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شــرکت تولیــد کاغذهــای تخصصــی » Fedrigoni« طــی مراســمی در  »Mazarium 3« پاریــس، 
گذاشــت. در  برنــدگان جوایــز برتــر فدریگونــی 2022 را معرفــی و 100 اثــر برتــر را بــه نمایــش 
ــا  ــای اول ت ــب رتبه ه ــه ترتی ــکالت ب ــته بندی ش ــا در بس ــا و بریتانی ــن، ایتالی ــم، چی ــن مراس ای
ســوم را بــه دســت آوردنــد، ســه رتبــه برتــر در زمینــه »لیبل هــای شــگفت انگیز« بــه شــرکت 
ایتالیایی » Terra viva «، »Woven Whisk« بریتانیایی و »Paraje Dondellas« از اســپانیا 
رســید، »Xamorfos« ایتالیــا حائــز تقدیــر شــد، جایــزه ویــژه »طراحــی شــگفت انگیز و 
بداهه ســاز« جهــان از آِن فرانســه شــد و بــرای اولیــن بــار در ایــن دوره از رقابت هــا، اثــر 
» جبــر اجتماعــی در شــهر خــدا« بــا هــدف احتــرام بــه پژوهش هــای خــالق در طراحــی 
صنعــت لیبــل و بســته بندی جهــان، بــه ســاموئل فردریــش اشــمیت، دانشــجوی 
دانشــکده هنــر لــوزان تعلــق گرفــت تــا بــه گفتــه ی مارکــو نســپولو، مدیرعامــل گــروه 
فدریگونــی، ایــن رقابــت جهانــی، امســال نیــز ویترینــی ازخالقیــت، کیفیــت و 
نــوآوری باشــد و فرم دهــی بــه مــواد اولیــه و تبدیــل کــردن آن هــا بــه آثــار هنــری 
واقعــی، افتخــار صنعــت بســته بندی و لیبــل شــود. او گفــت: مــا می خواهیــم 
راوی داســتان های برتــر بــا اهــداء جایــزه بــه آثــار متمایــز باشــیم، از آن هــا 

الهــام بگیریــم و طراحــی پویــا و گرافیــک مــدرن را توســعه دهیــم. 
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  نمایشگاه »K2022«، کامل ترین نمایشگاه تجاری در صنعت پالستیک و الستیِک 
جهان است. محرک اصلی این رویداد تجاری، نوآوری است. »K2022«، امسال، اما بر 
روی سه مگاترند اقتصادچرخشی، دیجیتالیزاسیون و تغییرات اقلیمی متمرکز بود و رشد 
گیری در این حوزه ها داشت. در بخش اقتصاد چرخشی،  کم و بیش فرا قابل توجه و 
شرکت های بزرگ و جریان ساز، برنامه های زیادی را در راستای پایداری اجرایی کرده یا در 
دست اجرا داشتند. در حوزه پلیمرهای زیستی و زیست تخریب پذیر نیز هر چند قدم های 
بزرگی برداشته شده بود، اما کمی سورئال بودند و نمی توانستند با توجه به شرایط فعلی، 
فراتر از یک پیشنهاد باشند. در حالی که تمرکز بر روی بازیافت پالستیک های مصرفی با 
توجه به اینکه فقط امسال و طبق داده های » The World Counts«، حدود پنج تریلیون 
کیسه پالستیکی مصرف شده است؛ یعنی چیزی حدود دو برابر مساحت کشور فرانسه که 
برای تجزیه حداقل 100 تا ۵00 سال زمان نیاز دارند، منطقی تر به نظر می رسید؛ کمااینکه، 
تولیدکنندگان دارای برند جهانی و بزرگ مواد اولیه نیز به دنبال خرید مواد ضایعاتی، 
آپسایکل مجدد و توسعه ی تکنولوژی لوپ بودند، سازندگان ماشین آالت مشخصًا با 
حضور در کارگاه های نوآوری، برای یافتن راهکارهایی جهت افزایش سهم مواد ضایعاتی 
در محصوالت نهایی تالش می کردند، فعالیت ها با هدف کاهش وزن قطعات پالستیک 
از طریق فرآیندهای جدید، اسفنجی یا توخالی کردن قطعات در سرتاسر نمایشگاه دیده 
می شد و جنبه ی عملی ـ علمی ملموسی پیدا کرده بود؛ در حالی که در دوره های قبل، 
آن چه در این بخش به چشم می آمد عماًل رویش جوانه های اندیشه ای و رویکردی بود 
و کسی گمان نمی کرد، تئوری ها به سطح عملکرد، رشد و تثبیت برسند یا حتی در بحث 
تعّین گر  شده،  گرفته  بکار   »NIR« تکنولوژی های  جداسازی ها،  و  شستشو  سورتینگ، 
دستیابی به کیفیت و سرعِت مبتنی بر روند مهندسی شده باشند و حتی ترکیه در این 
مسیر به خوبی حرکت کرده باشد؛ در صورتی که ما در ایران همچنان ماشین آالت مدرنی 
که در  برای بازیافت پلیمرها نداریم، یا در حوزه ی هوش مصنوعی و اینترنت صنعتی 
واقع یک نوآوری بیرونی است در صنعت ماشین سازی چشم اندازی را نشان دهد که در 
آن مدیریت هزینه ها، راه اندازی و نگهداری ماشین آالت حرف اول را می زند، کشورهایی 

