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 چکیده
سازها، و. امروزه در ساختشودیاستفاده م یانواع مقاصد معمار یبرا شهیدر جوامع کنونی با پیشرفت علم از ش

 نیدهنده اموضوع نشان نیهستند، ا جیبتاً راشده است، نس لیتشک شهشی از هاآن یخارج ینما %90که  هاییساختمان

و  قیدق یرو بررسنیاز ا شود،یم یاز حد انرژ شیموجب اتالف ب یمیبدون توجه به مسائل اقل هروییاست که کاربرد ب

 دیو حداکثر استفاده از عوامل مف تیبنا و شفاف ییبایز نیماتا عالوه بر ت شودیمناطق مختلف باعث م میمطابق اقل

حداقل کاهش دهد. از  تاصدا( را وگرما، سرما، رطوبت و سر د،ی)باران، طوفان، خورش ینور روز، باد(، عوامل منف د،ی)خورش

سازهای ومنظور در ساخت نیهماست. به یبشر، انرژ یزندگ تیفیو ارتقا ک یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یبرا یموارد ضرور

 نیها معمول گشته است. استفاده از ااز ساختمان یعیپوشش سطح وس یهای هوشمند برانوین استفاده از شیشه

 یسازه کمک نماید. در مقاله حاضر سعی شده است تا با بررس سازیو سبک یانرژ رانبه حل مشکل بح تواندیم هاشهیش

 .سازهای نوین مورد بررسی قرار گیردومدرن، کاربرد شیشه در ساخت یتکنولوژ نیا یایو ذکر مزا

 

 توسعه پایدار. ،یانرژ نهیمصرف به ،یهوشمند، نانو تکنولوژ هایشهیش ن،یمصالح نو كلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1
 بود آن کشف از پس سال هزار 2 تقریباً  ولی. گرددمیهزار سال پیش بر 4تاریخچه تولید و کاربرد شیشه به حدود بیش از 

 میسر را هاپنجره برای ظریف هایشیشه ایجاد امکان بادی روش به شیشه تولید روش. شد مطرح اهپنجره در شیشه کاربرد که

 این کشف از پس بالفاصله. شدمتر در صفحات مدور تولید میمیلی x 300 400کثرحدا ابعاد با مستطیلی قطعات در که کرد

 روش این در. شدمی برده کاربه شیشه تولید برای سال 800 حدود روش این که کردند کشف را ایاستوانه متد ها،ونیزی روش،

 های. با این روش ورقهشدیاده مد صیقل و صاف سپس و داده برش طول از دمیده، توخالی ایاستوانه شیشه یک درون

ه هر حال همراه با . بدگردیمی شیشه سطح خرابی به منجر شیشه کردن صاف و مجدد حرارت ولی شدتولید می تریبزرگ

 عنصری صورتبه هاآن. شد ابداع باشند داشته کارایی هاساختمان در که هاییشیشه تولید برای هاییپیشرفت تکنولوژی روش

شدند که تا اواخر هزاره اول پس از میالد نیز این روند ادامه کار برده میدر کلیساهای بزرگ در شمال اروپا به زمال و طبیعی

 [.1]ت داش

ناسالم  یستیز ستمیس کیاطرافمان شده است و  ستیز طیشدن مح ماربی باعث جامعه در وسازنادرست ساخت هایروش

دارند،  سزاییهب نقش هاکار رفته در ساختمانمصالح به ست،یز طمحی حفظ و درست سازوساخت جادیا یکرده است. برا جادیا

 کندیم نیمارا ت ستیز طیمح ترشیب یو سالمت شودیم یمصرف انرژ شو مناسب، باعث کاه ردایپا یانتخاب مصالح ساختمان
[2.] 

