
للمبانى العزل الحرارى    

Thermal insulation 

 مقدمة

طور االنسان معالجاتة للضروف البيئية المحيطة به من خالل التجارب الطويلة و المستمرة فى ممارسة 

البناء فاستطاع ان يتعرف على خصائص مواد البناء فصار يستخدمها باقصى فعالية لتلبية احتياجاته و 

بالنظر الى .فمن العيوب الريئيسية فى المبانى الخرسانية رداءة سلوكها و تصرفها الحرارى  .متطلباته

فى المدن ذات الطبيعة الحارة فالمالحظ ارتفاع استهالك الكهرباء فى فصل  .طبيعة المناخ و شدة الحرارة

. س الصحيحفى المدن ذات  الطبيعة الباردة نجد ان العك .الصيف بمقدار الضعف عن فصل الشتاء    

تخفيف االستهالك الكهربائي من هنا يجب علينا التفكير فى ما يمكن التحكم به على المستوى الفردي  لو  

 في التكييف من خالل

. للمبانى السكنية اختيار االلوان الخارجية المناسبة- ١  

.اتجاه المبنى و توزيع الفتحات و مساحتها و معالجتها - ٢  

.االسقف المعرضة لالجواء و الضروف المناخية الخارجيةعزل الجدران و  - ٣  

.معزولة حراريااختيار النوافذ و ابواب  - ٤  

   

 

:تعريف العزل الحرارى  للمبانى  

ان معنى العزل الحرارى هو الحد من التسرب الحرارة من خارج المبنى الى داخله صيفا و 

الى المبنى و التى من / من داخاه الى خارجه شتاء و يمكن تقسيم تسرب الحرارة من

درجة ) ٢٥(المفروض ازاحتها باستعمال اجهزة التكييف للحفاظ على درجة الحرارة بقدر 

الى ثالثة انواع .مئوية   



. الحرارة التي تتسرب عبر الجدران و االسقف -١  

.خالل النوافذ الحرارة التي تتسرب من-٢  

زالحرارة المتنقلة عبر فتحات التهوية-٣  

فالحرارة التي تتسرب عبر الجدران و االسقف في ايام الصيف تمثل القسم االعظم من 

في دراسة و %) ٧٠- %٦٠( الحرارة المواد ازاحتها باجهزة التكييف و تقدر نسبتها بحوالي

 تذهب  من الطاقة الكهربائية المستهلكة فى الصيف%) ٦٦(على احد المبانى وجد ان نسبة 

  .لتبريد المبنى 

 

:طرق انتقال الحرارة  

 CONDUCTION التوصيل الحرارى -١ :                      

وال يمكن ان ترتفع درجة و يتم انتقال الحرارة خالل المادة من الوجه البارد بمعدل الثابت 

الحرارة للوجه البارد اكثر من المصدر االساسي له والقدرة على التوصيل ترجع الى سرعة 

من مادة الى اخرى فعلى سبيل المثال  قدرة انتقال  انتقال الحرارة خالل المادة و تختلف

الفلين او الصوف الحرارة فى مادة الحديد عالية اذا ما قورنت بالمواد العازلة للحرارة مثل 

.المعدنى فهي بطئية جدا  

 CONVECTION الحمل الحرارى-٢  



ويتم بانتقال الحرارة بواسطة الهواء بها حيث تنتقل الجزيئات الغاز او السائل من المناطق 

الساخنة الى المناطق الباردة حاملة الطاقة الحرارية معهاو يتصادم الجزيئات السخنة مع 

. خالل المادة فى الحمل الطبيعيالباردة تنتشر الحرارة   

 RADIATION االشعاع الحرارى-٣  

تنتقل بها  و يتم بانتقال الحرارة باالشعاع اليتطلب وسيط او حركة هواء و هى الطريقة التى

حرارة الشمس الى االرض فنجد ان الحرارة تنقل من المصدر الساخن الى المكان االقل 

للحد من انتقال الحرارة يجب عزل المبانى بفرض حمايتها من الحرارة المفقودة فى  .برودة 

