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manufacturer of U-PVC stabilizer with
participation & Under the license of 
the bearlocher Co.
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TO PLASTICS
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پیـام مـدیـریـت

                                                                                                                              با سپاس
                                                                                                                          مجتبی اشـتری 
رییس هیئت مدیره شرکت همپار

تاریخچــه صنعــت پــی وی ســی در ایــران از اواخــر دهــه ٤٠ خورشــیدی و بــا 
اســتقرار ١٢ واحــد صنعتــی تولیــد لولــه و اتصــاالت آغــاز گردیــد کــه برخــی از 

آنهــا هــم اکنــون فعال هســتند.
ــان  ــه در آن زم ــی وی ســی ک ــه ٦٠، عرضــه پ ــی ده ــای ابتدای در ســال ه
توســط پتروشـــیمی آبــادان بــا مشـــارکت BF Goodrich تولیــد میگردیــد 
ــی  ــذ نمایندگ ــا اخ ــب ب ــن رو، اینجان ــود. از ای ــازار نب ــاز ب ــوی کل نی جوابگ
شــرکت AECI آفریقــای جنوبــی و واردات ســالیانه ٢٥٫٠٠٠ تــن پــی وی ســی 

نیــاز عمــده ایــن صنعــت را تامیــن نمــودم.
همزمــان بــا توســعه صنعــت پــی وی ســی، اســتابیالیزرها نیــز بــه عنــوان 
ــرکت  ــد ش ــرا تولی ــه اکث ــد ک ــران وارد گردی ــازار ای ــه ب ــروری ب ــی ض افزودن
ــا توجــه  ــز ب ــد. شــرکت برلوخــر آلمــان نی ــی بودن هــای انگلیســی و آلمان
بــه فعالیــت و تجربــه اینجانــب در حــوزه پــی وی ســی، اظهــار عالقــه بــه 
همــکاری مشــترک نمودنــد کــه در ایــن راســتا نمایندگــی شــرکت برلوخــر 

ــه شــرکت اینجانــب واگــذار گردیــد.  ــران ب آلمــان در ای

در ایــن قــرارداد پیــش بینــی گردیــده بــود کــه بعــد از ١٠ ســال فعالیــت ایــن نمایندگــی،  همــکاری در زمینــه تولیــد 
اســتابیالیزر هــا در ایــران بــا ســرمایه گــذاری مشــترک و تحــت لیســانس برلوخــر آلمــان انجــام گیــرد. ایــن پــروژه 
بــه دلیــل تحــوالت کشــور بــه تعویــق افتــاد ولــی در ایــن مــدت، شــرکت توانســت بــا گســترش نمایندگــی مذکــور 
در ســایر کشــور هــا نظیــر امــارات، قطــر، بحریــن، عمــان، عربســتان ســعودی و پاکســتان اطالعــات جامعــی از بــازار 

کشــور هــای مذکــور بدســت آورد و رضایــت کامــل برلوخــر آلمــان نیــز بــرآورده شــود.
خوشــبختانه، بــا گســترش ایــن صنعــت و افزایــش ظرفیــت تولیــد پــی وی ســی بــا احــداث واحــد هــای جدیــد 
پتروشــیمی کــه امــکان صــادرات را نیــز فراهــم آورد، نیــاز بــه تولیــد اســتابیالیزر در داخــل، بیــش از پیــش احســاس 
گردیــد. از ایــن رو، در اوایــل دهــه ٨٠ خورشــیدی، بــا ســرمایه گــذاری برلوخــر آلمــان در شــرکت همپــار بــه میــزان 
٤٠٪ از ســهام کــه شــامل انتقــال دانــش فنــی روز و سیســتم هــای تولیــد میگردیــد، تولیــد خــود در زمینــه  انــواع 
اســتابیالیزر هــای پایــه ســرب، کلســیم- زینــک و ... آغــاز نمــود و امــروزه نیــز بــا ظرفیــت ١٨ هــزار تــن در ســال و 
بهــره گیــری از آزمایشــگاه مــدرن خــود بــا داشــتن گواهــی ISO 17025، مــی توانــد نیــاز بــازار ایــران را تامیــن و بــه 

