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 : الملخص

ادة يعد توفير الطاقة من الوقود األحفوري أحد المقاييس الرئيسية لتقييم أداء المباني. يعد عزل غطاء المبنى من أكثر الطرق المعروفة لزي 
  ري كفاءة الطاقة في المباني. هو تقييم استخدام مواد العزل الحراري في زيادة كفاءة الطاقة، من خالل دراسة أنواع مختلفة من العزل الحرا

يمكن وصف البيئة الداخلية للمبنى بأنها واحدة من أهم نقاط الدراسة للمصممين والتي يجب تحقيقها على  وتأثيره على غالف المبنى.  
أعلى مستوى ممكن. في حين أن تحقيق هذا الهدف سيساعد في زيادة إنتاجية الركاب ورضاهم وفوائدهم االقتصادية والعديد من قضايا 

لذلك ، ومن أجل هذه األهمية التي تحظى بتقدير كبير، فقد أصبحت نقطة بحث مثيرة لالهتمام للغاية في المناطق   االستدامة األخرى.
  .النامية

 : المقدمة

يتحكم غالف المبنى )السقف والجدران واألساس والنوافذ واألبواب( في مقدار التبادل الحراري مع البيئة ، وبالتالي في استهالك الطاقة  
٪ من الطاقة الحرارية المنقولة إلى المبنى. وبالتالي ، فإن األداء الحراري  30-25المبنى. ُيزعم أن الجدار الخارجي مسؤول عن  في  

لغالف المبنى هو جانب مهم يحتاج إلى تعزيز من قبل المصممين وشركات تشييد المباني. هذا يعني أساًسا الجسور الحراريةالتي يتجاوز 
٪ من الجدار الخارجي. تحدث السل عندما يكون هناك كسر 80- 50الطبقات المعزولة غير المتصلة والتي قد تمثل    فيها فقد الحرارة

بها جسور حرارية عند   الجدران  أن  الخارجي مع سقف األرضية والعمود ، أي  الجدار  بين  التقاطعات  ، مثل  ناتج عن عدة مواقف 
خرسانية بين الطوابق ، والطابق األرضي ، والسقف ، تعمل التدابير المشتركة ، في تعزيز التقاطعات مع األعمدة الخرسانية ، واأللواح ال

 األداء الحراري لغالف المبنى وتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري ، على زيادة سماكة العزل. 

طاقة مثل العمل الذي يقوم به الراضي ، حيث تقوم العديد من الدراسات بتقييم فوائد زيادة سماكة العزل للجدران واألسطح في تقليل ال
٪. في دراسة أخرى قام بها 23.8  -  17.4تؤدي زيادة سماكة العزل إلى تقليل االستهالك في ظل الظروف المناخية المختلفة بنسبة  

ت ، وأظهرت توفيًرا نفس المؤلف ، تمت مقارنة مظروفين مكونين من مبنيين ، مصنوعان من الخرسانة الخلوية المعقمة وكتلة األسمن
٪ من قبل المبنى السكني على طبقة الجدار التجارية كالمعتاد )كتلة اسمنتية(. حققت دراسات أخرى في نوع العزل وسمكه   7بنسبة  

 وموقعه. ومع ذلك ، فإن تلك الدراسات لم تأخذ في االعتبار تأثير الجسور الحرارية على أداء غالف المبنى واستهالك الطاقة.  

، طرًقا مبسطة لتضمين مساهمة السل. تتناول العديد من   ISO 14683احية أخرى ، اقترحت العديد من المعايير واألكواد ، مثل من ن
 الدراسات الحديثة تأثير الجسر الحراري على الجدار الخارجي للمباني السكنية. على سبيل المثال ، تم تقييم الفلل السكنية بشكل تجريبي

٪ من جدرانها الخارجية كانت غير معزولة. درس المؤلفون تأثير السل على كتلة عازلة متوسطة  53ما يصل إلى  في دبي وذكرت أن  
٪ في الطلب على  42-38٪. أبلغ هوا وفؤاد عن زيادة بنسبة  22.9المستوى ، والتي أظهرت كفاءة أقل من كتلة العزل الخارجية بنسبة  

لمباني السكنية الشاهقة للعديد من المدن المدروسة. في دراسة أخرى أجراها المؤلفون لمبنى  التدفئة بسبب الجسور الحرارية بين طوابق ا 
مبسطة  منخفض االرتفاع في كندا ، كان تأثير الجسر الحراري باستخدام الطريقة الديناميكية ثنائية وثالثية األبعاد أكثر من تأثير الطريقة ال

