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 مقدمه

تواند سالمتی و آسایش ساکنین آن را به مخاطره اندازد و به  ای در ساختمان است که می رطوبت عامل بالقوه

مرطوب ممکن است باعث تداوم و تشدید زیبایی و مصالح ساختمان لطمه وارد کند. دیوارهای نمور و 

شود امالح نمک موجود در مصالح  هایی چون سرماخوردگی و رماتیسم شود. رطوبت دیوارها باعث می بیماری

حل شده، سپس به صورت شوره و سفیدک در سطح دیوارها ظاهر شود. این رطوبت، شرایط مناسبی برای رشد 

هایی که در اثر رطوبت به مصالح ساختمانی وارد  کند. آسیب د میها فراهم ساخته، بوی نامطبوعی تولی قارچ

شود عبارت است از: تغییر ابعاد و پوسیدگی چوب، زنگ زدگی فلزات، نرم شدن اندودهای گچی و آهکی  می

 .و جدا کردن صفحات چوبی به پیوسته

ها،  ی عواملی چون نفوذ باران در سطوح داخلی از درز پنجره رطوبت ایجاد شده در ساختمان ممکن است نتیجه

های زیرزمینی از کف و  زای داخلی بر روی سطوح داخلی و نفوذ آب ایجاد تعریق ناشی از وسایل رطوبت

و یکی از  آید میاختمان وارد ها و س هساز ناشی از نم و رطوبت بهناپذیری  خسارات جبراندیوارها باشد. 

های رطوبتی مواد و مصالحی است برای  طبق تعریف عایقد. ن عایقکاری رطوبتی می باشا آراهکارهای مقابله ب

قسمت الزامات در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت در ساختمان. 

 کاری رطوبتی( چنین آمده است: بندی و عایق )آب 8-9-4عمومی ساختمان بخش 

ها،  های تخت، ایوان ها حفاظت در برابر بارش نزوالت جوی و رطوبت خاک الزامی است. بام در تمام ساختمان»

های نمناک، کف کلیه فضاهای بهداشتی در طبقات، دیوارهای زیرزمین و سایر  های در تماس با زمین کف

های  کف و دیوار استخرها و منابع آب، باید عایق رطوبتی شوند. بامبدنه و دیوارهای در تماس با زمین نمناک، 

گیرند، باید با روش مناسب در  های موسمی قرار می دار و قوسی و گنبدها و نماهایی که در معرض بوران شیب

 باران حفاظت شوند. برابر نزوالت جوی و کج

شوی  ، کف فضا باید عایق رطوبتی شده و کفدر تمام فضاهای داخلی بنا، هرجا که شیر برداشت آب تعبیه شود

مبحث شانزدهم مقررات دارای شترگلویی یا سیفون و تمهیدات الزم دیگر برای دفع فاضالب، مطابق با ضوابط 

 بینی شود. ملی ساختمان، پیش

های سطحی و زیرزمینی و نشت آب  های زیرزمین، جهت جلوگیری از نفوذ آب کاری سطح کف و دیواره عایق

 «کشی، در ساختمان الزامی است. هلول
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های سنتی )قیرگونی و  کاری ساختمان وجود دارد. در این مقاله به معرفی روش های مختلفی برای عایق روش

 شود. ها پرداخته می ها( همچنین بررسی مزایا و معایب هر یک از روش ایزوگام( و مدرن )نانوعایق

 کاری سنتی )قیرگونی( عایق -1

 مواد کشور شهرهای اکثر در که علت این به ،باشد می ایران در مصرفی های عایق ترین متداول از یکی عایق ینا

بین الیه های قیر،  .باشد می قیر و گونی عایق، این در نیاز مورد مواد .شود می یافت وفور به کاری عایق این اولیه

نوعی پارچه است و از الیاف کنف رود تا موجب انسجام و پایداری قیرگونی شود. گونی  گونی به کار می

