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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزان پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری به عنــوان نهــاد حامــی اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 19 جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فرآینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای
تیم نظارتی و ویراستاری: محمد ترابی و فرشته الهی

تیم فنی: محمدعلی پورابراهیم، کاوه اشجعی
تیم تحریریه:  محمدعلی پورابراهیم، کاوه اشجعی
تیم طراحی: محمدحسین پوردباغ، مسعود خلیلی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــع شــده و شــناخت مناســبی از  ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعــه کنن ــاب حاضــر ب ــدوارم کت ــان امی در پای
ــد. ــه ده ــران ارائ ــاوری در ای ــرفت های فن پیش

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم
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مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم
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ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 14 درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 26 درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 
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توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــدمات در حــوزه فناوری هــای مخــــــتلف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجــــــموعًا تولیدکننــده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

9

جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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از آنجایــی کــه عمــده ی مــواد پلیمــری )شــامل پالســتیک ها و الســتیک ها(، از فــرآوری نفــت تولیــد 
ــع  ــران اســت، صنای ــال در ای ــزرگ و قدیمــی فع ــع ب ــرآوری نفــت یکــی از صنای می شــوند و اســتخراج و ف
ــران در آن دارای مزیــت نســبی  ــه ای ــه صنایعــی اســت ک ــز از جمل تولیــدی پالســتیک ها و الســتیک ها نی
اســت. از ایــن رو در چنــد دهــه گذشــته تولیــد پلیمرهــا و کامپوزیت هــای پلیمــری بــا رشــد قابــل توجهــی 
همــراه بــوده اســت چراکــه فــرآوری و ایجــاد ارزش افــزوده در نفــت خــام اســتخراج شــده همــواره مدنظــر 

صنعت گــران و سیاســت گذاران ایرانــی اســت.
بــا توجــه بــه گزارش هــای بانــک مرکــزی، ســهم بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی حــدود 26 درصــد 
اســت. در ارتبــاط بــا جایــگاه مــواد پیشــرفته در ایــن بیــن می تــوان این گونه بیان کرد که صنعت پتروشــیمی 
ایــران تولیدکننــده مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد پلیمرهــا و کامپوزیت هــا اســت و ســایر صنایــع از 
جملــه بــرق، فــوالد، ســاختمان، خــودرو و ... یــا فرآوری کننــده پلیمرهــا هســتند و یــا مصرف کننــده آن. لــذا 
ایــن حــوزه ارتبــاط بســیار گســترده ای بــا طیــف وســیعی از صنایــع در ایــران دارد. پلیمر هــا و کامپوزیت هــا 
همچنیــن جایــگاه ویــژه ای در صــادرات ایــران دارنــد. در چنــد ســال اخیــر، ســاالنه حــدود 11500 میلیــون 
دالر کــه دربرگیرنــده حــدود 15 درصــد از صــادرات لک ایــران اســت بــه ایــن حــوزه اختصــاص دارد.  بــا توجــه 

جایگاه صنعت  پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۱۰

ــران  ــد بســیاری از پلیمرهــا و کامپوزیت هــا در ای ــدأ تولی ــوان مب ــه گســتردگی صنعــت پتروشــیمی به عن ب
و همچنیــن وابســتگی ســایر صنایــع بــه ایــن حــوزه، زمینــه رشــد فناوری هــا و محصــوالت دانش بنیــان 
بســیاری در آن فراهــم شــده اســت. ایــن موضــوع از فعالیــت بیــش از 650 شــرکت دانش بنیــان ایرانــی 
و عرضــه بیــش از 1100 محصــول فناورانــه توســط آنهــا نیــز قابــل برداشــت اســت. در چنــد ســال اخیــر بــه 
دلیــل اهمیــت ایجــاد ارزش افــزوده در زنجیــره فناوری هــای وابســته بــه اســتخراج نفــت در ایــران، حــدود 10 

درصــد از حجــم تولیــد و اشــتغال دانش بنیــان نیــز بــه ایــن حــوزه اختصــاص یافتــه اســت.
ــح اســت در 5 ســال  ــه توضی ــن صنعــت الزم ب ــان ای ــت در مــورد صــادرات محصــوالت دانش بنی در نهای
گذشــته مجموعــاً ۸45 میلیــون دالر از محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنیــان فعــال در حــوزه مــواد 

پیشــرفته پلیمــری بــه خــارج از ایــران صــادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان 
فعال ایرانی در صنعت  پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

8.4 %

۱. امارات

۷. هلند۶.  هند

۳. عراق۲. پاکستان

۸. آذربایجان

۴. افغانستان

۹. ارمنستان

۵. ترکیه

۱۰. ازبکستان

درصد شرکت های فعال در حوزه صنعت  پلیمرها و 
کامپوزیت های پلیمری  از لک شرکت های دانش بنیان

پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری 
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تقسیم بندی صنعت  پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان

ــد  ــدأ تولی ــوان مب ــه وجــود گســتردگی صنعــت پتروشــیمی به عن ــا توجــه ب ــان شــد ب ــه بی ــه ک همان گون
بســیاری از پلیمرهــا و کامپوزیت هــا در ایــران و همچنیــن وابســتگی ســایر صنایــع بــه ایــن حــوزه، زمینــه 
رشــد فناوری هــا و محصــوالت دانش بنیــان بســیاری در آن فراهــم شــده اســت. در ایــن کتــاب محصوالتــی 

گــردآوری شــده اند کــه قابلیــت تقســیم بندی  در حوزه هــای زیــر را دارنــد:

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های 
آنهــا بیــان می شــود:

1

2

3

پالستیک ها و محصوالت مرتبط

الستیک ها و محصوالت مرتبط

کامپوزیت های پلیمری

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

12

پالستیک ها و محصوالت مرتبط1

پالســتیک ها بــا اعمــال گرمــا و فشــار امــکان قالب گیــری و شــل دهی را دارنــد، ایــن 
خاصیــت بــه پالستیســیته معــروف اســت. پالســتیک ها دارای وزن ســبک، چگالــی کــم، 
رســانایی الکتریکــی ضعیــف، شــفافیت و برخــی ویژگی هــای دیگــر هســتند. عــالوه بــر ایــن 
ــی باالیــی دارد کــه باعــث می شــود در ســاخت بســیاری از مــواد  پالســتیک ها جــرم مولکول
ماننــد پوشــش ها، الیــاف مصنوعــی و غیــره به طــور گســترده ای مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. 
ــن،  ــف شــامل پلی اتیل برخــی از پالســتیک های مهــم در تجــارت و تولیــد محصــوالت مختل
ــر  ــر نظی ــی دیگ ــواد افزودن ــه م ــره هســتند ک ــن، پلی اســتایرن، PET، PTFE و غی پلی پروپیل
تثبیت کننده هــا )بــرای مانــدگاری خاصیــت خاصــی در پلیمــر(، پرکننده هــا )بــرای بهبــود 
عملکــرد(، نرم کننده هــا )به منظــور بهبــود انعطاف پذیــری( در تولیــد آنهــا نیــز بــکار مــی رود. 

ــد: ــل را دارن ــیم بندی ذی ــت تقس ــتیکی قابلی ــان پالس ــوالت دانش بنی محص

 پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

در مســتربچ، پیگمنــت و یــا افزودنی هایــی نظیــر پرکننده هــای معدنــی و یــا مــواد شــیمیایی 
دیگــر به صــورت بهینــه بــا هــدف تولیــد رنــگ، بهبــود خــواص و یــا کاهــش قیمــت تمام شــده 
در یــك رزیــن پایــه ادغــام می شــود. کامپاندهــای پلیمــری نیــز بــه مخلــوط یــک یــا چنــد پلیمر 
و یــا افزودنی هــای مختلــف بــرای افزایــش خــواص فیزیکــی، مکانیکــی، حرارتــی و ... گفتــه 
می شــود. معمــواًل کامپاندهــا و مســتربچ های تولیــد پالســتیک ها بــه شــل گرانــول در بــازار 
عرضــه می شــوند و در ایــن زیردســته، محصــوالت دانش بنیــان مرتبــط از جملــه کامپاندهــای 
ــا اســتفاده از افزودنی هــا،  ــه ب ــات ک ــی کربن ــن و پل ــن، پلی اتیل ــد، پلی پروپیل ــه پلی آمی ــر پای ب

دارای خــواص ویــژه شــده اند، ارائــه شــده اســت.

ــد.  ــه کار می رون مــوادی هســتند کــه به منظــور تصحیــح خــواص فراورده هــای پالســتیکی ب
افزایــش میــزان ســختی، تثبیــت رنــگ، عایــق حــرارت، براق کنندگــی، کاهــش وزن محصــول 
ــه ایــن خــواص هســتند  نهایــی و کاهــش اســتفاده از رزیــن در ترکیبــات پالســتیک از جمل
کــه ایجــاد هرکــدام در پلیمــر پایــه نیازمنــد افزودنــی خاصــی اســت و چگونگــی اســتفاده از 
افزودنــی پلیمــری بســته بــه نــوع پلیمــر و کاربــرد آن متفــاوت اســت. افزودنی هــای پلیمــری 

دانش بنیــان موجــود در ایــن زیــر دســته بیشــتر در PVC دارای کاربــرد هســتند.

در ایــن زیردســته محصــوالت دانش بنیانــی ارائــه شــده اســت کــه دارای کاربــرد نهایــی )بــدون 
نیــاز بــه فــرآوری( می باشــند و بــه اشــکالی نظیــر فیلــم، واکــس، ظــروف پلیمــری، عایــق، کابــل 
و ... هســتند. ایــن محصــوالت از جنــس پلیمری هایــی نظیــر پلی یورتــان، پلی اســتایرن، 

پلی اتیلــن و ... بــوده و دارای خــواص ویــژه هســتند.

بخش اول | کامپاندها و مستربچ های پالستیکی:

بخش دوم | افزودنی های پلیمر: 

بخش سوم | محصوالت نهایی پلیمری: 

شروع فصل از صفحه ۲۲
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الستیک ها و محصوالت مرتبط2

الســتیک یک ماده االســتیک اســت که به دو صورت الســتیک طبیعی و الســتیک مصنوعی 
وجــود دارد. الســتیک طبیعــی از پلیمرهــای ایزوپــرن و آب بــه همــراه برخــی ترکیبــات دیگــر 
تشــکیل شــده اســت و به صــورت طبیعــی از برخــی درختــان اســتحصال می شــود و الســتیک 
مصنوعــی از نفــت یــا گازهــای طبیعــی تولیــد می شــود. طیــف گســترده ای از محصــوالت بــه 
دســت آمــده از الســتیک وجــود دارد کــه در زیردســته های زیــر، توانمندی هــای شــرکت های 

دانش بنیــان در ایــن حــوزه ارائــه شــده اســت:

تســمه وســیله ای بــرای انتقــال نیــرو اســت و تســمه های الســتیکی از دو جــزء اصلــی 
الســتیک و الیــاف قــوی درهــم بافتــه شــده تشــکیل شــده اســت. ایــن الیــاف کــه در الیه هــای 
میانــی تســمه قــرار دارد، باعــث اســتحکام تســمه نقالــه و مقاومــت نــوار در جهــت عــرض و 
طــول می شــود. نــوع جنــس و بافــت و تعــداد الیــاف بــکار رفتــه در تســمه نقالــه در تــوان 
کششــی آن بســیار مؤثــر اســت. در ایــن زیردســته انــواع تســمه های الســتیکی تولیدی توســط 

ــده اســت. ــه گردی ــان ارائ شــرکت های دانش بنی

بخش دوم | تسمه های الستیکی: 

شروع فصل از صفحه ۱۷۴

کامپانــد و مســتربچ الســتیکی کــه از ترکیــب یــک یــا چنــد پلیمــر االســتومر و افزودنی هــای 
مختلــف بــرای افزایــش خــواص فیزیکــی، مکانیکــی، حرارتــی و ... تشــکیل می شــود و 
به منظــور تولیــد محصــوالت نهایــی الســتیکی دارای کاربــرد اســت. در ایــن زیردســته انــواع 

ــه شــده اســت. ــان و التکــس ارائ ــه پلی یورت کامپاندهــای الســتیکی از جمل

بخش اول |  کامپاندها و مستربچ های الستیکی:

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۱4

کامپوزیت های پلیمری3

ــاف  ــری الی ــه از قرارگی ــا هســتند ک ــری دســته ای از کامپوزیت ه ــه پلیم ــای زمین کامپوزیت ه
کوتــاه یــا بلنــد در زمینــه پلیمــری ســاخته می شــوند. لــذا دارای خــواص و ویژگی هــای 
ــن  ــد. ای ــی می گردان ــر معمول ــاوت از پلیم ــا را متف ــرد آنه ــه کارب ــتند ک ــردی هس منحصربه ف
ویژگی هــا شــامل وزن پاییــن، انعطاف پذیــری بــاال، مقاومــت در برابــر خوردگــی، پایــداری بــاال، 
ــدی توســط  ــن زیردســته کامپوزیت هــای پلیمــری تولی خــواص الکتریکــی و ... اســت. در ای

شــرکت های دانش بنیــان ارائــه و بــه زیردســته های ذیــل تقســیم شــده اند:

ــه  ــن زیردســته ورق هــا و عایق هــای کامپوزیتــی پلیمــری کــه عمومــًا به صــورت چندالی در ای
بــوده و دارای کاربردهــای متنوعــی از جملــه مصالــح ســاختمانی )نمــای ســاختمان(، عایــق 

ــه گردیــده اســت. حرارتــی و ... می باشــند، ارائ

بخش دوم | ورق ها و عایق های کامپوزیتی: 

شروع فصل از صفحه ۱۹۲

ــر  ــل مقاومــت در براب ــه دلی ــی پلیمــری ب اســتفاده از مخــازن، لوله هــا و اتصــاالت کامپوزیت
خوردگــی، اســتحکام بــاال، دقــت بســیار بــاالی ابعــاد و انــدازه، سفارشی ســازی و در نهایــت 
هزینــه، بســیار متداول تــر از نمونه هــای فلــزی اســت. مخــازن، لوله هــا و اتصــاالت کامپوزیتــی 
پلیمــری ارائــه شــده در ایــن زیردســته عمومــًا از جنــس اپوکســی و تقویــت شــده بــا الیــاف 

کربــن هســتند.

بخش اول |  مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی:

 پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱5
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۲۲۲3

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

معرفی محصول:
این گرانول از دو جزء پلی پروپیلن و الیاف شیشه تهیه شده و خواص مناسبی از جمله مدول 
بسیار باالتر از ماتریس پلیمری را ارائه می کند. بنابراین می توان در بسیاری از کاربرد هایی که در 

آن ها نیاز به استحکام و مدول بسیار باال هست از این گرانول استفاده کرد.

ISO 17025 استاندارد

شرکت پارسا پلیمر شریف 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید قطعات داخلی خودرو که نیاز به  استحکام و مقاومت حرارتی باال دارد و تولید قطعات لوازم 
خانگی که نیاز به استحکام باال دارد )مانند درام ماشین لباسشویی(

حجم تولید باال 	 
قیمت مناسب 	 
سفارشی سازی فرموالسیون	 

)پلی پروپیلن  سازگار کننده  شیشه،  الیاف  پلی پروپیلن،  یعنی  پلیمری  پایه  شامل  فرموالسیون 
مالئیکه(، روان کننده، پایدار کننده حرارتی و پیگمنت ها می باشد.

الیاف شیشه جزء مهم و حیاتی در کامپوزیت PP/GF است. نوع پوشش آن در میزان سازگاری 
به  با توجه  الیاف در میزان دستیابی به خواص مكانیكی  با ماتریس پلیمری و طول نهایی 
اجزاء کامپاند و افزودنی ها و محل ورود الیاف شیشه به اکسترودر و طول دستگاه اکسترودر 
و  روان کننده های داخلی  تعیین شود.  الیاف  الیاف و طول  نوع پوشش  به ترتیب  می بایست 
تاثیرات مستقیم آن ها  با توجه به  از اهمیت باالیی برخوردارند.   PP/GF خارجی در کامپاند
بر روی فرآیند پذیری گرانول تولیدی در حین تولید قطعه نهایی و سخت بودن سطح قطعات 
تولیدی از PP/GF؛ وجود روان کننده و مقدار و نوع روان کننده در جدا شدن راحت قطعه از 

قالب بسیار با اهمیت است.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.parsapolymer.com

کامپاند پلی پروپیلن تقویت  شده با الیاف شیشه

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، رومانی، 
جمهوری دومینکن، گرجستان، مالزی، لبنان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



۲4۲5

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

معرفی محصول:
این دسته از محصوالت بسته به نوع کاربرد محصول نهایی شامل پلی آمید 6 یا پلی آمید 66 
تاخیر  دارای  پلی آمید  اصالح شده،  با مقاومت ضربه  پلی آمید  الیاف شیشه،  با  تقویت شده 

اندازنده شعله و پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه و دارای تاخیر اندازه شعله می باشند.

ISO 17025 استاندارد

شرکت پارسا پلیمر شریف 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنعت خودرو )مانند منیفولد هوا، قطعات داخلی خودرو(،	 
قطعات الکتریکی )مانند المپ ال ای دی، قطعاتی مانند بدنه کنتور(	 

حجم تولید باال	 
قیمت مناسب 	 
سفارشی سازی فرموالسیون	 

پایدار کننده  الیاف شیشه، سازگار کننده،  پلی آمید،  این محصوالت عموما شامل  فرموالسیون 
حرارتی، رنگ )عمدتًا مشکی( و اصالح کننده ضربه )از نوع ترکیبات استری پلیمری که نقش 
سازگار کننده هم دارند( می باشد. چقرمگی )باالنس استحکام مکانیکی و استحکام ضربه ای( 
باالی محصول و در عین حال عدم کاهش پایداری حرارتی و مقاومت باال در برابر هیدرولیز شدن 

از دیگر خصوصیات این محصول می باشد.
گونه های مقاوم به شعله نیز خصوصیات زیر را دارد:

 	)V0 در گرید های مقاوم به شعله )رده بندی UL94 مقاومت در برابر اشتعال مطابق آزمون
مقاومت در برابر اشتعال مطابق آزمون شاخص شعله وری سیم ملتهب در گرید های مقاوم 	 

به شعله )۸50 تا 950 درجه سانتی گراد(
مسیر جریان خزشی مواد عایق )CTI( باال علی الخصوص در گرید های مقاوم به شعله 	 

)400 تا 600 ولت(

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.parsapolymer.com

کامپاندهای بر پایه پلی آمید 6 و پلی آمید 66

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، رومانی، 
جمهوری دومینکن، گرجستان، مالزی، لبنان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۲6۲۷

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
این محصول شامل پلی اتیلن ترفتاالت تقویت شده با الیاف شیشه، پلی بوتیلن ترفتاالت تقویت 
شده با الیاف شیشه و همچنین آلیاژ پلی اتیلن ترفتاالت و پلی بوتیلن ترفتاالت مقاوم در برابر 

شعله می باشد.
در این خانواده، آمیزه ای از دو یا چند رزین پالستیکی تهیه می شود و بسته به نیاز کاربردی عوامل 
دیگری به آن ها افزوده می شود. این عوامل متناسب با شرایط تولیدی )پیچیدگی شل قطعه(، 
خواص فیزیکی )نظیر مقاومت حرارتی یا اشتعال پذیری( و مکانیکی مورد نیاز )مدول االستیک، 
استحکام تسلیم و یا چقرمگی شکست( انتخاب و پس از طی مراحل آزمایشگاهی و پایلوت، 

نهایتًا در فرموالسیون نهایی تثبیت می شوند.

ISO 17025 استاندارد

شرکت پارسا پلیمر شریف 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنایع خودرو و لوازم خانگی و الکتریکی مانند قطعات الکتریکی و روشنایی خودرو،  کلید و پریز 
برق و اجزاء دستگاه های برقی خانگی 

حجم تولید باال	 
قیمت مناسب 	 
سفارشی سازی فرموالسیون	 

در محصوالتی که رزین پایه تلفیقی از دو نوع پلی استر فوق می باشد، کنترل مورفولوژی زمینه و 
در نتیجه خواص نهایی از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است. این امر نتیجه فرآیند تبادل 
استری بین این دو پلیمر می باشد. اگرچه تبادل استری سازگاری دو پلیمر را افزایش می دهد که 
برای پیشگیری از شکست زودرس ضروری است، ولی در عین حال مانع از پیشرفت بلورینگی 

پلیمر ها شده و افت خواص مکانیکی را نیز سبب می شود.
در این آلیاژ ها عمومًا PET به عنوان ماتریس نقش بازی می کند، زیرا دمای ذوب کمی پایین تری 

دارد. PBT نقش افزایش HDT و استحکام را دارد.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.parsapolymer.com

کامپاندهای تقویت شده با الیاف شیشه
بر پایه پلی  اتیلن ترفتاالت و پلی بوتیلن ترفتاالت و آلیاژ آنها

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، رومانی، 
جمهوری دومینکن، گرجستان، مالزی، لبنان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۲۸۲۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
ایـن محصـول شـامل مجموعـه ای از آلیاژ هـای پلیمـری اسـت کـه پلیمـر زمینـه آن هـا پلی کربنـات 
)PC( یـا آکریلونیتریـل بوتادیـن اسـتایرن )ABS( یـا تلفیقـی از ایـن دو پلیمـر اسـت. آلیاژ هـای 
مذکـور بسـته بـه نـوع کاربـری مـورد انتظـار دارای خـواص ظاهـری، رنگـی، مکانیکـی و مقاومت در 

برابر شـعله هسـتند.
براقیـت و لوکـس بـودن، اسـتحکام ضربـه بـاال، مقاومـت در برابـر تغییـر شـل ناشـی از دمـا و 
همچنیـن مقاومـت در برابـر اشـتعال پذیری از مهم تریـن ویژگی هـای قطعاتـی اسـت کـه بـا ایـن 

محصـول تولیـد می شـوند.

ISO 17025 استاندارد

شرکت پارسا پلیمر شریف 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنعت خودرو )مانند دریچه فن کابین سرنشین و قاب تزئینی روی داشبورد(	 
لوازم خانگی )مانند قسمت پلیمری بدنه پکیج و ماشین لباسشویی(	 
ــه 	  ــژه و بدن ــزات وی ــده تجهی ــن خنک کنن ــه ف ــن و پروان ــد ف ــک )مانن ــرق و الکترونی صنعــت ب

دســتگاه پــوز( 

حجم تولید باال	 
قیمت مناسب 	 
سفارشی سازی فرموالسیون	 

این محصول عموما از پلی کربنات، ABS، سازگار کننده، افزودنی تاخیر اندازنده شعله، افزودنی 
باال،  وزن  با  استئاراتی  صابون های  و  قطبی  واکس های  مانند  روان کننده هایی  وی،  آنتی یو 

آنتی اکسیدانت ها و پیگمن های رنگی تولید می شود.
ترکیب فرموالسیون و ویسکوزیته نهایی با دستیابی به خواص ضد شعله و رنگ چالش برانگیز 
است. زیرا اجزای مربوطه با هم برهم کنش دارند. هرچند در مورد خودرویی ها و لوازم خانگی 
عمدتًا کامپاند بدون تاخیر اندازنده شعله تولید می شود و معموال رنگ های روشن دارند. اصوال 
پلی کربنات با بعضی پیگمنت ها برهم کنش دارد و تخریب می شود. مخصوصا در پلی کربنات های 
داخلی بقایای کاتالیست وجود دارد که با پیگمنت ها کمپلکس تشکیل می دهند. بسته به نوع 
کاربری و پلیمر زمینه، استحکام ضربه عموما باالتر از 14 کیلوژول بر مترمربع است و این فاکتور 

حتی تا 40 کیلوژول بر مترمربع نیز در برخی گرید ها افزایش داده شده است.
این آمیزه ها عمدتاً در قطعاتی که براقیت و زیبایی مهم است استفاده می شوند بنابراین براقیت 
در سطح صاف باید باالتر از GLU 50 و حتی در برخی موارد باالتر از GLU 70 باشد. در اغلب 
گرید های این خانواده از افزودنی های مقاوم کننده در برابر شعله استفاده شده است به نحوی 

که کامپاند در کالس V0 مطابق استاندارد UL94 قرار می گیرد.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.parsapolymer.com

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

ABS و PC آلیاژهای پلیمری بر پایه

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، رومانی، 
جمهوری دومینکن، گرجستان، مالزی، لبنان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

3۰3۱

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
کامپانـد و مسـتربچ مـوادی از جنـس پلیمـر پایـه بـه همـراه افزودنی هـا هسـتند کـه خـواص 
مد نظـر محصـول نهایـی پلیمـری را داشـته و در واقـع ماتریـس غلیظـی اسـت کـه قـرار اسـت در 

پلیمـر پایـه پخـش شـود و خـواص مد نظـر را در محصـول نهایـی حاصـل نمایـد.
این آمیزه ها شامل موارد زیر است:

 	PP یا PE مستربچ آنتی اکسیدانت بر پایه
مستربچ لیز کننده آنتی استاتیک	 
 	PP یا PE مستربچ براق کننده بر پایه
 	PP یا PE کامپاند فیلر بر پایه
 	PP کامپاند ضد خش بر پایه
مستربچ پف زا	 
 	PE کامپاند آنتی فاگ بر پایه
کامپاند نوار آبیاری	 
مستربچ کمک فرآیند	 
 	PE مستربچ مشکی گرید لوله بر
 	PE مستربچ سفید بر پایه
مستربچ رنگی	 
 	PE مستربچ رطوبت گیر بر پایه
 	PP و PE کامپاند اصالح کننده ضربه بر پایه
 	PP مستربچ تاخیرانداز شعله بر پایه
 	PP و PE مستربچ خوشبو کننده بر پایه
 	PP و PE مستربچ آنتی استاتیک بر پایه

شرکت پویا پلیمر تهران 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید لوله، انواع فیلم های پلیمری، انواع قطعات پلیمری، نوار آبیاری و محصوالت نهایی پلیمری

تنوع محصوالت در کنار قیمت مناسب 	 
امکان سفارشی سازی بر اساس کاربرد نهایی	 

آمیزه های مورد نظر عمدتاً پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن به همراه افزودنی های مورد نظر گاها تا 
۸0 درصد نیز بوده و به صورت گرانول عرضه می گردد.

www.pooyapolymertehran.com

سال تاسیس:
۱3۷4

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

انواع کامپاند و مستربچ بر پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن

مقاصد اصلی صادراتی: 
کره جنوبی، کانادا، ترکیه، ارمنستان، ازبکستان، امارت، 
اکراین، تاجیگستان، ترکمنستان، سوریه، قرقیزستان، 
قزاقستان، کویت، گرجستان، عراق، پاکستان، افغانستان 

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

3۲33

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
آمیـزه مـورد نظـر از ترکیـب پلیمـر مادر یعنی پلی اتیلن سـنگین به همـراه افزودنی هایی نظیر کربن 
بلـک، آنتی اکسـیدانت و کمـک فرآینـد سـاخته می شـود. ایـن محصـول بـه صـورت گرانول بـوده و 

آمیـزه زرد رنـگ نیـز بـه عنـوان نوار شناسـاگر در بدنه لوله اسـتفاده می شـود. 

 	 EN 1555-2
 	EN 1555-1

شرکت ویژگان بسپار شرق 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید لوله های انتقال گاز 

قیمت پایین

با توجه به شرایط عملیاتی سخت لوله های انتقال گاز، نیاز است تا کامپاند مورد نظر بتواند 
استانداردهای مقاومتی را پاس کرده و به وسیله افزودنی ها تقویت شود.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.vijegan-baspar.com

سال تاسیس:
۱3۸۷

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

کامپاند پلی اتیلن )PE100( مشکی و زرد و لوله های انتقال گاز تولید 
شده بر پایه این کامپاندها

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، چین، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، قرقیزستان، 
گرجستان، عراق، افغانستان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

3435

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
مسـتربچ مشـکی، از ترکیـب دوده )Carbon Black( و امتـزاج مناسـب آن در یـک پایـه پلیمـری 
بـه دسـت می آیـد. بصـورت کلی مسـتربچ های مشـکی بـه دو منظور مورد اسـتفاده قـرار می گیرند:

به عنوان رنگ برای رنگ آمیزی پایه های پلیمری . 1
به عنوان افزودنی جهت محافظت پایه پلیمری در برابر پرتو ماوراء بنفش. 2

البته این کارکرد ها می تواند به طور همزمان نیز مورد نظر باشد. از این مستربچ در تولید لوله های 
آبرسانی استفاده می شود. کربن سیاه )دوده یا کربن بلک( مهم ترین رنگدانه برای تولید مستربچ 
مشکی در صنعت پالستیک می باشد. این رنگدانه تمایل زیادی به آگلومره شدن دارد و لذا توزیع 
خوب ذرات کربن سیاه در رزین پلیمری در این مستربچ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان 

پخش شوندگی این محصول معیار سنجش کیفی آن نیز هست.

تأییدیه سازمان آب و فاضالب ایران

شرکت ویژگان بسپار شرق 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید لوله های انتقال آب

قیمت پایین

ویژگی اصلی این محصول پخش بسیار مناسب و یکنواختی کیفیت آن می باشد. این محصول 
حاوی مقدار باالیی )در حد 40 درصد( دوده از نوع N550 است.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.vijegan-baspar.com

سال تاسیس:
۱3۸۷

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

کامپاند پلی اتیلن سنگین حاوی 40 درصد دوده برای تولید لوله آب

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، چین، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، قرقیزستان، 
گرجستان، عراق، افغانستان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

363۷

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
پلی اتیلن پر مصرف ترین خانوادۀ پلیمرها است. این پلیمر به دلیل مقاومت شیمیایی مطلوب، 
طول عمر باال، انعطاف پذیری خوب و قیمت مناسب در بسیاری از صنایع همچون لوله، کابل، 
الیاف، مخازن و غیره کاربرد دارد. ولی بزرگترین عیب این پلیمر، عدم سرویس دهی و کارایی در 
دماهایی باالتر از 60 درجه سانتی گراد است. این مسئله در کاربردهایی همچون لوله های آب گرم 
یا شرایط افزایش ناگهانی دما در لحظاتی مثل اضافه بار روی سیم ها را با مشل روبه رو می کند. 
از این رو پلی اتیلن طی عملیات فرآیند ویژه ای با ایجاد اتصاالت عرضی تحت عنوان “شبکه ای 
شدن” به پلیمری با خواص حرارتی برتر تبدیل می شود. افزایش دما کاربری پلی اتیلن را تا بیش 
از 90 درجه منجر می شود. در پلی اتیلن شبکه ای شده )PEX یا XLPE(، بعضی از خواص همچون 
مقاومت شیمیایی و مقاومت تنش محیطی )ESCR(  به طور موثری افزایش می یابد. در این 

فرآیند، پلی اتیلن به ماده ای غیر محلول و غیر قابل ذوب تبدیل می شود. 

