عح ناٌَ عٔ ايععٍ اؿطاضٟ
املٗٓسؽ :لِ ايس ٜٔقُٛز مح٘ عً____________________________________ ٢
_________________________
اؿطاض َٔ ٠أِٖ أْٛاع ايطاقٚ .١عٓسَا ْفهط فٝاؿطاضْ ٠فهط عاز ٠يف اإلسػاؽ ايص ٟػعًٓا اؿطاض ٠مؼ ب٘.
فعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ,فٝاي ّٛٝؾسٜس اؿطاض ,٠ضمبا ػعًٓا مؼ بايغٝل ٚعسّ ايطاسٚ .١يهٔ أُٖ ١ٝاؿطاض٠
.فٝشٝاتٓا تتذاٚظ بهجري فطز ايؿعٛض ايص ٟػعًٓا مؼ ب٘
ٚتػتدسّ أدػآَا ايطعاّ ٚ.هبإٔ متفغ بهُٝامتشسٚز َٔ ٠اؿطاض ٠عصض ٚإسهاّ نْ ٞعٌ عً ٢قٝس اؿٝا٠
ايصٜٓأنً٘ يتٛيٝس نُ ١ٝاؿطاض ٠اييت ؼفغ زضد ١سطاض ٠اؾػِ عٓس سٛاي .ّ°9= ٞفإشا اضتفعتسضد ١سطاض٠
أدػآَا اضتفاعًا نبريًا فٛم ايسضد ١ايطبٝع ,١ٝأ ٚإشا انفغت انفاعًانبريًا ؼتٗا فًطمبا منٛتٚ .مٔ
بُٓٝا ْطتس ٟأثٓا ٤ايطكؼ ايسَّافَ ,٧البؼ ْ.طتس ٟيف َٛغِ ايربزَالبؼ ثك ١ًٝيُٓبكٝاؿطاض ٠زاخٌ أدػآَا
.خفٝف ,١يٓتدًّط َٓاؿطاض ٠ايعا٥س ٠عٔ اؿاد١
ٚال ٜعًِ أسس اؿس األقض ٢ايصُُٜ ٟهٔ إٔ تطتفع إيٗٝسضدات اؿطاض .٠يهٔ زضد ١اؿطاض ٠زاخٌ أغدٔ ايٓذّٛ
تُكسَّض مبالٜني ايسضدات .أَاأقٌّ زضد ١سطاض ٠ميهٔ (ْعطًٜا) ايٛص ٍٛإيٗٝاٚ ,تُػُّ٣بايضفطاملطًل ,فٗ- ٞ
ّ°8=937;.
عٓس زضد١ايضفطاملطًل ,ال ؼت ٟٛاألدػاّ عً ٢طاق ١سطاض ١ٜأبسًاٚ .مل ٜتُهٔ ايفٝعٜا ٕٛٝ٥ست ٢اآلمنٔ تربٜس
أ ّٟدػِ َٔ األدػاّ إىل زضد١ايضفطاملطًل,يصا فإٕ أ ّٟدػِ مبا يف شيو أبطز األدػاّ وت ٟٛعً ٢بعض ايطاق١
.اْعط :ايضفطاملطًل .اؿطاض١ٜ
ْٚػتدسّ اؿطاض ٠يف َٓاظيٓا يف فاالت ؾت٢؛ إش ْػتدسَٗا فٝتسف ١٦املٓاظٍ ٚطبذ ايطعاّ ٚتػدني املا٤
ٚ.ػفٝف املالبؼ بعس غػًٗا ,نُا إٔ اؿطاض ٖٞ٠اييت ػعٌ املضابٝح ايهٗطبا ١ٝ٥تغ٤ٞ
أَا فاالت اغتدساّ اؿطاض ٠يف ايضٓاع ١فتهاز ال ؼضط .فٓشٓٓػتدسَٗا يف فضٌ ايفًعات َٔ خاَاتٗا ٚيف
تهطٜط ايبرت ٍٚاـاّْٚ .ػتدسَٗا يف صٗطايفًعات ٚتؿهًٗٝا ٚقطعٗا ٚتػًٝفٗا ٚتكٜٛتٗا ٚعُّٗا بعغٗا يبعضً.
ْٚ.ػتدسّ اؿطاض٠أٜغًا يف صٓاع ١أ ٚؼغري األغصٚ ١ٜايعداز ٚايٛضم ٚاملٓػٛدات ٚعسَّٓ ٠تذاتأخط٣
ْٚػتدسّ اؿطاض ٠أٜغًا يف تؿػَ ٌٝعساتٓا اآلي١ٝ؛ فاؿطاض٠اييت تتٛيّس َٔ ايٛقٛز احملرتم يف قطنات نٌ َٔ
ايطا٥طات ٚايػٝاضات ٚايضٛاضىٛايػفٔ تٛفط ايكسض ٠ايالظَ ١يتشطٜو ٖص ٙاآليٝاتٚ .نصيو ػعٌ اؿطاض٠
ايتٛضبٓٝاتايغدُ ١تسٚض ٚتٛيس ايهٗطبا ٤اييت تعٚزْا باإلعاٚ ٠٤ايكسض ٠ايالظَ ١يتؿػ ٌٝنٌّ أْٛاعاألدٗعَٔ ,٠
َ.ؿشص ٠أقالّ ايطصاظ ايهٗطبا ١ٝ٥إىل ايكاطط٠ايهٗطبا١ٝ٥
ٚتتٓاٖ ٍٚص ٙاملكايَ ١ضازض اؿطاضَٚ ٠اٖٝتٗا ٚنٝف١ٝاْتكاهلا ٚٚظا٥فٗاٚ .تضف املكاي ,١نصيو ,نٝف ٚظّفٓا
