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 :چكيده

 پاسخ فكر « هوشمند مواد » خود اطراف محيط به قادرند هوشمند مواد .است كرده جلب خود به را بشر ذهن كه تاس دهه يك به نزديك

 مي منتج در و كرده حركت هوشمند مصالح و منظوره چند مصالح سمت به ساختماني مصالح پيشرفت سير .شوند سازگار آن با و دهند

 نقش ساختمان فازي مصالح به نهايت (Fuzzy)، هوشمند كنترل ايده پيشرفت در هوشمند اي سازه هاي سيستم و مصالح وجود .گردد

 ساختمان طراحي نگرش در .شوند ها ساختمان ساز و ساخت و طراحي روشهاي بهبود سبب توانند مي مصالح اين .است داشته اساسي

 عمر دوره هاي هزينه بر تاكيد با را محيطي زيست هاياستاندارد از بااليي سطح بايد كه ها ساختمان طراحي در نوين نگرشي) پايدار هاي

 سبب و داشته زيست محيط با سازگارتر ماهيتي مواد اين كه چرا شود، مي استفاده پربازدهي مصالح چنين از اغلب ،(كنند ارضا مفيد

 و شده پرداخته نما وشمنده مصالح معرفي و هوشمند هاي ساختمان بررسي به مقاله اين در .شوند مي ساختمان مفيد عمر افزايش
 انرژي به نياز دست، اين از هايي فناوري از استفاده كه گردد مي حاصل نتيجه اين و گرفته قرار بررسي مورد تفصيل به يك هر عملكرد

 يطيمح زيست پايداري و پايدار معماري اهداف تحقق جهت در گامي خود و دارند شيميايي و شوينده مواد از كمتر استفاده و كمتر

 .بود خواهد

   محيطي، زيست پايداري هوشمند، بتن هوشمند، شيشه هوشمند، مصالح هوشمند، ساختمان هوشمندي، :كليدي كلمات

 

 :مقدمه- 1
 ها ايده بخش الهام عنوان به طبيعت از هميشه و است كرده بنا ساخت به مبادرت طبيعي، هاي فرم از الهام با باز دير از انسان

 تغييرپذيري، حركت، چون ويژگيهايي داراي زنده موجودات .است كرده استفاده مهندسي موضوعات و راحيط در خود نظرات و

 مواد چون هستند، هوشمند هاي نظام زمره در موجودات اين .هستند ... و خارجي هاي محرك به پاسخ محيط، با سازگاري

 ميالدي، 1980 دهه ابتداي از.دهند مي نشان واكنش زني بيروني هاي محرك مجموعه به يكديگر، با كار ضمن آنها، سازنده

 در .است بوده تر وپربازده كارآمدتر مصالح زمينه در جديد هاي نوآوري شاهد روز هر ها ساختمان ساخت و طراحي گستره

 عرصه به دجدي مصالح معرفي شاهد همواره انسان، و شده افزوده مصالح هاي قابليت بر روز به روز افزون، روز پيشرفت مسير

 متغير وضعيتهاي به نسبت مستمر صورت به كه هستند تكنولوژي از اي گونه خود ساختمانها امروزه .است بوده ساز و ساخت

 بر مصالحي، چنين از استفاده با شك بدون .ميگيرند بهره آن از و دهد وفق آنها با را خود و داده نشان العمل عكس محيط

 .(شود مي كاسته چشمگيري شكل به ها ساختمان نگهداري هاي هزينه از آن، نتيجه در و شده افزوده ساختمان عمرمفيد

    )1390گالبچي،

  
  : هوشمندي تعريف- 2

 باهوش (Smart)، حساس (Senseable)، سازگار (Adaptive) مي كار به مصالحي و ساختارها تعريف براي همه

،(Intelligent) هوشمند معماري دارند را محيط تحريكات و بارها مانند خارجي كاتتحري با سازگاري توانايي و بوده هوشمند 

 يك .دهند تغييرمي پويا و متغير شرايط و تقاضا نياز، به توجه با را خود اصلي، عملكردي پارامترهاي كه معنا بدين است؛ پويا
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 اين با و است جديد شرايط در تجارب از واستفاده اندوزي تجربه به قادر اي زنده سامانه مانند همچنين هوشمند معماري

