
 ( EPS )ألواح البولسترين 
وهي الواح صلبه من البولسترين ذو الخاليا المغلقة يتم تصنيعها 

 بسماكات وكثافات ومقاسات مختلفة حسب الطلب . 

يتم استخدامها لعزل الجدران و األسقف أو بلوكات هوردي من 
 البولسترين لألسقف وعزل األنابيب . 

 

 :   Wall Insulationعوازل الجدران  ·

 :  Cavity Wallـ العازل بين جدارين  1

كجم/م11وتستخدم فيها كثافات من 
3 

 33إلى  
كجم/م

3 
أما السمك فيكون حسب الطلب ويتم تثبيت  

 اللوح بين جدارين من البلوك .

 . أو حسب الطلب   م 2×م1  م ، 2×م0.3المقاسات : ·

 Gypsum compositeـ عوازل الجدران الداخلية  2
boards : 



وتستخدم للعزل الداخلي للمباني وهي عبارة عن الواح 
 ين مع لوح الجبس من ناحية واحدة فقط . بولستر

كجم/م22والشائع منها البولسترين بكثافة 
3 

 30وسمك  
 .  مم5.3مركب عليه لوح جبس بسمك  مم

ويمكن تثبيت األلواح على الجدران من الداخل بواسطة 
دة الصقة بين البولسترين والجدار أما الجبس فيكون ما

على الوجه الخارجي بحيث تتم معالجته ودهانه حسب 
 الطلب . 

 م أو حسب الطلب .3×م1.2المقاسات : 

 : Roof Insulationعزل األسقف  -3

حيث يتم استخدام الواح البولسترين بكثافات 
كجم/م30

3 
كجم/م33  او 

3 
والسمك حسب  

 او حسب الطلب .   م2×1م ، 2×0.3   والمقاسات  الطلب

 :  Hordi Styrene  بلوكات الهوردي ستايرين المصمته

( Ribsيتم استخدامها داخل السقف الخراساني بين األعصاب )
بدل البلوك األسمنتي وبمقاسات وكثافات مختلفة حسب الطلب 

كجم/م11غالبًا ) 
3

ارة ( ولها فائدة كبيرة كمادة عازلة للحر 
 .والصوت باإلضافة إلى توفير في حديد التسليح و الخرسانيات 

 عوازل األنابيب :  -2

حيث يتم تصنيعها بسماكات وكثافات وأقطار مختلفة حسب 
 متر .1الطلب ويتم توريدها بطول 

 

 

 



 السيارات أماكن انتظارعزل 
 يتم تنظيف السطح .-1 

 . % (1) الميل  يتم صب خرسانة الميول-2 

 2كجم / م 1.5مؤكسد  ) ثالثة طبقات بيتومين أعمال العزل المائى-3 

 . ( سم 10مع ركوب  طبقتين خيش مقطرن بينهم

 . بألواح البوليسترين أعمال العزل الحرارى-4 

 أعمال الصبة الخرسانية .-5 

م . 4أعمال البالط مع الفواصل كل -6 







 



 حمامات الطسح   األزل ع
 

 
الصورة توض  صب طبقة الخرطسانة الرغويه )الفوم األطسمنتي( 

 باألطسح  . 

 
البولي ) الصوره تبين البدء بأعمال رش العازل المائي  الحراري 

 .  ( يورثين



 
البولي  ) الصوره تبين البدء بأعمال رش العازل المائي  الحراري

 .  ( يورثين

 
البولي  )راريالصوره تبين البدء بأعمال رش العازل المائي  الح

 . ( يورثين



 
 الصوره توض  عزل قحاع بالسح   طريقة التعامل مع

 .  المواطسير 

 
الصوره توض  عزل قحاع بالسح   طريقة التعامل مع 

 . المواطسير



 
 مل معالصوره توض  عزل قحاع بالسح   طريقة التعا

 . المواطسير 

 
 . المواطسيرالصورة توض  طريقة عزل 



 
 مع السح  .  الدر ةالصوره توض  طريقة عزل 

 
 . الدر ة   الصوره توض  عزل السح 

 
 .البولى يورثين بالصورة تبين جزء معز ل من السح  



 
البولي يورثين الصورة توض  الحاقم الفني الذي يعمل في رش 

 العازل للماء  الحرارة . 

 
الصورة توض  طريقة عزل السح  بنظام البولي يورثين العازل 

 للماء  الحرارة . 



 
خرطسانة جاهزة مع اطستخدام  صب  تار األالصورة توض  

 المر حة . 

 
 بالسح  .  خرطسانةقبل صب  تار األالصوره توض  

 
 . مع اطستخدام فواصل خرطسانة السح الصوره توض  صب 



 
فيه تمهيدًا  الصوره توض  فاصل تمدد تم  ضع قضيب أطسفنجي

 لتعبئة المعجون . 

 
 . الصوره توض  فاصل تمدد مفرغ

 
 طسح  . باألالصوره توض  فواصل التمدد في 



 
 بالسح  . الصوره توض  معجون فواصل التمدد 

 
 الصوره توض  فاصل تمدد بالسح  . 

 
 بئته بالمعجون . الصوره توض  فاصل تمدد بعد االنتهاء من تع



 
البولي يورثين بالصوره توض  طريقة تغليف دكت التكييف 

 للماء  الحراره .  العازل

 
البولي يورثين بييف الصوره توض  طريقة تغليف دكت التك

 للماء  الحراره.  العازل



 
البولي يورثين بالصوره توض  طريقة تغليف دكت التكييف 

 للماء  الحراره.  العازل

 
البولي يورثين بالصوره توض  طريقة تغليف دكت التكييف 

 للماء  الحراره.  العازل
 

 السباحة  حمامات  البدر م
 



 
 .البدر مبالصوره تبين مراحل عزل حوائط التدعيم 

 
 الصوره توض  عزل حوائط التدعيم بمراحلها المتخلفة .

 
البولي ب لبدر ملالصوره توض  مراحل عزل حائط التدعيم 

 .يورثين 



 
ه بحريقة الرش تم عزل البدر مبالصوره توض  حائط التدعيم 

 البولي يورثين .ب

 
الصوره توض  أماكن الخرطسانه الضعيفة فبل العزل بحوائط 

 .البدر م



 
الصوره توض  مراحل معالجة الخرطسانة الضعيفة بالحائط 

 .لبدر مل

 
 .البدر مالصوره توض  مرحله من مراحل المعالجه بحوائط 

 
 . البدر مالصوره توض  مرحله من مراحل المعالجه بحوائط 



 
 .البدر مئط الصوره توض  مرحله من مراحل المعالجه بحوا

 
بعد معالجة النقاط  بدر مالصوره توض  جزء من الحائط لل

 الضعيفة بالخرطسانة . 

 
 ي يورثين . البولب البدر مالصوره توض  عزل حائط 



 
 . من الخارج  البدر مالصوره توض  عزل حائط ب

 
  جه  احد .  ةالمعز لالصوره توض  معالجة الحوائط 

 
معز ل  جه  احد عازل أطسمنتي  البدر مالصوره توض  حائط 
 مع معالجة النتوءات . 



 
معز ل  جه  احد عازل أطسمنتي  البدر مالصوره توض  حائط 
 بعد معالجة النتوءات. 

 
 . البدر مبالصوره توض  طريقة العزل للحائط 

 
 . البدر مالصوره توض  طريقة العزل للحائط 



 
 الصوره توض  حائط طسرداب بعد عزل الوجه الثاني . 

 

 العزل المائي  الحراري 
 البولى يورثين(ب)
 

 



 

 

   



 

 

 



 

 

 



 

 

 



   
   

 



 من الداخل سمنتى للمواسيرالعزل األ

 العزل بالبولى ايثلين من الخارج

 
 بااليبوكسى عزل المواسير من الخارج

 

 

 



 مواسير الحريق

  

 عازل حرارى للمواسير

 



  العزل الصوتي
sound proofing  

 تليفزيوني عزل صوتي الستوديو تصوير

هذا النموذج من العزل الصوتي يتم تنفيذه باستوديوهات التصوير 
  التليفزيوني

  -مكونات العزل : 

 مم  6.5سونو .1 

http://1.bp.blogspot.com/_mZVIocDEH0c/TRmrF6WK5sI/AAAAAAAAADk/GEdEcJ7k3Bc/s1600/4274475152_9d2f48252c_z.jpg


 بوصة  2روكول .2 
 بوصة  2روكول .3 
   فراغ من الهواء.4 
 مم  12لوح جبسمبورد .5 
   سم 3اسفنج ماص للصوت .6 
)  قماش خاص مانع النعكاس االضاءة ونافذ للصوت اسود اللون.7 

   يمكن توريده مقاوم للحريق ( 

 أما عزل استوديوهات التسجيل الصوتية :ـــــ
الى الخطوة رقم  1فهي نفس الخطوات السابقة من الخطوة رقم 

5 
 

 وتلوح ماص للص
sound absorber  

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_mZVIocDEH0c/TQuIzSNTKQI/AAAAAAAAACg/g6JKg9BPSBE/s1600/3990730257_c6c8c7aa54_b.jpg


مصنع من اسفنج ذو ضغط محدد لرفع كفاءة االمتصاص الصوتي 
 لكافة الترددات العليا و المتوسطة و معظم الترددات المنخفضة

 سم سمك 5سم طول *  200سم عرض *  100المقاسات 
لعادية مثل تسجيل صوت بشري وهو مناسب لالستخدامات ا

 خطابي او انشادي و كذلك مع وجود مؤثرات ايقاعيه بسيطه
اما عند االستخدام لتسجيل موسيقى عالية ووجود بعض اآلالت 
الموسيقية مثل البيز جيتار و الدرامز فيستخدم الواح امتصاص 

 اخرى ويتم تصنيعها على حسب الهدف المستخدمة الجله 

 bass trap  البيز تراب 

 
 

ت السابقة لكنه بيز تراب من نفس خامة االسفنج الماص للصو
 بمقاسات مختلفة

 سم 13سم و السمك  60سم و العرض  100الطول 
تم تصميمه بحيث يحقق اقصى استفادة ممكنة لمنع تضاعف قيمة 

http://1.bp.blogspot.com/_mZVIocDEH0c/TQuN61_5c4I/AAAAAAAAACk/402Gq8hDfLU/s1600/08122010127.jpg


( والتي تنتج عند اركان سقف  bassالترردات المنخفضة ) 
 الغرفة

وهو يمكن مهندس الصوت من الحكم الصحيح على الصوت 
كواليزر بدقة عالية يستحيل تنفيذها المسموع وبالتالي ضبط اال

 بأي غرفة ال يوجد بها البيزتراب يالسقف
 diffuserديفيوزر 

 
 

يستخدم بغرفة الكنترول حيث يقوم بتشتيت الصوت  الديفيوزر 
داخل الغرفة نتيجة عمل انعكاسات للموجات الصوتية بزواية 

