
  
  العزل المائى والحرارى للمبنى للمھندس حسن قندیل

  
    العزل المائى او عزل الرطوبةاوال

  : بالترتیب ویشمل 
 ــ عزل الحمامات ــ عزل  الدور االرضىرضیاتاعزل االساسات ــ عزل 

  االسطح
  عزل االساساتــ ١

 االساسات من لبشة او قواعد منفصلة  وأوجھوفیھ بیتم عزل جوانب
  وسمالت

  االعمدة المدفونة اسفل االرض قابور
  وانواع العزل كثیرة منھا

 ویستخدم لالسطح الصغیرة مثل جوانب السمالت  البیتومین السائل
  ویتم دھانھ بالفرشة او الرولةوالقواعد 

  

  
  

   وھو عبارة عن خیش مشبع بالبیتومینالخیش المقطرن
 ١٠ ركوب یتم وضع طبقتین منھ كل طبقة متعامدة على االخرى مع عمل

  سم لالطراف ویتم لصقھ وتغطیتھ بالبیتومین المؤكسد
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  وقل استعمال ھذا النوع لظھوربدائل اخرى احدث وافضل 

  
  

یتم  دھان االسطح بالبیتومین ثم فرد رول الخیش المقطرن مع عمل ركوب 
   سم١٠

  

  
  

  الطبقة االولى من الخیش المقطرن
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قطرن استعدادا لفرد الطبقة الثانیة یتم دھان الطبقة االولى من الخیش الم
  المتعامدة علیھا

 وھى بدیل عن او البیتونیل  إلخ االنسومات  مثل  الفیبر او البولیسترروالت
  ستخدم لالسطح الكبیرة مثل اللبشة ت والخیش المقطرن

  بالبیتومین ثم رص الروالت  ثم دھانھ  المراد عزلھ  السطحبتنظیفوتتم 
 ثم لصق الركوب بالنار  سم ١٠مع عمل ركوب لھا متجاورة طبقة واحدة 

  عن طریق الباجبورى وھى شائعة االستعمال

  
  

   مع عمل ركوب واللصق بالنار من االنسومات یتم فرد طبقة واحدة
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 محمیة بطبقة رقیقة من الورق االملس لسھولة اللصق روالت ذاتیةوھناك 

  نزعھ عند االستخدام
  عزل اساسھ اسمنتى

زل البدرومات وحمامات السباحة وخزانات المیاة واحیانا ویستخدم لع
  الحمامات 

  
   عند عزل االساسات عزل جمیع االوجھ ومنھا الجانب السفلى منھاویالحظ

فمثال عند عزل قاعدة مسلحة یتم اوال عزل وجھ الخرسانة العادیة اسفلھا 
  لیتم بذلك عزل الوجة السفلى للقاعدة الخرسانیة 

لسمالت یجب ان یكون اسفلھا فرشة خرسانة عادیة یتم وكذلك عند عزل ا
عزل وجھھا لیكون بذلك تم عزل الوجھ السفلى للسمل وھكذا فى عزل 

  اللبشة یتم عزل فرشة الخرسانة العادیة قبل صب اللبشة 
الوجھ السفلى لن یكون العزل النھ لو تم عزل الجوانب والظھر دون عزل 

  ویصبح عدیم الفائدةكامل 
  

  
  

  اللبشةورة توضح عزل فرشة الخرسانة العادیة قبل صب الص
مع مالحظة عدم عزل سطح الخازوق حتى الیتم الفصل بین الخازوق 

  واللبشة
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 بناءا على طلب قاعدة مسلحة تم بناءھا بالطوب بدل الشدة الخشبیة
  االستشارى 

عدة  من الداخل لتكون عزل لجوانب  القاالمبانىوتم عزل ارضیة وجوانب 
  المسلحة 

  
  ــ عزل البدرومات٢
  

  عزل البدرومات مشابھ لعزل خزانات المیاة وحمامات السباحة
 الخط الفاصل بین  المناطق الضعیفة من الخرسانة مثلوفیھ یتم تكسیر

 سم وكذلك اى ٥بعمق واماكن التقاء االعمدة باالرضیة  االرضیة والحائط  
وكذلك فواصل الصب ین   واماكن الزراجمناطق تعشیش فى الخرسانة

  واماكن نشع المیاة ان وجدت 
   مع المادة العازلةC  WATERثم یتم ملء اماكن التكسیر بلبانى االسمنت 

  زیرو للبانى االسمنت فى اماكن التكسیر العمیقالسن الویمكن اضافة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ثم یتم عمل رقبة زجاجة من نفس الخلیط  فى اماكن التقاء الحوائط 
  التقاء االعمدة باالرضیة واماكن  باالرضیة

 الحوائط واالرضیات وجھین بمادة ایبوكسیة مانعة لتسرب دھانثم یتم 
  المیاة 

  
  

  صورة توضح تكسیر التقاء العمود باالرضیة فى البدروم

  
  