 دیمدرن تول هاییبشر، امروزه فناور یمختلف زندگ هایدر عرصه فناوری و دانش افزونروز شرفتیبا توسعه و پ همراه

مورد  سازیکه در ساختمان ایشهشی عمده بخش. اندراسر جهان داشتهدر س سازیبر توسعه ساختمان یشگرف راتیثات شه،یش

 دیدر صنعت ساختمان، محققان، درصدد تول شهیش نهیری. با توجه به نقش دشودیم مصرف هادر پنجره رند،گییاستفاده قرار م

و باد و باران، هم  دیبه نور خورش ییگوپاسخ فعال بودن در نیبرآمدند که پنجره در ع شهیش یبرا هاییروکش و هاپوشش

 ازها،ین نیکمک کند. با توجه به ا ابن ترشیب یطیمح ستیز یداریساختمان را تحت کنترل در آورد و هم به پا یطیمح طیشرا

 [.3]هم جامه عمل پوشاند  نیمهندس یآرزو نینانو به ا یانجام شد تا بتوان با کاربرد فناور یاریبس قاتیتحق

 

 ینانو تکنولوژ خچهیتار -2
چگونه  ینانو تکنولوژ کهنیا میاست. تفه یطوالن یخیسابقه تار یدارا یبر خالف تصور عموم یاز نانو تکنولوژ استفاده

 یبرا ییبهتر و گشودن درها یاز آن زمان تاکنون چگونه موجب زندگ کهنیگذاشت و ا تیبشر یاثرات خود را بر زندگ نیاول

در دوران  یحت یشناسان روشنگر استفاده از نانو تکنولوژباستان اتی. کشفستین یوده است کار چندان آسانب ترشیاکتشاف ب

 کورگوسیدست آمده، جام لبه ریاخ هایمانده و در کاوش یجامحصول معروف که از آن دوره به کیاست.  حیمس الدیقبل از م

است،  الدیاست و مربوط به قرن چهارم قبل از م شهیجام از ش نیا یصل. ماده اشودیم ینگهدار ایتانیاست که در موزه بر

 موجود است.  ایکار برده شده توسط قوم مابه یبودن رنگ آب یبر نانو ساختار یمبن یشواهد نیهمچن

 

 هوشمند با استفاده از نانو شهیش-2-1

در کنترل شدت نور و  توانندیکه م باشدیم شهیو رنگ ش تیشفاف زانیم رییهوشمند امکان تغ یهاشهیش تیقابل از

شده و از عوارض  طیباعث کاهش ورود اشعه ماورا بنفش به مح بیترت نیکنند و بد فایا یثرونقش م ،یکاهش تلفات انرژ

آن را در ساختمان برطرف  یبه پرده و لوازم جانب ازیعالوه نکنند و به یریآن بر پوست بدن و لوازم منزل جلوگ یبیتخر

از  یعیسطح وس ،ینو در معمار هایدهیا یبرخ یو اجرا دیاز نور خورش ترشی. امروزه به منظور استفاده هرچه بکنندیم

 فایا ازیمورد ن یانرژ زانیو م نبه داخل ساختما یرا در کنترل نور ورود یها نقش اصللذا پنجره پوشانند،یساختمان را با نور م

نور  زانیم نیماهمواره با ت ،یمعقول انرژ یسازرهیمناسب و ذخ یطیمح یسرما ایکان حفظ گرما ام طیشرا نی. در اکنندیم

 کاربرد امروزه. اندمشکل فائق آمده نیبر ا هاشهیش ندهیعنوان نسل آهوشمند به یهاشهی. ششودیهمراه م یدلخواه با مشکالت
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از پرده( که شخص به  ازنیی)ب نیگز فیط هایشهیبلکه ش شودیمحدود نم یهوشمند نه تنها به کاهش اتالف انرژ هایشهیش

را هم  یانرژ سازیرهیاز آن را کنترل کند و خواص ذخ یعبور یو گرما دیخورش یشدت نور، درخشندگ تواندیدلخواه م زانیم

که تا  یانرژ سازیرهیذخ تیبر خاصوشمند عالوهه یهابه شدت مورد توجه قرار گرفته است. پنجره ایداشته باشد، در سراسر دن

