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ماندانا خلیل خلیلی ،فارغ التحصیل رشته معماری در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد شاهرود.

چکیده

در زندگی امروزه ب شر افزایش جمعیت با افزایش م صرف سوخت های ف سیلی همراه ا ست که این منابع مع ضلی بزرگ در حفظ
طبیعت محسوب می شوند .در زمینه معماری پایدار در طراحی ساختمان های امروزی که مصرف سوخت های فسیلی را به حداقل
می ر ساند ،می توان گامی بلند بردا شت .با پی شرفت روز افزون علم و فناوری های جدید در عر صه تکنولوژی ،می توان در حو ضه
ساختمان به دستاوردهای جدید و متناسب با معماری پایدار دست یافت .مصالح هوشمند مصالحی هستند که سعی در تطابق با
شرایط محیطی دارند و بر اثر تغییرات محیط ،واکنش نشان میدهند .ساخت مصالح هوشمند تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی
دارد و همینطور بازنگری کلی در زمینه تولید مصالحی مانند سیمان ،که برای تبدیل سنگ آهک به سیمان ،درجه حرارت به 1۰۱۱
تا  1۰۱۱سانتیگراد نیاز ا ست که همین امر باعث تقریبا  ۰در صد گازهای گلخانه ای دنیا را شامل می شود .پژوه شگران اروپایی
امیدوارند بزودی با ا ستفاده از باکتری های زنده ،از آنها به عنوان م صالح ساختمانهای مدرن ا ستفاده کنند .در این مقاله سعی بر
معرفی مصالح هوشمند و مصالح مدرن ،عملکرد و مزایای استفاده از آنها در بنا گردیده است.

واژه های کلیدی :معماری پایدار  ،مصالح هوشمند  ،مصالح نوین.
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مقدمه
ان سان از بدو پیدایش ،در پی ا ستح صال منابع در جهت ا ستفاده و رفاه خویش بوده ا ست .رفاهی که با بر هم زدن تعادل طبیعت،
وارد نمودن آلودگی های مختلف به محیط زی ست و آ سیب بر پیکره آن همراه شده ا ست .با انقالب ک شاورزی و پس از آن انقالب
صنعتی در سالهای  10۱۱تا  15۰۱میالدی ،دوره استفاده بی حد و مرز انسان از منابع طبیعی بدون توجه به توان محیط و آلودگی
های ناشی از آن آغاز گردید .پس از دوره صنعتی و پای گذاشتن انسان به دوره تکنولوژی ،آسیب های وارد شده به محیط زیست و
م شکالت حا صل از این آ سیب ها مورد توجه دل سوزان محیط زی ست قرار گرفت ،تا جایی که متخ ص صین با ایجاد ارتباطی میان
توسعه و محیط زیست ،مبحث توسعه پایدار را با هدف استفاده از منابع طبیعی به اندازه توان محیط ،و لزوم قابل استفاده بودن آن
برای آیندگان ،مطرح نمودند و در ادامه ،این رویکرد در دهه 170۱میالدی به ابداع مفهومی به نام اکوتکنولوژی انجامید .مفهوم
اکوتکنولوژی در چند دهه اخیر علوم زیادی را تحت پوشش قرار داده است .این مفهوم در طراحی ابنیه به رویکردی اطالق می شود
که با توجه به آن ،طراحی ساختمان بر اساس استفاده از برترین تکنولوژی روز دنیا با پیروی از اصول توسعه پایدار و با هدف بهینه
سازی م صرف انرژی و به حداقل ر ساندن آلودگی های زی ست محیطی انجام می گیرد .تجلی این رویکرد ،بی شتر در ساخت و ساز
های ک شور های پی شرفته م شهود ا ست و توجه به منظر شهری با ایجاد بام سبز،دیوار سبز ،ا ستفاده از انرژی های پاک ،ا ستفاده از
م صالح هو شمند و ساخت موادی مانند سیمان با صرف کمترین انرژی برای ساخت این مح صول پر کاربرد ،از مواردی ا ست که
حاصل تلفیق مفاهیم توسعه پایدار و توسعه شهری است.