انقالب نوآوری ها
درنمایشگاهK2022چهگذشت؟

سید رضا حسینی
تحلیل گر ارشد
بازارهای تجاری

»K2022«، امسال، 
بر روی سه مگاترند 
اقتصادچرخشی، 
دیجیتالیزاسیون و تغییرات 
اقلیمی متمرکز بود و دنیا 
ک و  را به توسعه ی پا
زیست پذیر امیدوارتر کرد

آن  برای  هند،  و  آمریکا  فرانسه،  تایوان،  ترکیه،  چون 
پشتوانه های مالی و حمایتی را تبیین و تضمین کرده و 
حتی در پی آن هستند تا ساخت و فرآیند تولید افزایشی 
دانه های  با  و  کنند  تزریق  دستگاه های  جایگزین  را 
استفاده  تزریق  در  که  پالستیک  کوچک  و  معمول 
که  اجرا درآورند  را به مرحله  می شود، چاپ سه بعدی 
طبیعتًا هزینه ها را به شدت می کاهد و بر رقابت پذیری 
افزایش  برای  تالش  کنار  در  که  موضوعی  می افزاید. 
انرژی  کاهش  در  موثر  عامل  یک  عنوان  به  راندمان 
در  مشهود  نکات  از  تجاری،  رقابت  افزایش  و  مصرفی 
روندهای صنعتی این نمایشگاه بود و بی اغراق در کنار 
پیشرفت های کاماًل پرکتیکال و عملی دیجیتال سازی، 
تحسین شرکت کنندگان این دوره را به همراه داشت و 
کمک می کرد تا ایده های خالقانه و فناوری های دانش 
کارشناسان و  محور  فراتر از همه دوره های قبلی میان 
متخصصان 1۵7 کشور صاحب نام در صنعت الستیک و 
پالستیک دنیا چون هلند، ایتالیا، ترکیه، فرانسه، بلژیک، 
سرمایه گذاری ها  اخبار  شود،  مبادله  اسپانیا  و  لهستان 
و  غرفه  در3037  متعدد  تجاری  قراردادهای  انعقاد  و 
برآورده  را  انتظارات  باالترین  کرات،  مذا و  روابط  ایجاد 
سازد و البته خط ناامیدی و دل نگرانی ها برای فعاالن 
و  تحریم ها  سایه ی  در  که  را  ایران  در  صنعت  این 
تکنولوژی های مصرفی رو به انقضاء، در حال از دست 
و  طوالنی  را  هستند  تجاری  جایگاه  و  سرمایه  دادن 

پررنگ تر کند. 
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که در تولید یک محصول و  افراد و شرکت هایی است  از    زنجیره تأمین شبکه ای 
تحویل آن به مصرف کننده نقش دارند. پیوندهای یک زنجیره با تولیدکنندگان مواد اولیه 
آغاز می شود و زمانی پایان می یابد که محصول نهایی به مصرف کننده نهایی تحویل داده 
شود. در واقع، یک زنجیره تأمین، مراحلی است که در رساندن محصول یا خدمات نهایی 
به مشتری دخیل است. این مراحل ممکن است شامل تأمین منابع و مواد خام، تحویل 
به تولیدکننده و انتقال محصول نهایی به مرکز توزیع یا فروشگاه خرده فروشی باشد تا از 

فروشگاه به سبد خرید به مصرف کننده برسد. 

پیوسته، سریع، منعطف
یک زنجیره تأمین، مدل های مختلفی دارد، اما به صورت کلی مدل های زنجیره تأمین از 

بهبود مستمر حمایت می کنند. سه مدل از رایج ترین آن ها به شرح زیر هستند: 
که محصوالت مشابهی را با  جریان پیوسته:  این مدل سنتی برای شرکت هایی     
کاربرد این مدل، تقاضای باالی  کارکرد دارد. در واقع شرط  تغییرات کمی تولید می کنند، 
محصوالت در عین نیاز محدود به طراحی مجدد است. بدین معنا که مدیران می توانند 
زمان تولید را ساده کرده و کنترل دقیقی بر موجودی کاال و محصول داشته باشند؛ البته، در 
جریان پیوسته، مدیران باید برای جلوگیری از گلوگاه های تولید )که باعث توقف در تولید، 
مازاد عرضه، فشار از سوی مشتریان و روحیه پایین کارکنان می شوند(، به طور منظم بر 
میزان موجودی مواد خام نظارت داشته باشند چون تمرکز در این مدل، پاسخ به افزایش 

