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مقدمة
.العازل احلراري خيار عملي أول لتحقيق اإلستخدام األمثل للطاقة يف املباين•

.  تربز أمهيته  يف املباين املقامة يف األجواء القاسية مثل دول اخلليج العريب •

.  أكرب قطاع الستهالك الطاقة يف اململكة هو قطاع املباين  •

الترشيد• معايري من األدىن احلد إىل حالياً القائمة املباين من كثري .تفتقر كثري من املباين القائمة حاليا إىل احلد األدىن من معايري الترشيد تفتقر



ماهي فوائد استخدام العزل احلراري يف املباين؟

.البقرة: ١٤١” وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني“: مبدأ ديين•
.الفرقان:٦٧” والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما“

اقتصادية• تتجاوز:فوائد ال عادة احلراري العزل إنشاء%٥تكلفة تكلفة من من تكلفة إنشاء  % تكلفة العزل احلراري عادة ال تتجاوز:فوائد اقتصادية
.املبىن

فوائد بيئية•
يمصلحة وطنية عامة• و



ماهي فوائد استخدام العزل احلراري يف املباين؟

مباين ذات راحة حرارية•
عزل الصوت•
وحمتوياته• املبىن هيكل عل احملافظة على هيكل املبىن وحمتوياتهاحملافظة
التقليل من تكثف خبار املاء على األسطح  •
احلد من انتشار احلريق•



ماهي أنواع املباين من الناحية احلرارية؟

-Internal Load Dominated(مباين ذات هيمنة محل حراري داخلي   •
ILDا ال املك ا امل ل ILD(:مثل املباين املكتبية والتجارية

-Skin Load(مباين ذات هيمنة محل حراري خارجي • SLD Dominated:( 
ة ك ال اين امل مثل املباين السكنيةثل



ما هو العازل احلراري ؟

استخدامها عند واليت املواد من جمموعة أو مادة عن عبارة احلراري العازل احلراري عبارة عن مادة أو جمموعة من املواد واليت عند استخدامها  العازل
بالشكل الصحيح تساهم يف احلد من انتقال احلرارة بواسطة النقل املباشر  

آخ إىل ط حم اع اإلش ل .واحلمل واإلشعاع من حميط إىل آخراحل



كيف تتم عملية العزل احلراري؟

تعمل معظم مواد العزل احلراري نتيجة الفراغات اهلوائية يف اخلالليا الصغرية  
وبالتايل فإن فائدة العزل تتم من خالل هذه  . املغلقة املكونة للمادة العازلة نو م ز يل و

.  الفراغات اهلوائية الصغرية أكثر من املادة نفسها



ما هي أنواع العزل احلراري املوجودة؟

: عضوية غري مواد .١
.وغريمهاالصخريوالصوف الليفي،الزجاج:مثلليفيةمواد
واملنتجاتالفريموكواليتالبرياليت،الكالسيوم، سيليكات:مثلخلويةمواد يلويو ييومي يبري و و وري

.السرياميكية



ما هي أنواع العزل احلراري املوجودة؟

: عضوية مواد .٢
.اللباخلشب،القطن،السليلوز،:مثلليفيةمواد•
نيبويليرينبويللويو  والبوليمرزيوريثني، البويلإيثيلني،البويلستايرين، البويلاملطاط،:مثلخلويةمواد• ي نيبويلإي رزيوري ي بو و

.احلراري اإلشعاع انتقال من احلد على تساعد واليت القصدير مثل . األخرى

 املعدنيةالشرائح.٣



ما هي أشكال مواد العزل احلراري؟

.الصخري والصوف الليفي الزجاج مثل مطوية أو مفرودة مرنة قطع•
.والفريموكيواليتالبرياليتمثلسائبةحبيبات•
.يوريثنيوالبويلإيثيلنيوالبويل ستايرينالبويلمثلمقواةألواح• ح نويللوو ويلر ويلو وو
.البوليويرثني مثل املوقع يف رشها ميكن سائبة مواد•

ا لكاأأل ةال طةأذااقائ ةل ا اخل .اخلرسانةمعخملوطةأوبذااقائمةالبلكمنوحداتأوألواح•
.القصديررقائقمثللإلشعاععاكسةمواد•



