
Poliwęglan

Poliwęglan jest termoplastycznym materiałem z grupy polimerów z grupy poliestrów, które są
formalnie estrami kwasu węglowego. Formuje się go poprzez wtrysk i wytłaczanie na gorąco.
Zaliczany jest do światło-przepuszczalnych materiałów budowlanych, który łączy w sobie
bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną, przepuszczalność światła, lekkość i odporność
termiczną. Jego twardość i odporność na ściskanie jest zbliżona do aluminium.

  

Metodą otrzymywania płyt poliwęglanowych komorowych jak i płyt poliwęglanowych litych jest
ekstruzja z granulatu poliwęglanowego. Akryl, którym pokryty jest poliwęglan ma na celu
uodpornienie powierzchni narażonej na działanie promieniowania UV, dlatego też płyty
poliwęglanowe stosowane jako ekrany akustyczne przy autostradach posiadają oznaczenie, że
są pokryte akrylem obustronnie. Oznaczenia zamieszczane na foliach ochronnych płyt
poliwęglanowych są niezmiernie istotne, szczególnie w momencie montażu, gdyż odwrócenie
płyt i odwrotne zamontowanie powoduje jej szybkie i nieodwracalne niszczenie. Płyty
poliwęglanowe powinny być równie? osadzane w odpowiednich profilach: aluminiowych lub z
tworzyw sztucznych. Zadaszenia i daszki z poliwęglanu nie wymagają masywnej konstrukcji jak
zadaszenia ze szkła, które to najczęściej powodowałyby wzrost kosztów. Bezwzględnie należy
unikać uszczelek lub szczeliw, które mogłyby wejść w reakcję chemiczną z poliwęglanem,
dlatego zaleca się by poliwęglan komorowy spoczywał na uszczelkach EPDM. Nie powinny
bezpośrednio stykać się ze stalą, dopuszcza się jednak styczność z konstrukcją drewnianą.
Gięcie płyt powinno być wykonywane na zimno wedle indywidualnych wartości każdego
materiału, podawanej przez producenta, pamiętając jednak, że maksymalne wygięcie nie
powinno być mniejsze niż 175 grubości płyty. niezastosowanie się do tych wytycznych i
wygięcie materiału w ciaśniejszym promieniu doprowadzi do zniszczenia i utraty gwarancji
producenta.

  

Zakres temperatur, w którym poliwęglan zachowuje swoje właściwości eksploatacyjne, jest
bardzo szeroki: od -40C do +130C przy obciążeniu termicznym krótkotrwałym i od -30C do
+110C przy obciążeniu długotrwałym. - Współczynnik przenikania płyt poliwęglanowych
komorowych wynosi od K=3,9 do K = 1,4 i maleje wraz ze wzrostem grubości i większej ilości
komór. Odwrotnie do przepuszczalności, która maleje wraz ze wzrostem grubości płyt, dlatego
np. poliwęglan w kolorze "kryształ" (bezbarwny) posiada przepuszczalność światła w granicach
od 64% do 82%. Zarówno poliwęglan lity jak i poliwęglan komorowy pochłania promieniowanie
UV w 100%, jednak promieniowanie cieplne (podczerwone) redukowane jest tylko częściowo.
Zaleca się więc, by w obiektach o dużej powierzchni doświetlenia stosować płytą
poliwęglanową w kolorze mlecznym (poliwęglan opalizujący) w celu zmniejszenia
promieniowania cieplnego oraz redukcji "zjawiska olśnienia słonecznego". Płyty poliwęglanowe
ulegają trwałym uszkodzeniom w wyniku działania wodnych roztworów alkalicznych i
alkoholowych, gazów amoniakalnych i zjawisk hydrolitycznych. Posiadają jednak odporność na
kontakt z większości kwasów nieorganicznych, z dużą częścią kwasów organicznych,
utleniaczy obojętnych i kwaśnych roztworów soli, tłuszczów, detergentów. Odporność zależy
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jednak od wysokości stężenia czynnika, ciśnienia oraz temperatury.

  

Podstawowym zastosowaniem poliwęglanu komorowego (poliwęglan kanalikowy, poliwęglan
komórkowy) są konstrukcje świetlików dachowych, zadaszeń, świetlików żukowych, daszków.
Grubość stosowanego poliwęglanu zależy wtedy od wymagań termicznych oraz obciążeń
śniegiem i wiatrem. Poliwęglan lity jest doskonałym wyborem jeśli istnieje potrzeba wysokiej
przejrzystości oraz bardzo wysokiej odporności na uderzenia. Nowoczesna i praktyczna forma
świetlików oraz daszków żukowych umożliwia szybkie zsuwanie się warstwy śniegu oraz
zapobiega zaleganiu wszelkich osadów.
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