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 چكيده
بنـابراين بايـد    . در ايران به علت عدم كارايي كافي همواره با مشكالت زيادي همـراه بـوده اسـت                ) نم بندي (روش سنتي عايقكاري رطوبتي     
 . مهاي جدي صورت گيردنسبت به رفع اين مشكالت اقدا

 سال بوده و ترميم متناوب آن با مشكالت اجرايي زياد و هزينه هاي قابل ١٠عمر مفيد عايق رطوبتي قير و گوني به طور متوسط كمتر از 
به جاست حتي با انتخاب روش هاي پر خرج كيفيت مصالح و . توجه و مزاحمت براي ساكنان ساختمان ها در فصول سرد همراه است

 . سال برسد٢٠راي عايقبندي را به نحوي ارتقا داد؛ كه عمر مفيد پوشش بام به بيش از اج
 :كيفيت و داوم عايق هاي رطوبتي به سه عامل بستگي دارد

 نحوه اجرا . ٣مصالح . ٢طراحي    .١
و در  (  جمـع بنـدي مـي شـوند          در اين مقاله انواع عايق هاي رطوبتي موجود در ايران از نظر معايب و محاسن بررسي و مقايسه و در آخـر                     

 ). ضمن جهت اصالح معايب و باال بردن كيفيت و دوام عايق روشي جديد ارايه ميشود
 عايق رطوبتي، كيفيت و دوام ، نم بندي: كلمات كليدي

 

 مقدمه . ١
 گرمايش در امـان     بشر نخستين هنگام تابش آفتاب مشاهده كرد اگر زير درختان و يا در پناه صخره هاي بزرگ برود از آفتاب و                    

است و همينطور مشاهده كرد كه در هنگام بارندگي برف يا باران اگر زير درختان پهن برگ و يا در غارها پناه بگيرد خيس نمي 
 . و يا كمتر خيس مي شود. شود

ز سـقف  پس دريافت كه مهمترين عضو يك پناهگاه سقف آن است و بعدها براي ساخت خانه هاي خود بر خالف امروز نخست ا                
 . خانه شروع كرد

انسان هاي ساكن كوهها براي ساخت خانه هاي خود مشكل چنداني نداشتند زيرا به راحتي مي توانستند غارهايي را پيدا كنند                     
اما انسان هاي ساكن دشت ها بنـا        . و در ضمن نياز به عايق بندي سقف ها نيز نبود          . كه هم ديواره محكم و سقف محكمي دارند       

ناسان باستان شناسي خانه هاي خود را با چوب و به صورت بيضوي ومقاطع مثلثـي مـي سـاختند امـا در فصـل                         به گفته كارش  
وباعث خاموش شدن آتش و خيس شدن محوطه خانه مي          . بارندگي از شكاف بين اين چوب ها آب به داخل خانه نفوذ مي كرد             

 . شد
همين چوب ها خشك مي كردند تا اينكه متوجه شدند چرمي كه            اين انسانها پوست حيوانات شكار شده و يا اهلي خود را روي             

روي چوب ها براي خشك كردن پهن مي كنند مانع نفوذ آب باران به داخل خانه مي شود و اين خود گام مهمـي بـراي عـايق                            
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تفاده شـده  و نخستين بار از قير و آسفالت طبيعي در عايق كاري كانال هاي آب در تخت جمشـيد اسـ  . كاري سقف خانه ها بود    
 . است

 :حال كه متوجه چگونگي پيدايش عايق شديم به بررسي عايق هاي موجود در ايران مي پردازيم
  كاهگل-٢

بام افقي با كاهگل آب بنـدي       . در ايران از ديرباز در مناطق پر بارش، بام شيب دار و در مناطق كم بارش ، بام افقي مي ساختند                    
 و كاه و آب را خوب مخلوط كرده و با پاورز مي دادند سپس بر روي بـام بـه صـورت                       مي شده است به اين ترتيب كه خاك رس        

 . يك اليه پخش مي كردند
به كاهگل بام كمي نمك خوراكي اضافه مي كردند به اين دليل كه گل خميـري  . كاه از ترك خوردن پوشش جلوگيري مي كند       

هر ساله قدري نرمـه كـاه   . دن آب برف و باران بهتر جلوگري شودتا از نشت كر. شده در زمستان تا چند درجه زير صفر يخ نزند     
در منـاطق پـر بـارش،       . بر روي اليه كاهگل نمناك شده ريخته و غلتك مي زدند، اين روش هنوز در روستاهاي ايران رايج است                  

