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 محافظت از خانه در برابر سرمای زمستان 

های افرادی است که در مناطق  از مهمترین دغدغه سرما برابر در خانه از محافظت

کنند. زندگی در مناطق سردسیری مشکالت مخصوص به خود را  سردسیری زندگی می

 .ها ایجاد کرده استداراست. هوای سرد و یخبندان همواره معضالتی را برای ساختمان

د از اهمیت  کنی اینکه شما چگونه از بنا و تاسیسات مکانیکی در هوای سرد محافظت می

 .ای برخوردار استویژه

 نگهداری به همین دلیل بهتر است قبل از آغاز فصل سرما، تمامی نکات مربوط به

 .و تاسیسات مکانیکی آن را رعایت کرده تا با مشکلی مواجه نشوید ساختمان

 چه نکاتی را جهت محافظت از خانه در برابر سرما و یخبندان باید رعایت نمایید 

 های آب خانه در هوای سرد لهپوشاندن لو  •

ی زمستان انجام دهید،  سرما برابر در خانه از محافظت از مهمترین کارهایی که باید جهت

بندی  های آب سرد است. در فصل زمستان همواره توصیه شده که به عایقپوشاندن لوله

 .کشی ساختمان بر روی دیوارهای خارجی بنا توجه نماییداجزای لوله

دیوارها باید با استانداردهای توصیه شده تناسب داشته باشند. از پشم شیشه و پشم  بندی عایق

 .هایی که در معرض هوای سرد قرار دارند، استفاده نماییدسنگ جهت پوشاندن لوله

قبل از آغاز فصل سرما بهتر است که جریان آب شیرهای بیرونی را قطع کرده و عملیات 

 .ها را انجام دهیدتخلیه لوله

ها و وسایل آبیاری را جدا کرده و در مکان مشخصی نگهداری نمایید. این کار جهت  شیلنگ

 .کشی در فضای باز بسیار موثر خواهد بودزدگی وسایل لولهجلوگیری از یخ

 های ساختمانها و ترکبندی کردن سوراخآب •

ام داد،  انج  سرما برابر در خانه از محافظت توان جهتاز جمله کارهای دیگری که می

 .های ساختمان استها و ترکبندی کردن سوراخآب
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قبل از اینکه سرمای زمستان شروع شود، باید جهت رفع هرگونه مشکلی در ساختمان  

توانید از مصالح مناسبی  های بنا میاقدامات الزم را انجام دهید. برای پر کردن درز و ترک

 .نظیر: گچ یا سیمان استفاده نمایید

های برق یا تلفن به داخل خانه بوده هم باید  های ریزی که محل ورود سیمجهت رفع ترک

ها باعث درز کردن هوای گرم خانه در فصل زمستان به بیرون  اقدام نمایید. زیرا این شکاف

 .شوندمی

و اطراف   های مخصوص جهت پوشاندن درزهای پنجرهاستفاده از فوم عایق یا چسب

 .کارساز باشد تواند بسیارهای خانه میدرب

 بندی دیوارها جهت محافظت از خانه در برابر سرما عایق •

این است که دیوارها را  سرما برابر در خانه از محافظت های ممکن جهتاز بهترین روش

بندی نمایید. حتما قبل از آغاز فصل سرما در مورد وضعیت مناسب دیوارها جهت گرم  عایق

 .نگه داشتن خانه اطمینان کسب نمایید

بندی دیوارهای بیرونی، فضاهای خالی در خانه،  هایی نظیر: عایقدر این زمینه نباید فعالیت

ها  بندی این قسمتاطرتان فراموش شود. عدم عایقزیرزمین و حتی اتاق زیرشیروانی از خ 

 .باعث هدر رفتن حجم زیادی از گرمای خانه به بیرون خواهد شد

 باز گذاشتن بعضی از شیرهای خانه در فصل زمستان  •

، باز گذاشتن  سرما برابر در خانه از محافظت های کاربردی دیگر جهتاز جمله روش

 .ست بعضی از شیرهای خانه در فصل زمستان ا

تواند  کشی ساختمان بر روی دیوارهای خانه به خوبی انجام نشده باشد میبندی لولهاگر عایق

 .ساز شوددر فصل زمستان برای شما مشکل
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توانید با باز گذاشتن بعضی از شیرهای  در مواقعی که هوا به دمای زیر صفر برسد، شما می