بهره وری است.  
که محصوالت شان را بر اساس آخرین روندها     زنجیره ی سریع: برای شرکت هایی 
استفاده  مدل  این  از  که  کسب وکارهایی  دارد.  را  کارایی  بهترین  می رسانند،  فروش  به 

 زنجیره های تأمین
چه نقشی در بهره وری دارند؟

آدام هیز
اکدمی  استاد ارشد آ
تحقیقات تجاری دانشاگه 
کرنل

زنجیره تأمین، امکان کنترل 
مخاطرات مالی و غیرمالی، 
استفاده بهینه از نیروی 
کار، دسترسی به منابع 
فرامنطقه ای، چابکی و 
بهره وری را فراهم می کند

می کنند باید محصوالت خود را سریعًا به بازار عرضه کنند 
از  به سرعت  بایستی  آن ها  ببرند.  بهره  کم  روند حا از  تا 
ایده به نمونه اولیه و از تولید به مصرف کننده برسند. بر 
که بتواند قبل از پایان  مبنای این مدل، تولیدکننده ای 
روند محبوبیت محصول، آن را در بازار به فروش برساند، 
برنده است؛ به همین دلیل، این مدل بر مزیت رقابتی 
زنجیره ی  واقعی  اما محرک  دارد؛  کید  تأ پذیرنده  اولین 

سریع، طراح و بخش بازاریابی است. 
زنجیره  مدل های  بهترین  از  یکی  انعطاف پذیر:     
طول  در  باال  حجم  با  تقاضا  به  مدل  این  است.  تأمین 
فصل فروش و اوج تقاضا پاسخ می دهد. از سویی دیگر، 
کسب وکارهای مدل انعطاف پذیر می توانند تقاضای کم 
را مدیریت کنند. این مدل به یک شبکه تأمین کننده یا 
پرسنل گسترده نیاز دارد که پایگاه دانش گسترده ای هم 
داشته باشند. به طور کلی در این مدل، کسب و کارها از 
قدرت انتخاب و آزادی بیشتری برخوردار هستند. از این 
کاالهای فصلی را تولید می کنند  که  حیث، شرکت هایی 
اغلب مدل انعطاف پذیر انتخاب آن هاست؛ چرا که این 
شرکت ها، افزایش تقاضا برای محصوالت خود را تجربه 
طوالنی مدت،  دوره های  در  آن  دنبال  به  و  می کنند 

تقاضایی ندارند. 

زنجیره 
تامین

مادهخام

تامینکننده

سازنده

توزیعکننده

فروشنده

مصرفکننده
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ک می شود Amcor تا 28 سال دیگر پا

  شـرکت خدمـات بسـته بندی  » Amcor« بـا انتشـاِر گـزارش پایـداری 2022، متعهـد شـد تـا 28 سـال دیگر 
سـطح آالیندگی های خالص خود را به صفر برسـاند و با هدف جدید بازیافت و پایداری که رشـد سـه برابری 
و 10 درصـدی نسـبت بـه اهـداف قبلـی ایـن شـرکت دارد تا پایان دهه ی جـاری، به اجرای کامـل 30 درصدی 
برنامه هـای خـود در ایـن زمینـه دسـت یافتـه باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه به گفتـه ی ران دلیـا، مدیرعامل  
کـرده و رتبـه طالیـی  » Amcor«، ایـن شـرکت خریـد مـواد بازیافتـی پـس از مصـرف را از سـال 2019 دو برابـر 

»EcoVadis« را بـه دسـت آورده اسـت. 

بیم و امید لیبل ها
Labelexpo India در

» جهـاِن  شـعار  و  غرفـه   2۵0 از  بیـش  بـا  جنوبـی  آسـیای  در   »2022  Labelexpo India « نمایشـگاه    
نوآوری هـای آینـده« برگـزار شـد تـا فرصتـی بی نظیر را برای تبـادل آخرین تجارب و دسـتاورهای تکنولوژیکی 
 »Miraclon« و »Avery Dennison«، »BST«، »Bobst«، »Esko« شـرکت های الگـو و پیشـرو در جهـان چـون
کـه  گفـت: همـه ی مـا می دانیـم  و... فراهـم آورد. پرادیـپ سـاروها، مدیـر ایـن رویـداد تجـاری، در این بـاره 
کـه هنـوز  چشـم انداز روشـنی از صنعـت لیبـل و چـاِپ آن حداقـل تـا سـال 2027 وجـود نـدارد، امـا همیـن 
می توانیـم در چنیـن نمایشـگاه هایی، بـزرگان ایـن صنعـت را بـرای تبـادل اندیشـه و تجـارِب گـذار از بحـران، 

کنـار هـم بنشـانیم، جـای امیـدواری دارد.  