   :از عبارتند هوشمند معماري اصلي هاي ويژگي .گردد مي تضمين سامانه سازماندهي حود و پويايي خصيصه
 بودن فعال و پويايي -
  محيط؛ با سازگاري و پذيري انعطاف -
  بودن پاسخده و پذيري واكنش -

 اغلب هوشمند ماده .شد قائل تفاوت بايد هوشمند هاي سيستم و هوشمند مصالح بين شودكه اشاره نكته اين به است الزم

 عملكرد و هوشمند مصالح و اجزا از تلفيقي هوشمند هاي سيستم اغلب .است هوشمند سيستم يك از حياتي اما كوچك جزيي

 ها محرك يبترك از يا و شوند ساخته هوشمند مصالح از سادگي به است ممكن هوشمند هاي سازه .هستند آنها منظوره چند

  ) 1388مفيدي،(.آيند دست به افزاري نرم هوش و گرها حس و

 :هوشمند ساختمان-3
 به ساختمانها .ميگيرند بهره آن از و ميدهند وفق تكنولوژي با را خود آنها .هستند تكنولوژي از اي گونه خود ساختمانها امروزه

 از هوشمند بناي نخستين .شد خواهند هوشمند بگيرند، اختيار در را كامپيوتر توانايي اينكه محض به سازه يك عنوان

 پيوستگي و ارتباط هوشمند، ساختمان يك ايده .برد مي بهره زا انرژي و راحت و امن محيطي ساختن مهيا جهت در تكنولوژي

 كه است ناييب هوشمند، بناي يك .ميدهد قرار رو پيش را دور راه ارتباط و مديريت نظارت، امنيت، نوردهي، دسترسي، ميان

 هزينه كمترين : « يك با و خاص مقتضيات اساس بر را موثر مديريت امكان و داده افزايش را ساكنانش راندمان و كارآيي

  ) 1390افشاري،.(آورد فراهم
 ساختماني هوشمند ساختمان است چنين اين ميشود عنوان هوشمند ساختمان يك درباره آمريكا متحده اياالت در كه تعريفي

 ساختار، سيستمها،( يعني اصلي عنصر چهار كردن يكپارچه بوسيله صرفه به مقرون و پويا محيطي دارنده بر در كه است

 معماري مختلف هاي چالش برابر در را كاملي هاي حل راه هوشمند معماري .ميباشد آنها ميان رابطه و )مديريت و سرويسها

 در و آوري فن و مصالح از عملكردي استفاده منابع، ديگر و انرژي ضا،ف از بهينه استفاده محيطي، مشكالت :كند مي مطرح

 شرايط با بلكه دهد مي تطبيق ساختمان بيرون و درون فيزيكي شرايط با را خود تنها نه هوشمندي اين .شناسي زيبايي نهايت

 ايستا و ساده ظاهر به ريمعما يك گاه نيست، پيچيده هوشمند معماري .كند مي همراهي نيز تاريخي و سياسي اجتماعي،

   )همان(.دهد مي دست از را امور كنترل كاربرد آن در كه است برتر تكنولوژي با ساختمان يك از هوشمندتر

 :هوشمند مصالح- 4
�����ات ����� در ه�����ا� �����دي �� � ه���� ��ادي ه����� ��اد ��� �� را #�د ز��! �� �دات ����� ��ا��� �� �

� ���$/ و ��د! ���� .�- را #�د )�#��ر در #�ا�� و #�� ��ع ه� ��اد، ا$( از ��#� .)�ز�� ��%'& ���%� ��ا$

 حالت يك در آنها رنگ و فركانس سختي، ميزان شكل، مانند مصالح اين ويژگي چند يا يك .سازند مي ���1ف را #�د

 ، PH، روند .كند مي تغيير توجهي قابل صورت به مغناطيسي هاي ميدان يا الكتريسيته نيروي محرك اثر تحت يا شده كنترل
 و اي سازه مصالح از مواد اين پيشرفت Hyper- Functional نيز بيولوژيكي مصالح بر كه رطوبت دما، فشار، مانند خارجي

  ) 1386جهانس،.(رود مي پيش دارند برتري مصالح ساخت سمت به شده آغاز عملكردي
 ��ا�� در ه����� ��اد در .����� �� ����6 ���5 ه����� ��� و ه����� ��4 دو � د#� .3$� ا�%'�ق $� و ه����� ��اد

 ���< ��اد در �����ات ا$( .��د �� ا$=�د �����$� و :�9$�� .3$� ��ز4>; �����ات �����$� $� :��$9� ���آ�7ي