را از حالت کامالً شفاف به  شهیش تیکه بتوان وضع دهندیامکان را م نیا کنندیم یریدر ساختمان جلوگ یاز اتالف انرژ 40%

 داد. رییتغ یدرصد اختفا 100حالت کامالً مات با 

و  وارهادی ها،به پنجره توانیم هاشهیش نیکه از کاربرد ا باشندیمرنگ  رییتغ تیهوشمند با قابل هایشهیش گرید نوع

 ها،رستوران ها،مارستانبی ها،مغازه ش،ینما هایاتاق ها،دانشگاه ،یادار ،یتجار هایدر ساختمان ایشهیش هایسقف

انواع  هایشهشی و هاپنجره ،یجراح هایاتاق ها،جلسات، مطب هایقکنفرانس، اتا یاهانتظار، سالن هایاتاق ها،شگاهآزمای

در  یبه انرژ ازیبر کاهش نعالوه بیترت نیاشاره کرد. بد غیرهو  ایشهیش هایپلهراه و هاپله ،یاشهیش هایخودروها، گلخانه

را از  کیبا اعمال ولتاژ ثابت رنگ پنجره الکتروکروم تواندیو کاربر م شودمی برطرف هاپنجره یبرا زیبه پرده ن ازیساختمان ن

و  دینور خورش ،یدرخشندگ ،ییروشنا زانیم بیترت نیدهد و به ا ریی( تغرهیپر رنگ)ت اریبس یکمرنگ)شفاف( تا آب اریبس یآب

 [.4]کنترل کرد  توانیرا م یعبور یگرما

 

 هوشمند هایشهیش یانواع تکنولوژ-3
 .است شده اشاره هاشود که در ذیل به برخی از آنهای هوشمندی استفاده میدر ساخت و سازهای نوین از شیشه امروزه

 ما دست در آن کنترل و شوندتیره شده، هوشمند محسوب نمی UV: با برخورد نور کیفتوکروم هایشهیش -3-1

 .باشدنمی

خاص تنظیم  یدمای محدوده برای و کندمی تغییر گرما با شانرنگ که ییهاشیشه: ترموکرومیک هایشیشه -3-2

 گردد.می

دوده ان هاآن روی بر معینی هایپوشش که( جداره دو حداقل) جداره چند هایشیشه :کرومیکگس هایشیشه -3-3 

 .است شده استفاده مختلف گازهای از هاشده و بین الیه

 خاص پلیمری مواد حاوی و شوندمی استفاده فرمان بدون و الکتریکی جریان بدون: موکرومیکتر هایشیشه -4 -3

تر نور ندگی بیشپراک باعث خود این که شوندهم ادغام شده و در دمای باال منبسط و پراکنده میبه نپایی دمای در که باشدمی

 .گرددمی

باعث  ها،هیشکست نور متفاوت در ال بیمختلف آن و ضر هایهیال انیور از م: با کنترل عبور نیدیکوئیل هایشهیش -3-5

 .شودیم دیاختالف مثبت در عبور نور خورش

کنترل  ازمندیکه ن باشدی: مکانیزم عملکرد آن بدین صورت مSPD( یا Suspended Particle Deviceهای )شیشه -3-6 

و  شدهیها استفاده مدر آن یمختلف یهستند که محصوالت سم SPDمانند صفحات  مت،یگران ق زاتیبا استفاده از تجه یدست

 در آن نمونه. شوندمی استفاده اتومبیل سقف در و کنندکار می V 100که تست ولتاژ حدود  شدندیبه سرعت دچار زوال م

 ی مورد استفاده قرار گرفته است.اکره هایشرکت

 ON وضعیت فقط. نمایدمی تغییر رنگشان الکتریکی جریان با که هایی: شیشهوکرومیکالکتر ندهای هوشمشیشه -7 -3

 وجود میانی دلخواه حالت هاشیشه این مورد در اما. ماندها باقی نمی)خاموش( دارند و حالت وسطی برای آن OFF)روشن( یا 

