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 :چکیده 

 

د قادراند به نحو مناسبی به مواد هوشمن.کرده است نزدیک یک دهه است که ذهن بشر را به خود جلب مواد و مصالح هوشمند

این مواد و مصالح می توانند باعث کاهش مصرف انرژی .تغییرات محیط پیرامونی خود واکنش نشان دهند و با آن سازگار شوند

در ساختمان ها شوند که این موضوع در صنعت ساختمان و معماری پایدار از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ساختمان ها 

حال بر آنیم تا با بهره گیری از مصالح هوشمند ذخیره کننده .مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند% 05بیش از 

انرژی،انرژی های تجدیدپذیر را ذخیره و باعث کاهش مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی،که بزرگترین مصرف کننده 

ر مفید ساختمان و بهبود روش های طراحی و ساخت از طرف دیگر این مصالح باعث افزایش عم.انرژی در جهان هستند شویم

  .          می شوند که خود از آیتم های معماری پایدار می باشند

 

 

 PCMمعماری پایدار،مصالح هوشمند،ذخیره انرژی گرمائی،:کلید واژه ها
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 مقدمه 

از سیستم های هوشمند در ساختمان های  باتوجه به اینکه منابع موجود در زمین برای ساکنین آن رو به پایان است استفاده

امروزی و پاسخ به موقع نسبت به تغییرات در شرایط محیطی مانع از هدر رفتن انرژی و نیز موجب دوام و افزایش عمر بیشتر 

به مصالح هوشمند تقریبا توانایی پایان ناپذیری دارند،آنها می توانند در واکنش .(2931دیگران، و سیدیان)ساختمان می شود

محیط پیرامونی خود چنان تغییر کنند که مصالح طبیعی قادر به آن نیستند آنها قادراند تحولی مثبت در معماری،ساخت و ساز 

ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمان ها هستیم ساختمان (.2911مهلبانی،ابوطالبی،)و روش زندگی ایجاد کنند

اکولوژیکی دارند و قادر اند با بهرگیری هوشمندانه از مصالح سازگار و عملکرد هایی با درجات متعددی که کامال رفتار 

تکنولوژی جدید مناسب،در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامونی خود واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب 

 .  (2931دیگران، و سیدیان)تطبیق دهند

 

 :معماری پایدار

توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان رویارویی با نیازهای  2311خستین بار در سال اصطالح پایداری برای ن

عصر حاضر بدون  به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان مطرح شد و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده 

در این جهان معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در .یردمی شود تا استراتژی های مناسبی پیش روی جهانیان قرار گ

معماری پایدار به دنبال (.2939دیگران، و سلیمانی)پی  یافتن راهکارهای جدیدی برای تامین زندگی مطلوب انسان بوده اند

تخریب منابع  پیدا کردن راه حل در زمینه های فیزیکی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی است که بتواند از مشکالتی همچون

 (B & et al,2014طبیعی،اکوسیستم،آلودگی محیط زیست،افزایش جمعیت با کیفیت پایین جلوگیری کند

(Malekizadeh. در این حرکت جهانی معماران نیز همسو با سایر دانشمندان در پی یافتن راهکارهای جدید برای تامین

را  باز کرده ( معماری پایدار)م پایداری در معماری مبحثی تازه را به نامدر این راستا کاربرد مفاهی.زندگی مطلوب انسان بوده اند

بهترین مفهوم معماری پایداری برای ما (.2931سیدیان و دیگران،)است که بر معماری سازگار با محیط زیست داللت دارند

در .نیازهای آیندگان بسازیم معماران این است که محیط مصنوع را با توجه به افزایش کیفیت زندگی حال و مرتفع ساختن

معماری پایدار سعی بر این است که با استفاده از اقلیم،مصالح بومی،انرژی موجود در سایت و چگونگی طراحی،طراحی ارائه 

این معماری همسو با طبیعت و محیط طبیعی است نه در مقابل آن و .شود که الگوهای مصرف انرژی در آن رعایت شده باشد

سعی در همراهی با طبیعت به (.2939دیگران، و سلیمانی)که عوارض  زیست محیطی را به حداقل برساند سعی بر آن است

جای غلبه بر طبیعت و استفاده از انرژی تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی،در نتیجه جلوگیری از تباهی منابع طبیعی و 

