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Wstęp
W prezentowanym artykule omówiono nowoczesne technologie materiałowe
przeznaczone na elewacje budynków. Nacisk położono na aspekt estetyczny,
użytkowy i energetyczny. Wśród omawianych technologii znajdują się technologie szkieł o zmiennych parametrach optycznych, tzw. switchable a także rozwiązania z pamięcią kształtu oraz wykorzystujące żywe organizmy.

Celem artykułu jest oszacowanie wpływu materiałów smart o zmiennych
właściwościach pod kątem właściwości estetycznych, użytkowych i energetycznych w budynku.

W sposób ogólnikowy wyjaśniono zasady działania omawianych technologii oraz ich cechy mające wpłwy na architekturę budynków. Syntezę stanowi
zestawienie porównawcze cech omawianych materiałów.
1.

Systematyka wybranych materiałów typu smart

Materiały typu smart, to grupa „materiałów przyszłości”, których podstawowym czynnikiem odróżniającym je od znanych dotąd rozwiązań, jest ich zdolność do reagowania, odpowiadania na zmiany w otoczeniu. W przeciwieństwie
do innych materiałów, których cechy można określić jako stałe i statyczne, materiały smart mają charakterystykę zmienną 1 .
Poniżej opisano grupę materiałów cechujących się zdolnością do zmiany
swoich właściwości optycznych oraz fizjonomicznych pod wpływem zadanego
impulsu. Wybrano, najciekawsze zdaniem autora, materiały, które mają poten1

Ritter A., Smart Materials, Berlin, 2007.
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cjał oddziaływania na architekturę, znajdują lub mogą znaleźć szersze zastosowania w budynkach przyszłości.
Rysunek 1. Ogólny podział materiałów typu smart.

MATERIAŁY TYPU „SMART”

Typ I: MATERIAŁY
O ZMIENNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

Typ II: MATERIAŁY ZDOLNE
DO PRZEMIANY ENERGII

Źródło: opracowanie własne.

Tabela1. Systematyka wybranych materiałów typu smart o zmiennych właściwościach.
TYP MATERIAŁU SMART

IMPULS (INPUT)

EFEKT (OUTPUT)

TYP 1 – ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI
Termochromowy

różnica temperatury

zmiana właściwości optycznych

Fotochromowy

promieniowanie świetlne

zmiana właściwości optycznych

Mechanochromowy

deformacja

zmiana właściwości optycznych

Chemochromowy

substancja chemiczna

zmiana właściwości optycznych

Zawieszone cząsteczki
(SPD)
Ciekłe kryształy (LCD)
Mikrożaluzje
Elektrochromowy

napięcie elektryczne

zmiana właściwości optycznych

Gazochromowy

gaz

zmiana właściwości optycznych

Polimery przewodzące

zmiana natężenia światła

zmiana przewodnictwa
elektrycznego

Elastomery dielektryczne

napięcie elektryczne

zmiana kształtu

Z pamięcią kształtu

temperatura

zmiana kształtu

Elektroreologiczny

napięcie elektryczne

zmiana sztywności/lepkości

Magnetoreologiczny

napięcie elektryczne

zmiana sztywności/lepkości

Biologiczny z przemianą
fototermiczną

promieniowanie świetlne
temperatura

zmiana właściwości optycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Adington M., Schodek D, Smart Materials and Technologies. For the architecture and design professions, Oxford
2005.
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2.

Materiały smart reagujące pod wpływem działania napięcia elektrycznego

Poniżej omówiono grupę technologii tzw. szklenia switchable, tj. mającego
zdolność do zmiany swych właściwości optycznych w sposób regulowany. Ta
cecha odróżnia je od technologii starszej generacji, tj. szkieł o zmiennych parametrach optycznych, których przemiana zachodziła w sposób samoistny, bez
możliwości regulacji. Technologia ta, znana głównie z przemysłu optycznego
(szkło fotochromowe, termochromowe) nie znalazła szerszego zastosowania
w architekturze, głównie z powodu ograniczonej kontroli parametrów środowiska wizualnego i cieplnego w budynkach. Technologię szkieł switchable należy zatem traktować, jako kolejną generację szklenia o zmiennych właściwościach optycznych, ukierunkowanych głównie na udoskonalenie ich cech
w aspekcie użytkowym.
2.1.