مواصفات األداء لعدد من مواد العزل احلراري
الكثافةاملادةالشكل

)٣م/كجم(
معامل  

التوصيل  
احلراري

.)د.  ٢م/وات(

مقاومة  
احلريق

القدرة على  
العزل املائي

  %)
إمتصاص  
)املاء

القدرة  
على منع  
تسرب  
اهلواء

مقاومة  
أشعة  
الشمس

درجة  
حرارة  
التحمل

درجة  (
.)م

القدرة على  التحمل والبقاء
إمتصاص  
الصوت

التكلفة  
بالنسبة  
للمقاومة  
احلرارية

التطبيقاتاملخاطر الصحية

فقطن لل 12ل 560 قاإىل4ا04 الاغايلتقل ا احل ف ا ق األ ط ا احل قطع : مرن
أو لفات

الزجاج الليفي
رمل وبقايا زجاج  (

)مستعمل

12-560.04-
0.033

ضعيفجيد
مقبول

)بواجهة(

ضعيف
مقبول

)بواجهة(

إىل4-ممتاز
260o

تقل مقاومته
احلرارية مع  
الضغط

مواد مثبة (غري عضوي منخفضعايل
يصدر غبار  ).  عضوية

مؤذي أثناء التركيب  

احلوائط واألسقف اوفة، احلواجز، البيوت 
اجلاهزة، األسطح غري املستوية، جماري اهلواء، 

.يتوقع هبوط املادة مع الوقت. واألنابيب

الصوف الصخري
)أحجار طبيعية(

ضعيفضعيفممتاز40-2000.037
مقبول

)بواجهة(

 240-  ممتاز
إىل

800o

تقل مقاومته  
احلرارية مع  
الضغط

مواد مثبة (غري عضوي منخفضعايل جدا
يصدر غبار  ) .  عضوية

مؤذي أثناء التركيب

احلوائط واألسقف اوفة، احلواجز، البيوت 
اجلاهزة، األسطح غري املستوية، جماري اهلواء، 

.يتوقع هبوط املادة مع الوقت.واألنابيب يب)بواجهة( ر ي بيبؤ وو ع بو ع و ي

     40-جيدجيدجيدضعيف400.041-35بويل إيثيلني
90إىل

تقل مقاومته  
احلرارية مع مرور  

الوقت

يصدر . (عضوي منخفض
)غازات سامة

األسقف ، املستودعات ، اللف، حتت السجاد ،  
.  وصالت التمدد

حبيبات 
:  سائبة

الزجاج الليفي
مفتوحة( )خاليا

10-480.038-
0.030

جيد  
جدا

ضعيف
من%١(

إىل  4-ممتازضعيف
260o

تقل مقاومته  
احلرارية مع  

مواد مثبة (غري عضوي منخفضعايل
يصدر غبار  ) .  عضوية

إضافة مواد  . فراغات احلوائط  وحول الفتحات
. الصقة يساعد على احلد من تسرب اهلواء  ب

للتعبئة أو  
الصب

)خاليا مفتوحة(
مؤذي أثناء التركيبالرطوبة والضغط)الوزن

ن ى

الصوف الصخري
)خاليا مفتوحة(

ضعيفممتاز0.040
من  % ١(

)الوزن

   240-ممتازضعيف
إىل

800o

تقل مقاومته  
احلرارية مع  
الرطوبة والضغط

مواد مثبة (غري عضوي منخفضعايل جدا
، ) عضوية

ذي أثناء }يصدر غبار م
التركيب

فراغات احلوائط  

السيليلوز
)بقايا ورق مستخدم(

24-360.054-
0.046

جيد  
جدا

مضاف (
مواد مقاومة  
)للحريق

ضعيف
)٢٠- ٥  %

)من الوزن

تقل مقاومته  80oجيدضعيف
احلرارية مع  
الرطوبة والضغط

يصدر غبار  . عضوي منخفضمنخفض
ذي أثناء التركيب}م

يضخ يف فراغات احلوائط   

لتعبئة الفراغات أو اخللط مع اإلمسنت يف احلوائط، غري عضويعايلمنخفضجيد760oجيدجيدمقبولممتاز0.04-1760.06-32برياليت ي بري
)حجر بركاين طبيعي(

