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  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
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  گاه آزاد اسالمی واحد شوشترعضو هیات علمی دانش 
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  ، وینیل کامپوزیت ها، پلی کربنات، پلیمر، بتن شفاف، محیط زیست: لغات کلیدي

  4ط -غالمی مهندس ساختمان - شرقی فردوسی خ -تنکابن

  

  چکیده 

  

ازهاي بشر امروز است، تنها به دلیل طراحی متفاوت نیست بلکه شکل اجرا و نوع مصالح به کار شکل جدید بناهاي امروزي که متناسب با نی
بشر امروز وارد دوران جدیدي از زندگی خود شده است و بـه همـین    .رفته در بناها نیز در متفاوت بودن بناهاي امروزي تاثیر بسیاري دارند

صرفه جویی در مصرف  نگاه جدید انسان ها به حفظ محیط زیست و .کندل عمل میخاطر نیز نسبت به بسیاري از مسائل حساس تر از قب
گذارنـد و در  عالوه بر این مصالح در هر طرحی اصول عقلی را هم به خوبی احساسات به نمایش می .اصل این دیدگاه جدید استحانرژي، 

در بناهاي دو دهه گذشته، هم مالحظات تکنیکی و  .تندبسیاري از تخصص هاي تکنیکی فراهم کننده یک معنی براي الهام احساسات هس
در این میان پیشرفت هاي جدید مهندسی مواد، خود موجب افزایش امکانات فناورانه شده و همانند . اندهم زیبایی شناختی مورد توجه بوده

، پلـی کربنـات  ، پلیمـر ، ذاتی بـتن شـفاف   ، خواصدر این مقاله. شودفرصت طراحی قلمداد می جنبه زیبایی شناسانه مصالح، به عنوان یک
، همچنین نقشی کـه در سـاخت   آنها ، از اختراع و پیشرفت آن، فرآیندهاي تولید و مصالح ساختمانی تشکیل یافته از و وینیل کامپوزیت ها

  .د کرد، مورد بررسی قرار گرفته استنمحیط در آینده ایفا خواه
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  مقدمه

  
هاي سریع علمی دو شاخص اصلی آن اسـت هـر روز شـاهد فـن آوري نـوینی در عرصـه مـواد و        در عصر امروز که ارتباطات و پیشرفت 

موادي که با ظهور خود روش هاي سنتی گذشته را منسوخ یا تکمیل کرده و افق تازه اي را در برابر خداونـدان علـم و   . تکنولوژي میباشیم
اند در حالیکه در طول ده سال اخیر تاثیر گچ، آهن و فوالد و بتن و شیشهمصالح نام آشناي بناهاي امروز ما آجر، سنگ، . صنعت می گستراند

براي مثال تقاضاهاي مربوط به سازه هاي چوبی، کورتن استیل، اکسیدایزد کوپر، . عمده مصالح طبیعی به شدت مورد توجه قرار گرفته است
اما باید قبول کرد که این پیشرفت ها نیز به زودي به پایان . ندروي، آجر کوره اي چند رنگ و انواع جدید بتن نشان دهنده این موضوع هست

  .شوندعمر خود نزدیک می
دهد که پیشرفت هاي جدید، عالقه و اشتیاقی روز افزون را به انواع مختلف مصالح و تکنیک هاي جدید، چند منظوره و شگفت آور نشان می

جریانات عمده و مهم آینده توجه . رسید، عملی و قابل درك کرده استول به نظر میهایی را که زمانی غیر ممکن و نامعقبه کمک آنها ایده
در توضیح بیشـتر  . دهندما را به موضوعاتی همچون توجه به محیط، سالمت عمومی، ارزشمند کردن پول و روش زندگی آینده تشکیل می

اده از مصالح، پایداري و چرخه حیات، برگشت پذیري محصوالت باید گفت که محیط زندگی آینده ما وابسته به مسائلی چون کم کردن استف
جامعه را نیز شرایط کاري راحت و ایمن، محیط کار و زندگی پاکیزه و سالم تـامین  سالمت عمومی. و مصالح و صرفه جویی در انرژي است

طور منعطف، توسعه کیفی و تولید و ساخت ضمن اینکه صنعتی شدن، انعطاف پذیري در ساخت و ساز، استفاده از محیط شهري به . کندمی
سریعتر باعث ارزشمند تر شدن پول خواهد شد و شیوه خانه داري، باز تولید و وجود خانه هاي انعطاف پذیر در شیوه زندگی آینده مـا مـوثر   

کن است تکنولوژي ساخت و یـا  هر چند مم. کندنگاه جدید به شیوه ساختمان سازي، استفاده از مصالح جدیدي را نیز طلب می. خواهند بود
شیوه اجرا در استفاده از این مصالح هنوز غریب و نا آشنا باشد اما شناخت این مصالح جدید و کشف خصوصیات آنها کمک موثري به ایجاد 

 .نیاز کردن آنها در جامعه ما خواهد کرد
با . و سازهاي فعلی به روش از ایمنی مناسبی برخوردار نیستندوساز مطابق با میزان نیاز جامعه وجود ندارد و ساخت در کشور ما توان ساخت

کند، لزوم توجه بیشتر به تکنولوژیهاي نو و استفاده از مـواد و مصـالح   توجه به نقشی که صنعت گستردة ساختمان در اقتصاد کشور ایفا می
  .نمایدناپذیر میوساز امري اجتنابجدید در بخش ساخت
هاي ها اهمیت اساسی دارد و باید به سمت گسترش آن دسته از تکنولوژيري از مواد نو، تشخیص نیازها و اولویتگیدر روي آوردن به بهره

عنوان به و وینیل کامپوزیت ها، پلی کربنات، پلیمر، ، خواص ذاتی بتن شفافدر این مقاله. جدید گام برداریم که میزان تقاضاي بیشتري دارند
، همچنین نقشی که در ساخت محیط در آنها پیشرفت آن، فرآیندهاي تولید و مصالح ساختمانی تشکیل یافته از  ماده ساختمانی، از اختراع و

  .د کرد، مورد بررسی قرار گرفته استنآینده ایفا خواه
، چـوب، شیشـه و   فوالد، سـنگ، بـتن، آجـر   . شان را انتخاب کنندمناسب با طرح توانند مادهمعماران با تکیه بر تجربه و دانش، همیشه می

هاي خاص خود را دارند و بسته به کاربردشان مورد اسـتفاده  ها و کاستیدهند که هر کدام مزیتپالستیک مجموعه متنوعی را تشکیل می
  . گیرندقرار می

  
  

  بتن شفاف یا لوکان

  

می  تصور .گیرد ین استفاده از آن صورت میبیلیون یارد مربع در سال، بتن دومین ماده ایست که بعد از آب بیشترپنج  در وسعتی به پهناي
 ت،شود که این ماده از زمان روم باستان که در ساخت آثار شگفت انگیزي از کانال هاي آب گرفته تا پانتئون مورد استفاده قرار می گرفته اس