Szklenie SPD (zawieszone cząsteczki)

Szklenie SPD reprezentuje technologię inteligentnych szyb elewacyjnych, która
znalazła stosunkowo szerokie, obok technologii szklenia elektrochromowego
i LCD, zastosowanie na rynku budowlanym (głównie na rynku amerykańskim
za sprawą firmy Research Frontiers). Szklenie SPD (suspended particle devices),
tj. szklenie z zawieszonymi cząsteczkami stanowi de facto układ dwóch szyb,
pomiędzy którymi umieszczona jest zawiesina cząstek. Cząstki te, gdy nie ma
ładunku elektrycznego, są losowo rozmieszczone pod różnym kątem do powierzchni szyby, co powoduje absorpcję promieni słonecznych i zaciemnienie
szyby. Po przyłożeniu ładunku elektrycznego ułożenie cząstek ulega uporządkowaniu i układają się one prostopadle do powierzchni szyby, przez co staje się
ona przezierna. Zmiana następuje praktycznie natychmiastowo – przemiana
fazowa trwa ok. 100‒200 ms 2.

Szklenie w fazie aktywnej jest przejrzyste i ma kolor neutralny. W fazie
biernej, ulega przyciemnieniu do stanu półprzejrzystego lub całkowicie nieprzejrzystego o zabarwieniu granatowym. Powoduje redukcję lub eliminację
kontaktu wzrokowego oraz zmianę natężenia światła dopływającego do wnętrza pomieszczenia. Dla podtrzymania stanu przejrzystego konieczne jest stałe
zasilanie prądem elektrycznym, co w aspekcie energetycznym uważane jest za
mankament tej technologii. Inną wadą jest dość słaba ochrona przeciwsłoneczna w warunkach bezpośredniej radiacji słonecznej.

2

Research Frontiers – materiały informacyjne.
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Rysunek 2. Budynek Indiana University w Bloomington z zastosowanie szklenia SPD na elewacjach.

Źródło: Research Frontiers – materiały informacyjne.
2.2.

Szklenie LCD (ciekłokrystaliczne)

Szklenie ciekłokrystaliczne, nazywane skrótowo LCD (liquid crystal devices)
również stanowi przykład technologii skomercjalizowanej na rynku budowlanym. W technologii szklenia elewacyjnego, pomiędzy dwiema szybami znajduje
się warstwa z ciekłymi kryształami, które po przyłożeniu napięcia z układu
rozrzuconych losowo cząstek przechodzą w układ uporządkowany.

W układzie cząstek uporządkowanych szkło staje się przezierne, po odcięciu dopływu prądu – wraca do wyglądu matowego. Przemiana fazowa trwa
kilka sekund i jest płynna 3.

Podobnie, jak w technologii szklenia SPD, utrzymanie przezierności szklenia wymaga zasilania elektrycznego. Szklenie wykorzystywane jest głównie
w sytuacjach, gdy wymagane jest odcięcie kontaktu wzrokowego z otoczeniem,
gdyż w fazie biernej tworzy typowo mleczno-białą nieprzezierną barierę.
Mahdavinejad M. Choosing Efficient Types of Smart Windows in Tropical Region Regarding to their Advantages and Productivities w: 2011 International Conference on Intelligent Building and Management Proc. of CSIT vol.5 (2011) IACSIT Press, Singapore,
2011.

3
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Z punktu widzenia estetycznego, największą zaletą tej technologii jest
możliwość uzyskiwania wielkoformatowych ruchomych grafik elewacyjnych,
jak na przykład w budynku Chanel w Tokio.

W aspekcie funkcjonalnym, poza wspomnianą zdolnością do tworzenia bariery
wzrokowej, szklenie LCD nie ma cech ochrony przeciwsłonecznej, powoduje
nieznaczną zmianę natężenia światła.
Rysunek 3. Budynek firmy Chanel w Tokio z fasadą ze szklenia LCD.

