معرفی شــرکت :
مجموعه کـالـر پلیــمر به عنوان یکی از پیشرفته ترین کارخانجات تولیدی و خدماتی کشور در صنعت آمیزه
سازی و تولید مستربچ می باشد که فعالیت خود را در زمینه تولید مستربچ مشکی جهت تولید لوله های پلی
اتیلنی آبرسانی و میکروگرانولها برای مصارف خاص آغاز نمود و با توجه به گسترش روز افزون صنعت
پالستیک و احساس نیاز هرچه بیشتر مستربچ و افزودنیها در این صنعت  ،کارخانه کالر پلیمر با تکیه بر دانش
فنی  ،تجربه و توان علمی متخصصان خود و با بکارگیری مدرنترین ماشین آالت تولیدی تمام اتوماتیک آلمانی ،
استفاده از مرغوبترین مواد اولیه و پیگمنتهای اروپایی و با در اختیار داشتن آزمایشگاهی مجهز و مدرن و
فرموالسیون منحصر به فرد و با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی که همیشه خط مشی مدیران این
مجموعه بوده است  ،اقدام به تولید محصوالت با کیفیتی همچون ؛ مستربچ سفید  ،مشکی  ،رنگی  ،افزودنیها ،
کربنات کلسیم و ...در کلیه پایه های مختلف پلیمری نموده است.

در حال حاضر این مجموعه با ظرفیت تولید سالیانه  5000تن انواع مستربچ و افزودنی و همچنین توانایی
رقابت از نظر کیفی با سایر رقبای داخلی و خارجی خود از جمله برترین و مطمئن ترین تولید کنندگان و تامین
کنندگان انواع مستربچ با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در صنایع مختلف پالستیکی می باشد.

مستربچ سفید ) ( White Masterbatch
مستربچ سفید محصولی است که در آن پودر دی اکسید تیتانیوم ) (TiO2به همراه افزودنیهای دیگر به صورت
بهینه با یکدیگر در یک پایه پلیمری مشخص ادغام گردیده است  ،که این پایه پلیمری به گونهای انتخاب میشود
که با پلیمر اصلی که قرار است مستربچ سفید برای رنگ آمیزی آن مورد استفاده قرار گیرد همخوانی و سازگاری
داشته باشد.
مستربچهای سفید کالر پلیمر  ،به دلیل استفاده از
فرموالسیون خاص و با در نظر گرفتن پارامترهای
مورد نیاز  ،توسط مدرنترین ماشین آالت تولیدی
اروپایی  ،مطابق با استانداردهای روز دنیا و استفاده
از مرغوبترین مواد اولیه تولید می گردد که همین
امر موجب پخش یکنواخت  ،پوشش باال با مقدار
مصرف کم  ،پایداری حرارتی در دمای باال هنگام تولید
 ،براقیت و شکل ظاهری مناسب محصول نهایی
میگردد.
مستربچهای سفید کالر پلیمر  ،با درصدهای مختلف تیتانیوم از  %25تا  %75بر پایه های مختلف پلیمری از قبیل
 LDPE , LLDPE , HDPE , PP , PS , PAجهت صنایع مختلف پالستیکی همچون  :فیلمهای پلی اتیلنی  ،ظروف بسته
بندی  ،ظروف بادی  ،قطعات تزریقی  ،لوله های آب آشامیدنی  ،مخازن پلی اتیلنی  ،توری و مش های پلیمری و ...
تهیه می گردد.
محصوالت تولید شده توسط این مجموعه فاقد فلزات سنگین مانند  :سرب  ،جیوه  ،کادمیوم  ،آرسنیک می باشد
که این ویژگی برای تولید کنندگان ظروف بسته بندی مواد غذایی حائز اهمیت می باشد.

مستربچ رنگی ) ( Color Masterbatches
مواد پایه پلیمری به دلیل دارا نبودن رنگ خاصی به ندرت به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند و معموال جهت
زیبایی و جلب نظر مصرف کنندگان محصوالت پالستیکی  ،آنها را به صورت رنگی تولید می کنند.
امروزه با رشد صنعت پالستیک در سطح جهان و استفاده روز افزون از این تولیدات  ،میزان توجه به این
محصوالت نیز بیش از پیش صورت می گیرد.