مصالح و فرآوردههای نوین
در حال حا ضر طیف و سیعی از فرآورده ها وم صالح ،در د سترس قرار گرفته اند و یا اینکه در حال عر ضه به بازار ه ستند  .برخی از
آنها به طور خاص برای استفاده در زمینه معماری تولید شده و برخی نیز برای کاربردهای دیگری مثل صنعت منسوجات ،اتومبیل
سازی و  ...در نظر گرفته شده اند .اما نکته اصلی اینجاست که چگونه این مصالح نوین در دسترس معماران و طراحان قر ار گیرد!
اگر برای معماران این امکان فراهم آید که بتوانند تمام این م صالح و فرآورده ها را م ستقیما یا به شکل ا صالح شده در پروژه های
خود به کار گیرند ،آنگاه سیل عظیمی از امکانات تازه و جالب برای طراحی ساختمانها و روشهای ساخت را به دنبال خواهد داشت .
معماران خالق می توانند مصالح و فرآورده های نوین را برای کاربردهای خاص معماری توسعه دهند و قادر خواهند بود صنعت تازه
ای را در معماری بر پایه م صالح نوین پدید آورند و در نتیجه ،معماران بیش از آنکه طراح ساختمان با شند ،مجری ،تولیدکننده و
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سازنده آن نیز خواهند بود .مصالحی را که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم ،مصالح و مواد خامی هستند که دارای پتانسیل های
خاص و کاربردی در زمینه معماری و ساخت و ساز میبا شند .این فهر ست با توجه به ویژگی ها ،ساختار و خ صو صیات درونی این
مواد تهیه شده است.
 -1مصالح بازیافتی  :این مصالح ا سا سا از مواد د ست دوم و زباله های تمیز ،تهیه می شوند  .برای تهیه مصالح بازیافتی ،ق سمت
های ارز شمند م صالح د ست دوم مورد ا ستفاده قرار می گیرد ولی به هر حال فرآورده حا صله معموال کیفیت پایین تری ن سبت به
مصالح اصلی دارد .امروزه استفاده از مصالح بازیافتی با توجه به اصول معماری پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است .تصاویر زیر
نمونه های استفاده از این مصالح ر ا در یک پروژه مسکونی در کشور ژاپن نشان میدهد.

شکل شماره  :1کاشی های بازیافت شده از شیشه و متریال های زائد (مجموعه مسکونی میساوا ،ژاپن -نخستین نمونه جهانی ساختمان های
صفر-انرژی)