من الحرارة %) ٢٥(فنجد ان حوالى  .فصل الشتاء و الحرارة المكتسبة فى فصل الصيف

اخرى تتسرب %) ٢٥(تتسرب خالل شقوق و فتحات شبابيك و ابواب المبنى و ان حوالى 

.خالل اسقف و حوائط المبنى  

انتقال الحرارة اساسا في حوائط المبنى بطريقة التوصيل الحرارة و تعتمد كمية انتقال  و يتم

:الحرارة على العوامل االتية  

.فرق درجات الحرارة بين سطحي الحائط_١  

.سمك الحائط_٢  

.مساحة االسطح المعرضة للحرارة_٣  

.الفترة الزمنية للمسار الحرارى_٤  

.معدل التوصيل الحرارى للمادة_٥  

.العوامل الموءثرة فى مسار الحرارة_٦  



.الحمل الحراري و االشعاع من اهم الطرق في نقل الحرارة خالل مواد البناء يعتبر  

 

 

 االختيار االمثل للعزل الحرارى

تتواجد انواع كثيرة من مواد العزل الحرارى باالسواق المحلية اال انها تختلف من مادة الى 

االنتقال الحرارى حيث يعتبر بعضها من المواد التى تعني  مادة اخرى بالنسبة الى معامل

لذا فانه من . بالغرض المطلوب من العزل الحراري و البعض االخر ال يصل الحد االدنى

الضرورة اخذ راي المكاتب الهندسية االستشارية المصممة و ينصح عند استعمال المواد 

:العازلة مراعتها لبعض الخصائص  

كفاءة عزل عالية طويلة االمدان تكون ذات -١  

مقاومة للرطوبة و التسرب_٢  

مقاومة للتأكل_٣  

قليلة القابلية للتمدد و التقلص-٤  

 

 مزايا استخدام العزل الحراري

يخفض من استهالك الطاقة الكهربائية-١  

احتفاظ المبنى بدرجة الحرارة المناسبة لمدة طويلة_٢  



يزيد من مستوى الراحة لسكان المبنى_٣  

يحمي مواد البناء المستخدمة في المنشأت من تاثير التغير فى درجات الحرارة _٤  

يحمي االثاث داخل المبنى_٥  

.يحد من التلوث البئيى و االنبعاث الحرارى_٦  

 تقسيم المواد العازلة بصورة اساسية الى نوعين رئيسيين

.عوازل الجدران واالسقف و االرضيات_١  

.عوازل االبواب و النوافذ_٢  

اما االشكال التي توجد عليها المواد العازلة  اما بشكل مسحوق او حبيبات تصب عادة بين 

 الحوائط او فى اي فراغ مغلق

. او بشكل لفات او لباد تثبت عادة بمسامير كاصوف الزجاجي و الصخري و رقائق االلمنيوم

ترش في او  او بشكل الواح مثل بولي يورثين او بولي ستايرين  او بشكل سائل تصب او

.على مكان المطلوب  

 

 هناك بعض مواد العزل الحرارى للجدران

.يستخدم على شكل الواح في الحوائط التي تحتاج الى العزل: الفلين_١  

يتكون منصوف صخري ممزوج مع قطع صغيرة من الخشب مع مادة :الفلين الصخري_٢

.اسفلتية غالبا  



عن طريق عكس الحرارة عن الوجه العاكس  حيث يتم فيها العزل: مواد العاكسة العازلة_٣

.و من هذه العواكس االلمنيوم و صفائح الفوالذ و الورق العاكس و الدهان العاكس  

حيث تشكل على هئية الواح من طبقتين او ثالث : الواح بولي كاربونيت المعوجة _٤

.طبقات  

هوائية مصنوعة من تتكون من طبقتين من االلمنيوم العاكس بينها فقاعات ال: استروفيل_٥

.مادة بولي اثيلين و تفوم هذه المادة بعكس اشعة الشمس عن المبنى  

وهي عبارة عن صخور بركانية بيضاء اللون و يعتبر من افضل العوازل :    بيراليت_٦

كما انه يعتبر عازل جيد للصوت و يعطي السطح مقاوم كبيرة للحرائق و  .للمباني السكنية