و  باشدو چروک یکنواخت و عاری از آلودگی  نو، ریزبافت، کامالً سالم،گردد. گونی باید  چتایی محسوب می

 سه در و شود می وارد خارجی کشورهای از نیاز مورد گونیگرم باشد.  380وزن آن در هر متر مربع حدود 

 شود. های گونی درجه یک، درجه دو و درجه سه در بازار یافت می به نام مختلف اندازه

دست  با ترکیبات پیچیده که از تقطیر نفت خام بهی آلی ها ست سیاه رنگ مرکب از هیدروکربنقیر ماده ای ا

مایع و پس از آن  آید افزایش دما، به حالت خمیری درمی اما با ؛، جامد استقیر در دمای محیط آید. می

آب و  برابر غیرقابل نفوذ بودن در :کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است .شود می

درصد از قیر تولیدی،  90 رود. حدوداً کاری به کار می قیر معموالً در دو حوزه راهسازی و عایق. نده بودنبچس

مصرف قیر را به خود درصد از  10اری، تنها ک گیرد و مصارف عایق مورد استفاده قرار می راهسازی حوزه در

 د.ده اختصاص می
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 کاری به روش قیرگونی عایق

 معایب مزایا

 غیرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت 

 ها مقاوم در برابر نفوذ اسیدها، بازها و همچنین نمک 

 چسبندگی باال 

 های رطوبت عایق صرفه اقتصادی نسبت به بعضی 

 مناسب برای فضاهای کوچک 

 توأم با اشتعالو تبدیل آن به ذغال تجزیه شدن در دمای زیاد ، 

 خطرناک بودن به علت داغی زیاد قیر 

 ها تغییر شکل در برابر فشار و حالل 

 پوسیدگی عایق به مرور زمان 

 های احتمالی ساختمان پارگی بر اثر نشت 

  سال 10عمر مفید کمتر از 

 م متناوبهزینه قابل توجه و مشکالت اجرایی زیاد در ترمی 

 آلودگی محیط زیست 

 

 کاری به روش متداول )ایزوگام( عایق -2

کاری توسط ایزوگام است. در واقع  شود، عایق از آن استفاده می ی ساختمانساز روش دیگری که برای عایق

که با تکیه بر علم، تکنولوژی و همچنین تجربه ایجاد شده و از آن برای د باش ایزوگام یک پدیده صنعتی می

 وقیر  یزوگام پوشش مقاومی از. اکنند ها در برابر رطوبت ناشی از برف و باران استفاده می سازی ساختمان ایمن

به محیط زیر خود  رطوبت و آب شود و از نفوذ گرما بر بستر بام چسبانده می است که با الیاف مصنوعی

 .سال است 10کند. عمر ایزوگام بطور میانگین  جلوگیری می

 باشد: های تشکیل دهنده ایزوگام به شرح زیر می الیه

 60-70قیر صنعتی  -

 (APP) مواد پلیمری به نام اتکتیک پلی پروپیلن -

 (یک الیه تیشوی نخدار )پشم شیشه -

 استر سوزنی یک الیه پلی -

 600ها پودر مس  ن عایقپودرتالک و در بعضی از ای -

 اتیلن فیلم پلی -

 باند و چسب -
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 :شوند ها به دو دسته تقسیم می طبق استاندارد ایران این عایق

