ข้ อสรุปฉบับย่ อเชิงเทคนิค-ALPOLIC®/fr ZCM
วัสดุซิงค์ คอมโพสิ ท (Zinc Composite Material)
1. ข้ อมูลทั่วไป
ALPOLIC®/fr ZCM เป็ นวัสดุซิงค์ คอมโพสิ ท ซึ่ งมีฉนวน ภายในทาจากสิ นแร่ มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ นิยมใช้เป็ นวัสดุตกแต่งหุม้
อาคารภายนอกและสามารถใช้เป็ นแผ่นห่อหุม้ หลังคาสาหรับอาคารสมัยใหม่ที่ตอ้ งการความสวยงามและสามารถใช้ในการ
ปรับปรุ งตกแต่งอาคารเก่า สิ นค้าชนิดนี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของบริ ษทั มิตซูบิชิ พลาสติก คอมโพสิ ท อเมริ กา ซึ่ งเป็ นหนึ่งใน
บริ ษทั ลูกของ มิตซูบิชิ พลาสติก สามารถรับบริ การการติดตั้งและสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ได้จากตัวแทนจาหน่ายของทางบริ ษทั ทัว่ ไป
หมายเหตุ: ข้อมูลจาเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลายโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ALPOLIC/fr ZCM ประกอบด้วยแผ่นซิ งค์หนา 0.5 มิลลิเมตรประกบกับฉนวนแกนกลาง ทาจากสิ นแร่ ที่ไม่ติดไฟ ทาหน้าที่เป็ น
แผ่นตกแต่งอาคารภายนอก:
ส่ วนประกอบ
วัสดุส่วนที่เป็ นผิวด้านหน้า; ผลิตจากแผ่นซิ งค์หนา 0.5 มิลลิเมตร
วัสดุที่ใช้ทาแกนกลาง;
ผลิตจากสิ นแร่ ที่ไม่ติดไฟ
วัสดุส่วนที่เป็ นผิวด้านหลัง; ผลิตจากแผ่นซิ งค์หนา 0.5 มิลลิเมตร
ในผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้มีโครงสร้างแกนกลางที่มีคุณสมบัติเป็ นวัสดุหน่วงการติดไฟในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ ALPOLIC/fr
พื้นผิวด้านหน้ามีแผ่นฟิ ล์มพลาสติกปกป้ องผิวหน้าและสี ของแผ่น ALPOLIC/fr ZCM ที่สามารถลอกออกได้หลังการติดตั้ง
3. สี ผิวด้ านหน้ า
ALPOLIC®/fr ZCM ผลิตโดยใช้ วี เอ็ม ซิ งค์ (VM Zinc) ซึ่ งทาจากควอต ซิ งค์ คอล์ย (Quartz Zinc Coils) โดยผิวด้านหน้าของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นซิ งค์อลั ลอยด์ ซึ่ งผ่านการเคลือบผิวด้วยกระบวนการทางเคมี (chemical conversion process) ซึ่ งทาให้ผิวมีสีอลั
ลอยด์สีเทาสวยงามเป็ นธรรมชาติ
4. มิติและความคลาดเคลื่อนต่ างๆ
(1) ความหนาของแผ่น:
4 มิลลิเมตร
(2) ขนาดแผ่น:
กว้าง = 965 มิลลิเมตร
ยาว = 3708 มิลลิเมตร
(3) ความคลาดเคลื่อนของขนาดผลิตภัณฑ์
ความกว้าง:
±2.0 มิลลิเมตร

ความยาว:
±4.0 มิลลิเมตร
ความหนา:
±0.2 มิลลิเมตร
ค่าโบว์ (Bow): สู งสุ ด 0.5% (5 มิลลิเมตร/เมตร) ของความกว้างหรื อความยาว
ค่าความเป็ นจตุรัส (Square-nessวัดจากค่า diagonal difference): สู งสุ ด 5.0 มิลลิเมตร
5. คุณสมบัติหลัก
(1) น้ าหนักแผ่น:

12.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

(2) ค่าอัตราส่ วนการขยายตัวจากความร้อน (thermal expansion ratio): (P) 28x10-6/ องศาเซลเซี ยส (T) 20x10-6/ องศาเซลเซี ยส
(P= ตามแนวขนานการม้วนแผ่น T= ตรงกันข้ามกับแนวการม้วนแผ่น)
(3) ความแข็งแรงของกาว (Bond integrity): ความแข็งแรงในการลอกแผ่นตามมาตรฐาน (ASTM D1781): น้อยสุ ด 100 นิวตันเมตร/เมตร ผ่านการทดสอบในการแช่น้ าเดือดเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงและแช่น้ าที่อุณหภูมิ 21 องศาเซล
เซี ยศ เป็ นเวลา 21 วัน กาวเชื่อมแผ่นยังคงมีคุณสมบัติปกติไม่มีการเสื่ อมสลาย
(4) ความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Resistance):
กระแทกด้ วยลูกบอลเหล็ก
ความสู ง
(เส้ นผ่ านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว)
นิ้ว/ มิลลิเมตร
2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม
6 นิ้ว/ 152 มิลลิเมตร
2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม
12 นิ้ว/ 305 มิลลิเมตร
2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม
18 นิ้ว/ 457 มิลลิเมตร
2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม
24 นิ้ว/ 610 มิลลิเมตร
2 ปอนด์/ 0.9 กิโลกรัม
36 นิ้ว/ 914 มิลลิเมตร
(5) คุณสมบัติเชิงกลของ ZCM:
คุณสมบัติที่ทดสอบ
ค่าความยืดตัว
ค่าความแข็งแรง

มาตรฐาน ASTM
E8
E8

ค่าเฉลี่ยการทนแรงกด

C393

ค่าความคงรู ปในแนว
แรงกด

C393

ระยะลึกของหลุมจากการกระแทก
นิ้ว/ มิลลิเมตร
0.028 นิ้ว/ 0.7 มิลลิเมตร
0.035 นิ้ว/ 0.9 มิลลิเมตร
0.042 นิ้ว/ 1.1 มิลลิเมตร
0.056 นิ้ว/ 1.4 มิลลิเมตร
0.095 นิ้ว/ 2.4 มิลลิเมตร

หน่ วย
%
MPa
Psi
MPa
Psi
MPa
Psi

4 มิลลิเมตร ZCM
(P) 36.9 (T) 16.4
(P) 34 (T) 49
(P) 4989 (T) 7054
128
18495
28896
4.191*106

