
Bảo vệ ngôi nhà của bạn với thời tiết khắc nghiệt 

Với bão, lũ lụt và cháy rừng là mối quan tâm ngày càng tăng đối với 

nhiều chủ nhà, các chuyên gia xây dựng nhìn về phía trước để 

chuẩn bị 

Các mối đe dọa từ bão, cháy rừng và lốc xoáy là mối quan tâm ngày càng 

tăng đối với nhiều chủ nhà đang tìm cách bảo vệ tài sản của họ - đặc biệt 

là khi một số nhà khoa học báo cáo rằng các sự kiện thời tiết cực đoan có 

thể sẽ tiếp tục có hậu quả sâu rộng trong những năm tới. 

Các công nghệ mới đang xuất hiện. Các công ty đang phát triển các hệ 

thống mái nhà sáng tạo như một hệ thống được sản xuất bởi Tesla Inc.  

nhằm mục đích xử lý gió lớn và trừng phạt mưa đá. Đối với những ngôi 

nhà mới, việc sử dụng bê tông mới, bao gồm một phương pháp ép nó ra 

trong các lớp như kem đánh răng, cung cấp các lựa chọn thay thế mạnh 

mẽ cho việc xây dựng khung gỗ. "Người La Mã có bê tông, nhưng cách 

chúng tôi sử dụng nó bằng cách in 3D là mới", kiến trúc sư Rose Grant nói. 

Chủ nhà dự tính một số cách tiếp cận tiên tiến hơn để xây dựng nhà của 

họ có thể đang xem xét các thẻ giá khổng lồ - có nghĩa là họ sẽ cần phải 

cân nhắc lợi ích tiềm năng so với chi phí. Và bởi vì hầu hết các ngôi nhà ở 

Mỹ đã hơn 10 năm tuổi, việc trang bị thêm sẽ là chìa khóa, các chuyên gia 

trong ngành cho biết. 

Đối mặt với các mối đe dọa thời tiết và khí hậu trong những thập kỷ tới, lời 

khuyên tốt nhất vẫn là tránh bờ biển, vùng đồng bằng ngập nước hoặc 

rừng làm nơi ở, Nicholas Rajkovich, phó giáo sư kiến trúc của Đại học 

Buffalo cho biết. 

Nếu bạn lo lắng về thời tiết khắc nghiệt, bạn sẽ đánh giá cao các công 

nghệ có thể giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về 

mái nhà không thấm nước, tường in 3D và các khu vực không có bắt lửa. 

Sau đó, hành động bằng cách cài đặt một trong những công nghệ này. Và 

trong khi bạn đang ở đó, hãy xem xét một vài đổi mới khác để làm cho ngôi 

nhà của bạn an toàn hơn. Chúng tôi đã thu thập một vài mục yêu thích của 

chúng tôi để bạn kiểm tra. 

https://www.wsj.com/articles/as-wildfire-threat-rises-at-risk-communities-eye-new-defenses-11623250836?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/impacts-of-climate-change-now-severe-and-widespread-u-n-panel-says-11646046000?mod=article_inline
https://www.wsj.com/market-data/quotes/TSLA
https://www.wsj.com/articles/3-d-printed-houses-are-sprouting-near-austin-as-demand-for-homes-grows-11635240601?mod=article_inline


Nhưng đối với những người muốn củng cố nhà của họ, đây là các lựa 

chọn sắp tới và lời khuyên chuyên gia mới nhất: 

Mái nhà với công nghệ cao 

Hệ thống mái nhà năng lượng mặt trời là một trong những dịch vụ mới 

nhất cho chủ nhà, được quảng cáo là cung cấp sự bảo vệ vững chắc trong 

khi cũng tạo ra năng lượng. Những mái nhà phi truyền thống này kết hợp 

tính thẩm mỹ kiểu dáng đẹp và tính bền vững của môi trường với khả năng 

phục hồi thảm họa, các chuyên gia xây dựng cho biết. 

Tesla Inc. là một trong những công ty sản xuất một hệ thống mái nhà năng 

lượng mặt trời có gạch thủy tinh mạnh mẽ được nhúng với pin mặt trời. 

Tesla cho biết mái nhà của họ, được xây dựng với sự kết hợp của gạch 

năng lượng mặt trời bằng kính, gạch lợp kính và gạch thép cấp kiến trúc, 

có tính chống hỏa hoạn hàng đầu, xếp hạng mưa đá cao thứ hai và có thể 

chịu được gió 110 dặm / giờ. Chi phí khác nhau tùy theo kích thước mái 

nhà, một đại diện của Tesla cho biết. Ivan Gould, một đại lý bất động sản ở 

Sarasota, Fla., cho biết mái nhà Tesla trên ngôi nhà rộng 2.400 mét vuông 

của anh ta có giá 41.500 đô la sau một khoản tín dụng thuế. 

GAF Energy, một phần của Standard Industries, năm nay đã ra mắt một hệ 

thống mái nhà mà họ cho biết trực tiếp tích hợp công nghệ năng lượng mặt 

trời vào các quy trình và vật liệu lợp truyền thống. Công ty cho biết hệ 

thống này sử dụng tấm lợp năng lượng mặt trời có thể đóng đinh đầu tiên 

trên thế giới và có xếp hạng lửa và gió tương tự như mái nhà của Tesla. 

Với những cơn bão và lốc xoáy tàn phá các khu vực ven biển, cháy rừng 

và bão tuyết đóng băng miền Bắc, không có gì ngạc nhiên khi những ngôi 

nhà đang chiến đấu chống lại những điều kiện khắc nghiệt này. Khi nhu 

cầu bảo vệ ngôi nhà tăng lên, các công nghệ mới cũng vậy. Tesla Inc. 

đang dẫn đầu, thiết kế một mái nhà sáng tạo có thể chịu được mưa đá và 

gió lớn. Những tiến bộ khác bao gồm việc sử dụng bê tông mới, từ lâu đã 

là một sự thay thế ổn định cho việc xây dựng khung gỗ. Và bây giờ các 

cấu trúc in 3D đang đạt được chỗ đứng trong thế giới xây dựng nhà. 

 


