌن خواصها وخصالها الكٌمٌائٌة والفزٌائٌة 
والمٌكانٌكٌة مع دراسة الظواهر المرتبطة الناشئة عن تصغٌر أحجامها، وان تصغٌر احجام ومقاٌٌس المواد الى مستوى 
النانومتر لٌس هدف فً حد ذاته بل هً فلسفة علمٌة راقٌة و انقالب نوعى وعلمً على كالسٌكٌات وثوابت النظرٌات 

الفزٌائٌة والكٌمٌائٌة والتً تهدف الى انتاج فئه جدٌدة من المواد تعرف باسم المواد النانوٌة لتتناسب خواصها المتمٌزة مع 
. ()متطلبات التطبٌقات التكنولوجٌة المتقدمة لهذا القرن

 :تعرٌف تكنولوجٌا النانو-  1-3
وذلك نظرا لتشعبها ، فأن وضع تعرٌف محدد لتكنولوجٌا النانو ٌعد اكثر صعوبة ، بٌنما ٌبدو تعرٌف علم النانو سهال

حٌث ان كل من هذه المجاالت ٌنظر الى هذه التكنولوجٌا من وجهه نظره ، ودخولها فى المجاالت التطبٌقٌة المختلفة
فتكنولوجٌا النانو ٌمكن تعرٌفها بأنها تلك التكنولوجٌا المتقدمة القائمة على تفهم ودراسة علم النانو والعلوم ، الخاصة به

األساسٌة األخرى تفهما عقالنٌا وإبداعٌا مع توافر المقدرة التكنولوجٌة على تخلٌق المواد النانوٌة والتحكم فى بنٌتها 
مما ٌضمن الحصول على منتجات متمٌزة ، الداخلٌة عن طرٌق إعادة هٌكلة و ترتٌب الذرات والجزٌئات المكونة لها

وفرٌدة توظف فى التطبٌقات المختلفة ٌنتسب علم وتكنولوجٌا النانو فً جذوره الى العلوم األساسٌة التً انبتت جذعه الذى 
.                                                                                                               تفرعت أغصانه المثمرة لتظلل كل التطبٌقات المختلفة

بأنه التقنٌات المصنوعة بأصغر وحدة قٌاس للبعد استطاع اإلنسان  ( technology  Nano)وٌعرف النانو تكنولوجً 

، أي التعامل مع أجسام ومعدات وآالت دقٌقة جداً ذات أبعاد نانوٌة، (النانومتر)قٌاسها حتى اآلن
 (.2)،كما هو موضح فً الشكل  ( نانومتر 1000.000.000= متر1 )
 
 
 

 
 
 

 
 
 
: عامل التكلفة -    2

ٌمكن أن تتدخل بعض العوامل فً تخفٌض تكالٌف تشطٌبات الواجهات ، وكمثال علً ذلك إستبدال مادتً العازل 
الحراري و عازل الصوت بمادة واحدة معالجة بتقنٌة النانو تسمً االٌروجٌل مما ٌؤدي إلً خفض التكالٌف اإلجمالٌة من 

تخفٌض خطوات التطبٌق وبالتالً تقلٌل زمن التنفٌذ والتكلفة الفعلٌة وللحصول علً أفضل النتائج ٌجب مراعاه ذلك فً 

 Thermal، ولمادة االٌروجٌل (3)المرحلة التصمٌمٌة وعند التخطٌط فً الموقع كما هو موضح فً الشكل 
insulation Aereogel) )( ) .

:  مجموعة من المزاٌا مثل  
                                                           

  
 ( )

                                                                                                                .2010أترَم - عانى انًعرفح "، تسهسهح 8كراب ذكُىنىجُا انُاَى يٍ أجم غذ أفضم، ص  .د يذًذ شرَف اإلسكُذراٍَ.أ
( )

. 10ص ، َفس انًرجع انساتق  
( )

 َشىء انُرُجح وكاَد. تانغاز نهًادج انسائم انًذرىي إسرثذال فُها ذى انكثافح يُخفضح هاليُح يادج وهٍ انهىائٍ أو انهالو" Aerogel إَروجم"