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مٔ ْتشهِّ يف بعض ٖص ٙاملضازض اؿطاض ٠يف إلاظ بعض األعُايٛتضف االنتؿافات اييت متّت يف َٝسإ اؿطاض٠
ز ٕٚبعغٗا اآلخطْٚ .ػتدسّ املضازض اييت ْتشهِ فٗٝاَ ,جٌ ايهٗطباٚ ٤ايطاق ١ايٓ ,١ٜٚٛيف تسف ١٦املٓاظيٛيف
ٚيهٓٓا ْػتفٝس أٜغًا َٔ املضازض اييت ال ْتشهِّ فٗٝا .فعً ٢غبٝالملجاٍ تبحّ ايؿُؼ ايغٚ ٤ٛاؿطاض. ٠أؾػاٍ أخط٣
ايًصٜ ٜٔعتُس عًُٗٝا قٛاّ اؿٝاٚ .٠نٌ َضازضاؿطاض ,٠ستّ ٢اييت ْتشهِّ عاز ٠فٗٝا ,ميهٔ إٔ تػبّب أعطاضًا
.فاؿطا٥ل َجالً ٖٞٚ ,تفاعالت نُٝٝا ,١ٝ٥تتًف نجريًا َٔ ممتًهاتٓا يف نًّعاّ .دػ ١ُٝإشا أفًتعَاَٗا
ايؿُؼَ.ضسضْا اؿطاض ّٟاألِٖ .فً ٛقُسّض هلا أْتربز ,فإٕ األضض غتربز ٚغتٓعسّ فٗٝا اؿٝاٜٚ .٠ضٌ دعٜ ٤ػري
دسًا َٔ اؿطاض ٠املٓتذ١يف ايؿُؼ إىل األضضَٚ .ع شيو ٜهفٖ ٞصا اؾع ٤ايٝػري الغتُطاض ١ٜاؿٝا ٠عً ٢األضعًٓا
ٚيهٌ أْٛاع ايهآ٥ات اؿ١ٝ
-------------------------------------------------------------------------------Heat Insulation :ايععالؿطاضٟ
ايععٍ اؿطاض ٖٛ ٟاغتدساّ َٛاز هلا خٛاظ تػاعس فٝاؿس َٔ تػطب ٚاْتكاٍ اؿطاض َٔ ٠خاضز املبٓ ٢إىل زاخً٘
.صٝفاً  َٔٚ ,زاخً٘ إي٣داضد٘ ؾتاً٤
ٚميهٔ تكػ ِٝاؿطاض ٠اييت ؽرتم املبٓٚ ٢اييت ٜفرتض ايتدًط َٓٗاباغتعُاٍ أدٗع ٠ايتهٝٝف يًشفاظ عً٢
:زضد ١اؿطاض ٠املال ١ُ٥إىل ثالث ١أْٛاع ٖٞ
.اؿطاض ٠اييت ؽرتم اؾسضإ ٚاألغكف ٚاألضعٝات 1-
.اؿطاض ٠اييت ؽرتقايٓٛافص ٚاألبٛاب ٚايفتشات األخط2- ٣
.اؿطاض ٠اييت تٓتكٌ عرب فتشات ايتٗ3- ١ٜٛ
ٚتكسض اؿطاض ٠اييت ؽرتم اؾسضإ ٚاألغكف يف أٜاّ ايضٝف بٓػبَٓ ٪ =6-<6 ١اؿطاض ٠املطاز إظاستٗا
.بأدٗع ٠ايتهٝٝف ٚ .أَا ايبك ١ٝفتأت َٔ ٞايٓٛافص ٚفتشاتايتٗ١ٜٛ
ٚتكـسض ْػب ١ايطاق ١ايهٗطبا ١ٝ٥املػتًٗه ١يف ايضٝف يتربٜس املبٓ٣بشٛاي َٔ ٪ << ٞناٌَ ايطاق ١ايهٗطبا١ٝ٥
املػتًٗهٖٓ َٔٚ . ١ا تٓبع أُٖ ١ٝايععالؿطاض ٟيتدفٝض اغتٗالى ايطاق ١ايهٗطبا ١ٝ٥املػتدسَ ١يف أغطاض
ايتهٝٝف ؛ ٚشيو يًشسَٔ تػطب اؿطاض ٠خالٍ اؾسضإ ٚاألغكف يتشكٝل اهلسف ايٛظٝف ٞاملال ِ٥يًُػهٔ
ٚ.تكًٝاليتهًف١
فٛا٥س ايععٍ اؿطاضٟ
% .تطؾٝس اغتٗالى ايطاق ١ايهٗطبا١ٝ٥أثٓا ٤عًُٝات ايتربٜس ٚايتسف , ١٦بٓػب قس تضٌ إىل 1. :6 - 96
تطؾٝس اغتٗالنايٛقٛز املػتدسّ يف ايتسف ,١٦بٓػب ١قس تضٌ إىل سٛايَٚ ,%<6-;6 :ٞا ٜرتتب عً٣صيو 2.
محا ١ٜايعٓاصط اإلْؿا ١ٝ٥يًُبٓٚ ٢احملافع ١عً ٢األثاخ َٔ تػريات زضاداتاؿطاض3. ٙ
.ضفع َػت ٣ٛايطاسٚ ١ايػالَ ١ايضش ١ٝيػانين املبٓ4. ٢
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.ؽفٝغتهايٝف ؾطا ٤أدٗع ٠ايتهٝٝف ٚايتسف َٔ ١٦خالٍ تكً ٌٝغعتٗا 5.
.ايتكًَٓ ٌٝايتًٛخ ايبٚ ٞ٦ٝاالْبعاخ اؿطاضٚ ٟايغذٝر 6.