 -2مصالح تجزیه پذیر زیستی :ترکیبات تشکیل دهنده این مصالح به گونه ای است که پس از پایان عمر و مدفون شدن در زیر
خاک به طور کلی تو سط جانوران میکرو سکوپی موجود در خاک تجزیه می شوند .بنابراین تهدیدی برای آلودگی محیط زی ست
محسوب نمیشوند.
 -3زیست مواد :شامل پالستیک ها و مصالح دیگری است که از منابع تجدیدپذیر ساخته می شوند .تحقیقی که در حال حاضر
بر روی این مواد بسیار مورد توجه است ،استفاده از باکتری خاصی است که مصرف می کند و قادر به متالشی نمودن  Co2گاز این
پالستیک هاست.
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 -4مصالع تغییر ناپذیر :م صالحی ه ستند که تاثیرات فیزیکی و شیمیایی بر آنها اثر ندارد  .مثالی از این نوع م صالح ،آلیاژ فوالد
می باشد.
 -5مصالح هوشمند :این مصالح مواد و فرآورده هایی ه ستند که خا صیت تغییرپذیری دارند و قادرند م شخ صه های ظاهری و یا
درونی خود را در پاسخ به تاثیرات فیزیکی و شیمیایی به صورت برگشت پذیر تغییر دهند.
 -6مصالح هیبرید یا پیوند ی :این مصالح با تلفیق حداقل دو ترکیب متفاوت ساخته می شوند .مثل تلفیق ترکیبات طبیعی و
مصنوعی.
 -7مصالح با ساختار فسیل واره :این ها نوعی مصالح مرکب با الیه های ملحق شده تدریجی می باشند .این مصالح نتیجه یک
تغییر پیو سته در ویژگی های مصالح ا ست  .مثالی از این نوع مصالح نفت خام می با شدکه از قرار گرفتن الیه های متعدد در طول
سالیان متمادی ایجاد میشود.
 -8نانو متریال (م صالح نانو ) :م صالحی ه ستند که از موادی با مقیاس نانو (یک میلیاردم ) ساخته می شوند و نقاط ا شتراک
زیادی با مصالح هو شمند دارند  .مواد با ساختار نانو به عنوان پو شش نهایی در ساخت فرآوردهها به کار میروند .به عنوان مثال در
پوششهای هوشمند ضد خوردگی ،تصفیه کننده هوا ،تمیز کننده سطوح و پوشش های زیست فعال کاربرد دارند.
سیمان و سهم آن در تغییرات آب و هوایی
تغییرات آب و هوایی موضووووعی اسوووت که تقریبا هر روز در اخبار اعالم می گردد .با توجه به مطالعات علمی و اعتقاد گسوووترده
اجتماعی ،عمده ترین عامل در تغییرات آب و هوایی افزایش گازهای گلخانه ای ا ست که سبب افزایش دمای کره ی زمین گردیده
است .بسیاری از تحقیقات علمی نشان می دهند که یکی از مهمترین عوامل این موضوع دی اکسید کربن بوده و در سال های اخیر
قوانین ب سیاری برای محدود کردن تولید گازهای گلخانه ای از جمله دی اک سید کربن افزایش یافته ا ست .یکی از مهمترین فعالیت
ها که تا کنون باعث انت شار بخش قابل توجهی از گازهای گلخانه ای (حدود  ۰در صد) شده ،صنعت سیمان می با شد که برای زیر
ساخت هایی مانند ساختمان های مسکونی ،جاده ها ،سدها ،سیستم فاضالب و ساختار های بی شمار دیگری مورد استفاده قرار می
گیرد .با توجه به مطالعات انجام شده پیش بینی می شود که تا سال  2۱۰۱کارخانجات سیمان سرا سر جهان  ۰میلیارد تن دی
اکسید کربن در سال تولید کنند .عالوه بر این ،تولید سیمان همیشه با انتشار دی اکسید کربن همراه بوده است ،چرا که نمی توان
شیمی این فرایند را تغییر داد.
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تصور زندگی مدرن بدون سیمان غیرممکن است .این ترکیب غیرآلی به عنوان چسب در تولید بتن برای ساخت جادهها ،ساختمانها،
سدها ،پلها و  ...عمل میکند و زیرساختهای مدرن و مقرون بهصرفهای را ایجاد میکند .عالوه بر این ،صنعت تولید سیمان و بتن
بهعنوان بخشهای مهم و پویای اقتصاد جهانی و کشورها محسوب میشوند و از عوامل بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان
بهشمار میروند .تولید بتن حدود  0۱برابر از نظر حجم و  1۱برابر از نظر جرم بیش از فوالد ( نزدیکترین رقیب تولید کننده صنعتی)
است .مواد بر پایه سیمان ،مانند استفاده انواع بتن و مالت ها ،در مقادیر فوق العاده وسیع استفاده می شوند .به جز فراوانی و هزینه
نسبتا پایین در مقایسه با سایر مواد ،سیمان و بتن به خوبی در دمای طبیعی محیط به عمل آمده و نیاز به تجهیزات پیچیده برای
مخلوط و فعال کردن آن نیست .همچنین به راحتی می توان آن را فرم داده و طی چند ساعت به شکل سخت و مفید تبدیل کرد.
صنعت سیمان با چالشها و نگرانیهای بسیاری در بخش زیست محیطی و مسائل مربوط به پایداری روبرو است .این صنعت مقادیر
بسیاری از مواد اولیه غیرقابل تجدید را مصرف کرده و طی فرآیند تولید مقدار قابل توجهی دی اکسید کربن و ذرات را به محیط
منتشر میکند .تخمین زده شده که  ۰-6درصد از کل گازهای گلخانهای دی اکسید کربن تولید شده ناشی از فعالیتهای انسانی ،از
تولید سیمان سرچشمه گرفته است .به منظور به حداقل رساندن تأثیر کلیه مسائل فوق ،روشن است که سیمان و صنعت ساخت و
ساز باید همچنان پایدار بوده و در این مسیر شیوه های ابتکاری و جدید اتخاذ گردد .این بحث به دنبال فنآوری نوین تولید ،ترکیبات
جدید ،مواد خام و منابع انرژی جایگزین ،ترکیبات سیمانی جایگزین و همچنین راههای مقابله با تولید گازهای گلخانهای بوده است.

مراحل تولید سیمان:
به طور کلی مراحل تولید سیمان به سه بخش :استخراج ،آماده سازی و خرد کردن مواد خام ،تولید کلینکر و آسیاب و توزیع سیمان
تقسیم می شود.
 -1مواد خام مورد استفاده در تولید سیمان شامل :سنگ آهک ،سنگ آهن ،سیلیس و سنگ گچ از معادن استخراج میشوند.
 -2انتقال مواد خام به کارخانه .
 -0مواد خام همگن شده تا آماده ورود به آسیاب مواد شوند .
 -۰در آسیاب مواد خام ،مواد به ذرات کوچکتری تبدیل می شوند .
 -۰پیش گرمایش :در این مرحله مواد خام در حدود  7۱۱درجه سانتیگراد حرارت دیده و فرآیند کلسیناسیون شکل میگیرد.
 -6در مرحله بعد مواد خام تا  1۰۰۱درجه سانتیگراد در کوره حرارت میبینند و کلینکر تولید میشود.
 -0کلینکر تولید شده به سرعت خنک می شود.
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 -5کلینکر تا آسیاب بعدی در سیلوها ،ذخیره و نگهداری می گردد.
 -7به وسیله ترکیب گچ و مواد افزودنی دیگر با کلینکر ،سیمان تولید میشود.