ير الجسر الحراري على المباني السكنية الشاهقة ذات الجدران المزدوجة وأبلغ عن زيادة ٪. . درس تأث13-8المكافئة( بنسبة    U)قيمة  
٪ في المناخ البارد. أظهر تحليل الجسور الحرارية لجدار اإلطار الخشبي معامل نقل حرارة إجمالي 10.3الطلب على التدفئة بنسبة  
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تحدد معظم األبحاث قيمة مقاومة الجسر الحراري ، ومع ذلك ، يتم مختلف عن القيمة المحددة بواسطة تصنيع األلواح الخشبية. لم  
 تقديمها عادًة كقيمة مئوية.

تشير مراجعة األدبيات أعاله إلى أن تأثير الجسر الحراري يعتمد على نوع هيكل الجدار بما في ذلك نوع الطوب وسماكة الجدار وموقع 
على الجسور الحرارية بين طوابق المباني الشاهقة أو مواقع الجسور الحرارية لهيكل   العزل وسمكه. ومع ذلك ، تركز الدراسات السابقة إما

نوع جدار واحد فقط. هناك العديد من أنواع هياكل األظرف التي تتراوح بين الجدران خفيفة الوزن إلى ثقيلة الوزن. يفتقر العمل السابق 
لى أداء الجسور الحرارية واألغلفة ، خاصة في المناخات الحارة. وبالتالي ، فإنه إلى التأثير الدقيق لهياكل الجدران الخارجية المختلفة ع 

يجعل من الصعب اختيار نوع الجدار المناسب الذي يحتوي على أفضل أداء حراري لغالف المبنى. باإلضافة إلى ذلك ، تلقى تحليل  
 حثين والممارسين في المباني السكنية منخفضة االرتفاع. انتقال الحرارة متعدد األبعاد للجسور الحرارية اهتماًما أقل من البا

مليون مبنى تستهلك نصف طاقة العالم. يتمثل التحدي األكبر الوحيد أمام تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين جودة الهواء  50اليوم أكثر من 
دول النامية دائمًا إلى تحسين استخدام الطاقة  الداخلي واإلدارة المبسطة للمباني في كيفية استخدام بيانات المبنى بشكل فعال. تهدف ال

٪ من إجمالي استهالك الطاقة.  40وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري. يمثل قطاع البناء أكثر من 
ؤثر على الطاقة. أظهرت الدراسات أن  لذلك ، يجب ترشيد استهالك الطاقة للمبنى ، واألداء الحراري للمبنى هو العامل الرئيسي الذي ي

ميجاوات / ساعة ، لذلك ظهرت    100درجة مئوية ينتج عنه استهالك    35زيادة درجة حرارة الهواء الخارجي بمقدار درجة واحدة فوق  
من خالل غالف   الحاجة إلى ترشيد استخدامات الطاقة المستخدمة في المباني. تحسين كفاءة الطاقة للمباني هو تقليل اكتساب الحرارة

 المبنى عن طريق عزل الجدار الداخلي أو الخارجي. 

٪  39٪ من استهالك الطاقة األولية في جميع أنحاء العالم و 36تساهم المباني في التلوث البيئي بشكل كبير ألنها مسؤولة عن حوالي 
٪ في  70٪ على المستوى العالمي وأكثر من  40من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يصل الطلب على الطاقة في المباني السكنية إلى  

 مناطق المناخ الحار ، ويرجع ذلك في الغالب إلى التبريد النشط.

 انشاء المبنى

ال يعتبر العزل العنصر األكثر اهتماًما بأعمال البناء ، ولكنه ضروري ألداء المبنى. بدون عزل كاٍف ، ستفقد أجزاء كبيرة من الطاقة  
و التبريد في المبنى. في حين أن غالبية العزل في المباني مخصص لألغراض الحرارية ، فإن المصطلح ينطبق المستخدمة للتدفئة أ

أيًضا على العزل الصوتي وعزل الحريق وعزل الصدمات )على سبيل المثال لالهتزازات التي تسببها التطبيقات الصناعية(. غالًبا ما يتم 
 لعديد من هذه الوظائف في وقت واحد. اختيار مادة عازلة لقدرتها على أداء ا

 العزل الحراري 

يستخدم العزل الحراري في المباني لتحقيق الراحة الحرارية للمستخدم فهو يقلل من فقدان أو اكتساب الحرارة غير المرغوب فيها ويمكن 
 أن يقلل من استهالك الطاقة ألنظمة التدفئة والتبريد.