واردات ایــن محصــول پایــان دهــد.
در حــال حاضــر همپــار، بــا توســعه مســتمر محصــوالت خــود، مشــتریان خــود را در رســیدن بــه کیفیــت مطلــوب و 
ایجــاد صرفــه جویــی هــای اقتصــادی از طریــق ارائــه آخریــن فرموالســیون هــای تولیــد محصــوالت پــی وی ســی 
در اروپــا و تنظیــم خطــوط تولیــد متناســب بــا نیــاز مشــتری، یــاری میرســاند. ایــن فرموالســیون هــا بــه صــورت 

انحصــاری و بــرای هــر مشــتری بــا توجــه بــه نیازهــای خــاص آنهــا طراحــی میگــردد.
میــزان مصــرف پلیمــر هــا در جهــان بــه عنــوان یــک شــاخص توســعه یافتگــی کشــورهای مختلــف رو بــه افزایــش 
اســت. بــه طــور مثــال در ترکیــه بــا جمعیــت مشــابه ایــران، میــزان مصــرف پــی وی ســی حــدود ٦٥٠ هــزار تــن در 
ســال و در آلمــان حــدود ١٥٩٤ هــزار تــن در ســال مــی باشــد. در حالــی کــه در ایــران ایــن عــدد کمتــر از ٤٠٠ هــزار تــن 
در ســال اســت. البتــه ایــن مقایســه، نویــد بخــش آن اســت کــه در آینــده و در شــرایط مطلــوب، رشــد حداقــل ٣ 

برابــری بــرای کشــورمان در کوتــاه تریــن مــدت پیــش بینــی میگــردد.
تاکنــون توســعه مصــرف پــی وی ســی در ایــران عمدتــا در رشــته هایــی نظیــر لولــه و اتصــاالت، پروفیــل پنجــره، 
دیــوار پــوش، کابــل و ورق بــوده اســت و هنــوز در بســیاری از زمینــه هــا از جملــه قطعــات خــودرو، ورق هــای خــاص 

صنعتــی و دکوراســیون هــای ســاختمانی، توســعه نیافتــه اســت.
بــا امیــد بــه افزایــش تولیــد و مصــرف محصــوالت پلیمــری در کشــور و تولیــد داخلــی مــواد اولیه مــورد نیــاز و قطع 

واردات آنهــا، گامــی ارزشــمند در شــکوفایی اقتصــادی ایران داشــته باشــیم.
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شــرکت همپــار پــس از ســال هــا فعالیــت تجــاری بــه 
عنــوان نمایندگــی برلوخــر آلمان، در ســال ١٣٨٣ ســایت 
تولیــد اســتابیالیزر (پایدارکننــده حرارتــی) صنعــت پــی 
ــا مشــارکت و تحــت لیســانس شــرکت  وی ســی را ب
برلوخــر آلمــان راه انــدازی نمود.ایــن شــرکت با اســتفاده 
ــرل الکترونیــک  ــوژی روز و سیســتم هــای کنت از تکنول
ــالیانه ١٨٫٠٠٠  ــت س ــا ظرفی ــت ب ــته اس ــد، توانس تولی
تــن انــواع اســتابیالیزر PVC بــر پایــه ســرب، کلســیم-
زینــک، قلــع و اســتابیالیزرهای ارگانیــک (OBS) و 
همچنیــن تولیــد افزودنــی هــای صنعــت پتروشــیمی 
ــا  ــق ب ــی مطاب ــا کیفیت ــزی) را ب ــتئارات فل ــد اس (مانن

ــد. ــد و عرضــه نمای اســتانداردهای جهانــی تولی

گــروه شــرکت هــای برلوخــر بــا کارخانــه هــای تولیــدی 
در کشــورهای آلمــان، ایتالیــا، فرانســه، بریتانیــا، آمریکا، 
ــی،  ــره جنوب ــه، ک ــران، ترکی ــزی، ای ــد، مال ــن، هن چی
برزیــل، پــرو و آرژانتیــن و نیــز شــبکه گســتره فــروش 
در بیــش از ٨٠ کشــور جهــان، شــریکی قدرتمنــد بــرای 

