العزل الحراري فوضى وعشوائية في االختيار تنتهي بغازات سامة بعد التنفيذ
عنددد الحدددي

عددا العدوازل عذينددا االخددذ بعدديا االعتبددار االمدانددات المحدددودا لددد ال يددر مددا المدوا نيا

فددي التعددرى عذددى ان دواد م دواد الانددال والع دوازل المناسددبة المتاحددة والادددرا عذددى التايددي والماارنددة ادديا ددذه
االن دواو ومددا د اختيددار االنسددر فاددا يختددار الم دوا ا العددازل االنسددر سددع ار ول ددا لددي
يدددوا ددو االنسددر فاددا يختددار االنسددر سددع ار ودفددالا ول ددا لددي

بالضددرورا اا

االنسددر تنفيددذا و اال د ضد ار ار وا ددا ار

ايئيددة ويددحية ا د اا الوضددع يدددوا يددعبا ومعادددا اذا ددداا الم دوا ا مض د ار السددتخدا الع دوازل لددي

رغبة في ذلك ا تنفيذا لشدرو الاذدديات ويددوا ا در يدعوبة وتعايدداك اذا دداا الاندال لوسدت مار ولدي
لذسدددا الشخيددي حيد

تاد ا ميددة النادرا بعيدددا المددد فددي اختيددار المناسددر حتددى ولددو از ددادا الت ذفددة

وتت ازيددد النا درا االسددت مار ة ولددي

تا د ا ميددة النا درا بعيدددا المددد فددي اختيددار

لذسدددا الشخيددي حي د

المناسددر حتددى ولددو از ددادا الت ذفددة وتت ازيددد النادرا االسددت مار ة يدديرا المددد والمتضددمن تاذيد الت ذفددة
ول ي نادر مية م د

–

دذا االمدر عذيندا اا نتيدور مداذا يمددا عمذد اذا مدا ا تشدفنا بعدد بضدع سدنوات

اا بع ددل المد دواد المس ددتخدم دعد دوازل ا ددد ت تض ددهر منه ددا بع ددل اال ددار الس ددذاية م د د انبع ددا

بع ددل

الغازات السامة نتيجة تحذ مواد ا اا نتيجة سول التنفيذ.

ذا الري العذمي لذددتور  /عادالعز ز اا محمد اا عياى آل مارا رئي

التخ ديا العم ارندي اجامعدة

المذك سعود – والذي جال في ختا جولتنا التي شمذت بعل المداتر والميانع لايع العدوازل الحرار دة
والاذوك العازل.
وفيما يذي نص الجولة والدري العذمدي ت تحدد

فدي الادايدة الدى السديد ايمدا ااوالحايدر مدا احدد مداتدر

ايع العوازل فاال ناك عديدا منها ( اروستيا ) و ذه يوجدد منهدا نوعداا ندوو ( اروسدتيا ا سدترودد) و

( ارستيا ا سباندد ) بالنسبة لذنوو االول يعتار ذا جودا عالي ويع ي نسبة عزل حراري مدا اديا -65
 75درجددة مئويددة و ددذا بالتددالي يددفدي الددى تددوفير دايددر فددي اسددتهوك ال هر ددال امددا عمر ددا الزمنددي فهددي
بعمر المانى ول ا لها عمر افتراضي اذ بعد خم

سنوات ما االنتاج تاد جودتد انسدبة  %30نادار

لوجود غاز الفروا الداخ في تينيع ويعد ذا الغاز خفيفاك جدا حي

يت اير في الهوال ويحد محذد

الهدوال العددادي المم د فددي اال سددجيا ممددا يددفدي بالتددالي الددى انخفددال نسددبة العددزل فددي ددذه المددادا امددا

الندوو ال داني و دو ( اروسدتيا ا سددباندر ) و ر ادة تيدنيع ال يددخ فيد ي غدداز اد يددخ فيد فاددا (
حايبات الاروستينيا ) حي

ناو بعمذيد ضدغا وددب

عذدى حسدر الموايدفات الم ذوبدة ويع دي دذا

النددوو نسددبة عددزل ح دراري مددا ادديا  70-65درجددة مئويددة ويضدديي ااوالحايددر ب ن د اليوجددد فددي الو ددت

الحددالي م ددادا تع ددي عد دزال حرار ددا  %100و ددذا مس ددتحي ج دددا الي من ددتن ايض ددا ن دداك ن ددوو اخ ددر م ددا

العوازل و و ( الارستيا ) ويعد ما افض اندواو العدزل الحدراري مدا ناحيدة الجدودا ويع دي درجدة عدزل