می توان به تصور و طراحی ساخت و سازهای آینده تعبیر  سخن از پایداری در معماری را.پرهیز از آلودگی محیط زیست دارد

 و سیدیان)کرد،آن هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان،بلکه با پایداری و حفظ این سیاره و منابع انرژی آن

از استفاده از تکنولوژی جدید جهت کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و نیز ذخیره ی انرژی های پایا .(2931دیگران،

مقوله معماری پایدار مانند سایر (.2939دیگران، و سلیمانی)مباحث عمده ای است که در معماری پایدار مطرح می شوند

استفاده از منابع -2:مقوالت معماری،دارای اصول و قواعد خاص خود است و به طور کلی این سه مرحله را در بر می گیرند

به حداقل رساندن تولید -9ی منابع و به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی بهینه ساز-1تجدید پذیر مانند باد و خورشید

فراهم کردن نیازهای اولیه انسان و جامعه و ایجاد یک محیط سالم -4زباله و آالینده ها که نمی توانند در محیط جذب گردند 

 .B & et al,2014) (Malekizadehبرای نسل آینده

 

 :نوین فناوری و مصالح

 کارآمدتر مصالح زمینه در جدید های آوری نو شاهد روز هر ساختمانها ساخت و طراحی گستره ، میالدی 2315 دهه ابتدای از

 شاهد همواره ، انسان و شده افزوده مصالح قابلیتهای بر روز به روز ، افزون روز پیشرفت مسیر در.  است بوده تر بازده پر و

 و ها فرآورده از وسیعی طیف حاضر حال در(. 2931دیگران، و سیدیان)است بوده ساز و ساخت عرصه به جدید مصالح معرفی
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 زمینه در استنفاده برای اص طور به آنها از برخی.  هستند بازار به عرضه حال در اینکه یا و اند گرفته قرار دسترس در ، مصالح

.  اند شده گرفته نظر در...  و سازی یلاتومب ، منسوجات صنعت مثل دیگری کاربردهای برای نیز برخی و شده تولید معماری

 معماری زمینه در کاربردی و خاص های پتانسیل دارای که هستند خامی مواد و مصالح ، زیر مصالح (.2911مهلبانی،ابوطالبی،)

 : است شده تهیه مواد این درونی خصوصیات و ساختار ، ها ویژگی به توجه با فهرست این.  باشند می ساز و ساخت و

 مصالح. 1 هوشمند، مصالح. 0 ناپذیر، تغییر مصالح. 4 مواد، زیست. 9 زیستی، پذیر تجزیه مصالح. 1 بازیافتی، الحمص.2

 .(2939دیگران، و سلیمانی) (نانو مصالح) متریال نانو. 1 واره، فسیل ساختار با مصالح. 7 پیوندی، یا هیبرید

 صنعت بود خواهند قادر و دهند توسعه معماری خاص کاربردهای برای را نوین های فرآورده و مصالح توانند می خالق معماران

 تولید مجری، باشند، ساختمان طراح آنکه از بیش معماران نتیجه، در و آورند پدید نوین مصالح پایه بر معماری در را ای تازه

 (.2911مهلبانی،ابوطالبی،)بود خواهند نیز آن سازنده و کننده

 

  :هوشمند مصالح

شمند نسل جدیدی از مواد و محصوالت هستند که دارای ظرفیت درک و تحلیل وقایع محیطی هستند و می توانند هو مصالح

عکس العمل مناسب از خود نشان دهند به بیان دیگر این مواد ظرفیت تغییر دارند و تحت عوامل شیمیایی و فیزیکی محیطی 

 و داشته پذیری تغییر قابلیت مصالح این دیگر بیان به (.Th,2009 Hasenohrl)قادر به تغییر رنگ،انرژی داخلی خود هستند

 اطراف محیط شیمیایی یا و فیزیکی تأثیرات به پاسخ در پذیر برگشت طرز به را خود درونی انرژی و رنگ ، فرم ، شکل قادرند

 یعنی اول گروه ، کنیم بندی طبقه هوشمند و هوشمند نیمه ، هوشمند غیر مصالح گروه سه به را مصالح اگر.  دهند تغییر

 را خود فرم و شکل محیطی تأثیرات به پاسخ در قادرند تنها ها هوشمند نیمه ، ندارند را باال خاص ویژگی هوشمند غیر مصالح