 مختلفة على حسب كل تردد
 90اهم ميزة للديفيوزر و هي انه الحل لمشكلة يعاني منها نحو 

http://4.bp.blogspot.com/_mZVIocDEH0c/TQveH9j1wVI/AAAAAAAAACo/h4lVSRLsd_M/s1600/5067971913_bacb809242_b.jpg


% من االستديوهات و هي مشكلة كتم الصوت بسبب الواح 
يمنع حدوث الصدى او  الديفيوزر  يث اناالمتصاص الصوتي ح

  الرنين مع عدم كتم الصوت
وبمعنى دقيق انه يعكس الصوت بحيث يجعل كل نغمة موسيقة 
 تتجة في مسار منفصل عن باقي النغمات داخل غرفة الكنترول
مما يوؤدي الى وضوح كافة تفاصيل الصوت الدقيقة و عدم 

  طغيان تردد ) نغمة ( على تردد اخر
مهندس الصوت من عمل المونتاج و االكواليزر و  يمكن

  الماسترينج بدقة عالية مما ينعكس على جودة العمل النهائي
هيرتز ويصل الى  300المدى الترددي المؤثر للدفيوزر يبدأ من 

  هيرتز 3700
  ويمكن تغيير المدى الترددي على حسب رغبة و استخدام العميل

 ب و الدهانمصنع من الخشب و يورد مع التشطي

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-87c2Un4KCKM/Tvd8-L5eCOI/AAAAAAAAAF4/BcW9D5bRoE0/s1600/2011-12-25+18.56.49.jpg


  باب خشبي عازل للصوت
acoustic wooden door 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_mZVIocDEH0c/TQ-RorrW0rI/AAAAAAAAAC4/LstvY86GS08/s1600/24012010005.jpg


 
 

سم من الخشب المحشو بعوازل صوتيه  8باب خشبي بسمك 
خاصة ويتم تصميم الفريم ) االطار ( بطريقة مختلفة عن االبواب 

 العادية و تركيب رابر خاص على الباب
 سيبلدي 45قوة عزل الباب ال تقل عن 

 كيلو جرام 60وزن ضلفة الباب بدون االطار حوالي 
 ويتم تغليفة بقشرة السنديان الطبيعية

 امريكيه عالية التحمل سنلاتركيب مفصالت است
 تركيب كالون الماني و الماسكات ) المقابض ( ايطالية

http://4.bp.blogspot.com/_mZVIocDEH0c/TQ-RwSJDE8I/AAAAAAAAAC8/_p0hcZlpR9Y/s1600/24012010006.jpg


 وتان و السيلرالدهان باألستور و البر
 نافذة زجاجية عازلة للصوت

acoustic glass window 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_mZVIocDEH0c/TQ-Vq1xg4ZI/AAAAAAAAADA/lQUD7-Z5M4Q/s1600/29112010112.jpg


 
 

سمك  -سم  80االرتفاع   -سم  120مقاسات النافذة ) العرض 
 سم ( 5الخشب المستخدم 

 8مم و  10طبقات من الزجاج سمك  3النافذة مصنعة من عدد 
 مم

 االطار من الخشب الطبيعي و مغطى بقشرة سنديان
 دهان الخشب باألستور و السيلر و البروتان

تصميم االطار الخشبي و طريقة التركيب ال تسمح بتسرب الصوت 
 نهائيا وال الهواء وال الرطوبة

 ديسبل 80تصل الى قوة عزل النافذة 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/_mZVIocDEH0c/TQ-VvSfXqCI/AAAAAAAAADE/ngDL6_H2oZ4/s1600/29112010113.jpg


  للسطحالعزل الحراري و المائي 
 .فييجب االنتهاء من توصيالت السباكة و الكهرباء و التكياوال : 

 .ثانيا : تنظيف السطح 
ف عبارة عن مواسير بي في سي يلتكيلتوصيالت ثالثا : تركيب 

 . سم 05بطول 

 

 

http://precasthouse.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
http://4.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr91ljTsq3I/AAAAAAAAAdw/lx0P-90Sngs/s1600-h/DSC00993.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr91lFw0N4I/AAAAAAAAAdo/sX97N-jSr_k/s1600-h/DSC00994.jpg


 

 البيراليت

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr91k51lGhI/AAAAAAAAAdg/LC6di0ltxlA/s1600-h/DSC00996.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr91LETZyRI/AAAAAAAAAdY/s3uMCyLsPUE/s1600-h/IMAGE_173.jpg


 
 يتم رش حبيبات البيراليت بالماء وخلطها بقليل جدا من االسمنت



 

 عدة بالطاتيتم تقسيم السطح الى 
 



 

و  اليترييتم مسح السطح بعد االنتهاء من توزيع خليط الب
 أعمال اللياسةاالسمنت وعمل طبقة اسمنتية من 

 
 لسطحالدروة بادرجة عند التقاء  50بزاوية  الوزرةعمل 

http://3.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr91K8cuqOI/AAAAAAAAAdQ/QhXCBNmNm80/s1600-h/IMAGE_169.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr90wI9c_rI/AAAAAAAAAcw/bO3e4BFGN4w/s1600-h/IMAGE_174.jpg


 

 

http://4.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr90vjPEHDI/AAAAAAAAAco/yKJj3w9RNu4/s1600-h/IMAGE_175.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr90vVwc8AI/AAAAAAAAAcg/eZJgDhEi7rk/s1600-h/IMAGE_176.jpg


 

 
 دهن السطح مرتين على البارد باستخدام البرايمر )الزفت(يتم 

http://3.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr90u602gYI/AAAAAAAAAcY/aQmyoK-NCdg/s1600-h/IMAGE_177.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr90um5mIQI/AAAAAAAAAcQ/iGIBy-2NFv8/s1600-h/IMAGE_178.jpg


 
بعد العزل  للياسةهناك عدة فوائد للبرايمر اولها اغالق المسام 

 السطحالتصاق فرشة العزل المائي ب زيادةو  الحراري

 

http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9zW42hB9I/AAAAAAAAAcI/h_JbhPzlpNc/s1600-h/IMAGE_191.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9zJhN67YI/AAAAAAAAAcA/zw3M8MHUfyM/s1600-h/IMAGE_189.jpg


 

 اللياسةتشرب تيومان حتي  هن وجهان و اتركاالده

 

http://1.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9zJRry6vI/AAAAAAAAAb4/IbV09d-E480/s1600-h/IMAGE_192.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9zJFf0NdI/AAAAAAAAAbw/zErltclu2Lw/s1600-h/IMAGE_194.jpg


 
 سم 05مع ركوب  يتم تثبيت لفائف البيتومين بواسطة النار

 

http://3.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9zIoGvY1I/AAAAAAAAAbo/sSRcEQpGdIE/s1600-h/IMAGE_196.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9zIb47YBI/AAAAAAAAAbg/h6hpvgLeGpg/s1600-h/IMAGE_198.jpg


 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9ys5aLS0I/AAAAAAAAAbY/FgSUt0i6x0M/s1600-h/IMAGE_200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9ysgLW_TI/AAAAAAAAAbQ/ON_MF1JUgA4/s1600-h/IMAGE_201.jpg


 

 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9ysIHrIDI/AAAAAAAAAbI/vhco0LOhDjg/s1600-h/IMAGE_203.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9yr3FdYqI/AAAAAAAAAbA/3BZcUgNBVSs/s1600-h/IMAGE_204.jpg


 
 مؤقتا لعمل االختباراالمطارتصريف يتم اغالق فتحات 

 

 ساعة  54السطح بالماء لمدة  ملئيتم 

http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9yrcWnPEI/AAAAAAAAAa4/HGGatFPebkI/s1600-h/IMAGE_206.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9xd-xIwgI/AAAAAAAAAaw/XHZKoI7Xvhw/s1600-h/IMAGE_216.jpg


 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9xdPGwoWI/AAAAAAAAAag/ohDhTFbfYfE/s1600-h/IMAGE_222.jpg


 
 الميول للسطح خرسانة

 

http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9xc8xF6qI/AAAAAAAAAaY/FPyOPMVewCI/s1600-h/IMAGE_223.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9xcnlzbXI/AAAAAAAAAaQ/XcMTgRBZYJc/s1600-h/IMAGE_257.jpg


 
 فواصل التمدد 

 

http://3.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9wuWbcvmI/AAAAAAAAAaI/zKXIEP0ZrME/s1600-h/IMAGE_263.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9wuMKKxcI/AAAAAAAAAaA/kFDbHvRM3ko/s1600-h/IMAGE_260.jpg


 
 )الهيلوكبتر(

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_Sj98jo4k_jI/Sr9wtvGKRMI/AAAAAAAAAZ4/NxjufAXyjdg/s1600-h/IMAGE_259.jpg
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 بالماء لمدة اسبوع الخرسانةالتنسى رش 
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فواصل التمدد  ةيتم ازال الخرسانةبعد مرور شهر على صب 

 بالمنفاخ كنهاماأوتنظيف المؤقتة 
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 ويتم وضع فاصل التمدد الدائم 
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 ليكونييتم بعد وضع الحشوات االغالق عليها بالس

 

 كونيبعد االنتهاء من السيل السطح
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  الواح البولي يورثين

  

 –ملم  20حيث يتم تصنيع األلواح بسماكات مختلفة )  : السمك
 و األلمانية.  االميريكيةهي مطابقة للمواصفات و ملم( 150

 1.2متر أو  2.4متر أو  1.2يتم إنتاج اللوح بمقاسات   : اإلبعاد
 .متر مربع 1.2* 

هي الواح بولي و  : للحريقالبولي ايسوسنيوريت المعدل المقاوم 
 .مقاومة للحريق وفق المواصفات االميريكية يورثين 

 البوليسترين الذهبي ) ستايروجولد ( 

 .مد و البوليسترين المبثوقلماأفضل مزايا البوليسترين يجمع 



 
  

                  األسقف ن وعزل الجدرا تخداماتاالس
  األبعاد و السماكات 

 .سم 7.5سم  5سم  4سم  2.5     السماكات

 سم. X  61 122     اإلبعاد

 سترين يألواح البول
  .األسقف  يتم استخدامها لعزل الجدران و 



 

 زل بين جدارينالع

 .   م 2×م1  م ، 2×م0.5المقاسات : 

 زل الجدران الداخليةع

 وتستخدم للعزل الداخلي للمباني وهي عبارة عن الواح 

 جبس من ناحية واحدة فقط . ين مع لوح ستريبول

 مم 9.5 مركب عليه لوح جبس بسمك مم 30سمك والشائع منها 
ويمكن تثبيت األلواح على الجدران من الداخل بواسطة مادة 

الجدار أما الجبس فيكون على الوجه سترين ويالصقة بين البول
 . الخارجي بحيث تتم معالجته ودهانه

 . م3×م1.2المقاسات : 

 عزل األسقف 

 .  م2×1م ، 2×0.5   المقاسات



   بلوكات الهوردي ستايرين المصمته 

ولها فائدة ساني بين األعصاب يتم استخدامها داخل السقف الخر
ارة والصوت باإلضافة إلى توفير في كبيرة كمادة عازلة للحر

 سانياتالخر حديد التسليح و

 عوازل األنابيب 

حيث يتم تصنيعها بسماكات وكثافات وأقطار مختلفة حسب الطلب 
 متر .1ويتم توريدها بطول 

هو بلوك صلب مفرغ مصنوع من حبيبات هوردي ستايرين 
  .البولسترين

 األبعاد 

 20 cm ×25cm×40cm   . 

