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ــی  ــدهای یخ ــتن س ــم داش ــدا ه از ابت
از  مــا  نیســت.  اســتراتژی  بهتریــن 
ــش  ــوع را پوش ــن موض ــر ای ــی قبل ت خیل
ــی،  ــد یخ ــام س ــه ن ــدی ب ــم )س داده ای
ژورنــال اشــری June 2010. راه روشــنی 
بــرای جلوگیــری از تشــکیل آن هــا در 
ــرگ  ــک ب ــا ی ــاز ب ــاختمان های تازه س س
ــد،  ــقف های هوابن ــود دارد: س ــذ وج کاغ
عایــق کاری و تهویــه هــوای زیــر کــف بام 
بــا هــوای بیــرون. بــا ایــن وجــود مــاراه 
حلــی بــرای از بیــن بــردن ســدهای 
ندادیــم. ارائــه  تشکیل شــده  یخــی 

ــطح دارد و  ــقف مس ــک س ــام، ی ــه ب مجموع
یــک  شــیب عمیــق، یــک فضــای بــزرگ می 
دهــد. بازســازی کامــا روشــن اســت. عایق را 
بــه یــک ســمت ســقف زیرشــیروانی هدایــت 
ــا  ــوا را ب ــت ه ــذر نش ــیرهای گ ــد و مس کنی
ــان )SPF( از  اســپری کــردن فــوم پلــی اورت
نــوع ســلول هــای نزدیــک بهــم بــا چگالــی 
بــاال )Kg/m3 32[Ib/ft3 2[( هوابنــدی کنیــد 

ــن  ــازی بی ــد س ــه هوابن ــد ب ــس 4(. بای )عک
دیوارهــای مشــترک و بیرونــی بــا فصــل 
ــن  ــرد. همچنی ــه ک ــقف توج ــا س ــترک ب مش
ــه  ــه منجــر ب ــی ک ــا حائل ــاودان ی ــه ن ــد ب بای
وجــود آمــدن کانــال هــوای بــاز بیــن ســقف 
ــت،  ــده اس ــیروانی ش ــر ش ــای زی ــام و فض ب
ــد  ــق و هوابن ــد از نصــب عای ــرد. بع ــه ک توج
ســازی طــرف دیگــر ســقف زیرشــیروانی 
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ــاره  ــق را دوب ــم. عای ــی کنی ــق م ــز عای را نی
پخــش مــی کنیــم و عایــق بیشــتری اضافــه 
مــی کنیــم. چقــدر بیشــتر؟ خیلــی زیادتــر. در 

ــود.  ــه ش ــه R-60 مراجع ــکان ب ــورت ام ص
در صــورت وجــود نورگیــر ســقف، بایــد بدنــه آن عایــق و 

هوابنــدی بیشــتری شــود. در زمــان بازســازی رســیدن بــه 

مســیر و موقعیــت SPF اصــا ســاده نیســت )عکــس 5(.

اجــازه دهیــد مســاله را کمــی پیچیــده تــر کنیــم. اگــر یــک 

ــدون  ــوا و ب ــتی ه ــرایط نش ــتن ش ــا داش ــقفی ب ــا س کلیس

دریچــه دسترســی، خرپــای قیچــی وار بــا ســقف صفحه ای 

ــقف  ــر س ــه زی ــق و تهوی ــدودی عای ــدار مح ــی و مق چوب

شــیروانی )عکــس 6( پیوســته بــه تهویــه ســقف بــام و ســه 

ــد کــرد؟  ــار شــیروانی داشــته باشــد، چــکار بای گوشــی کن

ــام اســت. اضافــه کــردن  ــه روی ب بهتریــن روش رفتــن ب

ســقف تهویــه دار بــاالی ســطح بــام موجــود )شــکل 3و4(. 

ــاز  ــوب نی ــه خ ــه تهوی ــدیدا ب ــام ش ــه روی ب ــقف تهوی س

دارد. مــا قــادر بــه رســیدن بــه ســطح ایده آلــی از هوابنــد 

ســازی و اضافــه کــردن عایــق حرارتــی نیســتیم. بنابرایــن 

ــزار باقــی  ــا اســتفاده از تهویــه تنهــا اب ازبیــن بــردن گرماب

مانــده اســت. 