 :به تواندارد که از مزایای آن می

روز طول  2شود و ناگهان برق قطع شود، حدود می درآورده آبی رنگ به شیشه وقتی مثالً ها،آن بودن دارحافظه -الف

 .کند تغییر آن رنگ تا کشدمی

 ایفا ایالیه نقش ویژه هر که هستند ایالیه چند هایشیشه هانای. باشدولتاژهای مصرفی مورد نیاز آن پایین می -ب

 [.5] کنندمی
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  هاشهینانو ش -4
در ذیل به بررسی این موضوع  ،شودهای امروزی برای کارایی بهتر شیشه از تکنولوژی نانو استفاده میتولید شیشه در

 پرداخته شده است.

 ضد انعکاس هایشهیش -4-1

 شیو آسا اختیشنییبایز تیفیشده و از ک ینامطلوب تلق یعامل ها،شهیانعکاس نور از ش ،یمعمار یاز کاربردها یاپاره در

 از نور انعکاس که اندآغاز کرده هاییشهیش رامونیرا پ هاییمتخصصان حوزه نانو مواد، پژوهش رو،نی. از اکاهدیفضا م یحرارت

 .سدبر ممکن حداقل به ها،آن روی

با  هاییشهیبه ش ازیدارد، ن یترشینمود ب یشیو نما ینیتزئ هایو کاربرد یداخل یانعکاس در طراحضد هایشهیش کاربرد

 هاینهیکرده که هز یمعمول هایشهیش یاز روکش بر رو یمتعدد هایهیسازنده را وادار به اعمال ال هایکارخانه ت،یفیک نیا

 کهنیاز جمله ااست،  نیعج اهشهینوع ش نیبا ا زین یگرید بی. معارا به دنبال دارد ترمتیو محصوالت گران ق دیهنگفت تول

نانومتر عمل کرده  750تا  290 نیطول موج ب یعنی ،یامواج نوران یمرئ فیتنها در ط ،یمتداخل ایهیچند ال هایستمیس نیچن

 یرمرئیخالف بخش غبر ،یدست آورده در بخش مرئبه تیسفانه، مزا. متدهندیم شیرا افزا یبازتابندگ ف،یط هایبخش گریو د

 زین یدیخورش یانرژ یهااستفاده در جمع کننده یبرا هاشهیش گونهنیا بیترت نی. به همکندیفرو سرخ( غلبه نم هیاح)مانند ن

شدن  حدودم لیضد انعکاس، از قب یهاشهیش دیدر تول یسنت های. نقاط ضعف روشستندیبرخوردار ن یمناسب ییاز کارا

نانو  یبه مدد استفاده از فناور توانیرا، م یو فناور دیتول نهیهزو پر دهیچیپ هایندیو فرآ شهیعبور کننده از ش یفیمحدوده ط

از اثر چشم  یریگبهره شود،یانعکاس استفاده مضد یهاشهیساخت ش یکه برا تریمقرون به صرفه هایبرد. از روش انیاز م

 نیدر چشم ا یاز وجود ساختار تیدر شب فعال هستند حکا ترشبی که هاپرهچشم شب نهیقر بررسی. است پرهشب یحشره

و توسعه  دیمشابه به آن را تول یفرانهوفر در کشور آلمان، ساختار یتوی. انستدهدیحشرات داشت که انعکاس نور را کاهش م

بر روش عالوه نیاعمال کرد. با ا شهیش یبر رو کاریروکش یهاروش گرید ای یقیتزر یریگآن را به روش قالب توانیداده که م

 [.3] کندیم دایبهبود پ زیآن ن یفیساکن و دفع کث تهیسیالکترضد هاییژگیو شه،یبهبود خواص عدم انعکاس ش

 یانرژ یهاکنندهجمع دیدر آن جالب توجه است تول شهیکه استفاده از محصوالت نانو ش یگرید هاینهیاز زم یکی

نانومتر( امکان  2500تا  400)از  یامواج نوران فطی همه ها،کنندجمع نیکار رفته در ابه هایشهیش است، در نانو یدیخورش