Esko به کمک صنعت لیبل آمد

کـرد تـا اتصـال افـراد    »Esko«، نسـخه 22.11 نرم افـزار خـود را وارد بـازار 
و فرآیندهـا را آسـان تر و عملیات هـا را خـودکار کنـد و پیشـرفت های عملیاتـی 

را تسـریع بخشـد.
گفـت: فنـاوری و  مدیـر بازاریابـی، روابـط صنعتـی و اسـتراتژی شـرکت اسـکو 
نـوآوری نگذاشـته اسـت چـراغ صنعـت لیبـل و بسـته بندی خامـوش شـود و 
روزنه هـای امیـد بـرای آن ها از بین برود. جان دی روک، افزود: نسـخه 22.11 
نرم افـزار اسـکو، در همیـن راسـتا می توانـد پیشـرفت های فناورانـه قابـل تأملی 
را بـه ایـن صنایـع ارائـه دهـد تـا مبنـای شناسـایی ضایعـات، کاهـش ریسـک و 
بهینه سـازی فرصت هـای آن هـا بـرای مواجه بـا ابر روندهای پیش بینی شـده 

در سـال 2023 باشـد.

 TLMI معیارهای رقابتی لیبل ها را
معرفی کرد

راهبر و پیشرو   ،»Syracuse Label & Surround Printing« شرکت   
لیبل های  خصوص  به  لیبل  انواع  تولید  و  چاپی  راه حل های  ارائه  در 
و  چاپ  صنعت  در  فعال  شرکِت  اثرگذارترین  جایزه  انعطاف پذیر، 
و   »Calvin Frost Elevation« پایداری  جایزه   ،2022 سال  بسته بندی 
جایزه »Best-in-Class« در گروه »فلکسوگرافی چهار رنگ« را از موسسه 
در  جهان  شرکت  برترین  و  کرد  دریافت   »TLMI « لیبل  تولیدکنندگان 
صنعت لیبل، چاپ و راهبری صنعت بسته بندی معرفی شد. این جوایز 
به خاطر 41 سال پیشرو بودن در صنعت چاپ و لیبل، رشد مستمر، اتکاء 
به فناوری های روز، استقبال از ادغام های شرکتی و پایبندی به پایداری 

به این شرکت داده شد. 

کوتاه اخبار  اخبار
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بنگاه هـای  بـرای  اساسـی  موضـوع  یـک   ،»CSR« شـرکت ها  اجتماعـی  مسـئولیت    
اقتصـادی کوچـک و بـزرگ اسـت. ایـن مفهـوم گسـترده، می توانـد اشـکال مختلفـی داشـته 
باشـد. »CSR«، می توانـد از طریـق تالش هـای داوطلبانـه و حمایـت از فعالیت هـای مختلف 
اجتماعـی، فرهنگـی، ورزشـی و زیسـت محیطی در عیـن تقویـت برنـد، نمـود اجتماعـی پیـدا 
کنـد. در قالـب ایـن مفهـوم، فعـاالن صنعتی، می توانند خـود را در قبال جامعه و کاسـتی های 
کـه شـرکت آنیل پـک،  آن و همچنیـن در قبـال ذینفعان شـان مسـوول بداننـد.  موضوعـی 
همیشـه تـالش کـرده، در کنـار مسـوولیت های اخالقـی خـود، بـدان توجـه کنـد. ایـن شـرکت، 
سال هاسـت حامـی وفـاداِر ورزش اسـت. حمایت هـای مـادی و معنـوی آنیل پـک، توانسـته 
دامنـه مسـوولیت پذیری شـرکتی اش را گسـترش دهـد و فعالیت هایـش را از سـطح تجـارِت 
کامیابـی را بیـش از هـر چیـزی مدیـون مدیرعامـل آن و  کـه البتـه ایـن  کنـد؛  ِصـرف خـارج 

گسـتردگی دامنـه فعالیت هـای اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی اوسـت. 
سیدرضا حسینی، مدیرعامل آنیل پک، یکی از پیشکسوتان ورزش کیوکوشین کاراته ایران 
)قوی ترین سبک رزمی جهان( و عضو هیأت رئیسه کیوکوشین کاراته ماتسوشیما اصفهان 
اسـت. او بـه پشـتوانه 21 سـال تجربـه و دانـش رسـانه ای، اقتصـادی، اجتماعـی و ورزشـی، 
سال هاسـت حامـی مالـی ـ معنـوی، ورزش اسـتان اصفهـان شـده اسـت و در کنـار توسـعه ی 
فرهنـگ تولیـِد مبتنـی بـر نیـروی انسـانی توانمنـد، ایـن روحیـه را در بیـن تمامـی پرسـنل 
جـوان خـود ترویـج داده تـا بدان جـا کـه پرسـنل جـوان آنیل پـک، بـه بزرگ تریـن پیشـروهای 