رده و همچنان به این حرکت ادامه می اما در واقعیت، بتن یک تکنولوژي پویا است که در طی هزاران سال رشد ک .تغییر چندانی نکرده است
در ایـن نمایشـگاه   . "معماري جدید با بـتن : سنگ مایع ": نوشته شده بود 2006آنچنانکه به روي سر در موزه ملی ساختمان درسال  .دهد
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 لقوه دیگر آن یعنـی معماران و مهندسینی که استفاده هاي نوین و ابتکاري از خواص انطباق پذیري و مقاومت باالي بتن، و سه خاصیت با
  .را مورد توجه قرار داده بودند، حضورداشتند  2و خود تحکیمی 1نیمه شفاف بودن، خود تقویت کننده بودن

  

  
 "لوکان"بتن شفاف یا 

  
با  این محصول .هایدبرگ سمنت به بازار عرصه کرده است نام محصول انقالبی جدیدي است که تولید کننده آلمانی "لوکان"بتن شفاف یا 

 .حداقل در نظر بیننـده بـه آن لطافـت و ظرافـت مـی بخشـد       اي صلب و سخت خارج کرده و استفاده از الیاف نوري، بتن را از حالت ماده
عنصر پنجم در صنعت ساخت و ساز و معادل پوشاك بسیار گران قیمت در دنیاي مصالح سـاختمانی مـی   محصول جدید خود را هایدبرگ 

  .ریز و الیاف مصنوعی ساخته شده که در قالب هاي پیش ساخته ریخته می شوند لوکان از بتن دانه. داند
انتقال نور توسط الیاف موجب می شود نور، سایه و . ن به صورت الیه، الیه یعنی یک الیه بتن، یک الیه الیاف انجام می شودالوک ریختن

تولید کننده براي جا دادن الیاف نوري در میان بتن از شبکه اي از این البته . رنگ از میان بتن، حتی در دیوارهاي ضخیم، قابل مشاهده باشد
  .میلیمتري در میان بتن قرار  می گیرند 5تا  2کند که در فاصله هاي  الیاف استفاده می

. کند بتن عبور میاز میان  ترتیب منظم الیاف موجب ایجاد شفافیت بیشتر شده و هر چقدر فاصله بین دو الیه الیاف کمتر باشد، نور بیشتري
 .خاصیت عبور نور در مورد نور خورشید و نور مصنوعی، نور سفید و نور رنگی یکسان است

. لوکان مشـابه بـتن معمـولی  اسـت     از آنجا که نسبت الیاف نوري به بتون کم است و الیاف قطر خیلی کوچکی دارند، استحکام و پایداري
 5تـا   4و مقاومت خمشـی کششـی آن را   -مگا پاسکال 80-نیوتن بر میلیمتر مربع 80ز ش ایلوکان را ب هایدبرگ سمنت استحکام فشاري

کیلوگرم بر متـر   300هزار و  2تا تا  100هزار و  20لوکان بین  چگالی ناخالص. ذکر کرده است-کالمگا پاس 5تا  400-نیوتن بر متر مربع
  . مکعب گزارش شده است

از کابینت زیر دستشویی کرفته تا دیوارهاي حمام و از پوشش ستون  .ان در عمل نامحدود استموارد کاربرد لوک "هایدبرگ سمنت"به گفته 
 .ها تا درهاي فروشگاه ها همه با لوکان قابل پوشش دادن هستند

ساده  لوکان به ثبت رسانده است که با استفاده از آن ساخت این محصول بسیار ماتیک براي تولیدوهایدبرگ سمنت به تازگی روش نیمه ات
شـود کـه در   ی میلی متر تولید م 100تا  25سانتی متر به ضخامت   90در  30و  60در  30، 50در  25لوکان در ابعاد  هم اکنون. شود می

همه روش هاي متداول برش بتون از جمله اره کردن،سنگ زنی، سوراخ کاري و پولیش کاري در مورد لوکان نیز  .آینده افزایش خواهد یافت
  . ل استقابل اعما

لوکـان در   .خاکستري هم رنگ گدازه آتشفشانی تنها رنگ کنونی لوکان است، اما با دو نوع سطح صیقل داده شده و مات عرضه می شـود 
یورو متغیر  500هزار و  5و  500هزار و  2هزینه خرید هر متر مربع آن بسته به ضخامت بین  .حال حاضر ماده اي بسیار گران قیمت است

، مبلمان داخلی و اپله ه اما در آینده دیوارهاي میان اتاقها،. آن را تنها در موارد خاص و سلیقه اي امکان پذیر می سازد اده ازاست که استف
البته مهمترین آرزوي تولید کنندگان این است که زمانی با استفاده از این محصول، . اتصاالت و لوازم فضاهاي بهداشتی با آن قابل اجرا است

  .نتقل و در شب نور خود را در بیرون منعکس کنندم ها در روز نور خورشید را به داخلساختمان 
  

                                                        
١ Self-reinforcing 
٢ Self-consolidating 
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  لوکان
  

و پانل هاي   3بتن عبور دهنده نور پانل هاي سلولی،: مارتین مولر مدیر نمایشگاه سنگ مایع، بتن شفاف به سه صورت وجود داردبه گفته 
تون؛ پانل هاي سلولی را با کار گذاشتن یک شبکه فیبر نوري در پانل هاي بتنی براي منتقـل  بیل پرایس، استاد دانشگاه هوس. نیمه شفاف

ایده این کار با دیدن ماکت یک سالن کنسرت که با مواد شفاف ساخته شده بود به ذهن وي . کردن نور از یک طرف به طرف دیگر ساخت
او با خود فکر کرد آیا می توان . ه بود تا سازه ماکت را بتوان به راحتی دیدماکت سالن آن به این دلیل با مواد شفاف ساخته شد. خطور کرد

براي این نمایشگاه وي از پانل هاي ذکر شده براي ساختن . این سالن را در واقعیت هم به نحوي ساخت که همانند ماکت  شفاف باشد یا نه
فضاي ساده را در کامپیوتر بوجود آورد، سپس آن را در حالتی که در نور او ابتدا . نامید  pixel chapelمعبدي استفاده کرد که خود آن را 

روز قرار دارد و نور خورشید به سختی در فیبر هاي نوري موجود در بتن نفوذ می کند، به نمایش در آورد؛ و سپس آن را در شب و هنگامی 
بتن  دیگري از بتن شفاف که در این نمایشگاه به نمایش در آمد،نوع . که نور مصنوعی داخل فضا از بیرون قابل مشاهده می باشد، نشان داد

نور را توسط هزاران رشته شیشـه اي  ه شد که ساخت آرونتوسط یک معمار مجاري به نام  2001این ماده در سال  .نام داردعبور دهنده نور 
 .که به صورت موازي قرار گرفته اند، عبور می دهد

شوند و حس سنگینی و قطوري بتن را  حتی رنگ ها هم دیده می .شوند در قسمت تاریک تر دیده میسایه هاي  سمت روشن تر به وضوح 
پروژه هاي مختلف  توان از این ماده در دهند، می دهند و به دلیل اینکه فیبرها مقاومت فشاري بتن را کاهش نمی در نگاه بیننده کاهش می

   .معماري استفاده نمود
  
  

  دمعجزه هزاره جدی ،پلیمر

  