*)َعاٜري اختٝاض َٛاز ايععالؿطاض ٟاملٓاغب(* : ١ايؿطٚط ايٛادب تٛافطٖا يف ايععٍ اؿطاضٟ
.إٔ تهْٛاملاز ٠ايعاظي ١شات َعاٌَ تٛص ٌٝسطاضَٓ ٟدفض – 1
.إٔ ته ٕٛعً ٢زضد ١عاي ١ٝفُٝكاَٚتٗا يٓفاش املاٚ ٤غاض املا2 – ٤
.إٔ ته ٕٛعً ٢زضد ١عاي ١ٝيف َكاَٚتٗايإلؾعاع اؿطاض3 – ٟ
إٔ ته ٕٛعً ٢زضد ١عاي ١ٝيف َكاَٚتٗا يالدٗازات ايٓاػ١عٔ ايفطٚقات ايهبري ٠يف زضدات اؿطاض ٠اييت – 4
تؤز ٟإىل ايتُسز ٚاإلْهُاش املتبازيٛاملػتُط ايصٜ ٟتػبب يف فكس بعض اـٛاظ املٝهاْٝه ١ٝاهلاَ ١ملاز ٠ايععٍ
.اؿطاضٟ
.إٔ ته ٕٛشات خٛاظ َٝهاْٝه ١ٝدٝس ٠ناضتفاع َعاٌَ املكا ١َٚاالْغػاطَٚ ١ٝعاَالملكا ١َٚيًهػط – 5
.إٔ تهَ ٕٛكا ١َٚيًشطٜل – 6
.أال ٜٓتر عٓٗا أعطاضصشٚ , ١ٝإٔ تهَ ٕٛكا ١َٚيًبهتريٜا ٚايعفٔ ٚغري قابً ١يُٓ ٛاؿؿطات فٗٝا – 7
إٔ ته ٕٛثابت ١األبعاز عً ٢املس ٣ايط , ٌٜٛقً ١ًٝايكابً ١ٝيًتُسز أ ٚايتكًط ؼتتأثري ايعٛاٌَ اؾ8 – ١ٜٛ
ٚ.املٓاخ ١ٝاحملٝط١
.إٔ تهَ ٕٛكا ١َٚيًتفاعالتٛايتػريات ايهُٝٝا9 – ١ٝ٥
.إٔ ته ٕٛغًٗ ١ايرتنٝب –10
.إٔ تهَ ٕٛطابك١يًُٛاصفات ايكٝاغ ١ٝايػعٛز ١ٜأ ٚاـًٝذ11- ١ٝ
:ططم يًععٍ اؿطاضٚ ٟايعـعالملاٞ٥
ٜ.تِ تٓع ِٝاألغطح املطًٛب عـعهلا ٜٚتِ َأل مجٝع اؿفط ٚإظاي١مجٝع ايتٓ٤ٛات 1.
.تسٖٔ األغطح بطبكَ َٔ ١از ٠اغفًت ١ٝتػاعـس عـً ٢ايتضاقايعـاظٍ بايػطح 2.
ٜتِ يضل يفا٥ف ايعـاظٍ عـً ٢األغطح باؿطاضٚ ٠اؿطظ عً ٢أْٝتِ تطنٝب ايعاظٍ عً ٢ايعاظيٌ ايص ٟظاْب٘ 3.
.مبػاف ١ال تكٌ عٔ  76غِ
ٜ.طاعٝإٔ ٜطتفع ايعاظٍ عً ٢زض ٠ٚايػطح عٛاي 8; ٞغِ ٜٚتِ تػطٝت٘ بايٓعً4. ١
ٜ.تُشُا ١ٜايعاظٍ بٛعع طبك َٔ ١امل ١ْٛاالمسٓت ١ٝبػُان ١ال تكٌ عٔ  8غِ 5.
ٜتُاختباض ايعاظٍ ٚشيو مبٌ ٤ايػطح باملاٚ ٤بعُل ال ٜكٌ عٔ ;7غِ ٜٚرتى َس:> ٠غاع6. ١
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َٛ:از ايععٍ اؿطاضٟ
:ميهٔ تكػـَٛ ِٝاز ايععٍ اؿطاضَٓ ٟشٝح َٓؿأٖا (َضازضٖا) ٚنصيو َٔ سٝح ايرتنٝب ايفطاغ ٞهلا نايتايٞ
:أ ) َضازضَٛاز ايععٍ اؿطاضٟ
:تٓكػِ َٛاز ايععٍ اؿطاض ٟسػب َضازضٖا إىل أضبع ١أقػاّ
املٛاز ايعاظي َٔ ١أصٌ سٛٝاَْ : ٞجٌ صٛف ٚؾعط اؿٛٝاْات ٚايًباز ٜٚ ,عترباغتدساَٗا نُٛاز عاظي ١قسٚزاً – 1
.
.املٛاز ايعاظي َٔ ١أصٌ مجاز : ٟنايضٛفايعدادٚ , ٞاـطغاْٚ ١اـطغاْ ١اـفٝف2 – ١
املٛاز ايعاظي ١ايضٓاعٚ : ١ٝتؿُالملطاط ٚايبالغتٝو ايطغَ ٟٛجٌ ايبٛيٝػرتٚ ٜٔايبٛيٜٛ ٞضثني ايطغ3 – ٟٛ
ٚ.أٜغاً أْٛاعاـطغاْ ١اـفٝف١
.املٛاز ايعاظي َٔ ١أصٌ ْباتٚ : ٞتؿٌُ األيٝاف أ ٚاملٛازايػًٛٝيٛظَ ١ٜجٌ ايكضب ٚايكطٔ ٚخالف٘ – 4
:أْٛاع املٛاز ايعاظيٚ ١اغتدساَاتٗا
ميهٔ إٔ تٛدس املٛاز ايعاظي ١عً ٢عس ٠صٛض نُا َٖٛ ٛعح باؾس ٍٚايػابل ْٚأخصبعغاً َٓٗا نأَجًَ ١ػتدسَ١
:نايتايٞ
) .ايًباز (أيٝاف غري َعسْ1 – ١ٝ