لتي تشكل الغالف الحراري للمبنى أو تقلل من انتقال الحرارة ، وعادة ما يتم تقييم كفاءة العزل السائب مواد العزل للبناء هي مواد البناء ا
 من خالل قيمته ، وال يأخذ في االعتبار جودة المبنى أو المستوى المحلي. العوامل البيئية لكل مبنى.
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ة من الهواء إلى الهواء. يؤدي تقليل قيمة المادة أو زيادة سمك يتم تعريف انتقال الحرارة من خالل عنصر من خالل معامل انتقال الحرار 
طبقة العزل إلى انخفاض القيمة. تتكون معامالت نقل الحرارة من جزء حمل وجزء إشعاعي. تظهر آليات نقل الحرارة في االنخفاض في  

 عزل. القيمة مع زيادة سماكة طبقة العزل. يظهر انخفاض في القيمة مع زيادة سماكة طبقة ال

 أنواع العزل الحراري 

هناك العديد من أشكال العزل ، مثل الخفافيش واأللواح الصلبة ورذاذ الرغوة والحشوات السائبة. تختلف قيمة المخزن المؤقت حسب 
بته نوعيته. العزل األفضل سيكلف أكثر ، ولكن على المدى الطويل سيساهم في توفير كبير للطاقة يمكن تصنيف العزل من خالل تركي
لية(  )المواد الطبيعية أو االصطناعية( ، والشكل )رغوة الرش ، واأللواح( ، والمساهمة الهيكلية )أشكال الخرسانة العازلة ، واأللواح الهيك
 . ، وباالت القش( ، والوضع الوظيفي ، واإلشعاعي ، والحمل الحراري( ، ومقاومة انتقال الحرارة ، والتأثيرات البيئية ، وأكثر من ذلك

يمكن تقسيم مواد العزل إلى مواد عضوية ومواد غير عضوية ومواد مجتمعة ومواد تكنولوجية جديدة. يظهر تصنيف المواد العازلة ،  
  ، يوريثان  للبولي  الصلبة  )الرغوة  االصطناعية  والمواد  الصوف(   ، القطن   ، )الفلين  طبيعية  مواد  إلى  العضوية  المواد  تقسيم  يمكن 

 خصائص المواد العازلة التي تطبق في هذه الدراسة.  البوليسترين(. إظهار

 المواد واألساليب

 ُتظهر عينة من مظروف المبنى مع مواقع الجسور الحرارية األربعة المدروسة عند تقاطعات الجدار 

 )أ( بالطة أرضية وسيطة 

 )ب( بالطة على الدرجة 

 )ج( واألعمدة الخرسانية 

 الحرارية على المجموع)د( تأثير تلك الجسور 

يتم فحص مقاومة غالف المبنى المصنوع من أربعة هياكل مختلفة للجدار الخارجي. هذه األنواع من الجدران عبارة عن طبقتين من 
المعقمة ، ونظام عزل خارجي وإنهاء. يختلف هيكل  الكتل األسمنتية مع عزل بينهما )كالسيكي( ، عمود ومحمل للخرسانة الخلوية 

.  ة وأبعاد كل نوع من أنواع الجدران عن األنواع األخرى. يسرد تفاصيل الجدران الخارجية األربعة المعتبرة واأللواح الخرسانية المختلفةالطبق
×    10×    7.24إلى    3.23كلفن / وات واالنتشار الحراري من    2م    1.883إلى    1.225تتراوح المقاومة الكلية للجدار الخارجي من  

بينما يحتوي الجدار الكالسيكي على طبقة عازلة للحرارة بينهما ، فإن يحتوي على الطبقة الخارجية قبل األسمنت إن  / ثانية.    2م    7
حالة مدروسة ، كما هو موضح في. وتجدر    15الجمع بين الجسور الحرارية األربعة المدروسة وأنواع الجدران األربعة ينتج إجمالي  

ني منخفضة االرتفاع دون استخدام أعمدة خرسانية مسلحة. باإلضافة إلى ذلك ، تم فحص تأثير يستخدم للمبا  AAC-Bاإلشارة إلى أن  
سم( من عازل الستايروبور عند تركيبه في الطبقة الداخلية    5و    2.5موقع العزل وسمكه باستخدام نوع الجدا حيث يتم فحص سماكتين )