ووييلضيييبوز يف إل ع و
. األسطح، أو اللياسة 

-1300.068-64فريموكيواليت
0.063

ضعيفممتاز
)جيف ببطء(

يصب يف فراغات احلوائط واألسطح والبلك  غري عضويعايلمنخفضجيد1315oجيدجيد
. اوف 



الكثافةاملادةالشكل
٣م/كجم(

(

معامل  
التوصيل  
احلراري

.  ٢م/وات(
.)د

مقاومة  
احلريق

القدرة  
على العزل  
املائي
  %)

إمتصاص  
)املاء

القدرة  
على منع  
تسرب  
اهلواء

مقاومة  
أشعة  
الشمس

درجة  
حرارة  
التحمل

.)درجة م(

التحمل  
والبقاء

القدرة  
على  
إمتصاص  
الصوت

التكلفة  
بالنسبة  
للمقاومة  
احلرارية

املخاطر 
الصحية

التطبيقات

الزجاج الليفيألواح مقواة
)خاليا مفتوحة(

24-1120.035-
0.032

جيدجيد
0.2%

إىل 4-ممتازجيد
350o

أقوى من  
الشكل  املرن

مواد (غري عضويمتوسطمتوسط
)مثبتة عضوية

.  الفراغات احلائطية، األسطح، والبيوت اجلاهزة

البويل ستايرين املبثوق
مغلقة( خباليا )ألواح

16-350.038-
0.037

جيدضعيف
(1 0-

تقل  100oضعيفجيد
مقاومته

أألقل ضمن  منخفض
أأللواح

يستخدم غاز  (عضوي 
)  البنتان يف الفراغات

جيب تغطيتة للحماية من  . احلوائط،األسطح، واألرضيات
.احلريق والعوامل اجلوية اخلارجية 1.0))ألواح خباليا مغلقة(

احلرارية مع  (2.5%
مرور 
الوقت

ح
املقواة

ليف

البويل ستايرين 
املضغوط
لق ا ال ا أل

26-450.032-
0.030

ممتازضعيف
(0.2-
1.0%)

تقل  100oضعيفجيد جدا
مقاومته  
احلرارية مع

يستخدم غاز  (عضوي عايلمنخفض
اهليدروفلوروكابون يف  
)  الفراغات

جيب  . احلوائط، األسطح، حميط األرضيات، القبو، والقواعد
تغطيته للحماية من احلريق والعوامل اجلوية اخلارجية

ع(%1.0)ألواح خباليا مغلقة( ر
مرور 
الوقت

)ر

بويل يوريثني
)ألواح خباليا مغلقة(

جيدضعيف40-550.023
(0.5-

1.5%)

تقل  95oضعيفممتاز
مقاومته  

احلرارية مع  
مرور

يستخدم غاز  (عضوي عايلمنخفض
الكلوروفلوروكربون  
)  يف الفراغات

جيب تغطيته للحماية من احلريق  . احلوائط واألسطح
والعوامل اجلوية اخلارجية

رور
الوقت

برياليت
)حجر بركاين طبيعي(

32-1760.06-
0.04

خرسانة عازلة خفيفة  . بلك للتطبيقات التجارية والصناعيةغري عضويعايلمنخفضعايل760oجيدممتازمقبولممتاز
.  الوزن

كغيليلك ال غ ل ا الاإل ل ثق فريموكيواليت
)معادن طبيعية(

64-1300.068-
0.063

)ثقيل الوزن(اإلستخداملت غري السكنية غري عضويعايلمنخفضعايل جدا1315oجيدممتازجيدممتاز

سيليولوزرش يف املوقع
)بقايا الورق(

24-360.054-
0.046

جيد جداضعيفجيد جدا
مزود مبواد (

)الصقة

إضافات 80oجيد
مقاومة  

للحريق قد 
تسبب صدأ 
ادن لل

يتطلب محاية  . عضوي عايلمنخفض
لتفادي إستنشاق  
.  الذرات املتطايرة

يتطلب  (الفراغات يف األسقف، وغالف املباين اخلشبية 
حيتاج إىل وقت كي جيف قبل إغالقة  ). خربة يف تركيبه

.لتفادي مشاكل الرطوبة

للمعادن

قوالب تصب  
يف املوقع

بويل يوريثني
)قوالب خباليا مغلقة(

دخان  . (عضوي عايلمنخفض95oضعيفممتازجيدضعيف40-550.023
وغازات قد تنتج من  
املواد البالستيكية  
)   القدمية