ٜٛدسعً ٢ؾهٌ يفا٥ف طٚ ١ًٜٛمسانات كتًفٚ , ١أغًب ايًباز َػًف بايٛضم أ ٚبطقا٥ل َعسَْ١ٝعٚز ٠بإطاض َٔ
اؾاْبني ملػو اؾٛاْبٚ ,ميهٔ إٔ ته ٕٛايطقٝك ١املعسْ ١ٝعًٚ ٢دٗٛاسس َٔ تًو ايًفا٥ف  ,نُا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ
أسس األٚد٘ َػًفاً بايٛضم املػط ٢باألغفًتأ ٚايبٝتَٛني يٝعٌُ نشادع يًبداض أ ٚايططٛب ١أ ٚطبك َٔ ١ايٛضم
.ايطقٝل املجكب عً٣ايٛد٘ اآلخط  ٖٛٚسايٝاً قً ٌٝاإلغتدساّ
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ٚغايباً َا ٜضٓع ايًباز َٔ َٛاز عغ١ٜٛتؿتٌُ عً ٢أيٝاف ظدادٚ . ١ٝنصيو ميهٔ تٛفري األيٝاف ايػًٛٝيٛظ ١ٜعً٢
ٜٛٚ.عع ايًباز عً ٢اؿا٥ط ايساخً ٞيًبٓاٚ , ٤غايباً َا ٜػتدسّ يف ععٍ األغكفٛاؿٛا٥ط  ١٦ٖٝ.ايًباز
أَا غضٛظ ايبًو األمحط فكس تبني ي ٞأْ٘ عاظٍ يًشطاضٚ ٠يهٔ بؿهٌ أقٌ بهجري َٔ ايػٝربٚنؼ سٝح إٔ َعاٌَ
ايتٛص ٌٝيًبًو األمحط === 6,بُٓٝا َعاٌَ ايتٛص ٌٝاؿطاض ٟيًػٝربٚنؼ = 637::فعٓس إدطا ٞ٥يًتذطب١
ؾعطت بٛدٛز سطاض ٠يٝػت بايكً ١ًٝيف اؾٗ ١املكابً ١يًُٓطك ١اييت مت تػًٝط اؿطاض ٠عًٗٝا َ َٔٚؿاٖساتٞ
يًتذطب ١تبني ي ٞإٔ َبسأ ايععٍ يف ايبًو األمحط ٜعتُس عً ٢إٔ ايبًو األمحط ٜك ّٛباَتضاظ اؿطاضٚ ٠االستفاظ
فٗٝا ٖٚصا اغتٓتذت٘ أْا َٔ أَط :ٜٔأٚهلُا َٔ َؿاٖسات ٞأثٓا ٤ايتذطب ١ايػابك ١ايصنط سٝح مل أمتهٔ َٔ
َالَػ ١غطح ايبًه َٔ ١اؾٗ ١املعطع ١يًشطاض ٠إالّ بعس إٔ ٜربزٚ ,ثاُْٗٝا إٔ ٖصا َؿاٖس يس ٣أصشاب اـرب٠
ٚايتذطب ١يف املٓاظٍ اييت بٓٝت باغتدساّ ٖصا ايٓٛع َٔ ايبًو فعٓس تطنٗا يفرت َٔ ٠ايعَٔ بس ٕٚتهٝٝف لس إٔ
ايبٝت َٔ ايساخٌ قتفغ باؿطاض ٠بػبب ايبًو األمحط ٚوتاز إىل ٚقت يًتدًط َٓٗا باغتدساّ ايتهٝٝف
ٚخالف .١نُا إٔ ايبًو األمحط ععٝف بايهػط نُا ايػٝبٛضنؼ ٚبايتاي ٞال وٌُ َٝع ٠ػعًين أختاض ٙيصا قُت
.باغتبعازٙ
أَا غضٛظ غبب تفغ ًٞٝبًو ايػٝبٛضنؼ (أ ٚغاٜبٛضنؼ نُا وً ٛيًبعض تػُٝت٘) عً ٢باق ٞأْٛاع ايبًو 3.
األخط ٖٛ ٣أْ٘ أٚالًٜ :تُٝع غاص ١ٝايععٍ ايعايَ ٞكاضْ ً١بباق ٞأْٛع ايبًو األخطٚ ,٣ثاْٝاً :طاضز يًشطاض ٠عً٢
ايٓكٝض َٔ ايبًو األمحط ايص ٟوتفغ باؿطاض ٠بؿهٌ نبري ,فكس اتغح ي ٞشيو أثٓا ٤ايتذطب ١سٝح متهٓت َٔ
َالَػ ١غطح بًه ١ايػٝبٛضنؼ َٔ اؾٗ ١املعطع ١يًشطاض ٠يف أقٌ َٔ زقٝكٚ ١بايتاي ٞفإْ ٞاعتكس إٔ بًو
ايػٝبٛضنؼ َؿاب٘ عس نبري يًبٓا ٤بايطني ايطبٝع ٞفايطني َعطٚف بأْ٘ َٔ أفغٌ َٛاز ايععٍ فٗ ٛباضز صٝفاً
ٚزاف ٧ؾتا٤اً (ٖٚصا َؿاٖس يًص ٜٔعاصط ٚبٛٝت ايطني يف صػطِٖ قسمياً نُا إٔ ٖٓاى ػاضب عًُت قبٌ عس٠
غٓٛات يف أغرتايٝا يبٓا ٤اؾسضإ باغتدساّ كًٛط ايطني َع األمسٓت بػبب َٝع ٠ايععٍ ايعاي ,)١ٝنُا إٔ ٖصا
.ايٓٛع َٔ ايبًو ال ٜتأثط باؿطا٥ل ٖٚصا عاٌَ أَإ َِٗ يكاطين املٓؿ١٦
عَُٛاً َٔ خالٍ َا شنطت٘ غابكاً  َٔٚخالٍ َؿاٖسات ٞأثٓا ٤ػطبيت ايػابك ١ايصنط ٚقطا٤ات ٞأض ٣إٔ بًو