مسـوولیت پذیری شـرکتی و حامـی صنعـت ورزش تبدیـل شـده اند.   
سـیدرضا حسـینی، که چند دهه سـابقه حمایت از دیگر رشـته های ورزشـی را هم در کارنامه 
کاری خود دارد؛ به عنوان بنیان گذار، همراه و سـرمایه گذاِر تیم شمشـیربازی بانوان »رسـانه 

کـه در سـال های 90، 91، 92 و 93 بـا قهرمانی هـای پیاپـی در لیگ هـای اسـتانی،  برتـر« 
کنون  منطقـه ای و ملـی درخشـید و بسـتر رشـد این رشـته ورزشـی در اصفهـان را فراهـم آورد؛ ا
در تـالش اسـت، بـا ترویـج فرهنـِگ »بازسـازی اکوسیسـتم زیسـتی و صلـِح بـا زمیـن« از طریـق 
رشـته های مختلـف ورزشـی، گسـتره مشـارکتی خـود و خانـواده گـروه صنعتـی آنیل پـک را در 
زمینه محیط زیست نیز افزایش دهد و پیوند بین »صنعت پاک و ورزش« را توسعه بخشد. 
ایـن کارآفریـن مسـتقل، کـه بـا حمایـت مـادی و معنـوی از »هیـأت ورزشـی بیمـاران خـاص 
کاتالیزورهـای قدرتمنـد ایـن شـرکت در جهـت پیشـبرِد توسـعه را ارتقـاء  اسـتان اصفهـان«، 
بخشـیده اسـت، اعتقـاد دارد: افـراد مبتـال بـه بیماری هـای خـاص، آن چنـان قدرتمنـد و توانا 
هسـتند کـه فقـط توجـه بـه پتانسـیل های ورزشـی آن هـا می توانـد اصفهـان را در میدان هـای 
ورزشـی دنیـا بـه جایگاه هـای بزرگـی برسـاند و کسـب افتخارات جهانـی این اسـتان را مدیون 

توانمنـدی انسـان هایی کنـد کـه صرفـًا بـه خاطـر بیمـاری، دچـار محدودیـت شـده اند.   
دارد،  را  مسـوولیت  آهنـی  قاعـده  حکـم  شـرکتی،  اجتماعـی  مسـوولیت  اینکـه،  بیـان  بـا  او 
می گویـد: از آن جایـی کـه ورزش، افـراد جوامـع بـا پیشـینه های مختلـف فرهنگـی را بـه هـم 
مرتبـط می کنـد، ارزش هـای اجتماعـی مهـم را انتقـال می دهـد و مزایـای ورزش در پرداختـن 
به چالش های اقتصادی ـ اجتماعی و الگوسازی و الگوپذیری از ورزشکاران نخبه، از سوی 
سیاسـت گذاران شـناخته شـده اسـت، »مبادلـه بیـن دوام حمایـت اقتصـادی و مسـئولیت 
اجتماعـی« شـرکت ها و صنایـع می توانـد حتـی رفتارهـای بعضـًا غیرمسـئوالنه سـازمان های 
ورزشـی را نیز جبران کند و این موضوعی اسـت که نباید بی تفاوت از آن گذر کرد؛ موضوعی 
که برای آنیل پک، تعّین گر یک اسـتراتژی مشـخص و ثابت شـده اسـت و آن را باز هم ادامه 

خواهـد داد تـا همـواره حامـی قدرتمنـد ورزش ایـران باقـی بمانـد. 

آنیل پک، حامی قدرتمند ورزش ایران
عضوهیأترئیسهکیوکوشینکاراتهماتسوشیمااصفهان:

مسوولیت پذیری اجتماعی آنیل پک



بازار تجاری

نرخ رشد باالی ساالنه 
ترکیبی بازار آسیا از این 

صنعت تا سال 2026

حجم بازار منطقه آسیاپاسیفیک 
تاچهار سال آینده 

ارزش بازار رنگ و پوشش 
خاورمیانه تا سال 2025  

 رشد مثبت ارزش این بازار
 تا سال 202۷ معادل

2۳2 میلیارد دالر

% 6

9+ میلیارد دالر۱0۸ میلیارد دالر

% 44
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ــت  ــان صنع ــترک می ــرز مش ــت. م ــیمی اس ــتی پتروش ــع پایین دس ــی از صنای ــش، یک ــگ و پوش   رن
از  برخــی  رزین هــای ســنتزی، حالل هــا و همچنیــن  از  اســتفاده  پتروشــیمی در  و  رنــگ، پوشــش 
افزودنی هــای دیگــر اســت. مــواد اصلــی تشــکیل دهنــده ی رنــگ و پوشــش را می تــوان بــه چهــار دســته 
کریلیک هــا، اپوکســی، پلــی اســتر، پلــی یورتــان، وینیل هــا و روغن هــای  تقســیم کــرد. »فیلــم: آلکیدهــا، آ
خشــک«، »رنگدانــه: آلومینیــوم، تیتانیــوم دی اکســید، اکســید آهــن، رنگ هــای آلــی و غیــر آلــی«، 
»حــالل: الکل هــا، اســترها، کتون هــا، گالیکــول و هیدروکربن هــا« و »افزودنی هــای خــاص«. در واقــع، 
نهاده هــای اصلــی صنعــت رنــگ و پوشــش بــا تبدیــل بــه مــواد پایــه ایــن صنعــت، تبدیــل بــه انــواع 
گونــی مانند معماری ســاختمان، صنایع  رنــگ و پوشــش بــا کاربردهــای متنــوع شــده و در مصــارف گونا

عمــده، کشــتیرانی، قطعه ســازی و غیــره مصــرف می شــوند.

صنعترنگوپوششچگونهبازارجهانیراتصاحبکرد؟

رقص رنگی رنگ ها



   ساختار صنعت رنگ و پوشش بر مبنای 
فناوری، علِم مواد اولیه و نرم افزارهاست.

   نهاده های اصلی این صنعت را 
الت و دانش فنی و علمی منابع  ماشین آ

انسانی تشکیل می دهند.
   شاکله این صنعت از پویایی اقتصادی، 

پایداری زیست محیطی و عملکرد حفاظتی ـ 
زیباسازی اثرپذیری دارد. 

   IML، نقطه عطف علمی و تکنولوژیکی در 
زمینه حافظت از محصوالت این صنعت است.

   ظروف IML، از رنگ در برابر عوامل فیزیکی 
، گرما و سرما  و شیمیایی آسیب زا مانند نور

محافظت می کنند.
   عدم تغییر رنگ، بو، حفظ سیالیت و 

شفافیت رنگدانه ها، مرهون قابلیت های 
ظروف IML است. 

   ظروف IML، در عین قابلیت حمل آسان، 
از واکنش رنگ و ظرف با یکدیگر جلوگیری 

می کنند.
   ظروف IML، سائیده، سوراخ و شکسته 

نمی شوند.
   رنگ در ظروف IML، کپک نمی زند و دچار 

خوردگی و جداشدگی نمی شود.
   این ظروف، منطبق با استانداردهای 

زیست محیطی اند و امکان استفاده مجدد از 
آن ها وجود دارد.

   لیبل های IML، جزیی از ظرف، جذاب، گیرا 
و خاص هستند. 

   قابلیت چرخش 360 درجه ای به دور 
ظرف و جذابیت بخشی به ظرف و محصول را 

دارند.
   این لیبل ها، قابلیت شستشو و حفظ 

اطالعات درج شده درباره رنگ داخل ظرف را 
دارا هستند. 

   هیچ گونه محدودیتی در طرح، رنگ و بافت 
آن ها وجود ندارد.

   انعطاف پذیر بوده و می توان آن ها را 
سفارشی سازی کرد. 

   باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر بر روی 
محصول و ارتقاء سطح فروش می شوند.

   موجب افزایش رقابت در بسته بندی با 
محوریت صادرات می شوند.

پایداری ساختاری

 فناوری
تجارت بصریحفاظتی ظروف
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  قالب  گیری،   »Molding«، یک فرآیند مهم در تولید و مبتنی برفناوری است و روش های 
که در تولید  مختلفی دارد. قالب گیری بادی »Blow Molding«، یکی از این روش هاست 
با ضخامت دیواره ی یکسان مانند بطری های شیر، شامپو،  قطعات پالستیکی توخالی 
قطعات اتومبیل، ظروف آبیاری و قطعات صنعتی کاربرد دارد. این نوع از فرآینِد قالب گیری، 
با ذوب شدن ماده پلیمری و تبدیل آن به روده یا »Parison« که همان ماده ی خام مذاب 
و تبدیل شده به یک لوله ی تو خالی است، آغاز می شود. روده به صورت عمودی به سمت 
پایین حرکت می کند تا بین دو نیمه ی قالب قرار بگیرد. در این بخش از فرآیند، روده توسط 
گاز پر شده و تا رسیدن به نقطه مطلوب اکسترود می شود. پس از اکسترود، قالب به دور 
روده بسته خواهد شد تا به صورت کامل آن را بپوشاند. در این مرحله، روده توسط هوای 
فشرده ی وارد شده از قسمت پین، متورم می شود تا جایی که به دیواره های قالب بچسبد. 
سپس جریان هوا متوقف شده، برای جلوگیری از تغییر شکل محصول، هوا تخلیه می شود 

و در انتها، محصول بعد از سرد کردن از قالب بیرون آورده می شود. 