سیمان با مصالح بازیافتی
پژوهشگران اروپایی امیدوارند بزودی با استفاده از باکتری های زنده ،از آنها به عنوان مصالح ساختمانهای مدرن استفاده کنند .برای
این کار از یک نوع ب سیار رایج باکتری موجود در خاک ا ستفاده می شود که در مخلوطی از اوره و ماده مغذی و در درجه حرارت
ثابت ،در حدود سی درجه سانتیگراد تکثیر می شوند .در داخل این ترکیب ،باکتری ها دوباره شروع به ر شد می کنند ،تعداد آنها
افزایش زیادی پیدا می کند ،چون برای این امر به مقدار خا صی باکتری نیاز ا ست که با آنها سیمان در ست شود .پس از حدود 0
ساعت تخمیر ،مخلوط آماده ا ستفاده ا ست .در چارچوب یک پروژه تحقیقاتی اروپایی ،این دان شمندان باکتری های احیا شده را به
ترکیبی از شن و ما سه ،مواد زائد صنعت سیمان و خاک ستر پو سته برنج ا ضافه می کنند .مواد خام آن ا سا سا زباله ا ست .بنابراین
هزینه ا ضافه ندارد .به عنوان مثال ،به ا ستخراج و حمل سنگ آهک که معموال برای تولید سیمان ا ستفاده می شود نیاز نی ست.
بعالوه در مصرف انرژی هم صرفه جویی می شود .برای تبدیل سنگ آهک به سیمان ،درجه حرارت به  1۰۱۱تا  1۰۱۱سانتیگراد
می رسد .این از نظر مصرف انرژی افتضاح است .اما در این روش به سی درجه سانتیگراد نیاز داریم تا باکتری ها تکثیر یابند .این
تفاوت بزرگی ا ست ،چون در این امر از یک فرآیند بیولوژیکی برای چ سباندن ذرات به هم ا ستفاده می شود .باکتری ها ذرات را به
طور طبیعی به هم متصل کرده و کربنات کلسیم تولید می کنند .نتایج اولیه آزمون های مختلف نشان می دهد که این مح صول از
انعطاف پذیری و مقاومت خوبی برخوردار است .استفاده از این ماده در مالت ،بهتر است تا در ساخت و ساز بدنه اصلی سازه .به این
دلیل که نسبت به سیمان های سنتی مقاومت کمتری دارد .بنابراین استفاده از آن به عنوان مالت است بهتر است.
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شکل شماره  :2سیمان تولید شده با باکتری های زنده و مواد زائد

