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العزل الحراري لمواد البناء

 -1المقدمة
الحرارة التي تتسرب إلى منازلنا ومنشآتتنا ببآر الرآدراا وافسآق
ال ي

تمث القسم افبظآم مآا الحآرارة المآراد إزاحتأآا ةآارأزة التتييآ

صآي ص آ

وتقآدر نسآبتأا

ةحوالي .%70-60وصي بلداا الخليج العربي والسعودية ورد انه لدى اسآتخدام ننظمآة
العزل الحآراري وزرآا النواصآا المزدورآة يآإدي إلآى تحقيآف وصآر صآي الهابآة التأربا يآة
ت

إلى .%60
ما هنا تبرز نهمية العزل الحراري كاحآد العنا آر المأمآة صآي العمآارة الخ آراء

والتي هي صي

لب موا يع حماية البي ة والتنمية المستدامة.لاا تناول الةحآ دراسآة

الردراا الخاررية للمةاني.

 -2الأدف ما العزل الحراري للمةاني
تمتلآآم م آواد العآآزل الح آراري بآآدد مآآا المزايآآا المدررآآة ندنآآا والتآآي ترعلأآآا اا
نهمية خا ة صي إنشاء المةاني
 .1تخفيض الهابة التأربا ية المستألتة للتبريد والتدص ة.
 .2تحقيف نهاق الراحة صي المةاني تمكا اإلنساا ما نداء وظا فه ةسأولة.
 .3تقلي آ مسآآتوى ال آآريج إا إا معظآآم الم آواد العازلآآة للح آرارة تتمتآآع ةقآآد ار
متفاوتة بلى بزل ال و .
 .4تقلي آ التشآآققا صآآي المةآآاني نتيرآآة ال آآدمة الحراريآآة صآآي المةآآاني يآآر
المعزولة نتيرة التمدد والتقلص المفارئ.
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 .5تخفآآيض افحمآآال اإلنشآآا ية والآآم مآآا خآآعل اعسآآتاناء بآآا ةعآآض م آواد
البناء التقليدية.
 .6حماية البي ة ما خعل تخفيض استأعم الهابة.

 -3مواد بناء العزل الحراري صي العراق
ع تتوارد مواد بناء متتاملة الت نيع مخ

آة كمآواد بازلآة صآي السآوق العرابآي

ةالر م مآا توارآد شآركة برابيآة تعتبآر مآا نبآدم الشآركا صآي العآراق والشآرق افوسآ
متخ

ة صي إنتا البولستريا الممدد.
وةشك بام صآاا المآواد المتوارآدة العازلآة للحآرارة الم آممة كمآواد بنآاء متوارآدة

صي نسواق الخليج م نعة محليآا كمآا صآي اإلمآا ار و السآعودية نو م آر نو مسآتوردة
ما مناشئ بالمية.
تمتلم ها المواد معام اعنتقال الحراري معام انتقال حراري مختلفة حي يعتبآر
ةع أا ما المواد التي تفي ةالارض المهلوب والةعض افخر ع ي

إلى الحآد افدنآى

ما متهلةا العزل.

 -4اختيار المواد العازلة
العزل الحراري يعني بةساهة تاخير تسرب الحرارة ما خار المبنى إلى داخله صآي
ص

ال ي

وخعصه صي ص

الشتاء.

والم ع يتم إع ما خعل تبني إدخآال بنا آر رديآدة مآا مآواد البنآاء لأآا بابليآة
تو ي بليلة ما خعل اختيار مواد بناء لأا مو لية حرارية ( )λبليلة مع افخا بنظر
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اعبتةار ك ما يتعلف ةالخواص الميكانيكية ومقاومة اعحتراق والسآعة الحراريآة ونسآةة
المسآآاما المالقآآة والمفتوحآآة وشآآكلأا وهبيعآآة توزيعأآآا وحرمأآآا إ آآاصة إلآآى بابليآآة
المادة بلى امت اص الماء والم ما خعل نفآاا المآاء مآا خآعل المسآامية المفتوحآة
ونحا نعلم إا الماء مو

ريد للحرارة.

