
مصالـح سـاختمانی طی سـالیان متمـادی تغییـرات متعددی 
داشـته اند. اسـتفاده از چوب و بتن از گذشـته رواج داشـته است 
تا اینکه در سـال های اخیر سـازندگان به دنبال مواد جدیدتر و 
مؤثرتری برای پروژه های خود هسـتند. این در حالی اسـت که 
اهمیـت توجه به افزایش مقاومت سـاختمان با در نظر گرفتن 

مصالح پیشرفته حس می شود.
در اینجا مصالح ساختمانی جدیدی که اخیرا در صنعت ساخت 

وساز رواج یافته اند، معرفی می شوند.
الوار های چوبی توده   ای

)Mass Timber(
چوب ها همیشه در سرتاسر کره زمین یکی از پرکاربردترین 
مصالح سـاخت بوده و هسـتند. با فراگیر شدن استفاده از بتن و 
آهن و به دلیل مزایای بالقوه آن ها از جمله استحکام و ماندگاری 
این مصالح به تدریج جای چوب و الوار را در صنعت ساخت وساز 
گرفتند. با این حال، چوب در سال 2019 به صورت چوب متراکم 

به صنعت ساختمان بازگشت.
الوار هـای چوبی تـوده   ای )Mass Timber( از مصالح نوین 
در صنعت ساخت  و ساز به شمار می رود که با تمامی انواع الوار 
به کار گرفته شـده در صنعت ساخت و ساز متفاوت هستند. این 
الوار های توده   ای که در سال 2019 برای اولین بار مطرح شدند 
در واقع از چوب سـاخته شده اند اما تحت فرآیندهای مهندسی 
خـاص به صورت الیه الیه تولید می شـوند. این سـاختار الیه 
الیه استحکام و ماندگاری آن ها را به طرز قابل توجهی افزایش  
می دهد و آن ها را برای کاربرد در پروژه های ساختمانی بزرگ تر 

بسیار مناسب  می سازد.
اسـتفاده از این مصالح مزایای ویژه را در پی خواهد داشـت 
که از مهم ترین آن ها  می توان به حس زیباشـناختی خاص آن 
و همچنین کاهش قابل توجه اثر کربنی یا همان میزان انتشار 
کربن اشـاره کرد. شایان ذکر اسـت در پروژه های بزرگ از این 

الوار در ترکیب با سایر مصالح آهنی و بتنی استفاده شده است.
مصالح ساخته شده از ته سیگار 

)Cigarette Butts(
آجـر ته سـیگاری به  وسـیله ترکیـب کردن ته سـیگارها با 
مخلوطی از مواد مورد استفاده برای تولید آجر تولید می گردد. این 
روش، یك راه حل نوآورانه و عملی برای حل مشکالت آلودگی 

ناشی از دفع ته سیگار نیز است. 
امـروزه در تعـدادی از کشـور های جهان ته سـیگارها دیگر 
موادی زائد نیسـتند و به عنوان مصالحی نوآورانه مورد استفاده 
قرار  می گیرند. ته سـیگارها را  می تـوان با آجر ها ترکیب کرد و 
از آنجایی که فرمی رشته ای دارند می توانند ماندگاری و کارایی 
این مصالح ساختمانی را افزایش دهند. از طرفی نیز استفاده از 

این مواد  می تواند به پاکیزگی محیط  زیسـت و همچنین 
پایین آوردن هزینه تولید مصالح کمك زیادی کند. مقدار 
ته سـیگار افزوده شده بر اساس هدف مورد استفاده برای 
آجر متفاوت است. این بدین علت بوده که مقدار باالی ته 
سـیگارها منجر به کاهش چگالی خشـك آجر و مقاومت 
فشـاری می گردد. اضافه کردن ته سـیگار بـه آجر عالوه 
بـر کاهـش هزینه هـای تولیـد آن باعث می شـود آجری 
سبك تر و با ویژگی های حرارتی بهتر و در نتیجه کاهش 
هزینه های گرمایش و سـرمایش خانگی را داشته باشیم.

