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 التنمية المستدامة
ة، احلياة االجتماعية واالقتصاد للمستقبل البعيد مع يالتنمية ادلستدامة: ىو االستعماؿ ادلثايل الفعاؿ جلميع ادلصادر البيئ

 وادلستقبل. الًتكيز على حياة أفضل ذات قيمة عالية لكل فرد من أفراد اجملتمع يف احلاضر
اثنني، إما تقليص حجم طلب اجملتمع على موارد األرض و/ أو زيادة حجم اصلاز التنمية ادلستدامة يتطلب أمرا من 

 ادلوارد حىت ميكن على األقل تقليل الفجوة بني العرض والطلب إىل حد ما.
 الحاجة الى التنمية المستدامة

 أف كثريا من ادلوارد اليت نعترب وجودىا اآلف من ادلسلمات معرضة للنفاد يف ادلستقبل القريب. •
ادلتزايد الذي تعاين منو بيئتنا يف الوقت احلاضر والناتج عن الكم الكبري من الفضالت الضارة اليت  التلوث •

 ننتجها.
تقلص مساحات الغابات، وتلوث ادلاء واذلواء، وارتفاع درجة حرارة األرض، والفيضانات ادلدمرة الناذبة عن  •

 ارتفاع منسوب مياه البحار واألهنار
 دامةمن مبادئ التنمية المست

 أمور زبطيطية تساىم يف تطبيق مبدأ التنمية ادلستدامة:
 توجيو التوسع السكاين بشكل معقوؿ واحلفاظ على األراضي الزراعية وادلفتوحة ما أمكن. •
 توفري شبكات للصرؼ الصحي ومعاجلة ادلياه العادمة وإعادة استخدامها حسب األصوؿ. •
 ها أو حقنها يف اخلزاف اجلويف.ذبميع مياه األمطار يف مناطق سلتلفة واستخدام •
 معاجلة النفايات الصلبة وفرزىا واعادة استخدامها و مراعاة ربقيق نظافة وصحة البيئة. •
 استخداـ الطاقة البديلة ) الشمس( وتطبيقها يف تطبيقات سلتلفة •
 العزؿ احلراري وتوفري مناخ صحي للسكن والعمل وتقليل استخداـ اجهزة التكييف.  •

 
 

 رارةإنتقال الح
 تنتقل احلرارة من اجلسم الساخن إىل اجلسم البارد عن طريق عدة طرؽ منها

 (Conduction) التوصيل احلرارى (1)
  (Convection) احلمل احلرارى (2)
  (Radiation) اإلشعاع احلرارى (3)
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 ( التوصيل الحرارى1)

 من مادة إىل أخرى حيث تصنف ادلواد إىل  تعترب إنتقاؿ احلرارة بالتوصيل عملية معقدة وىى زبتلف
 الفلزات مثل النحاس وىى جيدة التوصيل للحرارة ( أ)
 ادلواد العازلة مثل اخلشب وىى رديئة التوصيل للحرارة   ( ب)
أشباه ادلوصالت مثل الكربوف ، وىى حالة وسط بني احلالتني السابقتني ، وىى رديئة التوصيل للحرارة ىف   ( ت)

 احلرارة تصبح ادلادة موصلة للحرارة.اع الظروؼ العادية ومع إرتف
 -وتنتقل الحرارة فى عملية التوصيل الحرارى عن طريق إحدى الطريقتين اآلتيتين :

 بواسطة اإللكترونات الحرة  :  ( أ)
وىذه اإللكًتونات تكتسب طاقة تزداد معها طاقتها احلركية وتتحرؾ ىذه اإللكًتونات ضلو ادلنطقة الباردة 

ا يددى إىل إرتفاع احلركية شل نات ادلوجودة ىف ىذه ادلناطق الباردة فتنتقل جزء من طاقتهاوتتصادـ باإللكًتو 
 درجة حرارهتا.
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 بواسطة جزيئات المادة  ( ب)
يزيد من سعة الذبذبة ذلا وبالتاىل ا دة ىف الطرؼ الساخن طاقة حركية شلوفيها تكتسب جزيئات ادلادة ادلوجو 

ذلا والىت تكتسب بدورىا طاقة تنقلها إىل اجلزيئات اجملاورة ذلا وىكذا حىت  دـ مع اجلزيئات اجملاورةاجيعلها تتص
  تنتقل احلرارة إىل الطرؼ اآلخر للمادة.