مصالح هوشمند
موصالح هوشومند یوک اصوطالح جدیود بورای موصالح و فورآورده هوایی اسوت کوه توانوایی درک و پردازش رویدادهای محیطی را
داشته و ن وسبت ب وه آن واکنش مناسب نشان م ویدهن ود .ب وه بی وان دیگ ور ای ون مصالح قابلیت تغییرپذیری داشته و قادرند شکل،
فرم ،رنگ و انرژی درونی خود را به طرز برگشت پذیر در پاسخ به تاثیرات فیزیکی و یا شیمیایی محووویط اطوووراف تغییر دهند .اگر
مصالح را به سوه گوروه موصالح غیور هوشمند ،نیمه هوشمند و هوشمند طبقه بنودی کنویم ،گروه اول یعنی مصالح غیر هوشومند
ویژگ وی خ واص باال را ندارند ،نیمه هوشمندها تنها قادرند در پاسخ ب وه تاثیرات محیطی شکل و فرم خود را ب ورای یک بار یا مدت
زمان اندکی تغییر دهند اما در مصالح هوشمند این تغییوورات تکرارپووذیر و قابوول برگووشت خواهوود بووود .مصالح هوشمند تحت
عنوان مصالح انعطاف پوذیر و تطبیق پذیر نیز شناخته می شووند و ایون بوه دلیول ویژگی خاص آنهوا در تنظویم نموودن خوود بوا
شوووورایط محیطی می باشد .متغیرهای تاثیرگذار شیمیایی و فیزیکی که در زیوووور معرفی شدهاند ،محرکهایی هستند که مصالح
هوشومند در برابور آنهوا از خوود عکوس العمول نوشان موی دهنود.
 -1نور ،اشعه :UVبخش فرابنفش و مرئی اشوعه الکترومغناطیسی
-2دما :تغییرات دمایی که یک سیستم فیزیکی مثل بدن انسان ایجاد مینماید
-3فشار :اختالف فشار ایجاد شده در یک ناحیه
 -4میدان الکتریکی :میدان ایجاد شده پیرامون یک بار الکتریکی
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-5میدان مغناطیسی :میدان ایجواد شوده پیراموون یک آهن ربا یا یک بار الکتریکی متحرک
-6محیط شیمیایی :حضور یک عنصر یوا ترکیوب شیمیایی خاص مثل آب.
طبقه بندی:
مصالح هوشمند به طوور کلوی موصالح سواختمانی موجوود اعوم از سنتی ،طبیعی و مصنوعی با توجه به خصوصیات آنها ،از جمله:
نمود ظاهری ،بافت ،ترکیوب شویمیایی ،خوواص مکووانیکی و فیزیکووی ،اثوور محیطووی و  ...طبقووه بنوودی میشوند .اما در طبقه
بندی مصالح هوشمند عالوه بر در نظر داشتن مشخصههای فوق ،خوووواص دیگوووری کوووه بوووه طور ویژه به تمیوووز دادن موووصالح
هوشومند از موصالح سنتی مربوط می شود نیز لحاظ شده اسوت .در واقوع طبقه بندی پیشنهادی موصالح هوشومند بور پایوه سوه
خاصیت زیر ارائه شده اند.
-1مــصالح هوشــمند دارای قابلیــت تغییــر خواص درونی :مصالح هوشمند تغییر شکل دهنده مصالح هوشمند تغییر
رنگ دهنده مصالح هوشمند تغییر پیوند دهنده.
-2م ـ ـصالح هوش ـ ـمند دارای قابلی ـ ـت مبادل ـ ـه انرژی :مصالح هوشمند ساطع کننده نور مصالح هوشمند تولید کننده
الکتریسیته مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی.
-3م ـصالح هوش ـمند دارای قابلی ـت تغیی ـر و مبادله مواد درونی  :ام وا آنچ وه ک وه در سی وستم طبق وه بن ودی م وصالح
هوشمند اهمیت دارد این است که با توجه به مباحوث مطرح در زمینه توسعه پایدار که دغدغوه اصولی قورن پیش روست ،هر یک
از این مصالح چه عملکردهوایی از لحاظ تعامول بوا محویط زیوست ،دوام و پایوداری ،امکان بازیافت مجدد ،زیبایی و مطلوبیت و ...
دارنود؟ بنووابراین در ادامووه بووا معرفووی مصالحی که در هر یک از گروههای ذکر شوده جوای میگیرد به ارائه پروژه های موفق و
خالق در اسوتفاده از مصالح هوشمند می پردازیم.
مصالح هوشمند تغییر شکل دهنده
این گروه از مصالح هوش ومند ک وه دارای قابلی وت تغیی و ور خ و وواص درون و وی خ و وود ه و وستند در پاس و وخ ب و وه محرکات خارجی
تغییراتی در شکل و ابعاد خود ایج واد می کنند ک ه این تغییرات بستگی به نوع توزیع و آرای وش ترکیبات تحری وک پ وذیر درون وی
آنهوا دارد .هوم اکنوون مصالح زیادی با ویژگی فووق در دسوترس اسوت اموا از پرکاربردترین آنها موی تووان بوه موصالح هوشومند
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دم وا واکن و و و و وشی ) (Thermostrictiveپیزوالکتری و و و و وک )،(Piezoelectricالکترو واکنشی )  (Electroactiveو شیمی
واکنشی)  (Chemostrictiveاشاره نمود کوه در حال حاضر بیشترین توجه را در زمینوه معمواری بوه خود معطوف نموده اند.
مصالح هوشمند دمـا واکنـشی:
ای ون ن ووع از مصالح هوشمند که زیر مجموعه مصالح هوشمند تغیی ور شکل دهنده میباشند ،نوعی ویژگی ذاتی دارند که آنه وا را
قادر می سازد تا در برابر تغییرات دمای محیط پیرامون به طور برگ شت پذیر واکنش ن شان دهند .تغییرات دمایی ممکن ا ست تاثیر
غیر فعال داشوته باشود بوه طووریکوه مصالح به طور مداوم وضعیت دمای داخلوی خوود را بوا وضعیت طبیعی پیرامونش از طریق
پوسته بیرونی تنظ ویم کند و اگر ت واثیرات آن ب وه ص وورت فع وال باش ود ،ن ووعی گرمایش فعال با بکار بردن یک میدان الکتریکی از
طریق تماس ایجاد می شود.
مصالح دما واکنشی ب وه نوب وه خ وود ان وواع و اق وسام متنوعی از متریالها را شامل می شوند اما تعداد مح ودودی از آنها در معماری
کاربرد دارند .در زیر نمونه ای از آنهوووا و کاربرد آن در یک پروژه ساختمانی ارائه می شود .مصالح منبسط شونده