 خواهند برگشت قابل و پذیر تکرار تغییرات این هوشمند مصالح در اما دهند تغییر اندکی زمان مدت یا بار یک برای

 تطبیق محرک یک با را خود توانند می که هستند مصالحی هوشمند مصالح ، ناسا تعریف طبق بر.(2911لبی،مهلبانی،ابوطا)بود

 درک را محیطی رویدادهای هوشمند مصالح و ساختارها» :  اند شده تعریف ترتیب بدین هوشمند مصالح دیگر جایی در.  دهند

 .(2931دیگران، و سیدیان)« کنند می عمل آن طبق بر سپس و کنند می پردازش را آمده دست به اطالعات ، کنند می

 از آنها برابر در هوشمند مصالح که هستند هایی محرک ، اند شده معرفی زیر در که فیزیکی و شیمیایی گذار تأثیر متغیرهای

 :دهند می نشان العمل عکس خود

 

 . مغناطیسی الکترو اشعه مرئی و فرابنفش بخش:  UV اشعه نور،-2

 .  نماید می ایجاد انسان بدن مثل فیزیکی سیستم یک که دمایی غییراتت:  دما-1

 . ناحیه دریک شده ایجاد فشار اختالف:  فشار-9

 . الکتریکی بار یک پیرامون شده ایجاد میدان:  الکتریکی میدان-4

 . متحرک الکتریکی بار یک یا ربا آهن یک پیرامون شده ایجاد میدان:  مغناطیسی میدان-0

 (.2911مهلبانی،ابوطالبی،)آب مثل خاص شیمیایی ترکیب یا عنصر یک حضور:  شیمیایی محیط-1

 

 :هوشمند مصالح بندی طبقه

 ، ظاهری نمود:  جمله از ، آنها خصوصیات به توجه با مصنوعی و طبیعی ، سنتی از اعم موجود ساختمانی مصالح کلی طور به

 مصالح بندی طبقه در اما. شوند می بندی طبقه...  و محیطی اثر ، فیزیکی و مکانیکی خواص ، شیمیایی ترکیب ، بافت

 مصالح از هوشمند مصالح دادن تمیز به ویژه طور به که دیگری خواص ، فوق های مشخصه داشتن نظر در بر عالوه هوشمند

 شده ارائه زیر اصیتخ سه پایه بر هوشمند مصالح پیشنهادی بندی طبقه واقع در.  است شده لحاظ نیز شوند می مربوط سنتی

 : اند
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 : درونی خواص تغییر قابلیت دارای هوشمند مصالح-1

 دهنده شکل تغییر هوشمند مصالح

 دهنده رنگ تغییر هوشمند مصالح

 دهنده پیوند تغییر هوشمند مصالح

 : انرژی مبادله قابلیت هوشمنددارای مصالح-2

 نور کننده ساطع هوشمند مصالح

 الکتریسته کننده تولید هوشمند مصالح

 انرژی کننده ذخیره هوشمند مصالح

 (.2911مهلبانی،ابوطالبی،)درونی مواد مبادله و تغییر قابلیت دارای هوشمند مصالح-3

 

 :هوشمند معماری

 پویا و متغیر شرایط و تقاضا ، نیاز با توجه با را خود ، اصلی عملکردی پارامترهای که معنا بدین ؛ است پویا هوشمند معماری

 درشرایط تجارب از استفاده و اندوزی تجربه به قادر ای زنده سامانه مانند همچنین هوشمند معماری یک.  دهند می رتغیی

 عبارتند هوشمند معماری اصلی های ویژگی. گردد می تضمین سامانه سازماندهی خود و پویایی خصیصه این با و است جدید

 و سیدیان)بودن پاسخده و پذیری واکنش-9محیط با اریسازگ و پذیری انعطاف-1 بودن فعال و پویایی-2:از

آن ها خود را با تکنولوژی وفق می دهند و از آن بهره می .امروزه ساختمان ها خود گونه ای از تکنولوژی هستند(.2931دیگران،

نخستین بنای .هند شدساختمان ها به عنوان یک سازه به محض اینکه توانایی کامپیوتر را در اختیار بگیرند،هوشمند خوا.گیرند

ایده یک ساختمان هوشمند،ارتباط و .هوشمند از تکنولوژی در جهت مهیا ساختن محیطی امن و راحت و انرژی زا بهره می برد