.  األسطح، الفراغات ، واألسطح اخلشنة وغري املستوية
يصعب التحكم يف اجلودة  ). يتطلب خربة لتركيبة(

حيتاج إىل وقد كي جيف قبل إغالقة  .  والسماكة يف املوقع
.  لتفادي مشاكل الرطوبة

رقائق األملونيوم العاكسةأنظمة عاكسة
شرائح عاكسة يفصلها  (

**)فراغ هوائي

يقلل احلرارة 
املشعة فقط
***

حيد من حرارة الصيف  . األسقف، احلوائط، واألرضيات****عايلممتازممتازممتازجيد
يتم تركيبة حتت السطح  . املكتسبة من خالل السقف

شرائح ورقية، شرائح  (ينتج بأشكال خمتلفة . مباشرة
).  بالستيكية، ورق مقوى، أو فقاعات البويل إيثيلني



مقارنة املقاومة احلرارية ملواد عازلة خمتلفة 

مبثوق ستايرين- بول

بولي يوريثين- قوالب

ممدد بولي ستايرين-

صوف صخري- مرن

زجاج ليفي- ألواح مقواة

مبثوق بولي ستايرين-

صوف صخري- سائب

زجاج ليفي- مرن

زجاج ليفي- سائب

ر ي

لة
از
الع

دة 
ما
ال

فيرمو آيواليت

بيراليت- قوالب صلبة

بولي إيثيلين- مرن

ة 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

بلك خرساني- غير معزول

بلك خرساني معزول- ببولي ستايرين ممدد

وات)  م٢. درجة /  ة   (  المقاومة الحراري



 ماهو دور الكتلة احلرارية ملواد البناء؟

لأ طللحلل لللطمل لكل  الكبرية الفصلية التغرياتذوالطقسذاتاملناطقيفللمبايناحلراريالعازلأمهيةتزيد•
 الصغرية اليومية والتغريات

ً Thermal(احلراريةالكتلةتلعب• Mass(الداخليةاحلرارة موازنة يفمهمادوراًللمباين 
Daily(الكبريةاليوميةاحلراريةالتغرياتذاتاجلافةاحلارةاألجواءيف Temperature

Ranges(. 



ماهي معايري اختيار مادة العزل احلراري يف املباين؟

  احلراري األداء١.
حلمل احلراريةاملقاومة•

.احلرارية املقاومة معامل مقدار –
.للحرارةمقاومتهامقابلاملادةمسك–
.للحرارةمقاومتهامقابلاملادةكثافة–
. احلرارية مقاومتها مقابل التشغيلية احلرارة نطاق –

احلراريالتجسري• ريري ر
  .واحلوائط السقف حول احلراري العازل تواصل مدى –

ة د limited(التأطحمد framing( limited(التأطريحمدودية– framing(.



ماهي معايري اختيار مادة العزل احلراري يف املباين؟

يةالكتلة• ا احل احلراريةالكتلة•
thermal( احلراري املخزون من االستفادة مدى – storage( املادة كتلة يف.  

أك   .البناء مادةخاللمنللحرارةالزمنيةالتأجيل فتراتمناإلستفادةإمكانية–



ماهي معايري اختيار مادة العزل احلراري يف املباين؟

  التكلفة .٢
ة ا لكلفةيفال ا كلفةال لال ةقا ةقا ا احل .)احلرارةمقاومةمقابل التكلفة(العازلتكلفةيفالزيادة–

.اإلنشاء يف أعلى جلودة احلاجة نتيجة التكلفة يف الزيادة –
.العمالةتكلفةعلىالتأثري–
.الشرائيةوتكلفتهاالتكييفأجهزةحجمعلىالتأثري–
.)الطاقة احتياجات( للمبىن التشغيلية التكلفة على التأثري –



ماهي معايري اختيار مادة العزل احلراري يف املباين؟

اإلستخدام سهولة .٣
أث• الال لطل ال .العملمتطلباتعلىالتأثري•
.البناء وسرعة سهولة على التأثري•
.واإلستبدالوالصيانة التركيبعمليةسهولةعلىالتأثري•