Źródło: Materiały własne.
2.3.

Szklenie elektrochromowe

Spośród dotychczas omówionych rozwiązań, technologia szklenia elektrochromowego jest najbardziej energooszczędna. Wynika to z zasady działania
zestawu szybowego, który składa się z dwóch warstw przezroczystych przewodników, elektrolitu, warstwy elektrochromowej (elektrody czynnej) oraz
magazynu jonów (elektrody biernej). Zmiana następuje wskutek przemieszczania się jonów pomiędzy elektrodami pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego. Odpływ jonów z warstwy elektrochromowej powoduje jej ściemnienie. Poprzez odwrócenie kierunków pola elektrycznego następuje powrót jonów do warstwy elektrochromowej, dzięki czemu staje się ona ponownie przejrzysta. Jako że elektrody przez jakiś czas pozostają naładowane, przyłożenie
napięcia jest wymagane jedynie podczas procesu przepływu jonów. W fazie
biernej szklenie pozostaje przezierne o barwie neutralnej lub lekko żółtawej.
W fazie czynnej zabarwia się najczęściej na kolor granatowy, niebieski, a także
brąz i czerń. Dostępna paleta barw jest większa, co na ryku architektonicznym
stanowi przewagę nad szkleniem SPD. Minusem jest wysoki koszt produktu
wynikający ze złożonej jego struktury 4.

4

Marchwiński J., Szklenie elektrochromatyczne w budownictwie w: Świat Szkła 3/2007.
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Szklenie zapewnia kontakt wzrokowy w obu fazach, cechuje się najlepszymi w stosunku do omówionych technologii własnościami ochrony przeciwsłonecznej. Nie jest ona na ogół wystarczająca jedynie w warunkach intensywnej insolacji, niemniej badania wykazują wzrost energooszczędności budynków
w stosunku do obiektów wyposażonych w szyby low-e 5.
Charakterystyczną cechą jest bardzo długi czas przemiany fazowej (ponad
10 minut), co przy dynamicznie zmieniających się warunków zewnętrznych,
może powodować dyskomfort wizualny i termiczny dla użytkowników pomieszczeń 6.

Rysunek 4. Budynek salonu samochodowego z zewnętrzną ścianą kurtynową
wyposażoną w szklenie elektrochromowe (z lewej – faza bierna; z prawej – faza
czynna).

Źródło: Mahdavinejad M. Choosing Efficient Types of Smart Windows in Tropical
Region Regarding to their Advantages and Productivities w: 2011 International
Conference on Intelligent Building and Management Proc. of CSIT vol. 5 (2011)
IACSIT Press, Singapore, 2011.
2.4.

Szklenie z technologią mikrożaluzji (micro-blinds)

Obiecującym rozwiązaniem szkieł o kontrolowanej zmienności parametrów
optycznych są szyby w technologii micro-blinds. Szyba z przezroczystej staje
się zaciemniona lub niemal nieprzezierna, jednak zmiana ta nie zachodzi
w strukturze materiałowej szkła, jak w rozwiązaniach powyżej. Powierzchnia
szkła pokryta jest warstwą mikrożaluzji w postaci folii metalowej z wyciętymi
blaszkami, które zwijają się i w tym stanie są niewidoczne dla oka. Po przyłożeniu napięcia, blaszki rozwijają się, a szklenie redukuje lub całkowicie eliminuje
kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zależy to od budowy szklenia, tj. gęstości na-

Mahdavinejad M. Choosing…, op.cit.
Marchwiński J., Architectural evaluation of switchable glazing technologies as sun protection measure w: Proceedings - Solar World Congress, Cancun 2013.

5
6
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łożenia blaszek (mikrożaluzji). Przemiana fazowa jest natychmiastowa, trwa
kilka milisekund. Powoduje zmianę natężenia światła. Wpływ na ochronę przeciwsłoneczną oraz energooszczędność budynku nie został jeszcze dokładnie
rozpoznany, niemniej zakłada się, że ochrona przeciw przegrzewaniu będzie
relatywnie wysoka z uwagi na fakt, iż szkło chroni przed promieniami słonecznymi przez refleksję a nie absorbcję 7. System opatentowany został w National
Research Council w Kanadzie i jest w fazie badań. Zakłada się, że będzie tańszy
niż inne rozwiązania o podobnych właściwościach optycznych, także wymienione powyżej. Teoretycznie istnieje nieograniczona paleta barw.
Rysunek 5. Próbki szklenia micro-blinds z fazie aktywnej (po lewej) i biernej
(po prawej).