ح دراري تي د تار ب داك مددا ادديا  85-50درجددة مئويددة و ددذا يسددتخد اساسددا فددي ال وجددات الموجددودا فددي
المنازل والسيارات ايضا ناك نوعي اخر ما العوازل و ي اليوى اليخري و و عبارا عدا يدخر
ايعددي ومددادا ايعيددة  %100وال يدددخ فيهددا ي مددادا ديميائيددة و ددو عبددارا عددا يددخور مددا ح درات
المدين ما عا ديفية تينيعها ياول ااوالحاير بانها تيهر حتى تتحدول الدى ( الوبدا ) د توضدع فدي

امددا ا خايددة وتخددرج عذددى شددد شددعيرات وبعددد ذلددك تتجمددع د تيددنع عذددى شددد الدوا عددزل حدراري

واليوى اليخري يعد ما النوعيات الممتازا الا عمره ا ول ما العمر الزمني ويمدا االسدتفادا مند

مرا اخر ب ا يفخذ ما المانى الادي الى اخر جديدد وامدا جودتد التتغيدر والتدنخفل مدع مدرور الو دت
ايضددا ندداك نوعي د (الايراليددت) و ددو عبددارا عددا يددخور عذددى احجددا داي درا تفتددت اددداخ اف دراا ادرجددة

ح د اررا عالي د وتع ددي عددزل ح دراري مددا ادديا  %65-60و ددي تعتاددر مددادا ايعيددة  %100ايضددا ندداك
نوعيد اخددر مددا العدوازل و ددي (الاومبدر ددت) و ددي عبددارا عددا مددادا اسددمنتية ايضددا يوجددد نددوو اخددر مددا
العدوازل و ددو ( السددياورد

) عبددارا عددا نفد

وتع ي عزل حراري ما .%65-60
مهند

ال روه .

تحدد

المهنددد

فددرا الخرسددانة الرغويددة وتسددتخد غالبددا لذمبدداني الجددا زا

عاددي عذددي ال دروه مدددي عدا شددردة المبداني الخفيفددة المحددودا اسددياورد ا فادال ددداا

الهدى ما انشال السدياورد
ومميزات المباني الجا زا م

دو انتداج مدادا تجمدع اديا مميدزات الخرسدانة التاذيديدة م د المتاند والادوا

خفة الوزا وسدرعة االنشدال باالضدافة الدى اعذدى درجدة ممدندة مدا العدزل

الحدراري وذلدك لمد ل دذا الفدراق فدي سدوت المنتجددات الخرسدانية وتادددي مدادا جديددا فددي المن ادة تددتول

م ددع االحد دوال الجوي ددة الس ددائد ف ددي المن ا ددة لتهئي ددة ج ددو مناس ددر ي دديفا وش ددتال دوا الحاج ددة الي ع ددزل
اضافي.

ويضدديي ب د ا معام د العددزل الح دراري لمددادا السددياورد

(

K

) =  0.12 – 0.14وات /درجددة مئويددة

ماارن د بددال ور االحمددر الفخدداري والددذي ياذددة معام د عددزل الح د اررا في د (
مئوية ي اا ور سياورد
و ذا ادوره يسا
مزايا لذسياورد
الت ذفة.

يعزل مدا ار دع الدى خمد

K

) =  0.59وات /درجددة

مدرات افضد مدا ال دور االحمدر الفخداري

في تاذي استهوك ال ا ة ال هر ائيدة دمدا يدفما جدوا مر حدا داخد الماندى  .اا نداك

منها خفة الوزا ومااومة الحر ق وعزل اليوت اضافة الى الاوا االنشدائية وانخفدال

العوازل الحرار ة ايا ناص المعذومات وتعدد االختيارات
الددتور االمير عادالعز ز اا عياى
يد ر النادا

حدول الحاجدة الدى اسدتعمال العدوازل داددي ذي ا در لمواجهدة مشددذة المندار الحدار والبدارد

وت ير ما عذى االجوال الداخذية لمسا ننا وامدانيدة م د

دذا الاددي المسداعدا فدي االسدتغنال عدا اجهدزا

التار ددد والتدفئددة لذمبدداني ومددا يتضددما ذلددك مددا ترشدديد فددي اسددتخدا ال ا ددة ومددا يتبعددة مددا ا ددار ايجاايددة
عذى المستو يا الايئي واال تيادي.
والمتتبددع لذناددا

وال روحددات المختذفددة يشددعر ب د ا موضددوو الع دوازل ايددبه مددا االمددور المحسددوم واا

الاضددية تنحيددر فددي اختيددار المناسددر مددا اندواو العدوازل المتاحددة فددي االسدوات خايددة واند ايددبه مددا
ال اات اننا نواج مشدذة حاياية في محاولة تار د وتدفئة المباني في الفيول المختذفة.