همپــار محســوب مــی گــردد.
بخــش تحقیــق و توســعه همپــار بــه پشــتوانه دانــش 
فنــی ایــن مجموعــه کــه بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد 
ــه  ــد، ب ــی باش ــان م ــتابیالیزر در جه ــواع اس ــده ان کنن
طــور مــداوم ســطح کیفــی و عملکــردی محصــوالت را 
ــاء  ــان، ارتق ــا آخریــن اســتانداردهای روز جه ــق ب مطاب

مــی بخشــد.

 معرفـی شـرکت همـپار 

www.hampar.com

مـا به پالســـتیـک
شـخصیت میدهیم



After years of commercial activity as the agent 
of Baerlocher - Germany in Iran and Middle East, 
the site for production of stabilizers for the PVC 
industries, HAMPAR Company has launched in 
partnership with and under the license of Baerlocher 
Germany.
The production, with Baerlocher modern technology 
and applying electronic production control systems, 
has managed to produce various types of PVC 
stabilizers on base of lead, calcium-zinc, tin and 
Organic Based Stabilizers (OBS) with a capacity 
of 18,000 tons per year, in addition the production 
of metallic soaps for the petrochemical industry.
Baerlocher Group, has production plants in Germany, 
Italy, France, United Kingdom, the United States, 
China, India, Malaysia, Iran, Turkey, South Korea, 
Brazil, Peru and Argentina and in addition to a 
sales network in more than 80 countries worldwide.
Hampar R&D department under the technical 
knowledge and the license of Baerlocher group 
continuously improves the level of quality and 
performance of products in accordance with
up-to-date standards.

Introduction of HAMPAR Company

WE ADD CHARACTER 
TO PLASTICS
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 ISO  گواهـینامـه هـایISO Certificates

ISO 14001: 2015
Environmental standard

OHSAS 18001: 2007
Occupational Health & Safety 
Standard 

ISO 9001: 2015
Quality Management Standard

ISO 17025
The standard laboratory is

 گواهــینامه بین المللــی:

 - ISO 9001  استاندارد مدیریت کیفیت
- ISO 1400  اسـتاندارد محیط زیسـت 
- OHSAS 18001  اسـتانـدارد ایـمـنی

 ISO/IEC 17025  -
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چشم انداز شـرکت همـپار 

Vision HAMPAR is improving its products 
consistently with the latest quality and 
environmental standards By focusing
following issues:
- Raw materials quality from Baerlocher’s 
vendor list.
- Modernizing the production control 
systems, in addition to development and 
expansion of office automation in order to 
minimize human errors
- Avoiding lead-based products, in line with 
REACH the universal program, in addition 
to delivering products compatible with the
environment, such as Calcium-Zinc, in
addition to OBS and organic stabilizers
- Increasing the level of safety and sanitation 
of the human resources
- On-going and sustainable improvement 
in products, consistent according to the 
needs of clients

ــزون  ــعه روز اف ــا توس ــگام ب ــار هم ــرکت همپ ش
نیازمنــدی هــای صنعــت پالســتیک و بــه ویــژه 
ــوالت  ــعه محص ــه توس ــزم ب ــود را مل PVC، خ
خــود منطبــق  بــا آخریــن اســتاندارد هــای کیفی 
ــن راســتا،  ــد. در ای و زیســت محیطــی مــی دان
ــرار داده  ــود ق ــرلوحه کاری خ ــر را س ــداف زی اه

اســت:
- مــواد اولیــه تولیــد شــده توســط شــرکت 
ــر  ــط برلوخ ــه توس ــی ک ــرکت های ــر و ش برلوخ

ــت ــده اس ــه ش توصی
ــد  ــرل تولی ــه روز نمــودن سیســتم هــای کنت - ب
و توســعه اتوماســیون اداری جهــت بــه حداقــل 