رایجترین روش تولید قطعات رنگی پالستیکی استفاده از افزودنی به نام مستربچ رنگی است  ،که جهت رنگ
آمیزی پلیمرهای خام در حین فرآیند تولید با درصدهای مشخص مورد استفاده قرار می گیرند.
این رنگدانه ها بر اساس ساختار شیمیایی خود  ،بخشی از طیف مرئی را جذب و بخش دیگر را منعکس می کنند.
مستربچ رنگی یک مخلوط پلیمری تغلیظ شده از درصد باالیی از رنگدانه ها است که به مقدار مشخصی در یک
رزین پایه طی عملیات حرارتی به صورت بهینه مخلوط و تولید می شوند .

مستربچهای رنگی کالر پلیمر  ،یکی از تخصصی ترین محصوالت در بین تولیدات این مجموعه می باشد که با بهره
گیری از مدرنترین ماشین آالت تولیدی آلمانی و نیز مرغوبترین مواد اولیه و پیگمنت های معروف از شرکتهای
معتبر اروپایی تهیه و تولید می گردد .از این رو مستربچ های حاصله دارای ثبات نوری و حرارتی بسیار باال و مطابق
با استانداردهای روز دنیا می باشند.
مستربچهای رنگی در این مجموعه با تنوع بسـیار بـاالیی
از طیف رنگها با بیش از  2400شـید رنگـی بـه صـورت
پیش فرض تولید می گردد و همچنین ایـن مجموعـه بـا
بکــارگیری دانــش فنــی متخصصــان خــود و اســتفاده از
تجهیــزات پیشــرفته مطــابق ســازی  ،قــادر بــه ســاخت
مستربچ رنگـی مطـابق بـا رنـگ و نمونـه هـای مـورد نظـر
تولیــد کننــدگان در صــنایع مختلــف پالســتیکی همچــون
ظروف یکبار مصـرف بسـته بنـدی  ،انـواع فیلمهـای پلـی
اتیلنی  ،نایلون و نـایلکس  ،ظـروف  ، IMLظـروف فـوم ،
لوله هـای آب آشـامیدنی سـاختمانی  ،قطعـات تزریقـی ،
ورق های پلیمری  ،مخـازن پلـی اتیلنـی و  ...مـی باشـد.

این نوع مستربچها به دلیل کیفیت و غلظت باال ،عالوه بر ایجاد رنگ مطلوب با درصد مصرف بسیار کم  ،موجب صرفه
اقتصادی  ،بهبود و اصالح خواص فیزیکی  ،مکانیکی و ظاهری محصول نهایی و متضمن کیفیت محصول نهایی و
تکرارآن نیز میباشد.

مستربچ مشکی ) ( Black Masterbatch
پلیمرها به صورت خام و بدون افزودنی ها خواص مکانیکی و ویژگی های ظاهری مطلوب و مناسب را دارا نمی
باشند و همچنین پلیمرهای موجود  ،قابلیت برآوردن نیازهای روز افزون این صنعت را دارا نمی باشند .به همین
دلیل جهت ایجاد خواص مورد نظر  ،از مستربچ به صورت افزودنی استفاده می گردد.
مهمترین بخش تولید محصوالت پالستیکی با رنگ مشکی  ،مستربچ مشکی می باشد .به صورت کلی از مستربچهای
مشکی به منظور رنگ آمیزی محصول و به عنوان افزودنی جهت حفاظت پایه پلیمری در برابر پرتو ماورا بنفش
استفاده می گردد.

این رنگدانه ها تمام طول موج ها را در ناحیه مرئی جذب کرده که در نتیجه آن رنگ دار شده و به صورت مشکی
به نظر می رسد.این رنگدانه ها تمایل زیادی به آلگومره شدن دارند و لذا توزیع خوب ذرات دوده در رزین
پلیمری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.مستربچ ها موجب ویسکوزیته  ،کاهش ضریب اصطکاک و کاهش
چسبندگی میشود و در نتیجه آن شاهد سهولت فرآیند پذیری خواهیم بود.

مستربچهای مشکی کالر پلیمر  ،با استفاده از فرمول منحصر به خود بهینه و بر اساس نیاز متناسب با هر صنعت با
درصدهای مختلف از مرغوبترین نوع کربن مشکی ) (Carbon Blackبا ذرات بسیار ریز ( 20نانومتر ) و در اندازه
های مناسب و یکسان در پایه های مختلف پلیمری جهت کاربردهای مختلف تولید می گردد  ،که همین امر موجب
بهبود پراکنش ) (Dispersionو توزیع یکنواخت دوده در تمامی رزین پایه پلیمری می گردد.

