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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.
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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 

در قســمت قبــل بــه تهویــه مناســب از طریــق 
تهویــه ســقف روی بــام اشــاره شــد. کاری کــه 
انجــام شــد ایــن اســت کــه ابعــاد ســقف بــاالی 
بــام 2*4 بــا پهنــای 4 یــا تیــر ســقف بــه ابعــاد 
2*6 بــا پهنــای 6 در اندازه هــای 3.5 اینــچ 
یــا 5.5 اینــچ ســاخته می شــوند. فضــای هــوای 
تهویــه شــده از لبــه ســقف تــا نــوک ســقف بــه 
انــدازه 89mm یــا 127mm ادامــه پیــدا 

خواهــد کــرد1. جزئیــات مربــوط بــه لبــه ســقف 
پیوســته و ســاده اســت)عکس 7(.

عکس 7 :
ســقف       
تهویــه

 شده روی 
طاق بام 
جزئیات 

مربوط به
 لبه سقف 
پیوسته و 
ساده است

1 تصمیم گیری بین in 3.5 یا mm 89( in 5.5 یا mm 127( چگونه است؟ اگر بام طول زیادی داشته نداشت، کمتر از ft 20 )6m(، از فاصله 
هوایی کوچکتر استفاده می شودو ولی اگر شکل بام دارای فراز و فرود های زیاد، نور گیرهای سقفی . پنجره بیرون زده از سقف یا به طور کلی 

پیچیده بود از فصله هوایی بزرگتر استفاده می شود.
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جزئیــات نــوک ســقف بــزرگ و برجســته اســت 
)عکــس 8(.

عکــس 8 : ســقف تهویــه شــده روی نــوک ســقف جزئیــات 
نــوک ســقف بــزرگ و برجســته اســت.

ــوک  ــه ن ــوط ب ــز مرب ــات ری ــی از جزئی یک
ســقف روی بــام محدودکــردن جریــان هــوای 
منتهــی بــه ســقف زیــر شــیروانی بــا اســتفاده 
از دریچــه انتشــار بخــار هــوا بــه جــای متصل 
ــقف  ــه س ــیروانی ب ــر ش ــای زی ــردن فض ک
ــت  ــت اس ــن عل ــه همی ــت. ب ــام اس روی ب
کــه انتقــال حــرارت از ســاختمان بــه ســمت 
نــوک ســقف روی بــام بــدون وجــود مشــکل 
ــد. رطوبــت فرمــی از  رطوبــت کاهــش می یاب
بخــار اســت کــه همچنــان مــی توانــد خــارج 
شــود ولــی جریــان هــوای زیــادی کــه حامــل 
گرمــای در دســترس در بــام باالتــر از ســقف 
ــوط  ــدارد. مســائل مرب ــود ن ــه باشــد وج تهوی
ــر مطــرح  ــل ت ــن موضــوع قب ــک ای ــه فیزی ب
شــده اســت )»تهویــه بخــار«، ژورنــال اشــری 
اوت 2015(. ایــن روش متمایــل بــه افزایــش 
ــاع  ــا ارتف ــام ب ــا در ب ــازی در موناژه هوابندس

ــر اســت. کمت
ــی روی  ــاق بزرگ ــود ط ــورت وج ــس در ص پ
بــام و بــام منتهــی بــه دیــوار چــه بایــد کــرد؟ 
جــواب آن در بــاالی خانــه اســکی آژاکــس در 

اســپن اســت! )عکــس9(

عکــس 9: طاق هــای در ســمت جنــوب حــرارت را حبــس 
و منجــر بــه تشــکیل ســدهای یخــی و سرســره های 

ــی میشــوند. برف
ــای در  ــاق ه ــه ط ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
ــر  ــس و منج ــرارت را حب ــوب ح ــمت جن س
بــه تشــکیل ســدهای یخــی و سرســره هــای 

ــکل5(.  ــوند )ش ــی ش ــی م برف
در نتیجــه آن اســت کــه پوشــش حرارتــی از 
تلــی از بــرف- ترکیــب پوشــش تیــره، تابــش 
ــای  ــد ه ــزرگ س ــای ب ــاق ه ــید و ط خورش
یخــی را تشــکیل مــی دهد)شــکل 6(. ســقف 
ــی  ــواری م ــه دی ــی ب ــیب دار منته ــای ش ه
ــخ و  ــا شکســتن ی ــر اســت کــه ب شــوند. بهت
جلوگیــری از اســکی کــردن روی آن از آســیب 
رســیدن بــه بــام جلوگیــری شــود)عکس 10(.
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راه حــل ایــن موضــوع شــامل دو جــز اســت. 
عایــق کاری بیــرون زدگــی طــاق و روی بــام 
 .)SPF(بــا اســپری کــردن فــوم پلــی اســتایرن
ــوار  ــام از دی ــه ب ــقف تهوی ــه س ــی ک در جای
جــدا مــی شــود، دیــوار مســیر پیمایــش 
ــوار اضافــه  ــه دی ــاز ب اگزاســت مــی باشــد. نی
ــد  ــت. مانن ــه اس ــوار تهوی ــکیل دی ــرای تش ب
دیــوار بــاران ولــی بزرگتــر از آن- یــک دیــوار 
برفــی. دیــوار برفــی ماننــد دیــوار بارانیســت.

شــکل 6 : عایــق کاری بیــرون زدگــی طــاق و روی بــام بــا 
 .)SPF(اســپری کردن فــوم پلــی اســتایرن

ــوار  ــام از دی ــه ب ــقف تهوی ــه س ــی ک در جای
جــدا مــی شــود، دیــوار مســیر پیمایــش 
ــوار اضافــه  ــه دی ــاز ب اگزاســت مــی باشــد. نی
ــد  ــت. مانن ــه اس ــوار تهوی ــکیل دی ــرای تش ب
دیــوار بــاران ولــی بزرگتــر از آن- یــک دیــوار 
برفــی. دیــوار برفــی ماننــد دیــوار بارانیســت.

ــب  ــرف- ترکی ــی از ب ــی از تل ــش حرارت ــکل 5 : پوش ش
پوشــش تیــره، تابــش خورشــید و طــاق هــای بــزرگ ســد 

هــای یخــی را تشــکیل مــی دهــد

عکــس 10 : شکســتن ســد هــای یخــی. ایــن کار آســیب 
زیــادی بــه ســطح بــام میرســاند
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