 ياني درشت يا تخته به      نخست خرپا را سوار مي كردند لنگه خرپاها را با شاخه درخت           . بام شيب دار را روي خرپاي مي ساختند       
و روي آنرا با كاهگـل  . هم متصل مي كردند روي آن را با شاخه هاي درخت يا ني تازه كه برگ داشتند و يا حصير مي پوشاندند   

 . روكش مي كردند
 معايب 

 زياد شدن بار مرده سقف ) الف
 آلودگي معابر عمومي و جلوگيري از عبور و مرور ) ب
  قير گوني -٣

از . نوع عايق هاي رطوبتي در ايران قير و گوني است كه سال هاست در صنعت ساختمان كشور مصرف عمـومي دارد                    رايج ترين   
 . قير و گوني در عايق كاري بام، پي، سرويس ها و آشپزخانه استفاده مي شود

 ايران بـه شـرح زيـر مـي     ٢٩٥٢ويژگي هاي مصالح مورد استفاده بايد مطابق ويژگي هاي مندرج در آيين نامه استاندارد شماره  
 :باشد
  گوني -الف

 . بايد داراي بافت يكنواخت و كامالً تميز و عاري از آلودگي و چروك باشد
 .  گرم و وزن داشته باشد٣١٠بايد تاب كافي و نم آن كم بوده و هر متر مربع آن حداقل 

  قير -ب
غلظـت قيـر در حـين آغشـته         .  هم جنس و بدون آب باشد      قير بايد كامالً  . قير بايد طبق روش صحيح از منابع نفتي تهيه گردد         

تا بتواند الياف گوني را خيس و به يك نسـبت در تمـام سـطح                . كردن الياف بافته شده و سطح بتني بايد تا حد امكان كم باشد            
 . د درجه سانتيگراد از حداكثر دماي محل بيشتر باش١٠درجه نرمي قيرهاي مورد استفاده دست كم بايد . نفوذ كند

 معايب روش سنتي قير و گوني 
 چون تير داراي وزن مولكولي زياد است به راحتي نمي تواند به فضاهاي خالي الياف گوني نفوذ كنـد در حـالي كـه آب دو               -الف

و باعـث پوسـيدگي آن   . قطبي قويي بوده و قطر مولكولي كم داشته به راحتي مي تواند به درون فضاهاي خالي گوني نفوذ كنـد            
 . شود
 .  تاب كششي قير و گوني كم است-ب
 .  سال بوده و بعد از مدتي مي پوسد٥ عمر گوني معموالً -ج
 امكان پيدايش فضاهاي خالي و باقي ماندن نم و هوا در داخل اين فضاها وجود دارد كه باعث طبله شدن مي گردد و با رشد                          -د

 . طبله ها و سپس تركيدن آنها، امكان نشت آب فراهم ميگردد
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دماي زياد، باعث پريدن گازهاي فـرار قيـر و در   . (  در روش سنتي، دماي قير و كيفيت مصالح تحت كنترل قرار نمي گيرد      –ـ  ه
 ). نتيجه از بين رفتن خواص قير مي شود

 . اجراي قير و گوني در لبه هاي جان پناه مشكل است و معموالً شكست هاي زودرس را به دنبال دارد-و
 . كه در عايقكاري ايجاد اشكال ميكند. ه صورت عدل وارد مي شود و داراي تا خوردگي است گوني معموالً ب-ز

زيرا قيـر زيـر   .  درصد و در بام هاي گنبدي و پوسته اي نمي توان از عايق قير و گوني استفاده كرد٥ در شيب هاي بيش از       -ك
 .  آفتاب و هوا گرم ، نرم وروان مي شود

 . حت كنترل نيست ضخامت اليه قر و گوني ت-گ
 و پلي استر) تيشو( پوشش هاي قير اصالح شده با استفاده از مسلح كننده پشم شيشه -٤

اين پوشش ها بسيار جديدند، اليه هاي پش ساخته اي هستند كه معموالً از پشم شيشه و پلي استر ساخته شده و هـر اليـه از                         
 . هر دو طرف با قير پوشيده شده است

 .شعل و يا قير داغ به بام محكم چسبانده مي شونداين پوشش ها توسط م
 مزاياي پوشش قير اصالح شده 

 .  براي نصب آن به وسايل كمي نياز است-الف
  سرعت نصب زياد است-ب
 .  مقاومت كششي اين عايق از قير و گوني بيشتر است-د

 روكش هاي بازتابنده حرارتي
روكش هاي بازتابنده حرارتي وظايف . تابنده هاي حرارتي روكش مي كنندگاهي اوقات پوشش هاي قير اصالح شده را توسط باز      