و  کندیها ممکن مکنندهجمع یرا برا یانرژ دیمقدار تول نیترشیو ب یبازده ثرحداک بیترت نیرا داشته و به ا شهیعبور از ش

 هیبه جهت و زاو یترکم یوابستگ ستمیس نی. اافتیخواهد  شیصد افزادر 15تا  سنتی حالت به نسبت هاکنندهجمع یبازده

 یمشابه ییاز کارا ا،یدن گوناگونمختلف روز و مناطق  هایمختلف سال، ساعت هایدر فصل بیترت نیتابش داشته و به ا

برخوردار بوده و  یسنت هاینسبت به نمونه یترشیب دمفی عمر از هانانو پوشش ها،نیبرخوردار خواهند بود. افزون بر همه ا

 هایشهیبا ش سهیضدانعکاس، در مقا هایشهینانو ش نی. همچنرندگییشدن قرار م فیو کث هایتر در معرض جذب آلودگکم

در  یعیکاربرد وس تیقابل دیجد هایشهیش نی، اهایژگیو نی. با توجه به ابرخوردارند شیدر برابر سا یترشیمقاومت ب زا یسنت

  مختلف خواهند داشت. هاینهیزم

 

 ضد آفتاب  هایشهیش -4-2

از  ینامطلوب ناش یاز جذب گرما توانندیم هاشهیش نیمعناست که ا نیضد آفتاب در ساختمان، به ا هایشهیش مفهوم

همچون کشور  یبا آسمان آفتاب ییبستان و در کشورهادر تا ژهیومهم، که به نیکنند. ا یریشگیپ دینور خورش یتشعشع پرتوها

به  هاشهیش نیشدن ا رهیممکن خواهد شد. ت شوندهرهیمرسوم به خود ت هایشهیدو نمونه از ش لهیاست، به وس تیما حائز اهم

و  شودیرق انجام مب یدائم انیبه جر ازیبدون ن ندیفرآ نیکه ا نجاستیخود انجام شده و قابل بازگشت است. جالب ا یخود

 نی. به اردگییصورت م گرید تیبه وضع یتیاز وضع رییو تغ شهیانتقال نور از ش زانیدر م رییدکمه تغ کیتنها با فشار دادن 
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باز  یقبل تیبه وضع گریو با فشار دکمه د شودیم رهیاز حالت شفاف خارج شده و ت شهیش د،یکل کیمعنا که با فشار دادن 

 یمتفاوت زانیم لهوسیبه هااز انتقال پرتو یسطوح مختلف یضدآفتاب، امکان برقرار هایشهینانو ش یوجوه برتر گریاز د .گرددیم

ادوات کور کننده  گریبه نصب پرده با د یازین گرید هاشهینوع ش نیاست که در ا قتیحق نیچه مسلم است، ااست. آن یرگیاز ت

پنجره  شهیبه پوشاندن کامل ش یازین یگریکنند و د جادیا یجزئ ایهیرا دارند که سا نیا تیلقاب هاشهیش نی. استینور ن

 [.3] شودیهم قطع نم رونیب یایافراد داخل با دن یبصرحالت ارتباط  نینباشد، در ا

 

 ضد آتش هایشهیش -4-3

 هیال کیقرار دادن  قیمحصول از طر نیانو است. ان آوریفن یاز دستاوردها گرید یکی زیمحافظ در برابر آتش ن هایشهیش

 هیال نیا شهیکه در هنگام گرم شدن ش شودیساخته م ایشهیدو صفحه ش انی( در م2SiO) سینانو ذرات سل یشفاف محتوا

 [.6] شودیو مقاوم م رهیسخت، ت یبه محافظ لیشفاف تبد

 یاشهیش هایجام نیب مترییلیم 3شده که تنها فاصله  انیرابر آتش بمقاوم در ب هایشهیدر مورد ش یحوزه نانو فناور در

مقاومت  گرادیدرجه سانت 1000حدود  یآتش با دما میدر برابر شعله مستق قهیدق 120بتواند در حدود  شهیاست تا ش یکاف

نازک و الغر  یهاشهشی ساخت امکان ها،آن یعال ی(، سبکهاشهیش ری)نسبت به سا هاشهیش نیا یایمزا نیتراز مهم یکیکند. 