 	ISO 9001:2015
 	ISO/TS 29001:2010

شرکت کیمیا جاوید سپاهان
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید لوله های پلی اتیلنی پنج الیه مورد استفاده در انتقال آب و برق 

قیمت پایین	 
کیفیت باال	 

ترند روز دنیا در تولید پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن؛ کوپلیمریزاسیون سیالن به همراه مونومر 
است. هرچند هنوز فرآیند گرفتینگ محبوبیت خود را دارد اما مسئله عدم ایجاد ژل تا فرآیند 
نهایی بسیار مهم است. بنابراین انتخاب پلیمر پایه و عامل گرفتینگ )سیالن( و آغازگر )پراکسید( 
اهمیت دارد که در این مجموعه از چند نوع پراکسید برای این منظور استفاده می شود. مقادیر 
این اجزا دارای حساسیت باالیی بوده و معیار استفاده از مقادیر بسیار کم نیز در مورد محصول 
صادق است. ضمن آن که فرموالسیون موردنظر بسیار به شرایط فرآیندی حساس است. غیر از 
موارد ذکر شده از ادتیوهایی مانند آنتی اکسیدانت ها و رنگ و مستربچ براقیت و لوبریکانت ها 

هم در فرآیند تولید محصول استفاده می شود.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.kimiajavidco.com

پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن گرید لوله و کابل
XLPE و PEX 

سال تاسیس:
۱3۷۸

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، ترکیه، مالزی، آذربایجان، ازبکستان، افغانستان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

3۸3۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
معموال توزیع اندازه مولکول ها در یک پلیمر پلی اتیلنی، از یک منحنی توزیع نرمال زنگوله شل 
که در نظریه احتماالت گوسی تشریح شده است، تبعیت می کند. پلیمری با توزیع وزن مولکولی 
باریک، دارای مولکول هایی است که از نظر وزن مولکولی تقریبا با یکدیگر یکسان هستند. چنین 
پلیمری با آهنگ سریعتر و یکنواخت تری بلورین می شود. قطعه حاصل از این بلورینگی کمتر تاب 
برمی دارد. پلیمری که زنجیره هایی با طول های مختلف از کوتاه تا بلند دارد، توزیع وزن مولکولی 
عریض دارد. رزین هایی با این نوع توزیع وزن مولکولی، مقاومت خوبی در برابر رشد آرام ترك 
دارند، همچنین مقاومت در برابر ضربه و فرآیند پذیری خوبی دارند. به منظور استفاده از پلی اتیلن 
به عنوان پوشش بیرونی لوله های گاز خواص متعددی اهمیت پیدا می کند. رزین هایی که توزیع 
وزن مولکولی دوقله ای دارند، حاوی مولکول های پلی اتیلن با زنجیره های خیلی کوتاه و خیلی بلند 

هستند و ضمن حفظ فرآیند پذیری خوب، باعث ایجاد خواص فیزیکی عالی در رزین می شود.
در پوشش لوله های فوالدی جهت جلوگیری از خوردگی چند الیه پوشش اعمال می شود، یکی از 
این الیه ها کامپاند پلی اتیلن مشکی می باشد که بایستی در کنار MFI باال، خواص ESCR باال و 

خواص مکانیکی خوبی نیز داشته باشد. جهت این منظور در 
نمونه های خارجی از پلی اتیلن های دو قله ای استفاده می شود 
مکانیکی  خواص  وظیفه  و  باال  مولکولی  جرم  با  اجزای  که 
وظیفه  پایین  مولکولی  جرم  با  اجزای  و  بیشتر  محیطی  و 
فرآیند پذیری راحت تر را به عهده دارند. این پلیمر ها در رآکتور 

به صورت دو قله ای سنتز می شوند.

شرکت کیمیا جاوید سپاهان
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پوشش لوله های فوالدی انتقال گاز

این محصول ترکیب چند پلیمر به همراه افزودنی های مختلف مانند کمک فرآیند و آنتی اکسیدان 
و دوده می باشد. نمونه حاصل باید در عین فرآیند پذیری خوب، چسبندگی مناسب و خواص 
مکانیکی باالیی داشته باشد. همچنین خواص ESCR )مقاومت به تنش محیطی(، مقاومت 

OIT )مقاومت به اکسیداسیون( و پخش مناسب دوده اهمیت زیادی دارد. 
آماده شده و در کامپاند مورد نظر استفاده  پایه های مورد نظر  با  دوده به صورت مستربچ 
می شود. درصد دوده در کامپاند نهایی حدود 2/4 درصد خواهد بود. مستربچ تهیه شده 40 

درصد می باشد.

www.kimiajavidco.com

کامپاند پلی اتیلن پوشش لوله های فوالدی

سال تاسیس:
۱3۷۸

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، ترکیه، مالزی، آذربایجان، 
ازبکستان، افغانستان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

4۰4۱

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
ایـن محصـوالت حـاوی پـودر کربنات کلسـیم با درصدهای بـاال بوده و می توان بـه صورت درصدی 
بـا پایه هـای پلیمـری از جملـه پلی پروپیلـن و پلی اتیلـن ترکیـب و اسـتفاده نمـود. اسـتفاده از 
ایـن محصـول در درصدهـای پاییـن موجـب بهبـود نسـبی برخـی از خـواص از جملـه افزایـش 
مـدول خمشـی، پایـداری ابعـادی و همچنیـن افزایـش مقاومـت حرارتـی، کاهـش جمـع شـدگی 
در  و  قطعـه  سـطح  مکش هـای  و کاهـش  چاپ پذیـری  و  فرآیندپذیـری  بهبـود   ،)Shrinkage(

درصدهـای بـاال موجـب اقتصادی تـر شـدن محصـول تولیـدی می گـردد. 

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنایع مختلف از جمله صنعت بسته بندی، لوازم ساختمانی و بهداشتی، خانگی و اداری، کشاورزی 
و باغبانی، لوازم الکتریکی و … 

قیمت پایین

بهبود در فرآیندپذیری	 
بهبود چاپ پذیری	 
ثبات ابعادی در قطعات تولیدی	 
کاهش قیمت 	 

www.nirumandpolymer.com

سال تاسیس:
۱3۹۰

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

کامپاندهای پلیمری کربناتی

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، عراق، افغانستان

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱4 تن



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

4۲43

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
این محصوالت شـامل کامپاندهای تقویت شـده با الیاف شیشـه، مواد معدنی و یا آلیاژ پلیمر ها 
می باشـد. اسـتفاده از مواد معدنی مانند تالک موجب بهبود خواص مکانیکی از جمله افزایش 
اسـتحکام کششـی، مدول خمشـی و اسـتفاده از الیاف شیشه موجب افزایش استحکام کششی، 
مـدول خمشـی، ضربه پذیـری و کاهـش خـزش )Creep( می گـردد. عالوه  بـر ایـن، اسـتفاده از ایـن 
فیلر هـا موجـب پایـداری ابعـادی، افزایـش مقاومت حرارتـی، کاهش جمع شـدگی )Shrinkage( و 
کاهـش مکش هـای سـطح قطعـه می گـردد. آلیـاژ پلیمر هـا نیـز موجـب بهبـود خـواص مکانیکـی، 

بهبـود فرآیندپذیـری و کاهـش قیمت می گردد.

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنایع مختلف از جمله خودروسازی، لوازم ساختمانی، خانگی و اداری، لوازم الکتریکی و … 

سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری و نوع عملکرد	 
اخذ مقاومت های مکانیکی و عملکردی بر روی قطعه نهایی مشتری	 

محصول تقویت شده با فیلر های معدنی: 	
افزایش مدول خمشی	 
افزایش پایداری ابعادی	 
افزایش مقاومت حرارتی	 
کاهش مکش های سطح قطعه	 
بهبود فرآیندپذیری	 

محصول تقویت شده با الیاف شیشه: 	
افزایش استحکام کششی	 
افزایش مدول خمشی	 
مقاومت حرارتی باالتر	 
پایداری ابعادی	 
کاهش مکش های سطح قطعه	 
کاهش خزش	 

آلیاژ ها: 	
خواص مکانیکی بهبودیافته از جمله استحکام، مدول کشسانی و ضربه پذیری باال	 
فرآیندپذیری خوب	 
کاهش قیمت	 

www.nirumandpolymer.com

سال تاسیس:
۱3۹۰

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

کامپاندهای مهندسی و تقویت شده

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، عراق، افغانستان

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار تا ۱ میلیون دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱۲.5 تن



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

4445

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
بیشـتر صدمـات ناشـی از آتش سـوزی ها نـه خـود آتـش، بلکـه استنشـاق دود و گاز هـای سـمی 
ناشـی از آن اسـت. بنابراین لزوم قرارگرفتن در سـطوحی باال از اسـتانداردهای ایمنی و بهداشـت 
و نیـاز روز افـزون صنایـع تولیدکننـده سـیم و کابـل، به کامپاندهای ضدشـعله ی کـم دود و عاری از 
هالـوژن مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. امـروزه بـرای تولیـد آمیزه هـای ضد شـعله از مـواد معدنی 
ضـد شـعله بـه جـای مـواد هالوژنـه اسـتفاده می شـود؛ امـا افـت خـواص مکانیکـی ناشـی حجـم 

بـاالی پـودر ضدشـعله معدنـی در آمیـزه بـا اسـتفاده یـک کوپلینـگ ایجنـت جبران می شـود. 

این محصول قادر است استاندارد بین المللی IEC کتگوری 60502 را به عنوان یک 
استاندارد مرجع در صنعت کابل پاس کند.

شرکت تولیدی آمیزه های پلیمری ابهر
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید کابل ها )این کابل ها در مکان های مختلف مانند معادن، مترو، بیمارستان، صنایع نفت و 
گاز و... استفاده می شود.(

کیفیت باال 	 
قیمت رقابتی	 

بیشتر شدن ضد شعله های معدنی در فرموالسیون،  تعیین کننده مقاومت به شعله و از طرفی 
نوع پایه پلیمری در ماتریس، اثر مستقیم بر روی باالرفتن پارامتر سختی و ویسکوزیته مذاب 
دارد. تعیین نسبت هر کدام از پلیمر ها در ماتریس اثر مستقیم در خواص مکانیکی در دما های 
پایین، مقاومت به روغن و مقاومت به آب می گذارد. نوع ماده اصالح کننده مثل آمینوسیالن، 
استئاریک اسید و وینیل سیالن و همچنین اندازه و توزیع ذرات )دانه بندی( ضدشعله معدنی، 

کامال تاثیر گذار بر کیفیت محصول است.  

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.abharpolymer.com

سال تاسیس:
۱36۹

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

آمیزه های پلیمری پیشرفته مقاوم در برابر آتش

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، ترکیه، عراق و آسیای میانه

ظرفیت تولید ساالنه: 
3,5۰۰ تن

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

464۷

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
سـطح لوله هـای فـوالدی بایـد توسـط پوششـی مـورد محافظـت قـرار  گیـرد تـا در مقابـل اثـرات و 
خطـرات محیطـی در دراز مـدت و همچنیـن در مراحـل انتقـال و نصـب مقاومـت کنـد. آمیزه های 
پلیمـری ترموپالسـتیک بـر پایـه پلی اتیلـن سـنگین، به منظور پوشـش لوله های فـوالدی انتقال گاز 
و آب جهـت حفاظـت از خوردگـی بـه کار برده می شـود. در واقع یکـی از راه های حفاظت از خوردگی 
خطـوط لوله هـای فـوالدی مدفـون در پروژه هـای انتقـال گاز و همچنیـن آب، پوشـش لولـه بـا یـک 

کامپانـد ویـژه پلی اتیلن اسـت.

این محصوالت استاندارد بین المللی CAN/CSA Z45.21 را به عنوان یک استاندارد 
مرجع در صنعت پوشش لوله پاس کرده است.

شرکت تولیدی آمیزه های پلیمری ابهر
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

به عنوان پوشش لوله های فوالدی انتقال گاز و آب جهت حفاظت از خوردگی 

کیفیت باال 	 
قیمت رقابتی	 

محصول مورد نظر دارای دانسیته ی باالتر و همچنین سختی باالتری می باشد. دانسیته ی باالتر 
باعث بهبود خواص ESCR می گردد، به نحوی که با وجود اینکه میزان مطلوب استاندارد 1000 
را  آزمون  توانسته شرایط  را   F50 از 5000 ساعت این محصول بیش  ساعت F50 می باشد، 
تحمل کند. سختی باالتر باعث عملکرد بهتر پوشش در هنگام نصب لوله می گردد. با  توجه  به 
اینکه لوله های فوالدی در خاک دفن می شوند و وزن باالیی دارند در نتیجه سختی باالتر پوشش 

پلی اتیلنی مانع از فرو رفتن سنگ به داخل پوشش و ایجاد روزنه خواهد شد.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.abharpolymer.com

سال تاسیس:
۱36۹

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

آمیزه های پلیمری پیشرفته مقاوم به UV برای پوشش لوله های فوالدی

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، ترکیه، عراق و آسیای میانه

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲,5۰۰ تن



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

4۸4۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
آمیزه هـای پلیمـری ترموپالسـتیک بـر پایـه پلی اتیلـن سـبک خطـی و پلی اتیلن سـنگین، بـه منظور 
روکـش کابل هـای قـدرت در صنعـت سـیم و کابـل بـرای کابل هـای ولتاژ متوسـط و قـوی به منظور 
انتقـال جریـان الکتریسـیته بـا ولتاژهـای بـاال و کابل هـای مخابراتـی ولتاژهـای پائیـن اسـتفاده 
می شـود. در تمـام کاربردهـا روکـش کابـل بایـد در برابـر تنش هـای حاصـل از اوزون موجـود در 
اطـراف خطـوط قـدرت، تـرک خوردگـی، عوامـل شـیمیایی موجـود در خـاک،  آسـیب های ناشـی از 

خوردگـی مکانیکـی و اشـعه UV خورشـید مقـاوم باشـد.

این محصوالت تحت استاندارد بین المللی IEC 60502 کتگوری ST 7 به عنوان یک 
استاندارد مرجع در صنعت کابل تولید می شود.

شرکت تولیدی آمیزه های پلیمری ابهر
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

به عنوان روکش در کابل های برق و مخابرات

کیفیت باال 	 
قیمت رقابتی	 

در این محصول 3 آنتی اکسیدانت با درصدهای زیر 1 درصد استفاده شده است که برخواص 
پیرشدگی )بلند مدت( کامال تاثیر گذار است. کنترل فرآیند در طی ساخت این آمیزه بسیار مهم 

است و منجر به تولید محصول با کیفیت خواهد شد. 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.abharpolymer.com

سال تاسیس:
۱36۹

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

UV آمیزه پلیمری پیشرفته برای پوشش کابل های قدرت مقاوم به

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، ترکیه، عراق و آسیای میانه

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
۸,5۰۰ تن



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

5۰5۱

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
به منظـور پوشـش دهی لوله هـای قطـوری کـه در صنایع نفت و گاز اسـتفاده می شـوند از روش های 
متفاوتـی اسـتفاده می شـود. یکـی از روش هـای پوشـش دهی سـطح خارجـی لوله هـای فـوالدی، 
كـه امـروزه بـازار مصــرف بیشـتری نسـبت بـه دیگـر انــواع آن دارنـد پوشـش سـه الیه ی پلی اتیلــن 
می باشـد كـه شـامل الیه های اپوکسـی، چسـب و پلی اتیلــن می باشـد. هركـدام از الیه هـا خواصی 

را بـرای پوشـش ایجــاد می كننـد تـا كارایـی آن را بـرای عمــر طوالنـی افزایش دهند.
الیـه اپوكسـی بـه جهـت پیوند هـای عرضـی كـه ایجـاد می كنـد دارای چسـبندگی بسـیار خوبـی 
اسـت و در برابـر خوردگـی و نفـوذ اكسـیژن مقــاومت باالیـی نشـان می دهـد ولـی در مقابـل 
در  می باشـد.  آسـیب پذیر  خـط  اجـرای  و  حمـل  شـدن،  انبـار  هنـگام  مكانیكـی  ضـربه هــای 
پوشـش دهی سـطح خارجـی لوله هـای نفـت و گاز از نوعـی پوشـش اپوکسـی پـودری خـاص 
بـه نـام )Fusion Bonded Epoxy )FBE اسـتفاده می شـود. بـرای جبـران ضعـف مکانیکـی 

الیـه ی FBE از آمیـزه  پلی اتیلنـی در الیـه ی خارجـی اسـتفاده می شـود.

 	ASTM D1603
 	 ISO 18553
 	ISO 1183
 	ISO 1133

شرکت پادنا پلیمر
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

پوشش دهی لوله های فوالدی عمدتًا در صنعت نفت و گاز 

کیفیت باال در کنار اخذ مجوز های بین المللی

الیه پلی اتیلـن محافظ بسیار خوبی برای جلوگیری از صـدمات فیزیكی می باشد. مسئله عمده ای 
كه در رابطه با این پوشش وجـود دارد این است كه آمیزه  پلـی اتیلـنی قطبیت پایینی دارد و به 
همین دلیل با سطح فلز و همچنین سطح پوشش FBE  چسبندگـی ندارد و به همین دلیل از 
یك الیه میانی كه نوعی پلیمر تعـدیل شده است برای چسبـاندن پلی اتیلن به اپوكسی استفاده 

می شود. این الیه بر پایه  پلی اتیلن اصالح شده با انیدرید مالئیک توسعه می یابد.
این پوشش با حرکت مارپیچی )حرکت دورانی( و رو به جلو لوله از میان چند نازل امکان پذیر 
است. برای حرکت مارپیچی، لوله را روی چرخ هایی که دو به دو روبروی هم قرار گرفته و دارای زاویه 
نسبت به یکدیگر هستند قرار داده و با دوران این چرخ ها، لوله هم به  دور خود دوران نموده و 
هم به سمت جلو می رود. روش انجام پوشش دهی در سه ایستگاه نزدیک به هم انجام می شود:

ابتدا به وسیله گان های مخصوص پودر اپوکسی روی لوله پاشیده می شود )الیه اول(.. 1
الیه  میانی از درون یک دای یا نازل روی لوله قرار می گیرد )الیه دوم(.. 2
پلی اتیلن ذوب شده از درون یک دای یا نازل روی چسب قرار می گیرد )الیه سوم(. در . 3

نهایت یک غلتک با روکش الستیکی سیلیکونی با طول حدود یک متر پس از قرار گرفتن 
الیه سوم با فشار آوردن روی لوله باعث چسبندگی بیشتر و بهتر الیه ها می شود.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.padenapolymer.com

سال تاسیس:
۱3۸۷

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

آمیزه پلی اتیلن پوشش لوله های فوالدی

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، هند، آذربایجان، گرجستان، افغانستان

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار تا ۱ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

5۲53

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
پلی پروپیلن هـای تقویـت شـده بـا الیـاف شیشـه نسـبت بـه پلیمـر خالـص پایـداری ابعـادی 
از  اسـت.  آن هـا کمتـر  از  شـده  سـاخته  قطعـه  برداشـتگی  تـاب  احتمـال  و  داشـته  باالتـری 
لحـاظ مقاومـت مکانیکـی و صلبیـت نیـز پلی پروپیلـن حـاوی الیـاف شیشـه نسـبت بـه نمونـه 
خالـص از خـود بهبـود نشـان می دهـد. همچنیـن بـا اضافه کـردن 40 درصـد الیـاف شیشـه 
بـه پلی پروپیلـن، ضریـب انبسـاط حرارتـی آن تـا نصـف کاهـش می یابـد. هنگامـی کـه از 30 
درصـد الیـاف شیشـه در کنـار پلی پروپیلـن اسـتفاده می شـود، مقاومـت کششـی تـا 1۸0 درصد 
افزایـش می یابـد. ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر الیاف شیشـه مناسـب اسـتفاده نشـود افزایش 

در مقاومـت کششـی تنهـا حـدود 50 درصـد اسـت.

 	ISO 1183 استاندارد
 	ASTM D1238 استاندارد آزمون
 	ASTM D955 استاندارد آزمون
مقاومت خمشی که بر اساس روش استاندارد آزمون ASTM D790 اندازه گیری شده	 
مقاومت حرارتی که بر اساس روش استاندارد آزمون ASTM D256 اندازه گیری شده	 

شرکت پادنا پلیمر

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید قطعات لوازم خانگی و یا برخی قطعات خودرویی همچون َفن خودرو که باید مقاومت 
حرارتی و مکانیکی باالیی داشته باشد.

سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری و نوع عملکرد

دانسیته  این محصول بسته به میزان الیاف شیشه در فرموالسیون و همچنین نحوه  فرآیند کردن 
آن، می تواند از حدود gr/cm3 0/94 برای PP خالص تا بیش از gr/cm3  1/2 متغیر باشد. 
دسته  بعدی حائز اهمیت، ویژگی های مکانیکی است. میزان افزایش طول تا نقطه ی پارگی، با 
میزان حضور الیاف شیشه در فرموالسیون نسبت عکس دارد. بر اساس روش استاندارد آزمون 
ASTM D638، این کمیت می تواند از حدود 9 درصد برای پلی پروپیلن خالص تا کمتر از 3 
درصد متغیر باشد. به همین ترتیب مقاومت کششی هم می تواند از کمتر از MPa 30  تا بیش 
از MPa 90 متفاوت باشد که طبیعتاً افزایش میزان الیاف شیشه، مقاومت کششی را افزایش 
می دهد. تست ضربه ی Izod برای قطعه ی ناچ دار در دمای محیط، بر اساس روش استاندارد 
آزمون ASTM D256 می تواند از KJ/m 26 تا بیش از KJ/m 213 متغیر باشد که ورود الیاف 
شیشه به فرموالسیون، مقاومت ضربه را بهبود می بخشد. دیگر ویژگی مکانیکی مهم،  مقاومت 
ترتیب  به  است که   )Flexural Modulus( مدول خمشی  و   )Flexural Strength( خمشی 
می توانند در بازه  MPa 90-13 و MPa 6000-1000 متفاوت باشد. در نهایت، ویژگی های حرارتی 
این آمیزه باید مورد توجه قرار گیرد که بر اساس روش استاندارد آزمون ASTM D256، دمای 
خمش تحت اعمال فشار MPa 1/۸ عموماً در محدوده   C° 160-100 قرار دارد. با افزایش میزان 

الیاف شیشه در فرموالسیون، این دما افزایش می یابد.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.padenapolymer.com

سال تاسیس:
۱3۸۷

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

آمیزه پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه
جهت استفاده در تولید قطعات خودرویی و لوازم خانگی

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، هند، آذربایجان، گرجستان، افغانستان

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار تا ۱ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری
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فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
از  خوبی  بسیار  مکانیکی  و  فیزیکی  خواص  مقاومت،  الیاف دار،   PA66 پلی آمیدی  آمیزه 
خود نشان می دهد. اما از نقطه ضعف های این ماده می توان به هیدرولیز شدن در هنگام 
قرارگیری در مجاورت آب اشاره کرد. هیدرولیز شدن باعث افت خواص ماده در طول زمان 
دارای  و  هیدرولیز  برابر  در  باال  مقاومت  باال،  دمای  در  کار  قابلیت  مذکور  آمیزه  می شود. 

مقاومت و استحکام خوبی می باشد.
هیدرولیز  و  می گردد  آن  شدن  هیدرولیز  باعث  حرارت،  و  آب  مجاورت  در  پلی آمید  حضور 
می گردد.  نهایی  قطعه  عملکرد  در  نقص  و  خواص  افت  ماده،  تخریب  باعث  ماده  شدن 
محصول توسعه یافته توسط شرکت آمیزه پلی آمید مقاوم در برابر هیدرولیز و ضربه است.

شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پالست راز
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

پوشش دهی لوله های فوالدی عمدتًا در صنعت نفت و گاز 

تولید در حجم باال 	 
سفارشی سازی 	 

چگالی: 0.03 ± 1.35 گرم بر سانتی متر مکعب 	
محتوی خاکستر: 2 ± 30 درصد 	
استحکام کششی در شکست: کمتر از 155 مگاپاسکال 	
تغییر طول در شکست: کمتر از 2 درصد 	
مقاومت به ضربه: 20 کیلوژول بر مترمربع 	

استحکام کششی باال	 
افزایــش 30 درصــدی اســتحکام در نقطــه شکســت بــرای ایــن مولفــه نســبت بــه پلی آمیــد 66 	 

و 6 ســاده، از مقــدار 10 بــه ۸3 مگاپاســکال 
مقاومت حرارتی در دما های باال با دمای تغییر شل حرارتی 234.5 درجه سانتی گراد	 

www.arsamplast.com

سال تاسیس:
۱3۹4

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

آمیزه های پلی آمید 6 و 66 تقویت شده با الیاف شیشه

مقاصد اصلی صادراتی: 
آلمان، امارات، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری
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فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
با ایجاد  از ماده معدنی  با استفاده  پایه پلیمری این گرید پلی پروپیلن و پلی اتیلن بوده و 
خاصیت سفید کننده یعنی TiO2 تولید می گردد. تولید مستربچ با کیفیت مناسب به تهیه 

دی اکسید تیتانیوم دارای پخش یکنواخت و پوشش دهی مناسب می باشد.
اینکه  به علت  و  را مشل می کند  آن  توزیع  پودر های معدنی  باالی  این مستربچ درصد  در 
زیادی  اهمیت  موضوع  این  می باشند  پلیمری  فیلم های  در  استفاده  به منظور  مستربچ ها 

دارد و ممکن است دون زدگی روی فیلم ایجاد کند.

شرکت پایا پلیمر دانا
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

به عنوان مستربچ سفید در پایه های مختلف پلی اتیلن و پلی پروپیلن در تولید کلیه محصوالت 
پالستیک شامل فیلم های بسته بندی، تانکر آب، لوله سفید، ظروف یکبار مصرف و ... با ایجاد 

رنگ سفید

حجم تولید باال	 
قیمت مناسب	 

میزان کربنات کلسـیم و تیتانیوم دی اکسـاید در فرموالسـیون 75 درصد می باشـد. پایه پلیمری 
ایـن آمیـزه، LLDPE و LDPE می باشـد. گریـد فیلـم ایـن محصـول بـرای فیلم هـای BOPP بـا 

ضخامـت 3 تـا 5 میکـرون تولیـد می شـود. 

www.paya-polymer.com

سال تاسیس:
۱3۸4

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مستربچ سفید بر پایه دی اکسید تیتانیوم و کربنات کلسیم 
با افزودنی باالی 75 درصد

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

5۸5۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
مکانیکی  استحکام  دارای  که  می باشند  مهندسی  پالستیک های  از  خانواده ای  پلی آمیدها 
ویژگی های مهم  از  دیگر  یکی  این کامپاندها  باالی  باالیی هستند. تحمل حرارتی  و مدول 
)جهت  الیاف  انواع  از  کامپاند ها  این  خواص  بهبود  جهت  و  است  پالستیک ها  این  در 
بهبود خواص مکانیکی( بخصوص الیاف شیشه استفاده می کنند. کامپاندهای پلی آمید با 
توجه به نقطه نرمی و میزان استحکام بسیار باالی آنها نسبت به بسیاری از پلی الفین ها، 
پیچیدگی  از  دیگر  کامپاندهای  به  نسبت  پلیمر  پایه  این  کامپاند  تولید  و  فرآیندپذیری 

بیشتری در فرآیند کامپاندینگ برخوردار است.

شرکت تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید رادیاتور و قطعات خودرو، منیفولد و قالپاق سوپاپ قطعات موتوری خودرو، پروانه فن 
خودرو، به عنوان Spacer در مترو و لوازم خانگی

سفارشی سازی	 
قیمت مناسب نسبت به نمونه های خارجی	 

دارای قابلیـت كنتـرل گرانـروی )كاهـش یـا افزایـش( پلی آمیـد به كمك عوامل زنجیـر افزاینده 	 
و یـا تركیبـات كوتـاه كننـده زنجیر و همچنین مواد هسـته زا

دارایی خاصیت ضربه گیری بسیار باال )نرم كننده( به صورت محصول میانی در كامپاندهای 	 
پلی آمیـدی و حتـی به عنوان محصول نهایی

www.razinpolymer.com

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

کامپاندهای پایه پلی آمید با خواص ویژه، تقویت شده با الیاف شیشه

 ISO 17025
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

6۰6۱

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
شیشه  الیاف  یا  تالک  مختلف  درصدهای  با  پلی پروپیلن  کامپاند  نظر  مورد  محصول 
می باشد. افزودن انواع فیلرهای معدنی، الیاف شیشه، مواد ضربه پذیر و… خواص ذیل را 

پلی پروپیلن می دهند: به 
افزایش استحکام کششی. 1
افزایش استحکام ضربه. 2
افزایش مدول کششی و خمشی. 3
مقاومت حرارتی. 4
افزایش پایداری ابعادی. 5
افزایش خواص االستیسیته. 6
7 .CREEP افزایش مقاومت خزشی

شرکت تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید لوازم خانگی و قطعات خودرویی

سفارشی سازی

باال بودن مقاومت کششی و در عین حال چقرمگی مناسب آمیزه	 
جریان پذیری اصالح شده به دلیل MFI باالی این ترکیب	 
قالبگیری تزریقی راحت این محصول برای تولید قطعات بزرگ و پیچیده	 
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سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

کامپاندهای پلیمری پایه پلی پروپیلن تقویت شده با تالک و یا الیاف شیشه

 ISO 17025
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

6۲63

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
پلیمرهـای گرافـت شـده دارای کاربردهـای وسـیعی در صنایـع مختلـف بعنـوان عامـل ایجـاد 
در  سـازگارکننده  و  جفت کننـده  عامـل  عنـوان  بـه  یـا  و  چند الیـه  فیلم هـای  در  چسـبندگی 

مـی رود. بـه کار  پلیمرهـا  آمیزه سـازی 

شرکت تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ســاخت انــواع فیلم هــای ســه تــا چنــد الیــه، فیلم هــای گلخانــه ای، بســته بندی های هوشــمند 	 
و چندالیــه، قطعــات چندالیــه ماننــد بــاک ســوخت خودروهــا و غیــره بــه عنــوان عامــل جفــت 

کننــده و ســازگارکننده در تولیــد آمیزه هــای پلیمــری ناســازگار
تولید مستربچ های رنگی و همچنین لوله های چند الیه	 
بعنوان چسب الیه میانی	 

سفارشی سازی

تولیـد از طریـق واکنـش یـک عامـل شـیمیایی فعـال قطبی )انیدریدهـا( با پلی الفیـن )PE یا  	 
PP( و اتصـال بـه زنجیـره اصلی پلیمـر )گرافتینگ(

 	 )peel( تولید محصول با حداقل بو، ته رنگ زرد و حداکثر خواص استحکام چسبندگی
بسـته بـه میـزان درصـد مالئیـک انیدرید گرفت شـده و نیز پایه پلیمری ) پلی اتیلن سـنگین، 	 

پلی اتیلـن سـبک، پلی اتیلـن سـبک خطـی، پلـی پروپیلـن و کوپلیمـر اتیلـن وینیـل اسـتات( 
خـواص مختلـف و بسـیار متنوعـی را مـی تـوان ایجـاد نمـود.

www.razinpolymer.com

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

پلی اتیلن گرافت شده با مالییک انیدرید

 ISO 17025
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

6465

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
از آمیزه )و یا کوپلیمر( های پلیمری هستند  ترموپالستیک االستومرها نسل نسبتا جدیدی 
مانند  دیگر  عبارت  به  هستند.  دارا  را  االستومر ها  و  ترموپالستیک ها  بینابینی  خواص  که 
ترموپالستیک ها امکان ایجاد عملیات حرارتی جهت شل دهی )گرمانرمی( توام با خواص 
خواص  و  کششی  و  فشاری  مانایی  االستیک،  برگشت پذیری  )مانند  االستومرها  مختص 
مهم  گریدهای  جمله  از  دارد.  وجود  االستومر(  )ترموپالستیک  TPEها  در  باال(  اتالفی 
 )TPV( شده  ولکانش  االستومرهای  ترموپالستیک  به  می توان  االستومرها  ترموپالستیک 
توسط سیستم پراکسیدی و یا پخت فنلی )نوواالک( اشاره نمود که دارای خواص مکانیکی، 

حرارتی و رابری برجسته تری نسبت به ترموپالستیک االستومرهای ولکانش نشده است.

شرکت تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اســتفاده در بســت های خــودرو و لولــه و مــواردی کــه بــه مقاومــت حرارتــی بــاال تــا 120 درجــه 	 
ســانتی گراد نیــاز داشــته باشــد.

تولیــد کابــل، بســت، ســیم کشــی، تولیــدات خــوردو و تولیدهــای صنعتــی گســتره ماننــد ســیم 	 
پیــچ انعطاف پذیــر، ســیم جــوش و کابــل پمــپ

سفارشی سازی

	  70 SHORE D 30  تا SHORE A :محدوده سختی
استحکام کششی: حدود 2 تا حدود 50 مگاپاسکال 	
ازدیاد طول: از 150 تا حدود 2000 درصد  	

تولید محصول ترموپالسـتیک االسـتومر بر پایه پلی اولفین ها که هم به صورت پخت نشـده 	 
)TPE( و هـم بـه صـورت پخت شـده آن )TPV( عرضه می گردد.