Expansion

)  ( Thermal Materialبا نووام اختووصاری ) (TEMنمونووه ای از مصالح دما واکنشی هوستند کوه دارای ضوریب انبوساط
گرمایی اند .گرماسنج ها از اولین سیستم هایی بودند ک وه با بکارگیری چنین مصالحی س واخته ش ود .ام وا مهمت ورین کاربرد آنها در
معماری در ترموستاتهوووای گرمایوووشی برای سرویسهای خدماتی سووواختمان و همچنوووین بوووه عنوان محرکهوووای ویوووژهای در
گلخانوههوا و در نموای سواختمانها بورای کنتورل و مودیریت انورژی بوه کوار میروند .کاربرد دیگر آنها در سیستم تهویه اتاق هوای
ساختمان میباش ود .ب وا وج وود اینک وه م وصالح منب وسط شونده ) )TEMدر دهههای اخیر ب وه عن ووان اج وزای ترموستاتها بکار
میرفتهاند اما استفاده از آنهوووا بووورای تهویه اتوماتیک ساختمان مربوط به چنووود سوووال اخیووور میشود .طرز کار این سیستم نیز به
گونهای اس وت ک وه در دماهای مشخص سیستم باز یا ب وسته م وی ش وود ت وا ش ورایط تهوی وه مناس وب ف وضا را ف وراهم س وازد .آنه وا
همچنوین مویتواننود بوا بواال بوردن یوا پوایین آوردن بخشهایی از پوشش بام به صورت اتوماتیک ،به عنوان اجزای سیوستم تهویوه
در نموای سواختمانها طراحوی شوند.

بررسی نمونه های موردی
در سال  2۱۱۰میالدی یک مسابقه معم واری ب ورای طراحی و روش س واخت مرک وز گردهم وایی و اس وناد در محل کمپ سابق در
شهر هینوزرت آلموان برگوزار شود  .ایده معمار برای طراحی این بنوا فورم مودور موجوود در طرح پیشین این بنا بوده است که از