 عایقهای رطوبتی پیش ساخته مخصوص پی ساختمان )عایق پی( -

 (، بدنه استخر و تونلها ) عایق باموبتی پیش ساخته مخصوص سطوح خارجیعایقهای رط -

 
 ایزوگامکاری به روش  عایق

 معایب مزایا

  کیلوگرم بر متر مربع 4سبک بودن به مقدار حدود 

  درجه -40درجه و سرمای + 130مقاوم در گرمای 

 عدم پوسیدگی و شکنندگی 

 قابلیت انعطاف 

  مقاوم در برابر فشارهای احتمالی از انبساط و انقباض

 ساختمان

  علت ه ماه )از زمان تولید( ب 6فاسد شدن عایق بعد از

 هداری مطلوبگن عدم

  (سال 1۵کم بودن طول عمرمفید)طول عمر در حدود 

 دارای مواد اولیه  گران بودن این عایقها ) عایقهای

 خارجی

  در موقع ترمیم محل آسیب دیده از سایر جاها باال

 زند می

 تجزیه شدن بر اثر اشعه ماورابنفش 

 ها به سطح کار خوب نچسبیدن این نوع عایق 

 ن از سطح کار بعد از مدت زمانبلند شدن و تبله کرد 

 حرکت آب و رطوبت در زیر کار 

 غیرقابل استفاده بودن سطح بام عایق شده 

 شل شدن در تابستان به دلیل گرمای هوا و شره کردن 
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 (رطوبت بوژان نانورنگ عایقکاری به روش نوین ) عایق -3

باشد که به صورت سرد اعمال  میبراساس پلیمرهای پایه آب « بوژان»با نام تجاری  ورنگ عایق رطوبتنان

تک جزئی بوده و بعنوان آستری و عایق رطوبتی برای همه نوع سطوح بکار رفته و مقاوم به آب و  شود، می

در  یادیز ییساختمان است که کارا ییایمیدر صنعت مواد ش دیجد یا دهیپد بوژاننانورنگ  .باشد رطوبت می

و  یاز آتش سوز یساده، راحت و بدون دردسر خطرات ناش اریدارد. کار کردن با آن بس یساختمان یکارها

تا  الیه ایجاد کنیدسطح کار  یبر رو یگرید لهیهر وس ای رول ایاست که با قلم مو  یاست. تنها کاف یسوختگ

 یمحکم و مقاوم بوده و به خوب اریبس هیال نیدهد. ا لیتشک رینفوذ ناپذ یا هیپس از چند ساعت خشک شده و ال

 جدا نمود. راتوان آن  یم یکیو تنها با وسائل مکان دهیچسب رکاریبه ز

توان  عایق هستند و می ده که در برابر آب و رطوبت کامالًپذیر بو این نوع از عایق ها یک نوع پوشش انعطاف

ساختمانی نمود. هیچ گونه ترکی در های  کاری آنها را جایگزین قیر و گونی، آسفالت و همچنین سایرعایق

های نما را تقویت نمود. طول عمر  توان از طریق آنها روکش شود و به راحتی می ها ایجاد نمی سطح این نوع عایق

ها  این پوشش .نمود توان رنگ آنها را تغییر داده و به راحتی اجرا سال بوده و می 30 تا 20این پوشش در حدود

کلی مواد شیمیایی عایق  طورکنند و در برابر اسیدها، بازها و به  را ایجاد نمی هیچ آلودگی زیست محیطی

 .باشند می

 به شرح زیر است: بوژانموارد کاربرد نانورنگ عایق رطوبت 

 ها سطوح بتنی، گچی، کاه گلی، چوبی، آردواز، ایرانیت 

 های بهداشتی، حمام و آشپزخانه سرویس 

 مخازن آبنما، استخر،  آب 

 شیروانی بام، پشت 

 های روی تراس ها و باغچه ها، بالکن تراس 

 گنبد مساجد و بناهای تاریخی 

 دیوارها و نماهای در معرض رطوبت و باران 

 پل ها ،کانال ها ،مخازن بتنی 

 های بتنی آب و فاضالب لوله 

 کف موترخانه، تأسیسات 
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 (نانورنگ بوژانکاری نوین ) عایق