  )والسالمة الصحة مسائل( البناء قوانني متطلبات .٤
.)السامةأواملؤذيةاألخبرة(الصحيةاألخطار• .)السامة أواملؤذيةاألخبرة(الصحيةاألخطار
.العينني أو للجلد املهيجة املنبعثة الروائح•
ة• ةلالقد ققا احل .احلريقمقاومةعلىالقدرة•
.)الضاغطة القوة الثقل، حتمل على القدرة( البنيوي األستقرار•



ماهي معايري اختيار مادة العزل احلراري يف املباين؟
 التحمل وقوة واملتانة، الدميومة، .٥
.الوقتمعالعازلة للمادةاحلراريةاملقاومةدرجةتغريمدى • رورري وعزر
.)والنفاذية اإلمتصاص( والرطوبة باملياه التأثر مدى •
 .)احلراريوالتمددالتقلص(األبعادإستقرار •
.الوقتمعاإلستكانة •
)التوتريةاإلنثنائية،الضاغطة،(القوىحتملعلالقدرة •
.وغريهاالكيميائيةالتآكلبعواملالتأثرمدى •
)الفطري والنمو العفن( البيولوجية التآكل بعوامل التأثر مدى •

  الصويت العزل .٦
ة الالق الا .الصوتامتصاصعلىالقدرة •

.الصوت عزل على القدرة •



ماهي معايري اختيار مادة العزل احلراري يف املباين؟
 اهلواء إحكام .٧
.اهلواءوتسربالبخارصدعلىالقدرة • ررىر وو
.واألسطح احلوائط تشييد جودة على التأثري •
.واألسقفاحلوائطيفاملوجودةالفتحاتاغالقإحكامعلىالتأثري •
.اهلواءبتسربتسمحللمبىناخلارجي الغالفيفوشقوقثغراتإجيادعدم •

.عليهااحلصولوسهولةاملادةتوفر .٨



  مقارنة أداء مواد العزل احلراري  يف املباين
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  مقارنة أداء مواد العزل احلراري  يف املباين
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  مقارنة أداء مواد العزل احلراري  يف املباين
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  مقارنة أداء مواد العزل احلراري  يف املباين
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 ماهي طرق تركيب العازل احلراري؟
  الداخل إىل العازل تركيب١.

ل• لةجي ةالك ا لللاحل ا ةال لفاخلا لكال لكن.والتلفاخلارجيةالعواملمن للمبىناحلراريةبالكتلةحمميجيعله•
  .اخلارجية احلرارة درجة إىل أقرب املبىن غالف جيعل •
 .أكربأمهيةاملبىن غالفيفواالنكماشللتمددجيعل•
  وما الكهربائية(الداخلية والفتحاتللتقاطعاتنتيجةأكثر حراريةجسوروجودعنهينتج•

.العازلة باملادةتغطيتهاميكنالاليت)شاها
.الشتاءفصليفخاصةاملبىنكتلةيف الكامنةاحلرارةمناالستفادةيقلل•



 ماهي طرق تركيب العازل احلراري؟
اخلارج إىل العازل تركيب .٢
لالطال• فاللاحل ال يالصيف خاللباحلملالطبيعيالتربيديدعم•
.الشتاء خالل الشمس أشعة من الطبيعية التدفئة يدعم •
لكن .داخليااملكتسبةالزائدةاحلرارةوالشمسية احلرارةبتخزيناملبىنلكتلةيسمح•
.اخلارجيةالبيئيةالعواملإىل لتعرضهوالتلفللخدشعرضةجيعله•

:احلائط وسط العازل تركيب .٣
املبىنحائطيفالعازلةللمادةاملتساويالتوزيعإىلتؤدي• املبىنحائطيفالعازلة للمادةاملتساويالتوزيعإىلتؤدي
.السابقتني الطريقتني من لكل والسلبيات اإلجيابيات بني التوازن حتقق •



ماهي الطرق العملية لتركيب العازل احلراري يف املباين ؟

Sandwich(ٍاملزدوجة احلوائط نظام• Wall(
طنظا• ا ةال دن ةأامل اخلش اخلشبيةأواملعدنيةالروابطنظام•
باملسامري التثبيت نظام•
)Adhesives(اللواصقنظام•
Ceiling(األسقفيفاحلواملنظام• Hangers( لم g(يفو g(
Spray( العازلة الرغوة رش نظام• Foam(  الفراغات يف



