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جو داخلي صحي
لكيفية التدفئة والتهوية أهمية بالغة لصحتنا وعافيتنا .فدرجة الحرارة ونسبة رطوبة
الهواء داخل المنزل هي التي تقرر مدى ارتياحنا في غرف مغلقة .من شأن التدفئة
والتهوية بوعي أن يسهم بشكل فعال أيضا في تجنب نشوء الفطريات وما يرتبط بها
من مخاطر صحية .فضال عن أن من شأن ذلك تخفيض استهالك الطاقة وتكاليف
تشغيلها بشكل ملحوظ.

التدفئة بوعي
اختارو ا درجة الحرارة السليمة لكل غرفة .من الكافي لغرض التوصل إلى جو لطيف
في غرفة الجلوس والمطبخ أن تعادل درجة الحرارة  19حتى  21درجة مئوية .ينبغي
أن تكون درجة الحرارة في الحمام أعلى من ذلك وأن تتراوح ما بين  21حى 23
درجة مئوية ،فيما أن من شأن درجة حرارة تتراوح  18درجة مئوية في غرفة النوم
أن توفر لكم نوما هادئا ومريحا .من الممكن بصفة إجمالية تخفيض درجة الحرارة ليال
وفي ساعات النهار عند عدم تواجد أحد في المنزل .وال يتعين تخفيض درجة الحرارة
في الغرف غير المستعملة كثيرا إلى أقل من  14حتى  16درجة مئوية ،ألن هذا قد
يتسبب في تكثف الرطوبة داخل الغرف.

القاعدة األساسية :تخفيض درجة حرارة الغرفة بنسبة  1درجة
مئوية يخفض تكاليف التدفئة بنسبة تعادل  6بالمئة تقريبا .وهذا يعني
بالتحديد :خفضوا درجة حرارة الغرفة من  24درجة مئوية إلى  20درجة
مئوية وستوفرون ما بين  20و  25بالمئة من تكاليف التدفئة!

يرجى إطفاء المدافئ كليا إن كانت النوافذ مفتوحة .إن لم يتم برم صمام ضبط درجة
الحرارة إلى الوضع صفر (آلية التأمين ضد التجمد) ،فإن الهواء البارد المتسرب يؤدي
عندها إلى تدفئة المدفأة .العاقبة :أنتم تدفئون الهواء مباشرة نحو الخارج.
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ال تغطوا المدفأة بألواح أو قطع أثاث أو ستائر .فهكذا فقط يكون لكم
االستفادة بشكل كامل من أداء المدفأة وضمان عمل صمام ضبط
درجة الحرارة بشكل سليم.

بالمناسبة :العبرة في درجة حرارة الغرفة التي يشعر بها اإلنسان ليست في درجة
حرارة الهواء فحسب ،بل وفي درجة حرارة سطح الحيطان المحيطة أيضا .كلما كان
سطح الحائط باردا أكثر ،زادت الحاجة إلى كون الهواء دافئا أكثر من أجل توفير جو
لطيف داخل المنزل .ونظرا لتمتع أسطح الحيطان المعزولة جيدا بدرجة حرارة أعلى،
فإننا نشعر بأن درجة الحرارة الداخلية في المباني المعزولة حراريا ألطف منها في
المنازل غير المعزولة.

التهوية الفعالة
يتم في منزل يسكنه أربعة أشخاص إصدار كمية من بخار الماء تتراوح قرابة  10لتر
يوميا تتوزع بشكل متساو في الهواء .بإمكان هذا البخار أن يحافظ على نفسه بشكل
أفضل في الهواء الدافئ منه في الهواء البارد .ولهذا السبب نرى أن هذه الرطوبة
تتكثف أكثر على الزجاجات الباردة مثال .ولكن الرطوبة تزداد لألسف أيضا على
المكونات البنائية الباردة في المساكن ،مثال في زوايا الغرف الباردة أو فوق النوافذ .ما
يؤدي بدورة إلى زيادة خطورة تكون الفطريات.
ولهذا السبب يتعين إخراج هذه الرطوبة الناشئة من الغرف عن طريق التهوية .من
المستحسن أن تقوموا بفحص عملية التهوية بمساعدة مقياس للحرارة والرطوبة :ال
يتعين أن تتجاوز الرطوبة النسبية  60بالمئة إال لوقت قصير فقط.
فيما يلي بعض النصائح البسيطة بشأن التهوية التي تساعد في إخراج الرطوبة من
الشقة :قوموا بتهوية الغرف على األقل مرتين حتى أربع مرات يوميا ،بحسب مدى
تكرر مكوثكم في الغرف المعنية.
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يتعين عليكم تهوية غرفة نومكم جيدا بعد استيقاظكم من النوم .من شأن هذا أن يطرد
الرطوبة التي تسربت ليال إلى الهواء واألثاث وجص الحيطان .كما أن عليكم أن تقوموا
بتهوية الغرف لمدة قصيرة عبر فتح النوافذ على وسعها مباشرة عقب االغتسال أو
االستحمام أو الطبخ أو مسح األرضية.