رســاندن خطاهــای انســانی
ــر پایــه ســرب  - فاصلــه گرفتــن از محصــوالت ب
ــه  ــی REACH و ارائ ــه جهان ــا برنام ــگام ب هم
ــر  ــط زیســت نظی ــا محی ــازگار ب محصــوالت س
ــا  ــتابیالیزرهای OBS ی ــز اس ــیم-زینک و نی کلس

ــک ارگانی
ــع  ــتی مناب ــی و بهداش ــطح ایمن ــش س - افزای

ــانی انس
- ارتقــاء مســتمر و پایــدار محصــوالت متناســب 

بــا نیازهــای مشــتریان
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Hampar production of
different types of 
pvc stabilizers

WE ADD CHARACTER 
TO PLASTICS

www.hampar.com
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www.hampar.com

Activities of the Hampar are
in line with the requirements of
biocompatible activities.
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- صنایع پتروشیمی
UPVC پروفیل در و پنجره -

UPVC لوله و اتصاالت -
- روکش و عایق سیم و کابل 

- ورق های فومیزه

- پانل و دیوارپوش
- کفپوش و محصوالت کلندرینگ

- چوب پالستیک
- شیلنگ و زیره کفش

صنایــع مصــرف کنندگان 
همـــپار محصــــوالت 
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Applications

- Petrochemical industries
- UPVC doors and windows profiles 
- UPVC pipes and fittings
- Cable sheathing and insulation 

- Foamed sheets
- Wall covering and panels
- Floor covering and calendering products
- Wood plastics
- Hoses and shoe soles

www.hampar.com

WE ADD CHARACTER 
TO PLASTICS
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ــوان  ــه عن ــی و ب ــش اساس ــتابیالیزر نق ــان اس ــن می در ای
تأمیــن کننــده پایــداری حرارتــی مناســب، در زمــان تولیــد 

محصــول نهایــی، ایفــا مــی کنــد.

مکانیســم اثــر اســتابیالیزر در تأمیــن پایــداری حرارتــی بــه 
روش هــای زیــر مــی توانــد باشــد:

- خنثی کردن گاز HCl آزاد شده از ساختار پلیمری پی وی سی 
- جلوگیــری از تشــکیل پیوندهــای دوگانــه کربــن- کربــن در 
ســاختار پلیمــری. ایجــاد پیوندهــای دوگانــه باعــث تغییــر 
رنــگ اولیــه پــی وی ســی بــه ســمت زرد شــدن و در نهایــت 

ســوختن کامــل مــی شــود.
- جایگزینــی با کلر ناپایدار روی ســاختار پلیمری پی وی ســی 

- جلوگیری از اکسید شدن

ترکیبات شیمیایی متعددی می تواند ساختار یک استابیالیزر
One-Pack را تشکیل دهد، به طـوری که هر کدام، با یک یا

چند مکانیسم یاد شده به ایجاد پایداری حرارتی مناسب کمک 
می کند. اما به طور کلـی، اســتابیالیــزرها را به دسـته های زیر

می توان تقسیم بندی کرد:

-  استابیالیزر بر پایه ترکیبات سرب
- استابیالیزر بر پایه ترکیبات قلع

-  اســتابیالیزر بــر پایه ترکیبات کلســیم-زینک و منیزیم-آلومینیوم-   
  زینک و باریم-زینک  و ...

(OBS ارگانیک یــا) اســتابیالیزرهای عــاری از فلــزات ســنگین -

شــرکت هـــمپار اســتابیالیزر هــای خــود را بــا برنــد 
"Baeropan"و همچنیــن افزودنــی هــای صنعــت پتروشــیمی 
ــای   ــا برنده ــک ب ــتئارات زین ــیم و اس ــتئارات کلس ــد اس مانن

Ceasit و Zincum ارائــه مــی گــردد.