 معایب مزایا

  ک یا پیستوله(تمو، غلسادگی اجرا )با قلم 

 های قبلی عدم نیاز به تخریب عایق 

 چسبندگی باال به سطوح زیرین 

 زا سازگار با محیط زیست، غیرسمی و غیرآتش 

 مقاوم در برابراشعه ماوراءبنفش 

 ضد باکتری و خزه 

 مقاومت در برابر پارگی و مقاومت کششی باال 

  کیلوگرم بر  ۵0مقاومت در برابر ضربه بیشتر از

 متر مربع سانتی

 اجرا سریع و آسان بدون نیاز به تخصص 

 العاده باال پذیری فوق انعطاف 

  سال( 20-30عمر طوالنی )بین 

 مقاوم در برابر اسید، باز و سایر مواد شیمیایی 

  ساعت ۵00مقاومت در برابر خوردگی حداقل 

  ومقاومت سرمایی تا + 100مقاومت گرمایی تا

 درجه سانتیگراد -40

 دیده و ترمیم راحت و آسیب تشخیص محل نشت 

 قابل تردد بودن سطح نهایی 

 بدون محدودیت رنگ 

 زمان کاری هم آمیزی و عایق رنگ 

---- 

باید قبل از انجام کار باشد.  مو، غلتک یا پیستوله می همانند رنگ معمولی با قلم بوژاننحوه اجرای نانورنگ 

سپس نانورنگ را بصورت کامالً یکنواخت  .نمودهای ناصاف را آماده  تمیز و خشک و سطح سطوح را کامالً

 ۵مدت خشک شدن باید بین برای حصول بهترین نتیجه دمای محیط در زمان اجرا و در روی سطح پوشش داد. 

 .کرددست دوم را اجرا توان  میساعت  ۵تا  3در صورت نیاز پس از گذشت  گراد باشد. جه سانتیدر 40تا 
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 عایق کاری گنبد مساجد

مکتب معماری مسلمانان، معنایی از هدف و جایگاه رسیدن به هدف، یعنی اهلل را دارد. کارشناسان برای  گنبد در

اند؛  ها در مساجد است، رموز و دالیل خاصی را مطرح کرده ترین رمز پردازی گنبد و گلدسته که یکی از اصلی

گویند که گنبد مانند سرانسان است و دو گلدسته، مانند دو دست که به حالت التجا و التماس و  بعضی می

خواهش در کنار سر، رو به آسمان و رو به ذات اقدس الهی بلند شده است؛ مانند کسی که دست هایش را در 

ی  فلسفه امابی است، جلوی سر و صورت، حتی از سر باالتر هم برده است و دعا می کند گرچه این تشبیه جال

 .اصلی گنبد و گلدسته، فراتر از این است

آیند، یکی از مهمترین مسائل مرتبط با آنها  ها از ارکان اصلی مساجد به حساب می از آنجاییکه گنبد و مناره

آورد که  کاری توسط ایزوگام مشکالت بسیاری را بوجود می باشد. عایق کاری اصولی و درست می بحث عایق

 شود: امه به برخی از آنها اشاره میدر اد

 معایب ایزوگام و قیر

 عدم چسبندگی کامل ایزوگام به سطح زیرین 

 بلند شدن و ور آمدن ایزوگام از روی سطح گنبد به دلیل تمرکز گرمایی باال 

 کاری به دلیل نیاز به تعمیر و بازسازی پس از چند سال هزینه باالی عایق 

  پوشانی ایزوگام با هم همهزینه اضافی ناشی از 

 سوزی فضاهای  سختی کار ناشی از نصب ایزوگام روی سطح گنبد شامل گرما، خطر سوختگی و آتش

 جانبی و...

 ها کیفیت پایین قیر و ایزوگام 

  به دلیل عدم چسبندگینشت رطوبت و آب به داخل پس از مرور زمان 

دو عایق رطوبتی پایه سیمان گیرد،  د استفاده قرار میکاری گنبد مساجد مور یکی دیگر از مواردی که برای عایق

ها اگرچه دارای مزایایی از قبیل نفوذناپذیری مناسب در برابر آب، مقاومت طوالنی و  این عایق جزیی است.