 ملحوظة
 ىف الفلزات تنتقل جزء كبري من احلرارة فيها عرب اإللكًتونات (1)
عن طريق ذبذبات ادلواد العازلة ال ربتوى على اإللكًتونات احلرة ولذلك يتم إنتقاؿ احلرارة بالتوصيل  (2)

 اجلزيئات.
التوصيل احلرارى ىف ادلواد ) اجلوامد( يكوف أكرب منها ىف السوائل أما الغازات فهى أكثر رداءة من السوائل  (3)

 واجلوامد.
 
 
 
 

   Aومساحة مقطعها   Lوإلستنتاج معادلة إنتقاؿ احلرارة عرب ساؽ معدنية من مادة واحدة نفرض ساؽ معدنية طوذلا 
فإف كمية احلرارة ادلنسابة تتناسب طرديا مع مساحة ادلقطع وفرؽ    T1 , T2رفني درجة حرارهتما ىى مثبتة بني ط

 وعكسيا مع طوؿ الساؽ ادلعدنية والزمن  درجة احلرارة بني الطرفني
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انو كمية احلرارة ثابت يطلق عليو معامل التوصيل احلرارى ويعتمد على طبيعة ادلادة ويعرؼ على   Kحيث 
 J  S-1 m-1ادلنسابة ىف الثانية الواحدة عرب وحدة ادلساحة عند وجود فرؽ ىف درجة احلرارة مقدارىا الوحدة ، ووحداتو 

k-1  
 الحرارى الحمل( 2) 

اللهب  السوائل والغازات تنقل احلرارة إذا مسح ذلا باحلركة فمثال إذا قمنا بتسخني وعاء بو ماء فإف ادلاء ادلوجود فوؽ
مباشرة يسخن ويتمدد وتقل كثافتو فيطفوا وحيل زللو ماء بارد أكرب كثافة وىكذا يستمر السائل ىف احلركة فتزداد حرارة 

 مجيع جزيئات ادلاء.  وضلصل على تيار ماء ناقل للحرارة يسمى ىذا التيار بتيار احلمل.
 بادلعادلة األتية  tادلنتقلة هبذه الطريقة ىف زمن قدره   Qوتعطى كمية احلرارة 
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معامل احلمل احلرارى الذى   hcالفرؽ ىف درجة حرارة السطح ودرجة حرارة ادلاء و  Tمساحة السطح و   Aحيث 
 -يعتمد على :

 ...............( -روى ك –مقوس  –شكل السطح ) مستوى  (1)
 مائل ( –رأسى  –وضع السائل ) أفقى  (2)
 غاز ( وخصائصو مثل الكثافة ومعامل اللزوجة. –ئل نوع ادلائع ) سا (3)
 مضطرب ( –سرعة ادلائع ونوع احلركة ) طبقى  (4)

 
 الحرارى اإلشعاع ( 3)

احلمل( كانت تعتمد على وجود مادة على شكل صلب أو سائل  –ىف احلاتني السابقتني من إنتقاؿ احلرارة ) التوصيل 
 إىل وسط مادى مثل إنتقاؿ حرارة الشمس إىل األرض. او غاز أما اإلنتقاؿ باإلشعاع فإهنا ال ربتاج

 عند تسخني جسم ما يتذبذب جزيئاتو ذبذبة سريعة وينتج عن ذلك إنطالؽ موجات كهرومغناطيسية حاملة للحرارة.
 

 خصائص اإلشعاع الحرارى
 تنتقل موجات اإلشعاع احلرارى ىف الفراغ بسرعة الضوء (1)
 سم  فإنو ميتص جزء منها مكتسب بذلك طاقة حرارية .إذا سقطت موجات اإلشعاع احلرارى على ج (2)
 ينطبق عليها قانوف اإلنعكاس واإلنكسار (3)
ينطبق عليو أيضا قانوف الًتبيع العكسى " شدة اإلضاءة أو اإلشعاع يتناسب عكسيا مع مربع ادلسافة من  (4)

 مصدر اإلشعاع"
 ينطبق عليها قانوف اإلستقطاب واحليود والتداخل. (5)

 
 المباني العزل الحراري في

 مفهوم العزل الحراري:
التقليل من انتقاؿ احلرارة خالؿ أجزاء البناء وعناصره اخلارجية سواء كاف ذلك من الداخل اىل اخلارج كما يف فصل 