هآآاا إ آآاصة إلآآى اعبتةآآا ار افخآآرى مث آ اعبتةآآا ار ال آآحية والبي يآآة والرماليآآة
وةشك نساسي التلفة اعبت ادية.
آعحية هآا المآادة نو تلآم ونهليتأآا كعآازل

ك ها العوام مرتمعآة تقآرر مقآدار
حراري نم ع.

 -5انتقال الحرارة
ما المعرف إا الحرارة تنتق بواسهة ثع آليا هي:
التو آآآي -:

) ( conductionوالحمآآآ )(convection

 (radiationتلم اآلليا الثع تختل
نخرى كما إنأا تختل

واإلشآآآعا (

ما مادة إلى نخرى وما هي ة ) (Formإلى

صي نفس المادة.

صلآآو صر آآنا نا مآآادة مآآا مورآآودة ةكثاصآآا متعآآددة نسآآةة إلآآى كثاصتأآآا النظريآآة
 theoretical densityصآآاا التو آآي الح آراري لأآآا المآآادة يآآزداد كلمآآا زاد كثاصآآة
المادة و وع إلى التثاصة النظرية  ,وزيادة كثاصة ها المادة تعني ةهبيعة الحال بدم
ورود المسامية بنوبيأا المفتوح والمالف هاا إاا ما استثنينا العوام افخرى المآإثرة
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صآآآآآي التثاصآآآآآة مثآآآآآ الهآآآآآور  phaseنو البنيآآآآآة الخليويآآآآآة والبلوريآآآآآة

crystal

.modification
نا بملية انتقال الحرارة تزداد صي آلية الحم كلما ازداد حرم المساما المالقة
والم ما خعل إتاحتأا.
الفر ة للأواء المح ور ةالحركة وةالتالي ازدياد بملية نق الحآرارة مآا خآعل حركآة
الأواء نو الااز داخ المساما كما إا هريقة توزيع ها المساما صآي المآادة ةشآك
مترانس نو ير مترانس له تاثير بلى خواص العزل الحراري للمادة.

 -6الرسور الحراريةThermal bridge :
هآآي المنآآاهف التآآي يآآآتم بآآا هريقأآآا تسآآرب الحآآآرارة مآآا الخآآار إلآآى الآآآداخ
(وةالعكس) ومثال بلى الم تسآرب الحآرارة صآي المنآاهف الايآر معزولآة حراريآا كمآا صآي
هياتآ بنآآاء المنآزل او البنايآآة مآا خآآعل افبمآدة والرسآآور التونكريتيآة كمآآا إا هنآآام
رسور حرارية تتشك صي مواد البناء نفسأا كما صي الهوب الفخاري والهوب افسآمنتي
انظر شك ربم ( )1وشك ربم(.)2
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 -7افنظمة المتةعة صي بزل الردراا
ةشآك بآآام هنالآآم بآآدة ننظمآآة متةعآآة صآآي بآآزل الرآآدراا الخارريآآة وهآآي المدررآآة
ندنا -:
 .1نظآام الهآوب الفخآاري -:Ceramic bricksحيآ يآتم بآزل الف ار آا صآي
هآآاا اله آوب ولتآآ هوةآآة بلآآى حآآدة ةعآآد الت آآنيع والآآم مآآا خآآعل و آآع
البولستريا الممدد نو ال وف ال خري نو الزراري صي الف ار ا لتآ هوةآة
ويتميز هاا النو بورود الرسور الحرارية.
 .2نظآآام الهآآوب افسآآمنتي -:هنآآا يآآتم و آآع شآآريحة واحآآدة مآآا البولسآآتريا
الممدد بيا رز ي الهوةآة ويمتآاز هآاا النظآام ةعزلآه الريآد نسآبيا ر آم ورآود
رسر حراري بليآ ةالمقارنآة مآع الهآوب الفخآاري والآم مآا خآعل مونآة ربآ
الهوب.
 .3النظام افخير هو نظام مثالي صي بزل الرآدراا ويتمثآ بتركيآب نلآواح العآزل
الحراري بيا صراغ الردراا الخارري والداخلي.
 .4نظآآام بآآزل افبنيآآة القا مآآة -:يعتمآآد هآآاا النظآآام بلآآى آليآآة تثبي آ العآآازل
الحراري ما الخار و الةا ما يكآوا بأي آة نلآواح مكونآة مآا العآازل وماهآى
ةهةقآة مآا مونآة اعسآمن نو ةآآعر السآيراميم نو ةآعر مآا الحرآر الهبيعآآي
حي يتم تثبيته ةتليا مختلفة منأا اآلليآا الميكانيكيآة وهآي اف آما لحآد
اآلا وهآآا الهريقآآة مازال آ ةحارآآة إل آى مزيآآد مآآا الةح آ والتهآآوير العملآآي.
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وبلى نية حآال صقآيم اعنتقاليآة الحراريآة التليآة ( )U-valueف لفآة المةآاني
صي ن