www.SID.ir

Archive of SID

آن به عنوان عن وصر پایه طراحی و اص ول س واختاری متح ورک خ وود اس وتفاده نمود .طرح او متشکل از یک ساختار بر پایه چهار
حلقه میباشد که هر یک ،دیگری را در برگرفتوه و در حجوم کلی بصورت مخروط شکسته می باشند .دو حلقووه بیرونووی متعلووق
ب و وه کتابخان و وه و س و والن کنفرانس میباشد و استوانه شیشهای که این حلق وهه وا را قطع میکند ،از سه طبقه تشکیل شده که
سالنهای گالری را در خود جای میدهد .فضای باز بین این حلقه ه وا ب وه عن ووان سرس ورا و مح ول اجتم واع بازدیدکنن ودگان عم ول
می کند .دیواره وایی ک وه ای ون سرس ورا را ش وکل م وی دهن ود ساختاری مدور با نمای شیشه ای بدون قاب دارن ود ک وه دارای یک
روکش فلزی از قسمت خارجی اسووووت .ایوووون نما حالت متحرک و پویا دارد و میتواند مقادیر متغیری از نور خورشید را به داخل
ساختمان بفرستد .این نما به پانلهای دوگانهای تقسیم شد .که بر روی یک محووووور قادر به چرخش براساس زوایای متغیر هستند
(زاویای چ ورخش ب وستگی ب وه زاوی وه ت وابش خورش وید دارد ).استفاده از الیه ن وازک س ولولهای خورش ویدی در کن وار مصالح دم وا
واکنوووشی ) ،(TEMایووون امکوووان را فوووراهم میکند تا به صورت خودکار میزان اشعه نوووور ورودی به ساختمان کنترل شود .برای
محدود نمودن تووواثیرات انرژی گرمایی و برای اطمینان از اینکه اشعه نور تنهوووا محرک کنترل کننده میباشد ،اجوووزای  TEMبوووه
ایون سیووستم عووایق گرمووایی ،اضووافه شووده انوود .هم زمان ورقه های مستقر در گوشه های نموا نیوز بوه سمت بخش بیرونی
که بیشترین میزان تابش وجود دارد حرکت نم ووده و س ولولهای خورش ویدی و کلکتوره وای موجود در بام ،ایده انرژی محوری این
پروژه را تکمیول می نمایند.
مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده
همانطور که از ا سم این مصالح پیدا ست آنها قادرند رنگ یا م شخ صه های ب صری خود را در پا سخ به یک یا چندین محرک خارجی
به صورت برگ شت پذیر تغییر دهند  .این م صالح با توجه به محرک انگیزاننده خود انواع مختلفی را شامل می شوند ولی تعدادی از
آنها که در کاربردهای معمارانه بسیار مورد توجه اند شامل مصالح فتوکرومیک  ،ترموکرومیک و الکتروکرومیک می باشند.
 -1مواد فتوکرومیک
مصالح فتوکرومیک ) ) Photochoromic Materialبه نام اخت صاری  PCدر حال حا ضر ب سیار مورد توجه معماران قرار دارند.
این مصالح با قرارگیری در برابر ( اشعه مرئی  ، (UVنور ) (IRیا اشعه الکترومغناطیسی با تغییر رنگ از خود واکنش نشان می دهند.
مواد فتوکرومیک انرژی تابشووی را در ناحیه ماورانبنفش جذب می نمایند و با قرارگیری در برابر این اشووعه  ،رنگ خود را تغییر می
دهند  .مولکولی ک ه برای ایجاد رنگ در این نوع مواد استفاده می شود  ،در شکل غیر فعال خود بی رنگ به نظر می رسد .زمانی که
در معرض فتونهایی از تابش با طول موج خاصوووی قرار می گیرد  ،سووواختار مولکولی آن به حالتی برانگیخته تغییر یافته و بنابراین
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انعکاس طول موجهای بلندتر طیف مرئی نور را آغاز می نماید  .با از بین رفتن منبع نور ماورانبنفش مولکول به حالت اولیه خود باز
می گردد .این مواد از این نظر که می تواند در ترکیب با شوویشووه های معمولی به کار رود و به هیچ تجهیزات الکتریکی خاصووی نیاز
ندارد  ،بسیار مناسب هستند .از میان اولین پروژه هایی که در آنها از م وصالح  PCدر پوش وش س واختمان اس وتفاده ش وده ب وود می
توان «طرح ورودی موزه هنرهای مدرن مونیخ» را نام برد که دو معموووار آلموووانی در موووسابقهای در سوووال  1772میالدی از این
مصالح استفاده نمودند .از آن زمان به بعد استفاده از این مصالح در معماری و در پوشش نموووای بناها باب شد .هر چنووود کوووه در
ابتودا بکوارگیری ایون مصالح بخاطر جنبه زیبوایی آنهوا بوود (بخواطر طیوف رنگووی کووه در برابوور نووور ایجوواد مووی نمودنوود).
امووا پژوهشگران تحقیقات بسیاری بر روی این مصالح انجام دادند تا بتوانند از این فرآورده بورای عملکردهوای دیگری مثل کاهش
میزان مصرف انورژی و یوا تغییورات دمایی این پوششها استفاده نمایند.