 انذخاٌ إسى أَضا عهُها وَطهق. انذرارٌ انعسل عهً انكثُرج قذرذها انخظائض ذهك أهى يٍ ، يرعذدج خىاص راخ جذا يُخفضح كثافح راخ يادج

 .انرغىج َشثه يهًس ونها ، شفافح انشثه نطثُعرها ورنك انسائم انذخاٌ و ، انًجًذ

المقارنة بين مقياس النانو ( 2)شكم
 والميكرو والماكرو من الطبيعة
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. المظهر الجمالً المتمٌز - 
 .قوة التحمل حٌث أنها أقوي من الفوالذ- 
 .ذاتٌة التنظٌف النها تحتوي علً أغشٌة التٌتانٌا- 
 .تكالٌف الصٌانة منخفضة جدا- 
. المقاومة العالٌة للتأكل والحرارة والرطوبة وعوامل الجوٌة- 
 .ٌمكن إستخدامها بدال من الزجاج والطوب بالواجهات- 
 .التغطٌة المتجانسة للمساحات الكبٌرة- 
.  مادة صدٌقة للبٌئة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Kalwallالمصدر  ) مبنى بالمانٌا ٌستخدم فٌه الواح من األبرجٌل العزلة والشبه شفافة 3شكل 
 

 : دور التصنٌع2-1
 فً مجال الحدٌث عن التشطٌبات المتطورة المستخدمة لتكنولوجٌا النانو ٌجب اإلشارة لدور التصنٌع لتأثٌره الكبٌر علً 

 ، ٌمكن االستفادة من  عند حدوث الكوارث االهداف التصمٌمة ، وعلً سبٌل المثال استخدام األقمشة اإلسمنتٌة فً البناء
التقنٌة النانوٌة الحدٌثة التً وفرت أقمشة اسمنتٌة ٌمكن تركٌبها و تشكٌلها فً صورة خٌمة اسمنتٌة مدعمة بكافة وسائل 

حٌث ٌستطٌع شخصٌن أن ٌقوما بتحوٌل االقمشة االسمنتٌة الى خٌمة فً خالل ، الحماٌة والسالمة و الوقاٌة من االمراض 
 كما هو () ساعة فقط 12اربعٌن دقٌقة و ال ٌتطلب مواد بناء إال الماء و الهواء لتحوٌل القماش الى مادة صلبه فً خالل 

وٌعمل هذا النظام علً تطبٌق أفضل الطرق والتقنٌات فً مجاالت البحث والتصمٌم والصناعة ، (4)موضح فً الشكل 
واإلنشاء وذلك بهدف الوصول إلً الربط المناسب بٌن القٌم الجمالٌة وإحتٌاجات المستعملٌن مع تحقٌق الناحٌة اإلقتصادٌة 

 .فً إستخدامات المواد ووسائل اإلنتاج وأسالٌب التنفٌذ
 
 

 

 
 

 
 
:  التحكم فً التكلفة 2-2

إلً التأكد من أن المصروفات تحقق أفضل النتائج وذلك فً ظل  (Cost Control)ٌهدف نظام التحكم فً التكلفة 
االستراتٌجٌة المعاصرة إلنشاء المبانً وهً تحقٌق أعلً عائد للمنشأ ومن هنا تبرز أهمٌة دور فرٌق الحصر 

(Quantity Surveyors)  فً مساعدة المعمارٌٌن خالل المرحلة التصمٌمٌة بحٌث تخرج القرارات التصمٌمٌة موافقة
لهذة االستراتٌجٌة ، وفً ظل الزٌادة المستمرة فً األسعار والمصروفات ومعدالت الفائدة علً االموال أصبحت هناك 

مطالب ملحة من قبل العمالء والمالك بإعتبار التكلفة الفعلٌة أحد أهم عناصر التصمٌم ، لذلك ٌجب االخذ باالعتبار تكلفة 

                                                           
( )

 Nanotechnology challenges implications for philosophy ethics and society, edited by J. schummer and d. 