الجدران ال "تتنفس"! الجدار المكسو بالجبص ال يسمح بتسرب الهواء
والريح إن لم يكن الجدار يفي بذلك ،فإن هناك ثمة تلف بنائي .من
الممكن تحديد المواضع غير المحكمة عن طريق إجراء فحص لتسرب الهواء
وإحكام إغالقها من قبل خبير .تتم عملية استبدال الهواء الضرورية بشكل
مستهدف عبر النوافذ أو عبر نظام تهوية.

يسري خالل موسم التدفئة ما يلي :التهوية الخاطئة تؤثر بشكل بالغ على استهالك
الطاقة وبهذا أيضا على نفقات التشغيل .لعل أكثر الطرق فاعلية من أجل استبدال الهواء
في الداخل ،هي تهوية الغرف عن طريق فتح نوافذ وأبواب داخلية مقابلة لبعضها
البعض على وسعها لمدة قصيرة .ومن شأن فتح النوافذ قلبا أن يسهم في استبدال الهواء
إلى حد ما بصفة بديلة عن ذلك .غير أنه يتعين بعد فترة معينة إعادة إغالق النوافذ
سواء كانت هذه مفتوحة قلبا أو على وسعها.
من يفضل النوم ليال في جو بارد ،يتيعن عليه أن يقوم بواسطة أداة تثبيت بتخفيض
وضع قلب النافذة حتى الحد األدنى وأن يطفئ المدفأة كليا .ينبغي من أجل تجنب برود
الشقة الحفاظ على أبواب الغرف األخرى مغلقة في ساعات الليل .ال بد أن تتذكروا
في ساعات النهار إعادة إغالق النافذة ،وإال فستقومون عندها بتدفئة الهواء الموجود
خارج المنزل.
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تفادي نشوء الفطريات
الفطريات في الشقة ليست مشكلة جمالية فحسب ،بل وبإمكانها أيضا أن تتسبب بأضرار
صحية ،ذلك ألن البعض يعاني من حساسية ضد مكونات الفطريات ،كاألبواغ مثال.

نشوء الفطريات
الفطريات بحاجة من أجل تكاثرها في المقام األول إلى الرطوبة .وهي تحصل على
هذه الرطوبة في الغرف السكنية غالبا من الهواء :إذا زادت رطوبة الهواء النسبية
لفترة طويلة عن  60بالمئة ،تتكون عندها رطوبة على المواضع الباردة من المنزل.
ومن األماكن المعرضة للرطوبة بوجه خاص أجزاء المباني غير المعزولة بشكل
كاف ،ألن هذه المساحات تبرد أكثر في درجات الحرارة الخارجية المتدنية .كما أن
هناك أماكن أخرى معرضة للرطوبة ،وتحديدا ما يسمى بـ "الجسور الحرارية" ،ومن
هذه مثال جوانب الحيطان المحاذية للنوافذ ،صناديق الستائر البالستيكية اللفافة أو
الغرف الموجودة على زوايا المباني وذلك نظرا لبنيتهم الخاصة.
غير أننا ال نالحظ في الغالب وجود رطوبة عالية في مثل هذه األماكن إال في وقت
متأخر وبعد نشوء الفطريات .ولكن من شأن التهوية بشكل متواصل وحريص أن تحد
من خطورة تكون هذه الفطريات.
الرطوبة قد تكون راجعة بالطبع أيضا إلى أسباب أخرى :إذ يتعين في المباني حديثة
البناء مثال إخراج الرطوبة البنائية خصوصا في السنة األولى عن طريق التدفئة
والتهوية بشكل مكثف.
كما أن الرطوبة قد تتسرب من الخارج إلى داخل المبنى بطرق مختلفة :قد تؤدي المياه
الجوفية ومياه المطر الواقفة إلى ترطيب المكونات البنائية المحاذية للتربة .كما أن
األنابيب المعطوبة قد تتسبب هي األخرى بترطيب المكونات البنائية.
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هذا فضال عن توفر إمكانية تسرب الماء إلى المبنى بسبب أضرار في غالف السطح
أو الجدران الخارجية وال سيما عبر وصالت بنائية معطوبة .التهوية لن تجد في مثل
هذه الحاالت نفعا ـ بل ال بد هنا من االستعانة بخبير.

