تأثير تصميم المباني
في توفير االستهالك
تطبيقات العزل الحراري:
ً
هــذه التطبيقــات يمكــن أن تشــمل المبانــي القائمــة حاليــا والتــي ســيتم
إنشــاؤها مســتقب ً
ال:
 -1عزل المباني القائمة حالي ًا:
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
بتركيــب الزجــاج المــزدوج ،والــذي يتمتــع بخاصيــة تقليــل نســب انتقــال
الحــرارة مــن خاللــه ،ويعتبــر عــزل النوافــذ الزجاجيــة مكم ـ ً
ا لعــزل المبنــى
للحصــول علــى العــزل الجيــد والمناســب.
د -عزل األسطح:
يمكــن إضافــة ألــواح مــن البولــي ســتارين أو البولــي يوريثيــن فــوق األســطح
ومــن ثــم وضــع البحــص أو البــاط فوقــه ،كمــا يمكــن اســتخدام البــاط
العــازل (بــاط  +عــازل مــن البولــي ســتارين) بوضعــه مباشــرة فــوق األســطح.
 أنظمة عزل المباني الجديدة: -1الجدران الخارجية:
أ -النظام األول:
وهــو نظــام الجــدار الواحــد المبني من
الطــوب األســمنتي المعــزول بشــريحة
واحــدة مــن مــادة البولــي ســتايرين
المبثــوق أو الممــدد وفــي هــذا النظــام
يوجــد جســور حراريــة ناتجــة عــن
اســتخدام المونــة األســمنتية بيــن
البلــوك أثنــاء التركيــب وعليــه يجــب
اســتخدام اللياســة العازلــة للتقليــل
مــن نســبة التســرب الحــراري.

ب -النظام الثاني:
وهــو النظــام التقليــدي ،ويعتبــر الحــل األكثــر انتشــاراً فــي عــزل الجــدران
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
واألعمــدة والميــدات األرضيــة التــي ال يغطيهــا مــادة عازلــة للحــرارة فــي
الجــدران الخارجيــة.

ج -النظام الثالث:
وهــو نظــام العــزل مــن الخــارج حيــث يتــم تثبيــت العــوازل الحراريــة علــى
الجــدران الخارجيــة للمبنــى بحيــث يتــم تغليفــه تمامــ ًا ثــم يتــم تركيــب
التشــطيبات الخارجيــة مثــل الزجــاج أو حجــر الريــاض أو مــواد ( )STBمــن
الخــارج ،وفــي هــذا النظــام يتــم التغلــب علــى جميــع الجســور الحاريــة ،وهــو
النظــام الوحيــد الــذي يعــزل األعمــدة والجســور والميــدات ويلغــي عملهــا
كجســور حراريــة ،ولكــن يجــب مراعــاة مراجعــة طريقــة تثبيــت مــواد التهويــة
الخارجيــة للمبنــى والتكلفــة اإلجماليــة لهــذا النظــام.

 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 نســبي ًا ،وفــي هــذا النظــام يتعــرض الغشــاء العــازل
للمــاء (العــازل المائــي) إلــى اإلجهــادات الحراريــة المتواصلــة والناتجــة عــن
التفــاوت الكبيــر فــي درجــات الحــرارة بيــن الليــل والنهــار وبيــن فصــول
الســنة المختلفــة والتــي تــؤدي غلــى تمــدد وتقلــص هــذا الغشــاء ممــا
يفقــده مرونتــه وبالتالــي قدرتــه علــى العــزل نتيجــة الجفــاف والتشــقق الــذي
يلحــق بــه ،وفــي هــذا النظــام يتعــرض غشــاء العــازل للمــاء إلــى إجهــادات
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
يصعــب حصرهــا نتيجــة تســرب الميــاه ،وهــذا عوضــ ًا عــن األضــرار التــي
تلحــق بالعــازل الحــراري لوصــول المــاء إليــه.
ب -نظام السطح المقلوب:
والــذي يكــون فيــه العــزل الحــراري فــوق طبقــة العــازل المائــي ،ويقــوم
العــازل الحــراري بحمايــة العــازل المائــي مــن اإلجهــاد الحــراري والتعــرض
لألشــعة فــوق البنفســجية وكذلــك اإلجهــاد الميكانيكــي أثنــاء التركيــب
وبعــده وعليــه زيــد العمــر االفتراضــي لغشــاء العــزل المائــي وبالتالــي
تنخفــض تكاليــف الصيانــة بدرجــة كبيــرة.
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 ( )%0.2بالنســبة للحجــم.