baired,world scientific publishing, singaphore2006 

 أربعة خطوات لتجهيز ملجئ إسمنتي من األقمشة اإلسمنتية (4)شكل 
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الصٌانة وباالخص مع الزٌادة المستمرة فً األسعار ،فال بد من نشر وعً إستخدام المواد المعالجة بتقنٌة النانو وإن كانت 
.  تكلفتها االبتدائٌة أعلً ولكن هً االوفر فً التكلفة الفعلٌة وتوفٌر المبالغ والمصروفات خالل مرحلة الصٌانة

لذلك تم مقارنة بٌن مادتٌن األولً تقلٌدٌة والثانٌة معالجة بتقنٌة النانو فً تكلفة شراءها وصٌانتها علً مدى العشرٌن عاما 
مقارنة بتكالٌف الفعلٌة من تورٌد  ( جنٌها106000)فتم حساب التكلفة الفعلٌة من تورد وصٌانة المادة التقلٌدٌة بمبلغ  

، فٌتضح من الرسم أدناه الصعود الملحوظ فً  (جنٌها 73050)وصٌانة المادة المعالجة بتقنٌة النانو خالل نفس الفترة 
ٌوضح مقارنة إفتراضٌة تقرٌبة بموجب سعر المتر المربع من  (5)إرتفاع تكالٌف الصٌانة بالنسبة للمادة التقلٌدٌة ، شكل 

 .    كل مادة 
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:  عامل الزمن وتؤثٌره علً التكالٌف  -3
إن استخدام بعض التشطٌبات التقلٌدٌة قد ٌؤدي إلً زٌادة عامل الزمن ذلك أنه توجد نوعٌات تحتاج إلً مساحة زمنٌة 
كبٌرة فً تنفٌذها فً حٌن تتوفر بدائل كالمواد المعالجة بتقنٌة النانو والتً ٌمكن أن تؤدي نفس الوظٌفة مع تقلٌل زمن 

تعتبر أجدي إقتصادٌا ومع التطور - وقٌاسا بمدي أهمٌة عنصر الزمن– التنفٌذ وأغلبها ٌكون أعلً سعرا ولكنها 
التكنولوجً فً جمٌع مجاالت الحٌاه سٌصبح للزمن الكلمة العلٌا النه ٌزداد قٌمة مع مرور الوقت مما سٌغٌر فلسفة إختٌار 

وكما ذكر فً المثال السابق الخاص باستخدام األقمشة اإلسمنتٌة فً البناء ، . التشطٌبات خاصة فٌما ٌتعلق باألقتصادٌات
 .()والتً ٌتم إنشاءها فً خالل اربعٌن دقٌقة داللة علً أهمٌة عنصر الزمن 

 

: عامل الجودة وتوصٌفات المالك واالستشاري -4
ٌعتبر عامل الجودة أحد أهم العوامل ذات الوزن الكبٌر أثناء عملٌة اإلختٌار بٌن بدائل التشطٌبات وبالرغم من ذلك فقد 

تتدخل بعض العوامل الخارجٌة التً تفرض بدائل معٌنة بغض النظر عن تحقٌقها لمواصفات وشروط الواجهه وهذه 
العومل هً التوصٌفات أو الشروط التً قد ٌشارك فٌها المالك بناءا علً رغبات شخصٌة ، فإن االمر ٌستلزم إتباع تنظٌم 

محكم للمراقبة حٌث ٌجب أن تشمل أعمال مراقبة الجودة كافة مراحل عملٌات البناء والتً تشمل تصنٌع مواد البناء 
. ( )(المواد وأسالٌب التطبٌق )وتصمٌم المشروع والتنفذ بشقٌه 

:  مرحلة تصنٌع مواد البناء4-1
كخطوة أولً وأساسٌة فً نظام ضبط الجودة ٌلزم التأكد من مستوي جودة مواد البناء المصنعة عند المنبع فً مواقع 

 .اإلنتاج ومطابقتها للمواصفات القٌاسٌة 
                                                           

( )
 Nanotechnology challenges implications for philosophy ethics and society, edited by J. schummer and d. 

baired,world scientific publishing, singaphore2006 
( )