  صورة توضح تكسیر فاصل صب خرسانة فى االرضیة
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  صورة توضح تكسیر اماكن الزراجین فى حائط البدروم

  

  
  
  رقبة الزجاجة فى التقاء الحائط مع االرضیةورة توضح ص
  
  
  ــ عزل ارضیة الدور االرضى٣
  

من المعروف انھ بعد ردم االساسات ودمكھا یتم عمل طبقة من الخرسانة 
العادیة تمھیدا لتشطیب ارضیة الدور االرضى من بالط اوسیرامیك او مواد 

  اخرى 
ر االرضى ولحفظ الدور االرضى من الرطوبة یتم عزل ارضیة الدو

  ویكون العزل اعلى الخرسانة العادیة مباشرة
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االنسومات ویستخدم فیھا احد مواد العزل السابق ذكرھا والشائع منھا 
  والبیتونیل  واالنواع المشابھة لھا

  
  

  
   سم٥ویالحظ عمل طبقة حمایة للعزل وبتكون خرسانة عادیة بسمك 

لى العزل لتكون بمنسوب او طبقة دفرة من المونة یتم فردھا على اوتار اع
  واحد ومستویة
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  صورة توضح طبقة الحمایة اعلى العزل واالوتار الخاصة لتنفیذھا

  
  ــ عزل الحمامات٣

 سم عن ١٠ان منسوب خرسانةارضیة الحمام بتكون اقل من المعروف 
  باقى السقف

وقبل البدأ فى بند السباكة للحمام یتم عزل ارضیة الحمام وجزء من الحوائط 
   سم  بأحد وسائل العزل السابق ذكرھا ٢٠تفاع بإر
   سم المكان عزلھا٢٠ یجب محارة او بیاض سفل المبانى بارتفاع لذلك

  الن المبانى وخاصة البلوك االبیض بیكون غیر مستوى لتثبیت العزل علیھ
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عمل عتبة من المبانى اسفل حلق باب الحمام یكون منسوبھا  مع مالحظة
 سم فقط  لعزلھا من الداخل مع باقى حائط ٢ بــ اقل من منسوب البالط

   سم ١٠بإرتفاع الحمام  وذلك المكانیة اختبار العزل بملىء االرضیة بالماء 
ولضمان عدم تسرب المیاة من ارضیة الحمام لباقى الشقة عن طریق الرمل 

  الموجود اسفل البالط لتكون العتبة حاجزا للتسرب حالة حدوثھ 
  

  
  

   الحمام  بابحلقصورة العتبة ل
  

  ومالحظة اخرى مھمة
وھو عمل جرف او تكسیر مكان ماسورة صرف الحوض لعزلھا مع جزء 

  حوائط الحمام 
حتى الیقوم السباك الحقا  بتكسیر العزل الموجود بحائط الحمام لوضع 

  ماسورة صرف الحوض
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عزل ثم   مكان ماسورة صرف الحوض قبل العزلتكسیرصورة توضح 
   وھو االسلوب الصحیحماسورة المكان 

  
  
  

  
  

  فى مكان ماسورة صرف الحوض  بعد عملھ تكسیر العزلتمصورة اخرى 
  وھو اسلوب خاطىء الن العزل اصبح لیس لھ قیمة بتكسیر جزء منھ
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وكذلك یتم تكسیر مكان مخرج صرف سیفون االرضیة ووضع ماسورة 
ر فى عزل الحائط جراب والعزل حولھا حتى الیقوم السباك ایضا بالتكسی

  لتوصیل ماسورة صرف سیفون االرضیة
  

  
صورة توضح عمل ماسورة جراب لصرف سیفون االرضیة والعزل 

   وھى الطریقة الصحیحةحولھا

  
  

  صورة توضح تكسیر العزل بعد عملھ لتوصیل صرف سیفون االرضیة
  وھو من االخطاء الشائعة 
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   عزل االسطح-٤
  

  المبنى ونظرا لتعرضة لمیاة االمطاروالمقصود بالسطح ھو اخر سقف ب
 مالحظةیتم عزلھ بأحد وسائل العزل السابق ذكرھا  وھنا یجب االشارة ل

   وھى مكان وجود طبقة العزل مھمة جدا
ھل اعلى خرسانة السقف مباشرة ام اعلى طبقة المیول والشائع ھو عمل 
 طبقة عزل السطح اعلى خرسانة السقف مباشرة وھو من االخطاء التى

  یرتكبھا المھندسون اما لعدم الدرایة والخبرة او لالستسھال
 فیكون العزل نفسھ واالسلوب الصحیح ھو عمل العزل اعلى طبقة المیول

بھ میل ویساعد ذلك  على إنحدار المیاة المتسربة من البالط لطبقة العزل 
المیاة التجاه الجرجورى او مكان صرف االمطار وبالتالى التستقر