 (. كسب حراري)   ( أو من اخلارج اىل الداخل كما ىو يف فصل الصيف فقداف حراريالشتاء ) 

واليت يفًتض التخلص منها باستعماؿ أجهزة التكييف للحفاظ على درجة احلرارة  وميكن تقسيم احلرارة اليت زبًتؽ ادلبٌت
  : ادلالئمة إىل ثالثة أنواع ىي

  . احلرارة اليت زبًتؽ اجلدراف واألسقف واألرضيات -1
  . حلرارة اليت زبًتؽ النوافذ واألبواب والفتحات األخرىا -2
  . احلرارة اليت تنتقل عرب فتحات التهوية -3
: من احلرارة ادلراد إزاحتها بأجهزة التكييف  76-66تقدر احلرارة اليت زبًتؽ اجلدراف واألسقف يف أياـ الصيف بنسبة و 

  . . وأما البقية فتأيت من النوافذ وفتحات التهوية
ية ادلستهلكة . : من كامل الطاقة الكهربائ 66وتقػدر نسبة الطاقة الكهربائية ادلستهلكة يف الصيف لتربيد ادلبٌت حبوايل 
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ومن ىنا تنبع أمهية العزؿ احلراري لتخفيض استهالؾ الطاقة الكهربائية ادلستخدمة يف أغراض التكييف ؛ وذلك للحد 
 .من تسرب احلرارة خالؿ اجلدراف واألسقف لتحقيق اذلدؼ الوظيفي ادلالئم للمسكن وتقليل التكلفة

 
  تصميم ادلبٌتجيب مراعاة النواحي التالية عند  تصميم المباني:
  اقل قدر شلكن من اشعة الشمس -----ادلبٌت واذباىو 
  خفض مستوى نفاذ اشعة الشمس ------تصميم النوافذ 
  عزذلا حراريا لتقليل تسرب احلرارة من واىل ادلبٌت.-----اجلدراف واالسقف 
  تربيدتقليلو يددي اىل تقليل حجم الفراغات وبالتايل تقليل مكيفات ال-----ارتفاع السقف 
  تعطي ظال وتدمن زليط اكثر برودة ----االشجار 

 
 أهمية وفوائد العزل الحراري في المباني:

 .توفري نسبة عالية من الوقود أو الطاقة الالزمة للتدفئة والتربيد 
   تقليل عدد االجهزة وساعات تشغيلها يددي اىل خفض كلفة ومعدات التدفئة والتكييف وتقليل

 كلفة صيانتها.
 لبناء من أخطار تكثيف خبار ادلاء وتكوف العفن ومن تأثريات احلرارة واألضرار النامجة عنها محاية ا

 وخفض كلفة صيانتها من االضرار النامجة عن ذلك.
 .تأمني أجزاء صحية ومرحية للساكنني طيلة فصوؿ السنة 
 لسكنية للمبٌت ليس فقط استثمار اقتصادي وإمنا ايضاً اجراء انشائي وصحي يددي اىل رفع القيمة ا

 ويزيد من عمر البناء.
 

 معايير اختيار مواد العزل الحراري المناسبة : 
  . أف تكوف ادلادة العازلة ذات معامل توصيل حراري منخفض -1
  . على درجة عالية يف مقاومتها لنفاذ ادلاء وخبار ادلاء   أف تكوف  -2
  . أف تكوف على درجة عالية يف مقاومتها لإلشعاع احلراري  -3
أف تكوف على درجة عالية يف مقاومتها لالجهادات الناذبة عن الفروقات الكبرية يف درجات احلرارة اليت   -4

تددي إىل التمدد واإلنكماش ادلتبادؿ وادلستمر الذي يتسبب يف فقد بعض اخلواص ادليكانيكية اذلامة دلادة 
  . العزؿ احلراري

  . ادلقاومة االنضغاطية ومعامل ادلقاومة للكسر أف تكوف ذات خواص ميكانيكية جيدة كارتفاع معامل  -5
  . أف تكوف مقاومة للحريق -6
  . أال ينتج عنها أضرار صحية ، وأف تكوف مقاومة للبكترييا والعفن وغري قابلة لنمو احلشرات فيها -7
وية أف تكوف ثابتة األبعاد على ادلدى الطويل ، قليلة القابلية للتمدد أو التقلص ربت تأثري العوامل اجل -8

