
 

 

 موارد مصرف پلی کربنات

ای سخت و شبیه به شیشه است. این پلی کربنات ماده)Provide polycarbonate services:(موارد مصرف پلی کربنات

ماده جزء پلیمرهای ترمو پالستیک است و از استحکام باال و طول عمر زیادی برخوردار است. به همین دلیل از این ماده 

شود تا میزان کارایی محصوالت افزایش ده میجای موادی همچون شیشه، پالستیک، آلومینیوم و... استفادر صنایع مختلف به

باشد. شود و موارد مصرف آن بسیار متنوع میهای مختلفی ساخته میهای رنگی در اندازهصورت ورقهیابد. پلی کربنات به

 .آشنا نماییم موارد مصرف پلی کربنات در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع پلی کربنات و

 انواع پلی کربنات

شود. ها در صنایع مختلفی استفاده میشود. از این ورقههای مختلف ساخته میهایی در اندازهصورت ورقهبه پلی کربنات

هایی همچون تک جداره، دوجداره و چند جداره هستند که میزان استحکام مدل دوجداره و ای مدلهای پلی کربنات دارورقه

 .های تک جداره استچند جداره بیشتر از مدل

توان با توجه به نوع باشد که میمتر میمیلی 12و  10، 8، 6، 4های پلی کربنات با توجه به جداره آن میزان ضخامت ورقه

شوند. های تک جداره و چند جداره در دو نوع شفاف و مات عرضه میها را انتخاب کرد. تمامی مدلاستفاده یکی از آن

 :اند ازبرخی از انواع ورقه پلی کربنات عبارت

 پلی کربنات تخت (FLAT): ز آن در های پلی کربنات، پلی کربنات تخت است که اترین ورقهیکی از پراستفاده

شود. این نوع پلی کربنات دارای مزایای زیادی همچون مقاوم در برابر ضربه، ضد های مختلفی استفاده میمکان

تر مانند باشد. پلی کربنات تخت دارای انواع جزئیپذیری باال و ... می، عایق حرارتی، شکلUV حریق، ضد اشعه

شوند. ورقه مشجر شبیه های مختلف تولید میها و رنگندازهورقه مشجر و ورقه موجدار یا کاروگیت است که در ا

گیرد. ورقه هایی که به نور زیادی نیاز دارند مورداستفاده قرار میهای پانچ شده است و برای مکانبه ورقه

های مختلفی توان برای محیطشود و ظاهری زیبا دارد از این ورقه میشکل ساخته می S صورتموجدار نیز به

 .های تاکسی و اتوبوس استفاده کردد سایبان ایستگاهمانن

 پلی کربنات چند جداره (Hollow): های تخت است و در مدل دوجداره و تر از ورقهها مستحکمساختار این ورقه

های چند جداره نیز توان برای ورقههای تخت ذکر شد میشوند. تمامی مزایایی که برای ورقهسه جداره تولید می

 .شودد. این مدل نیز در دورنگ شفاف و مات عرضه مینام بر

، نصب سریع و آسان، قابلیت  UVدارای مزایای زیادی همچون ضدضربه بودن، ضد اشعه های پلی کربناتورقه تمامی

جای مواد دیگر .. هستند؛ و به همین دلیل استفاده از آن در صنایع مختلف بهپذیری باال، عایق صوتی و حرارتی و .شکل

 .بهتر خواهد بود

 موارد مصرف پلی کربنات

ترین موارد شود. برخی از مهمه میبسیار گسترده است و در صنایع مختلفی از این ماده استفاد موارد مصرف پلی کربنات

 :اند ازمصرف پلی کربنات عبارت

 شود، در صنایع که استحکام این ماده بسیار زیاد است و نشکن محسوب میصنایع دارویی و غذایی: ازآنجایی

 .شودبندی برخی از داروها، مواد غذایی و مواد بهداشتی از این ماده استفاده میدارویی برای بسته

 های طبی و ات بیمارستانی: از پلی کربنات در ساخت لوازم آندوسکوپی و دیالیز و همچنین ساخت عینکتجهیز

توان از آن راحتی میشود؛ چراکه این ماده در برابر اشعه ماوراءبنفش مقاوم است و بهآفتابی نیز استفاده می

 .استفاده کرد

https://iranpcs.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://www.thepolycarbonatestore.co.uk/services
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/prices-of-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/polycarbonate-pipe-with-steel-pipe/


 