ماهي الطرق العملية لتركيب العازل احلراري يف املباين ؟

Insulated(املعزول اخلرساين الطابوق نظام• Blocks(
ةظا ا لةاخل ا Iال l t d C t Insulated(العازلةاخلرسانةنظام• Concrete(

احلائطية الفجوات عزل•
Floor(املبىنأرضيةعزل• Slab-on-Grade(



 طرق عزل احلوائط
لياسة داخلية

بلك خرساين

لياسة داخلية
(أو ألواح جبسية)

شبك لياسة
(أو دعامات)

عازل حراري

شبك لياسة

لياسة خارجية

عازل حراري
بلك خرساين

لياسة خارجية

وضع العازل احلراري من اخلارج. ب وضع العازل احلراري من الداخل. أ

لياسة شبك

لياسة داخلية

بلك خرساين

عازل حراري

شبك لياسة
بلك خرساين

وضع العازل احلراري وسط احلائط.  جـ

لياسة خارجية

طرق عزل احلوائط):١٠(شكل 



طرق عزل األسطح واألسقف

عازل مائي

طبقة خارجية
عازل حراري

لياسة داخلية

سطح خرساين

عزل حراري لسطح خرساين. أ

فراغ هوائي

ا ل ا

سطح خرساين
عازل مائي

طبقة خارجية

هوائي فراغ

غشاء (عازل عاكس 
 (أملونيوم

سطح خرساين
عازل مائي

طبقة خارجية

عازل حراري

سقف معلق

عالقات

حائط بلك خرساينوحدة إضاءة

فراغ هوائي
سقف معلق

عالقات
حائط بلك خرساينوحدة إضاءة

طرق عزل األسطح واألسقف):١١(شكل 

مناسب للمباين القائمة( عازل عاكس لسقف معلق. جـعازل حراري لسقف معلق. ب )



طرق عزل األرضيات

حائط خرساين

لياسة داخلية
لياسة داخلية
(أو ألواح جبسية)

عازل حراري

أرضية خرسانية

عازل حراري

أرضية خرسانية
حائط خرساين

عازل مائي

قاعدة خرسانية

عازل مائي
سم حول٦٠ميتد العازل احلراري حوايل

.حميط األرضية

قاعدة خرسانية

ي ز

أل١كل ل ق ط

العزل الخارجي ألرضية خرسانية. ب العزل الداخلي ألرضية خرسانية. أ

طرق عزل األرضيات):١٢(شكل 



 اخلامتة والتوصيات
 .املبين وحوائط أسطح ملكونات املناسبة املعاجلةو باالختيار اإلهتمام ضرورة •
ة• ارأمه اريالعزلمادةاخت ماكةاحل تنيوال طةالبيئيةوالظروفاملبىنلنوعاملناس احمل    .احمليطة البيئية والظروفاملبىنلنوعاملناسبتنيوالسماكة احلراريالعزلمادةاختيارأمهية
. املبىن هيكل يف موقعهو حلراري العازل لتركيب املناسبة الطرق اتباع أمهية •
اة• ةا امحا لأل اال لةاحل الالقا ةلإلش ا ةل اأكاف ةأل .جبسية ألواحأوكافيةبلياسةلإلشتعالالقابلةاحلراريالعزلألواحمحايةمراعاة•
 .املباين يف بالرطوبة التحكم أمهية •

قلفجلأ ق ملفل .بعنايةاملبىنغالفيف والشقوقالفتحاتمجيعمعاجلةأمهية•
 .الرطوبة تراكم منع و الداخلي اهلواء جودة لضمان املبىن هتوية ضرورة •



 اخلامتة والتوصيات

 الكبري ودوره املباين يف احلراري العزل استخدام أمهية على الكفاية فيه مبا التأكيد ميكن وال
ك   حياة يفالبعيداملدى علىاإلقتصاديومردودهللطاقة استخدامهاتكاليفمناحلديف

  يف هام دور اإلنشاء وجودة املبىن يف العازلة املواد تطبيق فيها يتم اليت للطرق أن كما .املبىن
أل   .منهاملرجواحلرارياألداءحتقيق



  


