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از ابتــدا هــم داشــتن ســدهای یخــی 
ــی  ــا از خیل ــت. م ــتراتژی نیس ــن اس بهتری
ــم  ــش داده ای ــوع را پوش ــن موض ــر ای قبل ت
)ســدی بــه نــام ســد یخــی، ژورنال اشــری 
June 2010(. راه روشــنی برای جلوگیری از 

ــا در ســاختمان های تازه ســاز  تشــکیل آن ه
با یــک بــرگ کاغــذ وجــود دارد: ســقف های 
ــر  ــوای زی ــه ه ــق کاری و تهوی ــد، عای هوابن
کــف بــام بــا هــوای بیــرون. بــا ایــن وجــود 
مــاراه حلــی بــرای از بیــن بــردن ســدهای 
ندادیــم. ارائــه  تشکیل شــده  یخــی 

ســدهای یخــی از نظــر علــم فیزیــک کامــا 
ــی کــه دمــای هــوای  شــناخته شــده اند. زمان
بیــرون زیــر صفــر و دمــای کــف بــام بــاالی 
ــرف روی  ــود ب ــورت وج ــد، در ص ــر باش صف
ــوند  ــی ش ــکیل م ــی تش ــدهای یخ ــام س ب
ــام موجــب ذوب  )عکــس 1(. گرمــای کــف ب
شــدن بــرف شــده و بــا حرکــت یــخ آب شــده 
بــه ســمت لبــه کــف بــام باعــث تشــکیل ســد 

ــکل 1(.  ــود )ش ــی می ش یخ
کلیــد حــل ایــن موضــوع می توانــد هــم 
حفــظ گرمــای خانــه بــر روی ســطح زیریــن 
ــا روی  ــن گرم ــردن ای ــن ب ــا از بی ــام و ی ب
ــا  ــد. روش اول کام ــر باش ــورد نظ ــطح م س

ــد. ــد، هوابن ــد، هوابن ــت: هوابن ــن اس روش
ــری از  ــدید ب ــه ش ــت متوج ــا درس ــه کام بل
ــتفاده از  ــرای اس ــکلی ب ــت! مش ــق نیس عای
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عایــق نیســت ولــی راه اصلــی هوابنــد بــودن 
اســت.

بنابرایــن روش اول اســتفاده از هوابنــدی و 
عایــق اســت. روش دوم از بیــن بــردن گرما از 
روی ســطح داخلــی کف ســقف بــا اســتفاده از 
جابجایــی هــوای ســرد بیــرون یــا اســتفاده از 

ترکیــب دو روش می باشــد.

ــرف مجــاور  ــه ب شــکل 1 : آب ذوب شــده، وقتــی الی
کــف ســقف ذوب مــی شــود، آب حاصــل از ذوب 
بــرف از زیــر بــه ســمت بــاال در بــرف روی بــام نفــوذ 
ــت  ــاال حرک ــه ســمت ب ــه آب ب ــور ک ــد. همانط می کن
ــا  ــد. ب ــخ می زن ــًا ی ــده و نهایت ــردتر ش ــد س ــی کن م
بیشــتر ذوب شــدن بــرف و فراتــر رفتــن آب از حجــم 
بــرف موجــود، نیــروی جاذبــه موجــب حرکــت آب بــه 
زیــر یــخ می شــود. در لبــه طــاق بــام، کــف بــام ســردتر 
از آب ذوب شــده اســت کــه منجــر بــه جمــع شــدن آب 
ذوب شــده پشــت یــخ مــی شــود و بــه ســرعت شــکل 

ــود. ــکیل می ش ــدی تش ب

عکــس 1 : ســد یخــی. زیباســت ولــی بعضــی اوقــات بــد 
ــادن  ــل افت ــه دلی ــردم ب ــاله م ــر س ــاک اســت. ه و خطرن
آن هــا- یــا در پروســه از بیــن بــردن آنهــا کشته می شــوند.