 2و ،ص1998أتى زَذ راجخ ، انذاجح انٍ انكىد ،انًؤذًر انذائى نهًعًارٍَُ ،إذذاد انًعًارٍَُ انًظرٍَُ ، انًؤذًر انخايس ، انجهسح انثاَُح. د

  نًادج يعانجح ترقُُح انُاَىبتدائية االفتكالي

  نًادج ذقهُذَحبتدائية االفتكالي

 (انباحث: انمصدر)نتكهفت انفعهيت مع انزمه بيه انموادانتقهيديت وانمواد انمعانجت بتقىيت انىاوو ل  تقريبتمقاروت( :5)شكم 
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:  المراقبة الذاتٌة4-1-1
البد من التأكد من وجود معمل إلجراء تجارب ضبط الجودة فً مصنع ٌنتج مواد تشطٌب للتأكد من مطابقتها للمواصفات 

. القٌاسٌة لهذا المنتج
:  المراقبة الخارجٌة 4-1-2

تعطً بعض الهٌئات الرسمٌة القومٌة الحق فً مراقبة ضبط الجودة كهٌئة التوحٌد القٌاسً والهٌئة العامة لبحوث االسكان 
والبناء والتخطٌط العمرانً ،وٌكون لهذه الهٌئات حق الضبطٌة القضائٌة وإٌقاف اإلنتاج إذا ما تبٌن لها عدم مطابقة المنتج 

. للمواصفات
: المرحلة التصمٌمٌة 4-2

ٌتم إعداد التصمٌمات ومستندات التنفٌذ من الرسومات ومواصفات بمعرفة المكاتب االستشارٌة المعتمدة طبقا للقوانٌن 
واللوائح تنظٌم المكاتب االستشارٌة وممارسة المهنة وٌتم إعداد الرسومات التنفٌذٌة والمواصفات طبقا السس التصمٌم 

 التنفٌذ وتعتبر سالمة التصمٌم إحدي األركان الرئٌسٌة فً عملٌة صناعة البناء ، وكما ٌوصً بالمكاتب واشتراطات
االستشارٌة التً علً دراٌة بمواد تكنولوجٌا الحدٌثة مثل الطاقات المتجددة والمواد المعالجة بتقنٌة النانو للوصول الً 

 .  تصمٌم متكامل
 

:  المراقبة الذاتٌة4-2-1
.    ٌلتزم المكتب االستشاري بتكلٌف مهندس ٌختص بمراجعة الرسومات والتفاصٌل المعمارٌة قبل إعتمادها من قبل المكتب

: المراقبة الخارجٌة4-2-2
 اإلدارة ٌقوم المكتب االستشاري المعٌن من قبل شركة التأمٌن بمراجعة الخارجٌة لكافة مستندات المشروع مثل ما تقوم به

.   فً دراسة المخططات اإلنشائٌةالمجمعة العشرٌةالهندسٌة بالجامعات أو 
:  مرحلة التنفٌذ4-3

ٌستلزم النظام السلٌم لمراقبة ضبط الجودة التأكد من جودة المواد التً ٌتم تورٌدها بالموقع من قبل مهندس ضبط الجودة 
: وٌكون هذا االلتزام ضمن بنود التعاقد االساسٌة وتتم عملٌة المراقبة كالتالً

. إختبار عٌنات المواد المعتمدة من قبل المصمم: أوال
. إعداد سجالت كاملة للمواد الموردة:ثانٌا
. إختبار عٌنات من المواد التً تم تشوٌنها بالوقع قبل إستالمها من قبل االستشاري المشرف:ثالثا

:  المراقبة الذاتٌة4-3-1
ٌقوم المكتب االستشاري المعٌن من قبل المالك لإلشراف علً التنفٌذ بالمراجعة الداخلٌة علً كافة التجارب التً تتم أثناء 

. التنفٌذ والتأكد من تسجٌلها فً الملفات المعدة من قبل المقاول
:  المراقبة الخارجٌة4-3-2

  األعمال اإلنشائٌة وٌقوم المكتب االستشاري المعٌن من قبل شركة التأمٌن بالتفتٌش المستمر والدوري والمفاجئ علً
. المواد المشونة وأعمال المصنعٌة وملفات ضبط الجودة 

