
 کاربرد پلی کربنات

های شفاف است و جزء پلیمرهای ترین مادهپلی کربنات یکی از سخت)Polycarbonate program:(کاربرد پلی کربنات

که به فوالد پالستیکی شهرت یافته طوریها نیز مقاوم است بهباشد. این ماده در برابر شدیدترین ضربهترموپالستیک می

های زیادی است شود. این ماده دارای مزایا و خاصیتهای پلی کربنات استفاده میاست. امروزه در صنایع مختلفی از ورقه

سازی بیشترین استفاده را دارد؛ البته در کنار این مزایا دارای معایبی نیز و به علت دارا بودن همین مزایا در ساختمان

آشنا نماییم و مزایا  کاربرد پلی کربنات ها اشاره خواهد شد. در این مطلب قصد داریم شمارا باباشد که در این مطلب به آنمی

 .و معایب آن را معرفی کنیم

 انواع کاربرد پلی کربنات

شود. در ها در صنایع خاصی استفاده میهای مختلفی هستند. از هرکدام از ورقهها و مدلهای پلی کربنات دارای رنگورقه

شوند. میزان مقاومت و استحکام مدل دوجداره های پلی کربنات به تک جداره و دوجداره تقسیم میکلی ورقهبندی یک تقسیم

، 6، 4های پلی کربنات شوند. میزان ضخامت ورقههای چند جداره نیز تولید میها ورقهبیشتر است. البته در برخی از مدل

های تک جداره و ها را انتخاب کرد. تمامی مدلنوع استفاده یکی از آن توان با توجه بهباشد که میمتر میمیلی 12و  10، 8

 :اند ازشوند. برخی از انواع ورقه پلی کربنات عبارتچند جداره در دو نوع شفاف و مات عرضه می

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

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

تر پذیری باال و ... را نام برد. پلی کربنات تخت دارای انواع جزئی، عایق حرارتی، شکلUV حریق، ضد اشعه

 .شوندهای مختلف تولید میها و رنگجدار یا کاروگیت است که در اندازهمانند ورقه مشجر و ورقه مو

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

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

 .شودنام برد. این مدل نیز در دورنگ شفاف و مات عرضه می

 مزایای کاربرد پلی کربنات

 :اند ازهای پلی کربنات دارای مزایای زیادی هستند، برخی از این مزایا عبارتورقه

 هرت دارندهای نشکن شها نیز مقاوم هستند و به ورقهها در برابر شدیدترین ضربهضدضربه بودن: این ورقه. 

 ضد اشعه UV: کند اما در دهد و از تاریکی محیط جلوگیری میورقه پلی کربنات بااینکه نور را از خود عبور می

 .ها نخواهد شدبرابر اشعه ماوراءبنفش بسیار مقاوم است و نور خورشید باعث تغییر رنگ این ورقه

  ای نسوز در برابر آتش مقاوم است و ورقهضد حریق: یکی دیگر از مزایای ورقه پلی کربنات این است که

 .شودمحسوب می

 باشدهای پلی کربنات بسیار سبک است به همین دلیل نصب آن راحت مینصب سریع: وزن ورقه. 

 صورت خمیده نصب شود، ها باید بهها بسیار باالست و در اماکنی که ورقهپذیری: انعطاف این ورقهقابلیت شکل

 .را خم کرد راحتی ورقهتوان بهمی

 باشندکنند و در برابر گرما عایق مناسبی میها از تلف شدن انرژی جلوگیری میعایق حرارتی: این ورقه. 