P= ตามแนวขนานการม้วนแผ่น T= ตรงก ันข้ามก ับแนวการม้วนแผ่น

6. สมรรถนะในการทนไฟ
ในผลิตภัณฑ์ ZCM จะมีค่าความต้านทานการติดไฟต่ากว่าผลิตภัณฑ์ ALPOLIC/fr 4 มิลลิเมตร เนื่องจากจุดหลอมเหลวของซิ งค์
อัลลอย์ดที่ต่ากว่า
ประเทศ
มาตรฐานในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
ผลทดสอบและการจาแนก
ประเภท
UK
BS476 Part 6
ALPOLIC/fr ZCM
Class 0
BS476 Part 7
4mm thick
Class 1
USA
ASTM E 84
ALPOLIC/fr ZCM*
Class A
(การทดสอบในอุโมงค์ลม)
4mm thick
Flame spread: 10-25
Smoke develop: 40 - 80
* ผลิตภัณฑ์รุ่นก่อน คือ ALPOLIC/fr ZCM Z-Z (0.4mm zinc/ 3.2mm fr core / 0.4mm zinc)
7. ข้ อควรรู้ทั่วไป
(1) กรรมวิธีการผลิต
โดยทัว่ ไปการผลิตแผ่นซิ งค์จะเหมือนกับการผลิตแผ่นอลูมิเนียม ซึ่ งทางโรงงานได้ผลิตผลิตภัณฑ์ซิงค์ คอมโพสิ ท ภายใต้รหัส
ZCM ด้วยเครื่ องมือเครื่ องจักรชนิ ดเดียวกับการผลิตแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิ ท ที่ใช้รหัส ACM มีข้ นั ตอนการทางานเหมือนกัน
ในทุกลักษณะ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ซิงค์ คอมโพสิ ท (ZCM) จะถูกตัดด้วยเลื่อยวงเดือน (circular saws) ขึ้นรู ปร่ องด้วยเร้าเตอร์
(router) พับและดัดให้ตรงด้วยเครื่ องดัดแบบสามลูกหมุน (3-roll bender) ขึ้นรู ปและติดกาวร้อนเพื่อประกอบเป็ นชิ้นงาน
(2) การป้ องกันการกัดกร่ อนแบบ Galvanic corrosion
การสัมผัสระหว่างโลหะที่ต่างกันสองชนิดจะทาให้เกิดปฎิกิริยาไฟฟ้ าเคมี และการกัดกร่ อนจะถูกเร่ งด้วยความชื้นสู ง แม้ว่าซิ งค์
มีค่าการถูกกัดกร่ อนน้อยกว่าทองแดงและเหล็ก แต่ปฎิกิริยาการกัดกร่ อนแบบ Galvanic จะเร่ งการกัดกร่ อนซิ งค์อลั ลอยด์เมื่อ
ซิ งค์อลั ลอยด์สัมผัสกับโลหะชนิดนี้ ดังนั้นการประกอบการใช้งานแผ่นซิ งค์อลั ลอยด์ (ZCM panel) ควรใช้อุปกรณ์ยดึ เช่น รี เวท
(rivet) และสกูรที่ทาจากสเตนเลสและอลูมิเนียมเท่านั้น
(3) ความแตกต่างของสี ระหว่างล็อตผลิต
สี ของผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากล็อตการผลิต สาหรับลูกค้าที่เป็ นการก่อสร้างแบบโครงการทางบริ ษทั แนะนาให้
มีการประเมินจานวน ปริ มาณการใช้งานเพื่อสั่งสิ นค้าให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด ซึ่ งจะสามารถลดความแปรปรวนของสี
ในผลิตภัณฑ์ แม้ว่าทางบริ ษทั ผลิตผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่อง การแตกต่างของสี เล็กน้อยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการผลิต
(4) การจัดการการใช้งาน
ในการเคลื่อนย้ายแผ่น ZCM ที่มีขนาดยาวควรมีการรองรับน้ าหนักเพิ่มเติมที่จุดกึ่งกลางแผ่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเนื่องจากแผ่น
ZCM มีน้ าหนักมากกว่าแผ่น ALPOLIC/fr 4 มิลลิเมตร

(5) การเก็บรักษาและการขนส่ ง
ควรเก็บแผ่น ZCM ที่ยงั ไม่ได้ใช้งานไว้ในที่มีความชื้นต่าและมีการระบายอากาศได้ดีในโกดังปิ ด หลีกเลี่ยงความชื้นโดยเก็บ
สิ นค้าไว้ในที่แห้งในระหว่างการขนส่ งและในพื้นที่ก่อสร้าง
(6) ฟิ ล์มป้ องกันผิวผลิตภัณฑ์
ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ZCM จะมีการเคลือบด้วยแผ่นฟิ ล์มพลาสติกสามารถลอกออกได้เพื่อป้ องกันรอยขูดขีดในระหว่างการขึ้น
รู ปชิ้นงานและระหว่างการติดตั้ง ควรลอกฟิ ล์มป้ องกันผิวผลิตภัณฑ์ออกทันทีหลังจากการติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์เนื่องจากการทิ้ง
ฟิ ล์มบนผิวชิ้นงานไว้นานจะทาให้ฟิล์มลอกออกจากตัวผลิตภัณฑ์ยากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรื อข้อมูลต่างๆในแผ่นพับนี้เป็ นการให้ขอ้ มูลทัว่ ไปเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอและการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต ทางบริ ษทั มิตชูบิชิ พลาสติกจึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ
ยกเลิกข้อมูลคุณสมบัติที่ได้กล่าวในเอกสารชุดนี้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