 د:�Aت ��Aاد در ���ودي �$���ا� ه����� ��� ��اد � ?�ر�� در .ا); .3$� ��ز4>; ������ه� � ?�رت ه�����
��ا�� �� ���ك $B دار��، �����ات ��D �������ك ��D $� و ���$� ا$=�د ��د! در � E��F� �� ا����� G �� ����� 
 :از �'�ر��� ���! ه�ي ���ك .�4د�� ��د! در #�?�

����� ��� و ��ر �Jارت، :>�ر، ا�I��$��، و �����1�� ���ان �����$�، �Aورا ا��� -K��. ات����� ،�?�J !زد�� 

�A�(.��- را و �.ده� � �از ��# )$ات ا����� ���   :از �'�ر
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 موضعي يا همگن صورت به بافت و سطح ابعاد، شكل، تغيير -
  جريان توليد براي آمد و رفت پر امكان كفسازي در مثال عنوان به كه الكتريسيته جريان توليد و الكتريكي جريان در تغيير -

 .شود مي استفاده برق
 دارد كاربرد فضا بستن و محرميت ايجاد در كه شفافيت و رنگ تغيير -
 مزاحم نوفه كنترل و نوفه تغيير -
 خارجي تحريكات اثر بر خوش بوي توليد -
 .اند يافته ها خراش آسمان در وسيعي كاربرد امروزه كه كنندگي تميز خود و تقويت ترميم، اصالح، قابليت -
 و محيط آلودگي كاهش براي ويژه به كه ماده حالت سه در كه خاص اي ماده يا اتم مولكول، نوعي نتشارا يا جذب قابليت -

 .دارد كاربرد آب يا و هوا تصفيه مانند ضروري و مطلوب مواد توليد
  مواد اين و دارند كاربرد داخلي محيط دماي كنترل براي بنا پوسته در كه دهنده فاز تغيير مواد مانند انرژي تبادل امكان -

 هنگام در و كنند مي ذخيره خود در نهان صورت به را آن گاز، يا مايع حالت به فاز تغيير با و گرفته محيط از را حرارت

  ) 1388مفيدي،.(دهند مي بازپس محيط به را حرارت مجدد، فاز تغيير با محيط دماي كاهش
  

 هوشمند مصالح انواع - 5
 :شوند مي تقسيم زير نواعا به كاركرد نظر از هوشمند مصالح

  كروموژنيك مواد -
 پيزوالكتريك مواد -
  حافظه داراي آلياژهاي -
- LI�M� B��   mrومگنتاهستاتيك erا�I��وه�)��

 :كروموژنيك مصالح 5-1-

 (دما و نور شدت يون، تزريق الكتريكي، ميدان) خارجي هاي محرك به پاسخ در را خود نوري خاصيت كروموژنيك مصالح
 ترتيب اين به .است گسترده مريي نور كل پخش يا جذب تا جزيي انعكاس و كامل شفافيت از تغيير اين دامنه .دهند مي يرتغي

 .گيرند مي قرار مواد اين مجموعه زير در هالوكروميك فتوكروميك، ترموكروميك، الكتروكروميك، مصالح

 بين محرك عامل گرفتن نظر در با Adaptive رموتروپيكت و ترموكروميك و نور شدت به گو پاسخ فتوكروميك) مصالح اين

 به پاسخگو Switchable ( و مايع هاي كريستال GCو EC) و خودكار كنترل مزاياي ترتيب اين به .شد قائل تفاوت بايد انواع

 و داشته خابيانت كنترل قابليت كرموژنيك مصالح برخي ديگر عبارت به .شود مي مشخص مصالح انتخابي كنترل مصالح و (دما
 هر ترموكروميك و فتوكروميك مصالح تغييرات اين زيرا .دارند ترموكروميك و فتوكرميك مصالح با اي عمده تفاوت نظر اين از

 به و هستند كنترل قابل كاربر توسط Switchable كروموژنيك مصالح نباشد، اما مطلوب موارد برخي در است ممكن چند

 با كه هستند موادي الكتروكروميك مصالح BMS .شوند متصل توانند مي نيز خودكار صورتساختمان  مديريتي سيستم

 براي نوع ترين مناسب مصالح اين شايد مايع هاي كريستال مانند) دهند مي شفافيت يا رنگ تغيير الكتريكي جريان از استفاده