 معایب کاربرد پلی کربنات

ها نیز مانند سایر موادی که در صنایع مختلف های پلی کربنات دارای مزایای زیادی است اما این ورقهبااینکه ورقه

 .باشد. البته این معایب در برابر مزایای آن ناچیز استگیرد، دارای معایبی نیز مییمورداستفاده قرار م
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 :اند ازمعایب ورقه پلی کربنات عبارت

 ها در برابر گرما عایق مناسبی هستند به همین دلیل معموالً در طور که گفته شد این ورقهگرم کردن محیط: همان

 .کنندهای گرم محیط را خیلی گرم میفصل

 سوزی، حریق را از باشد. بااینکه هنگام آتشدودزا بودن: یکی دیگر از معایب پلی کربنات این است که دودزا می

 .کنددهد اما دود زیادی در محیط ایجاد میخود عبور نمی

 کاربرد پلی کربنات

 کاربردهای پلی کربنات طورکلی برخی ازشود. بهها و صنایع مختلفی استفاده میاز پلی کربنات در مکان

 :اند ازعبارت

o شود و در بسیاری از ها استفاده میبندی از این ورقهسازی برای عایقسازی: در ساختمانساختمان

 .مر آن افزایش یابدشود تا طول عهایی که به شیشه نیاز دارد از ورقه پلی کربنات استفاده میمکان

o ها و ساخت کرکره و درب اتوماتیک: یکی دیگر از کاربردهای پلی کربنات، استفاده از آن در کرکره

های آلومینیومی ها بسیار متداول شده است و بعد از کرکرههای برقی است. استفاده از این کرکرهدرب

 .شودترین کرکره در ایران محسوب میپراستفاده

o باشد. برای ساخت در صنایع خودروسازی می کاربردهای پلی کربنات خودروسازی: یکی دیگر از

 .شودها و داشبورد از پلی کربنات استفاده میها مانند چراغنقطعات داخلی و تزئینی ماشی

o های عابر های اتوبوس، پلهای عمومی مانند ایستگاهدر مکان کاربرد پلی کربنات اماکن عمومی: از دیگر

عنوان سایبان استفاده ها بیشتر از پلی کربنات بها و... است. در این مکانهها، ورزشگاهپیاده، بیمارستان

 .صورت تخت یا خمیده به کار بردتوان آن را بهشود و میمی

o ها نیز برای هدر های پلی کربنات در برابر گرما عایق مناسبی هستند در گلخانهها: ازآنجاکه ورقهگلخانه

 .شودفاده مینرفتن انرژی از این نوع ورقه است

 قیمت کاربرد پلی کربنات

ها توان برای تمامی ورقهباشد؛ اما نمیهای پلی کربنات با توجه به مزایای زیادی که دارد مناسب میقیمت ورقه

قیمت ثابتی در نظر گرفت؛ چراکه میزان قیمت نهایی پلی کربنات به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این 

 :اند ازعوامل عبارت

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

 .یابدبیشتر باشد، میزان قیمت آن نیز افزایش می

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

 .است میزان قیمت آن تأثیرگذار

o متر میلی 12تا  4های پلی کربنات از طور که گفته شد میزان ضخامت ورقهضخامت پلی کربنات: همان

یابد و درنتیجه میزان قیمت آن نیز باشد. هراندازه ضخامت ورقه بیشتر باشد استحکام آن افزایش میمی

 .بیشتر است

o های مختلفی همچون تخت و چند ای مدلطور که گفته شد ورقه پلی کربنات دارمدل پلی کربنات: همان

 .باشدجداره هستند، معموالً قیمت مدل چند جداره بیشتر می

o های پلی کربنات از گارانتی یکسان برخوردار نیستند، هراندازه میزان میزان گارانتی: تمامی ورقه

 .یابدگارانتی و خدمات پس از فروش محصول بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می

 و نصب کاربرد پلی کربنات فروش
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های پلی کربنات را خریداری نمایید؛ اما اگر قصد های مختلفی ورقهها و سایتتوانید از فروشگاهشما می

بان گستر قائم انجام کنیم خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می پلی کربنات خرید

ها از مواد باشد و در ساخت این ورقههای ورقه پلی کربنات میکننده تمامی مدلدهید این شرکت عرضه

کند؛ همچنین این شرکت نمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میرغوب و باکیفیت استفاده میم

باشد و کار نصب ورقه را در کمترین زمان و با بهترین های نصب در سراسر ایران میدارای نمایندگی

 .دهدمتد روز انجام می

o بگیرید تماس برای ثبت سفارش و اطالعات بیشتر 
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