  . وادلناخية احمليطة
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  . أف تكوف مقاومة للتفاعالت والتغريات الكيميائية  -9
  . أف تكوف سهلة الًتكيب -16

 
 :والمائي طرق للعزل الحراري

 يتم تنعيم األسطح ادلطلوب عػزذلا ويتم مأل مجيع احلفر وإزالة مجيع التنوءات -1
 تدىن األسطح بطبقة من مادة إسفلتية تساعػد عػلى التصاؽ العػازؿ بالسطح .   -2
يتم لصق لفائف العػازؿ عػلى األسطح باحلرارة واحلرص على أف يتم تركيب العازؿ على العازؿ الذي جبانبو   -3

 سم .  16دبسافة ال تقل عن 
 سم  2عن قل يال  كيتم محاية العازؿ بوضع طبقة من ادلونة اإلمسنتية بسم  -4
 ساعة 48سم ويًتؾ مدة 15يتم اختبار العازؿ وذلك دبلء السطح بادلاء وبعمق ال يقل عن   -5

 
  أنواع المواد العازلة واستخداماتها:

 ميكن أف توجد ادلواد العازلة على عدة صور ونأخذ بعضاً منها كأمثلة مستخدمة كالتايل :
 
 اللباد )ألياؼ غري معدين(  1.

ف طويلة ومساكات سلتلفة ، وأغلب اللباد مغلف بالورؽ أو برقائق معدنية مزودة بإطار من يوجد على شكل لفائ
اجلانبني دلسك اجلوانب، وميكن أف تكوف الرقيقة ادلعدنية على وجو واحد من تلك اللفائف ، كما ميكن أف يكوف أحد 

أو الرطوبة أو طبقة من الورؽ الرقيق ادلثقب األوجو مغلفاً بالورؽ ادلغطى باألسفلت أو البيتومني ليعمل كحاجز للبخار 
 على الوجو اآلخر وىو حالياً قليل االستخداـ . 

وغالباً ما يصنع اللباد من مواد عضوية تشتمل على ألياؼ زجاجية . وكذلك ميكن توفري األلياؼ السليولوزية على 
 يستخدـ يف عزؿ األسقف واحلوائط . ىيئة اللباد . ويوضع اللباد على احلائط الداخلي للبناء ، وغالباً ما 

 
 حبيبات احلشو اخلفيف )مواد مسامية طبيعية(  2.

وتتكوف ىذه ادلادة العازلة من حبيبات صغرية ، وعند استخداـ عزؿ احلبيبات فإف معدات الشفط ادلوجودة يف 
 ب عزلو حيث يتم بثقها . الناقالت احلاملة ذلذه ادلادة العازلة تقـو بشفط احلبيبات وتوجيهها للمكاف ادلطلػو 

 
 سائل رغوي مبثوؽ )مواد خلوية عضوية(  3.

توجػد ىذه ادلادة بنوعني : أحدمها : ألياؼ غري عضوية من النوع الالصق ، والثاين : يكوف مبثوقاً حيث يتصلب بعد 
الت خاصة مصممة بثقو بفًتة وجيزة ويًتكب النوع غري العضوي من ألياؼ الصوؼ ادلعدين . ويتم تركيبو بواسطة آ

 ذلذا الغرض، أما النوع الثاين فيتكوف من عبوتني مناسبتني ألغراض الرش )البثق(.
 األلواح الصلبة أو الشرائح )مواد رغوية غري عضوية( 4.

  ت الرغوية نايف ادلباين لعزؿ األسطح واخلرساوىي واسعة االنتشار ، وتستخدـ 
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 وتصنع المواد العازلة كما يلي

  :النباتيةاأللياؼ .1
  .وتعاًف لكي تكوف مقاومة للحرائق وامتصاص ادلاء تعمل من اخلشب

  :الفلني.2
 .مسحوؽ الشجر ويستخدـ على شكل ألواح يف احلوائط اليت ربتاج إىل عزؿ وقد تستخدـ على شكل ويعمل من حلاء

  :الفلني الصخري.3
قة إسفلتية غالبا، وتستخدـ ىذه ادلادة لعزؿ مع مادة الص يتكوف من صوؼ صخري شلزوج مع قطع صغرية من اخلشب