 

  



 أهم مميزات الهوردي ستايرين 

   عازل للحرارة

 للصوت  ازلع

kg/m 20-16نظرًا النخفاض كثافته )       خفة الوزن
3

( بينما  
kg/m 2500تصل كثافة الخرسانة إلى 

3
وبالتالي يقلل من كمية  

حديد التسليح والخرسانة المستخدمة في المبنى بنسبة تصل إلى 
   عشرون بالمائة .

  عزل األنابيب ومجاري تكييف الهواء
والبولي  من البولي يورثين يتم تصنيع عوازل األنابيب  

             .  ايسوسنيوريت 
  

 
يتم اسـتخدام عوازل األنابيب لعزل أنابيب الميــاه الساخنة 

في المصانع والباردة وكذلك مجــاري تكييف الهواء 
 والخزانات ومواسير المياه الحارة والباردة . 

  
  



 1200mmفيتم تصنيعها بمقاسات أما األلواح بدون وجه 
X 2000mm    &1200mm X 100mm   . 

   المقاسات 
تتوفر عوازل األنابيب بسماكات وأقطار مختلفة حسب الطلب  

واألقطار  مم100متر والسمك حتى 1حيث يتم تصنيعها بطول 
شكل طبقات  يتم تصنيعها على مم 100التي سمكها أكثر من 

عوازل  وكذلكيتم تصنيع عوازل األنابيب مع وجه ألمنيوم و
 .  Tأو  االكواع 

 البلوكات  
 1.2m Xبلوكات من رغوة البولي يورثين الصلبة بإبعاد 

2m    : أما ارتفاع البلوك فيكون حسب الكثافة 

 االرتفاع الكثافة

35 90 

40 85 

50 80 

80 60 

100 55 

120 50 

    
تمتع وت بولي ايسوسنيوريتعوازل األنابيب ومجاري التكييف من 

بمقاومتها الفائقة للحرارة ومقاومتها للحريق وفق المواصفات 
  األمريكية 

   
 



 

 ) عازل للحرارة و الرطوبة ( البولى يوريثين

يستعمل هذا النظام على نطاق واسع من الناحية الفنية والعملية 
 :  نذكر منهاميزات ملما يمتاز به من 

 ذكر يكاد يللحرارة ال يوريثين البولي  نقل -أوال 
سهولة التنفيذ لهذا النظام وتنوع استخداماته لتشمل  -ثانيًا 

األسطح المائلة والمتعرجة أو االسطح الخرسانية والمعدنية 
أفقيا دون فة إلى أمكانية تنفيذه عموديا أم والمتعرجة باالضا

 الحاجة لتركيب مثبتات
شكل عند كل طبقة ي ومراحل المنسوب على  رشيتم  -ثالثًا 

 1سطحا أملس عازل للماء حيث أن سماكة الطبقة الواحدة تقريبا 
ا أربع سم كانت لدين 4سم فلو كان السمك المراد تنفيذه مثال 

 ذ الماء اطبقات مانعة لنف
الدقة في التنفيذ حيث إنه يمكننا من الحصول على سطح  -رابعًا 

يتم تغطيتها  و التىوالكهرباء  ياةواحد رغم وجود مواسير الم
ت نقاط هذه العقبابعكس األنظمة االخرى حيث تمثل بالكامل 
بنظام العزل خصوصا فيما يتعلق بالرول البيتوميني حيث ضعف 

أن غالبية تهريب الماء تأتي من هنا أو أن اللهب يؤثر على 
ضطر إلى تغطية المواسير باللياسة لتفادي ن لذا المواسير نفسها

 .حدوث هذه األخطار
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 الصخري الصوف 
العزل هي تعبتر أكثر وسائل ولألسطح طريقة عزل حراري 

سًا قيانظرًا ألرتفاع تكلفتها استخدامها  يقلفاعلية و لكن الحراري 
 باألنواع األخرى مثل البيراليت و غيره

و تمديد مواسير دورات المياه بشكل  للدروةبعد عمل اللياسة 
عامودي أي تكون المواسير واقفة بالسطح وهي المواسير التي 

 ستغذي دورات المياه والمطابخ 
 التقاءمع عمل زاوية مشطوفة عند لسطح لعمل اللياسة  يتم

 السطح مع الدروة
 يتم عزل األرضيات بواسطة اللفائف الروالت ثم 

 المائيالعزل وبعد ذلك يقوم السباك بتمديد المواسير فوق 
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على المائي العزل يالحظ بعد وضع ألواح الصوف الصخري وجود 

تمامًا  الدروةسم وذلك لضمان عزل  35بأرتفاع حوالي  الدروة
من المياه والرطوبة حيث أنه بعد عمل الصبة فوق ألواح الصوف 

و يبقى بالعزل الدروة سم من  15حوالي  تغطيةالصخري يتم 
 والبالط الرملسم يتم أيضًا ردمها ب 20المائي حوالي 
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بعد وضع االلواح تمامًا يتم وضع شبك حديد ليدعم و يقوي 

 الخرسانة 

http://www.up.u555u.com/


 
 بعد ذلك يتم عمل الصبة و يفضل أن تكون بواسطة المضخة 
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 والبالط الرملوضع وعندما يجف السطح تمامًا يتم 
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 العزل المائى
 تنظيف السطحبعد صب خرسانة الميول يتم 

 

 



 

 

تم فرش طبقة البيتومين الساخن االولى ثم فرش طبقة اللباد ي
 )الخيش المقطرن ( االولى



  
 

 
 



 
 
 

بعد فرش طبقة اللباد االولى يتم فرش طبقة البيتومين الثانية ثم 
فى اتجاه عمودى على طبقة اللباد االولى فرش طبقة اللباد الثانية 

  ثم فرش طبقة البيتومين الثالثة و االخيرة



 
 

 
 
 



 العزل الحراري
 أقل سمك لألسقف أقل سمك للحوائط  المادة 
 سم 6 سم 5  ين )مصبوب(بوليستر 
 سم 5 سم 4  ين ممدد)مبثوق(بوليستر 
 سم 5 سم 4  بولي يورثين)ألواح( 
 سم 6 سم 6  الزجاج الليفي 
 سم 5 سم 5  الصوف الصخري 
 سم 5 سم 8  بيراليت ممدد)انسواليت( 
 سم 6 سم 4  بولى يورثين)رش أو ضخ( 

 

 العزل المائي
 تنظيف السطح .  -1

 . % (1) الميل  صب خرسانة الميول  -2

دهان ثالثة طبقات بيتومين بينهما طبقتين من لفائف   -3

سم ووزرة بين الدروة و السطح  11البيتومين مع ركوب 

 .درجة  52بزاوية وسم  22بارتفاع 

سم و  12اختبار العازل المائى بملئ السطح بالماء بارتفاع   -5

 . مؤقتا مع غلق سيفون تصريف االمطار ساعة 54لمدة 

 . تنفيذ العازل الحرارى  -2

 م . 5تنفيذ أعمال البالط مع الفواصل كل   -6



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 للسطح العزل المائي والحراري
 بيراليت عازل مائي روالت و عازل حراري

الوزن سعة  يتم عمل البيراليت و هو عبارة عن حبيبات خفيفة
 لتر  100الكيس 

  g3 و g4 نوعين يجب االنتباه البيراليت

g4  هو المخصص لألسطح و يكون خشن و حبيباته أكبر 
g3  هو المخصص في بعض المجاالت الزراعية 

اثنان كيس  ت مع عدديت كل خمسة أكياس بيرالييتم خلط البيرال
سائلة  ويتم خلطها جيدًا بالماء بحيث تصبح الخلطة غير أسمنت

  بعد ذلك يتم فردها بالسطح
 االمطارتصريف  سيفونتجاه ايجب أن يتم عمل البيراليت بميول ب

سم  5إلى  4عن  السيفونكة البيراليت عند بحيث ال تقل سما
 بالسطح كأقل نقطة
سم أو  10ة قد يصل فيها البيراليت إلى عكان المرتفمأما في األ

  بحسب مساحة السطح أكثر أو أقل
  بعد ذلك يتم رش البيراليت بالماء لمدة يومين

بعد ذلك يتم عمل روبة أسمنتية توضع على البيراليت و يتم رشها 
  لمدة يومين ماءبال

سم على  10إلى  7 وددبعد ذلك يتم عمل زاوية مشطوفة بح
جدار و عند فتحات التكييف  و عند كل الدروةأطراف السطح عند 

 بالسطح الصحراوي أو المركزي إن وجدت
 للسطح بعد أن يجف السطح تمامًا يتم عمل دهان برايمر عازل

ائف و يفضل أن ال تقل بعد ذلك يتم عمل العازل المائي من اللف
 و يجب الحرص على اقتناء نوعية ممتازة  مم 4سماكته عن 

ال بد أن يتم تركيب العازل المائي على جميع الجدران بالسطح 
سم على محيط السطح كاماًل  30إلى  25يقل عن  بارتفاع ال

  صحراوي أو المركزيوعلى فتحات التكييف ال
 المائي بعد االنتهاء من جميع أعمال العزل

 يتم ملء السطح بالماء لمدة ثالثة إلى أربعة أيام الختبار العزل



 المائي
  بعد ذلك يتم تفريغ الماء من قبل شركة العزل

بعمل تمديدات شبكة التغذية بالسطح مع السباك  يقومبعد ذلك 
طها بالماء و غو يتم اختبار المواسير بض خزان المياة تركيب
  الهواء

  بعد االنتهاء من عمل اختبار المواسير
 السباك بتشطيب العزل تمامًا بعد تمديداتمقاول العزل  يقوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  العــــزل
 

 الصوتي العزل
مستوى الصوت المناسب  هو استخدام مواد معينة للحفاظ على

 . لالنسان في الفراغ الداخلي
 : نحتاج لعزل الصوت في الماكن اآلتية

  و المؤتمرات مدرجات الجامعات و قاعات المحاضرات -
  المستشفيات و المباني العامة -
  االستديوهات الخاصة بالتسجيالت -
  المصانع -