تئوري هاي قدیمی مطرح شده در مباحث معماري، براي بیان سطح و سیستم هاي مواد، ارزش قائل نیستند و اگر به ساختمان هاي اطراف 
خود بنگریم این موضوع را به روشنی می بینیم که در آن ها مواد به صورت ناهماهنگ و نامتجانس در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و روابط 

  .چیزي که بدان احتیاج داریم توجه عمیق به بیان سطح است البته با توجه به مواد تشکیل دهنده آن.عریف شده نیستبین آنها ت
خصوصا در مورد . یکی از علل بی توجهی به مواد ترکیبی پلیمري، کیفیت ضعیف صنعتی این مواد و فرسایش آن ها در برابر آب و هوا است

ولی از آنجا که این مواد از خاصیت تحمل بار با ظرفیت هاي بـاال برخوردارنـد،   . بهبود کیفیت کند استآلومینیوم و شیشه روند پیشرفت و 
. سال پیش پیشرفت قابل توجهی داشته است 40تا  30البته کیفیت مواد ترکیبی پلیمري جدید نسبت به . مورد توجه معماران قرار گرفته اند

سال قبل تعلـق   500م، در مقایسه با تاریخ دو هزار ساله سنگ، چوب و آجر، این مواد به حدود اگر به تاریخ مواد مختلف در معماري بنگری
   .پس طبیعی است که پیشرفتی مانند مواد قدیمی نداشته باشند. دارند

. اند، نقشی ایفا کنندمواد ترکیبی پلیمري می توانند در مفهوم هاي مختلف معماري که در نتیجه استفاده از مواد قدیمی نادیده انگاشته شده 
) 1995براي نمایشگاه پاریس در سال ) و همکاران لنل شینخانه حلزونی، کاري از ( از زمانی که اولین خانه از ترکیبات پلیمري ساخته شد 

نگرکسپو در شهر لیل توان ردپاي استفاده از پانل هاي پلی استر را در معماري ببینیم و به عنوان نمونه دیگر در این زمینه میتوان به کا می
نیـز توسـط    -ترکیبات پالسـتیکی -عالوه بر ترکیبات پلی استري، گروه دیگري از ترکیبات در این زمینه. اشاره کرد 94-1990فرانسه در 

                                                        
٣  LiTraCon 
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استفاده مستمر از . و هرزوگ و دومرون، در نمایشگاهی در میالن براي ساخت فروشگاههاي پرادا استفاده شده است OMAگروهی به نام 
  .این ترکیبات در نمایشگاههاي مختلف معماري نشان دهنده توجه معماران و استفاده کنندگان به مواد جدید است

  

  
  پلیمر، معجزه هزاره جدید

  
براي درك و کشف کامل امکاناتی که این مواد عرضه می کنند و براي استفاده عملی از آنها باید دانست که این مواد چگونه تشکیل و تولید 

یک ترکیب پلیمري، ماده جامدي است که از ترکیب دو یا چند جز سازنده، که هر کدام مشخصه خاص خود را دارند، تشکیل شده . شوند می
در عمل، یک . نتیجه این ترکیب جسم جدیدي است که از نظر ماهیت ، ویژگی هاي متفاوت و برتر از اجزاي تشکیل دهنده خود دارد. است

ترکیب پلیمري به دست آمده بر اساس عنصر تشکیل . ماده تقویت کننده و عنصر اصلی تشکیل می شوند: زء اصلی ترکیب همواره از دو ج
 6و ترکیبات با عنصر اصلی پلی استر 5، ترکیبات با عنصر اصلی فلز 4مانند ترکیبات با عنصر اصلی سرامیک. شود دهنده آن نام گذاري می

 .ه می شوندنامید ، پلیمرPMCکه اصطالحا ترکیبات 
ها در معماري عموما پلی استرها و اپوکسی ها و عناصر تقویت کننده مواد مانند فیبر و امثال آن PMCعنصرهاي معروف تشکیل دهنده 

عالوه بر دو جزء اصلی تشکیل دهنده یـک  . می شوند هستند که درون عنصر اصلی جاي گرفته و در اصل باعث چسبیدن مواد به یکدیگر
پرکننده ها عموما براي افزودن مواد مرکـب  . می توانند به ترکیب اضافه شوند دیگري تحت عنوان افزودنی ها و پر کننده هاترکیب، مواد 

  .شیمیایی هستند که نتیجه استفاده از آنها، رنگ هاي مختلف ترکیب و یا استقامت بیشتر ترکیب در مقابل آتش است
در یک روش بسیار مطرح تولید ترکیبات، . دارد و در اکثر آنها نیاز به قالب بندي وجود داردروش هاي زیادي براي تولید انواع ترکیب وجود 

 .عناصر به صورت الیه الیه بر روي یکدیگر قرار می گیرند و توسط تقویت کننده ها به یکدیگر می چسبند
نما و پروفیل هاي استاندارد و برخی سـازه   ل هايپان: ها را می توان در محصوالتی مانند  PMCدر معماري مثال هاي موارد استفاده از 

به طوري که در بعضی از این موارد می توان آن را به طور کلـی جـایگزین مصـالح قـدیمی مرسـوم در       .هاي تک پوسته اي مشاهده کرد
مشابهی هستند و سازه در این صورت معماري بر پایه این فرض شکل می گیرد که مواد ما همجنس و داراي خواص فیزیکی . ساختمان کرد

چـه در داخـل و چـه در خـارج،     . منسجم به وجود آمده از آن ها، رفتاري خطی داشته و تناسب مستقیمی بین فشـار و کشـش وجـود دارد   
   .فضا برآیند مستمر سیستم هاي معماري است که مصالح نیز جزئی از آن است. چهارچوب انتخاب نوع مواد را فضا تعیین می کند

در زمان تعیـین  . یمري از دسته مصالح مشابه و همجنس به شمار می روند و داراي خاصیت تحمل بار با ظرافت باال می باشندترکیبات پل
در صورت انتخاب درست مواد و ساخت و ترکیب مناسب . مواد مورد استفاده باید به محل استفاده از آنها و نوع عملکردشان توجه بسیار کرد

در صورت استفاده از ترکیبات  .ن زیادي کاهش داد، که این خود یک راه حل اقتصادي براي سازه هاي بزرگ استمی توان وزن را به میزا
پلیمري براي بیان سطوح مختلف، توجه به ضوابط اجرایی است که امري تقریبا پیچیده می باشد و نیازمند مطرح کردن دقیق خواسته نهایی 

دیگري شفاف کردن روند اطالع رسانی و به جریان انـداختن آن در  . یافته اي براي آن طراحی کرداست، تا بتوان فرایند مناسب و سازمان 
  .خالل پیشرفت پروژه می باشد

                                                        
٤ CMC 
٥  MMC 
٦  PMC 
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 .عملکرد مورد انتظار از سطوح ترکیبات پلیمري، عملکردي برتر از روش هاي هندسی و حتی روش هـاي جدیـدي چـون فولـدینگ اسـت     
در این روش جدید، .ي، راهکارهاي جدیدي را در انتخاب مصالح و نوع هندسه پیش روي ما قرار می دهداستفاده از پلیمرها در طراحی معمار