  .والبيوت الرخيصة سلازف التربيد وادلنشآت
  :ادلواد العاكسة العازلة .4

ومن ىذه  العزؿ عن طريق عكس احلرارة عن الوجو العاكس وليس بطريقة التوصيل احلراري ادلعتادة، حيث يتم فيها
ىذه ادلواد على السقف واجلدراف  اكس والدىاف العاكس. وتستخدـالعواكس: األدلنيـو وصفائح الفوالذ والورؽ الع

  .اخلارجية العمودية
  :(The poly carbonate sheets ) ادلموجة ألواح البويل كاربونيت .5

وتشكل على ىيئة ألواح من طبقتني أو ثالث طبقات حىت تصلح  تصنع من مادة البويل كاربونيت اخلفيفة الوزف،
  .قادرة على ربمل الصدمات، وتستخدـ غالبا يف األسقف راري وتصبحألغراض العزؿ احل

 :(Reflective insulating material) جديدة إسًتوفويل" أغشية عازلة.6
بينها فقاعات ىوائية مصنوعة من مادة البويل إيثيلني، وتقـو ىذه ادلادة  تتكوف من طبقتني من رقائق األدلنيـو العاكسة

الفقاعات  ادلبٌت يف الصيف وربتفظ باحلرارة داخلو يف فصل الشتاء، وتساعدىا يف ذلكالشمس عن  بعكس أشعة
عازؿ جيد ضد تسرب ادلاء واذلواء شلا يددي إىل  اذلوائية اليت سبنع انتقاؿ احلرارة خالؿ احلوائط، ومن فوائدىا أيضا أهنا

  .احملافظة على الطاقة داخل ادلنزؿ
  :(Fire retardant sheets) ألواح مدخرة للحرائق.7

تسمح بتشكيل  بإطالة زمن مقاومة احلريق للمنتج الذي يصنع منها، وىي متوفرة جبميع ادلقاسات اليت ىي ألواح تتميز

 .واحلوائط قطع األثاث الداخلي و القواطع الداخلية

 . البرياليت ادلمدد 8
لوف من ىشيم ادلادة الطبيعية الصخرية ادلسماة ينتج البرياليت ادلمدد كمادة عازلة على شكل حبيبات شلددة بيضاء ال

البرياليت وذلك دبعاجلة ادلادة األولية صناعياً باحلرارة شلا يددي إىل سبددىا مث يتم تعريضها إىل درجات حرارة عالية ينتج 
 3كغم/ـ 246و  35عنو سبيع السطح اخلارجي للحبيبات ويتم إنتاج حبيبات البرياليت ادلمدد بكثافات تًتاوح بني 

وُتستعمل احلبيبات كمادة عازلة للحرارة دللء التجاويف والفراغات يف رلاالت البناء . وربتوي ادلادة على مسامات 
مفتوحة شللوءة باذلواء فهي عرضة المتصاص ادلاء بنسب عالية ولذلك يتم أحياناً معاجلتها دبادة السليكوف للتقليل من 

 خلط البرياليت ادلمدد مع اإلمسنت ليعطي خرسانة خفيفة عازلة وبأشكاؿ سلتلفة  عملية امتصاص ادلاء والرطوبة وميكن 
 . اخلرسانة اخللوية : 9
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وىي خرسانة خفيفة منخفضة الكثافة بسبب حجم اخلاليا وادلسامات اذلوائية ادلوزعة فيها واليت يتم إنتاجها عن طريق 
ضمن الكتلة اخلراسانية الطازجة أثناء عملية اخللط ،  إضافة مسحوؽ أو زللوؿ على شكل خليط يتفاعل بوجود ادلاء

ويعترب مسحوؽ األدلنيـو ادلضاؼ خللطة اخلرسانة من أىم وأكثر ادلساحيق ادلستخدمة إلنتاج اخلرسانة اخللوية حيث 
ط الذي يتم إضافة مسحوؽ األدلنيـو إىل اإلمسنت والرمل وادلاء يف خالطو مركزية . وبعد ادلزج مباشرة يتم صب اخللي

 يكوف على شكل عجينة سائلة يف قوالب حسب ادلقاس ادلراد يف التصميم . 
وحيدث تفاعل األدلنيـو مع اجلري وتتفاعل ألومينات الكالسيـو وغاز اذليدروجني لتكوين اخلاليا ادلسامية يف اخلرسانة ،  

. الالـز لتشكيل اخلاليا ادلسامية ني كما ميكن إضافة مادة ىايدروكسيد الصوديـو للتعجيل يف عملية توليد اذليدروج
وتنقص مقاومة ىذا النوع من اخلرسانة للكسر . وتزيد موصليتها للحرارة مع زيادة كثافتها . كما جيب معاجلتها للحد 

 من امتصاصها للرطوبة . 
 