 المباني أشكال العزل الصوتي في
والجدران والسقوف من  منع انتقال الصوت في القواطع 1- 

  .الخارج
  .منع انتقال اهتزاز وأصوات المكائن -2

 .الداخل طرق امتصاص الصوت والضوضاء في3- 
 الصوتي مواد العزل

 :(Acoustique tiles) وحدات جدارية عازلة للصوت 1- 
غالبا وتكون محببة  صة للصوت، تتكون من وجهينبالطات ممت

من الكوارتز الملون والملصق بالراتنج، وتتميز بقدرتها على 
 .عليها وسهولة التنظيف وال يمكن تشويهها بالرسم التحمل

 :(Panels of glass wool) ألواح الصوف الزجاجي -2
والوجه اآلخر من  يتكون اللوح من وجه من الصوف الزجاجي

أللمنيوم المثقب الذي يقوم بامتصاص الصوت، ويمكن ورق ا
الحوائط و األرضيات واألسقف، وتستخدم في المباني  تركيبها في

 التي تحتاج إلى تجديد التجارية والصناعية الجديدة أو
  .محببة الوجه ألواح من رغوة البالستيك مثقبة أو 3- 

  .الوجه ألواح من مواد ورقية مضغوطة ومثقبة -4



 
ألياف في الوجه  ألواح مربعة أو مستطيلة من الجبس مع 5- 

  .والداخل
 األسود اإلسمنت البورتلندي ألواح من ألياف المعادن مع مادة -6

  مواد العزل الصوتي والحراري
كعوازل للصوت  هناك بعض المواد التي يمكن استخدامها

 :منها والحرارة معا،

 :الزجاجي ألواح الصوف -1
رفيعة من الزجاج  ف الزجاجي المغطى بطبقةمصنوعة من الصو

 تكسبها الصالبة، كما أن هذه األلواح لديها القدرة على مقاومة
الرطوبة وسوء االستخدام إذ أنها تخلو من المواد القابلة للصدأ، 

 مختلف أنواع المباني لعزل الجدران ويمكن استخدامها في
 واألسقف

 Thermal and) ألواح العزل الحراري والصوتي -2
acoustic sheets):  

تغطيتها من الداخل وتصلح  تستخدم هذه األلواح دون الحاجة إلى
 خاصة ألسقف المصانع حيث تناسب جميع األبعاد الكبيرة

لإلنشاء، وهذه األلواح تقاوم الغبار والرطوبة والتآكل حيث تغلفها 
بالستيكية ذات عمر طويل، وهذه األلواح نقية من  طبقة حماية

  .واد المشجعة على الصدأالم
  :البيراليت -3

ويعتبر البيراليت  وهو عبارة عن صخور بركانية بيضاء اللون،
من أفضل العوازل المستخدمة لصناعة وتخزين الغازات السائلة 

درجات حرارة منخفضة جدا، كما أنه يعتبر عازل جيد  تحت
للحرائق، ويستخدم  للصوت ويعطي السطح مقاومة كبيرة

  .اليت لعزل األسقف والجدران واألرضياتالبير
  : ويتم انتقال الصوت بإحدى طريقتين

حيث ينتقل  (Air-Borne Noise)انتقال الصوت بالهواء -1
الصوت بالهواء مباشرة من خالل الفتحات كاألبواب والشبابيك أو 



خالل اهتزاز الجدار الفاصل بين المكانين حيث ينقل هذا  من
  . الثانية لى الغرفةاإلهتزاز الصوت إ

-Structural) انتقال الصوت بواسطة جسم المنشأة -2
Borne Noise)  وهذا يحدث عادة بالطرق أواهتزاز آلة مثبتة

  . السقف أو الجدار باألرض أو
  طرق عزل الصوت

 (Air-Borne Noises)اوال :انتقال الصوت بالهواء

انه لن ينتقل  نضمن لضمان عزل صوتي جيد ألي فاصل يجب أن
 : االهتزاز بسهولة من طرفيه ويتم ذلك بإحدى طريقتين

مثبت بشكل قوي بحيث  أن يكون صلبا جدا وذا كتلة كبيرة و -1
 .بسهولة لن تستطيع موجات الصوت هزه

ان اهتزاز احد  او ان يكون هنالك فصل بين طرفيه بحيث -2
وجود رابط أطرافه أو جهاته لن ينتقل الى الجهة االخرى لعدم 

يربطهما ببعض ، وهذا يجعل باال مكان عمل فواصل خفية  صلب
 .صوتية عالية ذات سمكات بسيطة ولها عازلية

مفرقة حتى ال يتم  يكون الفاصل بين االلواح به دعائم خشبية
 انتقال االهتزازات من االلواح الموجودة على طرفي الدعامات

ات يتم انشاؤها وليست المعدنية أو الخشبية بين صفين من الدعام
تثبت ألواح الجبس أو الفيبر أو  على نفس المستوى بحيث

 الخشب على الصف األول و اللوح الثاني على الصف اآلخر
ويمكن ملء الفراغ بين الطبقتين و الدعائم بفرشات من الصوف 

امتصاص الصوت و منع انتقال  الصخري و التي تساعد في
قيمة  الهوائي بينهما وتتحسن الصوت من الطرفين خالل الفراغ

 . العازلية الصوتية
  عزل األرضيات

لزيادة العزل فتتم بعمل  اما بالنسبة لالرضيات فان افضل طريقة
 ما يسمى باالرضية العائمة بوضع دعامات من المعدن او الخشب

 سم توضع بينهما الواح من 04 – 04على مسافات تتراوح من 



رقيقة من الخرسانة مع قضبان  ةالبليثرين الصلب فوقها طبق
 .فالبالط صغيرة من التسليح ثم الرمل

 المحركات التخلص من اإلزعاج في الكراجات و غرف

مواقف السيارات  من الممكن تخفيف االزعاج و انتقاله في
 المغلقة أو غرف المحركات و المولدات بواسطة احدى الطريقتين

: 

خاصة ألواح  درانوضع مواد ممتصة للصوت على الج - 1
الصوف الصخري و الزجاجي و كذلك األلواح المصنوعة من 

الخفيفة وغير المضغوطة، وهذه األلواح لها  األلياف النباتية
، ولكن  %90 معامل امتصاص للصوت مرتفع جدا ويزيد عن

هذه الطريقة مكلفة عادة و هذه األلواح خفيفة و ال تتحمل ظروف 
 .الوقت تآكلها مع يؤدي الى تلفها و صعبة مما

 sound cell استعمال الطوب المجوف مع فتحات -2
blocks  وهذا الطوب عالي االمتصاص للصوت بواسطة ظاهرة

أن تكون جميع الطوبات ذات  ويمكن , resonance الرنين
 . فتحات و يمكن أن يكون جزء منها فقط و الباقي مغلق

-structural)المنشأة ثانيا: االصوات الناشئة عن جسم
borne noise)  

و اهتزاز الماكنات و ذلك  يمكن تقليل االصوات الناشئة عن الطرق
 :التالية من خالل احدى الطرق

 الماكنات و االجسام استعمال قواعد مطاطية مناسبة تحت -
 .المهتزة

 .هوائية رفع الماكنات على جاكات -
مطاطية عجالت  وضع الماكنات او المحركات فوق سطح تحته -

 .بالهواء منفوخة
 .محمول على زنبركات وضع الماكنات او المحركات فوق سطح -
يوضع جدار آخر  في حالة الحاجة الى الطرق على الجدران -

 .زنبركات داخلي مثبت على الجدار األصلي بواسطة



 
نعمل غرفة معدنية معلقة  إذا كانت كل الطرق السابقة غير كافية -

 .األعلى ية بواسطة زنركات قوية و معلقة منداخل الغرفة األصل
  الحراري العزل

استخدمت بطريقة  وهي تلك المواد أو تشكيلة المواد التي إذا
 مناسبة يمكن أن تمنع أو تقلل انتقال الحرارة بوسائل االنتقال

االشعاع ( من الخارج  -الحمل –الحراري المختلفة ) التوصيل 
كانت درجة الحرارة مرتفعة أو  إلى الداخل أو العكس سواء

المعزول من  منخفضة. و فائدة العزل الحراري انه يوفر المبنى
الحرارة الطاقة المبذولة لتسخينه أو لتبريده . كذلك يجعل درجة 

الداخلية للمبنى متساوية وغير متقلبة ولجعل عملية  الحرارة
 بدقة يجب اختيار العوامل اآلتية العزل الحراري للمبنى اقتصادية

: 
 . تكاليف المواد العازلة

 . تكاليف العمالة التي ستقوم بتركيبه
 . الطاقة للمبنى نتيجة تأثير العازل بعد تركيبه كمية توفير

  . تكاليف صيانة المواد العازلة
  Conduction التوصيل الحراري -1

بانتقال الحرارة خالل المادة من الوجه البارد بمعدل ثابت  ويتم
الحرارة للوجه البارد أكثر من المصدر  أن ترتفع درجة واليمكن

انتقال الحرارة  األساسي له والقدرة على التوصيل ترجع سرعة
 خالل المادة فمثال انتقال الحرارة خالل الحديد عالية إذا ماقورنت

 . بمادة عازلة مثل الصوف المعدني أو الفلين
  Convection الحمل الحراري -2

 لحرارة بواسطة الهواء المحيط بها حيث تنتقلويتم بانتقال ا
جزيئات الغاز أو السائل من المناطق الساخنة إلى الناطق الباردة 

الحرارية معها وبتصادم الجزيئات الباردة والساخنة  حاملة الطاقة
الحمل الطبيعيفالجزيئات الساخنة  تنتشر الحرارة خالل المادة في

الباردة التي  حلها الجزيئاتتقل كثافتها تصعد إلى أعلى ويحل م
كثافتها أكبر وبذلك تتكون تيارات الحمل المعروفة بجانب ذلك 



 .القسري الذي يتأثر بحركة الهواء داخل المبنى يوجد الحمل
  Radiation االشعاع الحراري -3

 ويتم بانتقال الحرارة باالشعاع الذي ال يتطلب وسيط أو حركة
ها حرارة الشمس إلى األرض هواء وهي الطريقة التي تنتقل ب

المصدر الساخن إلى المكان األقل  فنجد أن الحرارة تنتقل من
المعدنية  برودة كما نالحظ أن األسطح العاكسة كمثل الرقائق

تعكس االشعاعات الحرارية وتقلل من امتصاص الحرارة لألسطح 
وللحد من انتقال هذه الحرارة يجب عزل المباني  ,المشيدة عليها

فصل الشتاء والحرارة  حمايتها من الحرارة النفقودة فيبغرض 
% من الحرارة 52المكتسبة في فصل الصيف فنجد أن حوالي 