 را نور و يافته تغيير كدر به شفاف حالت از سريعا مصالح اين با شده ساخته هاي شيشه .باشند ها ساختمان در انرژي كنترل

 نتيجه در كه هستند مصالحي مصالح رنگ تغير .است خيرگي وكنترل محرميت ايجاد آنها اوليه عملكرد .سازند مي پراكنده

 كيي .دهند مي رنگ تغيير به حساس) هالوكروميك مصالح .دارد بستگي دما تغييرات به تروكروميك PH) اسيديته ميزان تغيير

  ) 1390گالبچي،(.دهند رنگ تغير خود زيرين فلز در خوردگي تعيين براي توانند مي كه است هايي رنگ براي استفاده موارد از
 دستي صورت  الكتروكروميك مصالح خالف بر و)فتوكروميك هاي عينك( دهند مي پاسخ نور تغييرات به فتوكروميك مصالح

 يك است ممكن است محسوس بيشتر خورشيدي گرماي كسب كه سرد آفتابي روز يك در مثال .شوند كنترل توانند نمي
 را دهنده رنگ تغيير مواد باشد، مكانيكي انرژي صورت به محركي رنگ، تغيير محرك عامل اگر .شود تاريك فتوكروميك پنجره
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 دهنده رنگ تغيير ماده ،شود ايجاد پيراموني شيميايي محيط در تغيير وسيله به محرك، عامل اين چنانچه و مكانوكروميك

  )همان(دنامن مي راكموكروميك
 
2-5-� �!� "� :&�%وا $#�

 .شود مي زياد و كم طولشان آنها سر دو به الكتريكي جريان ايجاد با كه هستند پيزوالكتريك مصالح هوشمند، مواد نوع دومين
 هايي سازه مصالح اين از استفاده با .كند يم پيدا حجم افزايش درصد 4 تا پيزوالكتريك ماده يك برق جريان عبور با گاه

 عنوان به وسيعي صورت به مصالح اين .شوند منقبض يا منبسط يا شده خم توانند مي برق جريان عبور با كه شده طراحي

   .شوند مي استفاده گر حس
  

 :مغناطيسي اي حافظه آلياژهاي- 3-5

 متغير اندازه مغناطيسي ميدان تحت اما بوده ها پيزوالكتريك بهمشا مغناطيسي اي حافظه آلياژهاي هوشمند، مواد نوع سومين

 ماده "نيتينول "تجاري اسم با تيتانيوم و نيكل از خاصي تركيب آلياژها اين مشهورترين .دهند مي تغيير را خود حالت و داشته

 در و بازگردد اوليه حالت به تواند مي شكل تغيير صورت در داردو خستگي و خوردگي برابر در زيادي مقاومت كه است اي

 بدن مصنوعي عضالت در آن كاربرد .آورد مي دست به حرارت اثر در را خود نخستين شكل شود خميده درصد 8 تا كه صورتي

  ) 1390گالبچي( .هاست روبات متحرك اجزاي و
 
  : MRومگنتاهستاتيك ERالكتروهوستاتيك مصالح - 4-5

 از (روي گران) ويسكوزيته تغيير با الكتريكي يا مغناطيسي ميدان معرض در كه هستند مايعاتي هوشمند، مواد نوع چهارمين

 در كه هوشمند سنتزي يا پذير تورم هاي ژل .شوند مي تبديل روان مايعي به غليظ PH، يا شده جمع ... و دما ولتاژ، حالت

 هاي بتون مشابه ها ژل اين از برخي كشسان روي گران خواص .هستند دسته اين جز شوند مي متورم تغييرات به پاسخ

 جهندو مي مانع با برخورد از پس و دهند مي نشان كشساني خواص شود اعمال زياد فشار ژلها روي وقتي :است معمولي

 همانند ژل نتيجه در و كند مي بروز روي گران خواص ER، كه است وسايلي ساخت شود اعمال كم فشار آنها روي كه هنگامي

  ) همان(.كند مي دفع و كنترل را ارتعاشات يا حركت هاي سيال كاربرد بهترين .گردد مي روان مايع،

 :هوشمند مواد كاربرد-6
 مصالح اين .آوريم نظر در سازگارتر هاي سيستم ايجاد در را آنها نقش كه شود مي مشخص هنگامي هوشمند مواد اهميت