Źródło: <https://www.youtube.com/watch?v=RqwL2egaqYY>; dostęp dnia
15.06.2017.
3.

Materiały smart reagujące pod wpływem działania gazu

Zastąpienie prądu eklektycznego gazem, jako impulsem do zmiany właściwości
materiałowych, stanowi krok w kierunku uproszczenia budowy materiałów
smart oraz ich energooszczędności. Szklenie gazochromowe reprezentujące tę
technologię bazuje na doświadczeniach zdobytych na szkleniu elektrochromowym – obie technologie są badane i optymalizowane w Instytucie Fraunhofera
we Freiburgu.

W technologii szklenia gazochromowego o zabarwieniu decyduje aktywny
gaz – rozcieńczony wodór przepływający przez pustkę między warstwami zestawu szybowego. Gaz ten reaguje z powłoką aktywną – najczęściej z WO3 zabarwiając ją. Rozjaśnienie z kolei powodowane jest przez dostarczenie tlenu 8.
Zachowanie i wygląd szklenia gazochromowego są zbliżone do elektrochromowego. W fazie biernej szklenie jest kolorystycznie neutralne i przejrzyste. W fazie czynnej przybiera przyciemnioną barwę granatową (nieco inny
odcień niż szklenie elektrochromowe). Kontakt wzrokowy jest możliwy rów-

7 Lamontagne B., The next generation of switchable glass : the Micro-Blinds w: Glass Performance 2009.
8 Marchwiński J., Szklenie gazochromatyczne w architekturze w: Świat Szkła 6/2007.

199

nież w fazie aktywnej, następuje zmiana natężenia światła. Porównując omawianą technologię z pokrewną technologią szklenia elektrochromowego, zaletą
jest krótszy czas przemiany fazowej (niemniej nadal długi – tj. trwający kilka
minut), wadą zaś nieco gorsze właściwości ochrony przeciwsłonecznej9.

Rysunek 6. Budynek Insytutu Fraunhofera we Freiburgu z zastosowaniem
okien w technologii szklenia gazochromowego (po prawej u góry – okna w fazie
biernej; po prawej u dołu – okna w fazie czynnej.

Źródło: materiały własne.
4.

Materiały z pamięcią kształtu

Mianem materiałów z pamięcią kształtu (shape memory) określa się materiały,
które reagują na określony czynnik poprzez zmianę kształtu lub wymiarów lub
obu tych czynników jednocześnie. Po zaprzestaniu działania czynnika materiał
wraca do formy wyjściowej. Rolę czynnika wyzwalającego zmianę może pełnić
światło, temperatura, ciśnienie, energia elektryczna, pole magnetyczne lub środowisko chemiczne. Za najbardziej interesujące z punktu widzenia zastosowania w budownictwie uważa się materiały reagujące na zmianę temperatury
(termostryktywne) oraz na energię elektryczną (elektrostryktywne, piezoelektryczne) 10.
Materiały typu shape memory znajdują zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu, ich cechy są szczególnie cenne w zastosowaniach medycznych np.
Platzer W.J., Handbook for the Use of Switchable Façade Technology, Freiburg 2003,
Ritter A., Smart…op.cit.
10 Adington M., Schodek D, Smart Materials and Technologies. For the architecture and
design professions, Oxford 2005, Zielonko-Jung K., Marchwiński J., Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej, Warszawa 2012.
9
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jako stendy rozszerzające się po wszczepieniu pod wpływem ciepła ciała ludzkiego. Na razie próby zastosowań architektonicznych mają charakter eksperymentalny.