 یمهم تیموارد در صنعت ساختمان مز نیمناسب به همراه مدت زمان مقاومت در برابر آتش است. ا یکیاپت یژگیعالوه وو به

سهولت  تر،نههزی کم و ترنصب راحت تر،از منظر ساخت آسان ها،شهیش دینسل جد نیا شوندیو موجب م ندیآیبه حساب م

 اریدر ساختمان، بس قیحر طشرای بهبود ترکاربران و از همه مهم یمنیا نیو همچن یو جلوه ظاهر ییبایحمل و نقل و انتقال ز

و  ربه فوم، منبسط شده و از انتشا هیشب یمقاوم در برابر آتش به فرم هیال ،سوزیجالب توجه باشند. به هنگام بروز آتش

 هی. الکنندیم منای هانشانآتش نیکاربران ساختمان و همچن یفرار از آتش را برا یرهایکرده و مس یریجلوگ قیگسترش حر

خوردن ندارد ترک ای شدن، داردرخشش، لکه ،یگرفتگاز مه یاثر چهی ،مقاومت در برابر آتش یبرا شهیافزوده شده به ش یاضاف

 ده است.ر قابل مشاهیرو کاماًل شفاف و غنیو از ا

 یآتش فوماستفاده از مصالح ضد نهیشیآن است. پ یکردن صوت قیعا تیفیمحصول ک نیا یاز آثار مثبت جنب یکی

واجد  یهاشهیش یصنعت دیتول ندیسبب شد تا فرآ دیجد کردیرو نی. اگرددیباز م 1990به دهه  یبه روش نانو فناور یکاتیلیس

 جوییصرفه یاست که هم در مصرف انرژ یدیسر شود و روش جدیم یترکم به مراتب یمورد نظر، با مصرف انرژ تیفیک

و  عیوس ایشهیمبادرت به ساخت سطوح ش توانیروش م نی. با ابود ترمطلوب یطیمحستیز یداریو هم از منظر پا کردیم

 نینباشد. ا یبه وادار عمود یازیار گرفته و نقر ستایخود ا یبه شکل گر،یمجاور همد ایشهیش هایکرد که در آن، جام دستکی

و  هاالبی سرسراها، روها،راه در البته ،مورد استفاده قرار داد یگوناگون معمار هایدر فضاها و عرصه توانیرا م نینو یفناور

 توانیم دیعمر مف افتنی نایاست که پس از پا نیا نیمصالح نو نینکات ا گریدارند. از د یترشیمالقات کاربرد ب یفضاها

 [.3]وارد کرد  افتبازی چرخه به را هاخرد کرده و خرده ار هاپانل

 

 شونده زیشونده و آسان تم زیخود تم یهاشهیش -4-4

 شهیبه ش یعیطور طباست که به ییزهایچ گریو د یکردن، زدودن گردوخاک، آلودگ زیاز تم یهدف اصل ،یمنظر معمار از

 و گربالمانند سن شهیش دکنندهیبزرگ تول هایاز شرکت یاساس، برخ نیبر ا رونی. از اچسبدیسطوح فضا م گردی و اهپنجره

 یبرا زیشده، از اثر فتوکانال ادی هایشونده کردند. در اغلب محصوالت شرکت زیتم دخو هایشهیش دیاقدام به تول نگتون،یلکپی

 زیخود تم تیفیاستفاده شده است. ک زین شوند،یم شهیش یدگیکه سبب رنگ پر یو عوامل هاآلودگی ها،قارچ ها،یباکتر هیتجز

که شفاف  شودیم سرینانومتر( م 15)حدود  نومتربه ضخامت چند نا هاییبه کمک استفاده از پوشش ها،شهیش نیدر ا یشوندگ