سطح به عنوان یک داده غیر مادي انعطاف پذیر سه بعدي با استراکچر داخلی در نظر گرفته می شود که انتخاب مصالح و روابط بین آن ها 
   .در این میان نقش مهمی ایفا می کند

  
  

ETFE7  
  

چند دهه قبل، معماران تنها می توانستند تصوري از ایده هاي خالقانه و بناهاي شگفت انگیز خود داشته باشند، درحالی که امکان سـاختن  
اما امروزه ساخت پهنه اي شناور از حبابهاي شیشه اي یـا اسـتادیوم ورزشـی بافتـه شـده از      . هاي جاه طلبانه اي وجود نداشتچنین پروژه

 -که صرفا می توانست در تصور آدمی شکل بگیرد  -ي و یا حتی پوشش شفاف چادر مانندي بر روي هزاران متر مربع زمین تیرهاي فوالد
هرچند عموم مردم، ساخت چنین بناهایی را حاصل ابتکار و خالقیت معماران و مهندسـان مـی داننـد امـا     . جنبه عملی به خود گرفته است

 ETFEهایی بیش از هر چیز مدیون ویژگی هاي منحصر به فرد متریالی است کـه بطـور مخفـف    حقیقت اینست که برپایی چنین سازه 
  . نامیده می شود

ETFE   یک پلیمر پایه فلوئوروکربن بسیار بادوام و با قابلیت ها فوق العاده است که از آن به عنوان متریال ساختمانی آینده نام برده می
ک شفاف تفلونی است که جایگزین شیشه و پالستیک هاي معمولی در بسیاري از ساختمانها شده این پلیمر شگفت انگیز یک پالستی. شود
 70هر چند این متریال با کارهاي معماري شگفت انگیز به جهانیان معرفی شده است اما در حقیقت تاریخچـه اختـراع آن بـه دهـه     . است

سال پیش مورد توجه معماران قرار گرفت و  15از حدود    ETFE. رده شدمیالدي برمی گردد که نخستین بار در صنایع هوانوردي به کار ب
  . شوندهم اکنون بناهاي بسیاري در سرتاسر جهان با استفاده از آن ساخته می

ETFE     با دارا در مقایسه با شیشه، امتیازات فوق العاده اي دارد که از آن جمله می توان به وزن بسیار کم آن اشاره کرد، به گونه اي که
  . بودن یک درصد وزن شیشه، هم نور بیشتري را از خود عبور می دهد و هم عایق بهتري محسوب می شود

از دیگر ویژگی هاي آن می توان به حالت ارتجاعی فوق العـاده آن  . درصد صرفه اقتصادي دارد 70تا  24از لحاظ هزینه هاي نصب، بین 
این متریال به خاطر سطوح کربنی لغزنده خود، بصورت خودکار ، گرد و غبار . خودش را تحمل کندبرابر وزن  400اشاره کرد که می تواند تا 

  . و چرك و لکه را پاك می کند، همچنین طول عمر زیاد داشته و از قابلیت بازیافت برخوردار است
  
  

  پلی کربنات

  

راي مقاوم سازي بنا در برابر حوادث طبیعی، بهینـه سـازي   روش ها، نوآوري ها و فناوري هاي جدید در صنعت ساختمان، راهکارهایی را ب
غالبا این روش ها مستقل از هزینه، سهولت و زمان اجرا در این نکته مشترکند که در . مصرف سوخت و افزایش طول عمر آن ارایه می دهند

 .              حین یا پس از ساخت سازه، قابل اجرا هستند
اي است که پیش از ساخت و حتی طراحی بنا به آن پرداخته می شـود و هـر چـه دایـره المعـارف ذهنـی        شناخت و انتخاب مصالح، مقوله

ایی مهندسان در این باره غنی باشد، منجر به ابتکارات و طرح هایی جسورانه تر با ضریب اطمینان بیشتر، هزینه اجرایی کمتر و با قابلیت اجر
از این . صلی محیط زندگی ماست که از لحاظ جسمی و روحی در تامین سالمت بسیار مؤثر استنور از اجزاي ا. در حداقل زمان خواهد بود 

رو نورگیرها، پنجره ها و دیگر واحدهاي شفاف و نورگذر ساختمانی که به عنوان ورودي هاي نور شناخته می شوند، ارزش واقعی خود را پیدا 
در ساختمان می تواند عالوه بر تامین نور مورد نیـاز انسـان، گیاهـان، حیوانـات      انتخاب مصالح و چیدمان مناسب براي این اجرا. می کنند

                                                        
٧ Ethylene Tetrafluoroethylene 
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خانگی و فراهم آوردن محیطی زیبا و جذاب براي ساکنان و رهگذران، امنیت را نیز به ارمغان آورده و هزینه هاي اجرایی مقـاوم سـازي و   
  . نگهداري پس از ساخت را کاهش دهد

ست که با وجود اینکه در خارج از کشور بیش از چند دهه مورد توجه و عالقه مهندسان ساختمانی است، اما ورق پلی کربنات از محصوالتی ا
این محصول که در انواع تک و چند جـداره و در رنـگ هـاي    . در ایران به تازگی در آرشیو فنی دفاتر ساختمانی و مشاوران یافت می شود

شیشه از . ه آن را به گزینه بسیار مناسبی براي جانشینی شیشه در نورگیرها تبدیل می کندمختلف تولید می شود، داراي ویژگی هایی است ک
معدود محصوالت ساختمانی است که نه تنها در زمان زلزله که پس از آن نیز در روند حرکت و امداد رسانی اخالل ایجاد می کنـد و جـان   

ربنات کمتر از نصف وزن شیشه در ضخامت برابر، مقاومت باال در برابر شکست سبکی وزن ورق پلی ک. انسان ها را با خطر روبه رو می سازد
برابر شیشه و مقاومت در برابر اشعه ماوراي بنفش که عامل اصلی سرطان پوست و رنگ پریدگی مبلمان داخلی و نورگیر  250تا  100بین 

انواع چند جداره پلی کربنات نیز کمک شایانی در بهینـه  . می دهداست، ورق هاي پلی کربنات را در زمره مصالح مقاوم در برابر زلزله قرار 
پلی کربنات، آن را براي چنـدین سـال در برابـر رنـگ      UVسازي مصرف سوخت می کند و البته الیه مقاوم در برابر اشعه ماوراي بنفش 

  .پریدگی و تخریب محافظت می کند
   

  
  پلی کربنات ارمغان فن آوري روز

  
ت ترین ماده شفافی است که به عنوان گزینه اي مناسب بجاي شیشه در بخش هاي مختلف ساختمانی مورد استفاده قرار پلی کربنات سخ

 1958میالدي توسط دکتر دانیال فاکس در کمپانی جنرال الکتریک پالستیک ساخته و در سال  1953رزین پلی کربنات در سال . می گیرد
   .تولید و روانه بازار شد 1968انواع ورق هاي ساخته شده نیز در سال . ر عرضه گردیدبه طور انبوه براي اولین بار به بازا