اسـتفاده از EPDM RUBBER بـه عنـوان پایـه رابـری در تهیـه کامپاندهـای TPE و نهایتـا طی 	 
پخـت بـا سیسـتم پراکسـیدی با نـام  TPV معرفی می شـود.

www.razinpolymer.com

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

االستومرهای ترموپالستیک بر پایه ) EPDM  (TPV, TPE پخت شونده

 ISO 17025
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

666۷

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
ناپایداری های تولید، حفظ براقیت و صافی و  این محصول برای کاهش شکست مذاب و 
استحکام فیلم به کار می رود. برپایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی است و بقیه اجزای آن 

آنتی اکسیدانت ها هستند. مانند  فرآیندی  افزودنی های 

شرکت نوین بسپار سازه اروین
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

به عنوان افزودنی  در تولید فیلم های پلیمری مانند انواع کیسه ها، لیبل ها و انواع فیلم ها

سفارشی سازی

ایـن محصـول در دو گریـد تولیـد می شـود کـه تفـاوت آن هـا در کاربـرد تولیـد فیلـم بـا حضـور 
آنتی بـالک یـا بـدون آنتی بـالک اسـت. بنابرایـن فرموالسـیون و فرآینـد تولیـد هـر دو گریـد تقریبـا 
مشـابه بـوده و تنهـا در ترکیـب درصـد اجـزا متفـاوت هسـتند. مهم تریـن مبحـث در مـورد ایـن 
بـرای عملکـرد مناسـب و کاهـش  بـرل اکسـترودر  بـه سـطح  محصـول مهاجـرت عامـل موثـر 
تنش هـای روی دیـواره مـذاب پلیمـر اسـت. کنتـرل انـدازه قطـرات افزودنی، حفظ بیشـینه میزان 
ادتیـو در مسـتربچ تـا قبـل از اعمـال بـه اکسـترودر، حفـظ حداقـل انـدازه ذرات بـرای بهینه سـازی 
مهاجـرت بـه ایـن موضـوع کمـک خواهـد کـرد. کریـر رزیـن )ماتریس و رزیـن حامل( آلیـاژی بوده 
و از ترکیب پلی اتیلن سـبک و پلی اتیلن سـبک خطی و پلی الفین االسـتومر تشـکیل شـده اسـت.
کیفیـت مسـتربچ بـه برهم کنـش بـا افزودنی های دیگـر در فرآیند تولید فیلم ماننـد هالس )گروه 

آمینـی( موجـود در افزودنی هـای آنتی یو وی نیز بسـتگی دارد.

www.novinbaspar.com

سال تاسیس:
۱3۹۰

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مستربچ کمک فرآیند تولید فیلم دمشی

مقاصد اصلی صادراتی: 
گرجستان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

6۸6۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
از  جلوگیری  برای  که  است  ترفتاالت  پلی اتیلن  پایه  بر  محصولی   ،PET آنتی بالک  مستربچ 
انبارداری  زمان  در  نیز  و  تولید  فرآیند  BOPET حین  فیلم  بلوکه شدن الیه های  و  چسبیدن 
رول های فیلم استفاده می شود. استفاده از این محصول بین 3 تا 4 درصد وزنی، عالوه بر 
کاهش اصطکاک سطحی و ایجاد خواص آنتی بالک در فیلم باید شفافیت فیلم، خصوصا 

در کاربردهای بسته بندی را حفظ کند.

شرکت نوین بسپار سازه اروین
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 ،PET افزودنــی بــه عنــوان مســتربچ در تولیــد فیلم هــا جهــت جلوگیــری از چســبیدن فیلم هــای
در زمــان انبــارداری

سفارشی سازی

در فیلم هـای پلی اتیلـن ترفتـاالت، شـفافیت، ضخامـت و وزن کمتـر و مقاومـت حرارتـی باالتـر 
اهمیـت دارد. بـرای ایجـاد اصطـکاک در سـطح فیلـم و جلوگیـری از چسـبیدن فیلم هـا در سـطح 

رول از یـک مسـتربچ دارای سـیلیکای اصـالح شـده اسـتفاده می شـود.
 )ABC یا ABA( فیلم هـای پلی اتیلـن ترفتـاالت بـه روش کسـت اکسـتروژن و بـه صـورت سـه الیـه
تولیـد می شـوند و ضخامت هـای کـم )تـا 10 میکـرون( دارنـد. بـرای جمـع آوری ایـن فیلم هـا از 
جامبـورول )گاهـی تـا ۸ تـن( اسـتفاده می شـود. بنابرایـن اسـتفاده از آنتی بـالک ضـروری اسـت.
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سال تاسیس:
۱3۹۰

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مستربچ آنتی بالک فیلم پلی اتیلن ترفتاالت

مقاصد اصلی صادراتی: 
گرجستان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۷۰۷۱

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
برای بهبود اسـتحکام و ظاهر ظروف پلی اسـتایرنی و همچنین کاهش قیمت تمام شـده، معموال 

از کامپاند پلی اسـتایرن به جای پلی اسـتایرن خالص برای تولید ظروف اسـتفاده می شـود.
اسـتفاده بهینـه از ذرات معدنـی کربنـات کلسـیم، فرموالسـیون دانش بنیـان و نیـز تجهیـزات ویـژه 
سـبب شـده کـه بتـوان میـزان چسـبندگی و سـازگاری ذرات معدنـی بـا پلیمـر را افزایـش داد و در 
جهـت جلوگیـری از افـت خـواص ضمـن کاهـش قیمـت تمـام شـده ناشـی از اسـتفاده از ذرات 
معدنـی گام برداشـت. ایـن محصـول کامـال قابـل بازیافـت بـوده، اسـتفاده از آن در تولیـد ورق هـا 
و انـواع ظـروف پلی اسـتایرنی  نه تنهـا خـواص را تحـت تاثیـر قـرار نمی دهـد، بلکـه نسـبت به پلیمر 

خالـص حـدود 25 درصـد کاهـش قیمـت را سـبب می شـود.

شرکت نوین بسپار سازه اروین
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرنی

سفارشی سازی	 
قیمت مناسب در مقایسه با رقبا با حفظ خواص 	 

فرموالسیون دارای GPPS ،HIPS، کربنات کلسیم، واکس و پخش کننده های کربنات است.	 
ایـن محصـول همچنیـن بـه دلیـل دارا بودن کربنات کلسـیم، دوسـت دار محیط زیسـت بوده 	 

و تجزیـه و تخریـب آن سـریع تر از پلیمـر خالـص می باشـد.
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سال تاسیس:
۱3۹۰

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

کامپاند پلی استایرن برای تولید ظروف یکبار مصرف

مقاصد اصلی صادراتی: 
گرجستان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۷۲۷3

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
پلی اتیلـن پـر مصرف تریـن خانـوادۀ پلیمرهـا اسـت. ایـن پلیمـر بـه دلیـل مقاومـت شـیمیایی 
مطلـوب، طـول عمـر بـاال، انعطاف پذیـری خـوب و قیمـت مناسـب در بسـیاری از صنایـع اسـتفاده 
می شـود. ولـی بزرگتریـن عیـب ایـن پلیمـر، عـدم سـرویس دهی و کارایـی در دماهایـی باالتـر از 60 
درجه سـانتی گراد اسـت. این مسـئله در کاربردهایی همچون لوله های آب گرم یا شـرایط افزایش 
ناگهانـی دمـا در لحظاتـی مثـل اضافـه بـار روی سـیم ها را بـا مشـل روبـه رو می کنـد. از ایـن رو 
پلی اتیلـن طـی عملیـات فرآینـد ویـژه ای بـا ایجـاد اتصـاالت عرضـی تحت عنوان “شـبکه ای شـدن” 
بـه پلیمـری بـا خـواص حرارتـی برتر تبدیل می شـود. افزایش دما کاربری پلی اتیلـن را تا بیش از 90 
درجـه منجـر می شـود. در پلی اتیلـن شـبکه ای شـده )PEX(، بعضـی از خـواص همچـون مقاومـت 
شـیمیایی و مقاومـت تنـش محیطـی )ESCR(  بـه طـور موثـری افزایـش می یابد. در ایـن فرآیند، 

پلی اتیلـن بـه مـاده ای غیـر محلـول و غیـر قابـل ذوب تبدیـل می شـود. 

شرکت مهندسی سپهر آمیزه رازی
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید انواع لوله پلی اتیلنی 

حجم تولید باال 	 
قیمت مناسب	 

ایـن محصـول بـه صـورت گرانـول در کیسـه های خـالء بسـته بندی شـده و در ادامـه با اسـتفاده از 
مسـتربچ کاتالیسـت در کارخانه مشـتری شـل دهی می شـود و رطوبت موجب واکنش هیدرولیز 
سـیالن شـده و در نتیجـه سـیالن ها در واکنـش تراکمـی بـه یکدیگـر متصـل می شـود. مسـتربچ 
کاتالیسـت نیـز در کنـار محصـول بـه مشـتری عرضـه می شـود. نسـبت مـورد اسـتفاده توسـط 
مشـتری بسـتگی بـه غلظـت کاتالیسـت و تجهیـزات مصرف کننـده دارد. از کاتالیسـت های پایـه 
قلـع بـرای ایـن منظـور اسـتفاده می شـود کـه شـدت پخـت و کیفیـت محصـول نهایـی بـه آن 
بسـتگی دارد. به طوری که نباید مشـکالت فرآیندی مانند کاهش خروجی و ژل شـدن و گرفتگی 
قالـب در مشـتری ایجـاد کنـد. نـوع آنتی اکسـیدانت مهم اسـت کـه مزاحم ایجاد رادیکال توسـط 

پراکسـید نشود.

سال تاسیس:
۱3۹۰

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

(PEX( پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن گرید لوله



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۷4۷5

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
شـاخص جریـان مـذاب در مـواد پلیمـری مهم تریـن خاصیتـی اسـت کـه بـا آن مـی تـوان طراحـی 
گریـد انجـام داد. یعنـی عمـده فـرق گریـد اکسـتروژن بـا گریـد بـادی یا تزریـق و یا الیـاف در میزان 
شـاخص جریـان مـذاب آن اسـت. گاهـی پتروشـیمی PP بـا حداکثـر شـاخص جریـان 15 تولیـد 
می کنـد. در حالـی کـه مشـتری نیـاز بـه PP بـا شـاخص جریـان 150 دارد و یـا شـرکتی تولید کننـده 
مـواد پالسـتیک بازیافتـی لوله هـای پلی اتیلنـی را بازیافـت می کنـد امـا شـاخص جریـان مـذاب آن 
بـاالی 1 می شـود در حالـی کـه اسـتاندارد شـاخص جریـان مـواد مصرفـی گریـد پایـپ 0.45 اسـت.
این محصول با تخریب کنترل شـده زنجیر پلیمری موجب کنترل شـاخص جریان مذاب می شـود. 
در مـورد پلی پروپیلـن محصـوالت مشـابهی در بـازار موجـود هسـتند ولـی در مـورد پلی اتیلن خیلی 
در ایـن زمینـه کار نشـده اسـت. در مـورد بازیافـت لوله هـای پلی اتیلنـی از ایـن مسـتربچ در حـدود 
یـک درصـد اسـتفاده می شـود تـا MFI افزایـش یافتـه تـا حـدود 1 )بـه دلیـل شکسـت زنجیر هـا 
بـر اثـر تنش هـای وارد شـده در حیـن فرآینـد بازیافـت( بـه حـدود 0.45 )شـاخص جریـان مـذاب 
اسـتاندارد لولـه( کاهـش یابـد. ایـن فرآینـد با پلیمریزاسـیون مجـدد زنجیر های شکسـت خورده و 

رادیکال هـای آزاد ایجـاد شـده انجـام می شـود.

شرکت مهندسی سپهر آمیزه رازی
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کنتــرل شــاخص جریــان مــذاب در بازیافــت محصــوالت پلی اتیلنــی توســط شــرکت های بازیافــت 
محصــوالت پلیمــری

حجم تولید باال 	 
قیمت مناسب	 

در تولیـد ایـن مسـتربچ نبایـد پراکسـید در خـود مسـتربچ فعـال شـود؛ بنابرایـن کنتـرل شـرایط 
فرآینـدی و دمـای فرآینـد و طراحـی بهینـه مارپیـچ اکسـترودر بسـیار مهـم اسـت. نـوع پراکسـید 
برای پلی اتیلن و پلی پروپیلن در مسـتربچ متفاوت اسـت. زیرا در مورد پلی اتیلن بیشـتر شـبکه ای 
شـدن رخ می دهـد و در مـورد پلی پروپیلـن شکسـت زنجیـر غالـب اسـت. بـرای همیـن اسـت کـه 
پلی اتیلـن نیـاز بـه پراکسـیدهای گـران قیمت تـر )بـا دمـای نیمـه عمـر بـاال( دارد. فرموالسـیون 

شـامل پایـه پلیمـری و پراکسـاید و رادیـکال اسـکونجر می باشـد.

سال تاسیس:
۱3۹۰

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مستربچ پراکسید برای کنترل شاخص جریان مذاب



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۷6۷۷

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
پلی پروپیلـن یـک نـوع پلیمـر می باشـد کـه بـا داشـتن خـواص فیزیکـی مکانیکـی خـوب، قابلیـت 
مصـرف مجـدد و فرآینـد شـل دهی آسـان در صنایـع مختلـف از جملـه صنایـع غذایـی، صنایـع 
بسـته بندی، صنایـع خودرویـی، لـوازم خانگی، صنایع الکترونیک و ... مورد اسـتفاده قرار می گیرد. 
ایـن پلیمـر بـا داشـتن خـواص خـوب دارای معایبـی از جملـه خاصیـت اشـتعال پذیری می باشـد 
کـه کاربـرد آن را در قطعاتـی کـه در مجـاورت بـا آتـش و یـا در دماهـای بـاال مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیرنـد، محـدود می کنـد. افزودنی هـای مختلفـی وجـود دارد کـه بـا اضافه شـدن بـه ایـن پلیمر 
در درصد هـای مختلـف قـادر بـه ایجـاد خاصیـت خـود خاموش شـوندگی در ایـن پلیمـر هسـتند. 
خاصیـت خـود خاموش شـوندگی در سـطح های مختلـف بـا توجـه بـه فرموالسـیون مـواد، فرآینـد 

شـل دهی و شـرایط فیزیکـی ایجـاد می شـود.

شرکت رایان بسپار صنعت 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنایع خودرویی: لوله سوخت، باکس بخاری	 
صنایــع الکترونیــک: محافظ هــای بــرق، کانتکتور هــا، نگهدارنده هــای کابــل فشــار قــوی، قــاب 	 

کلیدهــای صنعتــی، تمــام قطعــات الکتریکــی موجــود در تابلــو برق هــای صنعتــی، پایــه المپ هــا
لوازم خانگی: پروانه موتور هود، اتو، جاروبرقی	 

قیمت رقابتی

یکی از مهم ترین موارد در تولید این کامپاند حفظ خواص مکانیکی از جمله ضربه، استحکام 	 
کششی و مدول با اضافه کردن افزودنی های معدنی است. 

ایـن افزودنی هـا باعـث افـت خـواص شـده امـا تنظیـم دقیـق فرموالسـیون و اسـتفاده از 	 
می گـردد.  مکانیکـی  خـواص  حفـظ  باعـث  بهبوددهنده هـا 

کامپاند تولیدی شرکت به خواص خود خاموش شوندگی V0 بدون افت خواص رسیده است. 	 

سال تاسیس:
۱3۹4

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

کامپاند تاخیرانداز شعله 
بر پایه پلی پروپیلن و 20 درصد عامل موثره

www.rayanbaspar.com



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۷۸۷۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
ایـن محصـول مسـتربچ پلی اتیلـن مشـکی شـامل 35 درصـد وزنی دوده می باشـد کـه در مقیاس 

نانـو در بسـتر پلی اتیلـن پخـش و پراکنده شـده اسـت.

شرکت نوین اندیش بسپار شیراز 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ــون و نایلکــس و 	  ــر نایل ــد محصــوالت پلیمــری نظی ــراق در تولی ــگ مشــکی ب عامــل ایجــاد رن
قطعــات تزریقــی

عامل ایجاد خاصیت آنتی یو وی در تولید لوله های پلی اتیلن 	 

حجم تولید باال

رسـانایی محصـول اندازه گیـری شـده و مقـدار 1000 اهـم بـرای آن ثبـت شـده اسـت. البتـه 	 
گویـا حداقـل بـازه اندازه گیـری دسـتگاه موجـود بـه ایـن میزان می باشـد. به هرحال مسـتربچ 

تولیـدی طبـق اسـتاندارد ASTM D257 رسـانا می باشـد.
آزمون براقیت توسـط آزمایشـگاه اندیشـه برتر میران؛ طبق اسـتاندارد ASTM D2457 انجام 	 

شـده کـه مقـدار GU ۸4.6 را نشـان می دهـد کـه حـدود GU 20 نسـبت بـه نمونه غیـر  نانویی 
افزایـش نشـان می دهـد. محصـول شـرکت بـدون اسـتفاده از هرگونـه روان کننـده، نانـو ذرات 
را در ماتریـس پلیمـری پخـش کـرده اسـت زیـرا اسـتفاده از روان کننـده از براقیـت محصـول 

می کاهـد. 

سال تاسیس:
۱3۹6

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

مستربچ مشکی براق بر پایه پلی اتیلن و حداقل 35 درصد نانوذرات دوده

www.nabpolymer.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱,۰۰۰ تن

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار تا ۱ میلیون دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۸۰

معرفی محصول:
مستربچ های افزودنی، جهت افزودن ویژگی های خاص به مواد پالستیکی، به کار گرفته می شوند. 
تنوع این کاال و نیز حوزه هدف آن بسیار وسیع بوده و تقریبا هر تولیدکننده قطعات پالستیکی؛ 

به یک یا چند نوع از آن ها نیاز دارد.
مسـتربچ ها در حقیقـت افزودنی هـای تغلیـظ شـده بـا یـک پلیمـر نظیـر پلی اتیلـن یـا پلی پروپیلـن 

می باشـند.
از مستربچ های افزودنی متداول در صنعت پلیمر می توان به مستربچ لیزکننده، آنتی بالک، کمک 

فرآیند، مقاوم کننده به ضربه، آنتی یو وی، آنتی استاتیک، آنتی اکسیدان و غیره اشاره کرد.

شرکت آریا پلیمر پیشگام 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

صنعت پلیمر

کیفیت و تنوع باال

سال تاسیس:
۱3۸۷

انواع مستربچ افزودنی 

www.ariapolymer.ir

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، ترکیه، هند، آذربایجان و ازبکستان 

ظرفیت تولید ساالنه: 
5,۰۰۰ تن

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

 پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۸۲۸3

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
کنتـرل بلورینگـی در آمیزه هـای بر پایـه  پلی اتیلـن از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. افزایـش جـزء 
بلـوری در آمیزه هـای پلی اتیلنـی می توانـد منجـر بـه آسـیب پذیری آن در برابـر تغییـرات دمایـی، 
کـدر شـدن، پارگـی و ... شـود. یکـی از راه هـای رفـع ایـن مشـل، اضافـه کـردن مـوادی بـه آمیـزه  
پلی اتیلنی اسـت که در سـاختار بلوری وارد شـده و مانع از رشـد آن شـوند. این عوامل؛ سـاختاری 
شـبیه پلی اتیلـن دارنـد ولـی گروه هـای آلکیـل بلنـدی بـر روی آن هـا قـرار دارد و عـالوه بـر ایـن، وارد 
کـردن ایـن اجـزاء در آمیـزه  پلی اتیلنـی منجـر به بهبود خـواص مکانیکی آمیزه  نهایی نیز می شـود. 
ایـن جـزء درواقـع کوپلیمـر اتیلـن بـا آلفا الفین های سـنگین می باشـد. ایـن محصـول می تواند در 
خـود پتروشـیمی و یـا در واحد هـای کوچکتـر و یـا حتی طـی فرآیند GRAFTING انجام شـود. یک 
روش بـرای انجـام ایـن کار، GRAFTING آلفـا  الفین هـای سـنگین نظیـر 1-هگـِزن و 1-اُکِتـن بـر روی 
پلی اتیلن طی فرآیند اکسـتروژن واکنشـی اسـت. محصول مورد نظر، پلی اتیلن گرفت شـده با آلفا 

الفین سـنگین در طی فرآیند اکسـتروژن واکنشـی اسـت. 
این محصول در انواع سیسـتم های سرمایشـی و گرمایشـی مورد اسـتفاده قرار می گیرد و نسـبت 
به مواد موجود دارای قدرت هیدرواسـتاتیکی و فرآیند پذیری بیشـتری اسـت. در برابر ترک خوردگی 

و انتقـال حـرارت مقاومـت باالیی دارد و دارای انعطاف پذیری باالیی اسـت.

شرکت تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بـرف، مبدل هـای حرارتـی،  رادیاتورهـا، سیسـتم ذوب  اتصـاالت  از كـف،  سیسـتم های گرمایـش 
یـا گـرم،  سـرد  آشـامیدنی  آب  حـرارت، شـبکه های  بازیابـی  پانل هـای خورشـیدی، سیسـتم های 
لوله كشـی، لولـه صنعتـی، و تـک الیـه و چنـد الیـه لوله هـای آلومینیومـی و همچنیـن در كاربرد های 
صنعتـی كـه در آن PE معمولـی، عمومـا بـا شکسـت مواجـه می شـود، مـورد اسـتفاده قـرار داد.

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

از آنجایی کـه در فرآینـد گرفت کـردن، خـود زنجیره هـای پلیمـری هـم دچـار تغییـر جـرم مولکولـی 
می شـوند )عموماً پلیاتیلن دچار افزایش جرم مولکولی می شـود(، MFI به عنوان یک مشـخصه 
تعیین کننـده بـرای محصـول نهایـی قلمداد می شـود. MFI محصول مورد بررسـی عمومـًا در بازه 
وسیعی از 0/۸-15 با واحد GR بر 10MIN قرار دارد. این محصول  یک پلی الفین است كه دارای 
قدرت و مقاوت باالیی اسـت. خواص حرارتی و فیزیکی مکانیکی بهتر نسـبت به پلی اتیلن دارد. 
تولیـد گونـه ای از پلی اتیلـن مقـاوم حرارتـی بـه روش اكسـتروژن و ارتقـای سـطح تحمـل حـرارت 
در كاربرد هـای صنعتـی بـه كار گرفتـه شـده اسـت. ایـن پلیمر هـا بـدون نیـاز بـه شبکه شـدن دارای 

مشـخصات فنی بسـیار باالیی هستند.

سال تاسیس:
۱366

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

پلی اتیلن گرفت شده با الفین های سنگین  
Karabond )PERT, PEX(

www.karangin.com
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فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

معرفی محصول:
بـرای محصـوالت پزشـکی بـر مبنـای نـوع و محـل کاربـرد چهـار کالس خطـر تعریف می شـود که دو 
رده از آن هـا در دسـته کالس خطـر پاییـن و دو رده دیگـر در دسـته کالس خطـر بـاال قـرار می گیرند. 
در دسـته کالس خطـر A، قطعـه داخـل بـدن بیمـار نشـده و مایعاتـی را از بـدن بیمـار ساکشـن 
می کنـد. محصـوالت دسـته کالس خطـر B، بـرای تزریـق یـا ورود مایعـات یـا دارو هـا بـه داخـل 
بـدن بیمـار اسـتفاده می شـوند. بـرای تولیـد ایـن محصـوالت، رزیـن PVC مدیکال گرید بـه همراه 
پالستی سـایزر و اسـتابیالیزر و افزودنی های مربوطه در میکسـر طی مراحل مختلف مخلوط شـده 

و سـپس توسـط دسـتگاه اکسـترودر بـه گرانـول تبدیل می شـود.

شرکت تولیدی معصوم 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

سـاخت محصـوالت پزشـکی بـا کالس خطـر پاییـن ماننـد پمـپ قطره چـکان، تیوب هـای سـخت 
یکبـار مصـرف ساکشـن پزشـکی، رابـط ماسـک اکسـیژن، انـواع قطعـات سـخت سـت های یکبـار 

مصـرف پزشـکی، نـازل ماسـک اکسـیژن، میکروسـت و....

تنوع محصوالت	 
قیمت مناسب 	 

 PVC مدیکال گرید است. در طراحی فرموالسیون Kvalue - 65 با PVC رزین مورد استفاده
میزان پالستی سایزر و نوع آن مهم است. در محصوالت پزشکی با توجه به حساسیت مصرف 
آن دو چندان می شود . نقش پالستی سایزر در محصول بسیار مهم بوده و میزان سختی مواد 
و انعطاف پذیری رابطه مستقیم با میزان مصرف این ماده دارد. از مهم ترین چالش های انتخاب 
نرم كننده مناسب می توان به عدم فراریت )عدم بو(، شفافیت محصول )عدم زردی( اشاره كرد.
پایدار کننده یا استابیالیزر هم موجب پایداری حرارتی محصول شده و از تخریب مواد حین 
فرآیند جلوگیری می کند. در محصوالت پزشکی که دارای حساسیت بسیار باال هستند، نمی توان 
استابیالیزر های دارای فلزات سنگین مانند سرب، کادمیم، باریم و ... را استفاده کرد و به دلیل 
رسوب این فلزات در بدن، فقط استفاده حداقلی از استابیالیزر های با پایه فلز های سبک مانند 

کلسیم  و روی مجاز است.
در تمام کامپاند های PVC حتمًا باید از روان کننده یا لوبریکانت های داخلی و خارجی )اینترنال و 
اکسترنال( استفاده کرد. لوبریکانت های داخلی باعث روان کنندگی داخلی محصول و یکنواختی 
تولید شده و روان کننده های خارجی موجب عدم چسبندگی کامپاند به جداره سیلندر و مارپیچ 
انتخاب  در  دقت  است،  باالیی  حد  در  شفافیت  پزشکی که  در محصوالت  می شود.  دستگاه 
صحیح این افزودنی و سازگار بودن آن با استابیالیزر مهم است. در صورت انتخاب لوبریکانت 
مناسب، این افزودنی با پایدار کننده های حرارتی اثر سینرژیک داشته و باعث ارتقای پایداری 

حرارتی محصول در حد قابل مالحظه ای می شود.

سال تاسیس:
۱3۷4

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

گرانول های نرم و سخت بر پایه پلی وینیل کلراید 
B و A مورد استفاده در ساخت محصوالت پزشکی با کالس خطر پایین

www.masoom.co

 	 ISO 13485
مجوز غذا و دارو ایران	 
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فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

مستربچ دیفیوزر کننده پایه پلی کربنات

معرفی محصول:
ایـن مـاده خـود از اختـالط چندیـن مـاده دیگـر بدسـت می آیـد و پـس از ترکیـب بـا پلیمـر پایـه 
مناسـب   LED انـواع  خصوصـا  روشـنایی  المپ هـای  پوشـش دادن  بـرای  را  آن هـا  پلی کربنـات، 
می کنـد. کار ایـن مـاده مخفی کـردن چشـمه های روشـناییLED می باشـد تـا از اثـرات نامطلـوب 
ناشـی از تابـش مسـتقیم امـواج نـوری بـه چشـم جلوگیـری کنـد. ترکیـب بـه کار رفتـه در تولید این 
مـاده قابلیتـی را در قطعـه نهایـی ایجـاد می کنـد کـه نـور سـاطع شـده از المپ هـای LED را پخش 
کـرده تـا نـوری کـه از المپ هـای LED منتشـر شـده و بـه چشـم انسـان می رسـد آزار دهنده نباشـد؛ 
ضمـن اینکـه ایـن مـاده موجـب افت چندانی در مقدار تابش نور المپ نیز نمی شـود. در اصطالح 
صنعت پالسـتیک کشـور؛ این مسـتربچ تحت عنوان مسـتربچ دیفیوزر کننده یا مسـتربچ دیفیوزر 

شـناخته می شـوند.

شرکت پایدار پلیمر اوژن 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید پوشش نهایی المپ های LED به عنوان پخش کننده نور 

کیفیت باال در تولید المپ نهایی	 
قیمت پایین تر نسبت به نمونه خارجی	 

مستربچ دیفیوزر کننده متشل از حداقل سه جزء اصلی و کلیدی شامل پلیمر پایه که معموال 
از جنس پلیمر شفافی است )در اینجا پلی کربنات است که برای تولید قطعه نهایی استفاده 
می شود(، عامل پخش کننده نور و یک عامل روان ساز داخلی که برای اختالط بهتر اجزاء در حالت 
خشک و نیز کنترل ویسکوزیته مذاب استفاده می شود. عامل چهارم که بر اساس نوع عامل 
پخش کننده ممکن است الزم باشد ترکیبی است که کشش بین سطحی آن را با پلیمر پایه بهبود 
داده و روی مقدار پراکنش و شدت آن موثر است و در نتیجه بر مورفولوژی نهایی فاز متفرق در 
قطعه نهایی تاثیرگذار است. سایر عوامل مانند آنتی اکسیدانت، پایدار کننده در برابر UV و فیلر یا 

تقویت کننده در صورت لزوم و بنا به نیاز در فرموالسیون اضافه می شوند.

سال تاسیس:
۱3۹4

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

www.paydarpolymerco.ir

پــس از افــزودن ایــن مســتربچ بــه پلیمــری کــه قــرار اســت المــپ را تولیــد نمایــد، مقــدار ماتــی را 
کــه بــر اســاس اســتاندارد ASTM D3003 )آزمــون TRANSMISSION HAZE طبــق اســتاندارد 
ASTM D1003( اندازه گیــری می شــود، بــه بیــش از 90 درصــد افزایــش دهــد و همزمــان 
 TOTAL TRANSMITTANCE آزمــون ASTM E1348 مقــدار عبور دهــی نــور را کــه بــا روش

ــری می شــود، بیــش از 40 درصــد افــت ندهــد. ــق اســتاندارد ASTM E1348 اندازه گی طب
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آلیاژ پلیمری ABS-PC مقاوم به ضربه

معرفی محصول:
محصـول آلیـاژی شـامل پلی کربنـات و ABS می باشـد کـه بـرای تولیـد قطعـات بدنـه با اسـتحکام 
بـاال مناسـب اسـت. ایـن آلیـاژ دارای مقاومـت به ضربه باال، حساسـیت کم به شـکاف به خصوص 
در دما هـای پاییـن، خـواص الکتریکـی خـوب، ویسـکوزیته مـذاب پاییـن و در نتیجـه فرآیند پذیری 

خوبی اسـت. 
در اکثـر مـوارد یـاد شـده به ویـژه در صنایـع الکتریکـی کـه پرمصرف تریـن زمینـه مصـرف آلیاژهـای 
PC/ABS می باشـد، ضـد آتـش بـودن از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت کـه تـا حـدودی در ایـن 

آلیـاژ بـه دسـت می آیـد.

