
تطبيقات العزل الحراري:
ــيتم  ــي س ــًا والت ــة حالي ــي القائم ــمل المبان ــن أن تش ــات يمك ــذه التطبيق ه

ــتقباًل: ــاؤها مس إنش
1- عزل المباني القائمة حاليًا:

يمكن أن يتم ذلك بعدة طرق منها:
أ- الجدران الداخلية والخارجية:

عــزل الجــدران باســتخدام ألــواح عــزل جاهــزة يمكــن تثبيتهــا علــى الجــدران 
مــن الداخــل مــع دهنــا بألــوان فاتحــة وعاكســة للضــوء.

ب- األسقف:
عــزل األســقف مــن الخــارج باســتخدام مــواد العــزل المناســبة لهــا مــع إمكانية 

العــزل مــن الداخل باســتخدام األســقف المســتعارة.
ج- النوافذ الزجاجية:

تعتبــر النوافــذ الزجاجيــة غيــر المعزولــة مــن نقــاط الضعــف الموجــودة فــي 
المبانــي، حيــث يتســرب منهــا الهــواء الحــار إلــى داخــل المبانــي، لــذا ينصــح 
ــال  ــب انتق ــل نس ــة تقلي ــع بخاصي ــذي يتمت ــزدوج، وال ــاج الم ــب الزج بتركي
ــه، ويعتبــر عــزل النوافــذ الزجاجيــة مكمــاًل لعــزل المبنــى  الحــرارة مــن خالل

ــى العــزل الجيــد والمناســب. للحصــول عل
د- عزل األسطح:

يمكــن إضافــة ألــواح مــن البولــي ســتارين أو البولــي يوريثيــن فــوق األســطح 
ــالط  ــتخدام الب ــن اس ــا يمك ــه، كم ــالط فوق ــص أو الب ــع البح ــم وض ــن ث وم
العــازل )بــالط + عــازل مــن البولــي ســتارين( بوضعــه مباشــرة فــوق األســطح.

- أنظمة عزل المباني الجديدة:
1- الجدران الخارجية:

أ- النظام األول:
وهــو نظــام الجــدار الواحــد المبني من 
الطــوب األســمنتي المعــزول بشــريحة 
ــتايرين  ــي س ــادة البول ــن م ــدة م واح
المبثــوق أو الممــدد وفــي هــذا النظــام 
عــن  ناتجــة  حراريــة  جســور  يوجــد 
بيــن  األســمنتية  المونــة  اســتخدام 
ــب  ــه يج ــب وعلي ــاء التركي ــوك أثن البل
اســتخدام اللياســة العازلــة للتقليــل 

ــراري. ــرب الح ــبة التس ــن نس م

تأثير تصميم المباني 
في توفير االستهالك



ب- النظام الثاني:
ــدران  ــزل الج ــي ع ــارًا ف ــر انتش ــل األكث ــر الح ــدي، ويعتب ــام التقلي ــو النظ وه
وفــي هــذا النظــام يتــم بنــاء جداريــن متوازييــن بحيــث تركــب أنــواع العــزل 
الحــراري بيــن فــراغ الجداريــن حيــث تفصــل هــذه األلــواح بيــن الجــدار 
الخارجــي والجــدار الداخلــي للمبنــى بشــكل كامــل وتلغــي الجســور الحراريــة 
الموجــودة فــي األنظمــة الســابقة الذكــر ويؤخــذ فــي االعتبــار عامــل التكلفــة 
والصيانــة كمــا يؤخــذ فــي االعتبــار الجســور الحراريــة الموجــودة فــي الكمرات 
ــي  ــرارة ف ــة للح ــادة عازل ــا م ــي ال يغطيه ــة الت ــدات األرضي ــدة والمي واألعم