عکــس 4 : بازســازی. نصــب عایــق دریــک ســمت ســقف 
زیرشــیروانی و هوابنــد ســازی مســیرهای گــذر نشــت هــوا 
ــوع  ــان)SPF( از ن ــی اورت ــوم پل ــردن ف ــپری ک ــا اس ب
 32[Ib/ft3 2( ــاال ــی ب ــک بهــم چگال ــای نزدی ســلول ه
Kg/m3[(. بایــد بــه هوابنــد ســازی بیــن دیوارهــای 
ــا ســقف توجــه  ــا فصــل مشــترک ب ــی ب مشــترک و بیرون
کــرد. همچنیــن بایــد بــه نــاوه یــا حائلــی کــه منجــر بــه 
وجــود آمــدن کانــال هوایــی بــاز بیــن ســقف بــام و فضــای 

ــر شــیروانی شــده اســت  توجــه کــرد. زی

عکــس 5 :بدنــه نورگیــر ســقف . در صــورت وجــود نورگیــر 
ــدی بیشــتری شــود.  ــق و هوابن ــه آن عای ــد بدن ســقف بای
 SPF ــه مســیر و موقعیــت در زمــان بازســازی رســیدن ب

اصــا ســاده نیســت.
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عکــس6 : حــاال چــی؟ کلیســایی بــا داشــتن شــرایط نشــت 
هــوا و بــدون دریچــه دسترســی بــه ســقف، ســازه ای قیچی 
وار بــا ســقف صفحــه ای چوبــی و مقــدار محــدودی عایــق 

و تهویــه زیــر ســقف شــیروانی زشــتی و زیبایــی   باهــم!

ــن  ــن روش رفت ــام. بهتری ــه روی ب شــکل 3 : ســقف تهوی
بــه روی بــام اســت. اضافــه کــردن ســقف تهویــه بــر روی 
ــام  ــه روی ب ــقف تهوی ــود. س ــام موج ــطح ب ــن س باالتری
شــدیدا بــه تهویــه خوبــی دارد. مــا قــادر بــه رســیدن بــه 
ســطح ایده آلــی از هوابنــد ســازی و اضافــه کــردن عایــق 
حرارتــی نیســتیم. بنابرایــن از بیــن بــردن گرمــا بــا اســتفاده 

از تهویــه تنهــا ابــزار باقــی مانــده اســت.

شــکل 4 : لبــه ســقف تهویــه روی بــام. یکــی از نــکات ریز 
ــان  ــدار جری ــن اســت کــه مق ــا ای ــات لبه ه ــورد جزئی در م
هــوای خــارج از فضــای موجــود ســقف زیــر شــیروانی را به 
وســیله دریچــه انتشــار بخــار هــوا محــدود شــود، بــه جــای 
ــه  ــیروانی را ب ــقف زیرش ــود س ــای موج ــط فض ــه فق اینک
ســقف تهویــه متصــل کنیــم. بــه ایــن علــت کــه کاهــش 
ــدون  ــا ب ــه ه ــه ســمت لب ــاختمان ب ــرارت از س ــال ح انتق
منجــر شــدن بــه مشــکات رطوبتــی صــورت مــی گیــرد. 
ــد  ــان می توان ــه همچن ــت ک ــار اس ــی از بخ ــت فرم رطوب
ــل  ــه حام ــادی ک ــوای زی ــان ه ــی جری ــود ول ــارج ش خ
گرمــای در دســترس در بــام باالتــر از ســقف تهویــه باشــد 
ــه فیزیــک ایــن موضــوع  ــوط ب ــدارد. مســائل مرب وجــود ن
ــال  ــه بخــار«، ژورن ــر مطــرح شــده اســت )»تهوی ــل ت قب
اشــری اوت 2015(. ایــن روش متمایــل بــه افزایــش 
هوابنــد ســازی در موناژهــا در بــام  بــا ارتفــاع کمتــر اســت.
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