ول ددا اد الافددز لتار ددر نددوو العدوازل المناسددر ار اند مددا الضددروري اا نناددر الددى ددذه المشدددذة مددا
جوان ددر اخ ددر دمحاول ددة لري ددد م ددا يمد ددا عمذد د م ددا خ ددول مراجع ددة عناي ددر ي ددناعة الان ددال دعمذي ددة

التيددمي المعمدداري نوعيددة م دواد الانددال المسددتعمذة ددرت واسددالير التنفيددذ المتاحددة والممدنددة الت ذفددة
اال تيدادية اث دار الايئيدة المترتبدة عذدى اسدتعمال ددذا العدازل و ذاك وغيدر ذلدك مدا العوامد ال يدرا

التددي ال يتسددع المجددال لددذدر ا ول نهددا تعتاددر مددا المحددددات االساسددية فددي عمذيددة اختيددار المناسددر مددا
الع دوازل .فمد د و نال ددك اجم دداو م ددا اد د المتخيي دديا عذ ددى ال ددتحفن الش ددديد عذ ددى نوعي ددة مد دواد الان ددال
المسددتخدمة س دوال الاذددك االسددمنتي و غيددر مددا الم دواد االخددر وذلددك لعددد مولمتهددا لذاددروى الايئيددة
والمحذية و دذه بحدد ذاتهدا تعتادر مشددذة يحدر الادت فيهدا والتعامد معهدا اد محاولدة معالجتهدا بحد
يس ددار مش دددذة اخ ددر اذاتد د

دد

اد د اا باالمد دداا االس ددتغنال ع ددا العد دوازل تمام ددا او نس ددبة دايد درا اذا م ددا

است عنا انتاال مواد انال موئمة لائتنا لاروفنا المناخية.
بالم

فاا ما الممدا تاذي الحاجة الى العوازل ما خول التيمي المعماري الجيد سدوال عدا ر دق

توز ددع الف ارغددات الداخذيددة ور هددا بددالفراق الخددارجي و عددا ر ددق اختيددار التوجي د المناسددر لذمانددى و
تيددمي الفتحددات المناسددبة فددي االمددا ا الموئمددة و غيددر ذلددك مددا الحذددول المعمار ددة االخددر التددي مددا
الممدا اا يدوا لها ت ير داير في االستغنال عا وضع عوازل لذمانى ومما ال شك في فدنا التيدمي
المعماري الجيد اذا ما ا تدرا باالختيدار المناسدر لمدواد الاندال يز دد مدا امدانيدة االسدتغنال عدا و تاذيد
االعتماد عذى المواد العازلة في المباني بشد داير.

ول ددا وبم ددا اا الجه ددود لورتا ددال بعمذيد دة التي ددمي المعم دداري وت ددو ر الا دددائ المناس ددبة لمد دواد الاند ددال
المستخدمة خاية عذى مستو المباني السدنية لوفراد مازالت في اوادر ا ندر اند ومدا بدار الوا عيدة
عذى اال

حتى تتجذر وتنتشر م

ذه الاوادر اا نتعامد مدع مدا دو موجدود وممددا والمدتذخص فدي

اننددا بحاجددة الددى م دواد عازلددة دمحاولددة اليددو مددا افسددده ضددعي التيددمي ومحدوديددة االختيددار فددي
مسا ننا.
النوو المناسر
والختيار نوو العدازل المناسدر فننندا مازلندا نواجد مشددذة نادص المعذومدات وتعددد االختيدارات .فذوسدي
اا غالر ما ي ر و تداول ما معذومات عدا العدوازل ال يتعدد ماارندات غيدر د يادة عدا مدد فعاليدة
د د منهددا فددي اعا ددة ومنددع انفدداذ الح د اررا مددا والددى المانددى فددي الاددروى المختذفددة اينمددا ال ي دزال نالددك

ي ددور واض دده ف ددي ري ددد االعتب ددارات االخ ددر الت ددي ف ددي نا ددري ال تاد د ا مي ددة ع ددا االعتب ددار الس ددااق

والمتم ذة في اال ار اليدحية والنتدائن السدذاية المسدتااذية التدي دد تترتدر عذدى اسدتخدا بعدل العدوازل.
يضدداى الددى ذلددك عام د الت ذفددة اال تيددادية عذددى المسددتو يا الايددير وال و د ودددذلك مسددتو التنفيددذ
الم ذور فاد يدوا احد اندواو العدوازل ذو درجدة عاليدة مدا الفعاليدة وتت ذدر لتحاياهدا مهدارا فائادة ود دة

في التنفيذ د التتوفر في سوت يناعة الانال المحذية مما يفاد م
ددذلك فددنا عذينددا عنددد الحدددي

ذا النوو ميزات و ميت .