  پلی کربنات 
  

مصالح ساختمانی بـه راحتـی فـراهم     تنوع ساختاري ورق هاي پلی کربنات امکان استفاده از آن را بر روي هر نوع سازه و در جوار هر نوع
درصـد   82تـا   35تنوع رنگ این ورق ، قابلیت سایه پذیري و عبور نور آن را به میزان  .نموده است و کاربردهاي وسیعی را ایجاد می کند

جوي مانند طوفان و عوامل  .امکان پذیر می نماید که از نظر طراحی و هماهنگی با رنگ سایر مصالح از گستردگی خاص برخوردار می باشد
تگرگ و حوادث طبیعی مانند زلزله از مهم ترین عوامل در تعیین و انتخاب مصالح ساختمانی مناسب می باشد که با توجـه بـه شـفافیت و    

   .استضربه پذیري و مقاوم بودن ورق پلی کربنات ، استفاده از این ورق در لیست مصالح ساختمانی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده 
سبک بودن وزن ورق پلی کربنات عالوه بر عدم تحمیل وزن اضافه به سازه موجود که خود عامل بسیار مهم در مورد مقاومت در برابر زلزله 

وط ربنیز می باشد ،در حمل و نقل آن نیز نقش به سزایی دارد چه امکان انتقال آن در تعداد بسیار با وزن بسیار کم از هزینه متعلقه و تردد م
 .به آن می کاهد
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با توجه به مسئله عدم تبادل حرارتی ، کاهش هزینه انرژي در فصول مختلف چشمگیر است که این خود در مناطق سردسیر و گرمسیر و یا 
  .حتی معتدل با توجه به اهمیت بهینه سازي میزان مصرف سوخت و انرژي الکتریکی از مهمترین خصوصیات این ورق می باشد

ورق پلـی کربنـات بـا    . زاحمت حاصل از آن همیشه از عوامل مهم در تأمین فضاهاي امن از نظر مزاحمت صوتی بوده است سر و صدا و م
اشعه ماوراء بنفش به عنوان اشعه سرطان زا مؤثر بر سالمتی . ضخامت ها و الیه هاي مختلف عامل موثر در تأمین اینگونه فضاها می باشد

ن برنده رنگ اجسام شناخته می شود در پناه ورق هاي پلی کربنات به علت دارا بودن الیه ضد عبـور ایـن   موجودات زنده و به عنوان از بی
مشکل تمیز نگاه داشتن نماها و یا سقف هاي شفاف ساختمان ها همیشه وجود داشته که .اشعه، فضایی سالم و قابل اطمینان ایجاد می گردد

صیت آنتی استاتیک بودن الیه خارجی آن ، گرد و غبار و دوده معلق در هوا جذب سطح ورق در مورد ورق هاي پلی کربنات با توجه به خصو
ضربه پذیري و نشکن بودن ورق پلی کربنات موجب فـراهم کـردن   . نشده و با اولین شستشوي ساده و یا باران به راحتی پاکیزه می گردد

   .فضایی عاري از خطر در برابر سقوط اجسـام می گردد
ه ثابت باقی ماندن خصوصیات فیزیکی ورق و دوام آن در نقاط مختلف با شرایط متفاوت آب و هوایی اسـتفاده از ایـن محصـول    با توجه ب

 . ساختمانی روز بروز رو به افزایش می باشد
رق هـم از  درب هاي شیشه اي و پنجره ها همیشه نقاط ضعف ساختمان بخصوص در مورد رخداد زلزله می باشد که بـا اسـتفاده از ایـن و   

. خطرات شکستگی می توان جلوگیري نمود و هم با توجه به وزن سبک ورق پلی کربنات از میزان وزن آوار احتمالی نیز کاسته می گـردد 
. در هنگام آتش سوزي اگرچه شعله ور نمی شود ولی دودزا می باشد .ورق پلی کربنات نیز مانند هر ساخته دست بشر داراي معایبی می باشد

ر شفافیت مشابه شیشه، از مسئله خش پذیري سطح ورق نیز نمی توان دوري کرد که خود باعث کدر شدن سطح ورق و خدشـه دار  در کنا
  . شدن دید می گردد

با خصوصیات بسیاري که در این محصول وجود دارد ، بهاي گران آن اجتناب ناپذیر است ، چون بهاي ماده اولیه و بخصوص پوشش ضد 
در پایان قابل ذکر است که فن آوري روز نه تنها ورق پلـی کربنـات را بـه    .ش خود از ارقام قابل توجه در این امر می باشداشعه ماوراء بنف

به بـازارهــا عـرضــه نمــوده اسـت ایـن      » مکمـل شیشـه«عنوان جایگزینی براي شیشه ارائه نموده است ، محصـولی را نیز به عنـوان 
می توان شیشه هاي موجود  بوسیله این تکنولوژي حتی. مطرح می باشد 9بوده و به نام ویندوفیلم 8االتپلی اتیلن ترفت محصـول از جنـس

یک پوشش نازك ، متشکل  10ویندو فیلم لومر .در ساختمان را بدون نیاز به تعویض ، مقاوم کرد و معایب شیشه را تا حد زیادي کنترل نمود
هر کدام . متغیر است ) میکرون  400(میلیمتر  4/0میلیمتر تا  035/0انواع مختلف ما بین از چند الیه پلیمري است که ضخامت کل آن در 

بطوریکـه  . از الیه هاي ویندو فیلم با هدف ایجاد خاصیت مشخصی طراحی گردیده اند که در نهایت در قالب یک محصول ارائه میگردند 
 . باشد  تفکیک این الیه ها در عمل امکان پذیر نمی

. تفاده روزافزون شیشه در ساخت و سازهاي شهري ، صنایع و اتومبیل ها همواره با معایب بسیار زیاد شیشه در تقابل بوده است ضرورت اس
اتالف بیش از حد انرژي گرمایش و سرمایش ، ضعف در مقابل ضربه و تنش و در نتیجه خطرساز بودن در مقابـل  از این معایب می توان ،
جدیدترین  امروزه پوشش هاي چند الیه پلیمري. ر بیش از حد نور شدید و عبور اشعه هاي مضر خورشید را نام برد حوادث غیر مترقبه ، عبو

قابـل  )  Lexan , Makrolon( ورق هاي پلـی کربنـات   . دستاورد تکنولوژي براي تکمیل شیشه ها و رفع نواقص متعدد آن می باشد
میلیمتر و ضخامت  4ضخامت ورق هاي سقف گلخانه . شیري ،آبی ، سبز و برنز باشدشفاف ،استفاده در پوشش بدنه ها می تواند به رنگهاي 

گلخانه هاي شخصی و خانگی با . مانند جهت وزش باد و نور آفتاب توجه شود  الزم است به عوامل جوي،. میلیمتر می باشد 6ورقهاي بدنه 
  . ادهاي شدید نبوده و ضمنا بتواند تابش آفتاب را داشته باشد لذا مناسبتر است در معرض ب حداقل وزن ممکن ساخته شده است،

  

  پلی کربنات
                                                        

٨ PET 
٩ Window film 
١٠LLumar window film  
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Thermonda  
  

این نوع ورق ها ورق هاي پلی کربنات قوس دار چند الیه مناسب براي پوشش سقفها در ساختمانهاي تجاري و صنعتی است که ویژگیهاي 
پالستیکی موجود در بازار نموده که مناسب براي انواع نورگیرهاي سقف می خاص این نوع ورق آن را تبدیل به یکی از بهترین محصوالت 