ايػٝبٛضنؼ َٔ أفغٌ أْٛاع ايبًو يًععٍ ٚيهٔ ال بس َٔ َطاعا ٠عسْ ٠كاط يًشض ٍٛعً ٢أفغٌ املُاضغات ايعًُ١ٝ
:عٓس اغتدساَ٘ يف ْعاّ ايبٓا ٤ظساض ٚاسسٖٞٚ ,
هب اؿفاظ عً ٢بًو ايػٝبٛضنؼ أثٓا ٤ايتٓفٝص َٔ ٖسض ايعُاي ١بإٔ ال ٜتِ تٛضٜس غ ٣ٛايهُ ٘ٝايالظَ ١يًعٌُ- ,
ٜٚ.فغٌ تٛد ٘ٝايهٗطباٚ ٞ٥ايػباى باغتدساّ ايضاضٚر أثٓا ٤قٝاَِٗ بعٌُ ايتُسٜسات
عٓس تطنٝب اؿذط َٝهاْٝهٝاً عً ٢اؾسضإ اـاضد ١ٝيًُبٓٚ ٢أعُاٍ ايططم باملػُاض أ ٚايسض ,ٌٜالبس َٔ أتباع -
Page 5 of 10

سٝح  hiltiخاص ١باـطغاْ ١املّٗٛاٜٚ )٠فغٌ ْٛع َٛدٛز يس ٣ؾطن( ١تٛصٝات املضٓع باغتدساّ َػاَري يٛيب١ٝ
إٔ ٖص ٙايٓٛع ١ٝتعط ٞثبات انرب يف عًُ ١ٝتجبٝت املػاَري بايسض ٌٜالٕ غطح ايػٝربٚنؼ َٔ ايساخٌ ْاعِ
ٚايكالٚظ ايساضز اغتدساَٗا يف ايػٛم يتجبٝت اؿذط َٝهاْٝهٝاً ْاعُ ,١نُا أْ٘ َٔ املِٗ عٓس تطنٝب ؾبو
ايًٝاغ ١أ ٚايعٚاٜا اغتدساّ َػاَري خاص ١فًفَٓٛ ١دٛز ٠يس ٣املضٓع ته ٕٛبؿهٌ ٖطَ ٞطٚ ١ًٜٛفًفٓ١
.ؿُاٜتٗا َٔ ايتآنٌ
ال بس َٔ ضش بًو ايػٝبٛضنؼ باملا ٤بؿهٌ نجٝف دساً قبٌ ايبٓا ٤نصيو ضش اؾساض قبٌ املباؾط ٠بعٌُ ايًٝاغ- ١
(.املػاح) ٚخاص ً١يف فضٌ ايضٝف
يًشض ٍٛعً ٢أفغٌ متاغو بني بًو ايػٝبٛضنؼ أثٓا ٤ايبٓا ٤أ ٚأثٓا ٤عٌُ ايًٝاغ( ١املػاح) ٚخاص ً١يف فضٌ -
ايضٝف أْضح بؿس ٠باغتدساّ َاز ٙاؾٝع ٖٛٚ ٍٚغطا ٤خاظ َٔ املضٓع غعط ٙقطاب 866 ١ضٜاٍ ٜعٌُ عً٢
ؽفٝض اَتضاظ ايػٝربٚنؼ يًُاٜٚ ٤عٜس َٔ َعسٍ ايتُاغو بني ايبًو ٚامل ١ْٛاألمسٓت ١ٝبؿهٌ نبري دساً ٚيكس
اغتدسَت٘ يف عًُ ٘ٝايبٓاٚ ٤اؿكٝك ١اْ٘ ضا٥ع دسا ٜٚعط ٞمتاغو ق ٟٛدسا ٚأْا اْضح باغتدساَ٘ يف ايبٓا٤
ٚايطططؿ ١بإٔ ٜغاف إىل املا ٤املػتدسّ يف خًط٘ االمسٓت مبعسٍ ( 7يرت دٝع 86 / ٍٚيرت َا )٤نُا أْضح إٔ
ٜتِ ايطططؿ ١عً ٢زفعتني يتدؿني غطح اؾسضإ بػبب ْع ١َٛغطح بًو ايػٝبٛضنؼَ ,ع عطٚضَ ٠طاعا ٠ضش
اؾسضإ بعس ايبٓا ٤أ ٚايطططؿ ١بؿهٌ دٝس ٚبس ٕٚتٗا ٕٚملس 9 ٠أٜاّ عً ٢األقٌ ستٜ ٢تِ اؿض ٍٛعً ٢أفغٌ
.ايٓتا٥ر
َٓك ٍٛيًفا٥سٚ ٙيالطالع
) .سبٝبات اؿؿ ٛاـفٝف (َٛاز َػاَ ١ٝطبٝع2 – ١ٝ
ٚتتهٖ ٕٛصٖاملاز ٠ايعاظي َٔ ١سبٝبات صػريٚ , ٠عٓس اغتدساّ ععٍ اؿبٝبات فإٕ َعسات ايؿفطاملٛدٛز ٠يف
.ايٓاقالت اؿاًَ ١هلص ٙاملاز ٠ايعاظي ١تك ّٛبؿفط اؿبٝبات ٚتٛدٗٗٝايًُهإ املطًـٛب ععي٘ سٝح ٜتِ بجكٗا
) .غا ٌ٥ضغَ ٟٛبجٛم (َٛاز خً١ٜٛعغ3 – ١ٜٛ
تٛدـس ٖص ٙاملاز ٠بٓٛعني  :أسسُٖا  :أيٝاف غري عغ َٔ ١ٜٛايٓٛع ايالصلٚ ,ايجاْٜ : ٞهَ ٕٛبجٛقاً سٝح ٜتضًب
بعس بجك٘ بفرتٚ ٠دٝعٜٚ ٠رتنب ايٓٛع غري ايعغٛمئ أيٝاف ايضٛف املعسْٜٚ . ٞتِ تطنٝب٘ بٛاغط ١آالت خاص١
َ) .ضُُ ١هلصا ايػطض ,أَاايٓٛع ايجاْ ٞفٝته َٔ ٕٛعبٛتني َٓاغبتني ألغطاض ايطش (ايبجل
) .األيٛاسايضًب ١أ ٚايؿطا٥ح (َٛاز ضغ ١ٜٛغري عغ4 – ١ٜٛ