Interesującą koncepcję wykorzystania omawianego typu materiału, jako
rozwiązania elewacyjnej ochrony przeciwsłonecznej stworzyła Bára Finnsdottir we współpraca z Instytutem Fraunhofera. Szklana elewacja została pokryta
zespołem elementów przypominających mikro parasolki. Elementy te wykonane zostały z materiału zacieniającego oraz stelaża (kabli). Stelaż zbudowany
jest z materiału z pamięcią kształtu typu termostryktywnego – stopu niklu
i tytanu – w wysokiej temperaturze „ustawiony” na otwarcie blokuje dopływ
promieni słonecznych do wnętrza. W nocy lub po ustaniu operacji słonecznej,
„parasolki” zamykają się, powodując przejrzystość szklanej ściany. System powraca do oryginalnego stanu w warunkach oddziaływania ciepła słonecznego.

Uważa się, że rozwiązanie może nadawać się zarówno do nowych jak
i modernizowanych budynków, jako element nakładany na okno lub wewnątrz
zestawów okiennych (w przestrzeni międzyszybowej). System niesie też duże
możliwości kształtowania estetycznego – z punktu widzenia technologicznego
możliwe jest uzyskiwanie różnych kształtów i wielkości elementów zacieniających. Wydaje się, że nie ma też poważniejszych ograniczeń kolorystycznych,
fakturowych i innych dotyczących cech plastyczno-malarskich (m.in. dot. stopnia przezierności) 11.
Rysunek 7. Koncepcja „ruchomych parasolek” autorstwa B.Finnsdottir.

Źródło: <http://newatlas.com/sunlight-blocking-facade/36946/>; dostęp dnia
15.06.2017.

11

<http://newatlas.com/sunlight-blocking-facade/36946/>; dostęp 15.06.2017.

201

5.

Materiały biologiczne z przemianą fototermiczną

Jednym z kierunków poszukiwań w obszarze rozwiązań inteligentnych w architekturze jest wykorzystanie organizmów żywych. Kierunek ten wpisuje się
w koncepcję architektury proekologicznej, a w szerszym rozumieniu – zrównoważonego rozwoju.

Interesujące rozwiązanie stworzono w eksperymentalnym budynku
mieszkalnym BIQ w Hamburgu (proj. Spitterwerk, Strategic Science Consult,
ARUP i Colt International). Budynek wyposażono w pionowe ekrany przeciwsłoneczne wypełnione algami. Ekrany w formie pionowych, wielkoformatowych zewnętrznych żaluzji, chronią algi przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, umożliwiając im optymalny wzrost. Jednocześnie pochłaniają
energię promieniowania słonecznego. Bioreaktory umiejscowione w fasadzie
budynku akumulują ciepło wytwarzane przez algi w procesie fotosyntezy i zamieniają je w energię. W bioreaktorach tworzy się biomasa, która wykorzystana zostaje do zasilania budynku. Rozwiązanie to łączy dwie cechy materiałów
smart (por. rys.1) . Po pierwsze rozwój alg powoduje zmianę właściwości –
w tym przypadku cech optycznych ekranów, po drugie ekrany te są rodzajem
kolektora słonecznego w sposób pośredni przekształcającego energię promieniowania słonecznego na energię cieplną. Rozwój alg i rezultacie zachowanie
się paneli, zależy od dostaczanego CO2 we wpompowywanym powietrzu i substancji odżywczych.
Uważa się, że biomasa z wodorostów może stanowić obiecujące paliwo
przyszłości, jako że już wykazuje większą efektywność niż rzepak, ma też większe zdolności regeneracji 12.

Zielonko-Jung K., Marchwiński J., Łączenie…,op.cit, <http://www.biodieselmaga
zine.com/articles/9093/worlds-first-algae-house-produces-green-energy-at-ibahamburg>; dostęp 15.06.2017, < http://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects
/the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-materialhouses/biq/projekt/biq.html> dostęp 15.06.2017.
12
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Rysunek 8. Budynek BIQ w Hamburgu wraz z detalem paneli wypełnionych
materiałem biologicznym (algami).