 : (التنفٌذ) تقنٌات وطرق تطبٌق لتشطٌب الواجهات  -5
المنظومة المتكاملة التً تحتوي علً طرق التطبٌق بأنواعها المختلفة والمواد المستخدمة فً التشطٌب التً تساهم فً 

. تحقٌق االهداف التصمٌمٌة لتشطٌب الواجهات، وتنقسم طرق تطبٌق تشطٌبات الواجهات إلً عمالة ومٌكنة 
:  تأثٌر مدي توفر العمالة المتخصصة5-1

ٌؤدي نقص العمالة المتخصصة إلً عدم إمكانٌة تنفٌذ التشطٌب أو ٌتم تنفٌذها بجودة منخفضة مما ٌترتب علٌها إما 
الرفض من قبل المهندس المشرف المختص بالجودة  بالموقع أو أن ذلك البند من التشطٌبات ٌحتاج لصٌانة متكررة مما 

ٌؤدي إلً زٌادة فً التكلفة الفعلٌة وبالتالً ٌساهم فً زٌادة زمن التنفٌذ و وتتأثر االقتصادٌات ، فٌمكن االستفادة مما سبق 
: بنظرٌة حقٌقٌة وهً 

، كما هو موضح  (االهداف التصمٌمٌة )إرتفاع جودة تشطٌبات ٌساهم فً تقلٌل زمن التنفٌذ مما ٌحققا الناحٌة االقتصادٌة 
 . 6فً شكل 

 
 
 
 
 
 
 

 (المصدر الباحث  ) شكل معادلة النظرٌة 6شكل رقم 

 

 
الناحية االقتصادية 

 (االهداف التصميمية)

 

جودة 

 عالية

زمن 

تنفيذ 

 أقل

 :تؤدي إلي

 (انثادث: انًظذر) شك شكم يعادنح انُظرَح 
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:  كفاءة العمالة ومستوي التدرٌب5-2
تلعب كفاءة العمالة ومستوي تدربها دور هام فً إنتاج تشطٌبات ذات جودة مرتفعة ، ومن المعروف أن العمالة تنقسم إلً 

. (عامل تشوٌن أو نظافة)وعادٌة  (مساعد معلم)ونصف مدربة   (معلم)مدربة 
المواد هً :                                                                        المواد المستخدمة فً تشطٌب الواجهات 5-3

أحد عنصري التشطٌب بجانب أسالٌب وطرق التنفٌذ والتً سبق شرحها،ولها دور مؤثر وفعال فٌما ٌتعلق بجودة وتكالٌف 
تشطٌب الواجهات فمن أهم جوانب التأثٌر فً التكلفة هو نسبة الفاقد التً تحدث لتلك المواد حٌث ٌؤدي إلً إهدار نسبة 

كبٌرة من المواد التً كان من الممكن إستخدامها ولكن وبسبب أخطاء تحدث فً إنتاج بعض المواد أو إستٌراد مواد غٌر 
مطابقة للمواصفات القٌاسٌة أو غٌر مناسبة لظروف المناخ أو أخطاء فً عملٌات التحمٌل والنقل والتفرٌغ أو سوء إختٌار 

 ، ٌقوم المهندس المختص ()مواقع التشوٌن باالضافة إلً عدم الدقة بالتنفٌذ كل ذلك ٌؤدي إلً زٌادة الفاقد فً المواد
بتصمٌم المنشأ من مجموعة من المواد الحدٌثة لتتحمل االحمال والظروف التً ٌتطلبها العمل مراعٌا فً ذلك الحصول 
علً أعلً كفاءة وبأقل تكالٌف ممكنة والبد من أن ٌكون المهندس علً دراٌة تامة بالمواد الحدٌثة مثل المواد المعالجة 

بتقنٌة النانو التً تتمٌز بممٌزات فرٌدة عن غٌرها من المواد ، كذلك هناك حاجة ماسة لمتابعة النشاط البحثً الذي ٌجري 
. بصفة دائمة علً تلك المواد باإلضافة إلً إجراء البحوث للتوصل الً حلول لمشكالت االنتاج المحلٌة 