ثير نوع الجدار بشكل واضح ، يتم استخدام نفس هيكل األلواح واألعمدة أو الخارجية للجدار )بجانب الجص األسمنتي(. الستكشاف تأ 
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الخرسانية لجميع أنواع الجدران. يتم استخدام الخصائص المدرجة للجدران واأللواح لتحديد خصائص الجسور الحرارية المدروسة. في كل 
حواجز البخار. توجد عادة مقاومة التالمس بين المواد ؛   حالة ، ُيفترض أن تكون المواد متصلة تماًما ، بدون أسمنت ، وال يتم نمذجة

ومع ذلك ، من المتوقع أن تكون مقاومات التالمس مماثلة ألغلفة المبنى األربعة المدروسة. لذلك ، يتم إعطاء هذا االفتراض للتركيز 
 على المقارنة بين أنواع الجدران بدون قيم إزاحة إضافية لمقاومة التالمس. 

 ر الحرارية خصائص الجسو 

الخارجي(. يسرد   المحيط  المبنى والهواء  )للهواء داخل  القياسية  الحرارة  الحراري في ظل ظروف درجة  الجسر  يتم تحديد خصائص 
الخصائص األساسية ألنواع الجسور الحرارية األربعة لهياكل الجدران المختلفة. وتجدر اإلشارة إلى أن حالة الجدار العمودي بها ثالثة 

الداخلية والخارجية للجسور الحرارية تختلف لكل هيكل جدار  هياكل ج دارية ألن الجدار ال يحتوي على أعمدة. نظًرا ألن المساحات 
وتختلف من جسر حراري إلى آخر ، يختلف ترتيب المقاومة الحرارية واالنتشار الحراري والتأخر الزمني والسعة الحرارية لكل نوع من 

كل عام ، تكون أوامر درجة حرارة المدخل ، وتدفق الحرارة الداخلي ، وسعة تدفق الحرارة الداخلية في الترتيب  أنواع الجسور الحرارية. بش
.  العكسي لمقاومات الجسور الحرارية. يشير هذا إلى العالقة العكسية بين تلك المعلمات والمقاومة الحرارية وفًقا لقانون فورييه للتوصيل

الزمنية يعتمد على االنتشار الحراري والسعة الحرارية لكل وحدة مساحة وسمك وهندسة الجسر الحراري.   ومع ذلك ، فإن ترتيب الفترات
ى يعني االنتشار الحراري المنخفض للجسور الحرارية انتقااًل بطيًئا للحرارة عبر الجسر الحراري وبالتالي فاصل زمني كبير. من ناحية أخر 

 تقااًل كبيًرا للحرارة إلى المبنى وبالتالي حمل تبريد كبير.، تعني المقاومة الحرارية الصغيرة ان

٪  60فإن الحد األقصى لالختالفات في المقاومة الحرارية ، والسعة الحرارية ، واالنتشار الحراري بين هياكل الجدران المختلفة هي حوالي  
ك ، فإن السعة الحرارية الكبيرة والمقاومة الحرارية ٪ على التوالي ، مما يدل على ترتيب أهميتها. باإلضافة إلى ذل17٪ ، و  32، و  

  0.071للجسر الحراري تعزز قدرتها على تخفيف درجة حرارة الجسر الحراري حيث تعمل على خفض درجة حرارة الجدار الداخلي إلى  
ق الحراري الداخلي للجسر درجة مئوية للجدار الكالسيكي. أظهرت خصائص الحالة المستقرة أن التدف  0.162درجة مئوية مقارنة بـ  

٪ للجدار. من ناحية 49.0٪ للجدار و  58.1٪ للجدار الكالسيكي و  60.2الحراري أقل من تلك الموجودة في الجدران األخرى بنسبة  
أخرى ، أظهر التحليل التوافقي أن سعة التدفق الحراري للجسور الحرارية للجسور أقل من نصف تلك الخاصة بالجدران الكالسيكية. 
يكون الفاصل الزمني للجسور الحرارية التي تستخدم الجسور الحرارية أقل من ذلك الذي يستخدم الجدار الكالسيكي بمقدار ساعة واحدة 

ساعة. مرة أخرى ، هذا مظهر من مظاهر خصائص الجسر الحراري ألنواع   0.25والجدار بمقدار ساعتين وأعلى من ذلك بمقدار  
 مختلفة من الهياكل.