 مواد هوشمندي با موادي ساخت نهايي، هدف .دهند مي تشكيل را شده كنترل و سازگار حسگر، هاي سيستم ساير كار اساس

 نظام نقش قادرند كه ساخت هوشمند ابر مواد توان مي مولكولي، سطح در نظر مورد خواص ايجاد با .است طبيعت در موجود

 انتقال ايمني، سيستم كنترل بر عالوه تواند مي پيشرفته هوشمند ساختماني سيستم يك .كنند ايفا، را موجود هوشمند هاي

 مقابل در را ارتعاش ضد هاي سيستم و نموده گيري اندازه را زلزله و باد بارهاي اثر HVAC و مطبوع تهويه گرمايش، بار،

 قرار طراحان و مهندسان اختيار در نو امكانات و ها توانمندي هوشمند مواد عرضه با .اندازد كار به خارجي محرك نيروهاي

 بايد آينده رشد به رو و امروز نيازهاي مناسب هوشمند هاي سازه ايجاد براي زمينه اين در راخي هاي پيشرفت با .داد خواهد

 در كاربرد مورد هوشمند شيشه و بتن به توان مي ساختمان صنعت در موجود هوشمند مصالح مهمترين از .دوخت چشم

   .گردد مي بررسي موردي صورت به ختمانسا نماي در رايج هوشمند مواد از نمونه چند ادامه در .كرد اشاره ها ساختمان

   :هوشمند شيشه -1-6

 در( �����ات 20 �5ن N#� ده �A�(در و ;A�?  ��ه- ��اي ه�$� ر�O ا:9ودن 70 و 60 ده در .�� ا$=�د ��>

 :�'� :�9ات، ا���� از ��> ��Kف ه�ي :��6 ا$=�د � ��A ه�ي )�ل در رو�� ا$( .�� ��)�م و4��#� �Jار�� ا�<ف

، ا$( .�� ��=� ����ژ��B ��ري ��> و ه� ا�Uوژل ��$S، ه�ي ��$���ل ا��B�I، ه�ي ���ب رز$��، وا�Jه�ي ��>
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 ه� )���6 ا$( ا$=�د .��د �� داد! �%'�& )����( ���زه�ي و #�ر � ����� ا���5� ��ا$� �� د$������ ?�رت � ه� ��>
 ����ي �4م� ;�( �J�1ا  ��Mف ��ه- �� �<و! و ��د! ا)�)� :����ر Nن در ��ر � ا); )�#���ن .�$�ار .�)�

  ) ��F���1380�،.(دارد ه��ا! � را N)�$- و ��K:�; ا��ژي،
  
   Thermochromic ترموكروميك هاي شيشه-6- 1- 1

 را گرما نور، كردن مسدود بدون كه ساخت هوشمند شيشه نوعي توان مي ترموكروميك مصالح از هايي پوشش از استفاده با

 مي عبور خود از را نور مرئي هاي موج طول دمايي هر در واناديم، اكسيد دي مشتقات از شده ساخته پوشش اين .كند مي سد

 بين وضعيت تغير براي پوشش توانايي .كند مي منعكس را قرمز مادون نور گراد سانتي درجه 29 از باالتر دماي در اما دهد

 از وجلوگيري باالتر دماهاي در انعكاس و زمستاني شرايط در خورشيد گرمايش زايايم از استفاده معني به نور انعكاس و جذب

   .دارد وجود فضا روشنايي جهت مطلوب مريي نور حالت دو هر در آنكه ضمن .فضاهاست گداختگي

   Electrochromic الكتروكروميك هاي شيشه- 6- 2-1

 اين در (EC)، طيف در متفاوتي رنگي هاي شدت با نانومتر 300 يا 200 ضخامت با شفاف هاي فيلم از استفاده با شيشه واحد

 مختلف مقادير به توجه با مطلوب شفافيت ميزان تغيير براي شيشه واحد .كند مي تغيير تيره آبي تا شفاف از مرئي سيستم

 مداوم جريان به نيازي و شود مي حفظ نوري حالت تغيير جريان، قطع از پس .شود مي متصل برق جريان به حرارتي انتقال

 مي فيلتر قرمز مادون طيف در عبوري اشعه بيشتر و يافته كاهش حرارتي تابش شود مي تيره شيشه رنگ كه وقتي .نيست برق

 دقيقه 15 مدت در آرام و ممتد روند اين و است مربع متر بر ساعت وات 0.5 از كمتر كامل چرخه يك براي انرژي مصرف .شود