شرکت فناور آمیزه پیشرفته 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنایع الکتریکی، صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی و وسایل ورزشی 

تولید در حجم باال 	 
قیمت مناسب	 

آلیـاژ فـوق در جهـت تولیـد خـواص برتـر ماننـد مقاومـت بـه ضربـه بـاال، دمـای تغییـر فـرم 
حرارتـی بـاال و قیمـت مناسـب بـرای کاربرد هـای محصـوالت مـورد اسـتفاده در لـوازم خانگـی  
و قطعـات خودرویـی تولیـد شـده و بـه شـل گرانـول در کیسـه های 25 کیلوگرمی به مشـتری 

عرضـه می شـود.
)باالنـس  چقرمگـی  می باشـد.  پالسـتیک  تزریـق  نهایـی؛  محصـول  شـل دهی  فراینـد 
اسـتحکام مکانیکـی و اسـتحکام ضربـه ای( بـاالی محصـول و در عیـن حـال عـدم کاهـش 
خـواص محصـوالت  از جملـه  هیدرولیـز شـدن  برابـر  در  بـاال  مقاومـت  و  حرارتـی  پایـداری 

اسـت.  آلیـاژ  ایـن  بـا  شـده  شـل دهی 

سال تاسیس:
۱3۸۸

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

www.hitech-polymer.com
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(TPE-S( آمیزه های ترموپالستیک استایرنی

معرفی محصول:
در طبقه بنـدی پلیمرهـا بـر اسـاس خـواص، می تـوان بـه دو دسـته مهم االسـتومرها و پالسـتیک ها 
اشـاره کـرد. از مهم تریـن خـواص االسـتومرها برگشـت پذیری بـه حالـت اولیـه پـس از حـذف نیروی 
اعمـال شـده اسـت. ایـن دسـته از پلیمرهـا تغییـر طـول ایجـاد شـده بـر اثـر نیـرو )هـم به صـورت 
فشـاری و هـم به صـورت کششـی( را تـا حـد زیـادی )پـس از حـذف نیـرو( خنثـی کـرده و بـه طـول 
اولیـه قبـل از اعمـال نیـرو بـر می گردنـد. از مشـکالت مهـم ایـن دسـته از پلیمرها عـدم ذوب پس از 
فرآینـد شـل دهی اولیـه، قابـل بازیافـت نبـودن و هزینـه بـاالی آمیزه سـازی می باشـد. دسـته دوم 
کـه بـه پالسـتیک ها معـروف هسـتند حالـت برگشـت پذیری بسـیار ضعیفی نسـبت به االسـتومرها 
دارنـد ولـی بـر خـالف االسـتومرها بارهـا قابلیـت ذوب، شـل دهـی، بازیافـت و فرآیند پذیری بسـیار 

خوبـی دارند.
کامپاندهای ترموپالسـتیک االسـتومرها در صورت فرموالسـیون صحیح به طور هم زمان دارای پنج 
خاصیـت مهـم برگشـت پذیری پـس از حـذف نیـرو، قابلیـت ذوب چنـد بـاره، طیـف گسـترده دمـای 
سـرویس دهی، بازیافـت شـوندگی مناسـب و سـازگاری عالـی بـا فرآیندهـای صنایـع پاییـن دسـتی 
هسـتند. در واقع ترمو پالسـتیک االسـتومرها ترکیبی از خواص متضاد پالسـتیک ها و االسـتومرها 
را بـه طـور همزمـان در یـک محصـول ارائـه می دهند. خواص منحصر به فرد این دسـته از پلیمرها، 

آن هـا را جایگزیـن مناسـبی بـرای  بسـیاری از االسـتومرها و برخـی از پالسـتیک ها کرده اسـت.
کامپانـد تولیـد شـده در مجموعـه پیشـرو آرویـن پلیمـر ترکیبـی از ترموپالسـتیک االسـتومرهای 

اسـتایرنی و ترموپالسـتیک االسـتومرهای شـبکه ای شـده اسـت. در 
ایـن فرموالسـیون بـه نحـوی از اجـزاء تشـکیل دهنده ایـن دو دسـته 
از ترموپالسـتیک االسـتومرها اسـتفاده شـده کـه نقـاط ضعـف هـر 
یـک پوشـش داده شـده و هم افزایـی  ایجـاد کننـد. ایـن  امـر باعـث 
تولیـد فرمول هـای بـا خـواص عالـی شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال  

شرکت پیشرو آروین پلیمر 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 	UPVC تولید گسگت درب و پنجره های
تولید قطعات خودرو	 
لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه	 
برای قسمت های در تماس با دست ابزارآالت و مواردی مانند مسواک	 
برای اصالح و خواص ضرب های دیگر پلیمرها   	 
صنایع کفش 	 

کیفیت مناسب	 
قیمت رقابتی نسبت به محصوالت مشابه 	 

سال تاسیس:
۱3۹5

بخش: کامپاندها و مستربچ های پالستیکی

www.arvinpolymer.com

مشخصاتکامپاند مورد استفاده در

گسگت درب و پنجره های 
UPVC

االستیســته بــاال، مقاومــت بــاال در مقابــل تخریــب اشــعه فرابنفــش، فرآیند پذیــری 
عالــی، پایــداری ابعــاد چســبندگی عالــی دو جز ترموپالســتیک االســتومر بــه یکدیگر 

در فرآینــد کــو اکســتروژن

تولید قطعات خودرو
گســتره بــاالی دمــای ســرویس دهی، مقاومــت بــه تخریــب حرارتــی و اشــعه 
فرابنفــش، االستیســیته ی بــاال، ایجــاد چســبندگی عالــی بــه مــاده دوم در فرآینــد 

ــق تزری

لوازم خانگی و ظروف 
آشپزخانه

ــه مــاده دوم )پلی پروپیلــن و  ــی ب ــاال، ایجــاد چســبندگی عال مقاومــت خســتگی ب
ــه ســایش ــق، ایجــاد ســطح SOFT TOUCH  و مقــاوم ب ــد تزری ABS ( در فرآین

قسمت های در تماس با 
دست ابزارآالت و مواردی 

مانند مسواک

خــواص چســبندگی عالــی بــه مــاده دوم، مقاومــت بــه ســایش و جدایــش، 
عالــی رنگ پذیــری 

کامپاندهای مورد استفاده 
برای اصالح و خواص 
ضربه ای دیگر پلیمرها

)Shore A سختی بسیار پایین )صفر الی 25  در مقیاس

صنایع کفش
مقاومــت ســایش عالــی، چســبندگی خــوب در فرآینــد تزریــق، قابلیــت فوم شــدن، 

مانایــی فشــار بســیار کــم، پایــداری ابعــادی خــوب

ترموپالستیک های استایرنی  در مقابل حالل های هیدروکربنی مقاومت مناسبی ندارند. از طرفی 
ترموپالسـتیک االسـتومرهای شـبکه ای شـده جوش پذیری مناسـبی ندارند. با ترکیب اجزا این دو 
دسـته از مـواد هـم مقاومـت در برابـر حالل هـا افزایـش پیـدا کـرده اسـت و هـم جوش پذیـری در 

محـدوده مناسـبی قـرار دارد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
3,۲۰۰ تن
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فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، روسیه، ترکیه،کره جنوبی، هند، اکراین، امارات، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان،گرجستان، مالزی، 
هنگ کنک، اندونزی، تایلند، تایوان، ویتنام، ترکمنستان، سودان، عراق، قرقیزستان، پاکستان، افغانستان

سابقه صادرات:
۱۰ تا 5۰ میلیون دالر

پایدارکننده حرارتی PVC پایه سرب و پایه کلسیم-روی
 در تولید پروفیل های درب و پنجره

معرفی محصول:
  PVC بـا توجـه  بـه سـاختار خـود بـه شـدت بـه دمـا و فشـار بـرش حسـاس اسـت و بـه راحتـی 
تخریب می شـود. تخریب PVC موجب آزاد سـازی گاز اسـید هیدروکلریک شـده و اثر کاتالیسـتی 
تخریـب خواهـد شـد. بـه ایـن ترتیـب تخریـب بـه صـورت خیلـی سـریع پیـش مـی رود و مقادیـر 
زیـادی گاز HCL کـه خورنـده و سـمی اسـت ایجـاد می شـود. بنابرایـن؛ از پایدار کننده هـای حرارتـی 
اسـتفاده می شـود. بـا توجـه  بـه شـرایط فرآینـد و فرموالسـیون ها ایـن پایدار کننده هـا متفـاوت 
خواهنـد بـود. اکثـر پایدار کننده هـا حـاوی عناصـر فلـزی بوده که بـا HCL واکنش می دهنـد و مانع 
از تخریـب بیشـتر می شـوند. ایـن محصـوالت را می تـوان بـه دو دسـته کلـی تقسـیم بندی کـرد: 

اسـتابالیزر های پایـه سـرب و اسـتابالیزرهای پایـه کلسـیم/ روی
در کاربرد هـای مختلـف ایـن پکیـج کـه به صـورت یـک پکیـج کامـل از افزودنی هـای مختلـف اسـت 
عـالوه بـر اسـتابیالیزر ها، روان کننده هـای داخلـی و خارجـی، رنـگ و پیگمنت و کمـک فرآیند نیز در 

آن وجـود دارد، ارائـه می شـود.

شرکت صنایع کیمیا آران 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

پروفیل های درب و پنجره PVC، لوله و اتصاالت PVC، روکش کابل، ورق های PVC فومیزه 

تنوع باالی محصوالت 	 
سفارشی سازی	 

اصطالح پایدار کننده های One pack جهت این محصول مرسوم است و بیانگر وجود اجرای 
پایدار کننده،  مواد  شامل  پایدار کننده  بسته های  می باشد.  فورموالسیون  نیاز  مورد  مختلف 
مانند  خاص  افزودنی های  و  فرآیند ها  کمک  روان کننده ها،  نرم کننده ها،  معدنی،  فیلر های 

ضد شعله می باشند.
بسته های پایدار کننده به منظور تامین پایداری حرارتی و تنظیم رفتاری رئولوژی در اکثر محصوالت 
مطرح هستند و بنا بر فورموالسیون مشتری این مواد باید تغییر کنند. نکته قابل ذکر این است 
که این بسته ها باید برای خطوط مختلف سفارشی سازی شوند بنابراین کد های محصول زیادی 

برای هر دسته از محصوالت وجود دارد. 
مواد پایدار کننده بر اساس خنثی کردن گاز HCL و جلوگیری از ایجاد پیوند های دوگانه در ساختار 
 PVC ناپایدار روی با کلر های  پلیمر عمل می کند. همچنین مانع اکسیداسیون PVC شده و 

جایگزین می شود. 
استابالیزر های پایه کلسیم/ روی این محصول فاقد سرب هستند. حذف سرب از فرموالسیون 

به عنوان یک فلز سنگین موجب قیمت مناسب تر خواهد شد. 
یکی از چالش های حذف سرب رنگ محصول است. زیرا سرب در ترکیب با کلر PVC تولید کلرید 
سرب می کند که خود رنگ سفیدی ایجاد می کند. با حذف سرب این رنگ سفید دیگر وجود 
نخواهد داشت. همچنین حذف سرب موجب تغییر در خواص جذب آب و پایداری حرارتی 
دینامیکی خواهد شد. از طرفی به علت مباحث الکترونیک از هر افزدونی نمی توان استفاده کرد.

سال تاسیس:
۱3۷۷

بخش: افزودنی های پلیمر

www.chimiaran.com

 	ISO 17025
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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PVC پایدارکننده حرارتی

معرفی محصول:
از  بـا توجـه بـه خـواص فیزیکـی و مکانیکـی مناسـب خـود یکـی   PVC   یـا پلی وینیـل کلرایـد 
پرکاربرد تریـن پلیمر هـا می باشـد. بـا ایـن حـال ایـن پلیمـر در حیـن فرآینـد ممکـن اسـت تخریـب 
شـود. بنابرایـن بایـد از مـوادی بـه عنـوان پایدار کننـده بـه عنوان افزودنـی در آن اسـتفاده کرد. این 

مـواد از تخریـب سـریع  PVC جلوگیـری می کننـد.
محصول تولیدی شرکت یک پایدار کننده حرارتی  به صورت پودر است که به طور خاص برای 

لوله های PVC و مجرا های الکتریکی طراحی شده است.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 PVC عالوه بـر صنعـت لولـه و انـواع شـیلنگ، کاربـرد زیـادی در لـوازم پزشـکی و بسـته بندی مـواد 
غذایـی هـم دارد.

تولید در حجم باال	 
قیمت مناسب	 

برای تولید این محصول از ترکیبی از پایه سرب و یک ماده سنتز شده به نام هیدروکالومیت 
استفاده شده است. هیدروکالومیت یک نمک هیدراته دارای آلومینیوم و کلسیم و هیدروکسید 
است. این ماده قیمت را کاهش داده و از سمیت محصول هم کم می کند. زیست پایه بودن 

محصول هم مد نظر بوده است.

سال تاسیس:
۱3۸۸

بخش: افزودنی های پلیمر

www.hitech-polymer.com
شرکت فناور آمیزه پیشرفته 
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PVC اصالح کننده ضربه

معرفی محصول:
اصالح کننده هـای ضربـه، نوعـی افزودنـی بـرای افزایـش انعطـاف و اسـتحکام هسـتند. جمعـی 
از پلیمر هـای اصـالح نشـده مثـل پلی وینیـل کلرایـد )PVC(، پلی اسـتایرن )PS( و یـا اسـتایرن 
اکریلـو نیتریـل )SAN( در دمـای محیـط شـکننده هسـتند. امـا  بعضـی پلیمر هـا مثـل پلی آمیـد 
)PA( و پلی الفین هـا )PO( در دمـای محیـط چقرمـه هسـتند؛ ولـی در دما هـای پاییـن شـکننده 
انـد. همینطـور بعضـی از پلیمر هـا مثـل پلی کربنـات ممکـن اسـت Dart Impact خوبـی داشـته 
باشـند ولـی مقاومـت ضربـه عمومـی ضعیفـی دارنـد. هـر زمانـی کـه پلیمـر بـرای کاربـرد خاصـی به 
اسـتحکام نیاز داشـته باشـد از اصالح کننده های ضربه اسـتفاده می شـود. با توجه به پلیمر پایه 

و خصوصیـات مـورد نیـاز، انـواع مختلـف اصالح کننده هـای ضربـه وجـود دارنـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

در تمـام محصوالتـی کـه از PVC اسـتفاده می شـود می تـوان بـرای اصـالح خـواص ضربه پذیـری از 
ایـن محصـول کمـک گرفت.

تولید در حجم باال	 
قیمت مناسب	 

انرژی ضربه به منظور  از آنجا که وظیفه اصلی اصالح کننده های ضربه، خنثی کردن یا جذب 
جلوگیری از رشد ترک است، یک فاکتور مهم در انتخاب اصالح کننده های ضربه این است که 
همه اصالح کننده ها باید تا حد قابل قبولی با ماتریس پلیمری سازگار باشند تا چسبندگی الزم 
به ماتریس فراهم شود. SBR، نیتریل و سایر الستیک های خالص به دلیل عدم سازگاری، به 
عنوان اصالح کننده ضربه برای PVC موثر نیستند. بنابراین عموما از ترکیبات اکریالتی برای این 

منظور استفاده می شود.
محصول شرکت شامل ترکیبی از ABS و SBR برای رسیدن به خواص اصالح کننده های ضربه 
 PVC با قیمت کمتر می باشد. بسته به نوع فرآیند محصول نهایی از لوبریکانت هم استفاده 

می شود.

سال تاسیس:
۱3۸۸

بخش: افزودنی های پلیمر

www.hitech-polymer.com
شرکت فناور آمیزه پیشرفته 
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پایدارکننده حرارتی PVC بر پایه کلسیم زینک

معرفی محصول:
 PVC با توجه به سـاختار خود به شـدت به دما و فشـار برش حسـاس اسـت و به راحتی تخریب 
می شـود. تخریب PVC موجب آزاد سـازی گاز اسـید هیدروکلوریک شـده و اثر کاتالیسـتی تخریب 
خواهـد شـد. بـه ایـن ترتیـب تخریـب بـه صـورت خیلـی سـریع پیـش مـی رود و مقادیـر زیـادی گاز 
HCL کـه خورنـده و سـمی اسـت ایجـاد می شـود. بنابرایـن؛ از پایدار کننده هـای حرارتـی اسـتفاده 
می شـود. بـا توجـه  بـه شـرایط فرآینـد و فرموالسـیون ها ایـن پایدار کننده ها متفـاوت خواهند بود. 
اکثـر پایدار کننده هـا حـاوی عناصـر فلـزی بـوده کـه بـا HCL واکنـش می دهنـد و مانـع از تخریـب 

بیشـتر می شوند. 
بـر ایـن  اسـاس در کاربرد هـای مختلـف ایـن پکیـج کـه به صـورت یـک پکیـج کامـل از افزودنی هـای 
مختلـف اسـت عـالوه بـر اسـتابیالیزر ها، روان کننده های داخلی و خارجـی، رنگ و پیگمنت و کمک 
فرآینـد نیـز در آن وجـود دارد، ارائـه می شـود. اصطـالح پایدار کننده هـای One pack جهـت ایـن 

محصـول مرسـوم اسـت و بیانگـر وجـود اجـرای مختلـف مورد نیاز فرموالسـیون می باشـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ــل و  ــش کاب ــی، روک ــرم مصنوع ــه در و پنجــره، چ ــه PVC از جمل ــده محصــوالت بر پای ــد عم تولی
اتصــاالت و... 

سفارشی سازی بر اساس فرموالسیون مشتری	 
قیمت مناسب	 
حجم تولید باال	 

محصـول شـامل 5 تـا 6 جـز از جملـه نمک هـای کلسـیم و روی، لوبریکانت هـا و پیگمنت هـا 
می شـود. دربـاره روکـش کابـل اسـتاندارد های کاربـردی بیشـتری وجـود دارد، چرا کـه پارامتر های 
الکتریکـی، جـذب آب، تسـت های پیر شـدگی و تسـت های تخریـب دینامیکـی در این محصوالت 
مهـم می باشـد. محصـوالت بـه صـورت پـودر و یـا پـرک بسـته بندی شـده و بـه فـروش می رسـد.

سال تاسیس:
۱36۸

بخش: افزودنی های پلیمر

www.hampar.com
شرکت همپار 



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۰۰۱۰۱

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

شرکت آریا پلیمر پیشگام 

سال تاسیس:
۱3۸۷

www.ariapolymer.ir

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، ترکیه، هند، آذربایجان و ازبکستان

ظرفیت تولید ساالنه: 
5,۰۰۰ تن

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

سازگارکننده های پلی اولفینی

معرفی محصول:
افزودنی هـای مـورد اسـتفاده در صنعـت پالسـتیک همچون الیاف شیشـه، تالک، کربنات کلسـیم، 
پـودر چـوب و سـایر افزودنی هـای پرمصـرف، در صنعـت پالسـتیک عمومـًا به دلیـل اینکـه قطبـی 
هسـتند، بـا پلیمر هـای غیرقطبـی همچـون پلی اتیلـن و پلی پروپیلـن، در مقیـاس مولکولی به دلیل 
عـدم سـازگاری اتصـال مناسـبی ندارنـد و در صـورت اسـتفاده از ایـن افزودنی هـا در پلیمـر، دارای 
خـواص فیزیکـی- مکانیکـی پاییـن خواهنـد بود. از ایـن رو باید ترکیباتی به نام سـازگار کننده مورد 
اسـتفاده قـرار گیرنـد کـه از یـک سـر بتواننـد بـه پلیمـر غیر قطبی و سـوی دیگـر بتوانند بـه افزودنی 
قطبی اتصال یابند. سـازگار کننده های پلی اولفینی ترکیباتی هسـتند که طی یک فرآیند اکسـتروژن 
واکنشـی با فرموالسـیون شـامل آغازگر پراکسـیدی، مونومر مالئیک انیدرید و پایدار کننده حرارتی 
و در شـرایط دمایـی معیـن )کنتـرل پیشـروی واکنـش در حالـت بهینـه( در اکسـترودر دو مارپیـچ 

می شـود.  تولیـد  مشـخصی  پیـچ  طراحـی  بـا 
گروه هـای عاملـی قطبـی مالئیـک انیدریـد بـر 
پلی پروپیلـن  یـا  پلی اتیلـن  زنجیره هـای  روی 
گرافـت می شـود. ترکیـب حاصلـه هماننـد یک 

سـورفکتانت یـا چسـب عمـل می کننـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ــات کلســیم،  ــاف شیشــه، کربن ــی همچــون الی ــات قطب ــا اتصــال ترکیب به منظــور ســازگار کنندگی ی
تالــک، پــودر چــوب، آلومینیــوم و ... بــه ترکیبــات و پلیمر هــای غیــر قطبــی )همچــون پلی اتیلــن یــا 

ــف ــن( در صنایــع مختل پلی پروپیل

کیفیت باال	 
قیمت رقابتی	 

ــا 	  ــی ی ــه پلیمر هــای غیر قطب ــی ب ــا ســازگار کننده افزودنی هــا، پلیمرهــای قطب ــده ی اتصال دهن
 PE و PP ــری کامپاندهــای افزایــش رنگ پذی

افزایش یکنواختی پخش افزودنی ها در ماتریس و ایجاد سطح مشترک قوی	 
بهبود خواص مکانیکی همچون ضربه و استحکام کششی و بهبود چسبندگی	 

بخش: افزودنی های پلیمر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۰۲۱۰3

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

شرکت تحقیقاتی تولیدی و صنعتی کرانگین 

سال تاسیس:
۱366

www.karangin.com

سازگارکننده های پلیمری - چسب های الیه میانی 
)SMA( برپایه استایرن مالیینه

معرفی محصول:
در آمیزه هـای پلیمـری، خصوصـاً هنگامی کـه پلیمـر پایـه قطبیـت پایینـی دارد، پراکنـش اجـزاء بـا 
قطبیـت باالتـر نظیـر فیلر هـا و یـا برخـی افزودنی هـای قطبـی بـا مشـکالتی همـراه خواهـد بـود. 
در اینگونـه مـوارد بایـد از اجزائـی اسـتفاده شـود کـه در سـاختار مولکولی شـان هـم اجـزاء قطبـی 
دارنـد و هـم اجـزاء غیـر قطبـی. در مـواردی کـه نیـاز به چسـبندگی و دوام رنگ بیشـتری نسـبت به 

پلیمر هایـی نظیـر PE و PP باشـد از ایـن آمیـزه اسـتفاده می گـردد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بــرای کاربرد هایــی نظیــر ســپر خــودرو کــه نیــاز بــه چســبندگی و رنگ پذیــری بیشــتر باشــد می توانــد 
اســتفاده شــود. به عنــوان چســب الیــه میانــی در لوله هــای گاز نیــز می توانــد اســتفاده شــود.

کیفیت باال 	 
قیمت رقابتی	 

 )Reactive Extrusion( ــی ــتروژن واکنش ــه روش اکس ــته و ب ــورت پیوس ــه ص ــول ب ــن محص ای
تولیــد می گــردد. عمــده  اجــزاء واکنشــگر در ایــن فرآینــد عبارتنــد از پلی اســتایرن، مالئیــک انیدریــد 

و ترکیبــات پروکســیدی تولید کننــده  رادیــکال.
در نهایــت محصــول پلی اســتایرن-گرافت بــا میــزان 2.5 تــا 3 درصــد گرافــت بــا MFI=2 به عنــوان 

محصــول نهایــی تولید شــده اســت.

بخش: افزودنی های پلیمر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۰4۱۰5

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، هند، امارات، ترکیه، آذربایجان، افغانستان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

شرکت پاک شیمی صفه سپاهان 

سال تاسیس:
۱3۸۲

www.pakchemical.com

پالستی سایزر بهداشتی PVC بر پایه تریگلیسرید اپوکسی دار شده

معرفی محصول:
جهـت نرم کـردن پالسـتیک  PVC از پالستی سـایزر ها اسـتفاده می شـود. ایـن ترکیبـات بایـد یـک 
سـاختار متجانس با پالسـتیک مورد نظر داشـته باشـند. عمده ترین مدل صنعتی این ترکیبات 
دی اکتیـل فتـاالت اسـت کـه بصـورت اختصـاری DOP شـناخته می شـود. ایـن پالستی سـایزر 
خاصیـت نفـوذ بـه سـطح را داراسـت و بـه مـرور زمان می توانـد از داخل ماتریکس پالسـتیک به 
سـطح آن نفـوذ نمایـد. شـرکت پایـه ی پالستی سـایزر های خـود را بـر مبنـای اسـتر متیـل و اسـتر 
پنتـا اریتریتـول یـک سـری روغن هـای گیاهـی قـرار داده اسـت کـه به دلیل وجـود بانـد دوگانه غیر 
اشـباع در قسـمت اسـید چـرب ایـن روغن هـا خاصیـت اپوکسی شـدن را دارنـد. بنابرایـن؛ ترکیبی 
از ایـن دو مـاده به عنـوان پالستی سـایزر بـرای  PVC هـای موجـود در بـازار اسـتفاده شـده اسـت. 

یکـی از رایج تریـن مـواد افزودنـی مـورد اسـتفاده در صنعـت پالسـتیک  و خصوصـًا در صنعـت؛ 
پلی الیفین هـا،   ،PET آکریلیـک،  مثـل   پلیمر هـا  از  دیگـر  برخـی  در  مـواد  ایـن  اسـت.   PVC
پلی اورتان هـا و غیـره نیـز اسـتفاده می شـود. ولـی حجـم اصلـی مصـرف در تولیـد مصنوعـات 

از پلی وینیـل كلریـد اسـت. حاصـل 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربرد هــای اصلــی بــرای PVC انعطاف پذیــر شــامل کفپــوش و روکــش دیــواری، غشــاء بــام، عایــق 
کابــل بــرق و ســیم، کاربرد هــای خــودرو، وســایل پزشــکی، کاال هــای چرمــی مصنوعــی و غیــره اســت. 
بعضــی از پالســتی  ســایزر ها همچنیــن می تواننــد در محصــوالت الســتیکی، رنــگ، چســب و 

درزگیر هــا بــرای مصــارف حرفــه ای مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

قیمت مناسب

بخش: افزودنی های پلیمر

CLEAR TRANSPARENT LIQUIDAPPEARANCE

0/5ACID VALUE Mg KOH/g

200FLASH POINT OC                         

0/96-0/098DENSITY20 OC

0/25MOISTURE

-15 OCFREEZING POINT                       

بــا توجــه  بــه اینکــه محصــول شــرکت بر پایــه روغن هــای گیاهــی اپوکســی شــده اســت، می توانــد 
در مصــارف بهداشــتی نیــز اســتفاده گــردد. همچنیــن دارای خــواص مختلفــی از جمله غیر ســمی 

بــودن، عــدم مهاجــرت بــه ســطح، ســرعت تولیــد بــاال، فیلــم مناســب در زمــان کاربــرد اســت.



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۰6۱۰۷

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، هند، امارات، ترکیه، آذربایجان، افغانستان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

شرکت پاک شیمی صفه سپاهان 

سال تاسیس:
۱3۸۲

www.pakchemical.com

پایدارکننده حرارتی PVC پایه قلع
با سنتز دی متیل تین بیس ایزواکتیل تیوگالیکوالت

معرفی محصول:
قالب گیـری  و  مذاب نمـودن  جهـت  بـاال  حـرارت  به دلیـل  پالسـتیک  ها  اکسـترودر  مرحلـه  در 
پالسـتیک نیازمنـد یـک پایدار کننـده می باشـد تـا بتـوان فـرم و طول زنجیره و سـاختار پالسـتیک 
مـورد نظـر را حفـظ کـرد و در عیـن حـال نمونـه مناسـبی از فـرم قالب گیـری شـده  آن را در اختیـار 
افـزودن  بـه  نیـاز  از تخریـب  بـرای جلوگیـری  بـاال تخریـب شـده و  PVC در دما هـای  داشـت. 
پایدار کننـده حرارتـی اسـت. پایدار کننده هـای رایـج؛ بـر پایـه سـرب می باشـد امـا بـه علـت آلودگی 
محیـط زیسـت ایـن مـواد در حـال حذف شـدن می باشـند. محصـول شـرکت بـر  پایـه قلـع تولیـد 

می شـود.
ایـن محصـول به عنـوان یـک پایدار کننـده در پالسـتیک های  PVC مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. 
ایـن ترکیبـات در اثـر اعمـال حـرارت بـاالی اکسـترودر مـورد تخریـب قـرار می گیرند کـه پایدار کننده 
اجـازه می دهـد در دمـای حتـی باالتـر از ذوب پایـداری خـود را حفـظ نمـوده و کمتریـن تغییـر 

سـاختار را داشـته باشـند.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنعــت اصلــی مصرف کننــده، مصنوعــات پلیمــر PVC خواهــد بــود و البتــه می تــوان در صنایعــی 
همچــون چــرم مصنوعــی، کفپــوش، لولــه و ... نیــز از آن اســتفاده نمــود.

قیمت مناسب

بخش: افزودنی های پلیمر

Clear transparent liquidAppearance

9.5-19.0Tin content ( % )

1.18-1.20Density (25 OC) g/cm3

60-90  Viscosity (25 OC) MPA.S

≥ 4.5  Sulfur

ــا  ــم  PVC تولیدشــده ب ــن پارامتر هــا در فیل ــگ و ای ــو، ویســکوزیته، دانســیته، رن ــع، ب درصــد قل
ــی اســتاتیک ودینامیــک،  ــداری حرارت ــز اهمیــت می باشــد. همچنیــن پای ــده حائ ــن پایدار کنن ای

شــفافیت، ثبــات رنــگ، تســت کانگــو رد انجــام شــده اســت.



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۰۸۱۰۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، چین، ترکیه، امارات، هند، بلغارستان، پاکستان، قزاقستان، عراق

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

شرکت پتروشیمی محب پلیمر قم 

سال تاسیس:
۱3۸۷

www.mpq.co.ir

)GPPS( تولید پلی استایرن معمولی

معرفی محصول:
پلی اسـتایرن یکـی از ترموپالسـتیک های سـخت و شـفاف اسـت کـه بـه صـورت بسـیار وسـیع و 
گسـترده در قالب گیـری تزریقـی و وکیـوم مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. مزیـت ایـن گونه مـواد این 
اسـت کـه بـه راحتـی مـی تـوان بـا قالب گیـری آن ها، محصـوالت کار آمـدی تولید کـرد. همچنین به 
علت شـفافیت این ماده، می توان از رنگ های مختلف در ترکیب آن اسـتفاده نمود. پلی اسـتایرن 

معمولـی مـاده غیـر سـمی بـوده و مـورد تاییـد سـازمان FDA بـرای تولیـد ظروف غذا می باشـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنایع بسته بندی، الکتریکی، ساختمانی، لوازم خانگی و ...	 
تولیــد فــوم پلی اســتایرن بــرای بســته بندی قبــل از حمــل و نقــل، تولیــد ظــروف و کارد و 	 

چنــگال یکبــار مصــرف، لیــوان، لــوازم خانگــی، نوشــت افــزار، جعبه هــای CD و DVD، و انــواع 
اســباب بــازی

تولید در حجم باال 	 
امکان سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری 	 
امکان تولید مشتقات مختلف استایرن	 

ــت  ــت را دارد. مزی ــترین اهمی ــی بیش ــاظ صنعت ــه لح ــتایرن ب ــکال آزاد اس ــیون رادی پلیمریزاس
اصلــی روش محلــول، مقــدار کــم مونومــر باقیمانــده از فرآینــد و نیــز خلــوص بــاالی پلیمــر تولیــد 
شــده اســت. روش تعلیــق قــادر بــه تولیــد پلیمر هــای بــا وزن مولکولــی مختلــف و نیــز گرید هــای 
خــاص کریســتالی و مقــاوم اســت. مزیــت اصلــی فرآینــد تــوده ای نیــز شــفافیت و رنگ پذیــری 
عالــی رزیــن حاصلــه اســت. بیشــترین پلی اســتایرن تولیــد شــده بــرای مصــارف عمومــی از روش 

پلیمریزاســیون محلــول در یــک فرآینــد پیوســته صــورت می پذیــرد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۱۰۱۱۱

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

مقاصد اصلی صادراتی: 
چین، ترکیه، امارات، هند، یونان، آذربایجان،ترکمنستان، ازبکستان، عراق، افغانستان 

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

شرکت پتروشیمی محب بسپار ایده گستر 

سال تاسیس:
۱3۹4

www.mohebbaspar.com

)HIPS( پلی استایرن مقاوم به ضربه

معرفی محصول:
ایـن مـاده یـک پلیمـر ترموپالسـتیک از نـوع پلی اسـتایرن بـا نـام اختصـاری HIPS کو پلیمـری از 
PS اسـت کـه بـا مولکول هـای االسـتومری ماننـد بوتادیـن ضربه پذیـری آن اصـالح شـده اسـت. 
ضربه پذیـری پاییـن گریـد معمولـی باعـث گردید که پلی اسـتایرن اصالح شـده یا مقاوم، به شـدت 
رشـد کـرده و در رده ی بسـپار های پر مصـرف قـرار گیـرد. از خصوصیـات برجسـته ایـن گریـد؛ خواص 
مکانیکـی بـه خصـوص ضربه پذیـری خـوب همـراه بـا قیمـت مناسـب اسـت کـه کاربـرد آن را در 
سـاخت انواع وسـایل و تجهیزات میسـر می سـازد. اصالح پلی اسـتایرن موجب افزایش چقرمگی، 
اسـتحکام ضربـه ای و افزایـش کشـش طـول می گـردد. ایـن عمـل شـفافیت پلی اسـتایرن را نیـز از 

بیـن می بـرد. 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

لــوازم خانگــی، قســمت های داخلــی یخچــال نظیــر ســینی ها، طبقــات،  ســاخت تلویزیــون، 
اســباب بازی ها و  ورزشــی  لــوازم  تولیــد  نگهــداری،  ظــروف  داخلــی،  پوشــش های 

تولید در حجم باال	 
قیمت پایین 	 
امکان تهیه گرید های مختلف بر اساس نیاز مشتری	 

روش تولیــد ایــن پلیمــر بــر اســاس پلیمریزاســیون رادیکالــی آزاد اســت. در واقــع ایــن محصــول 
ــوان  ــتایرن به عن ــادی ان )اس ــتیک پلی بوت ــول الس ــتایرن و محل ــر اس ــیون مونوم از کو پلیمریزاس
ــا 140  ــاالی اســتایرن در دما هــای 130 ت ــری ب ــل واکنش پذی ــه بدلی حــالل( ســنتز می شــود. البت
درجــه ســانتی گراد نیــازی بــه شــروع کننده جهــت تولیــد ایــن پلیمــر نیــز نمی باشــد، همچنیــن 
ایــن واکنــش در دمــای محیــط قابــل انجــام اســت. ایــن محصــول بــه شــل گرانــول ســفید رنــگ 

ــه فــروش می رســد. ب

بخش: محصوالت نهایی پلیمری



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۱۲۱۱3

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

مقاصد اصلی صادراتی: 
انگلستان، امارات، تایلند، کویت، مالزی، عراق

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

شرکت حافظ وارش 

سال تاسیس:
۱3۹4

www.vareshco.com

)TMC( تری مزوییل کلراید

معرفی محصول:
تـری مزوئیـل کلریـد بـا نـام مخفـف TMC یکـی از پیـش ماده هـای اصلـی بـرای تهیـه الیـه سـوم 
غشـای تصفیـه آب بـه روش اسـمز معکـوس )RO( اسـت کـه در اثـر واکنـش بـا پیـش مـاده دیگـر 
یعنـی متافنیلـن دی آمیـن الیـه سـوم از جنـس پلـی آمیـد، بـر روی دو الیه دیگر کـه از جنس پلس 

اسـتر و پلی اتـر سـولفون هسـتند، سـنتز می گـردد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 RO استفاده در ساخت غشاهای

خلوص باال

خلــوص محصــول 99.9 می باشــد. مــاده مذکــور جامــدی ســفید رنــگ بــوده کــه نقطــه ذوب 36 
درجــه ســانتی گراد را دارد. 