 6و ) دو جداره ( میلی متر  3که با دو ساختار . در حال حاضر این ورق تنها نوع ورق پلی کربنات چند الیه قوس دار در بازار می باشد. باشد
عایق حرارتی خوبی بوده  Thermonda .وس دار به خود می گیردطراحی شده و سپس تحت فرآیند فشار حالت ق) سه جداره ( میلی متر 

 تولیـد مـی   CEاین نوع ورق بر اساس استاندارد هاي. شود که دو انتهاي ورق هاي آن در پروسه تولید توسط چسبهاي حرارتی بسته می
ایـن نـوع    .است UV ابر اشعهمحافظ در بر Thermonda .عمر طوالنی داشته و قابلیت تحمل وزن زیاد را دارد Thermonda .شود

مهار شعله و جلوگیري از گسترش آن به سایر ورق ها و عدم  .دهد و عایق حرارتی استورق پلی کربنات نور را به شکلی مناسب عبور می 
گـر  مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی نامناسـب و ضـربه نیـز از دی    .است " Thermonda "انتشار گازهاي سمی از دیگر ویژگیهاي 

   .برابر مقاوم تر از شیشه می باشند 200این نوع ورق هاي پلی کربنات تا  .ویژگیهاي این نوع ورق است

Thermonda  
  
  

با روند رو به رشد شهر نشینی و گسترش مجموعه هاي مسکونی آپارتمانی و کمتر شدن فضاي سبز شهر ها ، پرورش و نگهداري گـل و  
با استفاده از این .هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است طراوت و زیبایی را به خانه ها و آپارتمانها ، وارد نماید ،گیاه خانگی که می تواند ، 

سانتی متر و طول متغیر و با استفاده از پروفیلهاي آلومینیومی  186این گلخانه ها با عرض ثابت . محصول ایجاد گل خانه ممکن می باشد
 12و یـا بـایر آلمـان    11گلخانه از مرغوبترین ورقهاي دو جداره پلی کربنات تولید کارخانجات جنرال الکتریک آمریکـا  بدنه. تولید شده است 

می  uv، عایق حرارتی و پوشش ضد  عدم اشتعالمهمترین خصوصیات ورقهاي دو جداره پلی کربنات، سبکی وزن ،. پوشش داده می شود 
یه ساز به نحوي طراحی شده است که در حداقل زمان ممکن قابل نصب بوده و می توان آنرا به گلخانه هاي شخصی و آپارتمانی سا. باشد 

ابعاد گلخانه با توجه به ضروریات زندگی شهر نشینی انتخاب شده است و به راحتی می توان آنرا در بالکن ،پشت بام . دفعات باز و بسته نمود
این پنجـره بـه   . گلخانه در تمام فصول ،پنجره باز شو در سقف گلخانه تعبیه گردیده است  جهت استفاده بهینه از. و یا حیاط خانه قرار داد

با توجه به ضرورت اشغال فضاي کمتر درب گلخانه بصورت کشویی طراحی و . تبادل حرارت و هوا در زمانی که الزم است کمک می نماید 
  . اجرا شده است 

Lexan, Makrolon 
  

                                                        
١١  Lexan 
١٢  Makrolon 
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  کامپوزیت ها

  

از این دسته مواد هستند که می روند تا با سرعت جاي خود را در میان صنایع گوناگون از جمله صنعت عظیم سـاختمان بـاز    کامپوزیت ها
بشر قرن ها پیش از نوع بسیار ساده کامپوزیت در ساختمان سازي بهـره مـی   . در لغت به معناي ماده ترکیبی می باشد "کامپوزیت" .کنند

در واقع کاهگـل ترکیبـی   . گل است که براي ساخت بناها و عایق بندي آن مورد استفاده قرار گرفته استجسته است؛ شاهد این مدعا کاه
کامپوزیت هاي بسیار پیشرفته فعلی نیز از همـین  . گل که در ترکیب با یکدیگر مقاومت و پیوستگی بیشتري  پیدا می کنند+ است از کاه 

در کامپوزیت هاي امروزي عمـدتا از الیـاف شیشـه،    . الیاف با یک رزین یا ماده زمینهیعنی ترکیب یک نوع : فرمول ساده پیروي می کنند
مقـاوم تـرین و بهتـرین    .کربن، آرامید یا پلی اتیلن استفاده می شود و رزین هاي به کار رفته در آن معموال پلی استر یا اپوکسی می باشـد 

مهم ترین خواص الیاف کربن استحکام بـاال، سـبکی، مقاومـت در برابـر     .کامپوزیت ها از ترکیب الیاف کربن و اپوکسی ها حاصل می شود
بـا توزیـع الیـاف کـربن کوتـاه مـی تـوان        . خوردگی، حرارت، هدایت الکتریکی و همچنین قابلیت استفاده و ترکیب با مواد گوناگون اسـت 

خودرو، صنایع هوایی و دریایی، ساخت توربین هاي  همچنین در تولید لوازم ورزشی، صنعت. الکتریسیته ساکن در وسایل مشابه به وجود آورد
به کار گیري  الیاف . الیاف شیشه از اصلی ترین نوع الیاف مورد مصرف در کامپوزیت ها می باشد. بادي و تقویت سازه ها کاربرد فراوان دارد

اف، کاربرد زیادي پیدا کـرد و بـزرگ تـرین    میالدي متداول گردید و به دلیل ارزان قیمت تر بودن نسبت به دیگر الی 1994شیشه از سال 
   .مصرف کننده آن صنعت ساختمان شد

به وسیله دستگاه هاي سنگین و ) که  فیالمنت و ایدینگ نام دارد(کامپوزیت ها به وسیله ماشین با دو روش قابل تولید می باشند؛ روش اول 
به وسیله فرایند پالتروژن مـی تـوان   . بسیار راحت تر و سریع تر است) که پالتروژن نام دارد( ربات هاي پیشرفته قابل اجراست و روش دوم

عواملی چون موقعیت، جهت گیري و کیفیت الیاف، همچنین نوع رزین بـه کـار   . انواع پروفیل ها را با سرعت باال و مقطع ثابت تولید نمود
تروژن الیاف پیوسته به صورت پارچه بسته می شود و سپس از در فرایند پال. رفته در این روش در کیفیت محصول نهایی تاثیر گذار می باشد
عملیات پخت و سرد شدن در داخل قالب انجام میپذیرد و پس از خروج از . داخل حمام رزین عبور کرده و به قالب مورد نظر حمایت می شود

  .قالب محصول با طول مورد نظر برش می خورد
و استحکام فوق العاده و مقاومت شگفت انگیز در برابر خوردگی، در صنعت سـاختمان مـورد    کامپوزیت ها عمدتا به دلیل شکل پذیري باال

از قابلیت شکل پذیري کامپوزیت ها در . میالدي به بازار مصرف ساختمان راه یافتند 80تا  70این مواد طی دهه هاي . توجه قرار گرفته اند
بهره گرفته و از استحکام باالي آن در جهت تقویت و اسکلت بندي انواع . ..ساخت چاهک هاي ظرفشویی، دستشویی، وان، سنگ توالت و