  ) 1386جهانس،(.شود مي انجام متر) 2*1.2(اندازه ترين بزرگ براي

  Liquid Crystals مايع كريستال هاي شيشه  -6- 1- 3

 از استفاده با .هستند مايع كريستال از مياني اليه فيلم يك و (رنگ ته با يا شفاف) شيشه جام دو از متشكل ها شيشه اين

 نوري منبع يك به شيشه .نمود تنظيم توان مي دلخواه طور به را شيشه كدري يا شفاف مايع، كريستال از مياني اليه خاصيت

 قرار خط يك در مايع كريستال اليه اجزاي شيشه، در جريان برقراري با .شود مي وصل هرتز 50 و ولت 330 ولتاژ با الكتريكي

 از ديد مانع و گيرد مي قرار تصادفي صورت به مايع كريستال اجزاي برق جريان قطع با .شود شفاف مي كامال شيشه و گرفته

 كار به تواند مي سانتيگراد درجه + 60 تا - 20 بين دماهاي در روش اين با شده ساخته هاي شيشه .شود مي شيشه طرف دو

   .است مربع برمتر ساعت وات 0.5 از كمتر آن برق مصرف و رود
 جهت آن اصلي كاربرد دارد، (درصد 77 )يكساني نور انتقال مقدار شفاف نيمه و شفاف حالت دو در شيشه دو اين كه آنجا از

شيشه  عنوان به آن از استفاده چند هر است، داخلي فضاهاي بندي پارتيشن UV اليه دو يا يك كاري شيشه واحدهاي در
 از استفاده دليل به .رود كار به تواند مي نيز اساليد يا ويدئو نمايشگر سطوح عنوان به اين بر عالوه .است ميسر ضد خارجي

 .رود كار به تواند مي نيز آتش ضد و گلوله ضد كاري شيشه طيف با تركيب در و داشته بااليي ايمني سطح لمينيت، شيشه
 نيمه و شفاف هاي حالت بين تغيير اعمال هنگام .داراست را بالست سند و شيشه روي چاپ انحنا، ايجاد قابليت آنكه ضمن
   )1386رضايي،(.كند مي ايجاد بصري خاص جذاب اثرات شفاف

   Self Cleaning يا شو خود هاي شيشه-6- 1- 4

 دنيا مختلف نقاط در شيشه سازنده بزرگ شركت چندين و پيلينگتون شركت محققان توسط ساله 4 تحقيق يك از پس

 سطوح روي بر شيشه اين ساخت فرايند در .گيرند مي قرار هوشمندي پايين سطوح در شستشو خود هاي شيشه .شدند ساخته

 آلودگي ذرات و آلي مواد اتصال عدم باعث شيميايي فرآيند يك انجام با كه شود مي اعمال سخت نوع از شفاف پوششي آن

   :شوند مي شيشه سطح داشتن نگه تميز باعث همزمان فرآيند دو از استفاده با شو خود هاي شيشه .شود مي شيشه به چسبنده
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   .دهد مي نشان را دوستي آب و فتوكاتاليز توام هايعملكرد كه تيتانيوم اكسيد دي نازك پوشش -1 تصوير

  
 بردن بين از باعث دارد، (واكنش انجام براي نور از استفاده) فوتوكاتاليك خاصيت شيشه، سطح روي اليه اينكه علت به -الف

 خورشيد رنو معرض در بايد روز چند نصب، از پس شيشه اين .شود مي شيشه با شيشه سطح روي موجود هاي آلودگي اتصال

 روزهاي در حتي كه ( خورشيد ماوراءبنفش نور با باشد، شيشه بيروني سطح روي بايد كه آن، مخصوص روكش تا گيرد قرار

 اتصال و دهد واكنش شيشه سطح روي هاي آلودگي با تواند مي اليه اين شدن، فعال از پس .شود فعال)دارد وجود هم ابري

 در و شب در حتي را خود خاصيت شيشه اين خورشيد، نور وسيله به رويي اليه شدن فعال از پس .ببرد بين از را شيشه با آنها

   .كند مي حفظ نيز سايه
  آب( هيدروفيليك خاصيت شود، مي فعال UVنور وسيله به فتوكاتاليك خاصيت با همزمان كه روكش اين دوم خاصيت -ب