انات الجسور الحرارية للسقف أن لديها أكبر مقاومة حرارية وانتشار حراري مع سعة حرارية معقولة. تبلغ االختالفات في المقاومة كشفت بي
٪. مرة أخرى ، تباين االنتشار 3.7٪ ،  15.4٪ ،  47.1الحرارية ، السعة الحرارية ، واالنتشار الحراري بين أنواع الجدران المختلفة حوالي  

دود للغاية. وبالتالي ، أشار تحليل الحالة المستقرة إلى أن تدفق الحرارة والتوهين الحراري أفضل من أنواع الجدران األخرى الحراري مح
٪. ويرجع ذلك إلى مقاومتها الحرارية األكبر نسبًيا مقارنة بهياكل الجدران األخرى. من ناحية أخرى ، كشف التحليل 47.0-40.1بنسبة  

تدفق الحراري للجدار الكالسيكي أقل من نصف تلك الخاصة بالجدار الكالسيكي وثلث ذلك من. باإلضافة إلى ذلك التوافقي أن سعة ال
دقيقة ، على    90و    60، فإن التحول الزمني هو أكبر من ذلك بأكثر من ساعة وأقل من تلك الخاصة بالجدران الكالسيكية بمقدار  

 والسعة الحرارية والمقاومة الحرارية على االستجابة الديناميكية للجسور الحرارية للسقف. التوالي. يعكس هذا تأثير االنتشار الحراري 
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 تأثير سماكة العزل وموقعه

لتحليل أسباب األداء الممتاز لهيكل الجدار ، فإنه يخضع لمزيد من التحليل. يشير إلى أن كال من الجدار الكالسيكي والجدران لهما  
سم. والفرق الوحيد بينهما هو أن األول يحتوي على عازل بين طبقات الجدار بينما يحتوي اللوح على    5وبسمك  نفس العزل الحراري  

الخارجي. وبذلك يتم فحص مواقع مختلفة )طبقة داخلية أو خارجية( وسماكات ) الجانب  للعزل    5.0و    2.5طبقة عازلة على  سم( 
يسرد الخصائص الثابتة والديناميكية للجسر الحراري لألرضيات المتوسطة لمواقع  الحراري لحالة الجسر الحراري لألرضيات الوسيطة.  

القياسية. من الواضح أن العزل الحراري على الطبقة الخارجية  وسماكات عزل مختلفة تحت درجات حرارة الهواء الداخلية والخارجية 
ضية والسقف بينما تنقطع الطبقة الداخلية للعزل في العديد من للجدار فعال للغاية ألنه يغطي كال من الطوب والبالطة الخرسانية لألر 

ك المواقع. وبالتالي ، فإن تأثير الجسر الحراري على المباني ذات العزل الداخلي أكثر تميًزا من المباني ذات العزل الخارجي. نتيجة لذل
المستمرة أكبر بكثير من تلك التي تستخدم طبقة العزل   ، فإن المقاومة الحرارية للجسور الحرارية التي تستخدم طبقة العزل الخارجية 

سم يمكن مقارنتها    2.5الداخلية المتقطعة التي ال تغطي أبًدا األلواح الخرسانية. خصائص الجسر الحراري باستخدام العزل الخارجي  
ري الخارجي أو الداخلي ، يتم تحسين سم. باإلضافة إلى ذلك ، مع زيادة سماكة العزل الحرا  5بخصائص استخدام العزل الداخلي بسمك  
 خصائص الجسر الحراري بين الطوابق.

ي  باإلضافة إلى ذلك ، أظهر درجة حرارة الجدار الداخلي وتدفق الحرارة ، على التوالي ، للحاالت األربع المدروسة للعزل الخارجي والداخل
رجة حرارة الجدار الداخلي والتدفق الحراري للجسر الحراري ، في ظل ظروف درجة حرارة المناخ الحار. مرة أخرى ، يمكن مقارنة د

سم. الجسور   5سم مع تلك الموجودة في الجسر الحراري مع العزل الداخلي بسماكة    2.5األرضي البيني مع العزل الخارجي بسماكة  
  26.2درجة حرارة الجدار الداخلي و  سم لها متوسط    2.5و    5سم والعزل الداخلي    2.5و    5الحرارية بين األرضيات مع العزل الخارجي  

جي درجة مئوية مع تدفق حراري داخلي على التوالي. سعة تدفق الحرارة الداخلية المقابلة للحاالت المذكورة. في الختام ، يوفر العزل الخار 
٪ وسعة تدفق الحرارة بحوالي  66سم من الجسر الحراري لألرضيات المتوسطة تدفًقا حرارًيا داخلًيا أقل بحوالي    5غير المنقطع لمسافة  