  .سازه ها استفاده می شود
امروزه سه کشور آمریکا، کانادا و ژاپن  سردمداران صنعت کامپوزیت در جهان می باشند و تقریبا در اکثر نقاط دنیـا کامپوزیـت هـا کـامال     

   .شناخته شده و به کار گرفته می شود

  مپوزیتکا
  

  13وینیل
هاي ممکـن بیـان   ترین روشهاي خود را به بهترین و گاه سادهدهد که ایدهگیري از مواد و مصالح جدید این امکان را به معماران میبهره

 .یدتواند به خلق آثار معمارانه کمک شایانی نمارو شناخت و آگاهی از مواد و مصالح جدید، از مواردي است که میاز این. نمایند

                                                        
١٣  PVC 
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هاي بسیاري در آن رخ داده و چندین ماده جانبی و متفاوت از آن تولید از جمله موادي که در سیر تاریخی خود از پیدایش تاکنون، پیشرفت
اي پراسـتفاده در  پذیر این ماده سبب شده است که به عنوان مـاده هاي انعطافخواص و ویژگی. باشدکار رفته است، وینیل میگردیده و به

  . سازي درآیده معماري و ساختمانحیط
توان آن را اي است متنوع و بادوام که میوینیل ماده. وینیل نام داردپلیرود، وینیل یا کلریدکار میها بهپالستیکی که معموال در ساختمان

   .لف تولید کردهاي مختها و رنگدار یا صاف و مسطح و تقریبا در تمام شکلپذیر، بافتهاي سخت و انعطافصورتبه
یک ماده جاافتاده و متداول در ساخت و طراحی محیط  آوري پیشرفته حاصل شده و بهوینیل دستاوردي است که از ترکیب مواد رایج با فن

سـازي؛ مثـل نماسـازي، پوشـش     هاي مختلف ساختمانکه در ایاالت متحده، دو سوم کل وینیل تولید شده در زمینهطوريدرآمده است، به
-ساختمان ها، عناصر الکتریکی و حتی در سازهکشیها، لولهبام، پوشش پشتها، نرده و حصارها، پوشش کفوارهاي داخلی، درب و پنجرهدی

 .شودها نیز مصرف می
ننموده بود؛ سنتز کردند، ولی هیچ دانشمندي براي یافتن و ثبت خواص آن اقدامی  1872اگرچه دانشمندان وینیل را براي اولین بار در سال 

  .در آرکون اوهایو، تحقیق و تجربه را در مورد وینیل آغاز کرد 14دکتر ولدو سمون 1926که در سال تا زمانی
ها و کمبود مواد اولیه به این روند نوسازي ساختمان. سازي به سرعت رشد پیدا کردهاي بعد از جنگ، استفاده از وینیل براي ساختماندر سال

ها ظاهري حجیم داشتند کـه بـراي   این پنجره. اي ساخته شده از این ماده را توسعه دادندهاي پنجرهنایع آلمانی، قابص. کمک فراوان کرد
اي هاي ظریف عادت داشتند، چندان عالقـه پنجره ها که به دیدن مناظر وسیع و قابدر عوض آمریکایی. کننده آلمانی مطلوب بودمصرف

هـا  هاي وینیلی بعدها با شکل و ظاهري شبیه به چوب و آلومینیوم دوباره بـه آمریکـایی  همین پنجره. دندها نشان ندانسبت به این پنجره
 .دست آوردندمعرفی شدند و سریعا محبوبیت به

 هاي دیـوار بـا  ها، کاغذهاي دیواري و پوششدست آورد، باعث شد کارخانههایی که این ماده به عنوان یک ماده عایق و ضدآب بهموفقیت
-پنبههاي مشمع، چوبهاي وینیلی، فرشکاشی. وشو و ضد لک و همچنین عمر و دوام بیشتر، با استفاده از وینیل تولید کنندقابلیت شست

   .تر از انواع پیشین خود بودندتر و متنوعهاي بادوام و الستیک مصنوعی نیز در ادامه این روند پدیدار شدند که بادوام
اي مـورد اسـتفاده   صـورت گسـترده  تر بودند، بهتر و بادواماز اروپا به آمریکا آورده شدند و از آنجا که ارزان PVC هاي، لوله1950در دهه 

 .هاي آب و دفع فاضالب در کشاورزي و صنعت، قرار گرفتندکشیها، کشاورزان و مردم عادي، براي لولهشهرداري
افـزایش تولیـد   . با وجود قیمت زیاد آن نسبت به چوب و فوالد، در نماسازي دیده شد، براي اولین بار استفاده از وینیل حتی 1960در دهه 

-سازي و مبلمان شهري شـود، بـه  دنبال آن کاهش قیمت و بهبود کیفیت، باعث شد که وینیل جایگزین آلومینیوم در ساختمانوینیل و به
  .که امروز بر اکثر مواد ساختمانی برتري یافته استطوري

 هزینهصورت یک سیستم پوشاننده سقف یک الیه به آمریکا وارد شد و به عنوان یک سیستم نو، سریع، ایمن و کم، وینیل به1970در دهه 
ها همچنان به نحو مطلوبی مورد هاي وینیلی بعد از گذشت سالبعضی از این سقف. نسبت به آسفالت و قیر مورد توجه معماران قرار گرفت

هاي متنوع و مختلفی چـون تزیینـات   صورت یک ماده کامال متعارف درآمد و استفاده از آن در شکلي بعد، وینیل بههادر سال. انداستفاده
گـذاري امـاکن عمـومی و مـزارع     استفاده از وینیل در حصارکشی و نرده. گذاري و حصارکشی پدیدار شدبندي، نردهداخلی و خارجی، عایق

هـا و حصـارهاي وینیلـی را    ها، نردهحبان مزارع پرورش اسب را بسیار راضی نمود؛ چرا که اسبکشی چوبی، صاپرورش اسب، به جاي نرده
   .است وساز و معماري ایفا کردهساخت هاي پیشرفتهآوريترین نقش را در فنتا امروز، وینیل مهم 1990از دهه . جویدندنمی

  
  

  پلی استون 
 

ین دلیل خراشها و تغییر رنگهاي سطح که در اثر حرارت اجسام داغ و سیگار به وجود می آید کل توده این ماده کامال یکنواخت است،  به هم
در نتیجه پلی استون بسیار بادوام و قابل تعمییر است و این مزیتی است که . توسط اسکاچ یا کاغذ سنباده از روي این سطوح پاك می شوند

پلی استون پس از نصب هیچگونه درز و اتصالی نـدارد، در سـطوح   .شده ندارندسایر مواد جایگزین مانند سنگ، چوب و یا صفحات روکش 
پاك کردن سطوح پلی استون از چرکها و  .بزرگ حالتی همچون سنگ  یکپارچه را به نمایش می گذاردو از زیبایی بی نظیري برخوردار است