تتسرب خالل الشقوق وفتحات الشبابيك وأبواب المبنى  المكتسبة
الزجاج أما باقي الحرارة  % أخرى تتسرب خالل52وأن حوالي 
 ,ط المبنى% فتتسرب مباشرة خالل أسقف وحوائ24وهي حوالي 

ويتم انتقال الحرارة أساسا في حوائط المبنى بطريقة التوصيل 
انتقال الحرارة على فرق درجات الحرارة  الحراري وتعتمد كمية

المعرضة  بين سطحي الحائط وسمك الحائط ومساحة األسطح
للحرارة والفترة الزمنية للمسار الحراري ومعدل التوصيل 

 .للمادة الحراري

  رة في مسار الحرارةالعوامل المؤث

 يعتبر الحمل الحراري االشعاعي من أهم الطرق في نقل الحرارة
خالل مواد البناء ففي داخل المباني نجد كمية هائلة من الهواء 

حرارته خالل مواد البناء بطريقة الحمل  المتحرك يتم نقل
والظاهرة لحوائط مواد  الحراري باإلضافة إلى األسطح المصقولة

 عكس الحرارة اآلتية من أشعة الشمس بطريقة اإلشعاعالبناء ت
الحراري وعلى ذلك نجد أن العوامل التالية تلعب دورا هاما في 

 :المبنى إلى داخله مسار الحرارة من خارج
قدرة توصيل مادة األسطح المعرضة للخارج للحرارة مثل  -1

 . واألسقف واألرضيات .....إلخ الحوائط



 لمعرض لها وجهي الحائط الخارجيفرق درجات الحرارة ا -2
 والداخلي

 . الحوائط الخارجية للمبنى مساحة -3
 المساحة الكلية المغطاة باألبواب والشبابيك وكمية الحرارة -4

التي تهرب من خالل شقوق األبواب والشبابيك بالمقارنة إلى 
 . الحائط العادي

 . الهواء داخل المكان المغلق في المبنى معدل حركة -5
 . دل التغيير الهوائي داخل المبنىمع -6

 : يمكن تقسيم المواد العازلة بصورة أساسية كما يلي
ألياف أو خاليا كالزجاج  تتركب من : مواد عازلة غير عضوية

 واالسبستوس والصوف الصخري وسيلكات الكاليسوم والبيراليت
 . والفيرميكيواليت

لحيوانات القطن وأصواف ا مثل : مواد عازلة عضوية ليفية
 والقصب أو خلوية مثل الفلين والمطاط الرغوي أو البولي

 . ستايرين أو البولي يورثين
 .األلمنيوم والقصدير العاكسة كرقائق : مواد عازلة معدنية

 : فهي كما يلي أما األشكال التي توجد عليها المواد العازلة
ق صورة حبيبات أو مسحو وتكون عادة في : مواد عازلة سائبة

تصب عادة بين الحوائط أو في أي فراغ مغلق كما يمكن أن تخلط 
بعض المواد األخرى وهي تستخدم بصورة خاصة في ملء  مع

 . الفراغات غير المنتظمة
وهي تختلف في درجة مرونتها  :مواد عازلة مرنة الشكل

للثني أو الضغط وتوجد عادة على شكل قطع أو لفات  وقابليتها
الزجاجي والصخري  ر ونحوه كالصوفوتثبت عادة بمسامي

 . ورقائق األلمنيوم ونحوها
على شكل ألواح بأبعاد وسماكات محدودة  وتوجد : مواد صلبة

 . بالبولي يورثين والبولي ستايرين
 تصب أو ترش في أو على المكان المطلوب :مواد عازلة سائلة

 . لتكوين طبقة عازلة وهذه مثل البولي يورثين الرغوي



  العزل الحراري موادخصائص 
يستلزم  بالنظر الى متطلبات التصميم فإن اختيار مادة عازلة معينة

باالضافة الى معرفة الخاصية الحرارية ، معرفة الخصائص 
للمادة كامتصاص الماء واالحتراق والصالبة  الثانوية األخرى

 ...الخ
 : الخصائص الحرارية

 لحراري وعادة ما تقاسوالمقصود منها قدرة المادة على العزل ا
بمعامل التوصيل الحراري فكلما قل معامل التوصيل دل ذلك على 

لالنتقال الحراري . فالمقاومة الحرارية  زيادة مقاومة المادة
الحراري خالل المادة  تتناسب تناسبا عكسيا مع معامل التوصيل

 العازلة يتم عادة بواسطة جميع وسائل االنتقال المختلفة
 . (الحمل واالشعاعالتوصيل و)

 أما المواد العاكسة فهي لقدرتها العالية على رد االشعاعات
والموجات الحرارية تعتبر مواد فعالة في العزل الحراري بشرط 

وتزيد قدرة هذه المواد على العزل بزيادة  أن تقابل فراغا هوائيا
  . لمعانها وصقالتها

جدران واألسقف ولذا تكون المادة العازلة متكاملة مع ال وغالبا ما
لالنتقال الحراري البد من جمع  فلمعرفة المقاومة الكلية

مقاومة  المقاومات المختلفة لطبقات الحائط أو السقف بما فيها
 . الطبقة الهوائية المالصقة لألسطح الداخلية أو الخارجية

المقاومات يشابه تماما جمع المقاومات الكهربائية ،  وجمع هذه
التسلسل ويعتمد هذا على  ون على التوازي أوفهي إما أن تك

 تركيبة المواد في الحائط أو في السقف. وإضافة الى ما ذكر من
خصائص حرارية فإن هناك خصائص أخرى كالحرارة النوعية 

واالنتشار والتي البد من معرفتها  والسعة الحرارية ومعامل التمدد
 . لكل مادة عازلة

 : الخصائص الميكانيكية
التحميل . ولهذا  المواد العازلة تتميز بمتانة وقدرة على بعض

فيمكن أحيانا استخدامها للمساهمة في دعم وتحميل المبنى وذلك 
الى هدفها األساسي وهو العزل الحراري . ولهذا ينظر الى  إضافة



 .الخ.. قوة تحمل الضغط والشد والقص
  : االمتصاص
لبة في المادة العازلة بصورة رطبة أو سائلة أو ص وجود الماء

أو يقلل المقاومة الحرارية ،  يقلل من قيمة العزل الحراري للمادة
 كما أنه قد يساهم في إتالف المادة بصورة سريعة ,وتأثير

الرطوبة على المادة يعتمد على خصائص المادة من حيث قدرتها 
كما يعتمد على األجواء المناخية  على االمتصاص والنفاذ ،

اما  .ها كدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة ..الخالمحيطة ب
الخصائص التي يقاس بها مدى تأثير المادة بالرطوبة فهي 

 . االمتصاص والنفاذية
 : األمان والصحة

 لبعض المواد العازلة خصائص معينة منها ماقد يعرض اإلنسان
أثناء النقل أو التركيب أو خالل  للخطر سواء وقت التخزين أو

تتسبب في إحداث عاهات في جسم اإلنسان ،  عمال فقدفترة االست
وااللتهابات الرئوية  دائمة أو مؤقتة ، كالجروح والبثور والتسمم

أو الحساسية في الجلد والعينين مما يستوجب أهمية معرفة 
الكيميائي للمادة العازلة . كذلك صفاتها الفيزيائية األخرى  التركيب

  . اميلالحتراق والتس من حيث قابليتها
 : الصوت

المواد العازلة للحرارة قد تستخدم لتحقيق بعض المتطلبات  بعض
وتشتيته وامتصاص االهتزازات لذا  الصوتية كامتصاص الصوت

بتحقيق  فإن معرفة الخصائص المرتبطة بهذا الجانب قد يفي
 . هدفين بوسيلة واحدة

إضافة الى ما سبق من خصائص فإن هناك خصائص قد تكون 
اختيار المادة العازلة المناسبة كمعرفة الكثافة  ية عندضرور

وامكانية االستعمال وانتظام األبعاد  والقدرة على مقاومة االنكماش
والسماكات  ومقاومة التفاعالت الكيميائية والمقاسات

المتوفرة..الخ . إضافة لكل ما سبق يلعب العامل االقتصادي أخيرا 
سعر المادة العازلة له اثر كبير  في اتخاذ القرار ، في دورا هاما

  . عند االختيار



 
 : ما هو القدر المناسب من المادة العازلة

عادة اختيار نوعية المادة العازلة بالموازنة بين تكلفتها  يتم
للمتطلبات الرئيسية والثانوية ولكن هذا  االقتصادية ومدى تحقيقها

لمناسبة من السماكة ا االختيار ال يغني عن السعي الى تحديد
 المادة المختارة . يمكن تقسيم المباني من حيث نوعية وطريقة

  : االكتساب الحراري الرئيسي الى نوعين
القشرة أو  مباني معظم اكتسابها للحرارة يأتي من خالل -1

الغالف الخارجي للمبنى بمعنى أن متطلبات التبريد والتدفئة 
لحرارة الداخلية تقريبية مع الفرق بين درجة ا تتناسب بصورة

عادة في هذا القسم نظرا  والخارجية . وتقع المساكن والمخازن
 ألن الحرارة المكتسبة من الخارج تفوق بكثير الحرارة الناتجة

عن النشاطات المختلفة داخلها .ففي هذه المباني فإن زيادة العزل 
الخارجي للمبنى سيؤدي بالضرورة الى تقليل  الحراري في الغالف

بالتالي يؤدي الى تقليل  الحرارة المكتسبة أو المفقودة وهذامقدار 
 الطاقة الالزمة إلزالة ما يكتسب أو تعويض ما يفقد . ولتحديد

السمك األمثل للمادة العازلة في المباني من هذا النوع فإن الضابط 
التحديد هو مقدار التكلفة الكلية وهي تساوي  األساسي لهذا

 الطاقة الالزمة لتكييف المبنى زلة وتكلفةمجموع تكلفة المادة العا
. 