 . اصلي زير را به عهده دارند
  خنك نگه داشتن عايق به خصوص در آب و هواي گرم با فصول گرم طوالني -الف
 .  محافظت قير در برابر تخريب كه با افزايش دما به طور نمايي افزايش مي يابد-ب
 له  كاهش سرعت رشد طب-ج

 :محافظت قير به دو عامل مرتبط باكاهش دما پوشش بستگي دارد
 .  كاهش فشار داخلي در فضاي خالي طبله-الف
 . افزايش چسبندگي قير و پايداري در برابر ترك خوردن در دماي كم-ب

. ده كـاهش مـي يابـد      در داخل محفظه طبله اشباع از بخار با افزايش دما، به طور نمايي فشار زياد شده و مقاومـت قيـر چسـبن                      
 . بنابراين ، روكش بازتابنده حرارتي از تشكيل طبله ها جلوگيري مي كند و دام پوشش را باال مي برند

 درجه سانتي گـراد     ٣٢چنانچه دما در زير آفتاب تابستان     . حرارتي است . رنگ عامل اصلي درخنك كردن توسط روكش بازتابنده       
 .  درجه سانتيگراد مي رسد٧٧باشد، دماي سطح پوشش بام سياهرنگ به 

 .  درجه سانتي گراد و سطح رويد سفيد از آن نيز كمتر است٥٨در مقايسه با آن سطح رويد آلومينيومي 
سنگدانه هاي بازتابنده حرارتـي شـامل تراشـه هـاي مرمـر سـفيد وسـاير                 : مانند. رويه هاي بازتابنده حرارتي انواع مختلف دارد      

 درجه سانتيگراد نسبت به پوشش بام سياهرنگ        ١٠ سرباره خاكستري رنگ، حرارت سطح را        .سنگدانه هاي به رنگ روشن است     
 . پايين مي آورد

براي پوشش بام بارويه صاف مي توان از ورق آلومينيوم يا رنگهاي روشن استفاده كرده و ورق آلومينيوم را مي توان بـه صـورت                         
 . ف كردرول پهن كرد و رنگ روشن را با برس زدن يا پاشيدن مصر

 
  ارايه طرح جديد-٥
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كه تسليح آن عموماً توسط پشم شيشه و پلي استر مي شود            . بنابر آنچه گذشت بهينه عايق رطوبتي پوشش قير اصالح شده بود          
اين پوشش نسبت بـه پوشـش هـاي قبلـي داراي دوام بيشـتر و                . و در مواردي توسط الياف نخي و يا پرز قالي صورت مي گيرد            

 .  نصب آن نيز راحت تر مي باشدسبكتر مي باشد و
 :اما اين عايق نيز ، داراي معايبي به صورت زير مي باشد

 .  تنش كششي ناشي از خمش متوسطي را تحمل مي كند–الف 
 .  پشم شيشه محصولي است كه از خارج وارد مي شود-ب
ه مقـداري آب جـذب كـدره و باعـث      اگر پوشش قير روي پشم شيشه به هر علت از بين برود، در فصل بارندگي پشم شيشـ                  -ج

 . طبله بين دو اليه قير شده
 . جهت برطرف كردن اين معايب مي توان به جاي پشم شيشه از نايلون استفاده كرد

 .  در اين صورت تنش كششي ناشي از خمشي كه عايق مي تواند تحمل كند بسيار بيشتر مي شود-الف
 . در نتيجه قيمت عايق اقتصادي تر مي شود محصولي است كه ارزان تر از پشم شيشه است -ب
 .  در صورت از بين رفتن اليه قير رويي نايلون آب جذبي نمي كند-ج

البته استفاده از نايلون نيز مشكالتي دارد كه يكي از آنها نحوه تهيه اين عايق مي باشد كه با قير داغ نمي توان اين عايق را تهيه 
 ميليمتر روي سـيني ريختـه شـود پـس اليـه اي       ٢مي سرد شود و سپس اليه قير به ضخامت          كرد بلكه بايد اجازه داد تا قير ك       

 ميليمتر روي آن ريخت و با غلطك روي آن را صاف كرد             ٢نايلون روي آن پهن شود و بعد از آن دوباره اليه اي قير به ضخامت                
 . انرژي زياد داردكه اين كار براي توليد انبوه با صرفه نيست زيرا توليد آن به زمان و صرف 

  فهرست مراجع -٦

 ) . ١٣٧٤(ويسه ، سهراب، عايق هاي رطوبتي بام، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان چاپ اول  -
 ). ١٣٧٤( رضوي، باقر، پوشش هاي پيش ساخته بام، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان  -
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