بخش: محصوالت نهایی پلیمری
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استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۱4۱۱5

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

مقاصد اصلی صادراتی: 
آلمان، روسیه، کویت، آذربایجان، ترکمنستان، عراق و افغانستان

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار تا ۱ میلیون دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱,۷۰۰ تن

شرکت مازرون فوم قائم 

سال تاسیس:
۱3۹4

www.mazeroonfoam.com

ظروف فوم پلی استایرن جاذب

معرفی محصول:
ظـروف فـوم پلی اسـتایرن جـاذب، جهـت بسـته بندی فرآورده هـای پروتئینـی، که یکـی از معضالت 
بـازار عرضـه می شـود. نگهـداری گوشـت  بـه  ایـن بسـته بندی وجـود خونابـه اسـت، طراحـی و 
غیرمنجمـد و مـواد غذایـی دیگـر از ایـن دسـت در ظـروف یکبـار مصـرف، باید به گونه ای باشـد که 
بـا جـذب آب محصـول غذایـی مـورد نظـر، شـرایط مناسـب بـرای حفظ سـالمت محصـول غذایی 
و جلوگیـری از فسـاد آن فراهـم گـردد. ایـن محصـول می توانـد تـا چندیـن برابـر وزن خـود آب و 

محلول هـای آبـی جـذب نمایـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بسته بندی فرآورده های پروتئینی، همچون بسته بندی مرغ، جگر، سنگدان و انواع گوشت قرمز

نسبت مناسب قیمت به کیفیت

ظرف از جنس پلی استایرن	 
ظاهر فومی )اسفنجی(	 
دانسیته 106 کیلوگرم بر مترمکعب	 
رنگ ها و ابعاد مختلف مطابق درخواست مشتری	 
نرخ جذب 4 گرم بر گرم )400 درصد(	 
سرعت جذب 12 گرم بر دقیقه	 

بخش: محصوالت نهایی پلیمری



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۱6۱۱۷

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

شرکت تولیدی تینار فوم خزر 

سال تاسیس:
۱3۹3

ظروف جاذب هوشمند برپایه فوم های ساختاری
مخصوص نگهداری محصوالت پروتئینی

معرفی محصول:
عمومـا بـرای بسـته بندی فرآورده هـای پروتئینـی در بازار بـرای رفع معضل خونابـه از پد های جاذب 
اسـتفاده می کننـد. ایـن پد هـا یکـی از عوامل انتقـال میکرب، باکتری و آلودگی های دیگر اسـت که 
سـالمت مصرف کننـده را بـه خطـر مـی انـدازد. نکته دیگر سـبک بودن محصول این شـرکت اسـت 
کـه موجـب کاهـش هزینه هـای حمـل و نقل نیز شـده اسـت. مزیـت دیگر محصول این اسـت که 
مصرف کننـده بـرای تهیـه محصـوالت رایـج در بـازار باید پد جـاذب را با هزینه باالتـری تهیه نماید؛ 
ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن محصـول سـاختار سـلولی فـوم تغییـر کـرده اسـت )تغییـر سـاختار 
فـوم از فـوم سـلول بسـته بـه فـوم سـلول بـاز کـه از پیچیدگی هـای فرآینـد اسـت( کـه می توانـد 
قابلیـت جـذب خونابـه را داشـته باشـد و ضمـن ایجاد یک محیط امن در بسـته بندی محصوالت 

پروتئینـی هزینه هـای جانبـی آن را نیـز کاهـش می دهد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بسته بندی محصوالت پروتئینی

تولید بر اساس شل و اندازه درخواستی مشتری

ایــن محصــول از جنــس پلی اســتایرن بــا ظاهــر فومــی )اســفنجی( و دانســیته 106 کیلوگــرم بــر 
مترمکعــب کــه در رنگ هــا و ابعــاد مختلــف )مطابــق درخواســت مشــتری( تولیــد می شــود. نــرخ 
جــذب ایــن محصــول 4 گــرم مایــع بــر گــرم محصــول )400%( و ســرعت جــذب 12 گــرم بــر دقیقــه 
می باشــد. عــالوه بــر وجــود مــاده جــاذب در ســاختار فــوم، تعبیــه حفره هــا و منافــذ بــرای جــذب 
مایعــات مــورد نظــر باعــث شــده اســت کــه بتــوان از فوم هــای پلی اســتایرن، ظــروف بهداشــتی 

جــاذب تولیــد کــرد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۱۸۱۱۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

شرکت تولیدی تینار فوم خزر 

سال تاسیس:
۱3۹3

PLA-PS ظروف فومی ساختاری زیست پایه بر پایه آلیاژ

معرفی محصول:
ایـن محصـول ظرفـی از جنـس آلیـاژ پلیمر هـای پلی اسـتایرن و پلی الکتیـک اسـید بـا ظاهـر فومـی 
)اسـفنجی( و دانسـیته 50 کیلوگرم بر مترمکعب اسـت که در رنگ ها و ابعاد مختلف تولید شـده 

و قابلیت تخریب زیسـتی دارد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بسته بندی میوه و سبزیجات و همچنین استفاده در هتل و کیترینگ 

قیمت پایین

بـا توجـه بـه عـدم زیسـت تخریب پذیـری فـوم پلی اسـتایرن، فـوم پلی الکتیـک اسـید جایگزیـن 
بسـیار مناسـبی بـرای فـوم پلی اسـتایرن خواهـد بـود. پلی الکتیک اسـید یا PLA یـک پلیمر بر پایه 
طبیعـت بـوده و از ضایعـات کشـاورزی قابل تولید اسـت. در این محصول بـرای افزایش راندمان 

و بهبـود عملکـرد پلی الکتیـک اسـید تغییراتـی در فرموالسـیون صورت گرفته اسـت.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری
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فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

پوشش پلیمری درب های آسان بازشو

معرفی محصول:
در صنعـت بسـته بندی یكـی از مهم تریـن مباحـث محصـوالت آسـان بازشـو می باشـد. در ایـن 
خانـواده از محصـوالت پوششـی پلیمـری روی آلومینیـوم، كاغـذ، پالسـتیك ماننـد PET و یـا 

OPP قـرار می گیـرد كـه بـه ایـن محصـول قابلیـت چسـبیدن بـه زیـر الیـه خـود را می دهـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مـواد  در بسـته بندی های متفـاوت علی الخصـوص بسـته بندی  بـاز شـو  آسـان  تولیـد درب هـای 
غذایـی لبنیـات، شـكالت، محصـوالت داروئـی ماننـد انـواع كـرم و خمیـر دنـدان و ...

ایـن محصـول توسـط فرآینـد اکسـتروژن واکنشـی تولیـد می شـود. فرآینـد بـدون حـالل بـوده و 
دوسـت دار محیط زیسـت می باشـد. حالل در انتهای فرآیند توسـط برج تقطیر و خال جداسـازی 
می شـود. در نهایـت گرانـول آ، گریـد طـی چنـد مرحلـه سـرند کـردن جدا می شـود. پلیمـر پایه این 

محصـول پلی اتیلـن بـوده کـه مالئیـک انیدریـد بـر روی آن گرفت می شـود.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

سال تاسیس:
۱3۹4

شرکت نوا پالست پیشرفته 
www.novaeplast.com

مزایای رقابتی:
كیفیت

تست های عملیاتی و بهداشتی
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

مقاصد اصلی صادراتی: 
 روسیه و تركیه

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱,۰۰۰ تن 
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شرکت فوم سازان قایم مازرون 

سال تاسیس:
۱3۸6

فوم پلی اتیلن )EPE( کندسوز

معرفی محصول:
فوم هـای پلی اتیلنـی ماننـد تمـام فوم هـا از یـک رزیـن بـه همـراه سـلول های حبـاب تشـکیل شـده 
اسـت و بـه دلیـل داشـتن خـواص مناسـب یكـی از بهتریـن ایزوالسـیون ها و عایق هـای برودتـی، 
حرارتـی، رطوبـت و صـدا می باشـد. فوم هـای پلی اتیلـن از نظـر عامـل شـبكه ای كننده به دو دسـته 
فوم هـای خطـی و شـبكه ای تقسـیم می شـوند. در فوم هـای خطـی از عامـل شـبكه ای اسـتفاده 
نمی شـود و بـه نـام فـوم پلی اتیلـن معمولـی یـا پلی فـوم یا فوم EPE معروف هسـتند کـه به دلیل 
هزینه هـای مطلـوب تولیـد و در نهایـت بهای تمام شـده پایین برای عایق کاری در ساختمان سـازی 
بسـیار مناسـب اسـت. در فوم هـای شـبكه ای از عامـل پخـت اسـتفاده می شـود كـه ایـن عامـل 
باعـث به وجـود آمـدن سـاختار سـه بعـدی در محصـول فـوم شـده و در نتیجـه خـواص فـوم را بـه 
شـدت افزایـش می دهـد. ایـن گـروه از فوم هـا بـه نـام فـوم پلی اتیلـن كراسـلینک یا فـوم پلی اتیلن 
شـبكه ای یـا فـوم XPE  شـناخته می شـوند کـه بـه دلیـل هزینه های بـاالی تولید، بهای تمام شـده 
آن باالسـت و برای شـرایط ویژه و لوکس به کار می رود. محصول مورد بررسـی از نوع اول اسـت.
یکـی از نقـاط ضعـف فوم هـای پلی اتیلنـی، مقاومـت پاییـن در برابـر شـعله اسـت؛ بنابرایـن ایجـاد 
قابلیـت مقاومـت در برابـر شـعله در ایـن نـوع فـوم به خصـوص در صنعـت سـاختمان می توانـد 

بسـیار مفیـد و کارا باشـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنعت ساختمان، تولید تشک، تولید مبلمان و صنایع بسته بندی

قیمت مناسب

ایــن محصــول بــا ضخامــت یــک و 2 میلــی متــری بــرای بســته بندی تولیــد می شــود. خــواص 
ایــن فــوم در جــدول زیــر درج شــده اســت:

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

ValuestandardProperties

250ASTM 412Tensile strength(KPa)

75ASTM 412Elongation at break (%)

8ASTM D3575Compressive Strength (psi)

16-20ASTM D3575-BCompression Set (%)

26-29ASTM D2863LOI

V0, V1,V2IEC 60695-11-10UL94
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مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲,۷۰۰ تن

شرکت رازین پلیمر راه ابریشم 

سال تاسیس:
۱3۸۷

www.razinpvb.com

 )PVB( ورق های پلی وینیل بوتیرال
مورد استفاده در شیشه های ایمنی

معرفی محصول:
ورق هـای پلیمـری )طلـق( تولیـد شـده از پلی وینیـل بوتیـرال )PVB( در ضخامت هـای مختلـف 
در تولیـد انـواع شیشـه های ایمنـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن ورق هـا در بیـن دو صفحـه 
شیشـه ای سـاندویچ شـده و در داخـل دسـتگاه اتـوکالو قـرار می گیرنـد. تحـت دمـا و فشـار، ایـن 
ورق دو الیـه شیشـه ای را بـه هـم می چسـباند. شیشـه ای کـه به این شـل مقاوم شـده، مقاومت 
ضربـه ی بسـیار باالتـری دارد و در معـرض ضربـه نیـز حتـی اگـر بشـکند بـه سـهولت نمی ریـزد. این 
فرآینـد موجـب می شـود کـه شیشـه در برابـر برخوردهـای مخـرب تـا حـد زیـادی مقـاوم شـده و در 
هنـگام حادثـه و شکسـتن از ایجـاد تکه هـای برنـده شیشـه و خسـارت های جانـی متعاقـب آن 

جلوگیری شـود.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید شیشه خودرو و شیشه های ایمنی

تولید در حجم باال	 
قیمت مناسب	 
تنها تولیدکننده در غرب آسیا	 

دارای ضریب شکست نزدیک به شیشه، تا موجب انحراف پرتو نور از راستای اصلی نشود.	 
عاری از هرگونه نقص، آلودگی، پارگی وغیره	 
عـدم تغییـر رنـگ و یـا حبـاب زدگـی و یـا هرگونـه تغییـر ظاهـری طـی زمـان و در چرخه هـای 	 

تغییـر دمـا، رطوبـت و فشـار
کاماًل یکنواخت در بعد ضخامت، هندسه، فرموالسیون و ساختار	 
دارای خواص مکانیکی مناسب	 
دارای سـاختار بیـن سـطحی مناسـب بـا شیشـه، چـه بـه لحـاظ بافتـار سـطح مشـترک و زبری 	 

آن و چـه بـه لحـاظ انـرژی بیـن سـطحی و چسـبندگی بیـن دو سـطح

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

ECER43 استاندارد
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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شرکت پوشش های مصنوعی فناور 

سال تاسیس:
۱3۸۲

www.actmco.com

فیلم سه الیه پلیمری قابل تنفس بر پایه پلی اتیلن

معرفی محصول:
فیلم هـای قابـل تنفـس پلیمـری )BREATHABLE FILM( بر پایـه پلی اتیلـن و کربنـات کلسـیم 
معموال سـه الیه می باشـد. دلیل اصلی سـه الیه بودن محصول، افزایش مقاومت در برابر پارگی 
بـه دلیـل هم افزایـی الیه هاسـت. ایـن فیلم هـا بـا جلوگیـری از نفـوذ آب بـه داخـل فیلـم یـا خـارج 
از فیلـم بنا بـر مـورد اسـتفاده؛ باعـث خـروج بخـارات آب از فیلـم شـده و از ایجـاد حساسـیت های 
پوسـتی در کـودکان و خانم هـا جلوگیـری کـرده و در مواردی مثل البسـه منجـر به خروج تعرق بدن 
می شـود. به دلیل اسـتفاده از این فیلم در بک شـیت پوشـک های نوزادان، نیاز به استفاده از پودر 
جـاذب تـا 35 درصـد کاهـش می یابـد که بـه نوعی به ارزش افزوده محصـول می افزاید. همچنین 
اسـتفاده از ایـن فیلـم به دلیـل ویژگـی تنفس پذیـر بـودن می توانـد باعـث کاهـش حساسـت های 
پوسـتی در نتیجـه عـرق سـوزی و یـا تجمـع مایعـات فیلم هـای غیر تنفسـی شـود. ایـن فیلم ها در 

مراجـع علمـی بـا نـام فیلم هـای متخلـل پلی اتیلنی هم شـناخته می شـوند.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولید بک شیت های پوشک نوزادان و نوار بهداشتی بانوان	 
ساخت لباس های بارانی، کفش های ورزشی، لباس ها، کاله ها و ماسک های جراحی	 
ساختمان سـازی بـرای کاهـش تدریجـی رطوبـت بتـن و در نتیجـه کاهـش میـزان تـرک خوردگی 	 

و افزایـش اسـتحکام بتن

سفارشی سازی

این  پلی الفین ها )پلی2اتیلن( می باشد.  از  این فیلم ها معموال  در زمینه فرموالسیون، جنس 
محصول بر  پایه پلی اتیلن سبک خطی و کربنات کلسیم پوشش داده شده با اسید استئاریک 
است.  فیلر  وزنی  درصد   70 تا   45 با  شده  پر  بسیار  نوعی کامپوزیت  به  و  می شود  ساخته 
افزودنی های فرآیند پلی الفین ها مانند پایدار کننده های حرارتی و آنتی اکسیدانت ها دیگر اجزای 
تنفس( حدودًا 50  قابل  )غیر  اول  مرحله  در  فیلم محصول  فرموالسیون هستند. ضخامت 
میکرون و عرض فیلم 2 متر است و پس از مراحل کشش مختلف ضخامت تا 14 میکرون 
کاهش یافته و باعث تنفس پذیر شدن محصول می شود. عرض نهایی محصول پس از مراحل 

کشش و برش به 160 سانتی متر می رسد.
شرکت قابلیت تولید محصول در گرماژ 15 تا 70 گرم بر مترمربع و عرض های متفاوت متناسب 

با درخواست مشتری تا 1650 میلی متر در رنگ های مختلف را دارد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، ترکمنستان، عراق، افعانستان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر
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شرکت تولیدی بسپار لیا 

سال تاسیس:
۱3۹6

www.basparlia.com

واکس ضدشره آمیدی

معرفی محصول:
ایـن واکس هـا درواقـع تیکسـوتروپیک ایجنـت هسـتند که به شـل پودر یا کلوخه هـای ریز عرضه 

می شوند.
محصـول از واکنـش بیـن اسـید اسـتئاریک و چنـد نـوع آمیـن در یـک رآکتـور صنعتـی و تحـت 
شـرایط دمایـی خـاص تولیـد می شـود و یـک الیگومـر بـا جـرم مولکولـی حـدودا 1000 می باشـد 
کـه پـس از تخلیـه از راکتـور و سـرد شـدن آسـیاب شـده و محصـول بـه شـل پـودر سـفید رنـگ 

)کلوخه هـای ریـز( در اختیـار مشـتریان قـرار می گیـرد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

به عنوان افزودنی اصالح کننده خواص سطح در صنایع رنگ و رزین	 
پوشـش های اپوکسـی مخصوصـا در پوشـش های اعمالـی بـر سـطوح عمـودی از پوشـش های 	 

ضخیـم اپوکسـی )تـا 1000 میکـرون(

قیمت مناسب

محصـول در واقـع یـک غلطت دهنـده بـا هیـدروژن باندینـگ از طریـق گروه هـای آمینـی اسـت. 
بـرای ایـن منظـور از ترکیـب یـک اسـید چـرب اشـباع )ماننـد اسـید اسـتئاریک( و پلی آمین هـا 

می شـود.  اسـتفاده 
از گرید هـای مختلـف الـل و آمیـن بـرای دسـتیابی بـه گرید هـای مختلـف محصـول بـا توجـه به 

دمـای ذوب )60 تـا 130 درجـه سـانتی گراد( اسـتفاده می شـود.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، ارمنستان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر
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شرکت تولیدی بسپار لیا 

سال تاسیس:
۱3۹6

www.basparlia.com

رهاکننده قالب فوم سرد بر پایه ترکیبات هیدروکربنی

معرفی محصول:
ایـن محصـول در واقـع یـک واکـس RELEASE اسـت کـه مشـخصًا در صنایـع فوم سـازی مـورد 
اولیـه تشـکیل دهنـده فـوم )بـرای مثـال  اسـتفاده قـرار می گیـرد. در صنایـع فوم سـازی، مـواد 
پلی ایزوسـیانات و پلـی اُل( وارد قالـب می شـوند و دمـای قالـب افزایـش می یابـد. فـوم؛ پخـت و 
دمیـده شـده و تمـام حجـم قالـب را پـر می کنـد. سـپس قالـب بـاز می گـردد و فوم تشـکیل شـده 
از آن خـارج می شـود. در ایـن فرآینـد نبایـد فـوم بـه سـطح قالب بچسـبد، سـطح آن بایـد صاف و 
بـدون حفـره باقـی مانـده و دچـار تغییـر رنـگ نشـود و بـه سـهولت از قالب خارج شـود. به همین 
منظـور از مـاده ای بـه نـام واکـس رها  کننـده یـا واکـس RELEASE اسـتفاده می شـود. پیـش از 
وارد کـردن مـواد تشـکیل دهنـده  فـوم بـه قالـب، ایـن واکـس بـر روی سـطح داخلـی قالـب اعمال 
می شـود. اعمـال ایـن واکـس بـه صـورت اسـپری یـا اعمـال بـا دسـتمال و قلم مـو انجـام می شـود.
ایـن واکـس بایـد از یـک سـو چسـبندگی مناسـبی بـه سـطح آلومینیـوم )جنـس قالـب فـوم غالبـًا 
آلومینیوم اسـت( داشـته باشـد و از سـوی دیگر چسـبندگی کمی به سـطح فوم داشـته باشـد تا 
بـه ایـن ترتیـب بتوانـد رهایش سـاده ی فوم از سـطح قالـب را تامین نماید. یعنی سـاختار واکس 

بایـد دوگانه دوسـت یـا AMPHIPHILIC باشـد. 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنایع فوم سازی

قیمت مناسب

سـاختار شـیمیایی ایـن واکـس بایـد یـک بخـش آبدوسـت و یـک بخـش آبگریـز داشـته باشـد 
و ایـن سـاختار مولکولـی بـه نحـوی طراحـی شـده باشـد کـه سـر آبدوسـت آن بـه سـمت سـطح 
آلومینیومـی و سـر آبگریـز آن رو بـه هـوا جهت گیـری نمایـد. در حیـن پخـت فـوم در درون قالـب، 
ایـن جهت گیـری حفـظ می شـود و فـوم پلی یورتـان کـه بـا آن برخـورد می کنـد در واقـع با قسـمت 
غیرقطبـی و آبگریـز واکـس RELEASE تمـاس پیـدا می کنـد کـه بـا توجـه بـه ماهیـت قطبـی 
فوم هـای پلی یورتانـی، فـوم بـه سـطح قالـب نمی چسـبد. البتـه ایـن جهت گیـری مولکـول واکس 
رها کننـده بایـد در حیـن پخـت فـوم هـم بـه همـان شـل باقـی بمانـد. ایـن واکـس بـه صـورت 
سوسپانسـیون واکس در حالل های آلی توسـعه یافته اسـت. حالل موجود در این واکس نباید 
تاثیـر منفـی بـر سـطح فـوم داشـته باشـد و سـطح آن را دچـار تغییـر رنـگ یـا حفره نمایـد که این 
خـود پیچیدگـی فنـی را افزایـش می دهـد. نقطـه جوش و فشـار بخـار این مخلوط حـالل باید به 
نحـوی باشـد کـه سـطح فـوم را دچـار حبـاب نکنـد. سـاختار خـود واکـس رها  کننـده و حـالل هـم 
نبایـد در دمـای بـاالی سـطح قالـب دچـار تغییـر رنـگ شـوند و یـا بـا فـوم در حـال پخـت واکنـش 
داده و آن را دچـار تغییـر رنـگ و خـواص نماینـد. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه در یـک کارگاه 
فوم سـازی حجـم زیـادی از ایـن حـالل در طـول روز تبخیر می شـود، حالل موجود در این سـاختار 
 )flash point( نباید سـمی یا سـرطان زا باشـد. همچنین به لحاظ مسـائل ایمنی، نقطه اشتعال

مخلـوط حاللـی مـورد اسـتفاده در فرموالسـیون واکـس پایین تـر از دمـای پخـت فـوم باشـد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، ارمنستان

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱3۲۱33

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

شرکت پویا طب زکریا 

سال تاسیس:
۱3۹۰

محفظه یکبار مصرف جمع آوری مایعات بیولوژیک بیمارستانی

معرفی محصول:
در سـالیان متمـادی کیسـه های ساکشـن موجـود در بیمارسـتان ها بـه صـورت دائمـی بـوده و از 
آن هـا اسـتفاده می شـده اسـت. بـا توسـعه محصـوالت یکبـار مصـرف، کیسـه های یکبـار مصـرف 
ساکشـن بیمارسـتانی در یـک دهـه گذشـته مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت. محصـول حاضـر بـا 
عنوان کیسـه ساکشـن یکبار مصرف بیمارسـتانی با ظرفیت 1، 2 و 3 لیتر تولید می شـود. وظیفه 
ایـن مخـزن جمـع آوری خونابـه و مایعـات بـدن بیمـار در حیـن جراحـی اسـت. به طور کلی مسـئله 
کنتـرل عفونـت، حمـل سـاده تر خروجی هـای بخش هـای مختلـف بیمارسـتانی و شـرایط نظافـت 
و بهداشـت محیطـی اسـت. ایـن مسـئله سـبب اسـتفاده از کیسـه های یکبـار مصـرف ساکشـن 

گردیده اسـت.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جمع آوری مایعات و خونابه بدن بیمار در بیمارستان ها

به طور کلی محصول را می توان به قسمت های زیر تقسیم بندی نمود:
کیسه ساکشن. 1
درپوش کیسه. 2
فیلتر قطع کننده. 3
پودر جاذب. 4
بدنه نگهدارنده. 5
رابط شلنگ ورودی و خروجی به کیسه. 6

بدنـه بیرونـی از جنـس PC اسـت کـه نحـوه تولیـد آن تزریـق و مشـخص اسـت. داخـل ایـن 
محفظه کیسـه ای از جنس PE اسـت که به درب محفظه ) قرمز رنگ( جوش داده شـده اسـت 
و داخـل ایـن کیسـه پلی آکریلیـک اسـید بعنـوان جامـد قرار دارد. با ساکشـن مواد مایـع از داخل 
محیـط جراحـی، مایعـات وارد کیسـه شـده )بـا فشـار خـالء 60 پاسـکال( و بـا جذب شـدن توسـط 

سـوپر جـاذب بـه عنـوان پسـماند جامـد قابـل دفع می باشـد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

ISO 10079
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱34۱35

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

شرکت کوشش پژوهان صنعت پلیمر 

سال تاسیس:
۱3۹5

استاپرهای سرنگ بهداشتی ساخته شده از TPE و کامپاند آن

معرفی محصول:
اسـتاپر های سـرنگ قسـمتی از سـرنگ می باشـند که در جلوی پیستون سـرنگ قرار گرفته و موجب 
آب بنـدی بهتـر سـرنگ می شـوند. نکتـه مهـم در ایـن محصـول ایـن اسـت کـه ضمـن آب بنـدی 

مناسـب بایسـتی حرکـت پیسـتون در سـرنگ بـه راحتـی انجام شـود. 
با توجه به اینکه این محصول در تماس مسـتقیم با دارو می باشـد اسـتاندارد های بیولوژیکی در 
کنار خواص فیزیکی و مکانیکی اهمیت پیدا می کند. خواص فیزیکی و مکانیکی مانند سـختی، 
اسـتحکام کششـی و مانایـی فشـاری اهمیـت قابـل توجهـی دارنـد و در حـوزه سـمیت تسـت های 
بیولوژیکی، MTT سـمیت سـلولی دارای اهمیت می باشـند. ضمنا میزان مواد رها شـده از اسـتاپر 

در داخـل محیـط دارو اهمیت زیادی دارد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ساخت سرنگ

در حــال حاضــر ایــن محصــول در بــازار بــا مــواد مختلفــی ســاخته می شــود. عمــده مــواد مصرفــی 
فعلــی PVC می باشــد کــه از نظــر بیولوژیکــی مناســب ایــن محصــول نیســت.

محصوالتــی دیگــری بــا الســتیک طبیعــی در بــازار وجــود دارد کــه ایــن محصــوالت نیــز مشــکالت 
رهایــش افزودنی هــا در آن وجــود دارد، ضمــن اینکــه ایــن نــوع اســتاپرها بــه علــت نیــاز بــه پخــت 

الســتیک، فرآینــد تولیــد زمــان  برتــری خواهند داشــت.
نوع سیلیکونی این محصول گران تر بوده و در حال حاضر اقتصادی نیست.

ضریــب اصطــکاک پاییــن یکــی از ضروریــات ایــن محصــول می باشــد کــه موجــب رفــت  و  آمــد 
ــا نرم کننــده فــراوان  آســان پیســتون در ســرنگ می شــود. در حــال حاضــر در نمونه هــای PVC ب

ــد.  ــراد ایجــاد می کن ــده در دارو ای ــن نرم کنن ــد، و رهایــش ای ــن امــر اتفــاق می افت ای
قابلیــت قالب گیــری بــر روی پیســتون را نیــز دارا اســت کــه با توجــه بــه حــذف زمــان پخــت 
ــه راحتــی و زمــان کوتاه تــری انجــام می شــود.  ــه نمونه هــای NR، ایــن امــر ب الســتیک نســبت ب
ــه  ــه ای باشــد ک ــد بگون ــی دارد و بای ــل توجه ــت قاب ــز اهمی ــن محصــول نی ــی فشــاری ای مانای

ــرود.  ــان از دســت ن ــرور زم ــه م ــدی داخــل ســرنگ ب آب بن
از مزایــای مهــم دیگــر TPE نســبت بــه الســتیک ها، قابلیــت بازیافت پذیــری آن نیــز می باشــد. 