 مباني اكتسابها الرئيسي للحرارة يأتي من داخلها وهذه -2
المباني يكون االكتساب الرئيسي للحرارة فيها نتيجة للنشاطات 

كالمصانع أو نتيجة لضخامة عدد المستخدمين أو  المقامة داخلها
ونحوها . ففي  كالمكاتب للحرارة الناتجة عن االضاءة الصناعية

 مثل هذه المباني وألن معظم االكتساب ال يتأثر بشكل أساسي
بالظروف الجوية الخارجية فإن زيادة سمك الطبقة العازلة ال 

تكلفة الطاقة بل قد يؤدي إلى زيادتها  يؤدي بالضرورة إلى تقليل
الطبقة العازلة يؤدي  فضال عن زيادة التكلفة الكلية . فزيادة سمك

س الحرارة المكتسبة في الداخل من تراكمها فتزيد إلى احتبا
التبريد بصورة واضحة . لذا فالمباني من هذا النوع تحتاج  أحمال



الحاسب اآللي لتحديد سلوك المبنى  إلى دراسة مستفيضة بواسطة
المادة  الحراري على مدار العام باستخدام سماكات مختلفة من

 .لاألمث العازلة ومن ثم الوصول الى السمك

 مواد العزل الحراري

  :األلياف النباتية -1
وتعالج لكي تكون مقاومة للحرائق وامتصاص  تعمل من الخشب

  .الماء
  :الفلين -2

الشجر ويستخدم على شكل ألواح في الحوائط  ويعمل من لحاء
  .مسحوق التي تحتاج إلى عزل وقد تستخدم على شكل

  :الفلين الصخري -3
مع  وج مع قطع صغيرة من الخشبيتكون من صوف صخري ممز

مادة الصقة إسفلتية غالبا، وتستخدم هذه المادة لعزل مخازن 
  .والبيوت الرخيصة التبريد والمنشآت

  :المواد العاكسة العازلة -4
العزل عن طريق عكس الحرارة عن الوجه العاكس  حيث يتم فيها

 ومن هذه العواكس: وليس بطريقة التوصيل الحراري المعتادة،
األلمنيوم وصفائح الفوالذ والورق العاكس والدهان العاكس. 

  .هذه المواد على السقف والجدران الخارجية العمودية وتستخدم
 The poly ) المموجة ألواح البولي كاربونيت -5

carbonate sheets):  
وتشكل على  تصنع من مادة البولي كاربونيت الخفيفة الوزن،

ثالث طبقات حتى تصلح ألغراض هيئة ألواح من طبقتين أو 
قادرة على تحمل الصدمات، وتستخدم  العزل الحراري وتصبح

  .غالبا في األسقف
 Reflective) جديدة إستروفويل" أغشية عازلة -6

insulating material): 
بينها فقاعات  تتكون من طبقتين من رقائق األلمنيوم العاكسة

وتقوم هذه المادة هوائية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، 



الشمس عن المبنى في الصيف وتحتفظ بالحرارة  بعكس أشعة
الفقاعات الهوائية التي  داخله في فصل الشتاء، وتساعدها في ذلك

عازل  تمنع انتقال الحرارة خالل الحوائط، ومن فوائدها أيضا أنها
جيد ضد تسرب الماء والهواء مما يؤدي إلى المحافظة على 

  .نزلالطاقة داخل الم
  :(Fire retardant sheets) ألواح مؤخرة للحرائق -7

بإطالة زمن مقاومة الحريق للمنتج الذي يصنع  هي ألواح تتميز
تسمح بتشكيل قطع  منها، وهي متوفرة بجميع المقاسات التي

 .والحوائط األثاث الداخلي و القواطع الداخلية
 الحراري لخفض تكلفة األبنية العزل

 أقل للمباني إذا تم عزلها حراريًا تكلفة لحديث عنهل يمكن ا
تي ال تعزل حراريًا؟ كثيرًا ما يتردد هذا السؤال، مقارنة بالمباني ال

في اإلجابة بقولهم: إذا كان ذلك صحيحًا فلماذا  ويحتار الناس
  تفتقر بيوتنا إلى العزل الحراري؟

كي نتحقق من اإلجابة عمليًا فلنأخذ مثاًل من أبنيتنا التقليدية؛ 
إنشائها  تكلفة ، ولنفترض أن5م 544لنأخذ شقة مساحتها  فمثاًل،

ذلك إذا كانت غير معزولة  دينار تقريبًا، 04.444تساوي 
 .الجدران

السفلية، وليست في  لنفترض أيضًا أن الشقة تقع في الطوابق
آخر طابق، كي يمكننا الحديث عن عزل حراري للجدران فقط 

ذلك غير ممكن احيانا في مواصفات البناء ألسباب  )وإن كان
 .(كثيرة

أن هناك جدارًا من الطوب في الجدران  فإذا افترضنا أيضًا
صب خرسانة  لداخل قد تم استخدامه كطوبار عندالخارجية من ا

التصفيح خلف الحجر، كما هي طريقة البناء المألوفة عندنا، فإن 
 .حساب تكلفته هو العازل الحراري ما يتبقى

خمسة سنتمترات  فلنفترض أننا سنضع عازاًل في الجدران بسماكة
، وهذا تقريبًا يطابق مواصفات االنتقالية 3كغ / م 52وكثافة 

في الجدران األردنية التي تم تحديثها مؤخرًا. وعليه،  الحرارية
 مترًا مربعًا فقط من ألواح العزل 154فإننا نكون بحاجة إلى نحو 

http://www.almuhands.org/forum/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77%2e%6f%6e%6c%69%6e%65%61%31%2e%63%6f%6d%2f%76%62%2f%74%39%36%33%30%2e%68%74%6d%6c
http://www.almuhands.org/forum/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77%2e%6f%6e%6c%69%6e%65%61%31%2e%63%6f%6d%2f%76%62%2f%74%39%36%33%30%2e%68%74%6d%6c
http://www.almuhands.org/forum/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77%2e%6f%6e%6c%69%6e%65%61%31%2e%63%6f%6d%2f%76%62%2f%74%39%36%33%30%2e%68%74%6d%6c
http://www.almuhands.org/forum/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77%2e%6f%6e%6c%69%6e%65%61%31%2e%63%6f%6d%2f%76%62%2f%74%39%36%33%30%2e%68%74%6d%6c


 سعر العازل لوجود الفتحات الخارجية، ولما كان الحراري
 العازل تكلفة فان ألفضل نوع، 5دنانير / م 2يعادل نحو  الحراري
 .المزمع إنشاؤها للشقة دينار 044بمجملها تساوي  الحراري

 بالمقابل، فإن التوفير في مجمل الطاقة المفقودة من الشقة في
% من الطاقة الكلية المفقودة من  24فصل الشتاء سيكون نحو 

وأرضيته )حيث الطابقان أسفل الشقة  جدران البناء وسقفه
 .(وأعالها مشغوالن بالسكان

ات الحرارية في بإمكاننا أن نختصر نصف المشع هذا يعني أنه
قلياًل، واألمر ينسحب  الشقة، وكذلك نصف قدرة البويلر أو أقل

على تخفيض قدرة المضخات الكهربائية وأقطار األنابيب. فضاًل 
تخفيض أجرة تركيب هذه التمديدات والتقليل من الصيانة  عن

ناهيك بتخفيض كمية الطاقة  المترتبة عليها في المستقبل،
 .و التبريد صيفًا شتاًءالمستخدمة للتدفئة أ

فإن مجمل هذا التوفير في التكلفة األساسية للشقة ال يقل  وعليه،
 .أردني دينار 5544عن 

دينار، فإن الوفر  044البالغة  حراريال العازل تكلفة وإذا خصمنا
 0المبلغ نسبة  ؛ وُيشكل هذادينار 1044اإلنشاء هو  تكلفة في

 .% من التكلفة الكلية للشقة
متر مربع  544شقة مساحتها  تكلفة وبذلك نستطيع القول إن

إذا قمنا بعزلها عزاًل حراريًا ممتازًا، كما أن  % 4 تنخفض بنسبة
% سنويًا، سواء كان  24بنسبة  كمية استهالك الطاقة ستنخفض

 .صيفًا ذلك ألغراض التدفئة شتاًء أو ألغراض التبريد
زل األبنية أال يستحق ذلك منا التفكر والشروع في التخطيط لع

عزاًل ممتازًا، والنظر في رفع كفاَءة النوافذ واألبواب  حراريًا
البناء وكذلك منع تسرب الهواء  الحرارية لتحسين مجمل كفاَءة

األباجورات؟ أال  من خالل الفتحات الخارجية بما في ذلك صناديق
يستحق قاطنو األبنية أن يتنعموا بالراحة الحرارية في داخل 

وأن يستغلوا المصروفات اإلضافية الناجمة عن  سكناهم أماكن
أحوالهم المعيشية في عالم  الهدر في الطاقة ألغراض تحسين

  صعوبة؟ غدت فيه األوضاع االقتصادية والنفسية أكثر
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 p.i.rبإستخدام العزل الحرارى
 االيزوسيانورات هى ألواح عزل حرارى مصنوعة برغوة

(Polyisocyanurate) وجيا المتواصلة . القاسى بالتكنول
 :مختلفة على حسب االستخدام كاالتى ومغلفة بطبقات

 . (صوف زجاجى )لغرف التبريد *
 . (لالسطح( ورق أسفلت *
 (طبقة ألومنيوم )لالستخدام فى مجال تكييف الهواء *
 . وألواح للعزل الحرارى بلوكات *
 . عزل حرارى للمواسير *

 :باالتى (P.I.R) وتتميز ألواح العزل
تركيبة متجانسة ومتواصلة بوجه عام وخالياها مغلقة بنسبة  -1

52% . 
 . مقاومة لالنضغاط واالجهاد -2
 . ذات موصلية حرارية صغيرة -3
 . لنفاذ بخار الماء مقاومة -4
 . غير متغير االبعاد -5
 . ال ينتشر فيه الحريق -6
 . خاليه من الغازات السامة -7
 . تقلل من الذبذبات الصوتية -8
 . والحرارة تحمى من البرودة -9

 . توفر من قيمة فواتير الكهرباء -10
 . سهلة وسريعة التركيب -11
 . سعرها فى متناول الجميع -12
 . مطابقة للمقاييس الدولية والخليجية -13
 . ال تأخذ حيز كبير فى البناء -14
 . (تثبيت – تغطيه -رفع  -سهلة التداول )نقل  -15
 . عامًا 34ا صالحة تمتد الكثر من فترة بقائه -16
 . (144الى + 144-درجات حرارة ما بين ) تستعمل فى -17



 . عزلها أفضل من العوازل االخرى -18
  . صحية وال تنمو فيها الجراثيم -19

 الرطوبة عزل
الرطوبة من أهم و أخطر أنواع العزل فهو عزل  يعتبر عزل

و المياه الجوفية و  المطر المباني عزاًل تاًما من الرطوبة و
  السطحية و رشحهما

 : الرطوبة تعريف عزل
وتركيب حاجز أو غشاء خاص مصمم أساسا لمنع  هو استخدام

البناء المختلفة. وتضم  تسرب الماء أو الرطوبة من والى عناصر
 العناصر التي يتم عادة عزلها في المباني مسطحات داخلية و

  .مسطحات خارجية
الحمامات ، المراحيض ، غرف الغسيل  :اخلية مثلالد المسطحات

  .وحدات الدش ، وخزانات المياه ،
 االسقف، الشرفات المكشوفة، الجدران :الخارجية مثل المسطحات

 .االستنادية، احواض الزراعة،وحمامات السباحة
 : Causes of Dampness الرطوبة مسببات

  المبني اتجاه -1
 مياه األمطار كميات -2
  السطحية مياهال -3
  الجوفية المياه -4
  Capillary Action الشعرية الخاصية -5
  Condensation التكثيف -6
  االستخدام وتصريف المياه سوء -7
 : الحديث التشييد -8

