ماهو العزل الحراري:
يمكــن تعريــف العــزل الحــراري علــى أنــه اســتخدام مــواد لهــا خــواص عازلــة
للحــرارة بحيــث تســاعد علــى الحــد مــن تســرب الحــرارة وانتقالهــا مــن خــارج
المبنــى إلــى داخلــه صيف ـ ًا والعكــس فــي الشــتاء.
وفــي دراســة علــى أحد المبانــي وجدنا أن نســبة  %66مــن الطاقــة الكهربائية
المســتهلكة فــي الصيــف تذهــب لتبريــد المبنــى ،أي أن معظــم هــذه الطاقــة
تذهــب للتخلــص مــن الحــرارة المكتســبة مــن الجــدران واألســقف ،ومــن
هنــا تنبــع أهميــة العــزل الحــراري ،إذ أنــه يلعــب دوراً كبيــراً فــي تخفيــض
اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة المســتخدمة فــي أغــراض التكييــف ،وذلــك
بالحــد مــن تســرب الحــرارة خــال الجــدران واألســقف ،وهــذا بــدوره يــؤدي
إلــى وفــر كبيــر.

مزايا العزل الحراري:
هنــاك عــدة مزايــا تجعــل العــزل الحــراري ذا أهميــة خاصــة فــي إنشــاء المباني
ومــن هــذه المزايــا مــا يلي:
• تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة للتبريد والتدفئة.
• تقليل سعة أجهزة التكييف وتكاليف صيانتها.
• حماية مواد المبنى من تغيرات درجة الحرارة.
• حماية األثاث داخل المبنى.
• رفع مستوى الراحة.
• مقاومة الحريق.
• تقليل قيمة األحمال الذروية.
• حماية البيئة.
وإذا ألقينــا نظــرة أكثــر تفصيـ ً
ا علــى هــذه المزايــا الرئيســية يتبيــن لنــا مــا
يلــي:
 -1تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية:
يســاهم تطبيــق اســتخدام العــزل الحــراري فــي تخفيــض الطاقــة الكهربائيــة
المســتهلكة فــي أجهــزة التكييــف بمعــدالت كبيــرة تتــراوح مــا بيــن %40-30
إذا طبــق علــى أســاس علمــي وتقنــي ســليم ،حيــث يعمــل العــزل الحــراري
علــى الحــد مــن تســرب الحــرارة عبــر الجــدران ،وأســقف الســطح والتــي تمثــل
حوالــي  %65مــن الحمــل الحــراري للمبنــى المــراد إزاحتــه بأجهــزة التكييــف
ممــا يــؤدي إلــى تقليــل فتــرات تشــغيل الضاغــط (الكمبروســور) بالمكيــف
وبالتالــي تقليــل االســتهالك ،كمــا ينتــج عــن ذلــك إطالــة عمــر أجهــزة
التكييــف وتقليــل نفقــات الصيانــة.
 -2تقليل سعة وقدرة أجهزة التكييف:
يتــم تحديــد ســعة أجهــزة التكييــف علــى حجــم ودرجــة حــرارة الهــواء بالحيــز
المطلــوب تبريــده ،لــذا فــإن اســتخدام العــزل الحــراري والــذي يحد من تســرب
تلــك الحــرارة يــؤدي إلــى الحاجــة إلــى أجهــزة تكييــف ذات ســعات وقــدرات
أقــل وحيــث أن أســعار أجهــزة التكييــف ترتفــع حســب ارتفــاع قدراتهــا فــإن
اســتخدام العــزل الحــراري يــؤدي بالتالــي إلــى خفــض تكلفــة شــراء معــدات
التكييــف وتقليــل رســوم التوصيــل الكهربائيــة.