عدا العدوازل االخددذ بعدديا االعتبددار االمداندات المحدددودا لددد ال يددر مددا

المدوا نيا فددي التعددرى عذددى اندواو مدواد الانددال والعدوازل المناسددبة المتاحددة والادددرا عذددى التايددي والماارنددة
ايا ذه االنواو وما

اختيار االنسر فاد يختار الموا ا العازل االنسر سع ار ول دا لدي

ا يدوا و األنسر دفالا و د يختار األنسر سع ار ودفالا ول ا لدي

بالضدرورا

األنسدر تنفيدذا و األ د ضدر ار

وآ ددا ار ايئيددة ويددحية اد ا الوضددع يدددوا يددعبا ومعاددداك ذا ددداا المدوا ا مضد اكر السددتخدا الع دوازل
لي رغبة في ذلدك اد تنفيدذا لشدرو الاذدديات ويددوا ا در يدعوبة وتعايدداك ذا ا داا الاندال لوسدت مار
ولددي

لذسدددا الشخيددي حي د

تا د ا ميددة النا درا بعيدددا المددد فددي اختيددار المناسددر حتددى ولددو از ددادا

الت ذفة وتتزايد النارا االست مار ة ييرا المد والمتضمن تاذي الت ذفة.
ول ي نادر مية م د

دذا االمدر عذيندا اا نتيدور مداذا يمددا عمذد ذا مدا ا تشدفنا بعدد بضدع سدنوات

ا بعل المواد المستخدمة دعوازل اد ت تاهر منها بعل اث ار السذاية م

انبعا

بعدل الغدازات

السددامة نتيجددة تحذ د مواد ددا و نتيجددة سددول التنفيددذ فددي الترديددر م د

ددذه الع دوازل و غيددر ذلددك مددا

االسبار الممدن والمحتمذ .
حاول تجارر
لذلك ول ي ال تيبه مسا ننا حا تجارر لشردات انتاج العوازل الحرار ة وفوضى االختيار العشدوائي
لنوعية العوازل وما د يسار ذلك ما آ ار سذاية د يدرا فدنا المسدفولية فدي اعتادادي ا يدر مدا اا تتدرك
عذى الموا ا يحمذها لوحده درغبة من في تحايق اشت ار ات الاذديات في وضع العدوازل وددذلك رغاتد
في الحيدول عذدى مسددا معدزول ومدا يعندي ذلدك مدا تاذيد االعتمداد عذدى المادردات وتاذيد فدي ت ذفدة
ال هر ال وغير ا ما االيجاايات االخر التدي يحذد اهدا دد سدا ا ا تتواجدد فدي مسددن  .ومدا د فدنا
المسئولية تشترك فيهدا

اعدات د يدرا تشدم الجامعدات والاذدديات و يئدة الموايدفات والمادايي

وغير دا

مددا االدارات ذات العو ددة م د و ازرا اليددحة وو ازرا اليددناعة الغددرى التجار ددة والتددي يجددر اا تتانددى
عمد د ودعد د البح ددو والد ارس ددات المتعذا ددة بم د د

ددذه المواض دديع وم ددا د د توي ددي نتائجه ددا بال ر ا ددة

المناسبة الى الموا نيا عا ر ق النشرات ووضع الاوانيا االشت ار ات الاذديدة المناسدبة والمانيدة عذدى
س

عذمية ودراسات حاياية.

دعوه لذاذديات
والدددعوا نددا موجهددة الددى الاذددديات لذتسددر ع فددي ايضددا اليددورا دامذد والعمد عذددى تانددي ارنددامن يعنددي
ادراسة المواد العازلة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العو ة واالختياص لت دو ا رفيدة شدامذة
عددا ددذا الموضددوو عذددى ضددوئ يمدددا وضددع االشددت ار ات الاذديددة الوزمددة والخددروج انتددائن شددامذة ل د
الجوانددر المددذدورا اعددوه حتددى واا اض د رت الاذددديات لت جي د موضددوو ال د از ايددحار المبدداني اوضددع

عوازل حتى يت عم الوز ما دراسات وبحو ت وا ي االسا

في اتخاذ ي رار اهذا الش ا,