 ٪ من نفس الجسر الحراري مع عزل داخلي متقطع. هذا يرجع بشكل أساسي إلى التأثير األكبر للجسور الحرارية على العزل. 62

 الخصائص الحرارية لغالف المبنى

نية لألرضيات الوسيطة ، واألرضية  تحتوي مغلفات المبنى على جسور حرارية عند التقاطعات بين الجدران واألعمدة ، واأللواح الخرسا
 ، والسقف ، وما إلى ذلك. تعتبر الهياكل في هذا العمل.  

لى  ُيظهر المقاومة الحرارية لهياكل الجدران األربعة المختبرة ومقاومة الجسر الحراري. يتميز الجسر الحراري للبالطة األرضية بمقاومة أع
خرى. ويالحظ أن هيكل الجدار هو األقل تأثرًا بتأثير الجسور الحرارية المختلفة ، أي أن من الجدران ومقاومة أقل من هياكل الجدران األ

تأثير الجسور الحرارية على الجدار أقل بكثير من الجدران األخرى المختبرة. يتم تنفيذ المقاومات المقدمة ، في ، في المعادالت مع 
 المبنى واألرضيات المختلفة باستخدام هياكل الجدران األربعة المختبرة.   المناطق المقابلة لها لتقييم المقاومة المكافئة لغالف

  يسرد معدل التدفق الحراري لكل درجة )عكس المقاومة الحرارية الكلية( للطوابق المختلفة ومغلف المبنى لكل من الغرفة الصغيرة المختبرة 
المبنى أفضل والعكس صحيح. بالنسبة لكل من الغرفة الصغيرة  والمبنى الكبير نسبًيا. كلما كانت القيمة أصغر كانت خصائص غالف  

والمبنى الكبير ، فإن هيكل الجدار هو األفضل بالنسبة إلى الطابق األرضي مع اختالف هامشي عن الجدار ، حيث يعتبر أفضل هيكل 
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ابق األخير والطابقين اآلخرين لجميع هياكل جدار للطابقين األول واألخير والمبنى بأكمله. لوحظت اختالفات كبيرة في المقاومة بين الط
الجدران ، خاصة بالنسبة للمبنى الكبير. ويرجع ذلك إلى المساحة الكبيرة من بالطة السقف بالنسبة لمساحة جدار الطابق األخير من  

اع الجدران األخرى ، ال سيما  المبنى الكبير مقارنة بمساحة الغرفة الصغيرة. يشير السطر األخير في النسبة إلى تفوق الجدار على أنو 
الجدران الكالسيكية والجدران. يتم تأكيد ذلك من خالل حقيقة أن انتقال الحرارة من خالل غالف المبنى مصنوع إما من الكالسيكية ، أو 

 ى التوالي. ٪ للغرفة الكبيرة بناء ، عل8أو  36أو   73٪ للغرفة الصغيرة وبنسبة 14أو   51أو   102أعلى من ذلك المصنوع بنسبة 

 تكلفة بناء تكنولوجيا العزل الحراري للغالف في البلدان النامية

  في البلدان المتقدمة والصناعية ، تشتمل قوانين البناء على متطلبات لحماية الحد األدنى من مستويات العزل المقبولة ألغلفة المباني ، 
ذلك ، فإن هذا ليس هو الحال عادة في العديد من البلدان النامية ، وال وبالتالي توفر الفرصة لنشر تطبيق تقنيات العزل الحراري. ومع  

 سيما أقل البلدان نموا والمناطق الريفية النائية. لذلك ، فإن العامل الحاسم الذي يؤدي إلى تنفيذ واسع النطاق للعزل الحراري في هذه 
 ة.البلدان هو وضع سياسات داعمة ، سواء التدابير الحافزة أو اإللزامي

باإلضافة إلى ذلك ، تضمنت عملية إنتاج البالستيك الخلوي المذكورة سابًقا استخدام عوامل مستنفدة لألوزون ، مثل مركبات الكربون  
الهيدروكلورية فلورية ، التي تحولت إلى استخدام الهيدروكربونات المحايدة. عند البحث عن منتجات العزل البالستيكية الخلوية ، من 

كد من أن المنتجات المحددة مع عملية غير مرتبطة بعوامل استنفاد األوزون. يكون أكثر فعالية إذا كانت اللوائح المحلية سارية المهم التأ
 لحظر المنتجات ذات عمليات المرتبطة بالعوامل المستنفدة لألوزون. 