ایــن امــر هزینه هــای تولیــد را کاهــش خواهــد داد و اقتصادی تــر خواهــد کــرد. 
کامپانــد اســتاپر های تولیــدی ایــن شــرکت بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف ســرنگ ها تفــاوت داشــته 
و خــواص فیزیکــی آن بایســتی بنــا بــر ســایز ســرنگ و نــوع قالب مشــتریان سفارشی ســازی شــود.  
کامپاند هــای مختلــف بیــن ۸ تــا 16 جــز دارنــد کــه بــر ایــن اســاس دارای ســختی های مختلــف و 

خــواص کششــی متفاوتــی می باشــند.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

 ISO 10993 انجام تست های بیولوژیکی بر مبنای استاندارد
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.koosheshpajouhan.com

مزایای رقابتی:
سفارشی سازی و تولید انواع گرید های محصول



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱36۱3۷

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

شرکت تولید ژالتین کپسول ایران 

سال تاسیس:
۱3۸۱

پوسته ژالتینی کپسول های دارویی انتریک و پوسته معمولی
 برپایه ژالتین ماهی

معرفی محصول:
این محصول از حیث مشـخصات سـاخت همانند پوسـته کپسـول های معمولی هسـتند با این 
تفـاوت کـه در مشـتقات انتریـك )روده ای( در سـاخت پوسـته دارویـی كپسـول، عـالوه بـر ژالتین از 
تركیباتـی همچـون اودراژیـت اسـتفاده می شـود. ایـن نـوع كپسـول از طریق تغییر فرموالسـیون و 
بدون نیاز به ایجاد پوشـش در روی سـطح قرص یا كپسـول باعث باز شـدن دارو در محیط روده 
می شـود. پوسـته كپسـول های انتریـك بـا تغییـر در فرموالسـیون پوسـته كپسـول های معمولـی از 
طریق تغییر pH، تغییر در ضخامت پوسته و تأخیر در حاللیت پوسته بسته به نوع كاربرد آن ها 
تهیـه می شـوند. به عنـوان مثال با اسـتفاده از پلیمر هـای اودراژیت و HPMC-فتاالت كپسـول های 
وابسـته بـه pH  تهیـه می شـوند و یـا بـا اسـتفاده از محلـول فرمالدئیـد و ایجـاد اتصـاالت عرضی 
می تـوان سـبب بهبـود در باز شـدن پوسـته كپسـول ها شـد. همچنیـن بـا توجـه بـه تفـاوت pH در 
نقـاط مختلـف روده می تـوان دارو را طـوری طراحـی کـرد کـه در قسـمت معینی در روده باز شـود و 

و اثـر خـود را در آن ناحیـه اعمـال کند.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنعت داروسازی

پوسته كپسول های سخت ژالتینی از دو جز كپ )cap( و بدنه )body( تشكیل شده اند. ماهیت 
كلی این كپسول ها بر پایه ژالتین بوده كه در جهت بهبود و بهینه كردن فرموالسیون، موادی از 
قبیل نگهدارنده، نرم كننده، روان كننده و عامل ثابت كننده pH در فرموالسیون به ژالتین اضافه 
می گردد. این كپسول ها در اندازه های مختلف تولید می شوند. هر كدام از این ها مشخصات 
حجمی خاصی داشته و خصوصیات فیزیكی همچون اندازه دیواره آن ها نیز خاص است. در 
فرموالسیون ساخت این کپسول ها از ژالتین ماهی استفاده شده و با فرموالسیون خاص باعث 
می شود که قرص در معده باز نشده و دارو هایی که قرار است در روده اثر کند را در روده رها کند. 

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

 	ISO 9001
 	ISO 14001

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.irancapsule.com

مزایای رقابتی:
استفاده از ژالتین حالل	 
تیراژ تولید باال	 
سفارشی سازی 	 
تنوع محصوالت	 



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱3۸۱3۹

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

شرکت تولید ژالتین کپسول ایران 

سال تاسیس:
۱3۸۱

پوسته ژالتینی کپسول های دارویی معمولی، مرواریدی و مایع

معرفی محصول:
ایـن محصـول در صنعـت داروسـازی جهـت پـر كـردن مـواد موثـره دارویـی اعـم از مـواد پـودری، 
گرانول و پلت )کپسـول معمولی( و مایع روغنی )کپسـول مایع( مورد اسـتفاده قرار می گیرد. نام 
پوسـته مرواریدی برگرفته از جالی خاص و درخشـنده آن اسـت که در نتیجه اسـتفاده از ترکیبات 

رنگی خاص در فرموالسـیون پوسـته اسـت.
اغلـب ایجـاد شـل کپسـول بـرای یـک داروی خوراکـی دو دلیـل می توانـد داشـته باشـد: یا ممکن 
اسـت ماده مؤثره دارو برای بخش های ابتدایی دسـتگاه گوارش )به خصوص معده( مضر باشـد 
ماننـد داروی پیروکسـیکام، یـا برعکـس آنزیم هـای معـده موجـب کاهـش تأثیر دارو می شـود. لذا 
برای سـالم رسـیدن ماده موثره دارو به قسـمت های پایین تر دسـتگاه گوارش، از پوسـته کپسـول 
اسـتفاده می شـود. عمومـًا در مقایسـه بـا قرص هـا مـاده موثـره بیشـتری را می تـوان در کپسـول ها 
جای داد. بر حسـب نوع سـاخت، کپسـول ها به دو نوع سـخت و نرم تقسـیم می شـوند. ژالتین 
پوسـته کپسـول در آب سـرد نامحلـول اسـت امـا می توانـد تـا ده برابـر وزن خـود آب جـذب کنـد. 
از ایـن رو در مجـاورت بـا مایعـات دهـان خیلـی سـریع نـرم می شـود و بـه همیـن دلیـل بلـع آن هـا 
آسـان تر از قرص هـا می باشـد. ژالتیـن در دمـای 37 درجـه سـانتی گراد ذوب می شـود از ایـن رو 
پـس از بلعیـده شـدن در معـده ژالتیـن ذوب شـده و مـاده دارویـی آن آزاد می شـود. ژالتین ذوب 
شـده نیز هضم می شـود. حس نشـدن بو و طعم دارو از مزایای کپسول هاسـت. از کپسـول های 
سـخت می تـوان بـه کپسـول آموکسی سـیلین و از کپسـول های نـرم می تـوان به نیتروگلیسـیرین و 

ویتامیـن A اشـاره کرد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنعت داروسازی

پوسته كپسول های سخت ژالتینی از دو جز كپ )cap( و بدنه )body( تشكیل شده اند. ماهیت 
كلی این كپسول ها بر پایه ژالتین بوده كه در جهت بهبود و بهینه كردن فرموالسیون؛ موادی از 
قبیل نگهدارنده، نرم كننده، روان كننده و عامل ثابت كننده pH در فرموالسیون به ژالتین اضافه 
می گردد. این كپسول ها در اندازه های مختلف تولید می شوند. هر كدام از این ها مشخصات 
حجمی خاصی داشته و خصوصیات فیزیكی همچون اندازه دیواره آن ها نیز خاص است. در 
فرموالسیون ساخت این كپسول ها از نسبت های معین ژالتین پوستی به استخوانی استفاده 
این نوع ژالتین ها دارای مشخصات فیزیكی و شیمیایی مشخصی  از  زیرا هر كدام  می شود 
هستند كه در زمان باز شدن و دیگر خصوصیات پوسته كپسول تولیدی تأثیر می گذارد. تعیین 
این نسبت ها به مشخصات ماده اولیه ژالتینی از جمله دو مشخصه استحكام ژلی )بلوم( و 
ویسكوزیته بستگی دارد. تفاوت فرموالسیون کپسول پر شونده با مایع در مقایسه با کپسول 

معمولی در ضخامت الیه است که مربوط به تنظیمات تولید است.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

www.irancapsule.com

مزایای رقابتی:
استفاده از ژالتین حالل	 
تیراژ تولید باال	 
سفارشی سازی 	 
تنوع محصوالت	 

 	ISO 9001
 	ISO 14001

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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شرکت آریا فارمد پوشش 

سال تاسیس:
۱3۸3

فیلم دوالیه آسان بازشو برپایه پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن
برای بسته بندی شیاف دارویی

معرفی محصول:
ایـن محصـول نوعـی فیلـم جهت بسـته بندی محصوالت شـیاف دارویی می باشـد کـه از چند الیه 
تشـکیل شـده و خـواص شـل پذیری و عـدم نفـوذ رطوبـت و اکسـیژن داشـته و مهم تـر اینکـه بـه 
صـورت آسـان بازشـو می باشـد. ایـن فیلـم ترکیبـی از پـی وی سـی به صـورت ورق با ضـــــخامـــت 
5 ± 120 میکـرون و بـا قابلیـت ترموفرمینـگ بـه همـراه یـک الیـه پلی اتیلـن با ضخامـت 25 تا 30 
میکـرون اسـت کـه یـک سـطح آن امـکان چاپ کردن داشـته و سـطح دیگر آن در فرآینـدی دیگر به 
صـورت آسـان بازشـو می باشـد. ضخامـت کلـی ورق 5 ± 155 میکـرون خواهـد شـد و بـرای تولیـد 
بسـته بندی انـواع محصـوالت دارویـی بـه شـل شـیاف کاربـرد دارد. محفظـه بسـته بندی شـیاف 
نیـز بـا حجم هـای مشـخص اسـت کـه تولید آن با دسـتگاه مخصـوص و با عملیـات ترموفرمینگ 

انجام می شـود.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنعت داروسازی

فنـاوری تولیـد فیلم هـای نـازک بـه صـورت کسـت اکسـتروژن، ایـزی اپـن بـودن الیـه داخلـی کـه 
از جنـس پلی اتیلـن می باشـد، و در نهایـت اسـتفاده از چسـب مناسـب برپایـه پلی یورتـان بـرای 
چسـباندن الیه هـا بسـیار دشـوار بـوده و دقـت در فرآینـد و فرموالسـیون هـر کدام از ایـن مراحل، 
تضمین کننـده کیفیـت نهایـی محصـول خواهـد بـود. محصـول شـرکت تسـت های مخصـوص 
نفوذ پذیـری - عبـور گاز و رطوبـت را گذرانـده و ضخامـت فیلـم تولیـدی تـا 150 میکرون می رسـد. 
فرآینـد تولیـد پوکـه نیـز بـه ایـن صـورت اسـت کـه دوالیـه فیلـم پـی وی سـی و پلی اتیلـن تولیـد 
شـده کـه بـا ضخامـت نهایـی حـدود 160 میکـرون بـه یکدیگر متصل شـده اند و پـس از عملیات 
حرارتـی و فرمینـگ ابتـدا و انتهـای شـیاف ها بـرش خـورده و در نهایـت بـه شـل رول جمع شـده 

و بـه بخـش بسـته بندی منتقـل می شـود.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

www.aryaplasticgroup.com
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شرکت پویا فوم قائم خزر 

سال تاسیس:
۱3۹۰

مبلمان فومی شامل انواع پالستوفوم های پلی استایرانی

معرفی محصول:
اسـتفاده از مبلمـان فومـی یـک ایـده جدیـد در صنعـت مبلمـان اسـت. ایـن محصـول جایگزیـن 
مبلمان هـای سـنتی بـر پایـه چـوب، فلـز و پلی یورتـان شـده اسـت. برخـالف مبلمـان متـداول ایـن 
محصـول از جنـس فوم هـای پلی اسـتایرنی اسـت کـه بـرای به کارگیـری در صنعـت مبلمـان طراحی 
و بهینـه شـده اسـت. سـبک بـودن، پایـداری ابعـادی زیـاد، راحتی حمـل و نقل، قیمـت ارزان و ... 
برخـی از خـواص ایـن نـوع از مبلمـان اسـت. این محصول بر پایه پالسـتوفوم پلی اسـتایرنی اسـت 
کـه بـا روکش هـای متنـوع طراحـی شـده اسـت و به دلیل تقویت خـواص مکانیکـی از قابلیت های 
بیشـتری برخـوردار اسـت کـه از جملـه می تـوان بـه اسـتحکام مکانیکـی/وزن بـاال، برگشـت پذیری 
عالـی و مانـدگاری طوالنـی مـدت آن اشـاره نمـود. ایـن محصـول قابلیـت اسـتفاده در فضاهـای 

بسـته شـامل منـزل، محیط هـای اداری و همچنیـن فضاهـای بـاز نظیـر پارک هـا و ... را دارد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

به عنوان مبلمان در فضاهای اداری، مسکونی و فضاهای باز

اندازه سلولی تعیین و توزیع شده	 
بهبــود چگالــی ســلولی بــرای دســتیابی بــه خــواص مکانیکــی مطلــوب جهــت تحمــل فشــار 	 

ایســتایی بــاال
پایداری ابعادی خوب در مدت زمان بهره برداری	 
 تنظیم شرایط فرآیند شل دهی	 
بهینه ســازی ســاختار ســلولی و تنظیــم و تعییــن انــدازه ســلولی و چگالــی مناســب و همچنین 	 

ــاز یــا بســته، کــروی یــا چنــد وجهــی یــا بیضــوری( جهــت بهبــود  کنتــرل شــل ســلول ها )ب
قابلیــت ارتجاعــی و در نتیجــه افزایــش پایــداری ابعــادی محصــول را دهــد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مزایای رقابتی:
قابلیت سفارشی سازی	 
قیمت پایین تر در مقایسه با سایر محصوالت مشابه	 
سبک تر بودن  	 

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکمنستان، عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر
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شرکت پویا فوم قائم خزر 

سال تاسیس:
۱3۹۰

تشک آنتی رفالکس شامل انواع پالستوفوم های پلی استایرنی

معرفی محصول:
اسـتفاده از تشـک آنتی رفالکـس یـک ایـده جدیـد در صنعـت تشـک سـازی اسـت. ایـن محصـول 
جایگزین تشـک های متداول بر پایه فوم های پلی یورتانی، مموری فوم و ... اسـت. این محصول 
از جنس فوم های پلی اسـتایرنی اسـت که برای به کارگیری در سـاخت تشـک آنتی رفالکس طراحی 
و بهینـه شـده اسـت. سـبک بـودن، پایـداری زیـاد، تنـوع طـرح و نقـش، قیمـت ارزان و... برخی از 
خـواص ایـن نـوع از تشـک آنتی رفالکـس اسـت. ایـن محصـول بر پایـه پالسـتوفوم پلی اسـتایرنی 
اسـت کـه بـا روکش هـای متنـوع طراحـی شـده اسـت و به دلیـل تقویـت خـواص مکانیکـی از 
قابلیت هـای بیشـتری برخـوردار اسـت کـه از جملـه می تـوان بـه اسـتحکام مکانیکـی/وزن بـاال، 

برگشـت پذیری عالـی و مانـدگاری طوالنـی مـدت آن اشـاره نمـود.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تشک خواب در منازل مسکونی و هتل ها و مهمان سراها

اندازه سلولی تعیین و توزیع شده	 
بهبــود چگالــی ســلولی بــرای دســتیابی بــه خــواص مکانیکــی مطلــوب جهــت تحمــل فشــار 	 

ایســتایی بــاال
پایداری ابعادی خوب در مدت زمان بهره برداری	 
 تنظیم شرایط فرآیند شل دهی	 
بهینه ســازی ســاختار ســلولی و تنظیــم و تعییــن انــدازه ســلولی و چگالــی مناســب و همچنین 	 

ــود  ــا بیضــوری( جهــت بهب ــی ی ــا چندوجه ــروی ی ــا بســته، ک ــاز ی ــرل شــل ســلول ها )ب کنت
قابلیــت ارتجاعــی و در نتیجــه افزایــش پایــداری ابعــادی محصــول را دهــد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مزایای رقابتی:
سفارشی سازی 	 
قیمت پایین تر در مقایسه با محصوالت مشابه	 
وزن کمتر	 

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکمنستان، عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

شرکت تحقیقاتی تولیدی فرآورده های سلولزی صافی آران 

سال تاسیس:
۱3۷۸

انواع فیلتر شیت های سلولزی

معرفی محصول:
فیلتـر کاغـذی مـورد نظـر جهـت تولیـد فیلتـر پـرس اسـتفاده می شـود کـه بـا اسـتفاده از الیـاف 
سـلولز، پرلیت و دیاتومیت سـاخته می شـود. دیاتومیت مهم ترین ماده کمک فیلتر از نقطه نظر 
حجمـی و پرلیـت نیـز کمـک فیلتـر اسـت. ایـن فیلتر ها یکبار مصرف بـوده و خاصیت جـذب ذرات 
ریـز تـا حـدود 0.5 میکـرون را دارد. ایـن فیلتـر قـادر اسـت بـه دو روش سـطحی و عمقـی تصفیـه 

محلول هـای آبـی، الکلـی و روغنـی را انجـام دهـد. 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

از ایـن فیلتـر در تولیـد فیلتر پرس اسـتفاده می شـود که برای فیلتر کردن انـواع محلول ها در صنایع 
داروسـازی، شیمیایی و معدنی استفاده می شود. 

محصوالت این شرکت مدت زمان فیلتراسیون را از 12 ساعت به 2 ساعت کاهش داده است. 

www.safiaran.com

مزایای رقابتی:
کیفیت باال
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سال تاسیس:
۱3۹۰

عایق پلیمری بر پایه پلی یورتان، پلی آکریالت و اپوکسی

معرفی محصول:
ایـن محصـول پوششـی مقـاوم در مقابـل نفـوذ آب و سـایر مـواد شـیمیایی بـا خـواص کشسـانی 
مناسـب و چسـبندگی ایـده آل بـه سـطح انـواع سـازه های بتنـی، سـنگی و ... کـه بر پایـه رزین هـای 
بفـردی هنـگام  نـوآوری منحصـر  بـا  و  تهیـه شـده  و  اپوکسـی فرمولـه  و  پلی یورتانـی  اکریالتـی، 
خشک شـدن بـه حالـت ترموسـت تبدیـل می گردد. برای رسـیدن به عایق کاری مناسـب بسـتر های 
پلیمـری خصوصـا بسـتر های آکریالتـی، نیـاز بـه کراس لینـک شـدن بـاالی 50 درصـد اسـت تـا ایـن 

بسـتر در برابـر آب و رطوبـت عایـق گـردد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جایگزین ایزوگام و قیر گونی به عنوان عایق بندی رطوبتی در ساختمان ها و ابنیه 

آماده سـازی رزیـن اکریالتـی بـرای ایجـاد پیونـد بیـن زنجیره هـای پلیمـری و شبکه ای شـدن رزیـن 
در سـطح کار، چالـش اصلـی فنـاوری محصـول می باشـد. در مـورد بسـتر پلی یورتانـی نیـز بـرای 
دسـتیابی بـه خـواص مطلـوب بایـد تعـادل مناسـبی بیـن نسـبت ایـن بخش هـا و همچنیـن 
ویژگی هـای آن هـا وجـود داشـته باشـد. انتخـاب نـوع ایزوسـیانات، نـوع پلـی اُل، سـاختار آن هـا و 
همچنیـن کاتالیسـت ها و سـایر اجـزاء فرموالسـیون، کامـاًل بر خواص، مقاومت هـا و البته قیمت 

نهایـی تاثیرگـذار خواهـد بود.  

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مزایای رقابتی:
کیفیت باال 	 
قیمت رقابتی	 

شرکت مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر 
www.mandanapolymer.com

)BS EN 14891( منطبق بر استاندارد بین المللی انگلیس
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

سال تاسیس:
۱3۹6

پلی ال سخت گرید عایقی با سنتز پلی استر

معرفی محصول:
پلی یورتان هـا عضـوی از خانـواده پلیمر هـا بـا طیـف گسـترده ای از خـواص می باشـند کـه بـا توجـه 
بـه گریـد آن از ویژگی هـای بـارزی نظیـر اسـتقامت ابعـادی مناسـب، عایق بـودن، انعطاف پذیری و 

مقاومـت بـه سـایش برخوردار می باشـند.
محصـول فعلـی ایـن شـرکت در گـروه فوم هـای سـخت پلی یورتـان با خاصیـت اسـتقامت ابعادی 

مناسـب و خاصیـت عایقـی قـرار می گیرد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

از پلی یورتان هـا بـا توجـه بـه گریـد آن در طیف وسـیعی از صنایع از جمله خودرو، سـاختمان، لوازم 
خانگـی و کفـش به میزان قابل مالحظه ای اسـتفاده می گردد.

گریـد فعلـی ایـن شـرکت بـا عنـوان پلی یورتـان گریـد سـخت مـورد مصـرف در صنایـع سـاختمان 
به عنوان سـاندویچ پنل، صنعت لوازم خانگی جهت عایق بندی یخچال و فریزر و سـایر کاربرد های 

متناظـر ماننـد سـاخت سـردخانه و ماشـین های سـردخانه دار می باشـد.

محصـوالت گریـد سـخت عایقـی شـرکت رازین با مشـخصات اسـتانداردی متناسـب بـا گرید های 
معـادل در دنیـا از کیفیـت و قیمـت مناسـبی برخوردار می باشـد.

مشـخصات فنـی هـر یـک از گرید هـای محصـوالت باتوجه  به حوزه کاربرد پنلـی و یخچالی و غیره 
در قالب دیتا شـیت محصوالت تدوین گردیده اسـت.

به عنوان نمونه پلی ال استر گرید پایه شرکت رازین با مشخصات ذیل قابل عرضه می باشد. 

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مزایای رقابتی:
کیفیت باال	 
قیمت رقابتی	 
امکان سفارشی سازی بر حسب نیاز مشتری	 

شرکت توسعه سیستم های پلی یورتان رازین 
www.razinpu.com

برخوردار از تأییدیه های کیفی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

واحدمقداراستاندارد

ASTM D4274350-300Mgr KOH/g sampleعدد هیدروکسیل

ASTM D46621 <Mgr KOH/g sampleعدد اسیدی

ASTM 48785000-3000mPa.sویسکوزیته

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲,5۰۰ تن

مقاصد اصلی صادراتی: 
کشورهای CIS، ازبکستان و کشور های حوزه خلیج فارس
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سال تاسیس:
۱3۸6

EPDM نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه پلی پروپیلن و

معرفی محصول:
 ،EPDM از  استفاده  با  که  می باشد  کوپلیمر  پلی پروپیلن  پایه  بر  نانوکامپوزیتی  محصول  این 
نانو ذره و سایر افزودنی ها اصالح شده است. برای کاربرد های خاص گرید های مختلفی از این 
محصول توسعه پیدا کرده و در مواردی که نیاز به مقاومت های نوری باشد از مواد آنتی یو وی در 
فرموالسیون استفاده می شود. برای بهبود خواص مکانیکی نیز از الیاف شیشه استفاده می شود. 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تولید انواع قطعات خودرویی

و  بـه خـواص ضربه پذیـری، کرنـش شکسـت  ایـن محصـول می تـوان  ویـژه  از مشـخصه های 
چسـبندگی رنـگ بـاال اشـاره کـرد. به کارگیری نانو ذره مناسـب با برهمکنش های قـوی در ماتریس، 
نـوع اصالح کننـده خـواص سـطحی )ادیشـن پروموتـر(، به کارگیـری مقادیـر بهینـه و کـم؛ جهـت 
پراکنش مناسـب اجزاء، فرمول بندی و شـرایط فرآیندی کنترل شـده برای رفع مشـل شـکنندگی 

و عـدم چسـبندگی

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مزایای رقابتی:
تولید در حجم باال	 
سفارشی سازی	 

شرکت مهندسی شمیم پلیمر کوثر 
www.shamimpolymer.com

ValuesTest ConditionUnitReference StandardTest Specification 

Physical Properties

5 ± 1230 °C, 2.16 kgg/10minASTM D1238MFI

1.13 ± 0.0523 °Cg/cm3ISO 1138Density

30 ± 2800 °C, 40 min%ASTM D5630Ash Content

<0.3105 °C, 30 min%ISO 15512Volatile Content

0.3 - 0.5after 48 h%ISO 294Linear Mold Shrinkage

Mechanical and Thermal Properties

<580050mm/minMpaASTM D638Tensile Modulus

<6050mm/minMpaASTM D638Tensile @Break

<450mm/min%ASTM D638Elongation @Break

<1251.80 Mpa°CASTM D648HDT

<1723 °CkJ/m2ASTM D256Izod Impact (Notched)



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱54۱55

فصل اول | پالستیک ها و محصوالت مرتبط

فوم های پلی یورتانی حافظه دار

معرفی محصول:
فوم هـای حافظـه دار پلی یورتانـی در طبقـه فـوم منعطـف قـرار دارنـد. ایـن فوم هـا دسـته ای از مواد 
هوشـمند هسـتند که قابلیت بازیابی شـل اولیه خود را پس از متحمل شـدن کرنش های زیاد 
دارا هسـتند. مهم تریـن دلیـل اسـتفاده از فوم هـای ویسکواالسـتیک ایـن اسـت کـه می تـوان از 
گرمـا و فشـار بـدن انسـان بـرای ایجـاد تغییـر شـل دقیـق اسـتفاده کرد. قسـمت ویسـکوز از فوم 
“viscoelastic”  همـان چیـزی اسـت کـه در اینجـا نقـش اساسـی را ایفـا می کنـد. گرمـای بـدن 
در واقـع باعـث نرم ترشـدن و در نتیجـه ویسـکوز تر شـدن  فـوم حافظـه دار می شـود. ایـن ویژگـی 
در واقـع باعـث می گـردد تـا قالبـی از بـدن را ایجـاد کنـد. توزیـع آهسـته وزن بـدن بـر روی فـوم 
پلی یورتـان ویسکواالسـتیک از فشـرده شـدن عـروق خونـی جلوگیـری کـرده و منجـر بـه سـهولت 
گـردش خـون و تحـرک بافت هـای پوسـت می شـود. سـاختار ایـن فوم هـا بـه گونه ای طراحی شـده 
کـه عوامـل مختلفـی باعـث می شـوند ایـن دسـته از فوم هـا جهندگـی پاییـن داشـته باشـند، بعـد 
از برداشـتن فشـار از روی آن هـا بـه آرامـی بـه حالـت اولیـه خـود بـاز گردنـد. ولـی متاسـفانه افـت 
خـواص مکانیکـی در دراز مـدت بـرای ایـن دسـته از فوم هـا نسـبت بـه فوم هـای عـادی متـداول، 

بیشـتر است.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

یکی از کاربرد های فوم های حافظه دار در تولید بالشـتک تخت خواب مورد اسـتفاده قرار می گیرد. 
افـرادی کـه مشـکالت حرکتـی داشـته و نیـاز بـه اسـتفاده از صندلـی چـرخ دار یـا تخت بیمارسـتانی 
دارنـد ) به خصـوص قربانیـان سـوختگی( می تواننـد از مزیت های فوم پلی یورتان ویسکواالسـتیک 
بهره منـد شـوند. فـوم پلی یورتـان ویسکواالسـتیک همچنیـن می توانـد در تجهیـزات ورزشـی، ابـزار 
قـدرت و زیـره کفـش طبـی )زیـره طبـی( نیـز اسـتفاده شـود. ممـوری فـوم همچنیـن در کاربرد هـای 

ارگونومـی ماننـد بالشـتک گـردن و پشـتی کمر اسـتفاده می گردد.

برگشـت پذیری کامـل فـوم بـه حالـت اولیـه بعـد از حـذف تنـش و توزیـع سـلولی یکنواخـت از 
هسـته تـا پوسـته از مـواردی اسـت کـه کیفیـت فـوم تولیـد را مشـخص می نمایـد. سـاخت ایـن 
فـوم هماننـد فوم هـای نـرم پلی یورتـان بوده با ایـن تفاوت که برای حافظه دار شـدن از دو یا چند 
پلی ال و اصالح کننده سـطح سـلولی به خصوصی اسـتفاده شـده اسـت. دانسـیته این محصول 

1.02 گـرم بـر سـانتی متر مکعـب می باشـد. 

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مزایای رقابتی:
قیمت رقابتی

شرکت ایمن پلیمر شیمی 
www.imenpol.com
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میکروداکت فیبر نوری با پوشش داخلی سیلیکون

معرفی محصول:
میکرو داکـت یکـی از جدیدتریـن محصوالتـی اسـت کـه جهـت ایجـاد زیرسـاخت مخابراتـی و 
ارتبـاط دوربین هـا و فرامیـن کنتـرل ترافیـک و  انتقـال کابـل فیبـر نـوری، مصـارف مخابراتـی، 
بـرای انتقـال شـبکه ها مصـرف می شـود و جایگزیـن کنـدن کانال هـای متعـدد در خیابـان شـده و 

اسـت. آینده نگرانه تـر 
میکرو داکت هـای خاکـی بـه منظـور هدایـت و عبـور انـواع میکرو کابل هـای نـوری بـه روش دمـش 
هـوا در شـبکه FTTX مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. به عبـارت دیگـر میکرو داکـت، داکتـی ویـژه ی 
عبـور میکرو کابـل نـوری اسـت کـه به دلیـل ماهیـت آن در برابـر فشـار های وارده مقـاوم می باشـد و 

درون آن لوله هـای داخلـی جهـت عبـور میکرو کابـل فیبـر نـوری تعبیـه می شـود.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مصارف مخابراتی، برای انتقال فیبر نوری، فرامین کنترل ترافیک، انتقال شبکه و ...

بـرای تولیـد میکرو داکت هـا روش هـای متنوعـی وجـود دارد. سـاده ترین روش اسـتفاده از یـک 
لولـه پالسـتیکی بـه عنـوان میکرو داکـت اسـت. چالش اصلـی در این محصـول کاهش اصطکاک 
داخلـی بـرای افزایـش بـرد شـوت کابل اسـت. بـرای این کار روش های مختلفی اسـتفاده شـده اند 
از نرم کننده هـای داخلـی و در  یـا اسـتفاده  کـه می تـوان بـه ایجـاد شـیار در سـطح داخلـی و 
نهایـت پوشـش سـطح اشـاره کـرد. اسـتفاده از تکنولـوژی ایجـاد الیـه سـیلیکون در داخـل لولـه 
پلی اتیلنـی بـه صـورت همزمـان جهت کاهـش میزان اسـتحکاک داخلی )COF( جـزء جدید  ترین 
تکنولوژی هـا در ایـن زمینـه اسـت. ایـن شـرکت از ایـن روش بـرای تولیـد میکرو داکـت اسـتفاده 
می کند. در واقع در روش تولید کو اکسـتروژن با اسـتفاده از مسـتربچ های سـیلیکون الیه داخلی 

را شـل می دهـد کـه موجـب کاهـش ضریـب اصطـکاک می شـود.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

مزایای رقابتی:
قیمت مناسب

شرکت نور بهینه گستر خاورمیانه 
www.nbgme.net

IEC 60794 استاندارد های بین المللی 
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی:  سال تاسیس:

۱3۸3
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کابل های مخابراتی هم محور با قابلیت موج بری

معرفی محصول:
ایـن محصـوالت شـامل سـه نـوع از کابل هـای مخابراتـی خـاص شـامل کواکسـیال )فیـدر( و 
موج بـر اسـت. ایـن محصـول شـامل یـک هـادی داخلـی، یـک عایق واسـط، یک هـادی خارجی و 
یـک الیـه خارجـی پلی اتیلنـی بـرای حفاظت از آن می باشـد. عایق دی الکتریـک بین هادی داخلی 
و هـادی خارجـی قـرار می گیـرد. در ایـن جـا هـوا و یـک نـوار نـازک شـل دار مارپیچـی از جنـس 

پلی اتیلـن و یـا فـوم به عنـوان عایـق دی الکتریـک مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کابل هـای هم محـور موج بـر به طـور وسـیعی در سیسـتم های تلفـن همراه، سیسـتم ارسـال تصاویر 
تلویزیونـی و سیسـتم ارسـال امـواج رادیویـی، بـرای عبـور سـیگنال های رادیویـی و ... از یـک نقطـه 

بـه یـک نقطه دیگر، اسـتفاده می شـوند.

شـرکت موفق به طراحی و سـاخت فوم های پلیمری سـلول بسـته ریز سـلول با چگالی فوم کمتر 
از g/cm3  0.3 و کنترل خواص دی الکتریک آن از طریق طراحی فرآیند مناسـب، کنترل شـرایط 
فرآینـدی، به کارگیـری اجـزای مناسـب و همچنیـن بهینه سـازی نسـبت اجـزا شـده اسـت. ویژگـی 
اصلـی فنـی ایـن محصـول فرآینـد بسـیار سـخت آن اسـت کـه تنهـا در اختیـار چنـد کشـور خـاص 
قـرار دارد. سـاخت خـط تولیـد محصـول شـامل خـط نـورد لولـۀ هفـت ایسـتگاهی بـا جوشـکاری
TIG، دسـتگاه مارپیچ زنی لوله مسـی، خط تولید عایق واسـط، دسـتگاه اکسـترودر روکش فیدر، 
کاتـر پیـالر و دسـتگاه های باز کـن و جمع کـن قرقره ها و دسـتگاه تسـت مشـخصات فنی الکتریکی 

محصول می باشـد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

شرکت مهندسی وساخت تجهیزات سیماموج 

سال تاسیس:
۱3۸۲
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نوارهای نوری )ریسه( پلیمری شفاف و مات

معرفی محصول:
ایـن محصـول یـک نـوار پالسـتیکی نورانـی اسـت کـه بـه دلیـل انعطـاف و امـکان اسـتفاده در 
طول هـای مختلـف کاربرد هـای فراوانـی دارد. ریسـه ها بـا توجـه بـه کاربـرد می تواننـد در ابعـاد 
و طرح هـای مختلـف )شـل سـطح مقطـع( در دو مـدل شـفاف و مـات مشـابه پروفیل هـای 
پلی کربنـات مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. با  ظهور روشـنایی هایی بر پایـه LED و ارتقای تکنولوژی 
در خصـوص ریبون هـای خطـی، مصـرف ریسـه ها بـه دلیل سـهولت اسـتفاده به شـدت افزایش 

یافته اسـت.
بـه دلیـل مزایـای عمـده LED، صنایـع روشـنایی بـه سـمت جایگزینـی چراغ هـا و المپ هـای 
LED مـی رود. مزایـای المپ هـا و چراغ هـای LED شـامل بهـره وری بیشـتر، مصـرف انـرژی کمتـر 
و طـول عمـر باالسـت. در حـال حاضـر LED یکـی از بزرگتریـن ترندهـای جهـان اسـت و ایـن 
تغییـرات در کشـور مـا نیـز در حـال انجـام اسـت. یکـی از مزایـای عمـده در اسـتفاده از LED در 
چراغ هـا، انعطاف پذیـری بسـیار بـاال در طراحـی اسـت. ایـن انعطاف پذیـری باعـث شـده اسـت 
کـه شـل چراغ هـا و المپ هـا از مدل هـای سـاده قبلـی کـه عمومـا بـه شـل حبـاب ثابـت بـوده 

اسـت بـه سـمت چراغ هـای خطـی در حـال تغییـر باشـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

از آن جایـی کـه ایـن ریسـه ها از نوار هـای پلیمری قابل انعطاف و مقاوم سـاخته می شـوند، قابلیت 
اسـتفاده در کلیـه سـطوح دارای پیـچ و خـم را دارنـد و بـه همیـن دلیـل در نمـای سـاختمان ها، 

تزیینـات شـهری، جشـن ها و همچنیـن طراحـی داخلـی سـاختمان ها کاربـرد وسـیعی دارنـد.