 عالی در برابر خراش و سهولت استفاده دارند ولی دارای مشکالت و معایبی از قبیل موارد زیر هستند:

 پایه سیمان دو جزیی معایب عایق رطوبتی
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o افزایش زحمت و هزینه حمل شده به دلیل دو جزیی بودن 

o  تواند از طریق حمله  نیاز به فضای اضافی برای نگهداری دارد چرا که می) انبارداریو مشکالت هزینه

 (عوامل میکروبیولوژیکی منجمد یا خراب شود و مشکالت ایمنی مربوط به دور ریختن آن ها

o باقی مانده به مدت طوالنی قابل نگهداری نیستند پودر و جزء مایع 

o جویی در مواد، جزء مایع بیشتری را به عایق رطوبتی پایه سیمانی  رخی از پیمانکاران به منظور صرفهب

کنند تا بتواند سطح بیشتری را با مواد کمترعایق کنند، این کار به طور جدی کارایی  پلیمری اضافه می

 .دهد احتمال ایجاد نشتی در ساختمان را افزایش می رده، مخصوصاًعایق رطوبتی را از بین ب

o عدم تنظیم دقیق آب، نقص در دوغاب و نقص اجرا 

o در آزمایشگاه مشکالت ناشی از عدم هیدراته شدن کامل سیمان 

o کیفیت پایین آکلیریک مورد استفاده 

o  رابطه با میزان مصرف جزء مخلوط کردن دو جزء به علت دانش و تجربه ناکافی اجرا کنندگان در

 .مایع، همواره با خطا همراه است

o  با استفاده از مقدار کمتر جزء مایع ، عایق رطوبتی مقاوم نبوده و توانایی مقاومت در برابر نفوذ آب را

 .شود مینداشته یا یک سیستم با انعطاف پذیری کم ایجاد 

o جزء سیستم حل اجرا، هنگام حمل دوصرف وقت بیشتر و کار سخت تر در م 

گیرد عایق فوم پاششی است که از  کاری گنبد مساجد مورد استفاده قرار می یکی دیگر از موادی که برای عایق

ها عالوه بر حفظ درجه حرارت و کنترل  . این نوع عایقرزین و مواد شیمیایی مانند پلی یورتان تشکیل شده است

 شوند. در عین حال معایب پلی یورتان عبارتند از: میرطوبت، اغلب برای کاهش سر و صدا نیز استفاده 

 معایبب پلی یورتان

 نیاز به تجهیزات خاص و نیروی کارآزموده در صورت اسپری کردن پلی یورتان 

 نیاز به تجهیزات ایمنی مناسب به دلیل آسیب ذرات به چشم، پوست 

 کند در صورت تنفس از طریق دهان و بینی به بدن آسیب وارد می 

 هنگام کار برای مجریانگاز متصاعد شده ودن مضر ب 

  ساله 400عدم جذب در محیط زیست، و چرخه بازیافت 

 کند قابلیت شعله ور شدن دارد و در صورت آتش سوزی و شعله ور شدن، گازهای سمی تولید می 
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 گیری نتیجه

مساجد بررسی شدند، نسل کاری در گنبد  با توجه به موارد ذکر شده و مزایا و معایبی که از انواع عایق

بهترین گزینه چه به لحاظ هزینه و چه از منظر کیفیت « بوژان»جدید عایق رطوبتی به نام نانوعایق رطوبتی 

های  کاری گنبد و مناره فن است که برای عایق ها تولیدی گروه صنعتی مبتکران پاک این نانوعایقباشد.  می

مانطور که در شکل زیر مشخص است، سمت راست گنبد توسط هآل هستند.  ایده های تاریخی ، ابنیهمساجد

کاری شده که ضمن از بین بردن نمای زیبای کاشی کاری عمر مفید کمی نیز دارد. در تصویر  ایزوگام عایق

برای  بوژاناز جمله مزایای نانوعایق کاری استفاده شده است.  برای عایق بوژانسمت چپ از نانورنگ 