ٚ ٖٞٚ.اغع ١االْتؿاض ٚ ,تػتدسّ فٝاملباْ ٞيععٍ األغطح ٚاـطغاْات ايطغ١ٜٛ
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ٚ:تضٓع املٛاز ايعاظي ١نُا ًٜٞ
FiberGlass :األيٝاف ايعداد1 – ١ٝ
ته ٕٛاملٛاز األٚي ١ٝملاز ٠ايعدادايًٝفٚ ٞايصٜ ٟطًل عً ٘ٝأٜغاً اغِ ايضٛف ايعداد ٞأ ٚايعداز ايًٝف َٔ ٞايطٌَ
ٚايضٛزاٚبعض اإلعافات األخط ٣اييت ٜتِ َعدٗا  َٔٚثِ صٗطٖا يف فطٕ عٓس زضد )ْ7:66( ١غشٝجتٓتكٌ بعسٖا
ثِ هط ٟبعسٖاَعاؾ ١األيٝاف .إىل دٗاظ ايػعٍ يتشًٜٗٛا بططٜك ١ايططز املطنع ٟإىل آيٝاف َعسْ ١ٝزقٝك١
ٜٚتِ إْتاز ايعدادايًٝف ٞبػُانات ٚنجافات ٚأؾهاٍ كتًف ١تُؿب٘ ايضٛف )(Binderمباز ٠ضابط ١ضاتٓذ١ٝ
.ايضدطٟ
ٜٚتُٝع ايعدادايًٝف ٞمبكاَٚت٘ ايهبري ٠يإلسرتام ٚقسضت٘ عً ٢ععٍ ايضٛت ُٜٓٚضح بإغتدساَ٘ فٝاملباْٞ
اؿسٜسَ ٖٞٚ . ١ٜازَ ٠ؿابٗ ١ملاز ٠ايضٛف ايضدط ٟسٝح إٔ هلا َعاٌَ إَتضاصُاٚ ٤ضطٛب ١عازيٚ ٞق ٠ٛؼًُٗا
.يًغػط َٓدفغ ١دساً
Rock wool :ايضٛف ايضدط2 – ٟ
ٜتِ صٓاعـ ١ايضٛف ايضدط َٔ ٟايضدٛض ايطبٝعٚ , ١ٝميهٔ صٓاعت ١أٜغاً َٓدبح اؿسٜس أ ٚايٓشاؽ أٚ
.ايطصاظ بسالً َٔ ايضدـٛض ايطبٝع ١ٝنُاز ٠خاّ
ٜٚ.تُضٗط اـبح باغتدساّ ايفشِ نٛقٛز ٜٚ ,ػعٍ ايضٛف ايضدط ٟيف أيٝاف بضب املاز ٠املٓضٗط٠يف ٚعا ٤زٚاض
ٜٚتِ ضش تًو األيٝاف َع َاز ٠صُػٚ. َٔ ١ٝػفف األيٝاف بٛاغط ١ايبداض ٚتربز بػطع ١يسضد ١سطاض ٠ايػطف١
ٚتُغػط ,ثِ ٜتِ َعاؾتٗا بتُطٜطٖا يف فطٕ ٜٚ ,تِ تكطٝع ايؿطا٥ح )(Binderايفٚ ٌٝٓٝاييت تعٌُ نطابـط
ايٓاػ ١باؿذِ املٓاغب ٚ,ميهٔ إعافَ ١از ٠أخط ٖٞ ٣ايعٜٛت املعسْ ١ٝيتك ٞايػطح عس األتطبٚ ١املٝا, ٙ
ٚ.التتأثط خٛاصٗا َٔ سٝح ايجبات َٚكا ١َٚاؿطٜل مبطٚض ايٛقت أ ٚتػري زضدات اؿطاض٠
تتُٝع َاز ٠ايضٛف ايضدط ٟمبكا ١َٚعاي ١ٝيًشطٜل ٚقسض ٠عاي ١ٝعً ٢ععٍ ايضٛتُٜٛعٝبٗا قابًٝتٗا ايعاي١ٝ
.الَتضاظ املاٚ ٤ايططٛبٚ ١املكا ١َٚايغعٝف ١دساً يإلْغػاط
) Expanded or Molded Polystyrene :ايبٛيٝػرت ٜٔاملسز (ايبٛيٝػرت ٜٔاملؿهٌ بايكٛيب3 – ١
غتاٜط "ٜٔاـاّ َ ٖٞٚطنب نُٝٝا ٞ٥عغُٜ" َٔ ٟٛعتُس يف إْتاز َاز ٠ايبٛيٝػرت ٜٔعً ٢عًُ ١ٝايبًُط ٠ملاز ٠ايـ
َؿتكات ايبرتٚ . ٍٚيضٓاع ١ايبٛيٝػرتٜٝٓتِ َعاؾٖ ١ص ٙاؿبٝبات سطاضٜاً ٚبٛدٛز َاز ٠قفع . ٠ثِ هط ٟخًط
املطنب باملا٤ايػاخٔ ٚنُٝات َٔ غاظ املٝجإ (املػاعس يًتُسز ) َ ٖٛٚاٜػُ ٢بعًُ ١ٝايبًُطٜٓ . ٠تذعٔ عًُ١ٝ
ايبًُطٖ ٠ص ٙسبٝبات صػري َٔ ٠ايبٛيٝػرت ٜٔتهَ ٕٛؿبع ١بػاظ املٝجإ ٜٚ .تُتضٓٝع َاز ٠ايععٍ اؿطاضَٔ ٟ
ايبٛيٝػرت ٜٔاؿبٝيب املُسز عً ٢ثالثَ ١طاسٌ َ ٖٞٚطسً١ايتُسز األٚي ٞيًشبٝبات ثِ َطسً ١إْغاز اؿبٝبات
املُسز ٠ثِ أخرياً َطسً ١ايكٛيبٚ١اييت هط ٟفٗٝا تعب ١٦قٛايب اإلْتاز ايٓٗا ٞ٥باؿبٝبات املُسز ٠ثِ ٜتِ
سكٓاؿبٝبات املُسز ٠يف ايكٛايب املػًك ١ببداض املاٚ ٤ايصٜ ٟعٌُ عً ٢تتُسز اؿبٝباتٛعً ٢ػُٝع غطٛسٗا مما