Źródło: <http://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibi
tion-within-the-building-exhibition/smart-material-houses/biq/projekt/biq.
html >; dostęp 15.06.2017.
Wnioski

Wspólną cechą omówionych technologii jest zdolność do zmienności swych
parametrów w odpowiedzi na zaistniałe niekorzystne warunki zewnętrzne,
a w przypadku materiału biologicznego – dodatkowo generowanie energii.
Mimo to, opisane rozwiązania wykazują zróżnicowane właściwości estetyczne,
użytkowe i energetyczne. Ich zastosowanie, zatem wymaga analizy potrzeb
architektonicznych i użytkowych rozpatrywanych dla każdego budynku
z osobna, tj. biorąc pod uwagę np. specyfikę wymagań funkcjonalno-użytkowych, wpływ na estetykę obiektu, uwarunkowania lokalizacyjne. W poniższej
tabeli dokonano ogólnego podsumowania omówionych materiałów typu smart
w odniesieniu do ich zastosowań pod kątem estetycznym, użytkowym i energetycznym. Podjęto próbę oszacowania ich wpływu na powyższe cechy budynku.
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Tabela 2. Oszacowanie wpływu materiałów smart o zmiennych właściwościach pod kątem właściwości estetycznych, użytkowych i energetycznych
w budynku.
TYP MATERIAŁU
SMART

Szklenie SPD

Cechy estetyczne

Cechy użytkowe

Cechy energetyczne

Ochrona przeciwsłoneczna, (choć ograniczona).

Wpływ na zmniejszenie potrzeb klimatyzacji mechanicznej.

Ochrona przed nadmiernym oświetleniem naturalnym,
efektem olśnienia.
Bariera wizualna.

Szklenie w fazie
ściemnienia wymaga
stałego zasilania elektrycznego.

Duży potencjał estetyczny- możliwość
tworzenia wielkopowierzchniowych
dynamicznych elewacji o zmiennym obrazie (np. szklana elewacja w roli bilbordu).

Bariera wizualna.
Brak ochrony przeciwsłonecznej.

Szklenie w fazie
ściemnienia wymaga
stałego zasilania elektrycznego.

Nieznaczna zmiana
natężenia światła
naturalnego.

Brak wpływu na energooszczędność budynku.

Wpływ nieznany,
choć duży potencjał
w tworzeniu zróżnicowanych kolorystycznie i fakturowo
elewacji, choć mniejszy niż przy szkleniu
LCD.

Jak szklenie SPD.
Prawdopodobnie
lepsze właściwości
ochrony przeciwsłonecznej (brak dostępnych badań).

Potencjalny wpływ na
zmniejszenie potrzeb
klimatyzacji mechaniczne (brak dostępnych badań).

Ograniczona paleta
barw.
Wpływ na funkcję
estetyczną budynku
ograniczony, podobny
do tradycyjnego
szklenia przeciwsłonecznego.
Przy wielkopowierzchniowych
ścianach elewacyjnych duży potencjał
uzyskiwania efektu
zmienności obrazu
elewacji (przeziernanieprzezierna).

Szklenie LCD

Szklenie z mikrożaluzjami

Bariera wizualna

W przypadku tradycyjnych okien –wpływ
ograniczony.
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TYP MATERIAŁU
SMART
Szklenie elektrochromowe

Cechy estetyczne

Cechy użytkowe

Cechy energetyczne

Coraz większa paleta
kolorystyczna zwiększa możliwości uzyskiwania interesujących efektów plastyczno-malarskich na
elewacji.

Ochrona przeciwsłoneczna i przed nadmiarem światła naturalnego – w niektórych pomieszczeniach
ograniczona z uwagi
na długi czas przemiany fazowej.

Wpływ na zmniejszenie potrzeb klimatyzacji mechanicznej.

Przy wielkopowierzchniowych
ścianach elewacyjnych duży potencjał
uzyskiwania efektu
zmienności obrazu
elewacji (przeziernanieprzezierna).

Zmiana właściwości
optycznych wymaga
zasilania elektrycznego

Nie stanowi pełnej
bariery wizualnej.

W przypadku tradycyjnych okien –wpływ
ograniczony.
Szklenie gazochromowe

Na obecnym rozwoju,
wpływ analogiczny do
szklenia SPD.