الترة الشمالي) (4يرب نا ع تزيد بلى:
صي حالة التسخياU -value : 0.852 w/m2.c0
صي حالة التبريدU -value : 0.568 w/m2.c0

نما صي منهقآة الخلآيج العربآي صآاا موا آفا العآزل الحآراري صآي اإلمآا ار )(5
حدد ةالقيم التالية:
U-value : 0.44 w/m2.k
U-value : 0.57 w/m2.

Roof
Wall

 -5حساب العزل الحراري فنظمة البناء القا مة صي العراق ومقارنتأا ةانظمة العزل
معادع لحساب بيم اعنتقالية الحرارية والمقاومة الحرارية
=Rالمقاومة الحرارية ((m2.co/W

ℓ
=1) R
λ

 =ℓسمم المادة نو الشريحة ((m
 =λالمو لية الحرارية ()W/m.co
 = RTالمقاومة الحرارية التلية

1

 = UTاعنتقالية الحرارية التلية ()W/m2.co
 =Tgrالتدر الحراري )(C 0

UT

3) Tgr = R.K

 haoمعام انتقال الحرارة للسهح الخارري) (W/m2 .c0
Lj

= 2) RT

سمم الهةقة او الشريحة ربم )m( j
6
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 λjالمو لية الحرارية للهةقة ربم )j(W/m.c0
hai

معام انتقال الحرارة للسهح الداخلي ()w/m2.c0

 aمعام اعنتشارية الحرارية )(m2/sec
λ

 Ρالتثاصة( )Kg/m3

=5) a
p.Cp

 Cpالحرارة النوبية ) (J/Kg.C 0

صي الردول ربم ( )1تم و ع بيم التو ي الحراري ( )λلمختل

المواد حي تآم

رمعأا وحسابأا ما م ادر مختلفة ( )6-8وسوف يآتم ابتمآاد هآا القآيم صآي حسآاب
اعنتقالية الحرارية.
ةعآآض القآآيم و آآع صآآي الرآآدول

آآما مآآدى والآآم نسآآةة إلآآى هبيعآآة مكونآآا

المادة وكثاصتأا الفعلية
ا لب المنازل والمةاني صي العراق بني ومآا زالآ رآدرانأا الخارريآة مآا البلآوم
الخرساني نو الهابوق العادي نو المثقب ونآاد ار مآا تآم بنا أآا ةالثرمسآتوا وةسآمم(20
سم ) وما ثم تآم لبخأآا مآا الخآار ةهةقآة مآا المونآة اإلسآمنتية ومآا الآداخ ةمونآة
الرص نو مونة اعسمن وبدوا بزل حراري.
سآآوف تركآآز هآآا الدراسآآة بلآآى هريقآآة البنآآاء هآآا ومقارنتأآآا ةهريقآآة البنآآاء
المعزول حرارياُ:
الحالة ( -:)1ردار يتتوا ما بلوم خرسانة ةسمم  20سم تم لبخه ما الداخ
والخار ةسمم  15،20ملم
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حساب المقاومة الحرارية واعنتقالية الحرارية والتدر الحراري صي الردار