:  مواصفات المواد المستخدمة فً تشطٌب الواجهات 5-3-1
المواصفات هً االشتراطات التً ٌضعها المهندس المختص والذي علً دراٌة بمواصفات تلك المواد الحدٌثة المناسبة 
للمشروع وأفضها المواد المعالجة بتقنٌة النانو لما لها من مواصفات عالٌة   فعلً سبٌل المثال تمكن العلماء فً الٌابان 

باستخدام تقنٌة النانو من التحكم فً جزٌئات مادة الدهان او بمعنى أدق استطاعوا ان ٌتحكموا فى الشكل الهندسً لجزيء 
                                                                                                                          (.7)، كما هو موضح فً الشكل الدهان بشكل ٌعكس وٌشتت حرارة الشمس عند سقوطها على األسطح المدهونة به

من الدهانات % 85هو الدهان الفرٌد من نوعه فً عكس حرارة الشمس بنسبة تزٌد عن  " ANZ" لذلك ٌعتبر دهان 

 فٌعمل الدهان على تكوٌن طبقة ذات مواصفات مصممة و مطورة بتكنولوجٌا النانو تتكون من بلورات ،()األخرى
وجزٌئات بالغة فً الدقة كروٌة الشكل بدون فراغات مرتبة بشكل هندسً دقٌق تعمل على تشتٌت و عكس أشعة الشمس 
وحرارتها عن السطح المدهون ، وبالتالً تنخفض درجة الحرارة الداخلٌة للسطح المدهون عن الدرجة الطبٌعٌة بفارق 

. ()درجة مئوٌة ( 20 )                 ٌزٌد عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدهان ٌعمل كطبقة عازلة حرارٌآ من الحرارة 8 فكرة التحكم فى ترتٌب جزٌئات الدهان                   شكل رقم 7شكل رقم 
 

للرطوبة واألمالح والمٌاه وكذلك تساعد على توفٌر وترشٌد استهالك الكهرباء النه عازل حرارٌا وٌحافظ علً درجات 
 وكما أنها تعتبر دهانات ، (8)، كما هو موضح فً الشكل  الحرارة الداخلٌة مما ٌساهم فً تقلٌل من استهالك التكٌٌف

، مما ٌساهم بشكل مباشر فً تقلٌل التكلفة الفعلٌة  (والخ .... أي التحتاج الً صٌانة ونظافة وعمالة ومٌكنة)ذاتٌة التنظٌف 
 (.9) كما هو موضح فً الشكل والوصول إلً األهداف التصمٌمٌة ،

                                                           
( )

  .1طالح انغرَة ،انفاقذ فٍ االَراج انعًراٍَ وكفاءج االَراج،انًؤذًر انذائى نهًعًارٍَُ ، ص . و
( )

  www.maed_kougyou.com. 
( )

 جايعح ،"انرشطُة ويىاد انثُاء أسانُة دُث يٍ انعًارج عهٍ وذأثُرها انُاَى ذكُىنىجُا "ياجسرُر، ،رسانح انًغرتٍ طالح يذًذ َاسر/و  

 .و2013 -انقاهرج

فكرة التحكم في ترتيب جزيئات  (7)ششل

 الدهان 
A;g ) الدهان يعمل كطبقة عازلة حراريا من الحرارة 
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 (الباحث : المصدر  (شكل تطبٌق النظرٌة  ) الدهان معالج بتقنٌة الناتو ذو جودة عالٌة ٌساهم فى تحقٌق الهداف التصمٌمٌة 9شكل 

 
 : التوحٌد القٌاسً والمواصفات القٌاسٌة 53-2

ٌعتبر التوحٌد القٌاسً أحد الوسائل الفعالة التً قدمها التطور الحدٌث بهدف تبسٌط األعمال وتخفٌض التكلفة فً جمٌع 
المٌادٌن الصناعٌة والتكنولوجٌة وباالخص فً مجال البناء ، فقد عرف التوحٌد القٌاسً علً مر العصور واألجٌال وأول 