محصـوالت شــرکت همــپار

PVC نقــش اســتابیالیزر بــه عنوان یــک افزودنــی به پلیمــر

کامپاند پی وی سی ترکیبی از اجزای زیر میتواند باشد:
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آزمایشـگاه همــپار

Test Method 
Static heat stability (DHC) Instrumental

Static heat stability (Congored) Instrumental

Dynamic heat stability Instrumental

Color Hold Instrumental

fusion behavior Instrumental

Color Measurement Instrumental

Particle size Instrumental

Melting point Instrumental

Test Method 
Metal Content Classical

Iodine value Classical

Acid value Classical

FFA % Classical

Visible Contamination Classical

Acid acetic insoluble Classical

Volatile Content Classical

Bulk density Classical

Specific Gravity Classical

آزمون های قابل انجام در آزمایشـگاه همـپار:

آزمایشــگاه همپــار بــا دارا بــودن گواهینامه بیــن المللی ISO/IEC 17025 خدمــات زیر را به  مجموعه همپــار ارائه می کند:

- آنالیز فیزیکی و شیمیایی کامل مواد اولیه مصرفی و صدور مجوز مصرف در فرایند تولید
- آزمون های  R & D جهت توسعه محصوالت جدید و نوآورانه در این صنعت 

- آزمون های کنترل کیفیت محصول تولید شده و صدور نتایج آزمون برای نیاز های خاص مشتریان
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THE ENVIRONMENTTHE ENVIRONMENT
Activities of the Hampar company
are in line with the requirements of
biocompatible activities.

www.hampar.com

* REACH همــان Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals مــی باشــد کــه از ســال ٢٠٠٧ بــه اجــرا درآمــده اســت. ایــن 
قانــون تحــت نظــر آژانــس مــواد شــیمیایی اروپــا(ECHA)  بــه اجــرا در میآیــد. 

محـیط زیسـت

بــه عنــوان یــک جامعــه کوچــک انســانی، شــرکت همپــار 
خــود را بخشــی از زنجیــره بــزرگ طبیعــت انگاشــته و خــود 
را ملــزم بــه رعایــت اســتانداردها و ملزومــات محیط زیســتی 
ــط زیســت، کاهــش  ــا محی ــازگار ب ــعه س ــد. توس ــی دان م
اثــرات مخــرب تولیــد بــر محیــط زیســت، افزایــش تولیــد 
ــوزش  ــانی و آم ــالع رس ــازگار، اط ــت س ــوالت زیس محص
ــه  ــه دغدغــه هــای محیــط زیســت از جمل پرســنل در زمین
ــا  ــق ب ــتای تطاب ــار در راس ــه همپ ــای مجموع ــت ه فعالی
ملزومــات فعالیــت زیســت ســازگار بــه حســاب مــی آینــد.
 شــرکت برلوخــر، بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان 
تولیدکننــدگان  اصلــی  عضــو  و  جهــان  در  اســتابیالیزر 
اســتابیالیزر اروپــا(ESPA)، از پیشــتازان اجرایــی کــردن آییــن 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــه REACH در اروپ نام
شــرکت برلوخــر تولیــد محصــوالت حــاوی ترکیبــات ســرب را 
بــه مــرور محــدود و تــا انتهــای ســال ٢٠١٥ بــه طــور کامــل 
متوقــف کــرده اســت. شــرکت همپــار نیــز جهــت فعالیــت 
ــا محیــط زیســت و حفــظ ســالمت انســان هــا  ســازگار ب

وظیفــه خــود مــی دانــد کــه اطــالع رســانی در ایــن زمینــه 
ــه  ــه اتحادی ــن نام ــن آیی ــا ای ــگام ب ــد و هم ــام ده را انج
اروپــا، تولیــدات بــر پایــه ســرب را محــدود کنــد. توســعه و 
فراگیــر کــردن اســتابیالیزرهای بــر پایــه کلســیم-روی از دیگر 
فعالیــت هــای همپــار در ایــن زمینــه محســوب مــی گــردد. 
ایــن محصــوالت بــدون هیچگونــه نگرانــی هــای بهداشــتی 
و زیســت محیطــی، مــی توانند نســبت بــه اســتابیالیزرهای 

ســرب، عملکــرد و کیفیــت مشــابهی را داشــته باشــند.