 

 ها نیز برای هدر رما عایق مناسبی هستند در بیشتر گلخانههای پلی کربنات در برابر گها: ازآنجاکه ورقهگلخانه

 .شودنرفتن انرژی از این نوع ورقه استفاده می

 های اتوبوس، های عمومی مانند ایستگاهدر مکان موارد استفاده پلی کربنات تجهیزات اماکن عمومی: از دیگر

عنوان سایبان ها بیشتر از پلی کربنات بهها و... است. در این مکانها، ورزشگاههای عابر پیاده، بیمارستانپل

 .صورت تخت یا خمیده به کار بردآن را بهتوان شود و میاستفاده می

 باشد. از این ماده برای ساخت خودروسازی: یکی دیگر از موارد مصرف پلی کربنات در صنعت خودروسازی می

ای زیبا دارد و شود. این ماده جلوهها، سپرها و... استفاده میوسایل تزئینی داخل ماشین، داشبوردها، چراغ

 .شودوفور از آن استفاده مییر مواد است به همین دلیل در خودروسازی نیز بهاستحکام آن بیشتر از سا

 باشد. از این ماده برای صنایع کامپیوتری: یکی دیگر از موارد مصرف پلی کربنات در صنایع کامپیوتری می

 .شودها و تزئینات کامپیوترها نیز استفاده میهای فشرده و پوششساخت دیسک

 شود. از این های پلی کربنات استفاده میبندی از ورقهسازی نیز برای عایقصنعت ساختمانسازی: در ساختمان

 .شودجای شیشه نیز استفاده میها حتی بهماده در بیشتر ساختمان

 های ضدگلوله برای هواپیماهای جنگی و تجهیزات نظامی نیز صنایع نظامی: از پلی کربنات در ساخت شیشه

 .شوداستفاده می

 های ها و دربت کرکره و درب اتوماتیک: یکی دیگر از موارد مصرف پلی کربنات، استفاده از آن در کرکرهساخ

ترین کرکره های آلومینیومی پراستفادهها بسیار متداول شده است و بعد از کرکرهبرقی است. استفاده از این کرکره

 .شوددر ایران محسوب می

 قیمت پلی کربنات

های آلومینیومی های دیگری همچون ورقهی کربنات با توجه به مزایای زیادی که دارد بیشتر از ورقههای پلقیمت ورقه

پلی کربنات قیمت ثابتی در نظر گرفت؛ چراکه میزان قیمت نهایی پلی کربنات  های ورقهتوان برای تمامی مدلاست؛ اما نمی

 :ند ازابه عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت

 باشد. هراندازه طول و عرض پلی کربنات بیشتر ترین عامل در تعیین قیمت آن میاندازه ورقه: ابعاد ورقه، مهم

 .یابدباشد، میزان قیمت آن نیز افزایش می

 کاررفته در ورقه در میزان قیمت بندی متفاوتی هستند. نوع رنگ بههای پلی کربنات دارای رنگرنگ ورقه: ورقه

 .رگذار استآن تأثی

 باشد. متر میمیلی 12تا  4های پلی کربنات از طور که گفته شد میزان ضخامت ورقهضخامت پلی کربنات: همان

 .یابد و درنتیجه میزان قیمت آن نیز بیشتر استهراندازه ضخامت ورقه بیشتر باشد استحکام آن افزایش می

 های مختلفی همچون تخت و چند جداره طور که گفته شد ورقه پلی کربنات دارای مدلمدل پلی کربنات: همان

 .باشدهستند، معموالً قیمت مدل چند جداره بیشتر می

 های پلی کربنات از گارانتی یکسانی برخوردار نیستند، هراندازه میزان گارانتی و میزان گارانتی: تمامی ورقه

 .یابدفروش محصول بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می خدمات پس از

 فروش پلی کربنات

رسانند؛ اما اگر قصد خرید پلی کربنات را دارید ما به های پلی کربنات را به فروش میهای مختلفی ورقهها و سایتفروشگاه

های ورقه پلی کننده تمامی مدلشرکت عرضهبان گستر قائم انجام دهید این کنیم خرید خود را از شرکت دیدهشما پیشنهاد می

نمایند و محصوالت خود را با گارانتی ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این ورقهکربنات می

باشد و کار نصب ورقه را در کمترین های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیعرضه می

 .دهدبا بهترین متد روز انجام میزمان و 

https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85/


 

 

 

 