ما استخدم التوحٌد القٌاسً الرومان فً مواسٌر المٌاه وصواري السفن واألعمدة،اتجه وكان أول من اتجه إلً استخدام 

،ومن ثم جاءت ألمانٌا (Watt &Boulton )م هما بولتن و واٌت اإلنجلٌزٌان 1780المواصفات فً العصر الحدٌث عام 

م عدة قرارات وتوصٌات بشأن 1865أكثر الدول السباقة إلً االهتمام بالتوحٌد القٌاسً حٌث اتخذ المهندسون األلمان عام 
م،وتم إنشاء مؤسسة دولٌة  تختص 1901نظام الموصفات والمعاٌٌر،وفً برٌطانٌا كونت لجنة للتوحٌد القٌاسً عام 

. () م ومقرها بارٌس1956بتوحٌد طرق المترولوجٌا أو المعاٌرات القانونٌة عام 
:            المواصفات القٌاسٌة 5-3-2-1

 المواصفات القٌاسٌة هً المواصفات المحضرة نتٌجة االتفاق بٌن المختصٌن الذٌن ٌهمهم أمر هذه المواصفات ، وتستخدم 
المواصفات القٌاسٌة كاشتراطات لقبول أو رفض المواد والمنتجات المعالجة بتقنٌة النانو سجلت أعلً مواصفات قٌاسٌة 

. عن غٌرها
 : هٌئات التوحٌد القٌاسً 5-3-2-2

تقوم هٌئات مختلفة تسمً هٌئات التوحٌد القٌاسً بتحضٌر ونشر المواصفات القٌاسٌة للمواد والمنتجات وطرق االختبار 
والتفتٌش كل هٌئة فً حدود اختصاصاتها ، وهٌئات التوحٌد القٌاسً إما أن تكون هٌئات حكومٌة أو هٌئات المجالس 

البلدٌة أو اتحادات تجارٌة أو جمعٌات علمٌة ونقابٌة أو شركات مستقلة وتكون أعضاءها من صفوة العلماء والمهندسٌن 
.   (الخ األكواد...... مثل كود المستشفٌات،كود الحرٌق ، ) باإلضافة كذلك لألكواد المختلفة المختصٌن

: للمواصفات القٌاسٌة المنظمة الدولٌة  5-3-2-3

 I.S.O( )International)  م بمدٌنة لندن تم إنشاء المنطقة الدولٌة للتوحٌد القٌاسً وإختصارها1946فً أكتوب 
Standardardization Organization)  ًوكان الغرض من إنشاء المنظمة هو المساعدة علً تطوٌر المواصفات ف ،

العالم لتسهٌل عملٌات التبادل الدولٌة للبضائع والخدمات وتشجٌع التعاون المتبادل فً مٌدان العلم والنشاط االقتصادي 
 .()والتكنولوجً ، وهً منظمة استشارٌة لهٌئة األمم المتحدة وٌمثلها مندوب فً مقر األمم المتحدة 

:  خبرة المصمم فً مجال التنفٌذ 5-4
، تعتبر خبره المصمم فى مجال التنفٌذ أحد أهم العوامل التى تؤدى الى تشطٌبات ذات جوده مرتفعة و فى زمن تنفٌذ أقل 

حٌث تراعى التصمٌمات تقنٌات و فنٌات التنفٌذ الحدٌثة  و كلما زادت خبره المصمم كلما تجنب اكبر قدر من العٌوب و 
المشاكل التى قد تظهر فى مرحلة التنفٌذ او انه ٌستطٌع و ضع حلول بدٌلة لها مما ٌقوم بدوره فى انتاج تشطٌبات ذات 

جوده عالٌة مع التوفٌر فى كثٌر من االحٌان فى النفقات الناجمه عن اختٌار تشطٌبات ٌتم تغٌرها أثناء التنفٌذ لعدم 
والبد و ان ٌكون المصمم المعمارى ذات قدره عالٌة فى كٌفٌة توصٌل . صالحٌتها أو وصولها لمستوى  الجودة المطلوب 

                                                           
( )