 . الحوائط حديثة البناء في حالة رطوبة لفترة زمنية معينة تظل
 :(المصنعية ) عمالة سيئة سوء -9

ئة يتسبب في عيوب في الوصالت وجلسات العمالة السي استخدام
الخ ….الصحية والتمديدات  الشبابيك وتقفيل المباني واألجهزة

وإحداث  حيث أن هذا يؤدي إلي السماح بنفاذ المياه داخل المبني



رطوبة , ومثال علي ذلك إهمال عمل ميول األسطح وتصريف 
 . بطريقة سيئة األمطار أو عملها

  : اء المتسرب لعناصر البناء المختلفةالتي يسببها الم األضرار
  المعادن مثل حديد التسليح واالبواب والهياكل المعدنية تآكل -
  .الباطون وضعف مقاومته مع الزمن تفتت -
  .الجدران وانفصالها عن هيكل البناء تلف كسوة -
  .الطحالب والجذور وتشوه المبنى نمو -
  .اعمال الطالء والدهانات تلف -
شبكات الكهرباء للضرر والتلف وانفصال التيار  تعرض -

  .الكهربائي
  بالط السيراميك عن الجدران واالرضيات انفصال -
  .المحارة وتقشرها وانفصالها عن الجدران انتفاخ -
  .االمالح والملوثات الى خزانات المياه تسرب -
الصحية المتعلقة بمستخدمي المباني سواء من روائح  المشاكل -

 .االمراض ن اوالعف
  :الرطوبة في المباني مصادر

 :خارجية مصادر  -1
 : االمطار - أ

االمطار من خالل االسقف والجدران المنفذة للماء ومن  تنفذ مياه
وفواصل التمدد غير محكمة  خالل اطارات االبواب والشبابيك

  .االغالق
 : الرطبة الرياح -ب

ل الجدران الرطوبة بمساعدة الرياح الشديدة من خال تنفذ
  .االغالق الخارجية وحول البناء غير محكمة

 : الجوفية المياه -ج
المياه الجوفية الجارية او الراكدة او المتسربة حول المبنى  تنفذ

 .واالرضيات من خالل الجدران
 :داخلية مصادر  -5

  .المياه والصرف الصحي تمديدات -أ
  .الري لنباتات الزينة الداخلية ماء -ب



  .المياه وبرك السباحة اتخزان -ج
الناتج عن نشاطات االنسانية المختلفة كالتنفس  التكاثف -د

 المالبس والطهي والغسيل وكي
  :الدفاع االساسية للعزل المائي خطوط

الجيد للباطون مع انتقاء المواد والمكونات الجيدة وتنفيذ  التنفيذ -
  .بعناية اعمال المعالجة وااليناع

فات الخاصة لتحسين خواص العزل المائي ومنع المضا استخدام -
المواد المالئمة والجرعات  نفاذية الماء مع الحرص على اختيار

  .المناسبة
 water stop موانع التسرب ومصدات المياه استخدام -

  .بأنواعها المختلفة
الوزرات والكسحات الالزمة من مونة جيدة ذات مقاومة  عمل -

  .تنفيذ اعمال العزل المائي قبل لالنكماش وبابعاد مناسبة
  .اعمال العزل المائي مع الحماية المالئمة تنفيذ -
الدوري والمتابعة المستمرة لجميع االعمال التي تؤثر  التفتيش -

  .على ديمومة كفاءة العزل المائي
 .اعمال الصيانة الدورية واالصالحات الالزمة تنفيذ -

 :مائياالساسية لمواد العزل ال المتطلبات
االساسية للعزل المائي هي حماية المبنى من االضرار  القاعدة

او تؤدي الى حدوث تشوهات فيه  االنشائية التي قد تضعف المبنى
تسرب  ويتحقق ذلك من خالل استخدام اغشية ومواد محسنة تمنع

الماء من والى المبنى من المناطق الرطبة الى المناطق الجافة. 
  :غشية والمواد بما يليهذه اال ويجب ان تتميز

  .نفاذية الماء بكفاءة عالية مقاومة -
مرونة عالية بحيث ال تتأثر بالحركة الطبيعية التي تحدث  درجة -

  .للمبنى
  .ظروف العمل والموقع مالءمة -
  .التنفيذ وخفة الوزن سهولة -
  .على تمرير بخار الماء من داخل المبنى القدرة -



التركيب لضمان االلتصاق والثبات لمدة مواد اللصق و مالءمة -
  .طويلة من الزمن

  .اي ضرر للعاملين او لمستخدمي المبنى ال تسبب -
  .الظروف الجوية وظروف التعرض البيئية والميكانيكية مقاومة -
خاصة عند  لتشكيل غشاء متواصل بدون مواقع ضعف مالئمة -

  .الماء الفواصل ومواقع التداخل المعرضة لنفاذ
الحاجة الى اعمال صيانة كثيرة وسهولة تنفيذ اعمال  عدم -

  .الصيانة
 : للرطوبة مواد العزل

 : Flexible Materials مواد عازلة مرنة : أوال
 Metal Sheets المعدنية األلواح

  Bitumen البيتومين
  Water Proofing Liquid العازلة السوائل
 Polyethylene Membrane ايثلين البولي

البيتومين/ وهو مادة عازلة للرطوبة مرنة وهو كلك األكثر  / لمثا
 : انتشارا واستخداما

 : البيتومين أنواع
 .المحلول بالسوالر أو البنزين اإلسفلت -
 .المائي اإلسفلت -
 . المستخرج من الفحم الجيري أو اإلسفلت الصخري القار -
لزيوت األسمنتي المحضر من عمليات تقطير مختلفة ل اإلسفلت -

 . المعدنية
 : البيتومين استخدامات

 . الصقة مادة -
 . لتسرب الماء عند رشه على األسطح أو األرضيات مانع -
 . كمادة تأسيس قبل وضع الطبقات العازلة يستخدم -
 . في صناعة الدهانات يستخدم -
في صناعة بالط األرضيات المطاطية وبعض األنواع  يستخدم -

 .األخرى العازلة
 . كدهان لألسطح الماصة للصوت تخدميس -



جيدا عند استخدامه كعازل رطوبة على األسقف  يكون -
 . الخرسانية والخشبية

 : Semi Rigid Materials مواد عازلة نصف قاسية : ثانيا
 Asphalt اإلسفلت

  Asphalt Rolls إسفلتية لفات
  Asphalt Shingles إسفلتية صغيره رقائق

 : Rigid Materials اسيةمواد عازلة ق : ثالثا
 Cement Plaster ) أسمنتي ) لياسة بياض

 Water Proofing Integral لعزل المياه إضافات
 Slates اإلردواز ألواح
  Asbestos Shingles االسبيستوس الصغيرة ألواح
  Wood Shingle خشبية صغيره ألواح
 Asbestos Cement االسبيستوس األسمنتي ألواح

Board 
 Plastic Laminates لبالستيكا طبقات
  Tiles القرميد

 : عزل المواد إختبارات
 : عزل الحمامات والمطابخ واألسطح اختبار  -1

سم يضاف لها 1إتمام العزل يغطي بلياسه أسمنتيه بسمك  بعد •
 . إضافات خاصة لتقليل النفاذية

: 14المكان المراد اختباره بالمياه النظيفة الرتفاع من  يتم مأل •
 . ساعة 04سم وتترك لمدة 12
العزل جيدا في الحالة التي ال يزيد فيها نقص المياه عن  يعتبر •

عدم ظهور رشح أو رطوبة أسفل  المقدر فقده بالتبخر.. وكذلك
مياه  ساعة أخرى من إزالة 04المسطحات التي تم اختبارها خالل 

 . االختبار
 : عزل خزانات المياه العلوية اختبار  -5

مام عزل الخزان طبقا للمواصفات وقبل عمل الحماية ات بعد •
بالمياه حتى نهاية ارتفاعه ويترك لمدة  الالزمة.. يتم مأل الخزان

 . أسبوع



العزل جيدا في الحالة التي ال يظهر فيها أي رشح أو  يعتبر •
في المياه إال بما يوازي  رطوبة من الخارج.. وكذلك عدم نقص

 . ت الحرارةقيمة البخر العادي حسب درجا
 : عزل الخزانات األرضية والبدرومات اختبار  -3

اختبار لهذه األعمال في حالة وجود فراغات حولها  يمكن عمل •
 الداخل والخارج طبقا للمواصفات من الخارج بعد إتمام العزل من

. 
الردم حولها لنصف االرتفاع ثم تغمر بالمياه حتى تشبع  يتم •

 . وتترك لمدة أسبوع تربه الردم تماما بالمياه
العزل ناجحا في حالة عدم ظهور أي رطوبة أو رشح  يصبح •

 . وإصالحه ثم استكمال الردم مياه بالداخل وإال تتم إعادة العزل
 : ملحوظة

 : من أنواع العزل ال يمكن إجراء اختبارات عليها مثل هناك بعض
 . االساسات عزل  -1
 . البدرومات المحاطة بالماني عزل  -5

العناية جيدا في اختيار المواد ونوع العزل والعناية  يجب لذا
 التنفيذ باألشراف على

هناك بعض المواد التي يمكن استخدامها كعوازل للصوت 

  :والحرارة معا، منها

  :ألواح الصوف الزجاجي -1

الزجاج  مصنوعة من الصوف الزجاجي المغطى بطبقة رفيعة من

ه األلواح لديها القدرة على مقاومة تكسبها الصالبة، كما أن هذ

االستخدام إذ أنها تخلو من المواد القابلة للصدأ،  الرطوبة وسوء

المباني لعزل الجدران  ويمكن استخدامها في مختلف أنواع

  .واألسقف

 Thermal and) ألواح العزل الحراري والصوتي -2

acoustic sheets) :  

 



الداخل وتصلح  تغطيتها من تستخدم هذه األلواح دون الحاجة إلى

خاصة ألسقف المصانع حيث تناسب جميع األبعاد الكبيرة 

األلواح تقاوم الغبار والرطوبة والتآكل حيث تغلفها  لإلنشاء، وهذه

طويل، وهذه األلواح نقية من  طبقة حماية بالستيكية ذات عمر

  .المواد المشجعة على الصدأ

  :البيراليت -3

البيراليت  بركانية بيضاء اللون، ويعتبر وهو عبارة عن صخور

من أفضل العوازل المستخدمة لصناعة وتخزين الغازات السائلة 

حرارة منخفضة جدا، كما أنه يعتبر عازل جيد  تحت درجات

ويستخدم  للصوت ويعطي السطح مقاومة كبيرة للحرائق،

  .البيراليت لعزل األسقف والجدران واألرضيات

  مراعاتها عند تنفيذ أعمال العزل العامة الشروط واإلحتياطات

قراءة الرسومات ومستندات المشروع قراءة جيدة قبل  يجب -1
 . البدء في أعمال العزل

يراعي أن يكون السطح المطلوب عزله سطحا مستويا خاليا  -2
التموجات والنقر واألجزاء المفككة وتام الجفاف وخالي من  من