1. External cement plaster 20mm.
2. Concrete hollow block 200mm.
3. Internal plaster 15mm.
Table (1):- ( λ) for cement plaster and concrete hollow block
has been taken from
Material
R
Temp.
Thickness
λ
m2.
gradient
m
W/mcº
cº/W
cº
1. Exterior surface
0.00
1/23.26 0.043
0.45
resistance
2. External plaster
0.02
0.80
0.025
0.26
3. Concrete hollow
block
4. Internal plaster
5. Interior surface
resistance
TOTAL
4.36 cº

0.20

0.96

0.208

2.17

0.015

0.80

0.019

0.19

0.00

1/8.14

0.123

1.28

0.418m2 cº /w
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1
= Ut
Rt
إاا اصتر نا اا دررة الحرارة الخاررية صي ص

ال ي

صاا دررة الحرارة بلى الرانب الداخلي للردار هي

هي

55 cº
55-4.36=50.64 cº

بيمة اعنتقالية الحرارية هي خمسة ن عاف القيمة المسموح بها U= 2.39W/m2

الحالة ( -:)2الردار صي الحالة ربم ( )1مع و ع شريحة ما البولستريا الممدد
ةسمم  6سم
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1. Exter. cement plaster 20mm
2. Expanded polystyrene 60mm
3. Conc . hollow Block 200mm
4. Intr. Plaster

15mm
R
Temp.
m2. gradient
cº/w
cº
1/23.26 0.043
0.45

Thickness
λ
m
w/mcº

Material
1. Exterior surface
resistance
2. External plaster

0.00
0.02

0.80

0.025

0.26

3. polystyrene

0.06

0.03

1.875

19.43

4. Concrete hollow
block
5. Internal plaster

0.20

0.96

0.208

2.16

0.015

0.40

0.038

0.40

0.00

1/8.14

0.123

1.28

5. Interior surface
resistance

2.312
23.98
Total resistance =
2.312m2. cº/w
1
= 0.431W/m2. Cº

Ut =
Rt

55 cº
55-23.98=31.02 cº

هي

ال ي

إاا اصتر نا إا دررة الحرارة الخاررية صي ص

صاا دررة الحرارة بلى الرانب الداخلي للردار هي
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بيمة اعنتقالية الحرارية

U= 0.431 W/m2 . cº

ريدة ومتواصقة مع الموا فا الخليرية

وبنفس الهريقة سيتم حساب افنظمة المستخدمة والح ول بلى بيمة المقاومة
الحرارية والمو لية الحرارية.
الحالة (-:)3
1. External cement plaster 20mm
200mm

2. Solid brick

3. Internal plaster 15 mm
U = 1.86 w/ m2 . cº
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-:)4( الحالة
1. External plaster 20mm
2. Exp .polystyrene 60mm
3. Solid Brick 100mm
4. Solid Brick 100mm
5. internal plaster 15mm
U = 0.41 w/ m2 . cº

-: )5( الحالة
1. External plaster 20mm
2. Exp .polystyrene 60mm
3. perforated brick 100mm
4. perforated brick 100mm
5. internal plaster 15mm
U = 0.394 w/ m2 . cº
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-: )6( الحالة
1.external cement plaster 20mm
2. Thermostone block 200mm
3. internal plaster 15mm
U = 0.71 w/ m2 . cº

-: )7( الحالة

1. External cement plaster 20mm
2. Expanded polystyrene 60mm
3. Thermo stone block 200mm
4. internal plaster 15mm
U = 0.311 w/ m2 . cº

13

العزل الحراري لمواد البناء

 - 8النتا ج والمنابشة
يت ح ما خعل النتا ج صآي الحالآة ربآم ( )1إا اعنتقاليآة الحراريآة لرآدار
خارري مبني ةالبلوم افسمنتي له انتقالية حراريآة باليآة رآدا U = 2.39 w/ m2 . cº
وهآآا القيمآآة هآآي صآآي وابآآع افمآآر خمسآآة ا آآعاف بيمآآة اعنتقاليآآة الحراريآآة المقآآررة
لموا فا الدول الخليرية والتي تتوا صيأا الظروف المناخية مشآابأة الآى حآد كبيآر
ظآآروف المنآآاق القاسآآية صآآي الع آراق (مآآع صآآارق الرهوةآآة ) .ويعح آ الآآم رليآآا بنآآد
حساب " البروصاي الحراري" للردار  ,صلو اصتر نا اا دررة الحرارة الخاررية صآي نشآأر
ال آآي