ــة. الجــدران الخارجي

ج- النظام الثالث:
ــى  ــم تثبيــت العــوازل الحراريــة عل وهــو نظــام العــزل مــن الخــارج حيــث يت
ــب  ــم تركي ــم يت ــًا ث ــه تمام ــم تغليف ــث يت ــى بحي ــة للمبن ــدران الخارجي الج
ــن  ــواد )STB( م ــاض أو م ــر الري ــاج أو حج ــل الزج ــة مث ــطيبات الخارجي التش
الخــارج، وفــي هــذا النظــام يتــم التغلــب علــى جميــع الجســور الحاريــة، وهــو 
ــا  ــي عمله ــدات ويلغ ــور والمي ــدة والجس ــزل األعم ــذي يع ــد ال ــام الوحي النظ
كجســور حراريــة، ولكــن يجــب مراعــاة مراجعــة طريقــة تثبيــت مــواد التهويــة 

ــام. ــذا النظ ــة له ــة اإلجمالي ــى والتكلف ــة للمبن الخارجي



- عزل األسطح:
يكون عزل األسطح باستخدام أحد النظامين:

أ- نظام السطح التقليدي:
تكــون طبقــة العــازل المائــي فــوق طبقــة العــازل الحــراري لحمايــة العــازل 
الحــراري مــن المــاء وخاصــة مــواد العــزل الحــراري التــي تكــون فيهــا نســبة 
امتصــاص المــاء مرتفعــة نســبيًا، وفــي هــذا النظــام يتعــرض الغشــاء العــازل 
للمــاء )العــازل المائــي( إلــى اإلجهــادات الحراريــة المتواصلــة والناتجــة عــن 
ــول  ــن فص ــار وبي ــل والنه ــن اللي ــرارة بي ــات الح ــي درج ــر ف ــاوت الكبي التف
الســنة المختلفــة والتــي تــؤدي غلــى تمــدد وتقلــص هــذا الغشــاء ممــا 
يفقــده مرونتــه وبالتالــي قدرتــه علــى العــزل نتيجــة الجفــاف والتشــقق الــذي 
ــى إجهــادات  ــه، وفــي هــذا النظــام يتعــرض غشــاء العــازل للمــاء إل يلحــق ب
ميكانيكيــة أثنــاء التركيــب أو بعــده، نتيجــة وجــود بعــض أجهــزة التكييــف، 
وغيرهــا وأعمــال الصيانــة علــى ســطح المبنــى، وبالتالــي يقــل العمــر 
االفتراضــي للعــازل المائــي وتــزداد تكاليــف الصيانــة وفــي حالــة فشــل 
النظــام كعــازل مائــي، فإنــه قــد يــؤدي إلــى أضــرار جســيمة داخــل المبنــى 
ــي  ــرار الت ــن األض ــًا ع ــذا عوض ــاه، وه ــرب المي ــة تس ــا نتيج ــب حصره يصع

ــه. ــاء إلي ــول الم ــراري لوص ــازل الح ــق بالع تلح

ب- نظام السطح المقلوب:
ــوم  ــي، ويق ــازل المائ ــة الع ــوق طبق ــراري ف ــزل الح ــه الع ــون في ــذي يك وال
ــرض  ــراري والتع ــاد الح ــن اإلجه ــي م ــازل المائ ــة الع ــراري بحماي ــازل الح الع
ــاد الميكانيكــي أثنــاء التركيــب  لألشــعة فــوق البنفســجية وكذلــك اإلجه
وبعــده وعليــه زيــد العمــر االفتراضــي لغشــاء العــزل المائــي وبالتالــي 

ــرة. ــة كبي ــة بدرج ــف الصيان ــض تكالي تنخف
ولكــي يتــاح اســتخدام نظــام الســطح المقلــوب، يجــب أن تكــون مقاومــة مادة 
العــزل الحــراري المتصــاص المــاء والرطوبــة ذات مقاومــة كبيــرة يجــب أن ال 

تزيــد نســبة امتصــاص العــازل الحــراري للمــاء عــن )0.2%( بالنســبة للحجــم.