داده و  لیتشک ستیفوتوکاتال کی دینور خورش رتاثی از هاآن لیدروفیدارند. سطح هرا هم زمان  یو آبدوست زیبوده و اثر فتوکاتال
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شده در  جمعآب  بیترت نیداده و بد شیخود افزا یآب/هوا را بر رو زانیجاذبه م یرویآب جمع شده در سطح، در مقابل ن

 [.3] آوردیشدن را به وجود م زیخود امکان تم یسطح تمامًا پخش شده و به خود

. به دهندیرا از خود نشان م یشوندگ زیخود تم تیپس از شش هفته خاص شهیش یاستفاده شده بر رو هایپوشش نانو

بودن  لیدروفهی العادهفوق هااز آن یکیاست،  تیدو خاص دارای هانانو پوشش نیموجود در ا 2Tioنانو ذرات  نیگفته متخصص

 هی( قادر به شکستن و تجزومیتانیت دیاکسی)د 2Tio رایاست، ز یکنندگیعفون ضد تیخاص یآن که دارا گریآن است، د

آب در  یمساو یپخش شوندگ تی. خاصشودیم جادیا شهیاز گذشت چند هفته در ش پس ریثات نیاست. ا یآل هایندهیآال

 [.6]شود  یعار یفیبماند سطح از کث یباق ایلکه کهنیبدون ا شودیسطح باعث م

 دیپد شهیش یوجود نانو پوشش بر رو جهیکه در نت یآبدوست تیعلت خاصبه ها،شهیش نیا یهنگام بارش باران بر رو به

 لیورقه نازک از آب تشک کیدادن قطرات منفرد و بزرگ آب،  لیتشک یجارا جذب کرده و به گریکدیآمده، قطرات آب 

 هاشدن آن هیو مواد حاصل از تجز ندهیآب، به ذرات آال انیجر نیکه ا ییروی. نشودیم یجار شهیسطح ش یکه بر رو دهندیم

 یچه بر روورقه نازک آب، هر آن افتنی انیجر نیاست. بنابرا شهیذرات و ش نیب یکیالکتروستات یرویاز ن شی، بکندمی وارد

و امکان تابش  هاشهیش یریه قرارگیداشت، زاو به آن توجه دیکه با ای. نکتهبردیمانده، شسته و با خود م یجابر شهیسطح ش

معنا  نی. به استندین هاندهیآال میضخ هایهالی زدودن به قادر هاپوشش نیا رازی ست،ا هاآب بر آن زشیو ر دیمداوم نور خورش

که  مباشی داشته انتظار و دباش محروم وشوشست ایباران  زشیر ای دیاز نور خورش یادیپنجره، تا مدت ز شهیچه شکه چنان

 یعلت عدم وجود کافبه کهنیا گرینکته د خواهد بود. هودهیب یانجام دهد، انتظار کبارهیرا به  یشوندگزیخود تم عملکرد

 ،شونده زیخود تم یها شهیکاربرد ش هاینهیزم گری. از دستین دیمف یداخل کاربردهای در هافرابنفش، استفاده از آن هایپرتو

 هاآن یو بازده تیشده، نه تنها از شفاف ادی هایساختار پانل یشده بر رو دهیکش هایششاست. نانو پو یدیخورش هایپانل

 هایپانل یو دوام حرارت یداریبر پا نیو افزون بر ا دافزایمی هاآن یبر بازده هایفیو کث هاندهیبلکه با زدودن آال کاهد،نمی

 .دیافزایم زین دیدر برابر تابش مداوم نور خورش یدیشخور

 رامونینکته پ نی. آخرشودیاستفاده م زین یماسازیو هواپ یخودروساز رینظ گرید عیدر صنا هاشهیش نیاز ا البته

شده از ابتدا  ادی هایکه پوشش ستین نیابر یاست که، لزوم نی، اوجود داردشونده  زیشونده و آسان تم زیخود تم یهاشهیش

اعمال کرد  زیموجود در ساختمان ن هایشهیش روی بر را هاپوشش نیا توانیم یاعمال کرد و حت هاشهیش یدر کارخانه بر رو