شکل شماره  :3موزه هنرهای مدرن مونیخ ،استفاده از شیشه فتوکرومیک در پوشش نما

 -2مواد ترموکرومیک
مواد ترموکرومیک موادی هستند که قادرند به طور برگشت پذیری رنگ خود را در واکنش به گرما تغییر دهند  .این مواد می توانند
طوری تنظیم شوووند که حرارت را از - 2۰تا + 2۰۱درجه فارنهایت (- 0۱تا + 12۱درجه سووانتیگراد) را درک کرده و نسووبت به آنها
واکنش ن شان دهند  .در معمار ی و طراحی داخلی همی شه این تمایل وجود دا شته ا ست که ح ضور قبلی یک فرد در مکانی خاص و
یا حتی روی مبلمان  ،نشووان داده شووود  .مواد ترموکرومیک این قابلیت را به طراحان بخشوویده اند  .از مواد ترموکرومیک می توان
رنگهایی ساخت که برای نقاشی داخل فضاها استفاده شده و در اثر تغییر دما دو رنگ یا حتی بیشتر را از خود نشان می دهند .این
رنگ ها برای سطوح فلزی  ،چوبی  ،پالستیکی و چرمی مناسب هستند  .می توان این رنگها را برای دمای خاصی تنظیم نمود.
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 -3مواد الکتروکرومیک
الکتروکرومیکها با بکار بردن جریان الکتریکی  ،بطور موقتی رنگ خود را در برابر تابش نور تغییر می دهند  .جریان الکتریسووویته با
ایجاد واکنش شیمیایی سبب تغییر خ صو صیات مواد می گردد و موجب می شود که آنها نور را جذب یا منعکس نمایند  .زمانیکه
نور خور شید به شی شه ها می تابد  ،جریان الکتریکی برقرار شده و موجب می شود تا یونهای هیدروژن یا لیتیم از الیه ذخیره یونی
به سوومت الیه هدایت یونی حرکت کرده و به الیه الکتروکرومیکی برگردد و بنابراین ویژگیهای بصووری الیه الکتروکرومیک را تغییر
داده و باعث می شود که آن  ،طول موجهای خا صی از نور مرئی را جذب نموده و شی شه تیره شود  .قطع جریان الکتریکی موجب
می شود فرآیند در جهت عکس عمل کند و شیشه مجددا روشن شود.

شکل شماره : 4چگونگی عملکرد شیشه های الکتروکرومیک

کاربرد م صالح الکتروکرومیک نیز در معماری شی شه های الکترواپتیکال می با شند  .م صالح الکترواپتیکال با قرارگیری در معرض
ا شعه خور شید م شخ صه ب صری یعنی میزان شفافیت خود را تغییر می دهند  .در حال حا ضر بزرگترین پو شش الکترواپتیکال در
جهان در یک نمای سوواختمان در توکیو در سووال  2۱۱۰میالدی بکار برده شوود .این بنای  1۱طبقه شووامل  10۱۱مترمربع مرکز
خریود ،یوک سالن کنسرت و یک رستوران می باشد .نکتوه جالوب توجه در این پروژه نمای آن اسوت کوه در واقوع  71۱مترمربع
از نمای این بنای بلنود  ۰6متوری در معورض دید است و بخاطر سیوستم طراحوی خواص آن قوادر است نماهای متفاوتی از خود
در طول شوبانه روز بوه نمایش بگذارد .ایون نموا از چنودین الیوه عملکوردی تشکیل شوده ،در جودار بیرونوی آن از نووعی شیوشه
خاکستری استفاده شده که با اتصال ب وه قابه وای آهن وی ضد زنگ کناری و سازه لوزی شکل النه زنبوری ،ب وه بنا ظاهری آراسته و
زیبا می دهد .قشر بعدی یک الیه فضای خالی است و بع ود از آن الیه قابل تنظیم الکترواپتیک تعبیه شده اس وت و در نهایت جدار
داخلی بناست که از یک نووع شیوشه بوا الیوه ایمنوی از دو طورف توشکیل شوده و یوک ریول آلومینیومی افقی از مقابل آن عبور
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می کند که بر روی آن دو ردیف المپهای  LEDسفید جایگذاری شووووده .در این سیستم در طول روز شیشه الکترواپتیک و بووووه
دنبوال آن کل نما حالت شفاف دارند .منظری که در داخول بنوا ایجاد می شود غیرقابل تصور است .در طول شب شیشه حالت مات
به خود گرفته و نموا یوک پوشوش نمایوشی مانند یک پرده سینما ایجاد میکند .در این نما مویتووان تصاویر را بخوبی پرده نمایشی
سینما مشاهده نمود.

شکل شماره  :5نمای ساختمان شب و روز اداره مرکزی کمپانی شانل توکیو
نتیجه گیری:
با توجه به بحران انرژی و همینطور آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره ی زمین می توان بخشی از این آلودگی ها را کم و انرژی
ها را ذخیره کرد .این امر می تواند با تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری در زمینه مصالح هوشمند همراه باشد .با استفاده از تکنولوژی
های جدید در ساخت مصالح هوشمند با توجه به اقلیم و به حداقل رساندن مصرف سوخت های فسیلی و تحقیقات وسیع در زمینه
صنعت مصالح ساختمانی و اصالح روش های قدیمی برای تولید مصالح و باز نگری در تولید آن می توان از آلودگی ها و مصرف بی
رویه انرژی جلو گیری کرد و جهانی سالم و پاک بدون انرژی های فسیلی رقم زد.
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