 الصوتي العزل
 . ليمستوى الصوت ادلناسب لالنساف يف الفراغ الداخ ىو استخداـ مواد معينة للحفاظ على

 : ضلتاج لعزؿ الصوت يف ادلاكن اآلتية
  و ادلدسبرات مدرجات اجلامعات و قاعات احملاضرات -
  ادلستشفيات و ادلباين العامة -
  االستديوىات اخلاصة بالتسجيالت -
  ادلصانع -

 
 المباني أشكال العزل الصوتي في

  .واجلدراف والسقوؼ من اخلارج منع انتقاؿ الصوت يف القواطع .1
  .منع انتقاؿ اىتزاز وأصوات ادلكائن .2
 .الداخل طرؽ امتصاص الصوت والضوضاء يف.3
 

 الصوتي مواد العزل
 :(Acoustique tiles) وحدات جدارية عازلة للصوت .1

غالبا وتكوف زلببة من الكوارتز ادللوف وادللصق بالراتنج، وتتميز بقدرهتا على  بالطات شلتصة للصوت، تتكوف من وجهني
 .عليها وسهولة التنظيف وال ميكن تشويهها بالرسم حملالت
 :(Panels of glass wool) ألواح الصوؼ الزجاجي.2

والوجو اآلخر من ورؽ األدلنيـو ادلثقب الذي يقـو بامتصاص الصوت،  يتكوف اللوح من وجو من الصوؼ الزجاجي
اليت ربتاج إىل   التجارية والصناعية اجلديدة أواحلوائط و األرضيات واألسقف، وتستخدـ يف ادلباين وميكن تركيبها يف

 ذبديد
  .زلببة الوجو ألواح من رغوة البالستيك مثقبة أو .3
  .الوجو ألواح من مواد ورقية مضغوطة ومثقبة.4
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  .ألياؼ يف الوجو والداخل ألواح مربعة أو مستطيلة من اجلبس مع.5
 األسود لندياإلمسنت البورت ألواح من ألياؼ ادلعادف مع مادة.6
 

نضمن انو لن ينتقل االىتزاز بسهولة من طرفيو ويتم ذلك بإحدى  لضماف عزؿ صويت جيد ألي فاصل جيب أف
 : طريقتني

 .بسهولة مثبت بشكل قوي حبيث لن تستطيع موجات الصوت ىزه أف يكوف صلبا جدا وذا كتلة كبرية و .1
د أطرافو أو جهاتو لن ينتقل اىل اجلهة االخرى لعدـ وجود اف اىتزاز اح او اف يكوف ىنالك فصل بني طرفيو حبيث.2

 .صوتية عالية يربطهما ببعض ، وىذا جيعل باال مكاف عمل فواصل خفية ذات مسكات بسيطة وذلا عازلية رابط صلب
 

 مفرقة حىت ال يتم انتقاؿ االىتزازات من االلواح ادلوجودة على طريف يكوف الفاصل بني االلواح بو دعائم خشبية
تثبت ألواح  ادلعدنية أو اخلشبية بني صفني من الدعامات يتم انشاؤىا وليست على نفس ادلستوى حبيث الدعامات

وميكن ملء الفراغ بني الطبقتني و  اجلبس أو الفيرب أو اخلشب على الصف األوؿ و اللوح الثاين على الصف اآلخر
ص الصوت و منع انتقاؿ الصوت من الطرفني خالؿ امتصا الدعائم بفرشات من الصوؼ الصخري و اليت تساعد يف

 . قيمة العازلية الصوتية الفراغ اذلوائي بينهما وتتحسن
 

لزيادة العزؿ فتتم بعمل ما يسمى باالرضية العائمة بوضع دعامات من ادلعدف  اما بالنسبة لالرضيات فاف افضل طريقة
رقيقة من  الواح من البليثرين الصلب فوقها طبقةسم توضع بينهما  66 – 46على مسافات تًتاوح من  او اخلشب

 .فالبالط اخلرسانة مع قضباف صغرية من التسليح مث الرمل
 