آجر تصفیه کننده هوا 
)Air-cleaning Bricks(

از جمله جالب ترین و کاربردی ترین مصالحی که اخیرا 
نام آن در صنعت ساخت وسـاز مطرح شـده است نوعی از 
آجر های مهندسـی شده است که از قابلیت تصفیه کردن 
هـوای محیـط داخلـی برخـوردار هسـتند. از آنجایی که 
آلودگی ها همیشه یکی از موضوعات داغ در جامعه جهانی 
بوده است استفاده از سیستم های فیلترسازی هوای منفعل  

می تواند صنعت ساختمان سازی را بسیار منتفع سازد.
آجرهای تصفیـه کننـده )Air-cleaning Bricks( به 
عنوان یکی از مصالح نوین در صنعت سـاخت  و سـاز به 
نحوی مهندسی و فرآوری شده  اند که هوای آلوده ورودی 
را فیلتـر و مـواد آلوده کننده را حـذف  می کنند. این آجر ها 
به طور معمول در فضای بیرونی سـاختمان کار گذاشـته  
می شـوند و جریان هوا با ورود به درون این آجرها کامالا 
تصفیه  می شود و یك هوای سالم به فضای بیرونی سازه  
می رسد. این آجرهای دو الیه و عایق، قادر به فیلترسازی 
30 درصد از ذرات ریز و 100 درصد از ذرات درشت هستند.

 سیمان های شبرنگر
)Illuminating Cement(

سیمان های شبرنگ )Illuminating Cement( بدون 
شك یکی از خالقانه ترین و جدیدترین مصالح ساختمانی 
هسـتند که در سال اخیر تحقیقات گسـترده   ای به منظور 
تولیـد در مقیـاس وسـیع و اسـتفاده از آن در پروژه هـای 
عمرانی بزرگ صورت گرفته اسـت. این سـیمان نوآورانه  
می توانـد به نحوی صنعت جاده سـازی را متحول سـازد.

نحـوه عملکـرد این سـیمان بدین گونه اسـت که نور 
خورشید را در طول روز جذب و آن را در شب و مواقع نیاز 
آزاد  می کند. با این روش  می توان ساالنه صرفه جویی های 
بسیار زیادی را در مصرف انرژی به ویژه برق صورت داد.

 آجرهای خنک کننده
)Cooling Bricks(

 )Cooling Bricks( آجرهای خنك کننـده
یکـی دیگـر از محصـوالت نوآورانه در صنعت 
سـاخت و سـاز به شـما  می رود کـه گاهی نیز 
آجر های هیدرو سـرامیك نامیده  می شـود. این 
آجر هـا بـه عنوان یکـی از جدیدتریـن مصالح 
از رس و هیـدروژل سـاخته  می شـود و به طور 
معمـول در قسـمت بیرونی سـاختمان ها اجرا  
می شـوند. کارکـرد ایـن آجرهـا بسـیار سـاده 
اسـت، بـا حرکـت هـوا بـه سـمت آجـر، مواد 
هیـدروژل آب را جـذب و آن را در داخـل آجـر 
ذخیـره  می کننـد. ایـن آب ذخیره شـده در آجر 
به منظور خنك کردن فضای داخل سـاختمان 
در طـی روز هـای گـرم آزاد  می شـود. آجر های 
خنـك کننـده از پتانسـیل باالیـی در کاهش 
مصرف انرژی های مختلف برخوردار هسـتند.

کابکوما از مصالح نوین در 
ساخت و ساز

)Strand Rods(
سـاخته  )CABKOMA(مـاده   ای  کابکومـا 
شـده از فیبـر کربن ترموپالسـتیك اسـت که 
در مقایسـه با آهن پنج برابر سـبك تر است. از 
طرفی هم جنبه زیباشـناختی به مراتب بهتری 
دارد. کابکومـا بـه عنوان یکـی از مصالح نوین 
سـاختمانی در پروژه هـای عمرانـی مختلفـی 
مـورد  پل سـازی  و  جاده سـازی  همچـون 
اسـتفاده قرار  می گیـرد. این مـاده از مقاومت و 
ماندگاری بسـیار خوبی برخوردار است و همین 
موضـوع آن را برای محافظت از سـاختمان ها 
در برابـر زمیـن  لـرزه ایـده آل سـاخته اسـت.
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