 .56 يقاويرها واخرثارها ــ انجسء األول ، ص  –أدًذ عهٍ انعرَاٌ ، انًىاد انهُذسُح .عثذانكرَى يذًذ عطا ، د. د
( )

 .70 َفس انًرجع انساتق ، ص  

جودة عالية من الدهان 

 األنز المعالج بتقنية النانو

 

 الناحية االقتصادية  

 (االهداف التصميمية)

 

زمن تنفيذ 

 أقل

 :يساهم في

 أقلصيانة 

 :ذاتية التنظيف

 :تكلفة فعلية أقل

جودة عانيت مه اندهان 

 "ANZ "  انمعانج

 بتقىيت انىاوو

 

 :تحــقيــــق

  (www.maed_kougyou.comالباحث وشركة: المصدر) (شكل تطبيق النظرية) الدهان معالج بتقنية النانو ذو جودة عالية يساهم في تحقيق األهداف التصميمية  (9)شكل 
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المعلومة الى طاقم التنفٌذ مع عدم اإلخالل بمسئولٌته فى اإلشراف على التنفٌذ حتى ٌضمن للعمل النجاح و تحقٌق األهداف 
. التصمٌمٌة

:  االشراف علً التنفٌذ 5-5
اذا توفرت الخبرة الكافٌة لدى المصمم باالمكانٌات الفنٌة لكوادر التنفٌذ فذلك أمر مستهدف و لكن ٌلزم التمام نجاح العمل 

و كلما ازداد التفاهم بٌن مرحلتى ، ان ٌستكمل بالمتابعة الفنٌة الجٌدة و التى تتمثل فى االشراف المتخصص على التنفٌذ 
 .االشراف على التنفٌذو التصمٌم كلما ضمن نجاح اكبر للعمل

 :النتائج والتوصٌات  -6
 النتائج: 
اذا توفرت الخبرة الكافٌة لدى المصمم باالمكانٌات الفنٌة لكوادر التنفٌذ فذلك أمر مستهدف و لكن ٌلزم التمام نجاح العمل  -1

. ان ٌستكمل بالمتابعة الفنٌة الجٌدة و التى تتمثل فى االشراف المتخصص على التنفٌذ 

تقنٌة النانو تعد أهم التطبٌقات الحدٌثة المشرقة  الواعدة، حٌث تسهم هذه التكنولوجٌا فً إنتاج مواد بناء ذات مٌزات  -2
 .وخصائص حرارٌة وكهربائٌة وفٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة ومٌكانٌكٌة ممٌزة

 .و التصمٌم كلما ضمن نجاح اكبر للعمل كلما ازداد التفاهم بٌن مرحلتى االشراف على التنفٌذ -3
تستخدم المواصفات القٌاسٌة كاشتراطات لقبول أو رفض المواد والمنتجات المعالجة بتقنٌة النانو سجلت أعلً مواصفات  -4

 .قٌاسٌة عن غٌرها
 .الصٌانة- التكلفة-الزمن-الجودة:تعتمد عملٌة اإلختٌار بٌن البدائل التشطٌبات علً أربعة عناصر أساسٌة  -5
ضرورة اإلهتمام بأعمال المتابعة خالل فترة تنفٌذ المشروع وذلك لتحدٌث الخطة واالحتٌاجات وتحلٌل النتائج لتحدٌد  -6

 .مسببات األخطاء
الختٌار مواد التشطٌب أسس ومحددات ٌلتزم بها بشكل متفاوت حسب المتغٌرات المؤثرة علً عملٌة االختٌار من  -7

المواصفات المعمدة علً المواصفات القٌاسٌة كقوة التحمل والخصائص الحرارٌة والنواحً الصحٌة والراحة واالمان 
 .وكذلك األمان ضد الحرٌق

 
 التوصٌات: 
علً المؤسسات التعلٌمٌة الجامعٌة فً المجال المعماري االهتمام والتركٌز علً مواد البناء المعالجة بتكنولوجٌا النانو  -1

.  ومدي تتطور أسالٌب التنفٌذ من خالل المناهج التعلٌمٌة لكً ٌواكبوا التطور السرٌع لتلك التقنٌة
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