  على العزل باحثة عن منفذ لھاأ المتسربة
    

 سم ٥ماسورة الصرف او المزراب لمسافة  ویتم ادخال غشاء العازل لداخل
  على األقل

  
 عمل رقبة زجاجة من المونة  بین التقاء االرضیة ودروة ویجب مالحظة

 ٩٠السطح حتى یتم تركیب العزل للوزرة الن العزل لو تم ثنیھ على زاویة 
  یكسر او یتشقق 

كن االستغناء عن عمل رقبة الزجاجة عند استعمال شریحة قویة من ویم
  العزل مدعمة بالبولیستر لعزل الوزرة

  
 لعزلھا مع السطح المكان اختبار العزل عتبة لباب السطحوالننسى عمل 

بملء السطح بالماء ولو لم تكن ھناك عتبة لباب السطح ستتسرب میاة 
 االختبار للسلم

  
 لذلك نضع في..  تلف العازل المائي احتمالرنا نضع في إعتباودائما 

اعتبارنا عند تركیب طبقات السطح أن یكون الوصول للعازل المائي سھال 
 تكالیف وأقصر وقت للكشف على مصدر التسرب وإصالحھ ومباشرا بأقل

لذلك وجود طبقة العزل اعلى طبقة المیول تعطیھ میزة اخرى لسھولة 
  ھالكشف عنھ واصالح التالف من

  
   سم ٣-٢على العزل عن أمع مالحظة أال تزید طبقة الرمل اسفل البالط و
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  حرارىالعزل ال 
  

 ویقصد منھ عزل المبنى من حرارة الجو الخارجى المحیط بالمبنى  
  ویستخدم ھذا العزل باالسطح

   طول النھارس بالمبنى وھو المعرض لحرارة الشمسقف اى اخر 
  وھو لمن الیعرفھ شبیھ  او الفلینالواح  الفومویستخدم لذلك وھو الشائع 

بااللواح التى تكون محیطة باالجھزة الكھربائیة مثل التلیفزیون والثالجات  
  لحمایتھا من الصدمات 

  
  وضع الواح العازل الحرارى على السطحل وھناك طریقتین
   الطریقة االولى

  لعزل الحرارى وأعاله یوضع االعزل المائىثم   اوالخرسانة المیولعمل 
ثم طبقة من الرمل ثم البالط او یتم تعطیة العزل الحرارى بطبقة خفیفة من 

  الخرسانة ثم البالط
  

  الطریقة الثانیة
وضع العزل الحرارى اعلى خرسانة السقف مباشرة ثم عمل خرسانة 

  المیول وأعالھا العزل المائى ثم البالط
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را للظروف المناخیة  ایضا نظجدران الواجھات وفى الخلیج یتم عزل 

   ویتم ذلك بطریقتین القاصیة
 اذا كان  لتغطیة واجھات المبنى وذلكیستخدم فیھا ایضا الواح الفوماولھما  

 بالطریقة المیكانیكیة اى یتم تركیب او تثبیت سیتم اكساء الواجھات رخام 
الرخام على شاسیھات معدنیة تثبت على واجھة المبنى لیثبت علیھا الرخام 

نات مخفیھ ومسامیرقالووظ  وتوضع الواح الفوم خلف الرخام بین بكا
  قضبان الشاسیھات 

  
والطریقة الثانیة وھى بناء حوائط الواجھة بطوب معزول وھو شبیھ 

  بالطوب االسمنتى المجوف لكنھ محشو فوم لیكون الطوبة كالساندوتش 
ر غیر وتستخدم ھذه الطریقة اذا كان سیتم اكساء واجھة المبنى نوع اخ

 فنستخدم بدیال  الننا النستطیع المحارة او البیاض على الواح الفومالرخام 
  عن ذلك الطوب او البلوك المعزول
  ومادة العزل داخل البلوك او الطوب

  
بولسترین او بولیوریثین او   او عبارة عن شریحة مضلعة من الستیریوبور

  بولیورثان او الصوف الزجاجى 
 عازلة للحرارة  تربط بین جزئي البلوكة اإلسمنتیة وھى كلھا اسماء لمواد

 المواصفات العالمیة تشترط حدا أدنى من الكثافة  ومتماسك بشكل قوي و
  ٣م/  كغم ٣٥-٢٤  من  تكونلھذه المواد العزلة 
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  جارى االن اقامة دورات تدریبیة للمھندسین والمشرفین والمقاولین
  المصرى والمواصفات الھندسیةعلى التنفیذ بالموقع طبقا للكود 

  واالشراف الھندسى على مشاریع البناء
   سنوات خبرة ١٠لتحصل على خبرة التقل عن 

  الدورة شاملة كل بنود التنفیذ بالموقع
  باستخدام افالم الفیدیو المصورة من مواقع التنفیذ

   محاضرة٢٠ ساعة تدریب مقسمة على ٦٠مدة الدورة  
  تأكد من قیمة الدورةاالولى مجانا للالمحاضرة 

  حسن قندیل/ مھندس  استشارى 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل
 com.gmail@1410architecture/ ایمیل 
com.hotmail@1410Architecture 
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