 .جلوگیری نماییدها به موقع خانه از یخ زدن، انبساط و ترکیدن لوله

توانید با پذیر بوده و شما میکشی آب گرم و سرد آسیبدر فصل زمستان هر دو سیستم لوله

 .ها جلوگیری نماییدزدن شیرآالت و لولهانجام این روش از یخ

 ی اصلی جهت محافظت از خانه در برابر سرمادسترسی آسان به شیرفلکه •

باعث خواهد شد تا شما به خوبی شرایط را  اجرایی کردن این روش در مواقع اضطراری 

ی  تحت کنترل خود داشته باشید. تمامی وسایلی که باعث مسدود شدن مسیر شما به شیر فلکه

 .جا کنیدشوند را جابهاصلی می

توانید شرایط را در مواقع اضطراری کنترل کرده و از بروز  بدین صورت به راحتی می

های  کن است گاهی اوقات در اثر ترکیدن لوله، لکههرگونه مشکلی جلوگیری نمایید. مم 

 .ها ایجاد شوندخیس بر روی دیوارها، سقف و کف اتاق

های  ی اصلی را جهت جلوگیری از بروز نشانهها باید شیرفلکهبا مشاهده تمامی این نشانه

موثر    توانند در این زمینهبعدی ببندید. باز گذاشتن شیرها، عدم استفاده از وسایل برقی می

 .باشند

 ها بسته نگه داشتن درهای گاراژ و تمیز کردن ناودان •

انجام داد، بسته   سرما برابر در خانه از محافظت توان جهتاز جمله کارهای دیگری که می

توانید گرما را تا حد زیادی در خانه حفظ  نگه داشتن درهای گاراژ است. با انجام روش می

 .نمایید

ها در دیوارهای مشترک بین خانه و گاراژ از جمله ی و لولهکشمحافظت از وسایل لوله

ها هم در این زمینه بسیار  اقدامات دیگری است که باید انجام شود. تمیز کردن ناودان

 .ضروری است
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های خشک وجود داشته باشد. همین عامل  های ساختمان، برگممکن است بر روی ناودان

 .گرفتگی و تشکیل یخ در ناودان ساختمان شودتواند باعث آببه تنهایی می

جهت جلوگیری از این مورد، زمانی را به تمیز کردن ناودان اختصاص داده و از 

 .های محافظ استفاده نمایید توری

 دودکش بخاری بررسی کردن  •

های دیگر قبل از آغاز فصل زمستان، بررسی کردن دودکش بخاری است.  از جمله فعالیت

 .تمیز کردن دودکش بخاری از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد

توانند در انسداد مسیر  پرندگان و… می های خشک، النهها، برگعواملی نظیر: دوده

سوزی یا  شته باشند. عدم بررسی به موقع دودکش بخاری باعث آتشدودکش نقش زیادی دا

 .شودبرگشتن دود به داخل خانه شده که منجر به خطرات زیادی می

 های دوجداره جهت محافظت از خانه در برابر سرمای زمستان استفاده از پنجره •

تواند بهترین  یهای قدیمی مهای دوجداره و جایگزین کردن آنها با پنجرهاستفاده از پنجره

 .ی زمستان به شمار رودسرما برابر در خانه از محافظت روش ممکن جهت

زدگی و فشار بسیار مقاوم بوده و در  های دوجداره در برابر پوسیدگی، زنگدر و پنجره

کنند. با اجرای این روش  فصل زمستان از ورود هوای سرد به داخل خانه جلوگیری می

 .تمان و همچنین کاهش اتالف انرژی خواهید شدباعث افزایش عمر مفید ساخ 
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 گیری نهایی نتیجه

هایی بوده که باید قبل  و یخبندان از جمله مهمترین فعالیت سرما برابر در خانه از محافظت

 .از آغاز فصل زمستان مورد توجه قرار گیرد

بل،  از آنجا که زندگی در هر محیطی شرایط مخصوص به خود را داشته بهتر است که از ق 

 .خود را در برابر هرگونه تغییرات آب و هوایی آماده کرد

نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره شده، جهت جلوگیری از اتالف انرژی و محافظت از  

 .ساختمان در فصل زمستان بسیار کاربردی هستند

 