اإلجراءات الوقائية
التدفئة والتهوية
قوموا بتهوية غرفكم بانتظام وبتدفئتها بشكل مالئم .يرجى من أجل مراقبة سلوككم في
التهوية قياس رطوبة هواء الغرف بواسطة مقياس للحرارة والرطوبة.
ال تقوموا فضال عن ذلك بتدفئة الغرف الباردة باستعمال هواء الغرف الدافئة .فمن شأن
هذا أن يؤدي غالبا إلى وصول نسبة رطوبة أكبر إلى الغرفة الباردة من نسبة الحرارة
التي تصلها .وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الرطوبة النسبية وخطورة تكون الفطريات.
يتعين لهذا السبب الحفاط على األبواب ما بين الغرف المدفأة بشكل مختلف عن بعضها
البعض مغلقة دوما.
األثاث
يتعين خصوصا في المباني غير المعزولة بشكل كاف إبعاد قطع األثاث الكبيرة عن
الجدران الخارجية وأسقف الجدران الخارجية بقدر  10سم إن أمكن أو من األفضل
حتى أن توضع هذه القطع على الجدران الداخلية.
إذا كانت مثل قطع األثاث هذه موضوعة على قرب كبير من الجدار الخارجي ،فإنه لن
يتم عندها تدفئة هذا الموضع من سطح الجدار بهواء الغرفة بل سيبرد عندها .النتيجة:
تكثف للرطوبة تصاحبة خطورة تكون الفطريات.
العزل
العزل الحراري الجيد ال يحد من ترسب الرطوبة على المكونات البنائية الباردة
فحسب ،بل ويوفر أيضا بشكل واضح من طاقة التدفئة ويزيد من الراحة السكنية.
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إزالة الفطريات بشكل سليم
يسري عند نشوء الفطريات ما يلي :يتعين في أسرع وقت ممكن إزالة الفطريات
والمواد المصابة بها ،وإال سيتسبب ذلك في إلحاق أضرار صحية بكم .إذا تعلق
األمر بالنسبة للمساحات المصابة بالفطريات بمساحات صغيرة ،فإن باإلمكان أن
تقوموا بأنفسكم بإزالة هذه الفطريات وترميم األماكن المصابة .إما إذا كانت المساحات
المصابة بالفطريات كبيرة ،فإن عليكم عندها في كل حال من األحوال االستعانة بخبير.
وينطبق ذلك أيضا إن كانت لديكم حساسية ضد الفطريات أو إن كنتم تعانون من
مرض مزمن.
يجب هنا في كافة األحوال إزالة المواد المصابة بالفطريات بشكل كامل .إن مجرد
قتل الفطريات باستعمال مواد كيميائية يشكل باألحرى مشكلة صحية وال يعتبر كافيا،
ذلك ألن منتجات األيض المتبقية في المكونات البنائية قد تتسبب بردود فعل أرجية.

مهم :الفطريات ستعود مرارا وتكرارا ،طالما لم يتم إزالة سبب
الرطوبة .ولهذا يجب اتخاذ كافة اإلجراءات بمنتهى الحرص والعناية.
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المكاتب الرئيسية للمستهلكين في الواليات األلمانية
المكاتب االستشارية
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من نحن
يقدم قسم الخدمات االستشارية للطاقة التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين مشورة
مؤهلة ومستقلة لكافة المستهلكين في المسائل المتعلقة بالطاقة .يحظى هذا القسم منذ
العام  1978بدعم من الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة .يعمل في ما يزيد عن
 600مرفق في شتى أنحاء ألمانيا قرابة  500مهندس ومهندس معماري وغيرهم من
الخبراء لصالح قسم الخدمات االستشارية للطاقة التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين.
يقدم هؤالء المشورة والنصيحة لكل مستهلك بشكل حيادي ومستقل تماما عن شركات
التزويد بالطاقة ويعثرون له على حلول فردية .مصالح المستهلك هي التي تحتل مركز
الصدارة في هذه المشورة.
نحن نقدم بحسب نوع المشكلة واالحتياجات الشخصية صيغا استشارية مختلفة ،بدءا
بالمشورة الهاتفية السريعة وصوال إلى المواعيد االستشارية المفصلة التي تجرى في
منزل المستهلك.
تتمثل مواضيع الخدمة االستشارية في كافة المسائل المتعلقة باستهالك الطاقة في
المنازل الخاصة ،ومنها مثال
•توفير الكهرباء
•التدفئة والتهوية
•الوقاية البنائية للتدفئة والحرارة
•تكنولوجيا التدفئة والضبط
•الطاقات المتجددة
(الطاقة الشمسية ،مضخات التدفئة ،تدفئة المناطق)
•برامج الدعم
•تغيير شركة التزويد بالطاقة
الخدمة االستشارية مجانية للمنازل ذات الدخل المتدني .أما بالنسبة لسائر المنازل
األخرى فتتراوح تكاليف الخدمة االستشارية بحسب نوعها من  5حتى  45يورو على
أقصى حد فقط .يعود الفضل في توفر هذه اإلمكانية إلى دعم وتشجيع الوزارة االتحادية
لالقتصاد والطاقة.

قسم الخدمات االستشارية للطاقة التابع للمكتب الرئيسي للمستهلكين
مستقل ،مؤهل وقريب
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