یک بنای هوشمند بنایی .پیوستگی میان دسترسی،نوردهی،امنیت،نظارت،مدیریت و ارتباط راه دور را پیش رو قرار می دهد

ن ساکنانش را افزایش داده و امکان مدیریت موثر را بر اساس مقتضیات خاص و با کمترین هزینه است که کارایی و راندما

 . (2939دیگران، و سلیمانی)فراهم آورد

 
 :آنها های قابلیت و سنتی و هوشمند مصالح تفاوت

 در که است قرار و هستند اایست استاندارد ساختمانی مصالح.  دارند ساختمانی عادی مصالح با زیادی اختالف ، هوشمند مصالح

 این.  کنند می عمل انرژی جریانات به پاسخ در و بوده پویا بطور هوشمند مصالح ولی ، کنند مقاومت ساختمانی نیروهای مقابل

 با.  گیرد می انجام ایستا مصالح توسط معماری از ما عادی نمایش چون شود توجه آن به باید که است مهمی بسیار نکته

 روی باید ما ، هوشمند مصالح با.  شوند مختلف تصاویر از ترتیبی سریهای به تبدیل تصاویر این باید ، هوشمند حمصال دخالت

 ساده درک از فراتر باید هوشمند مصالح درک.  آن ظاهر و شکل روی نه ، کنیم تمرکز ، داریم انتظار هوشمند ماده از که آنچه

 (.2931دیگران، و سیدیان)باشد مصالح خصوصیات

 

 

 مصالح هوشمند مصالح نیمه هوشمند (سنتی)مصالح غیر هوشمند 
 پاسخ دهی نسبت به محرک های محیطی توانایی پاسخ دهی محدود عدم توانایی در پاسخ به محرک های محیطی

 به شدت کنش پذیر در زمان واقعی (برای دفعات محدود)نسبتاً کنش پذیر  غیر کنش پذیر

 (به طور نامتناوب)قابلیت تغییر پذیری  (برای مدت زمان اندک)قابلیت تغییر پذیری  هعدم تغییر پذیری آگاهان

توانایی تغییر در بیش از یک خصوصیت در هر  توانایی تغییر در یک خصوصیت در هر لحظه

 لحظه

 (حدودبصورت نام)توانایی تغییرات بازگشت پذیر  توانایی محدود در تغییرات بازگشت پذیر غیر بازگشت پذیر
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تغییرات فیزیکی و )متعامل با محیط اطراف  توانایی محدود در هماهنگی با محیط اطراف منفعل از محرک های محیط اطراف

 (شمیایی نسبت به محرک های محیطی

واکنش تقریباً مشابه به محرک های محیطی  بدون واکنش به محرک های محیطی

 متفاوت

طی توانایی شناخت محرک های محی)به گزینی 

 (مختلف و واکنش دهی مناسب به هر یک از آنها

با حذف برخی دیگر اجزا )عدم بخش پذیری 

 (کارایی خود را تا حد زیادی از دست می دهند

به علت داشتن ساختاری نانو بنیاد )بخش پذیری  عدم بخش پذیری

در صورت حذف بخشی از اجزا، دیگر اجزا توانایی 

 (خود را حفظ می کنند

واکنش دهی )توانایی تحریک پذیری مستقیم  تحریک پذیری همه قسمتها عدم تحریک پذیری

توسط تنها آن بخش از مصالح که توسط عوامل 

 (محیطی تحریک می شود

 (0:2939دیگران، و سلیمانی): ماخذ 

 

یشتر مصالح هوشمندی که تا به در حالی که ب. غالباً به عنوان مصالح تطبیق پذیر یا باهوش توصیف می شوند  مصالح هوشمند 

. امروز شناخته شده اند به دلیل توانایی آنها برای تطبیق خودشان، ممکن است به عنوان مصالح تطبیق پذیر شناخته شوند 

 و سیدیان)بسیاری از مصالح هوشمند نیز با ایجاد تغییراتی در دو راستا ، رفتارهای معکوسی را به معرض نمایش می گذارند

این مقاله به بررسی مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی به عنوان زیر مجموعه از مصالح هوشمند و نقش آن در.(2931دیگران،

  .  در صنعت ساختمان می پردازیم
 

 :مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی

 .)،انرژی گرمائیانرژی مکانیکی،انرژی الکتریکی: فرم های مختلفی از انرژی که قابل ذخیره شدن است عبارت است از 