هرچه توزیع دوده و افزودنی های موجود در داخل مستربچ مشکی بهتر انجام شود خواص حاصل به مراتب بهتر
خواهد بود و موجب خواصی همچون:
 مقاومت در برابر اشعه مخرب  UVموجود در نور خورشید
 بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی محصول
 بهبود و اصالح فرآیند پذیری
 براقیت و درخشندگی
 پوشش دهی باال و رنگدهی عمقی
 مقاومت محصول نهایی در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد
 جریان پذیری آسان
با توجه به گستره وسیعی از خواص فیزیکی  ،مکانیکی و شیمیایی ارائه شده در این محصول  ،می توان از آن در
صنایع مختلفی همچون  :ظروف پالستیکی بسته بندی  ،لوله و اتصاالت آب و فاضالب  ،قطعات تزریقی  ،فیلمهای
پلی اتیلنی  ،خودرو سازی  ،ورقهای پلیمری  ،توری و مشهای پلیمری  ،سیم و کابل  ،مخازن پلی اتیلنی  ،نخ و گونی
 PPو  ...استفاده نمود.

کربنات کلسیم ) ( Carbonat Calcium
مستربچ کربنات کلسیم (  ) Fillerبه عنوان یکی از پرکاربردترین مواد معدنی پر مصرفی است که به طور
گسترده در صنایع مختلف پالستیکی به عنوان جایگزین درصد قابل توجهی از مواد اولیه  ،جهت پرکنندگی
محصول نهایی با پایه های مختلف ارائه می گردد که عالوه بر کاهش قیمت تمام شده محصول  ،موجب بهبود
پایداری ابعادی و افزایش مقاومت نسبت به تغییر شکل محصول نیز می شود.
الزم به ذکر است  :استفاده از مستربچهای پرکننده با کیفیت پایین و نامرغوب موجب عدم توزیع و پخش مناسب
ذرات کربنات کلسیم در مواد پلیمری می شود که منجر به ایجاد مشکالتی در جریان تولید  ،آسیبهای قابل توجهی
به ماشین آالت تولیدی  ،کاهش سرعت تولید و تاثیرات منفی بر محصول نهایی می گردد.

مستربچهای کربنات کلسیم (  ) Fillerکالر پلیمر  ،به دلیل استفاده ار تکنیکهای پیشرفته آمیزه سازی و
فرموالسیون خاص و همچنین استفاده از پودر کربنات کلسیم با اندازه ذرات بسیار ریز و اخطالط قوی و کنترل
شده و با توجه به کیفیت مرغوب مواد اولیه مورد مصرف  ،موجب پخش یکنواخت کربنات کلسیم در بستر مواد
پلیمری می شود که این ویژگیها موجب جلوگیری از تجمع یافتن ذرات توده ای کربنات می گردد که دارای
مزایایی همچون :
 مقاومت شیمیایی و رطوبتی
 عدم دانه زدگی در محصول
 عدم خشکی محصول نهایی
 ایجاد خواص مکانیکی مطلوب
 قابلیت استحکام و قابلیت چاپ پذیری بهتر
 ایجاد اثر آنتی بالکینگ در فیلمهای پلیمری و جلوگیری از چسبندگی الیه های مجاور به یکدیگر

لیز کننده ) ( Slip + Anti Block
ضریب اصطکاک باال در فرآیند تولید فیلم های پلیمری منجر به چسبندگی بین فیلم پلیمری و هـر سـطح فلـزی و
قالب  ،در هم فرو رفتن دو الیه فیلم و یا به عبارتی بلوکه شدن الیه های فیلم می گردد  ،که همـین امـر موجـب
اختالل در فرآیند تولید و در نتیجه کاهش سرعت تولید می گردد.
برای جلوگیری از این رویداد از افزودنی به نام لیز کننده استفاده می شود که عملکرد آن بـه شـیوه مهـاجرت بـه
سطح می باشد.
لیز کننده و آنتی بالک Slip Agent + Anti Blockکـالر
پلیمر  ،حاوی دو نوع افزودنی لیز کننده و ضـد بالکینـگ
می باشد که با تکنولوژی خاصی فرموله و ترکیب گردیده
است .
ایــن محصــول بــه شــیوه ای عمــل مــی کنــد کــه پــس از
فرآیند تولید و خنـک شـدن پلیمـر بـه سـرعت یـک الیـه
روان کننده جامد بر روی سطح محصول ایجاد می کند که
اصطکاک یا چسبندگی بین سطوح پلیمری و پلیمر با مـواد
دیگر را کاهش می دهد  ،این الیه ضریب اصـطکاک بـین
الیه های فیلم و یا فیلم با هر سطح دیگری کـه بـا آن در
تمــاس اســت را کــاهش داده و ســبب جــدایش بهتــر و
آسانتر فیلم از سطح می شود که این همـین امـر موجـب
افزایش سرعت تولید می گردد.