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ٜ.ؤز ٟإىل إيتشاَٗا
Extruded Polystyrene :ايبٛيٝػرت ٜٔاملؿهٌ بايبجل – 4
تعتُس صٓاعٖ ١صا ايٓٛع َٔ ايبٛيٝػرت ٜٔعً ٢املاز٠ايٓاػ ١عٔ عًُ ١ٝبًُط ٠ايػتاٜطٚ ٜٔاملتُجً ١يف سبٝبات
ايبٛيٝػرتٚ ٜٔتتِ عًُ١ٝايتضٓٝع بٛعع املاز ٠اـاّ أٚالً ٚمتٝٝعٗا باؿطاض ٠يف دٗاظ ايبجل  َٔٚثِ خًطٗامباز٠
غري عاض ٠بطبك ١األٚظ ٕٚثِ هط ٟبعسٖا اإلغتُطاض فٝعًُ ١ٝبجل املاز ٠املغػٛط) (HCFC) َٔ ١ضافعْ( ١افد١
اؾٗاظ إىل اؾ ٛاـاضد ٞعً ٢ؾهٌ َاز ٠يسْٚ ١ميتاظايبٛيٝػرت ٜٔاملؿهٌ بايبجل يف تطنٝب٘ اـً ٟٛبسضد١
عاي َٔ ١ٝايتذاْؼ ٚغالٜاٖاملػًكٚ ١بكسض ٠عاي ١ٝيف ايععٍ سٝح إٔ َعاٌَ ايتٛص ٌٝاؿطاض ٟهلص ٙاملٛاز
ُٜعتربَٓدفض دساً ُٜٓٚضح باغتدساَٗا يف املٓاطل املعطع ١يًُا ٤أ ٚايططٛب ١ز ٕٚاؿاد١الغتدساّ َٛاز أخط٣
ؿُاٜتٗا َٔ املا ٤أ ٚايططٛبٚ ١نُا َٖ ٛػتدسّ يف ْعاّ ايػطشاملكًٛب ايٛاضز شنط ٙالسكاً ٚشيو ملكاَٚتٗا ايهبري٠
.إلَتضاظ املاٚ ٤ايططٛب١
َPolyliurethene:از ٠ايبٛيٛٝضٜجني –5
ٖٓاى ْٛعإ َٔ َاز ٠ايبٛيريٜجٓٝايطغ ٟٛهط ٟإْتادُٗا ألغطاض ايععٍ اؿطاضٚ ٟايضٛتُٖٚ ٞا ايبٛيٛٝضٜجني
املطؾٛؾٛأيٛاح ايبٛيٛٝضٜجني ايضًب( ١ايبٛيٛٝضٜجني املطٕ ٚايبٛيٛٝضٜجني اؾاغٜٚ )٤ٞتِ إْتادايٓٛعني عٔ ططٜل
تفاعٌ نُٝٝا ٞ٥بني نٌ َٔ َاز ٠األٜعٚغٝاْٝس َع َاز ٠ضاتٓٝذ ١ٝغاَ١ً٥جٌ اهلٝسضٚنػَ ٌٝع إعافَٛ ١از قفع٠
ٚغاظات ْافدَ ١جٌ ايفًٛضٚنطبٚ ٕٛتعتُس ْٛعٚ١ٝدٛز ٠املاز ٠املٓتذ َٔ ١ايبٛيٛٝضثني عًْٛ ٢ع املاز ٠ايطاتٓٝذ١ٝ
املػتعًُٚ ١نصيهاملٛاز األخط ٣ايساخً ١يف عًُ ١ٝايتضٓٝع َجٌ غاظات ايٓفذ  ,املٛاز احملفعٚ ٠املٛازاملعٝك ١يإلؾتعاٍ
 ...إخل
األغكف) إٔ ٜتِ تطنٝبٗا باغتدساّ ايٓعاّ ايتكًٝس ٟاملصنٛض (ٜٛٚص ٢عٓس تطنٝب َاز ٠ايبٛيٛٝضٜجني يف األغطح
ٚعٓس .السكاً عٝح تهْٛاأليٛاح ايعاظي ١يًشطاض ٠ؼت طبك ١ايعاظٍ املاٚ ٞ٥شيو ؿُاٜتٗا َٔ املاٚ ٤ايططٛب١
ضش ايبٛيٛٝضٜجني يف املٛقع فإْ٘ ٜتطًب فطٜل َٔ ايعُاي ١املتدضض ١يف عًُ١ٝايتٓفٝص يًشض ٍٛعً ٢طبك١
َتذاْػٚ ١بهجاف ١ثابتَ ١ا يًػُان ١املطًٛبٚ . ١بعس إمتاَعًُ ١ٝايطش هب تعٜٚس غطح ايبٛيٛٝضثني بطبك١
ٚ.شيو ؿُا ١ٜاملازَٓ ٠تأثري َٝا ٙاألَطاض ٚأؾـع ١ايؿُؼ ايفٛم بٓفػذٚ(Coating) ١ٝاق١ٝ
ٚتػتدسّ تًو املٛاز يتػًٝفٗٝانٌ املباْٚ , ٞبصيو ميهٔ اؿض ٍٛعً ٢ععٍ يهاٌَ ٖٝهٌ املبٓ ٢مما ٜكًٌ َٔ
.تأثريايعٓاصط شات ايتٛص ٌٝاؾٝس يًشطاض٠
ٜٚعٌُ َععِ َضٓع ٞتًو املٛاز عًٚ ٢دٛزٚغا ٌ٥هلطٚب غاض املا ٤ايص ٟميهٔ إٔ ٜتػطب ملاز ٠ايععٍ ٚ ,هب إٔ
.تُػط ٢مباز ٠غريقابً ١يإلؾتعاٍ عٓس إغتدساَٗا نُاز ٠عاظي ١يًشطاض ٠نُا ٖ ٛاؿاٍ يف َععُإغتدساَاتٗا
ٜٚؤثط ايعَٔ غًباً عً ٢تًو املازٚ , ٠تتٓاغب زضد ١اإلْهُاش أٚايتُسز َع زضد ١اؿطاضٚ ٠ايططٛبَٚ ١س ٠ايتعطض