Sharam A & et al,2008)آمار های منتشر .در مقاله پیش روی قصد بر ارائه اطالعات در زمینه ذخیره انرژی گرمائی است

مسلم است که چنین .کل انرژی مصرفی کشور عنوان کرده است% 97شده،میزان انرژی مصرفی ساختمان ها را بیش از

تصادی که برای هر کشور و به تبع آن مردم به دنبال دارد،اثرات بسیار زیان بار وضعیتی،صرف نظر از هزینه های کالن اق

دیگری را نیز موجب می شود که آلودگی های محیط زیست و به دنبال آن به خطر افتادن اکوسیستم و زندگی موجودات از 

افزایش قیمت سوخت دو عامل افزایش گازهای گل خانه ای و نیز (.2939سلیمانی و دیگران،)جمله مهمترین آن ها است

در بسیاری از بخش های جهان تابش مستقیم نور خورشید یکی از منابع .دستیابی به منابع متفاوت مفید و جدید انرژی هستند

یکی از این گزینه ها .بالقوه انرژی است و دانشمندان در سراسر جهان در پی یافتن منابع جدید و تجدید پذیر انرژی هستند

که بهره گیری از مصالح ذخیره انرژی را شامل می (Sharam A & et al,2008 .)ل ذخیره کننده انرژی استایجاد وسائ

این مصالح و فرآورده ها قادرند انرژی را چه به صورت نمایان وچه نهانی در خود ذخیره نمایند،مثال به شکل .شود

اما در این بین .ه ذخیره انرژی به صورتهای مختلفی می باشندقابل ذکر است که این مصالح قادر ب.نور،گرما،هیدروژن،الکتریسیته

بیشتر مورد توجه بوده اند این مصالح نوعی ویژگی ذاتی دارند که آنها را قادر می (گرما)مصالح هوشمند ذخیره کننده حرارت

صالح در معماری دارای این م.بصورت انرژی نهانی در خود ذخیره کنند(معکوس گرما)سازد که انرژی را بصورت گرما یا سرما

( Phase Changing Material)پر کاربردترین آنها که با عنوان مصالح تغییر حالت دهنده.کابرد و مورد توجه بسیار هستند

مشهور است،به آن دسته از مصالح و فرآورده هایی اطالق می شود که می توانند به عندان واسته تنظیم  PCMبا نام اختصاری 

 (.2911مهلبانی،ابوطالبی،)ال به عنوان عنصر واسطه ذخیره سرما یا گرمای نهانی تنظیمات دمای داخل اتاقدما عمل کنند مث

 

 PCM : ویژگی مصالح 

انتقال گرمایی .است موادی هستند که گرمای نهان را ذخیره می کنند Phase Chang Materialsکلمه که مخفف  این

ایع و یا از جامد به مایع تبدیل شود که به آن تغییر در حالت یا تغییر در فاز گفته زمانی اتفاق می افتد که ماده از جامد به م
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گرما را جذب کرده و آزاد می کند و تقریبا  PCMبا جذب انرژی باال می رود ولی سپس  PCMمی شود در ابتدا دمای مواد 

گرما را در واحد حجم ... الح ساختمانی،سنگ،برابر بیشتر از سایر مواد از جمله آب، مص 24تا  PCM 0.دمایش ثابت می ماند

این مواد را می توان در سا ختمان و در اجزایی مجزا برای کاربرد های (Sharam A & et al,2008 .)ذخیره می کنند

گرمایش و سرمایش به کار برد از جمله کرکره،دیوار رو  به خورشید،تخته گچ،سیستم های گرمایش کف و تخته های سقفی و 

طبق نتایج حاصل از یک مطالعه استفاده از ماده تغییر فاز دهنده منجر به افزایش دمای اتاق و ذخیره سازی .وار ترومپیا دی

همچنین بکار گیری این ماده به کاهش سبب اندازه نوسانات دمای هوای داخل و باقی ماندن دمای .انرژی می گردد% 23حدود 

ذکر این .ک به دمای مطلوب اتاق،باعث بهبود شرایط آسایش حرارتی نیز می شودهوای اتاق برای مدت زمانی طوالنی تر نزدی

نکته ضروری است که مصالحی با ذخیره حرارتی باال یا اتالف حرارتی پایین در این دسته از مصالح هوشمند جای نمی 