لًيا مناسًبا وصنعة جيدة واختياًرا مناسًبا للمنتج تتضمن متطلبات التطبيق لمعظم منتجات العزل الحراري ألغلفة المباني تصميًما تفصي
وطرق المعالجة والتركيب. لذلك ، فإن بناء القدرات ، مثل ورش العمل لتدريب المتخصصين في التصميم والقوى العاملة في مجال البناء  

 في هذه المجاالت أمر مطلوب. 

مع تفاصيل البناء والجدران واألسقف / األسقف إلنشاءات المباني ُتستخدم منتجات العزل الحراري ألغلفة المباني جنًبا إلى جنب  
 .الجديدة وإلصالح المباني القائمة

على عكس العملية المباشرة لدمج العزل الحراري لغالف المبنى في المباني الجديدة ، عند تعديل المباني القائمة ، من الضروري  
 مواقع الرئيسية هي: تحديد المواقع المناسبة لتشمل العزل الحراري. ال

 السقف: للعزل بألواح صلبة أو لحاف بين أو تحت العارضة أو مستوى الرافعة. -1

 مساحة السطح )في المناطق المعتدلة(: لتزويد األسقف بألواح جبسية صلبة عازلة للحرارة.-2

ة مقاومة للماء ؛ ولتوفير تبطين داخلي  حوائط حجري صلبة أو خرسانية: للعزل من الخارج بألواح صلبة ثم تغطيتها بمواد تكسي  -  3
 بألواح جصية صلبة عازلة. 

 تجويف الجدران: للحقن بألياف فضفاضة التعبئة ؛ ولتوفير تبطين داخلي بألواح جصية صلبة عازلة. -4
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 األرضيات الخرسانية )في المناطق المعتدلة(: للعزل باستخدام لوح صلب تحت أرضية جديدة.  -5

 الخشبية المرتفعة )في المناطق المعتدلة(: للعزل باستخدام لوح صلب أو لحاف بين أو روافد األرضية. األرضية  -6

لكل من البناء الجديد والتعديل التحديثي للمباني القائمة ، من المهم فهم وتوفير الشروط لمنتجات العزل الحراري حتى تتمكن من تحقيق 
 أدائها المتوقع على مدى عمرها. 

تجات األلياف المعدنية في شكل لفائف وفضفاضة. يمكن تطبيقها في البناء خارج الموقع وداخل الموقع. نظًرا للهيكل المفتوح تتوفر من 
ة ، فإن المنتجات قابلة للنفاذ للهواء والبخار ، مما يقلل من أداء العزل الحراري. لذلك ، من الضروري توفير دعامة من الرقائق المعدني

تعرض المنتج للبخار والماء. يمكن أن ينتج هذا غالًبا عن التكثيف الذي يحدث بين لوحة / طبقة الجدار الخارجية   وصنعة جيدة لمنع
 وطبقة العزل ، و / أو تسرب أنابيب المياه التي يتم بناؤها داخل الجدار. 

اإلصابة بالحشرات. إلى جانب األلواح الصلبة  تعتبر المنتجات البالستيكية الخلوية مواد طويلة األمد. المنتجات ليست عرضة للتسوس أو  
، يمكن أن تكون المنتجات البالستيكية الخلوية على شكل رغوة ، والتي يتم تطبيقها على غالف المبنى من خالل الرش. يتم تطبيق  

بضع ثواٍن تصبح   عزل رغوة الرش على شكل سائل ، باستخدام خرطوم ومسدس رش. إنه مزيج من مادتين تمتزج عند التالمس ، وبعد
 رغوة كثيفة. يمكن رش المادة العازلة بعد توفير الخدمات الكهربائية وخدمات السباكة ، حيث يتمدد أثناء المعالجة ويسد جميع الفجوات.

ًبا في  المنتجات المشتقة من النباتات / الحيوانات هي األكثر عرضة النتشار الحشرات. على الرغم من توفير المعالجة الكيميائية غال
عملية التصنيع ، إال أن المعالجة الكيميائية يمكن أن تتسرب إذا كانت المنتجات مبللة أو معرضة لظروف رطوبة عالية. تشمل التدابير 

 الوقائية توفير الدعم ، واالتقان الجيد ، وتجنب وضع المنتجات في ظروف رطبة ورطبة. 