                                                        
١٤ Waldo Semon 
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این . اي به اندازه پلی استون در مقابل لکه ها مقاوم نیستهیچ ماده . آلودگی ها توسط پاك کننده هاي خانگی به آسانی امکان پذیر است
مجموعه این خواص پلی استون را  تبدیل به ماده اي . ماده فاقد منفذ است، بنابراین مایعات ، جرمها و باکتریها نمی توانند در آن نفوذ کنند

ستون می توان به هر اندازه برید، چسباند، سوراخ کرد،انحنا پلی ا.کامال بهداشتی و محیطی مناسب براي کار کردن با مواد غذایی می گرداند
این قابلیتهاي منحصر به فرد به شما امکان می دهد تا بدون هیچگونه محدودیتی بـه سـفر در دنیـاي طـرح هـا      . داد، تراشید و شکل داد

ظـاهري  .ا و رنگهاي متنوع ارائه می شوندپلی استون رنگارنگ است، حتی سینکهاي آشپزخانه و کاسه هاي دستشویی هم در مدله.بپردازید
پلی استون از مقاومت شیمیایی بسیار خوبی در برابر اسیدها، مواد آلکیلی و حاللهـاي  . چون سنگ دارد، ولی بر خالف سنگ گرم می باشد

  .وزن مخصوص آن نصف سنگ است بنابراین جایگزین مناسبی براي سنگ می باشد. آلی برخوردار است
بـه مـاده اي تحـت     RTHمعجزه علم نام گرفته است چون در حقیقت رزینی پلیمریست که در اثر ترکیب با فیلري چون سالید سرفیس 

عنوان سالید سرفیس بدل می شود و همه ویژگی هاي آن متاثر از همین مسائله است که محصول نهایی شباهت بسیار بـه سـنگ دارد و   
گیرند، زیرا در عملیاتی که هنگام چسباندن آن انجام می شود، همان اتفاقی رخ می دهد  قطعات مختلف آن بدون درز در کنار هم قرار می

که در فرایند تولید محصول رخ می دهد؛ بنابر این سالید سرفیس را می توان سنگی پلیمري، بر شمرد که ضمن داشتن همه قابلیت هـاي  
 .ی مورد نظر و دلخواه تولید شودسنگ می تواند در قطعات بسیار بزرگ و با میزان انعطاف و خمیدگ

توان قطعات کوچک سالید سرفیس را در کنار هم قرار داد و چنان به هم چسباند که هیچ درزي نداشته باشد و حتی تا کیلومترها کامال  می
رفیس یکـی از مزیـت   انعطاف قابل توجه سالید س. یکپارچه شود؛ هر نوع انعطاف و پیچ و خمی را به کمک پلی استون می توان ایجاد کرد

  .ربه فرد این مصالح ساختمانی استهاي بخصوص و منحص
سال عمر مفید دارد و پس از این مدت نیز تغییر رنگش در اثر تماس با مواد غذایی رنگی یا خراشیدگی ها و خردگی 15سالید سرفیس الاقل 

جالب این کـه حتـی پـس از شکسـتن     . شکل اول برمی گرددها و ترك هاي احتمالی اش با یک سمباده ساده از بین می رود و دوباره به 
توان مجددا از آن استفاده کرد، آخرین مرحله براي این ماده این است که می توان از بازمانده هاي آن  اش، می بخشی از آن با تعمیر دوباره

ها بتوانند  یال است، چون درزي ندارد که میکروبباکتر در کنار همه این ویژگی هاي سازه اي ، کامال آنتی! براي کاربري دیگري بهره گرفت
این ماده جادویی در مقابل لکه و جرم نیز مقاوم است و در این موارد در مقایسه با سنگ . شود در آن نفوذ کنند، بنابراین به سادگی تمیز می

  ...است وهاي مستعمل آن مجددا قابل بازیافت  که شباهت بسیاري به آن دارد وزن چندانی ندارد، تکه
 .شود استفاده می... از سالید سرفیس، در ساخت وان حمام، روشویی، توالت، پوشش سطوح مختلفی چون میز، کابینت آشپزخانه و

      
  پلی استون
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  15 اتصال
  

  
ترکیب بهـم   این. طراحی شده است PearsonLloyd اتصال اسم محصولی جدید است داراي اجزاء و قسمت هاي کوچکتر که به وسیله

از پیوند با یکدیگر براي بوجود اوردن قسمت هاي آزاد و ایستا و همچنین  .منبسط شده پلی پروپیلن ساخته شده است ARPROپیوسته از 
 . سپتامبر به نمایش گذاشته شد 23تا  20ندن در ل Tentاین محصول براي اولین بار در نمایشگاه . تقسیم کننده اتاق ها استفاده می شود

  

  
  
  

  نتیجه گیري
  

دهد که پیشرفت هاي جدید، عالقه و اشتیاقی روز افزون را به انواع مختلف مصالح و تکنیک هاي جدید، چند منظوره و شگفت آور نشان می
جریانات عمده و مهم آینده توجه . عملی و قابل درك کرده استرسید، هایی را که زمانی غیر ممکن و نامعقول به نظر میبه کمک آنها ایده

در توضیح بیشـتر  . دهندما را به موضوعاتی همچون توجه به محیط، سالمت عمومی، ارزشمند کردن پول و روش زندگی آینده تشکیل می
ري و چرخه حیات، برگشت پذیري محصوالت باید گفت که محیط زندگی آینده ما وابسته به مسائلی چون کم کردن استفاده از مصالح، پایدا

جامعه را نیز شرایط کاري راحت و ایمن، محیط کار و زندگی پاکیزه و سالم تـامین  سالمت عمومی. و مصالح و صرفه جویی در انرژي است
فی و تولید و ساخت ضمن اینکه صنعتی شدن، انعطاف پذیري در ساخت و ساز، استفاده از محیط شهري به طور منعطف، توسعه کی. کندمی

سریعتر باعث ارزشمند تر شدن پول خواهد شد و شیوه خانه داري، باز تولید و وجود خانه هاي انعطاف پذیر در شیوه زندگی آینده مـا مـوثر   
ت و یـا  هر چند ممکن است تکنولوژي ساخ. کندنگاه جدید به شیوه ساختمان سازي، استفاده از مصالح جدیدي را نیز طلب می. خواهند بود

شیوه اجرا در استفاده از این مصالح هنوز غریب و نا آشنا باشد اما شناخت این مصالح جدید و کشف خصوصیات آنها کمک موثري به ایجاد 
 .نیاز کردن آنها در جامعه ما خواهد کرد

                                                        
١٥  Link                      
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  :می توان به موارد زیر اشاره کردمصالح جدید  ها و خواصویژگیاز 
 قابلیت برگشت به چرخه محیط

  قاومت و دوامم
  صرفه جویی در انرژي

  مقاومت در برابر آتش سوزي
  جلوگیري از ورود انرژي حرارتی در تابستان و کاهش هزینه هاي سرمایش

  جلوگیري از اتالف انرژي گرمایشی در زمستان و کاهش هزینه هاي گرمایش
  افزایش ضریب ایمنی و امنیت و مقاوم سازي در برابر حوادث غیرمترقبه

  ) UV( ي از ورود اشعه مضر فرابنفش جلوگیر
  .جلوگیري از ورود نورهاي شدید و خیره کننده خورشید
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