انرژی در دمای ثابت را می توان از ظرفیت ذخیره انرژی بسیار باال و آزاد کردن مقادیر زیاد .(2939دیگران، و سلیمانی)گیرند

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد PCMاز جمله خصوصیات (Hasenohrl Th,2009)شاخصه های این ماده عنوان کرد

 

 دمای مناسب انتقال فاز 2-2:خصوصیات گرمایی -2

 دمای نهان باال جهت انتقال 2-1                            

 انتقال دهنده خوب گرما 2-9                           

 چگالی باال2-1:خصوصیات فیزیکی-1

 تغییر حجم کم 1-1                           

 تعادل فازی مطلوب 1-9                           

 فشار بخار پایین 1-4                           

 باشدپایداری شیمیایی طوالنی مدت داشته 2-9:خصوصیات شیمیایی-9

 با مصالح ساختمان سازگاری داشته باشد 9-1                             

 عدم ایجاد مسمومیت 9-9                             

 عدم خطر آتش گرفتگی  9-4                             

 فراوانی 2-4:خصوصیات اقتصادی-4

 در دسترس بودن 4-1                             

              (Sharam A & et al,2008.) هزینه 4-9                             

 
 : PCMطبقه بندی مصالح 

PCM  مواد آلی خود به دو دسته پارافینی و غیر پارافینی و مواد غیرآلی به دو .به دو دسته آلی و غیر آلی تقسیم می شوندها

برابر ترکیبات  1رکیبات غیر آلی تقریبا دارای ظرفیت ذخیره گرمای نهان ت.دسته هیدرات نمکی و فلزی دسته بندی می شوند

عموما هیدرات های نمک (Sharam A & et al,2008 ) .( kg/dm3 155-211آلی /455-105=غیر آلی.)آلی هستند

ازگار که  باعث انرژی بیشتری نسبت به پارافین دارند ولی داری مشکالتی نیز می باشند که پدیده ای است به نام ذوب ناس

که این مشکل را می توان .کاهش فرآیند تبدیل فاز شده و در نتیجه باعث کاهش ظرفیت ذخیره انرژی هیدرات نمک می شود

 Hasenohrl)توسط برخی راه حل های شیمیایی و فیزیکی حل کرد که بستگی به محل و نوع کاربرد متفاوت است

Th,2009).می دهد ولیکن پارافین در مقایسه با هیدراتهای نمکی معایب خاص دارد که از در پارافین ها ذوب ناسازگار رخ ن

آن جمله رسانایی گرمایی کم را می توان نام برد که باعث کاهش سرعت فرآیند ذوب می گردد و ذخیره انرژی زمان زیادی در 

برای .آزاد کردن انرژی الزم استمقایسه با هیدرات های نمکی می گیرد و هم چنین زمان بیشتری جهت جامد شدن مجدد و 

تولید ترکیبات جدیدی از -1تنظیم مشخصات هندسی مخزن حاوی پارافین -2حل مشکالت ذکر شده دو راهکار وجود دارد

 .    (Hasenohrl Th,2009)پارافین دارای رسانایی گرمایی باالتر
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 : در صنعت ساختمان PCMکاربرد 

میالدی این مصالح با توجه به کاربردهای ویژه آن در 2315در سال  NASA سازمان PCMن استفاده کننده مصالح اولی

میالدی این مصالح برای اولین بار توسط ایالت متحده و به  15با نزدیک شدن به پایان قرن .پروژهای فضایی استفاده نمود

 و سلیمانی)ستفاده قرار گرفتدنبال آن یک شرکت آلمانی در ساختمان به صورت پانل و دیگر اجزای پوشش ساختمان مورد ا

می PCM .بکار می رفته است 2315به عنوان ذخیره کننده انرژی گرمایی در ساختمان ها از قبل از  PCM(.2939دیگران،

به عنوان بخشی از ساختمان برای کاربردهای گرمایشی و ... تواند در پنجره،کرکره،دیوار ترومپ،سیستم گرمایش از کف،

ابتدا از گرمای طبیعی انرژی خورشید برای .در ساختمان با دو هدف مختلف انجام می شود PCM تفاد ازاس.سرمایشی بکار رود

 Sharam A & et)دوم استفاد از منابع سرما و گرما ساخت دست بشر.گرمایش یا از سرمای شب برای سرمایش

al,2008). کال سه راه مختلف برای استفاده ازPCM استفاده در  -2:ر ساختمان ها وجود داردبه منظور گرمایش و سرمایش د