ــا مــی  ــه اروپ * REACH یکــی از آییــن نامــه هــای اتحادی
ــواد  ــتفاده از م ــرات اس ــدف کاهــش خط ــا ه ــه ب ــد ک باش
شــیمیایی و حفــظ ســالمت و بهداشــت جامعــه بشــری و 
محیــط یســت در مقابــل ایــن مــواد تدویــن گردیده اســت. 
ــع  ــن صنای ــت در بی ــش رقاب ــه افزای ــداف آن ب ــر اه از دیگ
تولیدکننــده مــواد مختلــف شــیمیایی و همچنیــن کاهــش 
آزمــون هــای مختلــف بــر روی حیوانــات بــرای بررســی اثــر 

ایــن مــواد، اشــاره نمــود.
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ــب  ــه مشــتریان در قال ــار ب ــی همپ ــات فن خدم
ــه میگــردد: ــر ارائ هــای زی

- راه انــدازی خطــوط تولیــد و ارائــه فرموالســیون   
  تولیــد متناســب بــا نیازهــای خاص مشــتریان
- مشــاوره و بازدیــد حضــوری بــرای رفــع نقایص

  سیستم تولید مشتریان
- خدمــات مــورد نیــاز آزمایشــگاهی متناســب با 

  نیازهای مشتریان

در ایــن خصــوص، بخــش فنــی همپــار، نیازهای 
مشــتریان را بــه دقــت رصد نمــوده و بــا همکاری 
ــق و توســعه شــرکت  و پشــتوانه بخــش تحقی
برلوخــر آلمــان و آزمایشــگاه مجهز خــود، بهترین 
راه حــل هــا را بــه مشــتریان ارائــه مــی نمایــد.

خدمات فنی به مشتریان

Mohammad Pirkandi
Installation,Technical specialist
in the production of profiles
team R&D

محمــد پیـر کنــدی
نصب و راه اندازی متخصص فنی تولید

Dr.Micheal Schiller
Head of Research and 
Development

دکتر مایـکل شــیلـر
رئیس تحـقیق و توسـعــه

Mohammad Kamali
Manager of Research and 
Development

محمــدکمـالـــی
مـدیر تحـقیق و توسـعــه

HAMPAR's technical services, to clients, 
are provided in the following framework:
- Launching production lines and providing 
production formulation consistent with 
the specific needs of the clients
- Consultation and in-person inspection 
for the purpose of removing faults with 
the production system of the clients
- Laboratory-related services consistent 
with the needs of the clients
For this purpose, the technical department 
of HAMPAR accurately assesses and 
identifies the clients' requirements, and 
with the support and collaboration of the 
research & development department of 
Baerlocher, and our modern well-equipped 
laboratories, which provides the best 
solutions according to client requirements. 

Technical Services 

www.hampar.com

WE ADD CHARACTER 
TO PLASTICS
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Mojtaba Ashtari Chairman of the Board
Rainer Grasmueck Member of the board 
of directors of the Baerlocher Co.

اعضای هیئت مدیره شرکت همپار 
مجتبی اشتری رییس هیئت مدیره 
راینر گرسموک عضو هیئت مدیره شرکت برلوخر

www.hampar.com

manufacturer of U-PVC stabilizer with
participation & Under the license of 
Baerlocher GmbH

WE ADD CHARACTER 
TO PLASTICS

baerlocher.com



 دفتـر مرکــزی شرکت همپـــار
تهـران، خیابان ولیعصـر، باالتر از جـام جـم
خیابان گلستان (همایون شهنواز)، پالک ٧٣
 تلفکس:  ٣٠٠٠ ٩١٠٠ - ٩٨٢١+

The Head Office of Hampar Co.
No. 73, Golestan Street, above Jaam e Jam,
Vali Asr St., Tehran,Iran.
Telfax:  +9821 - 9100 3000



www.hampar.com 
info@hampar.com

manufacturer of U-PVC stabilizer with
participation & Under the license of 
the baerlocher Co.