ضد اشعه ماورا بنفش ) ( Anti UV
قرار گرفتن پالستیک ها در محیط بیرونی و در
معرض نور خورشید که منبع قدرتمند اشعه مخرب
 UVمی باشد  ،موجب شکست پیوندهای شیمیایی و
در نهایت تخریب پلیمر و تغییراتی در ظاهر محصول
همچون  :تغییر رنگ  ،تغییر در براقیت  ،رنگ
پریدگی  ،شکنندگی  ،ترک خوردگی می گردد.
به منظور جلوگیری از تخریب پلیمر در محیط بیرونی ،
از پایدار کننده نوری به نام  Anti UVاستفاده می
گردد.

پایدار کننده نوری (  ) UV Stabilizerکالر پلیمر ،
با رعایت پارامترهای مورد نظر و استاندارد  ،بر پایه
انواع پلیمرها به منظور ایجاد پایداری نوری و
جلوگیری از اثرات مخرب نور خورشید بر پالستیک
طراحی و فرموله گردیده است که با ماندگاری طوالنی
مدت موجب طول عمر بیشتر محصوالت پالستیکی
می گردد.

شفاف کننده ) ( Optical Brightener
اکثر محصوالت پالستیکی به طور طبیعی تمایل به زرد شدن دارند که این مساله به دلیل تخریب پلیمر توسط
اشعه ماورا بنفش و همچنین نوع فرآیند پذیری آنها رخ می دهد که قطعات تخریب شده در نور روز ظاهری زرد و
کدر به خود می گیرند که این امر اثر منفی بر روی ظاهر محصول می گذارد.

برای جلوگیری از این تغییر ظاهر از افزودنی به نام شفاف کننده ( )Optical Brightenerبا درصد مصرف
مشخص استفاده می گردد.

شفاف کننده ( )Optical Brightenerکالر پلیمر  ،با
فرموالسیون خاص خود از طریق یک مکانیسم
فلورسنتی عمل می کند که نور را در طیف  UVجذب
و در ناحیه آبی طیف مرئی منتشر می کند  ،که باعث
پوشاندن زردی طبیعی پالستیکها  ،سفیدتر شدن  ،از
بین رفتن کدری و موجب درخشندگی و شفافیت
محصول نهایی می گردد.

ضد الکتریسیته ساکن ) ( Anti Static
بارهای الکتریکی ساکن هنگامی که دو سطح با یکدیگر در تماس قرار می گیرند و سپس جدا می شوند به وجود
می آیند  ،که عایق های الکتریکی مانند پالستیکها بارهای الکتریکی را در سطح خود نگاه می دارند و امکان تخلیه
کامل آنها به زمین وجود ندارند .بنابر این بار ایجاد شده در پالستیکها در طول فرآیند تولید یا پس از آن در
نقاط مختلف می تواند آزاد شوند و باعث مشکالتی همچون :
ایجاد گرد و غبار و کثیفی بر روی سطح پالستیک
ایجاد جرقه و امکان آتش سوزی
خصارت به قطعات الکتریکی
ایجاد صدا

جهت جلوگیری از این موضوع از افزودنی به نام آنتی استاتیک استفاده می شود که مواد آلی کوچک مولکولی
هستند که نحوه عملکرد آنها مهاجرت به سطح است.

آنتی استاتیک ) (Anti Staticکالـر پلیـمر  ،به شکل گرانول می باشد و به صورت افزودنی با مواد پلیمری با
درصد مصرف مشخص ترکیب می گردد که از طریق ایجاد مسیر قطبی در سطح و کاهش مقاومت الکتریکی
سطحی پلیمر باعث پخش الکتریسیته ساکن در سطح پلیمر و افزایش هدایت پذیری و کاهش مقاومت توده ای یا
سطحی از تولید بار الکتریکی جلوگیری می کند  ،که همین امر موجب به وجود آمدن خاصیت آنتی استاتیکی می
شود.
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