األسقف
يعتبر السقف أهم عناصر المبنى واكثرهاا تاثثرا بااحووا المناييا المويطا باالمبنى فإساتمرار
سقوط أشع الشمس صيفا على المبنى يؤثر على البيئ الدايلي بشك مباشر وكبير .
ففي منتصف النهار في أياام الصايف تتاثثر درجا الوارار الدايليا للمبناى مباشار بمواصافا
المواد وتفاصي السقف ويعتبر العنصرالرئيسي المتساب فاي ارتفاار درجاا الوارار الدايليا
للمبنى ويمكننا من تقلي اهمي هذا التثثير بإجراء بعض التعديال التصميمي علي .
يتعرض السطح اليارجي من احسقف الى تقلا كبيار فاي درجاا الوارار ويعتماد تاثثر علاى
مواصفا المواد المكون منها وعلى لون اليارجي فتنقسم احسقف الى نوعين :
• مصم و متجانس أو مرك من مواد ذا كثاف عالي كما هو مبين فى الشك .4
) .يفيف الوزن من طبق واود أو طبقتين كما هو مبين في الشك .5

أ.أس قف مص م بكثاف عالي
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( HEAVYWEIGHT SOLID

أسقف صلب ذا كثاف عاليا واالباا ماا تكاون أفقيا ومان الماواد اسسامنتي ولهاا ياصاي ساع
وراري عالي وتثثيرها المباشر عن طريق التوصي الوراري من السطح اليارجي الى السطح
الدايلي ولهذا فإن العوام الرئيسي التي تؤثر على درج الورار الدايلي للمبنى هي المقاوما
الوراري ا ( )HEAT RESISTANCEوالسااع الوراري ا (  )HEAT CAPACITYلمااواد هااذا
السقف وفيما يلي العوام التي تؤثر على الصف العام لهذ احسقف :

 .1اللون الخارجي() EXTERNAL COLOR
الشامس ( الموجاا القصاير )
) لاايال الااى الفضاااء وأساالو
مع السقف .
درجا ورارتا وكميا أومااا

يودد اللون الياارجي للساقف كميا الوارار المكتساب مان أشاع
نهااارا ً و كمي ا الواارار المشااع ماان الماااد ( الموجااا الطويل ا
درجا الورار للسطح اليارجي للسقف وتباد الورار الدايلي
مساااو الساقف ولونا اليااارجي هاي العواما الرئيسااي لمعرفا
التكييف وراو الساكنين .
إن تااثثير اللااون اليااارجي للسااقف علااى درجاا ورارتاا متعلااق بمقاومتاا الورارياا ( HEAT
 )RESISTANCEوساعت الوراريا (  )HEAT CAPACITYوالشاك رمام  6يوضاح عالما
اللون اليارجي للسقف وسماكت ودرج الورار .
فعند زياد سماك السقف ومقاومتا الوراريا وساعت الوراريا يقا بشاك ملواوي تاثثير لونا
اليارجي على درجا ورار الساقف الادايلي ويمكنناا أن نالواي فاي الشاك رمام  6باثن تاثثير
إيتالف اللون على درجا الورار الدايلي أكثر تثثيرا على احسقف ذا االسماكا القليل .

 .2السماك والعزل( )THICKNESS AND INSULATION
في وال عدم إستيدام الوسائ الميكانيكي لتكييف الهواء فهناك عالم موي بين ساماك احساقف
والعز الوراري من جه والورار الدايلي للمبنى واللون اليارجي للسقف وايتالف درجاا
الورار اليارجي من جه أيرى فنالوي بثن تثثير اللون اليارجي في وال وجاود العاز أما
علاى درجا الواارار القصاوى لساقف أساامنتي معازو جيادا وماادهون ساطو الياارجي باااللون
احبيض .
فااي المناااطق الساااولي ماان الجزياار العربي ا التفاااو فااي درجااا الواارار بااين النهااار واللي ا
اليتجاوز من  5الى  8درجا مئوي (من  9الى  15درج فيهرنهايا ) فاال تتاثثر كثيارا معاد
درجا الوارار لسسا قف المادهون ساطوها اليااارجي باالوان فاتوا بينمااا ترتفاع درجا الواارار
احدنى بزياد السماك والعز الوراري .

في بعض المناطق من الجزير العربي وعندما التتجاوز كثيرا درجا الورار اليارجي يال
النهااار درجااا الواارار المريوا (ماان  32 – 24درجا مئويا ) تقا أهميا السااماك الكبياار
لسسقف وزياد العز الوراري في فص الصيف ولكنها مد تكون أكثر أهمي فاي فصا الشاتاء
.
وتزداد أهمي السماك والعز الوراري لسسطح اليارجي الداكن عندما تكون درج الورار
اليارجي للسطح الداكن أعلى من درجا ورار الهواء اليارجي فتقل من تدفق الورار من
السطح اليارجي إلى داي المنز يال النهار.
تتكون هذ احسقف من طبق واود أو من طبقتين يفصلهما فراغ ماب للتهويا فيماتا الساطح
اليارجي لسساقف المزدوجا الوارار مان أشاع الشامس و يفقاد جازء منهاا إلاى الهاواء احساف
والذي بدور ينق الورار إلى طبق السقف السفلى والجازء اخيار مان الوارار ينتقا بواساط
اسشعار .
وتعتمد كمي هذ الورار على سرع تغيير الهواء في الويز بين طبقتي احسقف وجود التهوي
سواء طبيعيا أو ميكانيكيا وتعتمد كذلك على نوعي المواد ولون السطح اليارجي لسسقف.
ومن ذلك يتضح لنا بثن أهم العوام التي تؤثر على فاعلي هذ احسقف هي :

o
 oتهوي الفراغ بين طبقتي احسقف .
 oمواصفا المواد والمقاوم الوراري
اللون اليارجي.

للطبقتين .

 .1اللون الخارجي()External Colors
يودد اللون اليارجي لسسقف المصمت واحفقي كمي الورار المكتسب من أشع الشمس وعاد
ما تكون الطبق اليارجي لسسقف ذا سماكا مليل وترتفع درج ورارتها بشك كبير ويؤثر
اللاون اليااارجي والفااراغ الهاوائي فيمااا بااين طبقتاي احسااقف علااى درجا واارار السااقف الساافلي
والمناخ دايا المبناى وفاي والا دهان الساطح الياارجي بااللون احبايض ييفاض درجا وارار
احسقف يال النهار بشك واضح.