 -3حماية المبنى:
يعمــل العــزل الحــراري علــى حمايــة مــواد إنشــاء المبنى مــن تغيــرات الطقس
الخارجيــة والتــي تحــدث نتيجــة للفــروق الكبيــرة فــي درجــات الحــرارة خــال
ســاعات اليــوم وتــؤدي إلــى حــدوث إجهــادات حراريــة مســتمرة علــى مــواد
البنــاء وحــدوث تصدعــات وشــروخ فيهــا.
 -4حماية األثاث داخل المبنى:
تتأثــر المبانــي غيــر المعزولــة ســريع ًا ومباشــرة بدرجــات الحــرارة الخارجيــة
ممــا يجعــل الحــرارة داخــل المبنــى غيــر ثابتــة وبالتالــي تتأثــر مــواد األثــاث
وتتفــكك إذا لــم يتوفــر تكييــف مناســب ًا ،ويلجــأ البعــض إلــى تــرك أجهــزة
التكييــف فــي حالــة تشــغيل مســتمر أثنــاء مغادرتهــم المنــازل لفتــرات
طويلــة (اإلجــازات) مث ـ ً
ا ،للمحافظــة علــى ســامة األثــاث ممــا يعنــي إهــدار
طاقــة بــدون مبــرر.
 -5رفع مستوى الراحة:
يســاعد تركيــب العــزل الحــراري فــي المبانــي علــى رفع مســتوى الراحة بســبب
ثبــات الحــرارة طــوال العــام داخــل المبنــى وحيــث أن العــزل الحــراري يجعــل
مــن الهــواء داخــل المبنــى بــدون تكييــف مقبــو ًال نســبي ًا ،حتــى فــي أشــد أيام
الصيــف حــراً ،إذ أن مــواد العــزل الحــراري تحــد مــن تســرب الحــرارة لداخــل
المبنــى ،وتكــون درجــة حــرارة الهــواء الداخلــي قريبــة نســبي ًا مــن الدرجــة
المريحــة لإلنســان ،والتــي تكــون مــن  25إلــى  27درجــة سلســيوس ممــا
يخفــف مــن معانــاة مســتخدم المبنــى مــن شــد الحــرارة الخارجيــة ،ويقلــل
فتــرات تشــغيل أجهــزة التكييــف ،بعكــس المبنــى غيــر المعــزول ،حيــث
تكــون درجــة حــرارة الهــواء بالداخــل قريبــة مــن مســتوى الدرجــة الخارجيــة،
ممــا يجعــل الفــرق بينهمــا وبيــن الدرجــة المريحــة المطلوبــة كبيــراً ،ويترتب
علــى ذلــك عــدم الشــعور بالراحــة ،وبالتالــي الحاجــة الماســة لتشــغيل أجهــزة
التكييــف فتــرات طويلــة ،للوصــول لهــذه الدرجــة المريحــة ،أنظــر الشــكل
رقــم (.)1

 -6مقاومة الحريق:
تتمتــع عــوازل الحــرارة بقــدرات متفاوتــة علــى مقاومــة الحريــق ،فبعــض
العــوازل الحراريــة تقــاوم ارتفــاع درجــات الحــرارة مثــل الصــوف الصخــري
والصــوف الزجاجــي والبيراليــت ،والبعــض اآلخــر مــن العــوازل ينصهــر أو
يحتــرق أو يخــرج دخانــ ًا عنــد درجــات حــرارة معينــة مثــل البوليســترين
والبولــي يوريثيــن.
 -7تقليل قيمة األحمال الذروية:
ينتــج عــن ذلــك تخفيــض الضغــط علــى وحــدات التوليــد وشــبكات النقــل
والتوزيــع ممــا يــؤدي إلــى تقليــل تشــغيل التكييــف أثنــاء ســاعات الــذروة.
 -8حماية البيئة:
مــن المعــروف أن اســتخدام الوســائل الميكانيكيــة للتكيــف يســاعد علــى
إنبعــاث الغــازات الضــارة بالبيئــة مثــل ثانــي أكســيد الكربــون وأكســيد
النيتروجيــن التــي تنتــج عــن احتــراق الطاقــة الالزمــة لتشــغيل أجهــزة
التكييــف ويمكــن تقليلهــا بشــكل كبيــر باســتخدام عــوازل الحــرارة.