Wpływ na zmniejszenie potrzeb klimatyzacji mechanicznej.
Zmiana właściwości
optycznych nie wymaga zasilania elektrycznego.

Materiały z pamięcią kształtu

Wpływ nieznany, lecz
potencjalnie bardzo
duży na cechy malarskie elewacji jak i jej
postać przestrzenną
(efekt 3d jako zewnętrzny system
przeciwsłoneczny).
Mobilność elewacji.

Brak informacji.
Potencjalnie skuteczna ochrona przeciwsłoneczna, łącząca
cechy żaluzji i rolet
zewnętrznych.
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Potencjalny wpływ na
zmniejszenie potrzeb
klimatyzacji mechanicznej.
Zmiana kształtu nie
wymaga zasilania elektrycznego.

TYP MATERIAŁU
SMART
Materiał biologiczny z wykorzystaniem konwersji
fototermicznej

Cechy estetyczne
Zieleń, jako typowa
barwa odzwierciedlająca specyfikę rozwiązania (materiał biologiczny-glony) – silny
przekaz semiotyczny
o proekologicznym
(„zielonym”) charakterze budynku.
Wpływ na postać
przestrzenną i mobilność elewacji

Cechy użytkowe
Ochrona przeciwsłoneczna.
Ochrona przed nadmiernym oświetleniem naturalnym,
efektem olśnienia.

Cechy energetyczne
Wpływ na zmniejszenie potrzeb klimatyzacji mechanicznej.
Darmowa energia
cieplna ze źródeł odnawialnych.

Prawdopodobna
zmiana zabarwienia
światła naturalnego
(brak informacji).
Ograniczona regulacja
właściwości optycznych

Źródło: opracowanie własne.

Omówione technologie wpisują się w poszukiwania idealnego modelu
ściany elewacyjnej, jako przegrody interaktywnej, reagującej na zmieniające się
warunki, zarówno zewnętrzne jak i związane z użytkowaniem budynku, przegrody dopasowanej do szeroko rozumianych potrzeb użytkownika (również
estetycznych i psychologicznych). Obserwuje się tendencję do zwielokrotniania
zdolności materiału w zakresie kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego, energooszczędności budynku, jego cech estetycznych i ekologicznych. Jednocześnie dąży się do upraszczania jego budowy. Realizacja tych przeciwstawnych celów wydaje się największym wyzwaniem inżynierii materiałowej w obszarze technologii materiałów typu smart w najbliższych latach. Pozwoli ona na ich upowszechnienie i w konsekwencji poprawę jakości budynków oraz wzbogacenie języka współczesnej architektury.
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Streszczenie
W artykule omówiono nowoczesne technologie materiałowe przeznaczone na
elewacje budynków. Nacisk położono na aspekt estetyczny , użytkowy i energetyczny. W sposób ogólnikowy wyjaśniono zasady działania omawianych technologii oraz ich cechy mające wpłwy na architekturę budynków.

W rozdziale 2. omówiono technologię szklenia switchable, tj. szkło SPD,
LCD, elektrochromowe i z technologią mikro żaluzji. Wspólną cechą tych rozwiązań jest reagowanie na przyłożone napięcie. W następnych rozdziałach
(3-5.) opisano odpowiednio szklenie gazochromowe, materiały z pamięcią
kształtu i biologiczne z przemianą fototermiczną. Rozdzial ostatni stanowi zestawienie porównawcze powyższych rozwiązań w aspekcie ich cech estetycznych, użytkowych i energetycznych.
Summary

The paper discusses the modern material technologies intended for the facades
of buildings. Emphasis has been put on the aesthetic, utility and energy aspects.
The paper vaguely explains the principle of how these technologies work and
describes their features having impact on the architecture of the buildings.

In chapter 2, switchable glazing technologies, i.e.:SPD, LCD, electrochromic
and micro-blind glass have been analysed. Their common feature is ability to
react under influence of voltage. Another chapters (3-5) include description of
gasochromic glazing technology, shape memory materials and biothermic materials respectively. In the last chapter all these technologies have been compared in terms of their aesthetic, functional and energetic features.
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