ایـن محصـول بـا اسـتفاده از فرآینـد اکسـتروژن تولیـد می شـود و بـا توجـه بـه این کـه ایـن دارای 
یک قسـمت نوری و یک قسـمت غیر نوری اسـت نیاز به کوپل دو دسـتگاه اکسـترودر می باشـد. 
ریسـه های یـک جزئـی نیـز وجـود دارنـد که لک سـطح ریسـه قابلیت عبور دهـی نـور دارد. بنابراین 
بهـره وری کمتـری نسـبت بـه ریسـه های دو  جزئـی دارند. در بخـش غیر نوری از مـواد پایه پلیمری 
بـه اضافـه رنـگ در حضـور فیلـر بـا درصـد باال اسـتفاده می شـود کـه نـور از این بخش عبـور نکند. 
ایـن مـواد در هاپـر اکسـترودر شـماره یـک ریختـه می شـود. در اکسـترودر دوم از پلیمـر پایـه دوم 
اسـتفاده می شـود کـه بـر اسـاس نـوع ریسـه، یعنـی شـفاف یـا مـات بـودن نیـاز بـه اضافه کـردن 
ترکیب دیفیوزری می باشـد. خروجی هر دو اکسـترودر به یک دای متصل می شـود که در نهایت 

خروجـی دای نـواری از دو جنـس مختلف اسـت.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

سال تاسیس:
۱3۹4

شرکت پایدار پلیمر اوژن 
www.paydarpolymerco.ir

مزایای رقابتی:
کیفیت باال  	 
قیمت پایین تر نسبت به نمونه خارجی	 
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مداد تمام پلیمری

معرفی محصول:
مـداد تمـام پلیمـری عبـارت اسـت از مـدادی کـه تمـام بدنـه، مغـزی و پوسـته آن همزمـان بـه 
صـورت یـک فرآینـد پلیمـری تولیـد می شـود و بـرای مغـزی آن از مغزهـای سـرامیکی مرسـوم 

اسـتفاده نمی شـود. در واقـع ایـن مـداد حـاوی چـوب نیسـت.
این مداد از سـه بخش تشـکیل شـده اسـت: مغزی که بخش اصلی مداد می باشـد، بدنه که 
نگهدارنـده مغـزی بـوده و پوسـته کـه بـه منظـور زیبایـی و ظاهـر بهتـر مداد اسـتفاده می شـود. 
کامپانـد بخـش مغـزی بـه صـورت جداگانـه مخلـوط می شـود کـه در مدل هـای رنگـی و مشـکی 
تولیـد می شـود. کامپانـد بخـش بدنـه  بـه صورت جداگانه مخلوط شـده و در محل شـل دهی 
بـا پلیمرهـای دیگـر مخلـوط می شـود. پوسـته نیـز بـه صـورت یـک پلیمـر خالـص رنـگ اسـتفاده 
می شـود. همـه ایـن سـه بخـش در مـداد همزمـان در یـک فرآینـد کو اکسـتروژن تولیـد شـده و 

مـداد مـورد نظـر بـه دسـت می آید.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

نوشت افزار و لوازم التحریر 

پیچیدگـی فنـی ایـن محصـول در حوزه فرموالسـیون و انتخاب مواد و فرآیند مناسـب می باشـد. 
در مرحلـه کامپاندینـگ در تولیـد مغـز مـداد از پلی اسـتایرن و SAN اسـتفاده می شـود. در تولیـد 
بدنه مداد نیز از LDPE اسـتفاده می شـود. سـطح مقطع مداد در ابتدا به صورت دایره ای بوده 
کـه اکنـون بـه صـورت چندضلعـی نیـز تولیـد می شـود. هم اکنـون تمامـی رنگ هـای مـداد توسـط 
شـرکت تولیـد شـده و تراش پذیـری، پاک شـدن توسـط پاک کـن، راحتـی و روانـی در نوشـتار و وزن 

هماننـد مداد معمولی می باشـد.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

سال تاسیس:
۱3۸۸

شرکت مداد دنیای فردا 
www.mdfpencil.com

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به مداد معمولی

استاندارد مورد نظر برای مداد En72 می باشد.
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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تولید مداد تحریر بر پایه کامپوزیت چوب پالست

معرفی محصول:
بخـش خارجـی مدادهـای معمولـی معمـوال از چـوب یـا کاغـذ سـاخته شـده می شـود و مغـزِی 
مـداد درون آن قـرار می گیـرد. مغـز مـداد به طـور عمده از گرافیت تشـکیل شـده اسـت و بسـته 
بـه میـزان خـاک رسـی کـه بـا آن هـا ترکیـب می شـود، دارای سـختی متفاوتـی هسـتند. بدنـه 
مداد هـای چوبـی از چـوب نوعـی درخت سـرو سـاخته می شـود کـه در نقاط خاصی از دنیا رشـد 
می کنـد و از ایـن رو مدادهـای چوبـی نسـبت بـه انـواع دیگـر آن از قیمـت باالتـری برخوردارنـد. 
انـواع دیگـر بدنـه شـامل کاغـذ )ماننـد مداد هـای روزنامـه ای( و پلیمـر می باشـد کـه در بـازار نیز 
بـا عنـوان مداد هـای پلیمـری معروفنـد. در سـاختار بدنـه این مـداد از نوعی کامپوزیـت طبیعی 
)تهیـه شـده از پـودر چـوب فـرآوری شـده و پلیمـر( اسـتفاده می گـردد. بدنـه و مغـز مـداد بـه 

کمـک اتصـال چسـبی بـه یکدیگـر متصـل می شـوند.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

لوازم التحریر

بدنـه مـداد از جنـس چـوب پالسـت بـوده کـه شـامل ضایعـات چـوب )30 تـا 40 درصـد وزنی( و 
مخلـوط پلی اسـتایرن و پلی اتیلـن )60 تـا 70 درصـد وزنـی( می باشـد. 

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

سال تاسیس:
۱3۸۸

شرکت یکتا کامپوزیت توسکا 

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت مداد معمولی
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)EPP( ذرات فومی پلی پروپیلن انبساطی

معرفی محصول:
فـوم دانه هـای پلی پروپیلـن انبسـاطی یـا EPP  بـه ذرات فومـی گفتـه می شـود کـه از انبسـاط 
حجمـی ریـز گرانول هـای پلی پروپیلـن تحـت شـرایط فـوق بحرانـی در حضـور گاز دی اکسـید 
کربـن تولیـد می شـوند. مقـدار انبسـاط حجمـی مـورد انتظـار در فرآینـد تولیـد ایـن مـواد بسـته 
بـه کاربـرد نهایـی در محـدوده 300 تـا 3000 درصـد متغیـر اسـت و منجـر بـه کاهـش چشـم گیر 
چگالـی محصـول خواهـد گردیـد. در واقـع ریـز گرانول هـای اولیـه  با چگالی حـدود 900 کیلوگرم 
بـر متـر مکعـب در حضـور نانو مـواد سـنتز شـده در شـرکت و تحـت شـرایط فـوق بحرانـی و در 
دمـا و فشـار بـاال بـه ذرات فومـی انبسـاط یافتـه بـا چگالی بسـیار کـم و قابل کنتـرل 50 کیلوگرم 

بـر مترمکعـب تبدیـل می گردنـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ذرات پلی پروپیلـن انبسـاطی پـس از قالب گیـری در دسـتگاه قفسـه بخـار بـه محصـوالت نهایـی 
همچـون ضربه گیـر سـپر خـودرو، کاله دوچرخـه سـواری، انـواع مبلمان هـای شـهری، و محصـوالت 
پلیمـری مشـابه بـا مانـدگاری بـاال، مقاومـت شـیمیایی منحصـر به فرد و نیز نسـبت اسـتحکام به 

وزن قابـل مالحظـه تبدیـل می شـود.

ــا 	  ــر مکعــب، دارای ســاختار میکروســلوالر ب ــر مت ــرم ب ــا 200 کیلوگ ــی: در محــدوده 20 ت چگال
توزیــع یکنواخــت ســلول ها

قطعــات تولیــد شــده از ذرات فومــی پلی پروپیلــن انبســاطی )EPP( به دلیــل دوام، مقاومــت 	 
مکانیکــی و شــیمیایی مناســب، شــناور شــدن روی آب و مــواد شــیمیایی، نســبت اســتحکام 
بــه وزن بســیار بــاال و قابلیــت بازیافــت صددرصــدی و همچنیــن قابلیــت جــذب ارتعــاش و 

انــرژی ضربــه، دارای مصــارف گســترده در زمینه هــای مختلــف می باشــد. 

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

سال تاسیس:
۱3۹۷

شرکت مواد پیشرفته شریف 

مزایای رقابتی:
قیمت مناسب

www.samfo.ir
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ممانعت کننده خوردگی به روش VCI به فرم فیلم، فویل و ساشه

معرفی محصول:
مـواد )VCI )Volatile Corrosion Inhibitor بـه معنـای بازدارنده هـای خوردگـی فـاز بخـار، 
جهـت جلوگیـری از خوردگـی فلـزات اسـتفاده می شـوند. مـواد VCI بـه دلیـل فشـار بخـار باالیی 
کـه دارنـد از درون ایـن فیلم هـا و بـا تشـکیل یـک الیـه نانومتـری اطـراف سـطح نمونـه مانـع 
خوردگـی آن هـا می شـوند. ایـن روش تحـت محدودیـت ابعـادی قطعـه و همچنیـن تمیـزکاری 
واپسـین نمونـه نخواهـد بـود. ایـن مـواد بـا توجـه بـه فشـار بخـار آن هـا تصعیـد شـده و بـر 
روی سـطح فلـز قـرار می گیـرد و ذرات آب را کنـار می زننـد. برخـی از آن هـا دارای فشـار بخـار بـاال 
هسـتند و برخـی فشـار بخـار پاییـن؛ برخـی از آن هـا بـر آلیاژهـای آهنـی اثـر گذارنـد و برخی روی 
مـس و آلومینیـوم. ایـن مـواد ممکـن اسـت در کنـار هـم اثـر خنثی کنندگـی و یـا اثـر هم افزایـی 
داشـته باشـند. برخـی از ایـن ترکیبـات ماننـد ترکیبـات نیتریـت مثـل دی سـیکلو هگزیـل آمیـن 

نیتریـت بـه علـت مشـکالت محیطـی ممنـوع شـده اند.
اسـتفاده از VCI بـه علـت فـاز بخـار بـودن مزایـای زیـادی دارد، از جمله اینکـه در قطعات دارای 
پیچیدگـی هندسـی به راحتـی مانـع خوردگـی می شـود. ماننـد گام هـای داخـل لوله تـوپ نظامی 
کـه روغـن کاری آنهـا دشـوار اسـت. اگرچـه محصـوالت VCI از نظـر شـل، جنـس و قـدرت تأثیـر 

متفـاوت هسـتند؛ امـا همـه آن هـا سـه ویژگی مشـترک دارند:
همـه آن هـا نیازمنـد یـک پوشـش یـا حصـار بسـته هسـتند تـا بتواننـد فضـای اشـباع از . 1

VCI تشـکیل دهنـد. مولکول هـای 
روی . 2 بـر  و سـاکن شـده  بخـار شـده  قبـل  از  بـا مولکول هـای   VCI داخـل  مولکول هـای 

سـطوح فلـزات در داخـل محفظـه یـا حصـار ایجـاد شـده در حالـت تعادل بـوده و از نفوذ 
مولکول هـای مـواد خورنـده بـر روی سـطح فلـز جلوگیـری می کننـد.

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

بسته بندی و انبار داری فلزات برای جلوگیری از خوردگی

محصــوالت شــرکت بــه دو فــرم فیلــم پلیمــری و ساشــه عرضــه می شــود. در فــرم ساشــه، ترکیبــات 
ــا  ــد در ساشــه های کوچــک بســته بندی می شــود. ام ــرم جام ــه ف ــه شــده و ب بازدارندگــی فرمول
محصــول فیلــم پلیمــری شــامل فیلــم چنــد الیــه حــاوی مــواد ممانعت کننــده ضــد خوردگــی در 
فــاز بخــار اســت کــه بــا رهایــش کنتــرل شــده و هدفمنــد، مولکول هــای ممانعت کننــده از بســتر 
ــه  ــزی ب ــر روی ســطوح پیچیــده فل ــا اشــباع محیــط بســته بندی، ب پلیمــری خــود رهــا شــده و ب
صــورت الیــه مولکولــی بــا ضخامــت نانومتــری جــذب شــده و بــا مکانیســم های مختلــف باعــث 

جلوگیــری از خوردگــی انــواع فلــزات می شــوند.
در ایــن مرحلــه از کار، مخلوطــی از گرانول هــای پلی اتیلــن ســبک، ســنگین و ســبک خطــی و 
همچنیــن مســتربچ از قبــل تهیه شــده درون دســتگاه دمــش فیلــم ریختــه شــدند. در ایــن 
ــوط و یکنواخــت می شــود و پــس  از آن  ــا گرانول هــای مربوطــه مخل ــدا مســتربچ ب دســتگاه ابت
ــم  ــک رول از فیل ــه ی ــه پــس از ســرد شــدن ب ــاب خــارج می شــود ک مــذاب پلیمــر به صــورت حب

پلیمــری تبدیــل می شــود.

بخش: محصوالت نهایی پلیمری

سال تاسیس:
۱3۹۷

شرکت برنا پلیمر پاک پاسارگاد 

مزایای رقابتی:
قیمت مناسب 	 
تنوع محصوالت	 

www.bornapolymer.com

محصول تست های خوردگی بر اساس تست NACE را پاس کرده است. 
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

مؤثـر بـودن VCI  هـای متفـاوت بـه طـور وسـیع بـه طبیعـت شـیمیایی سیسـتم بازدارنـده . 3
خوردگـی آن و شـل سیسـتم بسـتگی دارد.

معایـب برخی از VCI  ها: 
از . 1 برخـی  رنـگ  تغییـر  آهنـی،  غیـر  فلـزات  از  برخـی  خوردگـی  بـه  بخشـیدن  سـرعت 

پالسـتیک ها و بسـته بندی به صـورت محیطـی بسـته به منظـور جلوگیـری از خارج شـدن 
بازدارنـده  گاز هـای 

تنـوع زیـاد باتوجه بـه نـوع فلـز را می تـوان نـام بـرد. به عنـوان مثـال کاغذهـای آغشـته بـه . 2
سـدیم بنـزوات باعـث پایـداری درخشـندگی فـوالد می شـوند؛ درحالی که کاغذهای آغشـته 

بـه بنـزو تـری آزول حفاظـت خوبـی را از مـس و آلیاژ هـای آن ایجـاد می کننـد.
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پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۷4۱۷5

فصل دوم | الستیک ها و محصوالت مرتبط
بخش: کامپاندها و مستربچ های الستیکی

در زمینه تولید کامپاند های خودرویی، شرکت استاندارد IATF را اخذ کرده است. 

شرکت بسپارسازه توس 

انواع کامپاندهای الستیکی
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
تولیــد قطعــات گوناگــون، ماننــد مانتینگ هــا )قطعــات الســتیک-فلز، ضربه گیــر، واشــر و اورینــگ(، 
انــواع شــیلنگ های ســوخت، شــیلنگ رادیاتــور، شــیلنگ روغــن هیدرولیــک، تهویــه، انــواع قطعــات 
گردگیــر، انــواع پروفیل هــای آب بنــدی ســالیدی و اســفنجی و فرش هــای الســتیکی، ریلــی و غیــره.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.partlasticgroup.com

سفارشی سازی 	 
تنوع محصوالت	 
کیفیت و رعایت استاندارد های بین المللی	 

سال تاسیس:
۱3۸۰

معرفی محصول:
شرکت تولید کننده انواع کامپاند های الستیکی می باشد. در واقع برای تولید محصوالت الستیکی 

ابتدا نیاز به تولید کامپاند مورد نظر و سپس شل دهی آن می باشد. 
این شرکت حدود 250 فرمول مربوط به آمیزه های مختلف الستیکی با کلیه پایه های پلیمری 
موجود در صنعت الستیک را با توجه به نوع قطعه و محل کاربرد آن تولید می کند که در آن 450 

نوع مواد اولیه در مقادیر مختلف استفاده گردیده است.

مزایای رقابتی:



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۷6۱۷۷

فصل دوم | الستیک ها و محصوالت مرتبط
بخش: کامپاندها و مستربچ های الستیکی

شرکت پلی یورتان پارس 

االستومرهای پلی یورتانی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در صنایـع نفـت و گاز، معـادن و  دیگـر صنایـع کـه دچـار خوردگـی می باشـند، ایـن االسـتومر ها 
کاربـرد اسـتراتژیک پیـدا کـرده اسـت.

انـواع قطعـات و الینر هایـی کـه بـا اسـتفاده از ایـن پیـش پلیمر ها تهیه می شـوند بـه طور خالصه 
عبارتند از:

غلتک چاپ قوطی صنایع غذایی )قوطی سازی(	 
انواع سرند و توری های مش بندی و آبگیری پلی یورتانی )معادن(	 
انواع  چرخ ها  و رولیک ها برای انواع صنایع )تمامی صنایع(	 
پکینگ وسیل آب بندی جک های هیدرولیکی و پنوماتیک )تمامی صنایع(	 
انواع الینر های سایشی و دیگ های پولیش )تمامی صنایع(	 
پیگ ها و کاپ ها )جهت پاک کنندگی خطوط نفت و گاز( و انواع داکت های محافظت کننده 	 

)نفت و گاز(
تیغه های روبشی )صنایع معدن(	 
انواع قطعات با خواص سایشی و برشی در صنایع کارتن و کاغذ	 
تیغه های برفروبی )حمل و نقل(	 
انواع پوسته پمپ ها و هیدروسیکلون ها )معادن(	 
انواع شوتینگ ها و ضربه گیر ها )تمامی صنایع(	 
تایر های ضد پنچری )صنایع نظامی(	 

www.parspu.com

امکان سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری با قیمت مد نظر

عالوه بر ساختار، پارامتر دیگری نیز در تولیدات پلی یورتانی وجود دارد به نام هارد سگمنت که 
نشات گرفته از واکنش پیش پلیمر با زنجیره افزاینده می باشد. این هارد سگمنت ها حاصل 
از پارامتر خواص  درصد ایزوسیانات موجود در پیش پلیمر های تولیدی می باشد که بسیاری 
فیزیکی و مکانیکی به آن وابسته می باشد و مقدار قدرت پیوند هیدروژنی را در ابعاد مولکولی 
تعیین می کند. حال در پلی یورتان با استفاده از نوع و درصد ایزوسیانات و ساختار با استفاده 
از جرم مولکولی مختلف می توان به صورت کامال سفارشی بر اساس پارامتر هایی همچون محیط 
عملکرد، خواص فیزیکی و مکانیکی نهایی، حجم به کار رفته در قطعه نهایی و قیمت را در سنتز 

لحاظ کرده و با توجه به نیاز مشتری محصول مورد نظر تحویل داده می شود.

سال تاسیس:
۱3۸۸

معرفی محصول:
عامل  و   )Prepolymer( پلیمر  پیش  جزء  دو  از  عموما  پلی یورتان،  ریخته گری  االستومر های 
پخت کننده )Curative( تشکیل می شوند که بعد از اختالط و ریخته گری آن  در قالب؛ شل مورد 
نظر را می گیرد. االستومر پلی یورتان بر پایه پلی استر به االستومری اطالق می گردد که از یک پلی استر 
دی ال با ترکیبات مختلف اعم از ادیپیک اسید و اتیلن گلیکول و بوتان دی ال و دی اتیلن 
گلیکول و  انواع دی گلیکول ها و دی اسید ها سنتز می شود و ترکیب سنتز شده مختوم به گروه 
ایزوسیانات بوده و یک پیش پلیمر االستومر پلی یورتان را تشکیل می دهد که بعد از ترکیب با یک 
دی آمین مانند MBOCA تبدیل به االستومر  نهایی می گردد. هر یک از انواع  االستومر خواص و 
کاربرد مختلفی را ارائه می کنند که از ویژگی های مهم االستومر های پلی یورتانی بر پایه استر می توان 
به خواص فیزیکی و مکانیکی باال، خواص سایشی باالتر نسبت به پلی اتر ها و خوردگی و طول 
عمر بسیار زیاد اشاره کرد، اما در خواص هیدرولیز و FATIGUE  دارای ضعف بوده که این خواص 

در پلی اتر ها جبران می شود. 

مزایای رقابتی:



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۷۸۱۷۹

فصل دوم | الستیک ها و محصوالت مرتبط
بخش: کامپاندها و مستربچ های الستیکی

تمامی تست های عملکردی و خواص مکانیکی محصوالت نهایی انجام و پاس شده است.

شرکت پایا رزین 

 SBR و SBR التکس
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنایع مختلفی که از این التکس استفاده می کنند عبارتند از: 
صنایع دستکش سازی كه شامل دستكش های نخی و دستکش های غیر نخی سنگین و معاینه 	 
صنایع نساجی شامل بافته ها مانند فرش پرتراکم و کم تراکم و غیر بافته ها مانند موکت ها	 
صنایع پوشش فلزی مانند ضد زنگ	 
صنایع بسته بندی به عنوان چسب لمینت	 
صنایع کاغذ به منظور پوشش کاغذ	 
صنایع راه سازی به منظور روکش آسفالت 	 
صنایع ساختمان سازی به منظور افزودنی سیمان و بتن	 
صنایع سم سازی به منظور تثبیت سم 	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

حجم تولید باال	 
کیفیت مناسب	 
 قیمت رقابتی	 
توانایی سفارشی سازی	 

در  فرآیند، منومر  این  در  تهیه می شوند.  امولسیونی  پلیمریزاسیون  به روش  این محصوالت 
محلولی از Surfactant در آب با غلظت كمی بیشتر از CMC پخش می شود و پلیمریزاسیون با 
سیستم های آغازگر )كه معمواًل در فاز آبی قابل حل می باشند(، شروع می شود. ذرات پلیمری 
با ورود رادیكال ها به درون مایسل ها )هسته سازی هتروژن(، رشد الیگومرها در فاز آبی )هسته 
سازی هموژن( و ورود رادیكال ها به قطرات منومری حاصل می شوند. به منظور ایجاد اتصاالت 
عرضی فیزیکی از مونومر های دیگری مانند متاکریلیک اسید، فوماریک اسید، اکریلیک اسید و 

مالئیک انیدرید استفاده می شود.

سال تاسیس:
۱3۷۱

معرفی محصول:
کوپلیمر  های SBR عمدتاًً از دو مونومر بوتادی ِان و استایرن تشکیل شده اند ولی در ساختارشان 
مقادیـر کـم از سـایر کمـک مونومر هـا نیـز می توانـد اسـتفاده شـود. در مـورد محصـول XSBR از 
مونومر هـای آکریلیـک اسـید، متاکریلیـک اسـید و ایتاکونیـک اسـید هـم اسـتفاده می شـود کـه 
نهایتـًا بخشـی از آن هـا را بـا ترکیبـات روی بـه صـورت نمـک دو ظرفیتـی در می آورنـد کـه بـه نوعـی 
اتصـاالت عرضـی فیزیکـی را شـل می دهنـد. ایـن کمـک مونومر هـا چسـبندگی بـه سـطوح قطبـی 

را نیـز بهبـود می بخشـند.
کوپلیمر  هـای NBR عمدتـًاً از دو مونومـر بوتـادی ِان و آکریلـو نیتریـل تشـکیل شـده اند ولـی در 
ساختارشـان مقادیـر کـم از سـایر کمـک مونومرهـا نیـز می توانـد اسـتفاده شـود. در ایـن محصول، 
مونومـر اسـتایرن بـا آکریلونیتریـل جایگزیـن گردیده اسـت کـه مقاومت حاللی این محصـول را در 

مقایسـه بـا SBR بـه شـدت بهبـود می دهـد.

مزایای رقابتی:

www.payaresin.com



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۸۰۱۸۱

فصل دوم | الستیک ها و محصوالت مرتبط
بخش: کامپاندها و مستربچ های الستیکی

شرکت کفش نوید بهمن 

کفش های دارای استانداردهای نظامی
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنعت تولید کفش های با کاربردهای خاص

کیفیت باال	 
قیمت مناسب	 
امکان طراحی و سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری	 

یکی از پیچیدگی های کفش نظامی قالب کفش مناسب می باشد. طراحی ماهیچه در راحتی 
پا خوری کفش اهمیت زیادی دارد. عمدتاً شرکت ها از مدل های ماهیچه ایتالیایی و یا چینی 
استفاده می کنند که با پای بومی ایران سازگاری کامل ندارد. اما این شرکت ماهیچه مخصوص 
به خود را طراحی کرده است.  در مدل های تک دانسیته؛ کفی کفش معمولی بر اساس کاربرد 
می توانند از جنس های مختلفی مانند فوم پلی اورتان الستیک  PVC و فوم EVA ساخته شود؛ 
و در مدل دو دانسیته عالوه  بر اینکه کفی محکم است فوم پلی اورتان جهت ایجاد نرمی در الیه 

باالتر استفاده می شود.

معرفی محصول:
پوتیـن نظامـی دارای دو جـز اصلـی شـامل؛ الـف( پسـتایی ب( زیـره می باشـد. پسـتایی کـه از نوع 
چـرم طبیعـی اسـت و بـا توجه بـه نیـاز مشـتری )شـرایط اسـتفاده( در طراحی هـای مختلـف تولید 
می شـود. واحد مهندسـی محصول و مدل سـازی شـرکت در تعامل با مشـتریان، مدل های اولیه 
را تولیـد و پـس از تأییـد کارفرمـا، سفارش سـازی و تولیـد انبـوه  آن محصول در دسـتور کار شـرکت 

قـرار خواهـد گرفت.

مزایای رقابتی:

www.bahmanshoes.com



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۸۲۱۸3

فصل دوم | الستیک ها و محصوالت مرتبط
بخش: تسمه های الستیکی

شرکت تولیدی تسمیران 

Multi RIB V  تسمه های شیاردار
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

این تسمه ها در ابعاد، مدل و جنس های مختلف و بر اساس کاربرد طراحی و ساخته می شود. 
عمده کاربرد این تسمه در محصوالت زیر است:

ماشین آالت چاپ و بسته بندی	 
ماشین لباسشویی	 
خودرو	 
موتور های گشتاور باال و توان باال	 

قابلیت سفارشی سازی بر اساس کاربرد نهایی 	 
حجم تولید باال	 
قیمت مناسب	 

عملکرد بدون صدا و لرزش کم، انعطاف پذیری باال، محافظ قابل انعطاف تسمه، سطح زیاد 
به  نیاز  به الستیک، عدم  باال  تقویت کننده و چسبندگی  الیاف  نیرو، پوشش مناسب  انتقال 
زمان  در  پروفایل مناسب جهت تخلیه حرارت  نگهداری، وجود شل  و  تعمیرات  و  سرویس 
سرویس دهی و کاهش ذخیره حرارت، وجود بالشتک مقاوم در برابر تنش به دلیل استفاده از 

الیاف کوتاه مناسب در فرموالسیون آن و طول عمر باال در محصول نهایی

معرفی محصول:
تسـمه شـیار دار وظیفـه چرخانـدن و انتقـال نیرو را در خودرو ها و ماشـین آالت صنعتـی دارد. این 
تسـمه ها ترکیبـی از انعطاف پذیـری بـاالی تسـمه های FLAT )فلـت( و عملکـرد خـوب تسـمه های 

وی بلـت )V-BELT ( را دارنـد. 
در دسـتگاه هایی کـه فضـای طراحـی کـم و قطـر پولی هـا کوچـک باشـد، بهتریـن نـوع تسـمه مدل 

مزایای رقابتی:تسـمه شـیاری می باشد.

www.tasmiran.com

سال تاسیس:
۱36۰

انواع تست های رئومتری، تنسایل، سختی، جهندگی، استقامت چسبندگی، تست حرارتی 
و همچنین تست با استاندارد JASO E-109-94 در مورد این محصول انجام شده است.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۸4۱۸5

فصل دوم | الستیک ها و محصوالت مرتبط
بخش: تسمه های الستیکی

شرکت تولیدی تسمیران 

تسمه های انتقال نیرو با ظرفیت باال
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنایعی نظیر فوالد و پتروشیمی و ماشین آالت

قابلیت سفارشی سازی بر اساس کاربرد نهایی	 
حجم تولید باال	 
قیمت مناسب	 

این محصول در انواع ساده و دنده ای و مقاطع کالسیک و باریک بصورت تک یا چند ردیفه 
در طول های مختلف از 25 اینچ تا 900 اینچ با فرموالسیون های متفاوت برای تامین نیاز های 
عملکردی با کاربرد های مختلف طراحی و تولید می شود. همچنین این محصول توان انتقال 
نیروی باال توسط مقاطع کالسیک تسمه، مقاوم در برابر سیل متوالی استارت و استاپ توسط 
الیه های تقویت کننده، سرعت باالی انتقال نیرو توسط رویه ضد سایش با الیه های غیر هم 
جهت )مقاطع باریک(، انتقال نیروی فوق سنگین تحت شرایط تست توسط HM )پروفایل 

ترکیب فشاری چند الیه( تقویت شده و ..  در محصول گردیده است.

معرفی محصول:
ایـن نـوع تسـمه ها در سیسـتم هایی بـا تـوان و دور بـاال و به صـورت مجموعـه سـت شـده مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. بـه منظـور کاهش سـیل های ریـگالژ که عمدتـًاً ناشـی از: 1- ازدیاد طولی 
بر اثر اعمال بار زیاد و همچنین استارت/اسـتپ های پی در پی 2- تقسـیم نامتوازن نیرو به دلیل 
باالنس نبودن سـری تسـمه های نصب شـده، نسـل جدید این تسـمه ها طراحی و سـاخته شـده 
اسـت. در تولید این تسـمه ها از الیافی با مقاومت کششـی باال و جمع شـدگی حرارتی محدود و 
کامپاند السـتیکی تقویت شـده با الیافی که سـطح آن اصالح شـده اسـتفاده می گردد. در فرآیند 
تولیـد بـا بهره گیـری از سیسـتم ولکانیزاسـیون پیوسـته بـا روتـور پخـت دور متغیـر تحـت فشـار 
هیدرولیکـی فک هـای متحـرک در کنـار اعمـال بـار به خصوص برای هر سـطح مقطع و پایدار سـازی 
طولـی تسـمه ها بـا روش اسـترچ قابلیت های محصـول را جهت پوشـش نیازمندی های مورد نظر 

تامیـن می نماید.

