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تتكون هذه األسقف من طبقة واحدة أو من طبقتين يفصلهما فراغ قابل للتهويةة فيمةتا السةط
الخارجي لألسةقف المددوجةة الحةرارة مةن أشة ة الشةم و يفقةد جةد منهةا للةا الهةوا األسةفل
والذي بدوره ينقل الحرارة للا طبقة السقف السفلا والجةد اآلخةر مةن الحةرارة ينتقةل بواسةطة
اإلش اع .
وت تمد كمية هذة الحرارة علا سرعة تغيير الهوا في الحيد بين طبقتي األسقف وجودة التهويه
سوا طبي يا أو ميكانيكيا وت تمد كذلك علا نوعية المواد ولون السط الخارجي لألسقف.
ومن ذلك يتض لنا بأن أهم ال وامل التي تؤثر علا فاعلية هذه األسقف هي :

o
 oتهوية الفراغ بين طبقتي األسقف .
 oمواصفات المواد والمقاومة الحرارية للطبقتين .
اللون الخارجي.

 .1اللون الخارجي()External Colors
يحدد اللون الخارجي لألسقف المصمتة واألفقية كمية الحرارة المكتسبة من أش ة الشم وعادة
ما تكون الطبقة الخارجية لألسقف ذات سماكات قليلة وترتفع درجة حرارتها بشكل كبير ويؤثر
اللةون الخةةارجي والفةةراغ الهةوايي فيمةةا بةةين طبقتةي األسةةقف علةةا درجةة حةةرارة السةةقف السةةفلي
والمناخ داخةل المبنةا وفةي حالةة دهةن السةط الخةارجي بةاللون األبةي يخفة درجةة حةرارة
األسقف خالل النهار بشكل واض .

 .2تهوية الفراغ بين طبقتي األسقف( )Space Ventilation
يجب أن نفرق فيما بين عملية تهوية الفراغ الةداخلي للمبنةا وعمليةة تهويةة الفةراغ بةين طبقتةي
األسقف ولن تهوية هذا الفراغ له تأثير غير مباشر علا راحة الساكنين .
ت تمد درجة حرارة الهةوا فةي هةذا الفةراغ وتةأثير التهويةة الطبي يةة أو الميكانيكيةة عةن طرية
فتحات خاصة بشكل كبير علا طبي ة المواد المصنوعة منها األسقف ولون سطحها الخارجي.
الجةةدول رقةةم ( )3يبةةين درج ةات الحةةرارة الداخليةةة للمبنةةا ودرجةةات حةةرارة الفةةراغ بةةين طبقتةةي
األسقف بوجود التهوية أو بدون التهوية .
يفقد السقف الخارجي جد مةن الحةرارة المكتسةبة مةن اشة ة الشةم بالنقةل للةا الهةوا المحةيط
وجد ي ةاد لشة اعه للةا الفضةا و مةاتبقا ينتقةل الةا السةط الةداخلي مةن هةذا السةقف ثةم تنتقةل
الحرارة من الجانب السفلي من السقف الخارجي للا السقف الداخلي عن طري اش اع الموجات
الطويلة .
لن تهوية الفراغ بين األسقف سوا بفتحات خاصة طبي يا أو ميكانيكيا لها أهمية كبيرة في الحد
من لرتفاع درجة حرارة السقف الخارجي بشكل كبير عندما يكون لون السط الخارجي للسقف
الخارجي داكن وقليل السماكة أو عالي الموصلية الحراريةة ولكةن لذا عكسةنا هةذه الشةروط فتقةل
أهمية تهوية الفراغ .
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