 سطح روي راحتي به بنابراين .شود پخش ورق صورت به شيشه سطح روي آب كه شود مي باعث ويژگي اين .است)دوستي

 .كند تميز كامال را شيشه سطح تواند مي باران حتي بنابراين .كند مي تميز را شيشه سطح و شود مي پخش و جاري شيشه
 مي جلوگيري هم آب قطرات شدن خشك از ناشي هاي لكه پيدايش از همچنين ويژگي اين

  ) 1تصويرشماره)(1386رضايي،.(كند

  : زدا آالينده و شونده تميز خود هوشمند؛ بتن- 2-6

 مي چشم به شهري روساختي و ساختي زير مختلف هاي بخش در بتن از اي گسترده استفاده بشري، امروزين جوامع در

 بستن زنگار و كثيفي آلودگي، دليل، همين به و هستيم شهري فضاي جاي جاي در بتني سطوح حضور شاهد بنابراين خورد؛

  .شد خواهد شهري اندازهاي چشم شدن منظره بد سبب بتني سطوح
 در كه آن حال است، محافظ مواد از براستفاده مبتني بتني، سطوح شدن آلوده از پيشگيري زمينه در متداول هاي نگرش غالب

 آب ويژگي بر مبتني( شوندگي تميز آسان و شوندگي تميز خود ويژگي از كه نويني هاي پوشش پيدايش و ظهور اخير، ساليان

 نگه تميز جهت در انساني نيروي و انرژي مصرف كاهش و ظاهري زيبايي و دوام كيفيت بر برخوردارند، )دوستي آب يا گريزي

 بتن براي كه قديمي هاي پوشش .است كرده تصوير ساختمان مهندسان و معماران براي را آرماني شرايط سطوح، اين داشتن

 زيادي ضخامت باشد، برخوردار كافي مقاومت از سايش، و هوازدگي از ناشي آثار برابر در اندبتو اينكه براي شده مي استفاده

 تجزيه دچار زمان، گذر با و بوده نامقاوم خورشيد فرابنفش پرتوهاي تابش برابر در زياد، ضخامت وجود با تر، مهم آن از و داشته

  ) 1390گالبچي،(.شوند مي
 هايي پوشش كنند، مي طراحي فتوكاتاليتيك گونه به نيز را جديد نسل هاي بتن شد، عنوان شيشه براي كه مطالبي به توجه با

 مواد از بسياري نابودي و تجزيه به منجر شيميايي هاي واكنش ملزومات و گر واكنش عوامل تا برخوردارند قابليت اين از كه

 اينجاست در شيشه و (مالت يا) بتن در فتوكاتاليز اثر بين اساسي تفاوت .كنند فراهم را محيطي هاي آالينده و آلي غير و آلي

 نه عملكرد اين بتن، در آنكه حال شود، مي كشيده شيشه ساختار روي بر فعال ذرات نانو از متشكل پوششي شيشه مورد در كه
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 و اصلي مواد يگرد با ها آن شدن آميخته و بتن اختالط طرح در فعال ذرات نانو كردن لحاظ واسطه به بلكه پوشش، وسيله به
 بر عالوه شده، ذكر هاي بتن تخصصي هاي آزمايشگاه و ها انجمن از شده منتشر گزارشات پايه بر.شود مي ممكن بتن بنيادي

 خود اين كه خوردارند بر نيز نيتريك، اكسيدهاي مانند هوا در موجود هاي آالينده كاهش امكان از شوندگي، تميز خود قابليت

  ) همان(.باشد مي محيطي -زيست داريپاي راستاي در گامي

   (ETFE) اتيلن تترافلوئور اتيلن شونده تميز پوششخود -6- 3

 سيستم اين امروزه .اند گرفته قرار استفاده مورد ها سازه كردن مسقف براي ها فويل كه است سال پنج و بيست از بيش

 ي توسعه در و شده تركيب زياد عمر طول و عالي ربسيا كاري عايق هاي ويژگي با سبك وزنِ و شفافيت آن در كه ابتكاري
 نورگيرهاي اداري، محصور فضاهاي كردن مسقف استاندارد حل راه عنوان به ها فويل حاضر، درحال .است پيشگام معماري،

 حال رد بنا، شناسانه وزيبايي عملكردي اهداف با متناسب ساختماني هاي پوسته ساخت كلي طور به و ... و ها كارخانه سقفي