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: استفاده در گنبد مساجد

 بوژانمزایای نانورنگ 

 قیمت مناسب 

  سال( 30-20عمر طوالنی )بین 

 عدم نیاز به تخصص و تجهیزات باال 

 چسبندگی باال به سطح گنبد 

 ها و دور میلگردهای گنبد پر کننده کامل درزها و شکاف 

 کاری و زمان خشک شدن بسیار سریع زمان کوتاه عایق 

 العاده باال پذیری فوق انعطاف 

 عدم نفوذ آب و رطوبت به سطح زیرین 

کاری گنبد توسط ایزوگام عایق  
 کاری گنبد عایق

 با نانورنگ بوژان 

 میدان آزادی -مسجد هفتاد و دو تن میدان شوش-یکی از مساجد تهران
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 های انجام شده این مجموعه پروژه

 برج میالدو آنتن کاری آسانسور  عایق -

 های هواساز مسجد هفتاد و دو تن کاری رطوبت گنبد و کف اتاق عایق -

 سازان نماها شرکت مسکن فرش ها و آب کاری رطوبت و جالی سنگ عایق -

 نما و استخر عمارت فخرالدوله کاری رطوبت آب عایق -

 کاری سه سرویس بهداشتی در مجموعه زود فود و اسنپ عایق -

 البی پروژه دیباجینمای  کاری رطوبتی آب عایق -

 کیشهای  پارک دلفینکاری  عایق -

 اهلل شهرستانی( قم ها )آیت کاری رطوبتی و حرارتی موزه شخصیت عایق -

 کاری رطوبتی پروژه هفت واحدی شهرک قدس قم عایق -

 واحدی مجتمع امام صادق )ع( قم ۵4کاری رطوبتی پروژه  عایق -

 وی پارکهای بهداشتی  استخر و سرویسواحدی  ۵4پروژه  -

 همایونفر در نیاورانهای بهداشتی  استخر و سرویسواحدی  20 -

 ویالیی شهر نور مروارید -

 ها و تیرهای چراغ برق استان هرمزگان دکل -
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 تفریحی تنکابن چالدره -مجتمع توریستی -

 نمای پارک المهدی در میدان آزادی آب -

 استخر پارک المهدی در میدان آزادی -

 تهران 9استخر بوستان کوکب شهرداری منطقه  -

 تهران 9نمای بوستان شمشیری شهرداری منطقه  استخر و آب -

 بهداشتی حرم مطهر رضوی  دهی سرویس پایلوت پوشش -

 های داخلی و خارجی هتل داریوش کیش فالور باکس -

 نمای آپادانای هتل داریوش کیش آب -

 مهندس دبیری -فالور باکس و پنت هاوس خیابان الهیه -

 سوهانک -پنت هاوس برج شقایق -

 های بهداشتی برج آزادی سرویس -

 موتورخانه مجتمع پردیس زندگی -

 استخر مسابقات دانشگاه پیامبر اعظم -
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 نما و استخر عمارت فخرالدوله آب

 میدان آزادی -گنبد بزرگ و گنبدهای کوچک مسجد هفتاد و دو تن

 ظفرنمای البی پروژه  آب

 مجتمع پردیس زندگی

 آپادانای هتل داریوش کیشنمای مردابی  آب
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 ااستخر نیاوران همایون فر  

 نماهای عروسکی هتل داریوش کیش آب

 کیش دلفیناستخر زایمان 
 کیش استخر قرینطینه دلفین
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 نمازخانه میدان آزادی

 سرویس بهداشتی بوستان کوکب

 نمای بوستان کوکب  آب
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 استخر بوستان کوکب

 نمای پارک المهدی آب

 بام ویالی کالردشت پشت
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 استخر المهدی  

 ویالی رویان
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 نانو رنگ عایق بوژان

 فن شرکت مبتکران پاک
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