استفاده در دستگاه های ذخیره سازی گرما و -9استفاده در سایر اجزای ساختمانی به جز دیوار-1دیوارهای ساختمان

از این مواد می توان در .که حال به بررسی برخی از این موارد می پردازیم(.1:2939دیگران، و سلیمانی)سرما

برای ذخیره یک مقدار مشخص گرما، .کننده،دیوار ترومپ به عنوان تنظیم کننده دما استفاده کردکف،سقف،دیوارهای جدا

PCM این خواص ما را بر آن .فضای کمتری نسبت به دیوار آبی و دیوار ترومپ نیاز دارد و از نظر وزنی بسیار سبک تر است

در سمت خارج پنجره  PCMکرکره ای پنجره حاوی .یممی دارد که در نحوه انتخاب مصالح ساختمانی مورد نیاز بازنگری کن

قرار می گیرند،در طول روز به سمت بیرون باز می شوند و سمت خارج در معرض تابش خورشید است و گرما جذب می شوند و 

PCM در شب کرکره را می بندیم گرما از .ذوب می شودPCM کف بخش مهمی از .به سمت درون اتاق تابیده می شود

طبق آزمایشات انجام شده تابش خورشیدی .است و جهت سرمایش و گرمایش ساختمان از آن استفاده می شودساختمان 

مواد متراکم مانند بتن باعث نوسان .کاهش می دهند% 95ذخیره شده در مواد گرمایی کف مصرف انرژی گرمایی را تا بیش از 

نهان زیادی را در یک بازه کوچک تر دمایی فراهم می کند ذخیره گرمای  PCMبیشتر درجه حرارت اتاق می شوند در حالیکه 

معمار سویسی در طراحی یک .(Sharam A & et al,2008) در نتیجه سطح گرمایشی مناسب ساختمان بهبود می یابد

 در بلوک های پالستیکی PCMاو از پارافین خالص به عنوان مصالح .مجتمعی مسکونی در سویس از این مواد بهره گرفته است

تو خالی و شفاف در یکی از پروژهای خود استفاده نمود که در واقع این سیستم به عنوان المان های نما و مخازن ذخیره 

در حالی که در طراحی این پروژه به جای استفاده از پارافین که ماده اشتغال .انرژی،در نمای جنوبی ساختمان تعبیه گردید

درجه سانتیگراد در  11الی  11هیدرات نمک گرما را در دمای )بکار برد PCMح پذیر است،هیدرات نمک را به عنوان مصال

این معمار طرح جدیدی از یک سیستم شیشه ای عایق و ذخیره کننده حرارت که با هیدرات نمک پر (خود ذخیره می کند

طرز کار این سیستم به .نصب نمود241شده است را طراحی نمود و آن را در نمای جنوبی این مجموعه در مساحتی حدود 

این ترتیب که در تابستان اشعه خورشید توسط پانل های منشوری به بیرون بازگردانده می شود و در زمستان اشعه خورشید 

 .  نیز می شود PCMکه دارای زاویه کمتری است از نما عبور کرده و عالوه بر گرم نمودن فضای داخل،باعث گرم شدن پانلهای 

 

 :جه گیرینتی

بر آن ایم تا با آشنایی هر چه بیشتر مردم و مسئوالن با مصالح و فناوری های نوین ساختمانی آنها را به سوی استفاده از این 

محصوالت سوق داده و ساختمان هایی با کارایی بهتر و وطول عمر بیشتر و سازگار با محیط زیست داشته،که این باعث کاهش 

بهره گیری از مصالح هوشمند در ساختمان ها باعث می .صرفه جویی اقتصادی در این زمینه می شودمصرف انرژی و در نتیجه 

حال بر ما معماران است تا .شود که ساختمان در برابر تغییرات محیطی واکنش نشان داده و خود را با آن شرایط مطابقت دهند

مصالح .احی ها خود مردم و مسئوالن را در این امر یاری رسانیمبا آشنایی با این فناوری های نوین و بهره گیری از آنها در طر

PCM که این امر باعث کاهش مصرف انرژی و .یکی از این فناوری های نوین است که قادر به ذخیره انرژی در خود می باشند

 . بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر می شود که خود یکی از اهداف معماری پایدار است
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