.يًشاالت ايكض٣ٛ
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ٜٓتر ايبريالٜت املُسز نُاز ٠عاظي ١عً٣ؿهٌ سبٝبات ممسز ٠بٝغا ٤ايًٖ َٔ ٕٛؿ ِٝاملاز ٠ايطبٝع ١ٝايضدط١ٜ
املػُا ٠ايبريالٜتٛشيو مبعاؾ ١املاز ٠األٚي ١ٝصٓاعٝاً باؿطاض ٠مما ٜؤز ٟإىل متسزٖا ثِ ٜتِ تعطٜغٗاإىل
زضدات سطاض ٠عايٜٓ ١ٝتر عٓ٘ متٝع ايػطح اـاضد ٞيًشبٝبات ٜٚتِ إْتاز سبٝباتايبريالٜت املُسز بهجافات
ترتاٚح بني ; 8:6 ٚ 9نػِٚ 9ّ/تُػتعٌُ اؿبٝبات نُاز٠عاظي ١يًشطاض ٠ملٌ ٤ايتذاٜٚف ٚايفطاغات يف فاالت
ايبٓاٚ . ٤ؼت ٟٛاملاز ٠عًُ٣ػاَامتفتٛس ١ممً ٠٤ٛباهلٛا ٤فٗ ٞعطع ١إلَتضاظ املا ٤بٓػب عايٚ ١ٝيصيو ٜتِ
أسٝاْاًَعاؾتٗا مباز ٠ايػًٝه ٕٛيًتكً َٔ ٌٝعًُ ١ٝإَتضاظ املاٚ ٤ايططٛبٚ ١ميهٔ خًطايبريالٜت املُسز َع
.اإلمسٓت يٝعط ٞخطغاْ ١خفٝف ١عاظيٚ ١بأؾهاٍ كتًف١
:اـطغاْ ١اـً7- ١ٜٛ
 ٖٞٚخطغاْ ١خفٝفَٓ ١دفغ ١ايهجاف ١بػبب سذِ اـالٜاٚاملػاَات اهلٛا ١ٝ٥املٛظع ١فٗٝا ٚاييت ٜتِ إْتادٗا عٔ
ططٜل إعافَ ١ػشٛم أ ٚقًٛيعً ٢ؾهٌ خًٝط ٜتفاعٌ بٛدٛز املا ٤عُٔ ايهتً ١اـطغاْ ١ٝايطاظد ١أثٓا ٤عًُ١ٝ
اـًط ٜٚ,عترب َػشٛم األملٓ ّٛٝاملغاف ـًط ١اـطغاْ َٔ ١أِٖ ٚأنجط املػاسٝل املػتدسَ١إلْتاز اـطغاْ١
اـً ١ٜٛسٝح ٜتِ إعافَ ١ػشٛم األملٓ ّٛٝإىل اإلمسٓت ٚايطٌَ ٚاملا٤يف خالطَ ١طنعٚ . ١ٜبعس املعز َباؾطٜ ٠تِ
.صب اـًٝط ايصٜ ٟه ٕٛعً ٢ؾهٌ عذ ١ٓٝغا١ً٥يف قٛايب سػب املكاؽ املطاز يف ايتضُِٝ
ٚوسخ تفاعٌ األملَٓ ّٛٝع اؾريٚتتفاعٌ أيَٓٝٛات ايهايػٚ ّٛٝغاظ اهلٝسضٚدني يته ٜٔٛاـالٜا املػاَ ١ٝيف
اـطغاْ, ١نُا ميهٔ إعافَ ١ازٖ ٠اٜسضٚنػٝس ايضٛز ّٜٛيًتعذ ٌٝيف عًُ ١ٝتٛيٝس اهلٝسضٚدني ايالظًَتؿهٌٝ
اـالٜا املػاَٚ . ١ٝقس غذٌ ٖصا االخرتاع يف ايػٜٛس عاّ ?ٜٛٚ ّ7?8دس فٝأغٛام املًُه ١ؼت َػُ ٢غٝبٛضٜهؼ
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نذِٚ . 9ّ/تٓكط َكاٖ ١َٚصا ايٓٛع َٔ اـطغاْٚ .1400) ١ترتاٚح نجاف ١اـطغاْ ١اـً ١ٜٛبني ( 866إىل
يًهػط ٚ .تعٜس َٛصًٝتٗا يًشطاضَ٠ع ظٜاز ٠نجافتٗا  .نُا هب َعاؾتٗا يًشس َٔ اَتضاصٗا يًططٛب١
.

:ايعداز ايطغ8 – ٟٛ
 َٔ ٖٛٚاملٛاز اـاًَٜٚ ١ته َٔ ٕٛايعداز ايضايف ايص ٟال وتٜٛعً ٢أَٛ ٟاز ضابط ١بني دع٦ٜات٘ َ ٖٛٚضٓف َٔ
ْٛع املٛاز ايعاظي ١شات ايرتنٝب اـًٜٛٛتضٌ نجافت٘ إىل ( 7:6نذِٚ , )9ّ/تبًؼ َٛصًٝت٘ اؿطاض ١ٜإىل (;;65
ٚات.ّ/ؽْ) فكطعٓس زضد ١سطاضْ)86( ٠ؽ ٚضغِ استٛا ٘٥عًَ ٢ػاَ ١ٝعاي َٔ ١ٝايفطاغات اهلٛا ١ٝ٥إال أُْٗٝتاظ
مبكاَٝ ١َٚهاْٝه ١ٝعاي ١ٝيًهػط ٚايؿس ٚايجين ٚايكط  ٖٛٚغري َٓفص يًُاٚ ٤غريقابٌ يإلسرتام ٚفاٍ ثبات٘
اؿطاض ٖٛ ٟبني (ٚ . )ّ ْ:96 +( ٚ )ّ ْ8<6 -ميهٓاغتدساَ٘ يف األَانٔ اييت ال تعٜس زضد ١سطاضتٗا عٔ (ْ8;6
)ّ
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