 تر و استفادهکم یبه انرژ ازیدست که ن نیاز ا هایییگفت استفاده از فناور توانیم خواهد بود. ماتو یترشیب نهیکه البته با هز

 خواهد بود.  یطیمحستیز یداریو پا داریپا یمعماردر جهت تحقق اهداف  یدارند، خود گام ییایمیو ش ندهیتر از مواد شوکم

 

  یكنترل كننده انرژ یها شهیش -4-5

 بنفش و مادون قرمز ماورا امواج دیقادرند با کاهش شد ات،یخصوص ریضمن دارا بودن تنوع در رنگ و سا هاشهینوع ش نیا

کرده و در  یریداخل ساختمان جلوگ یاز هدر رفتن انرژ %80و در تابستان  %85در زمستان تا  ،یعبور نور مرئ میو تنظ یعبور

 [.6]داشته باشند  ییسزابه، نقش یمصرف انرژ ییجوصرفه

 

 نوین سازهایوهای نانو در ساختهای استفاده از شیشهنمونه -5
 سازهای نوین امروزی اشاره شده است.وهای نانو در ساختشیشههای در ذیل به برخی از استفاده

و  1 شکلاداره مرکزی پست آلمان، بن، آلمان، نانو ماده مورد استفاده: شیشه ایمنی ضد آتش اس. جی. جی کانترافلم.  -

 دهند.استفاده از شیشه ایمنی ضد آتش را در ساختمان مرکزی پست آلمان نشان می ،2
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 .ستفاده از شیشه ایمنی ضد آتش اس. جی. جی در ساختمان مركزی پست آلمانا .1 شکل

 

 
 .نمایی از ساختمان مركزی پست آلمان .2 شکل

 

 نانو ماده مورد استفاده: شیشه ایمنی ضد آتش اس. جی. جی کانترافلم. دروازه ویورلی، ادینبر، اسکاتلند، -

و ماده مورد استفاده: شیشه پیلکینگتون اکتیو )شیشه خود تمیز شونده پاولی، هامبورگ، آلمان، نانهتل شرقی، سنت -

 دهد.، استفاده از شیشه خود تمیز شونده را در هتل شرقی هامبورگ نشان می3 شکلفتوکاتالیتیک(. 

 

  
 .آلماناستفاده از شیشه پیلکینگتون اكتیو )شیشه خود تمیز شونده فتوكاتالیتیک( در هتل شرقی، هامبورگ،  .3 شکل
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 نانو ماده مورد استفاده: شیشه پیلکینگتون اکتیو )شیشه خود تمیز شونده فتوکاتالیتیک(. برج ام قیصر، هلیبرون، آلمان، -

 خانه سالمندان معلول، فریک، سوییس، نانو ماده مورد استفاده: شیشه خود تمیز شونده اینسوالیت اکتیو. -

 مورد استفاده: شیشه خود تمیز شونده فتوکاتالیتیک. ویسبورگ، آلمان، نانو مادهاستادیوم فوتبال ام. اس. فاو آرنا، د -

 [.3] فلت، توکیو، ژاپن، نانو ماده مورد استفاده: شیشه دارای پوشش ساگان )شیشه خود تمیز شونده فتوکاتالیتیک(جی -

 

 یریگجهینت -6
ها نشان داد که استفاده از خته شد. بررسیسازهای نوین پرداوبه بررسی نقش شیشه در ساخت حاضرتحقیق  در

 درها دارد. محیطی ساختمانسازی نقش بسیار مهمی در طراحی زیستهای جدید از جمله نانو در صنعت شیشهتکنولوژی

در انرژی،  جوییصرفهتری مانند برای اهداف مهم ساختمانیی دهپوشش برعالوه شیشه ازتوان میهای جدید طراحی

 امواج انعکاس چنینهم و سوزیآتش هنگام در آتش برابر در مقابلهدر میزان آب مصرفی برای تمیز کردن شیشه،  جوییصرفه

 .نمود استفاده خورشید مضر
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