يستخدم لعزل االسقف و الجدران و االرضيات على سبيل المثال استخدم فى منازل و شقق 

.قرية المانية و شقق كاردن ستي فى مدينة السليمانية  

 

:هناك بعض المواد العازلة التي تستخدم لواجهات المباني منها  

الواح مصنوعة من راتنجات البولستر المقوى بااللياف الزجاجية و حشوات المعدنية و :١

هي مركبات قوية و مقاوم للماء بطبقة من الكرانيت المعدني من الوان المختلفة بتغير لونها 

.تبعا لالنارة و الضوء الخارجى اثنا النهار  

للعفن و الصدمات و التقلبات الجوية الواح من االسمنت المقوى بااللياف الزجاجية مقاوم :٢

.قاسبتثبت افقيا او عاموديا و متوفرة بسطح ناعم او خشن يشبه الخشب مدهونة م  

نظام تكسية ذاتى التنظيف يتكون من مقاطع من سبائك االلمنيوم تركب افقيا باتجاه معاكس :٣

.للرياح و المطر  



-:زل الحراريتي يجب مراعاتها عندتثبيت العااالجرأت اوالخطوات ال  

_:عند عمل او تثبيت عازل الحرارة في المنشاَ لتاليةط اقانيجب مراعاة ال  

.يجب خزنها في اماكن جافة وتجنب تمزقها اوثقبها-١  

.المياة بتغطية سطح المادة العازلة من الجانبين وحفظها من الرطوبة وتسر-٢  

.تجنب تهشم المادة عند البناء اوعند التركيب-٣  

).مواد دهنية(المادة نظيفة وخالية من الغباراو الشحوم)وجوة(حجميع اسطان تكون -٤  

ان تكون االماكن التي ستوضع فيها اوعليها المادة العازلة نظيفة وخالية من البروزات او -٥

.التخسفات  

.تقليل تكاثف بخارالماءلوسيلة جيدة ) تهوية المباني(اهمية-٦  

:االنشائية ويتم ذلكسور الحرارية في العناصر جمعالجة ال-٧  

).١(انظر شكل رقم...ضياتمواضع التقاء الجدران الخارجية بااالر.  

).٢(انظر شكل رقم... ...مواضع التقاء الجدران الخارجية بالسقف.  

).٣(انظر شكل رقم...زوايا االعمدة المسلحة واعمدة التقوية في الجدران الخارجية .  

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 االستنتاج

يشمل االرضيات و الجدران و االسقف  )الحرارى للمباني العزل(نلخص موضوع البحث 

انه مفيد في تخفيض الطاقة   .ففي هذا البحث عالجنا عدة طرق للعزل الحرارى للجدران

حيث اثبتت التجارب ان تطبيق العزل الحرارى في المبانى السكنية و المنشات  الكهربائية

%.٤٠الطاقة الكهربائية بمعدل تص الى  الحكومية و التجارية و الصناعية يقلل من استهالك  

احتفاظ المبنى بدرجة الحرارة المناسبة لمدة الطويلة دون الحاجة الى تشغيل اجهزة التكيف 

. مما يقلل من التاثير الصحي و النفسي على االنسان  

 

   

 

 

 

...............................المراجع   

عبداللطيف البقرى.د           كتاب االنشاء و االنهيار               :   

مهندس خالد ابو مور .كتاب الهندسة االنشائية                           د:   

على طالب جاسم حسن .صفات و خصائص مواد البناء                   د:   

محمد البرادعى .العزل الحرارى                                   د :   

 



 

   

 

 

 

الحرارى للمبانىالعزل   

  THERMAL INSULATION 

 

 

 

                              اعداد

احمد حكيم. م            