أمًرا بالغ األهمية لجميع أنواع العزل الحراري لغالف المبنى. من المهم إيالء اهتمام   تعتبر التفاصيل الجيدة واالتقان لمنع تسرب الهواء
إضافي بالتفاصيل ، عند تركيب مواد العزل في المنافذ الكهربائية واألسالك داخل الجدران ، وقطع وتشكيل مواد العزل إلحكام ربطها  

 بإطار الجدار. 

ودة للبناء في الظروف المناخية القاسية ، يوصى بتكليف غالف المبنى مع االهتمام بالعزل عالوة على ذلك ، كإجراء شامل لمراقبة الج
 الحراري ، خاصة في المباني الكبيرة الحجم.

 الوضع الحالي وإمكانات السوق المستقبلية للعزل الحراري لغالف المبنى

مناطق المعتدلة. في العديد من البلدان المتقدمة والصناعية ،  تم استخدام منتجات العزل الحراري ألغلفة المباني على نطاق واسع في ال
يعد العزل الحراري مطلًبا تنظيمًيا لكفاءة الطاقة وألغراض صحة الركاب ، مما يوفر سوًقا ثابًتا إلى حد ما لمصنعي العزل الحراري. 

لحارة والرطبة ، حيث تعتبر التهوية الطبيعية ، وليس سوق منتجات العزل الحراري لألقمشة المبنية ليس كبيًرا في المناطق االستوائية ا
ضيق الهواء ، استراتيجية أكثر مالءمة للراحة الحرارية. في هذا السياق ، ال يتم استخدام العزل الحراري على نطاق واسع ، كما أن  

ارة من شمس الظهيرة الحارة يعتبر كافيًا. استخدام فجوة هوائية في جدار التجويف للواجهة الغربية المواجهة للواجهة لمنع اكتساب الحر 
ومع ذلك ، فإن عزل األسطح قابل للتطبيق في جميع المناطق المناخية ، بما في ذلك الجرس االستوائي الساخن. في منطقة البحر 
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األلياف المعدنية )الزجاجية( الكاريبي ، على سبيل المثال ، تم قبول عزل األسطح بشكل عام باعتباره "حاًل مثبًتا للحفاظ على الطاقة" مع  
 بشكل عام المنتج الرصاص. 

 كيف يمكن أن يساهم بناء العزل الحراري للغالف في التنمية االجتماعية واالقتصادية وحماية البيئة في البلدان النامية

م بيئات معيشية صحية وإنتاجية تتمثل المساهمة األساسية للعزل الحراري لغالف المبنى في توفير الراحة الحرارية لشاغليها. هذا يدع
 أفضل في أماكن العمل. 

يقلل العزل الحراري من فقد الحرارة غير المرغوب فيه أو اكتسابها من خالل غالف المبنى. وهذا بدوره يقلل من الطلب على الطاقة  
 للتبريد والتدفئة في المباني ، وبالتالي فهو إجراء تخفيف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

  12000وقد ثبت أيًضا أن تنفيذ العزل الحراري على نطاق واسع يمثل حافًزا اقتصادًيا. في المنطقة وحدها ، كان هناك ما يقرب من  
موظف ، تعمل في تدفق القيمة المشتق من المنتجات البالستيكية الخلوية. هناك الكثير من فرص األعمال   400000شركة ، بإجمالي  

النامية ، إذا تم تنفيذ برامج التحويل الناجحة بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب لبناء العزل الحراري  وخلق الوظائف للبلدان  
 للمغلفات.

 :الخاتمة

 يتم التحقيق في تأثير نوع الجدار على األداء الحراري لغالف المبنى في المناخ الحار مع األخذ في االعتبار الجدران واألساسات والسقف
الحرارية بين األعمدة والجدران ، وعند التقاطعات بين الجدران وألواح الطابق األرضي والسقف والمتوسط طوابق. يتم اختبار والجسور  

أربعة أنواع من الجدران التي ُتستخدم في المناخات الحارة ، وهي: عمود ومحمل الخرسانة الخلوية المعقمة ، ونظام العزل الخارجي 
ممنا بهذا العمل لتحسين الجودة الحرارية لغالف المبنى باستخدام العزل الحراري. لذلك ، استخدمنا أربعة أنواع من  ونظام اإلنهاء. لقد اهت 

 العوازل ، وهي البوليسترين الموسع والصوف الصخري والصوف الزجاجي وألياف الخشب. 
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