  )1388مفيدي،.(اند استفاده

   
   ETFE پوشش -2 تصوير

ETFE كه بادي هاي بالشتك از است شده تشكيل سيستم اين .است فلوئور مشتقات از يكي تترافلوئورواتيلن، اتيل مخفف 

 .شوند يم داشته نگه وزن سبك ي سازه يك ي وسيله به و شود مي مهار آلومينيومي، شده اكستروژن هاي پروفيل  توسط
 تابش برابر در ، مصالح اين .شوند مي باد هوا كم فشار با باد برابر در مقاومت تأمين و شدن عايق منظور به ها بالشتك اين

 بالشتك اين چسبندگي ضد خاصيت و نرم بسيار سطح دليل به عالوه، به كند، نمي پيدا كيفي تنزل جوي آلودگي يا فرابنفش

  ) 2تصوير شماره(.شود مي تميز خودش باران، برخورد با بنا ي پوسته ها،
ETFE سايه از مختلفي درجات توانند مي ها اليه اين .كند مي تركيب عالي بسيار كاري عايق با را نور استثنايي گذردهي ، 

 هينهب را ساختمان ي پوسته ي شناسانه زيبايي و محيطي عملكرد تا سازند مي قادر را طراح و كنند ايجاد را اندازي فويل

 گذردهي ميزان و دهند نشان العمل عكس خورشيد تابش برابر در كه كرد ايجاد اي پوشانه هاي سيستم توان مي حتي .نمايد

   )1384صديق پور،.(دهند تغيير روز طول رادر خود بودن عايق و نور
 و بوده محكم ستيكيپال ماده اين .است شيشه جنس از مشابه پانل درصد يك حدود ETFE از شده ساخته پانل يك وزن

 و رنگ تغيير بروز باعث كه خورشيد نور اثرات برابر در و است تر عايق شيشه با مقايسه در همچنين دارد مجدد قابليت مصرف
 قابل جويي صرفه باعث بيروني پوشش در ETFE از استفاده ديگر، سوي از .است مقاوم بسيار شوند، مي ماهيت مواد تغيير يا

 نور اعظم قسمت ساختمان، روي روز در خورشيد نور تابش با .است شده ساختمان داخل روشنايي الزم براي انرژي در مالحظه

 جويي صرفه درصد 55 مصنوعي روشنايي مصرفي انرژي در قسمتها برخي در كه اي گونه به شود؛ مي تامين ساختمان داخل

  ) 1390افشاري،.(برد بهره بنا طراحي در پايدار هاي پوشش زا يكي عنوان به نيز پوشش اين از توان مي نتيجه در كه است شده
  

 گيري نتيجه 7-
 به ساختمانها .ميگيرند بهره آن از و ميدهند وفق تكنولوژي با را خود آنها .هستند تكنولوژي از اي گونه خود ساختمانها امروزه

 از هوشمند بناي نخستين .شد خواهند مندهوش بگيرند، اختيار در را كامپيوتر توانايي اينكه محض به سازه يك عنوان
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 پيوستگي و ارتباط هوشمند، ساختمان يك ايده .برد مي بهره زا انرژي و راحت و امن محيطي ساختن مهيا جهت در تكنولوژي

 .ميدهد قرار رو پيش را دور راه ارتباط و مديريت نظارت، امنيت، نوردهي، دسترسي، ميان

 اغلب هوشمند ماده .شد قائل تفاوت بايد هوشمند هاي سيستم و هوشمند مصالح بين كه دشو اشاره نكته اين به است الزم

 عملكرد و هوشمند مصالح و اجزا از تلفيقي هوشمند هاي سيستم اغلب .است هوشمند سيستم يك از حياتي اما كوچك جزيي

 ها محرك تركيب از يا و شوند ساخته هوشمند مصالح از سادگي به است ممكن هوشمند هاي سازه .هستند آنها منظوره چند

 طراحان و مهندسان اختيار در نو امكانات و ها توانمندي هوشمند، مواد عرضه با .آيند دست به افزاري نرم هوش و گرها حس و

 عمر مصالح اين از استفاده .شوند ها ساختمان ساخت و طراحي روشهاي بهبود سبب توانند مي مصالح اين .گرفت خواهد قرار

 هزينه از بيشتر مراتب به كه است نگهداري هاي هزينه در جويي صرفه سبب و داده افزايش سال 100 به سال 50 از را ناب
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   .گردد پايداري معيارهاي سوي به جامعه
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