(تمآآوز -اب) هآآي  55دررآآة م ويآآة صآآاا الحمايآآة التآآي يوصرهآآا هآآاا الرآآدار ع

تتعدى  5دررا م وية.
ولتا بند و ع هةقة ما البولسآتريا الممآدد ةسآمم 6سآم كمآا صآي الحالآة
( )2صاا الو ع يتاير وةشك كبيآر ونح آ بلآى بيمآة انتقاليآة حراريآة مقآدارها =U
 0.431وهآآا القيمآآة تتواصآآف ةشآآك ريآآد مآآع الموا آآفا الخليريآآة  ,وتآآنعكس هآآا
القيمآآة بلآآى "البروصاي آ الح آراري" للرآآدار ةحي آ اننآآا نح آ بلآآى دررآآة ح آرارة للرآآدار
الآآداخلي مقآآدارها  31دررآآة م ويآآة .كمآآا اا الآآم يعنآآي اي آآا انآآه يمكآآا بآآزل الرآآدراا
الحالية القا مة للدور والمةاني ةا آاصة بن آر بآزل حآراري مآا البولسآتر يآا الممآدد
بتثبيته بلى الرآدار الخآارري  ,ويمكآا اا يآتم الآم مآا خآعل تثبيآ هةقآة مآا مونآة
اعسآآمن او ةآآعر السآآيراميم بلآآى الورآآه الخآآارري لأآآاا العآآازل ومآآا ثآآم تثبي آ الآآم
ميكانيكيا وبأا الهريقة نح

بلى هريقة بزل للردراا القا مآة تتواصآف والموا آفا

الخليريآآة .صآآي الحالآآة( )3تآآم حسآآاب مقآآدار اعنتقاليآآة الحراريآآة لرآآدار تآآم بنآآاء مآآا
الهآابوق وةآالر م مآا اننآا ح آلنا بلآى بيمآة لعنتقاليآة الحراريآة مقآدارها w/ m2 . cº
 1.86وها القيمة هي اص

ما بيمة اعنتقالية الحرارية للردار ربم()1والمبني ببلوم
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اعسمن ولتنأا مازالآ باليآة وخآار نهآاق الموا آفة.ولالم تآم ا آاصة بن آر بآزل
ما البولستريا وةسآمم 6سآم لتآ مآا الهآابوق الم آمد والمثقآب وصآي كلتآا الحآالتيا
ح آآلنا بلآآى بآآيم ريآآدة لعنتقاليآآة الحراريآآة تتواصآآف والموا آآفة الخليريآآة ,ولآآم يآآإثر
الهابوق المثقب ايراةا صي الحالة ربآم ( )5اع بلآيع بلآى اعنتقاليآة الحراريآة ةالمقارنآة
مع الهابوق التام .
صي الحالة ربآم ( )6استع آنا بآا بلآوم الخرسآانة ببلوكآة مآا الثرموسآتوا
وهنآآا ح آآلنا بلآآى اص آ بيمآآة مو آآلية حراريآآة بلآآى اعهآآعق بآآدوا بولسآآتريا وهآآاا
متوبع ولتا ها القيمة ( )0.71 w/ m2 . cºمازال خار نهاق الموا آفا الخليريآة
وبو ع هةقة ما البولستريا ةسمم 6سم وكما صي الحاع الساةقة صاننا نح آ بلآى
بيمة انتقالية حرارية ريدة ردا مقدارها

U=0.311w / m2 . cº

بند مقارنة النتا ج لعنتقالية الحرارية للحالة ربم( )1مع مانشر ما بب
معأد "صراوا هوصر" اعلماني ) (9الردول ربم()2يتبيا اا هنالم صربا صي بيم اعنتقالية
الحرارية ةالمقارنة مع ماتم التو

اليه صي حساب الحالة ربم ( )1صقد نبهى الم در

الماكور بيمة لعنتقالية الحرارية مقدارها
حسابأا  2.39ويررع الم الى معهيا
حساب المو لية ما بب