کسترود همزمان ا
که در این مقاله، نوِع  کلی فرآیند قالب گیری بادی به سه نوع تقسیم می شود  در حالت 
 Extrusion Blow « اکستروژن  بادی  قالب گیری  است.  شده  داده  توضیح  آن  اکستروژن 
Molding«؛ ساده ترین نوع قالب گیری بادی است که به دو روش متناوب و پیوسته انجام 
کردن هم زمان چند نوع ماده برای ساخت محصوالت چند  اکسترود  توانایی  و  می شود 
الیه را دارد. این روش می تواند برای انواع مختلفی از پالستیک های » HDPE،PC, PP و 
PETG« استفاده شود. سرمایه گذاری اولیه کمی برای تجهیزات نیاز دارد و برای تولیدات 
کوچک بسیار مناسب است. در این روش، ماده پالستیکی به صورت لوله مانند، از روزنه ی 
اکسترودر » دستگاهی که عملیات اکستروژن با آن انجام می شود«، با فشار خارج شده و در 
محفظه ی قالبی که دیواره ی آن با آب خنک می شود، قرار می گیرد. وقتی که قالب بسته 
می شود، هوا از قسمت باالیی یا گردنه ی محفظه به درون لوله پالستیکی تزریق می شود؛ 
این مرحله درست مثل باد کردن بادکنک است. وقتی که ماده پالستیکی داغ، باد کرده و 
به دیواره قالب می رسد، منجمد می شود و ظرف پالستیکی تولید شده، شکل خود را حفظ 
می کند. ظرف تولید شده با این تکنیک، سد محافظ و محکمی برای محصول در برابر نفوذ 

بو، رطوبت و اکسیژن است. 

پیوسته و متناوب
فرآیند قالب گیری بادی اکستروژن نیز دارای چند نوع به شرح ذیل است: 

و  شده  اکسترود  پیوسته  پاریسون  آن  در  که  روشی  پیوسته؛  اکستروژن  بادی  فرآیند   -1
گانه، توسط یک چاقوی مناسب قطع می شوند. بدین صورت که، دستگاه  محصوالت، جدا
اکسترودر، پالستیک مذاب را مستمر اکسترود می کند. روده تشکیل می شود. دو نیمه ی 
قالب دوِر روده بسته، هوای فشرده به وسیله یک پین وارد آن شده و تورم  ایجاد می شود 
و به شکل قالب درمی آید؛ و در انتها، پس از سردشدن قالب، آن را باز کرده و قطعه خارج 
می شود. البته قبل از خارج سازی، بخش های اضافه، حذف یا به اصطالح پلیسه گیری شده 

گانه قطع می شود.  و محصول نهایی توسط یک چاقوی مناسب، جدا
2- فرآیند بادی اکستروژن متناوب؛ که دارای دو فرآیند است:

که به وسیله آن پیچ می چرخد،  الف( قالب متناوب مستقیم؛ شبیه قالب تزریقی است 
می ایستد و مواد مذاب را به بیرون هدایت می کند. در این روش وزن پاریسون باعث حرکت 

عمودی خود پاریسون شده و کالیبراسیون ضخامت دیواره را دشوار می کند.
کرده و  را جمع  انباشت گر پالستیک ذوب شده  انباشت، دستگاه  از روش  استفاده  با  ب( 
هنگامی که این مواد به میزان کافی انباشته شد، یک میله پالستیکی مذاب را داخل این 
مواد فشار داده و پاریسون را می سازد. در این حالت پیچ ممکن است مداوم یا متناوب 
سیستم های  از  برگشتی  پیچ  روش های  یا  انباشت گر  دستگاه  فرآیند،  این  در  بچرخد. 

کاهش  هیدرولیکی استفاده می کنند تا با سرعت پاریسون را بیرون برانند، وزن حاصله را 
دهند و با تنظیم فاصله شکاف از طریق دستگاه برنامه ریِز پاریسون کنترل دقیق ضخامت 

دیواره را ممکن سازند.

ال، هزینه پایین تولید با
می تواند  کاربردی  فرآیند  به  توجه  با   »EBM « فرآیند  توسط  شده  ساخته  قطعات  نمونه 
مزیت های متفاوت یا مشابهی داشته باشد؛ ولی همه آن ها در یک سری از مشخصه های 

متمایزکننده، برابر هستند: 
    نرخ باالی تولید

   هزینه کم در تأمین ابزارآالت مورد استفاده
   توانایی تولید قابل انعطاف و متنوع به خصوص در ظروف توخالی

   سیکل تولید کوتاه مدت
   امکان تولید محصول با جداره های ضخیم و نازک

   توانایی تولید محصول های پیچیده و قطعه های دسته دار
   استفاده از طراحی های متنوع و گیرا