مزایای رقابتی:

www.tasmiran.com

سال تاسیس:
۱36۰

تست  فشار،  مانایی  تست  تست کشش،  رئومتری،  تست  سطح،  سختی  تعیین  آزمون 
جهندگی، تست خستگی بر روی کامپاند های الستیک طراحی شده، انجام شده است.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۸6۱۸۷

فصل دوم | الستیک ها و محصوالت مرتبط
بخش: تسمه های الستیکی

شرکت شهاب تسمه آسیا 

تسمه های فوق سنگین دنده ای
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تسمه فوق سنگین دندانه دار ماننـــد زنجیر و چرخ دنده عمـــل می کند و قـــدرت انـــتقال بـــاالیی 
دارد. دنده هــای ایــن نــوع از تســـمه درگـــیری مناســـبی بــا شــــیار های چــرخ دنــده ایجــاد می کنــد 
و در ماشــین آالت صنعتــی نظیــر ماشــین آالت صنایــع خودرو ســازی، کاشـــی و ســـرامیک، چــاپ و 

بســته بندی، نـــفت و پتروشــیمی، مــواد غذایــی و . . . بــه کار مــی رود.

تیراژ باال	 
کیفیت مناسب	 

تسمه فوق سنگین دندانه دار به نوعی تـسـمه مکانیکی و ضد لغـزش اطـالق می شود و ممـکن 
اسـت اینگونه نیز تعـبیر شود؛ تسمه ای دندانه دار )آجدار( و قابل انعطاف که دنـدانه ها به نحـوی 
داخـل سطـوح آن شـل گرفته اسـت که از لغزش آن جلوگیری می نماید. تـسمه دندانه دار در 
خودرو ها چرخـش و دوران میل لنگ را همزمان سازی می کند، به نحوی که سوپاپ های موتـور 
در مدت زمان مـشخص و معـینی باز و بسـته می شوند و در طـی مکـش و بیـرون دهی سیلـندر 

ضـربه می زنند.
تسمه های فوق سنگین دندانه دار از ترکیب الستیک و الیاف پلیمری یا از ترکیب پلی یورتان با 
مفتول سیمی ساخته می شود. محصول موردنظر در این قسمت فقط از ترکیب الستیک و الیه 

پلی استری ساخته شده است.

معرفی محصول:
تسـمه انتقـال نیـرو؛ سـاختار مرکـب از الیـه الیـاف یـا پارچـه )از جنـس پلی آمیـد یـا نــخ پلیاسـتر( 
و ترکیـب الستــیکی برخـوردار اسـت کـه در ســرعت بـاال و قدرت زیـاد دارای کمترین میزان کشـش 
اسـت و در صنایع خودرو سـازی، سـاخت تجهیزات مکانیکی، سـاخت ماشـین آالت و . . . مصرف 

دارد.
از منظر الیاف به کاررفته در ساختار نهایی تسمه ها، می توان تســمه های انــتقال نـیــرو را به ســه 

گـروه عمده ذیل تقسـیم نمود:
ــدرت و  	 ــه ق ــی ک ــمه در جاهای ــن تس ــی آمیدی: ای ــاف پلــ ــاوی الی ــرو ح ــال نی ــمه انتقـ تس

اســتحکام بیشــتری از تســمه نیــاز باشــد مورداســتفاده قــرار می گیــرد.
تـســـمه انتـقـــال نیـــرو بــا الیــه نـــخ پلی اســتری: ایــن تســمه در جـــاهایی کــه تســمه نیــاز بــه  	

دوام در سرعـــت باال دارد مـــورد اســـتفاده اسـت.
ــت  	 ــوع از تســمه جه ــن ن ــتر: ای ــخ پلی اس ــد و ن ــه پلی آمی ــامل الی ــرو ش ــال نی ــمه انتق تس

کاربــرد در قــدرت و ســـرعت بــاال )بــه طــور همزمــان( مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیــرد.
همچنین از نظر شل ظاهری نیز تسمه های انتقال نیرو را به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

تسمه های مسطح	 
تسمه های دندانه دار	 

مزایای رقابتی:

سال تاسیس:
۱3۷۷
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پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۱۹۲۱۹3

فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی

شرکت فراپاکس شیراز 

مخازن، اتصاالت، قطعات و تجهیزات 
)GRIP( با استفاده از فناوری کامپوزیت سازه ای

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ایــن محصــوالت در ســاخت تجهیــزات و قطعــات خاصــی کــه در صنایــع مختلــف نظیــر نفــت وگاز 
ــد  ــه نیازمن ــازی و ... ک ــع فوالد س ــالب، صنای ــای فاض ــه خانه ه ــا، تصفی ــیمی، نیروگاه ه و پتروش

ســاخت از جنــس کامپوزیتــی می باشــند بــه کار مــی رود.

طراحی بر اساس نیاز مشتری	 
قیمت تمام شده رقابتی	 
کیفیت باال	 

تفاوت   است.  شده  استفاده  وینیل استر  و  پلی استر  رزین های  از  محصول  تولید  برای 
و پیچیدگی های فنی تولید محصوالت كامپوزیتی structural )محصوالت مقاوم سازی شده با 
استفاده از مقاطع تقویتی( در مقایسه با محصوالت كامپوزیتی رایج این است که در طراحی 
مخازن عمودی و مخازن افقی، قطعات کامپوزیتی اتمسفریک و تحت فشار داخلی، مطابق 
افزایش  رایج جهت  از روش های  یکی  و قطعات،  این مخازن  استاندارد  های مرسوم ساخت 
استحکام به منظور تامین ایمنی مخزن در شرایط طراحی و کارکرد، افزایش ضخامت پوسته و 
عدسی )کپ( و دیگر اجزا مخزن می باشد. به علت عدم استفاده از مقاطع تقویتی طولی و طولی-
محیطی از داخل و بیرون، این مخازن و قطعات، استحکام و سختی کافی در برابر اعمال بار های 
وارده به بخش های مختلف در مناطقی از پوسته مخزن و قطعات که توسط مقاطع تقویتی 
می تواند مهار می شوند را نداشته و این مخازن و قطعات در کاربری های معمولی و در فشار های 
کمتری مورد استفاده قرار می گیرند. در طراحی محصوالت مورد نظر، طراحی برای کاربرد صحیح 
و کافی مقاطع تقویتی طولی و طولی- محیطی در داخل و بیرون مخازن و قطعات کامپوزیتی 
به منظور افزایش استحکام، صلبیت و مقاومت بیشتر مخازن و قطعات، در ازای اعمال بار  های 

داخلی و خارجی وارده به آن ها صورت گرفته است. 

معرفی محصول:
انـواع فـن رینگ هـا، نیـم لوله هـای بالـدار، کول هـا، Dome )گنبـدی(،  ایـن محصـوالت شـامل 
انـواع مخـازن فیلتـر شـنی بـرای اسـتفاده در سـایت های آب شـیرین کن، تصفیـه خانه هـا، صنایـع 
فوالد سـازی و ...، مخـازن حمـل، نگهـداری و فـرآورش انواع مواد شـیمایی )اسـید و بـاز(، آب دریا 
و آب آشـامیدنی و ... )بـه صـورت رو زمینـی، دفنـی و هوایـی(، آب و فـوم آتش نشـانی )بـا قابلیت 
نصـب بـر روی تریلـر و خودرو هـای آتش نشـانی(، سـوخت و مایعـات نفتـی و همچنیـن اتصـاالت 
در ابعـاد بـزرگ می باشـند. اصـوال کامپوزیت هـای سـازه ای دارای وزن کمتـر و ایمنـی باالتـر بـوده و 
عـالوه بـر کنتـرل پارامترهـای فرآینـد فیالمنـت وایندینگ، نیاز بـه ایجاد سـاختار دارد. برای کاهش 

ضخامـت از ایجـاد سـاختار های عمـودی و افقـی و مـورب اسـتفاده می شـود.

مزایای رقابتی:

www.farapax-shiraz.com

سال تاسیس:
۱3۸4

 	BS 4994
 	EN 13121-4 استاندارد
 	OHSAS 18001

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

سابقه صادرات:
 بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
رومانی، عراق
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فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی

شرکت مهندسی نوین کامپوزیت صدرا 

30bar  لوله، اتصاالت و مخازن اپوکسی با فشار کاری بیشتر از

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ــال  ــاالی انتق ــار ب ــیر های فش ــا، مس ــع هوا فض ــتحکام در صنای ــا اس ــبک و ب ــات س ــاخت قطع س
ســوخت، خطــوط انتقــال ســیاالت نفتــی در صنایــع نفــت و گاز، خطــوط انتقــال ســیال در صنایــع 

ــال ســیال در نیروگاه هــا، آب شــیرین کن هــا و ...  پتروشــیمی، خطــوط انتق

امکان سفارشی سازی و طراحی 

اتصاالت  و  مخازن  لوله،  قالب  شامل  تجهیزات  ساخت  و  طراحی   فرآیند،  طراحی  حوزه  در 
اپوکسی، دستگاه رشته پیچی و تولید اتصاالت، کوره های مخصوص جهت پخت مناسب و 
افزایش خواص  برای پخت مناسب و  از یک سیستم پخت چند مرحله ای  پلکانی، استفاده 
مکانیکی و خوردگی و جلوگیری از ترک و شکست محصول مطرح هستند. استفاده از قالب های 
چند تکه جداشونده برای تولید اتصاالت و ایجکت آسان نیز در این حوزه قرار می گیرند. فشار 

کاری این قطعات باالی 30 بار می باشد.

معرفی محصول:
درخطـوط لولـه مـورد اسـتفاده در طرح هـای بازیابـی اسـید، معمـوال اسـید بـا دمـا و غلظـت بـاال 
جریـان دارد کـه باعـث می شـود رزین هـای وینیـل اسـتر و حتـی الیه هـای ترموپالسـت بـه خاطـر 
دماهـای بـاال )عمدتـاً بـاالی 120 درجـه سـانتی گراد( و خورندگـی زیاد قابل اسـتفاده نباشـند. برای 
ایـن منظـور اسـتفاده از رزیـن اپوکسـی بهتریـن راه حـل موجـود اسـت. کامپوزیت هـای GRE از 
خواص مکانیکی و شـیمیایی خوبی برخوردارند که امکان اسـتفاده از آن ها را در فشـار های بسـیار 

مزایای رقابتی:بـاال و شـرایط دمایـی و شـیمیایی پیچیـده فراهـم می کنـد. 

www.novincomposite.com

سال تاسیس:
۱3۸۷

 	AWWA C950
 	AWWA M45
 	ISO 14692

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق
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فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی

شرکت مهندسی نوین کامپوزیت صدرا 

لوله های کامپوزیتی مغزی گیِر حفاری چاه
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

به طور خاص این محصول در نمونه گیری از چاه های نفت کاربرد دارد.

امکان سفارشی سازی و طراحی 

طراحی پوسته  استوانه ای دوالیه ای در دو انتهای لوله ها که از یک سو دمای عملکرد باالیی دارد 
ولی در عین حال ضریب انبساط حرارتی دو الیه با یکدیگر متفاوت است. از سوی دیگر مدول 
این دو الیه نیز بسیار متفاوت است. به این ترتیب در اثر افزایش دما، الیه ی داخلی با ضریب 
انبساط حرارتی باالتر و مدول پایین تر، تمایل به افزایش قطر دارد و الیه ی بیرونی در این راستا 
مقاومت می کند. همین امر موجب تجمع تنش فشردگی )Compression Stress( در سطح 
تماس دو الیه می شود. با توجه به مدول کمتر الیه ی داخلی و مبتنی بر نظریه ی چروک خوردگی 
)Buckling Theory( چنانچه تنش تجمع یافته از یک مقدار بحرانی بیشتر شود، جدایش دو 
الیه و چروک خوردگی الیه ی داخلی رخ می دهد. بر اساس نظریه چروک خوردگی، میزان تنش 
نرخ تجمع تنش  از سوی دیگر،  آن ها است.  با مدول دو الیه و ضخامت  بحرانی متناسب 
فشردگی متناسب با اختالف ضریب انبساط حرارتی دو الیه و وابسته به طراحی موادی دو الیه 
و به ویژه پوسته ی بیرونی است. تمامی این موارد نشان از کاربرد ویژه و حساسیت باالی تولید 

محصول است.

معرفی محصول:
در فرآینـد حفـاری، شـناخت جنـس الیه هـای زمیـن در طراحـی فرآینـد حفـاری، اسـتخراج و بـرآورد 
ذخایـر بسـیار بـا اهمیـت اسـت. تیـوب مغزه گیـری در صنعـت نفـت بـرای شناسـایی خصوصیـات 
سـنگ مخزن به صورت ظاهری و با چشـم مسـلح، تغییرات سنگ شناسـی، بررسـی و اندازه گیری 
درصد تخلخل، تراوایی و نفوذ پذیری، تخمین برآورد حجم مخزن در پروژه های مربوط به کشـف 
و برداشـت اسـتفاده می شـود. تیـوب مغزه گیـری در گذشـته فلـزی و از جنـس آلومینیـوم بـود ولی 
خارج کـردن مغـزه از داخـل ایـن نـوع لوله هـا بـا دشـواری و داغ شـدن مغـزه در حیـن بـرش طولـی 
آن همراه اسـت. در حال حاضر این لوله ها از جنس GRP نیز تهیه می شـوند که مشـکالت کمتر 
و در عیـن حـال قیمـت پایین تـری دارد. ایـن لوله هـا به صـورت شـاخه های چنـد متـری قابل حمل 
تولیـد می شـوند و در دو سـر آن هـا اتصـاالت رزوه شـده  آلومینیومـی بـه صورت پوسـته قـرار دارند. 

بـه کمـک آن هـا ایـن لوله هـا بـه هـم متصـل شـده و به داخل چـاه وارد می شـوند.

مزایای رقابتی:

www.novincomposite.com

سال تاسیس:
۱3۸۷

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق
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فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی

شرکت توان محور آذین صنعت  

درایو شفت فایبر کربن
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

برج های خنک کننده 	 
سیستم های پمپاژ 	 
ارابه های فرود سیستم های هوافضایی 	 
انواع وسایل نقلیه 	 

کیفیت باال	 
قیمت کمتر از نمونه خارجی	 
امکان سفارشی سازی	 

وزنی معادل با 0/25 برابر نمونه فوالدی مشابه )کمتر از 45 کیلوگرم(	 
تقریبا دو برابر بودن سرعت بحرانی شفت ها نسبت به نمونه فوالدی و کاهش حدود %۸0 	 

در نیرو های وارد بر یاتاقان ها
کاهش ارتعاشات اتصاالت کامپوزیتی توان محور و افزایش عمر مفید یاتاقان 	 
فرایند نصب بسیار آسان به دلیل عدم نیاز به جرثقیل در نصب عمده اتصاالت	 
امکان استفاده اتصاالت کامپوزیتی در فاصله ای حدود دو برابر اتصاالت فوالدی بدون هیچ 	 

گونه یاتاقان اضافی
تعمیر و نگهداری کمتر و بنابراین کاهش هزینه ها در اثر حذف یاتاقان های ثابت	 
امکان تولید سیلندر هایی با قطر بیشتر به دلیل داشتن چگالی کمتر و سفتی ویژه بیشتر این 	 

مواد کامپوزیتی
دارای بیشترین عمر خستگی در برج های خنک کننده	 
مقاومت بسیار باال در برابر خوردگی در برج های خنک کنندهای که محیطی پر از کلر دارند	 

معرفی محصول:
شـفت های انتقـال تـوان کامپوزیتـی را می تـوان نمونـه  خوبـی از جایگزیـن یـک مـاده ی فلـزی 
همسـانگرد موجـود بـا مـواد کامپوزیتـی پیشـرفته در نظـر گرفـت. ایـن شـفت ها را معمـواًل از 
لوله هـای تـو خالـی یـا تـو ُپـر فـوالدی یا آلومینیومی می سـازند؛ با این  حـال می توان با بـه کارگیری 
نـوع کامپوزیتـی ایـن شـفت ها، از برتری هایـی چـون مودهـای واماندگـی ایمن تـر، ویژگی هـای 
مکانیکـی بهتـر و مقاومـت باالتـر بـه خوردگـی در یـک وزن کمتـر برخـوردار شـد. مجمـوع اتصـاالت 
بـرج خنک کننـده سـاخت شـرکت، وزنـی کمتـر از 45 کیلوگـرم دارنـد کـه در ایـن صـورت کارگـران بـه 
راحتـی می تواننـد آن را حمـل کننـد. عـالوه بـر آن، یک طـول بحرانی برای شـفت های فلزی تعریف 
می شـود کـه بـه ایـن ترتیـب اسـتفاده از شـفت های یـک تکـه را در کاربرد هـای صنعتـی ماننـد 

اسـتفاده در برج هـای خنک کننـده محـدود می کنـد.

مزایای رقابتی:

www.tavanmehvar.ir

سال تاسیس:
۱3۹۰

ایزو 9001 	 
ایزو 29001	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی

شرکت پیشرو کامپوزیت آتیه پارس  

مخازن تحت فشار کامپوزیتی برپایه اپوکسی
با تحمل فشار بیشتر از 300 بار )تولید مخازن تحت فشار کامپوزیتی(

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

نگهـداری گاز هایـی ماننـد هلیـم و نیتـروژن و هـوای فشـرده و همچنین کپسـول گاز سـی ان جی 
اتومبیل هـا

کیفیت باال در کنار اخذ مجوز های بین المللی

مخازن کامپوزیتی نوع سوم و چهارم از یک الینر فلزی یا پلیمری و الیاف رشته پیچی شده به 
دور این الینر تشکیل شده اند. الینر نقش الیه آب بند را در این مخازن ایفا می کند و بار مکانیکی 
اعمال شده بر اثر فشار داخلی سیال را الیاف رشته پیچی شده کربن یا شیشه به همراه رزین 
این الینر ها معموال بین 2 تا 3/5 میلی متر می باشد که می تواند  تحمل می کنند. ضخامت 
آلومینیومی، استیل تیتانیوم و یا پلیمری باشد. الیاف مورد استفاده؛ الیاف کربن و رزین مورد 
استفاده؛ معموال اپوکسی می باشد. طراحی مخازن برای فشار های باالی 300 بار می باشد و در 

فشاری معادل یک و نیم برابر فشار کاری تست می شوند.

معرفی محصول:
مخـزن تحـت فشـار کامپوزیتـی ظرفـی اسـت کـه سـیاالت بـا فشـار بـاال در آن نگهـداری می شـوند. 
بـه علـت نیـاز صنایـع هوا فضـا بـه سـبک بودن و کاهش وزن سـازه ای کـه به فضا پرتاب می شـود، 
ایـن مخـازن بـه صـورت کامپوزیتـی سـاخته می شـوند تا در عین سـبک بـودن، تحمل فشـار باالی 

سـیال را نیز داشـته باشـند.

مزایای رقابتی:

www.pishrocomposite.com

سال تاسیس:
۱3۸۹

عملکرد محصول طی تست های ذکر شده در استاندارد ISO 11439 قابل ارزیابی می باشد. 
مهم ترین تست های این محصول تست فشار داخلی و تست خستگی می باشد. تأییدیه 

بین المللی از آزمایشگاه AREONAVY کشور آمریکا اخذ شده است.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۲۰۲۲۰3

فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی

شرکت پیشرو کامپوزیت آتیه پارس  

شفت کامپوزیتی الیاف کربن
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پتروشـیمی،  همچـون  صنایعـی  کربـن،  الیـاف  شـفت های  درایـو  اصلـی  مصرف کننـدگان 
و  خنک کننـده  برج هـای  در   … و  پاالیشـگاه ها  سـیمان،  و  آهـن  ذوب  و  فـوالد  مجتمع هـای 

هسـتند. دوار  تجهیـزات 

سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری و نوع عملکرد

این شفت ها توسط فرآیند پیچش الیاف یا فیالمنت وایندینگ ساخته می شوند. آنالیز تنش 
با نرم افزار هایی مانند انسیس و اباکوس انجام می شود. کوپلینگ دیسکی فنری هم متناسب 
با شرایط محور طراحی و ساخته می شود. سپس باالنس به صورت دینامیک انجام شده و 

بسته بندی ها بصورت لوله های اسپیرال برای باالنس ماندن شفت استفاده می شود.

معرفی محصول:
شـفت های الیـاف کربـن میـل گاردان هـای انتقـال نیـرو هسـتند کـه مشـخصاتی ماننـد وزن کـم، 
خوردگـی کمتـر، کاهـش ارتعاشـات سیسـتم، نصـب آسـان )بـه دلیـل کـم بـودن وزن(، کـم بـودن 
ضریـب انبسـاط حرارتـی و مقاومـت بـه خوردگـی داشـته و  بـه سـرعت در حـال جایگزینی بـا انواع 

مزایای رقابتی:میله هـای فـوالدی هسـتند.

www.pishrocomposite.com

سال تاسیس:
۱3۸۹

اندازه گیـری تنـش بیشـینه، خـواص کششـی الیـاف، ویسـکوزیته رزیـن، باالنـس دینامیـک 
دسـتگاه دوار و خـواص مکانیکـی و عملکـردی محصـول نهایـی از آزمون هـای مهـم ایـن 

محصـول هسـتند.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۲۰4۲۰5

فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی

شرکت آوا یکتا سامانه نوین  

مقاطع کامپوزیتی توخالی ساخته شده با الیاف کربن
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنایـع نظامـی، تجهیزات پزشـکی، خودروها و موتورهای برقی 

طراحی بر اساس نیاز مشتری

مقاطع کامپوزیتی با استفاده از پریپرگ الیاف کربن و اپوکسی ساخته می شوند. 	 
سـاخت قطعـات نیـز بـه روش قالب گیـری فشـاری تحـت خأل انجـام می شـود و طراحی قالب 	 

نقـش زیـادی در سـاخت قطعـات دارای شـل هندسـی پیچیده با دقت بـاال دارد.
معرفی محصول:

به طـور کلـی حـوزه کاربـردی فنـاوری تولیـد مقاطـع کربنـی اعـم از قطعـات توخالی و تو پر بسـته به 
هندسـه قطعـه و شـرایط کاری آن را می تـوان در سـه گـروه تجهیـزات پزشـکی، صنایـع هوافضـا و 
خودروهـای اسـپرت و برقـی دسـته بندی کـرد. در سـال های اخیـر اسـتفاده از تکنولـوژی کامپوزیـت 
از جملـه صندلـی  توانبخشـی  از تجهیـزات پزشـکی و  قابـل توجهـی  کربـن در سـاخت بخـش 
چـرخ دار، عصـا و نگهدارنـده و محافظت کننـده سـر و گـردن بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. 
نسـبت اسـتحکام بـه وزن بـاال، مقاومـت در برابـر خوردگـی، فرکانـس طبیعـی بـاال و عمـر مناسـب 
در برابـر پدیـده خسـتگی از جملـه مـواردی اسـت کـه اسـتفاده از کامپوزیـت  کربنـی را در تجهیـزات 
پزشـکی جـذاب کـرده اسـت. در صنایـع نظامـی، برای سـاخت قطعات بـه کار رفتـه در هواپیماهای 
بـدون سرنشـین ماننـد انـواع ملخ هـای مولتـی روتـور از ایـن سـاختار اسـتفاده می کننـد. در زمینـه 
خودروهـای برقـی، هیبریـد و سوپراسـپرت، بـرای سـبک کردن وزن، شـرکت های بزرگ خودروسـازی 
بـه دنبـال جایگزین کـردن فنـاوری کامپوزیـت در بخش هایـی از شاسـی، بدنـه و دیگـر قطعـات 

خودرو هسـتند.

مزایای رقابتی:

www.avita-med.com

سال تاسیس:
۱3۹6



پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری

۲۰6۲۰۷

فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: مخازن، لوله ها و سایر اتصاالت کامپوزیتی

شرکت آتی کامپوزیت ایرانیان  

مخازن کامپوزیتی استوانه ای شلک
مشتمل بر رزین اپوکسی و الیاف کربن

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در صنایـع نظامـی، هـوا فضا، نفت و گاز و... 

در ایـن محصـوالت چیدمـان الیه هـا، تعـداد الیه هـا، آرایـش الیـاف و میـزان الیـاف بـه کار رفتـه 
خـواص نهایـی محصـول را مشـخص می نمایـد. ایـن مخـازن در فشـاری کاری بـاالی 300 بـار 

می شـوند. اسـتفاده 
مشخصات کلی محصول به صورت زیر است:

معرفی محصول:
مخـزن کامپوزیتـی جهـت ذخیـره، انتقـال و یـا انجـام فرآیند    هـای صنعتـی و نظامـی اسـتفاده 
آلومینیـوم،  از متریال هـای مختلفـی )بتـن، آجـر، فـوالد، اسـتیل،  می شـوند. در تولیـد مخـزن 
پلی اتیلـن و ...( اسـتفاده می شـود کـه هـر کـدام قابلیـت مکانیکی و شـیمیایی منحصر بـه خود را 
دارنـد، امـا می تـوان بـر ایـن ادعـا بود کـه مخـزن کامپوزیتی تولید شـده از کامپوزیت هـای پلیمری 
)FRP( می توانـد اکثـر قابلیت هـای مکانیکـی و شـیمیایی را پوشـش دهـد. برخـی مشـکالتی کـه 
مخـازن فلـزی، بتنـی و ... در صنایـع بوجود می آوردند شـامل خوردگی نسـبت به مواد شـیمیایی، 
اسـیدی و رطوبت، وزن باال که هزینه حمل و نصب را به شـدت باال می برد، به وجود آمدن لجن 
و جلبـک در مخـازن آب و ... منجـر بـه ارائـه راه حـل اسـتفاده از مخـازن FRP شـده اسـت. عمـر 
مفیـد بـاالی 50 سـال، مقاومـت در برابـر خوردگـی، قابلیـت تولید بصـورت مقاوم در برابـر رطوبت، 
مقـاوم در برابـر اشـعه مـاوراء بنفـش، سـبک بـودن بخشـی از مزایای مخازن کامپوزیتی نسـبت به 

مخـازن فلزی اسـت.

www.aticomposite.ir

سال تاسیس:
۱3۹۱

4900 مگاپاسکالاستحکام کششی

230 گیگاپاسکال مدول کششی

1.۸ گرم بر سانتی متر مکعبچگالی

0.5 تا 150 لیترحجم
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فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: ورق ها و عایق های کامپوزیتی

شرکت مهندسین شیمیایی و رنگ سازی نیلی فام ری  

پوشش عایق گرمایی-صوتی پایه آب )نیلیفون(

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

از ایـن محصـول به عنـوان عایـق حرارتـی صوتـی، بـر روی الیه هـای فلـزی نـازک در خودرو هـای 
ریلی و واگن ها اسـتفاده می شـود و از آن جایی که دارای چگالی خشـک GR/CC 1/2 هسـتند، 

می تواننـد در صنایـع خودرویـی و هواپیمایـی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد.

ایـن محصـول بـا آب قابـل رقیق سـازی اسـت، بوی مالیمی دارد و درصد جامـد حدود 41 درصد، 
در حدود 9 سـاعت در دمای 40 درجه ی سلسـیوس خشـک می شـود.

ایـن محصـول حـاوی اجزایـی ماننـد رزیـن اکریلیـک پایـه آب، انـواع افزودنی هـای پراکنشـیار، 
تر کننـده و ضـد کـف، فیلـر کربنـات کلسـیم بـا گریـد خـاص، پرلیـت، و مقادیـر کمی گرافن اکسـاید 

اسـت و مقـدار ایـن جـزء بسـیار بـر روی عملکرد هـای عایـق حرارتـی و صوتـی تأثیرگـذار اسـت.

معرفی محصول:
محصـول مـورد بررسـی، یـک پوشـش پایـه  آب بـا ویژگی هـای خـاص اسـت کـه می توانـد بـه روش 
اسـپری و بـا ضخامـت بـاال بـر روی سـطوح مختلـف اعمـال شـود. ایـن پوشـش بـر روی سـطوح 
فوالدی، فوالد ضدزنگ و آلومینیوم آندایز شـده قابل اعمال اسـت. سـطوح دیگر نظیر فوالد های 
غیر گالوانیزه و همچنین سـطوح آلومینیومی خام را باید قبل از اعمال پوشـش با یک الیه آسـتر 
مناسـب پوشـش داد. پـس از خشـک شـدن، ایـن پوشـش در برابـر رطوبـت و آب مقـاوم و عایـق 
اسـت. قابلیـت اشـتعال پذیری آن بسـیار کـم اسـت و می توانـد بـه عنوان یک عایق صوتی، شـدت 
سـر و صـدا را تـا یـک هشـتم کاهـش دهـد. همچنیـن ایـن محصـول به عنـوان یک عایـق حرارتی 
هـم مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و می توانـد نسـبت بـه نمونـه پوشـش های متـداول، اختـالف 
دمـای حـدود 10 درجـه را فراهـم آورد. ایـن محصول دارای ویسـکوزیته ی 12000 سـانتی پواز اسـت 

و می توانـد بـه روش هـای اسـپری بـا هـوای اتمیـزه و یـا ایرلـس نیز اعمـال گردد.

www.nilifam.com

سال تاسیس:
۱3۸۱

ماندگاری و استحکام باال

مزایای رقابتی:

ویژگی های عایق صوتی این محصول مطابق با استانداردهای DIN 53440 سنجیده می شود.
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
استرالیا
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فصل سوم |  کامپوزیت های پلیمری 
بخش: ورق ها و عایق های کامپوزیتی

شرکت رهیاب صنعت البرز  

صفحه و ورق مشبک ژیوگرید از پلی استر

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مسـلح کردن خاک نظیر زیرسـازی خیابان و جاده و یا اسـتخر و... .

از مقاومـت در برابـر آب، مقاومـت در برابـر خوردگـی،  ایـن ورق هـا عبارتنـد  خـواص برجسـته 
مقاومـت در برابـر سـایش، مقاومـت در برابـر دمـای پایین، غیر سـمی بودن، عمر مفید بـاال و... .

الزم بذکر است این ورق می تواند جایگزین بتن و آرماتور در عملیات ساختمانی گردد.
معرفی محصول:

ایـن محصـول از بسـتر پلی اتیلـن )LDPE & LLDPE( و الیـاف پلی اسـتر بـا Tenacity باال تشـکیل 
شـده اسـت. عملیـات تولیـد ایـن محصـول بـه ایـن شـل اسـت کـه الیـاف پلی اسـتر در کلگـی 
موجـود در سـر اکسـترودر بـه سیسـتم اضافـه می شـود و در بسـتر پلی اتیلـن قرار می گیـرد. در انتها 
عملیات آجدار کردن انجام می شـود. تسـمه های حاصل در این بخش دارای عرض 3 سـانتی متر 
می باشـند. بـا قـرار دادن تسـمه ها در کنـار یکدیگـر عـرض تسـمه بـه 7/5 سـانتی متر افزایـش 
می یابـد. سـپس تسـمه های دیگـری به صـورت عمـود بر تسـمه های موجـود روی آن قـرار می گیرند 

و شـبکه ژئوگریـد را تشـکیل می دهنـد.

www.rsgrid.com

سال تاسیس:
۱3۸۷

قیمت تمام شده پایین

مزایای رقابتی:

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی: 
اردن
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خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری تهران در ایران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+9۸( 912 444 995۸ / )+9۸( 21 910 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: 9611 706 912 )9۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•         شناسایی فرصت های صادراتی

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران

خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+254( 111 606 اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 )9۸+(  داخلی 160  910 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 



خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره 409

اطالعات تماس: 92 123 062 1۸2 )۸6+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: 4422 ۸61 935 )9۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد 4

اطالعات تماس:  1631 123 903 )7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 93 62 617 912 )9۸+( | 15 537 ۸60 21 )9۸+( داخلی 309

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا 66

اطالعات تماس:  45۸9 505 533 )90+(: واتس اپ / 4144 2401 21 )90+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 )9۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•         تسهیل صادرات

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3933 693 91۸ )9۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 6310 21 )9۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه   دمشق

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  0366 567 774 )964+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 5009 124 939 )9۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