المعأد

 U=2.70وهي نبلى ما القيمة التي تم
المو لية الحرارية لبلوكة الخرسانة حي
λ =1.,2

تم

لبلوكة ما الخرسانة كثاصتأا

2200كام/م 3صي حيا تم اخا المو لية صي حساب الحالة ربم( )1اب ما الم ولالم
تم ابتماد بيمة المو لية λ =0.96

ما نهاق ردول المو لية للمواد.
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 -9اعستنتارا
 .1يمكآآا بآآزل الرآآدراا للآآدور والمةآآاني القا مآآة بإ آآاصة بن آآر بآآزل ح آراري مآآا
البولسآآآتريا وةسآآآمم 6سآآآم مآآآا الرأآآآة الخارريآآآة للرآآآدار لي آآآةح متواصقآآآا مآآآع
الموا آآفة الخليريآآة ,نمآآا ةالنسآآةة للرآآدراا التآآي سآآيتم إنشآآاءها صمآآا الممكآآا
إ اصة هةقة البولستريا بيا الردار الداخلي والخارري لتي يحتفض الردار ما
الداخ ةسعة حرارية حرمية بالية.
 .2الرآآآدار المعآآآزول حراريآآآا يآآآوصر صآآآارق صآآآي التآآآدر الحآآآراري بآآآيا ورأآآآي الرآآآدار
الداخلي والخارري مقدار  24دررة م وية.
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 -10اعشكال والرداول

شك ( -:)1الهوب الفخاري وتظأر صيه الرسور الحرارية ما خعل الهوب نفسه كما
تظأر ما خعل المادة الراةهة (المونة)

شك ( -:)2الهوب افسمنتي وتظأر صيه الرسور الحرارية ما خعل المادة الراةهة
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)) افنتقالية الحرارية حسب معأد ((صراوا هوصر-:)2( ردول
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. يمث بيم المو لية الحرارية لمواد مختلفة-:) 3(ردول
Material
λ(kj/mhc0)
1)plastic foam
0.113
(polystyrene polyurethane)
2) glass wool
0.147
3)stone wool
0.168
4)glass foam
5) foamed limestone
0.461-1.32
(thermostone)
6)wood
0.503-0.75
7)concrete foam
0.838-1.257
8)plaster cast(sheets)
1.676
9)sand(loose)
2.095
10)glass
2.933
11)solid bricks
2.849
12)perforated bricks
1.886

λ(w/mc0)

0.03-0.036

0.038
0.04
0.051
0.11-0.32

0.12-0.18
0.2-0.3
0.40
0.51
0.71
0.69
0.46
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13)solid sand-lime stone
3.562
14)cement plaster
3.303
15)concrete blocks
3.94-5.66
16)non porous gravel/stone
12.57
17)porous natural stone
8.38
18)high dense natural stone
12.57
19) iron
_____
20)aluminum
_____
21) copper
_____

0.86
0.80
0.96-1.38
3.06
2.04
3.06
50
200
380
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Thermal insulation of building materials
ABSTRACT- Iraq is belong one of three areas in the world,
with the highest temperature in summer.But normal wall and
roof constructions in Iraq are often without any thermal
insulations.The aim of this paper is to calculate the thermal
resistance and thermal transmittance of usual Iraqi wall
construction. This calculations depends on the thermal
conductivity ( λ ) of different materials .Those calculations
were compared with insulated wall construction values.
As insulation material is a layer of expanded polystyrene
(EPS) or extruded polystyrene (XPS) used in the calculations.
The adding of this layer reduce the U-value for the
construction to 0.431 W/m 2 .c 0
The result shows, That a wall construction consist of
concrete hollow block-2chamber with 20mm external and
15mm internal plaster having U-value of 2.39 W/m 2 .c 0 .
This value is faraway from the U-value of ≤0.5 W/m 2 .c 0 as
standard value by countries with extremely hot summer.
Key words:-Thermal conductivity ( λ ),Thermal transmittance
(U),Thermal resistance(R) ,Expanded polystyrene (EPS)
Extruded polystyrene (XPS).
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