ــرای کنتــرل ســدهای یخــی  راه کاســیک ب
در ســاختمان های جدیــد ســقف تهویــه شــده 
ــه،  ــتفاده از تهوی ــا اس ــکل 2(. ب ــد )ش می باش
گرمــای مجــاور ســقف زیــر بــام کــه ناشــی از 
گرمــای درون خانــه اســت را می تــوان از بیــن 
بــرد. بــرای انجــام ایــن کار- کــه شدنیســت- 
بایــد کارهایــی را بــه نحــو احســن انجــام داد. 
ــا  اول ســاخت دریچه هــای ســقفی  هوابنــد ی
ســقف هوابنــد. بعــد از آن عایــق کاری بــاالی 
دریچــه ســقفی بــا عایــق زیــاد. ســپس از بین 
بــردن گرمــای ســقف زیــر بــام بــا اســتفاده از 
تهویــه بــه وســیله هــوای بیــرون. تمــام. ســد 

یخــی دیگــر وجــود نــدارد.
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ــتفاده از  ــاال اس ــای ب ــن در روش ه ــر م ــه نظ ب
هوابنــد بهتریــن گزینــه اســت. ایــن یــک نظــر 
ــا  ــی ت ــچ کس ــه هی ــم ک ــا مطمئن ــت. کام اس
بــه حــال ارزیابــی آمــاری در مــورد روش هــای 
مذکــور انجــام نــداده اســت. البتــه امکان اشــتباه 
ــش  ــی پی ــکلی زمان ــود دارد! مش ــز وج ــن نی م
می آیــد کــه بــرای اجــرای ایــن روش بایــد بــه 
ــدا کــرد.  ــام دسترســی پی ــر ســقف ب فضــای زی
ــی  ــان ول ــد آس ــاختمان های جدی ــن کار در س ای

ــت. ــکل اس ــی مش ــاختمان های قدیم در س
باتوجــه بــه ایــن کــه هــوا در بــاالی دیوارهــای 
خارجــی کیــپ مــی شــود و دیوارهــای خارجــی 
ماننــد یــک دودکــش عمــل می کننــد: هدایــت 
ــا  ــام اص ــمت ب ــه س ــرم ب ــوای گ ــه ه و تخلی
مــورد دلخــواه نیســت و بنابرایــن بیشــتر بــودن 
حداقــل مقاومــت حرارتــی باالتریــن ســطح بــام 
از مقاومــت حرارتــی دیــوار طــرح خوبیســت.پس 
ــودن  ــرای بیشــتر ب ــوار R-30 باشــد، ب اگــر دی
ــل  ــد حداق ــام بای ــطح ب ــدار س ــر مق از حداکث
ــورد  ــرای فضــای م ــن ب R-30 باشــد. همچنی
ــل  ــر روکــش ســقف حداق ــوا زی ــرای ه ــاز ب نی
mm 51( in 2( الزم اســت. در اکثــر کدهــای 

مربوطــه ایــن عــدد بــه اشــتباه بــرای ســدهای 
یخــی)in 1 )25mm قیــد شــده اســت در 
ــه  ــاز اســت. ب ــه mm 51( 2in( نی حالیکــه ب
ایــن دلیــل کــه تهویــه مقــدار کوچکــی از هوای 
ــت. در  ــر اس ــام پذی ــرایط انج ــن ش ــرم در ای گ

نتیجــه مقــدار زیــادی مــورد نیــاز اســت. 

عکــس 2 نمونــه ای از هندســه مرســوم ســقف های 
کاســیک اســت کــه بــا ریــزش آب ذوب شــده از ســقف 
ــی  ــد یخ ــکیل س ــه تش ــر ب ــیروانی منج ــر ش ــاق زی ات
ــا. ــیروانی و دیواره ــر ش ــاق زی ــای ات ــود : پنجره ه می ش

خبــر خوبیســت چــون می تــوان بــه فضــای زیــر 
شــیروانی دسترســی داشــت.

 

عکــس 3 نحــوه قرارگیــری نورگیــر ســقف )پنجــره بــام( 
مــورد ماحظــه قــرار گرفتــه اســت. 
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