 . الرطوبة
ألسطح المعزولة قبل البدء في عملية العزل نظافة ا ضمان -3

 : وذلك
 . األتربة والشوائب العالقة إزالة •
 . إزالة ساقط المونة •
 .والشحوم إزالة اثار الزيوت •
 . إزالة صدأ الحديد في حالة األسطح المعدنية •
 . في األماكن المطلوب عزلها مأل عراميس المباني •

اإللتصاق بين الطبقة  على قوة وذلك حتى ال تؤثر هذه الشوائب
العازلة وبين السطح األصلي المراد عزله والي قد يؤدي إلى 

 . المياه أسفل الطبقات العازلة تسرب



األسطح الخرسانية /  إزالة األجزاء المفككة والتعشيش من -4
األسمنتية  المباني المراد عزلها .. ويتم بعد ذلك تسويتها بالمونة

ل على أسطح قوية صلدة حتى ال تنهار الطبقة حتى يتم تفيذ العز
 . العازلة

 تعزل المنشآت الخرسانية / المباني.. التي يقع منسوبها أسفل -5
منسوب األرض على الخرسانة أو المباني بعد تسديد العراميس 

 . مباشرة
عالج الشروخ والتعشيشات وفواصل الصب وأماكن الزراجين  -0

 . العزل نفيذوكافةالعيوب باالسطح قبل ت
 عالج نقط تقابالت األسطح الرأسية واألفقية ألن هذه النقاط-7

تعتبر من نقط ضعف العزل الذي يمكن أن تتسرب المياه منه 
 : ويكون العالج كاآلتي

مم من 144: 44لف التقابالت بعمل وزره مثلثه بأبعاد حوالي  •
 .أسمنتيه مناسبة مونه

 . رأسية مع األفقية جيداربط نفقط االلتقاء لألسطح ال •
 إختبار المواد المناسبة للعزل لتناسب مع ظروف المنشأ ونوع -8

 . المياه أو السوائل المعرض لها العزل
العازلة للمياه من العوامل الجوية عن  يراعى حماية الطبقات -9

 : طريق توفير طبقة تحميها
 : حالة األسطح في •

من األشعة  لياسة فوقها لحمايتها يتم حماية الطبقة العازلة بعمل
 . الفوق بنفسجية التي تقلل من العمر االفتراضي لها

 : حالة عزل الحوائط في •
طوبة في حالة  5/1يتم حماية الطبقة العازلة .. إما ببناء حائط 

 . العزل الخارجي أو حائط خرساني
في أعمال العزل من أجود  يراعي أن تكون المواد المستعملة -
 نواع والمطابقة للمواصفات الفنية المذكورة في مستنداتاأل

 . المشروع
 يجب تقديم عينات من المواد المختلفة للعزل لألعتماد من -

 . المهندس اإلستشاري أو المالك قبل التوريد



 
المختلفة إلى موقع العملية / المشروع  يراعي توريد المواد -

المطلوبة في كل مرحله  مالبالكميات الكافية والالزمة لتنفيذ األع
 من مراحل العمل حسب البرنامج التنفيذي وبكميات تسمح بالتنفيذ

 . المستمر دون تعطيل تنفيذ األعمال اآلخرى
الالزمة بطريقة تمنعها من التلف والتعرف  يراعي تخزين المواد -

القماش العازل داخل  إلى العوامل الجوية.. ويكون تخزين لفات
هوية مستمره وغير معرضة ألشعة الشمس مخزن جاف ذو ت
اللفات رأسيا على نهايتها لحمايتها من التلف  المباشر وتوضع

 . والتقطيع
للبيتومين .. يتم توريده في عبواته األصلية والمبين  بالنسبة -

الشركة الصانعه له .. ويتم رص  عليها نوع البيتومين وأسم
تعرضها  يضم عدموتخزين العبوات بالطريقة السليمة وبشكل 

 . للتلف بسبب طريقة التخزين أو التعرض للعوامل الجوية

  التنفيذ للعزل تحت منسوب المياه الجوفية شروط
للمياه والرطوبة ألجزاء من  يراعي عند تنفيذ طبقة العزل •

 : المبنى تقع تحت منسوب المياه الجوفية )البدرومات( يراعي
سم من مباني 04سم إلى  34ن جوانب الحفر على بعد ال يقل ع -

السانده لهذه األجزاء وذلك حتى تكون المباني جافه ما  الحوائط
وطبقا أيضا لنوع الماده  .. أمكن طوال مدة تنفيذ األعمال

 . المستعملة
البالطة الخرسانية ( لهذا ( يراعي أن تكون األرضية -

الي خ المبنىوالتي سيتم الطبقة العازلة عليها ذات سطرح مستوى
 . التموجات والنقر واألجزاء المفككه وتام الجفاف

الحوائط الخارجية الرأسية بكامل ارتفاعها وبالتخانة  يتم بناء -
الطبقات العازلة عليها ويتم أل عراميس  اإلنشائية التي سيتم تنفيذ

وتفريغ عراميس  الباني للسطح الخارجي جيدا بالمونه األسمنتية
مم قبل تنفيذ طبقة البياض 2ة بعمق المباني للسطوح الداخلي

 . األسمنتي



 
يراعي المحافظة على الحفر المحيط بحائط المباني جافا نظيفا  -

 . مدة التنفيذ لكل أعمال العزل وكذا األعمال اإلنشائية طوال
اإلنتهاء من تنفيذ الطبقات العازلة على الرضية  بمجرد -

و حائط لوقايتها من لياسة أ والحوائط الرأسية المحيطه يتم عمل
 . التلف

المحيط بالمباني في حالة جافة  من الضروري أن يبقى الموقع -
اإلنشائية  تماما خالل مدة تنفيذ أعمال الطبقات العازلة واألعمال

تحت منسوب أرضية الموقع.. ويجب ضخ المياه الجوفية التي قد 
قوة باستعمال العدد الكافي من الطلمبات ذات ال تظهر بالموقع

الموقع من المياه الجوفية  الكافية والتي تضمن استمرار جفاف
 وبالطريقة التي يتم اعتمادها من االستشاري قبل تنفيذ هذه

  األعمال
 



 : المائي أهمية العزل
ى مقاومتها مع الزمن لد من المعروف أن معظم مواد البناء تقل

 ومتكررة تعرضها للرطوبة والماء لفترات زمنية طويلة ودورية
االنشائية  ويؤدي عدم معالجة حاالت التسرب الى تلف العناصر

في المباني ، حيث تأتي مشاكل الرطوبة في المرتبة الثانية بعد 
من حيث اسباب التلف في المباني االضرار التي يسببها  النار

 : البناء الماء في عناصر
 .المعدنية المعادن مثل حديد التسليح واالبواب والهياكل آكلت-1
 .الزمن الجدران الخرسانية وتلفها وضعف مقاومتها مع تفتيت-2
 .الجدران )البياض( وانفصالها عن هيكل الجدار تلف كسوة-3
 .المبنى نمو الطحالب والجذور وتشوه-4
 .الطالء والدهانات تلف اعمال-5
 .للتلف اه والكهرباءتعرض شبكات المي-6
 .الرضياتابالط السيراميك عن الجدران و انفصال-7
 .االرضية تسرب االمالح والملوثات الى خزانات المياه-8
 .صحية مشاكل-9

  :المائي المتطلبات االساسية لمواد العزل
االضرار  القاعدة االساسية للعزل المائي هي حماية المبنى من

ضعف المبنى أو تؤدي الى حدوث تشوهات فيه االنشائية التي قد ت
ذلك من خالل استخدام اغشية ومواد محسنة من تسرب  ويتحقق

المناطق الرطبة الى المناطق الجافة  الماء من والى المبنى من
 .وهي

 : العازلة خواص ومميزات االغشية والمواد
 .عالية مقاومة نفاذية الماء بكفاءة-1
بالحركة التي تحدث في  درجة مرونة عالية بحيث التتأثر-2

 .المنشأة
 .ظروف العمل والموقع مالئمة-3
 .التنفيذ وخفة الوزن سهولة-4
 .ضرر للعمال والمستخدمين ال تسبب اي-5



 .الظروف الجوية وظروف التعرض للحركة الميكانيكية مقاومة6-
 .كثيرة عدم الحاجة الى اعمال صيانة7-

 ) العزل المائى ( األسمنتىبالعازل  الحوائط الخرسانيةعزل 

 

 
 
 



 
 

 بالعازل المطاطى ) العزل المائى ( المسلحةاللبشة عزل 

 
بالروالت                اللبشة العادية و الحوائط الخرسانية عزل 

  ) العزل المائى (

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
  ( ى) الكيماو بالعازل األسمنتى حمامات السباحةعزل 

 ) العزل المائى (

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بالروالت ) العزل المائى (  ات األرضيةالحزان عزل

 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 



 

 
 



 
 حمامات السباحة بالروالت ) العزل المائى ( عزل

 
 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 



 
 زل األسمنتى و المطاطىابالع و الحماماتالمطابخ  عزل

  العزل المائى ( )

 



 

 



 

 



 



 
 

 



 
 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 



 األسمنتى و المطاطى  عازللبا  التفتيش عزل الحدائق وغرف 

 ) العزل المائى (

 

 



 

 

 



 
 %1تنظيف السطح وصب خرسانة الميول بميل 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 عزل السطح بالعازل المطاطى فوق البالط ) العزل المائى (

 

 
 



 

 

 



 

 
 ) العزل المائى ِ( بمادة أبو بحص السطح فوق البالطعزل 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بالعازل األسمنتى و المطاطى ) العزل المائى ( عزل القبب

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ) العزل المائى ( بالروالت مواسير السباكة بالسطح عزل

 
 



 
 



 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



طبقتين روالت مع  بينهم) ثالثة طبقات بيتومين   السطحعزل 
 سم ( .... ) العزل المائى ( 10ركوب 

 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



ير سالموايقوم السباك بعمل توصيل  المائى بعد االنتهاء من العزل
بارتفاع النهائي على السطح واختبار السطح بالماء  ثم يتم الكشف

 لمدة ثالثة ايام ثم يمنح الضمانسم  15

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  لمستشفياتاسطح أل زع
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بعد اختبار العزل المائى العزل الحرارىتنفيذ 
 ) ألواح البولى يورثين أو ألواح البوليسترين (

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بعد م 4للسطح أثناء أعمال البالط كل  التمدد عمل فواصل
 االنتهاء من العزل الحرارى

 

 
 

































 
 ) العزل المائى (بالبيتومين الواجهات  عزل
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