قالب گیری بادی 
چیست؟

الت: راهنمای  این مقاله بازگردانی از فصل سوم کتاب »قالب سازی و ابزارآ
ساخت و استفاده از قالب ها« نوشته مایک فرلی است
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باشگاه سوالته ها
   اهــل قهوه ایــد؟ از نوشــیدن قهــوه در حــال قــدم زدن لــذت برده ایــد؟ خســته و هــالک از کار، یــک ســوالته قهــوه ی آمــاده بــه دادتــان رســیده اســت؟ صبح هایــی کــه به ســختی خــود را از تخت خواب 
گــر  بیــرون کشــیده اید، گرم کــردن یــک ســوالته ی آمــاده، انــرژی کافــی بــرای انجــام اولویت هــای »تایــم باکســینگ« روزانــه را بــه ُخــرِد جانتــان داده اســت؟ معتــاِد بــدون اعتیــاِد ســوالته ها شــده اید؟ ا

پاســخ شــما بــه همــه ی ایــن ســوأل ها مثبــت اســت، بــه شــما تبریــک می گوییــم؛ بــه باشــگاه قهوه هــای ســوالته ای خــوش آمدیــد.
ســوالته کــه یکــی از محبوب تریــن نوشیدنی هاســت، از واژه هــای »ســو« و »لتــه« تشــکیل شــده اســت. »ســو« مخفــف شــده ی کلمــه ســولیکو اســت. ســولیکو نــام یــک هولدینــگ ایرانــی اســت کــه آن را 
بــا برنــد کالــه می شناســیم و »التــه« یــک کلمــه ایتالیایــی و بــه معنــای شــیر اســت. قطعــًا هــم می دانیــد کــه »کافه التــه« یکــی از انــواع نوشــیدنی ها برپایــه قهــوه و شــیر اســت کــه اغلــب از ترکیــب قهــوه ی 

اسپرســو بــا شــیر تهیــه می شــود؛ هرچنــد و البتــه کــه ســوالته چیــز دیگــری اســت. امــا چــرا؟

ســوالته ها بیــن 3۵)بــرای موکا( تــا 19۵ )بــرای کارامل 
کیاتــو( کیلوکالــری انــرژی دارنــد و چربــی آن هــا بیــن  ما

1/3 تــا 3درصــد اســت. ســوالته ها می تواننــد:
   با سرطان مبارزه کنند.

   از ابتال به کم خونی و دیابت جلوگیری کنند.
   باعث بهبود حافظه شوند.

  به بازیابی عضالت و استخوان ها کمک کنند.
  و به جنگ با افسردگی بروند.

   بــا مــواد اولیــه ایمــن و ســازگار بــا محیــط 
زیســت تولیــد می شــود. 

   شــفاف، مقــاوم، واضــح، ثابــت و دارای 
اســت.  سفارشی ســازی  قابلیــت 

ح و بافت آن خاص است.     طر
   لیبــل عمــاًل کاتالوگــی از رنگ هــای کــددار 

جهانــی اســت. 
   استحکام، دوام و ماندگاری باالیی دارد.

   باعث کاهش چشــمگیر کپی برداری های 
ح محصول می شــود. غیرقانونی از طر

   عربیــکای ســوالته ها حــدود 7۵ درصــد 
از تولیــد جهانــی قهــوه را تشــکیل می دهــد. 

  قهــوه عربیــکای ســوالته ها، در مقایســه 
و  معطرتــر  لطیف تــر،  طعــم  روبوســتا  بــا 

دارد.  خوش طعم تــری 
کافــــئیــــــــِن دانه هـــــــای عربیـــــــکای    

اســت. درصــد   1.۵ تقریبــًا  ســوالته ها، 

   مشتمل بر سواد و هوش بصری ـ تجاری است. 
   ساده، گیرا، جذاب و مخاطب پسند است. 

   عطر، بو و مزه ی محصول را در هر فصل تداعی می کند.
در  محصــول  قفســه های  ســمت  بــه  را  مصرف کننــده     

می کشــاند. فروشــگاه ها و کافی شــاپ ها 

یکبــار  لیوان هــای  و  ســوالته  درآمــد     
مصــرف IML تــا ســال 2028 بــه 20.78 میلیــارد 

می رســد. دالر 
خ رشــد مرکــب ســالیانه ایــن بــازار تــا پنــج     نــر

ســال دیگــر، بالــغ بــر 7.2 درصــد خواهــد شــد. 
   ســهم بــازار قهــوه جهــان بــه واســطه ظروف 

IMl بــه 244.40 میلیــارد دالر آمریکا می رســد. 

   بر مبنای تکنولوژی IML تولید می شود.
   نــوع قالــب آن متفــاوت از هــر نــوع لیــوان یــا کاپ یک بــار 

مصــرف اســت.
چربــی،  ترکیبــات  از  فیزیکــی،  ممانعــت  ایجــاد  بــا  ظــرف     
پروتئیــن و مــواد خشــک محصــول، تــا 4۵ روز نگهــداری می کنــد.  
آســیب  ســرد  هــوای  در  ظــروف،  ایــن  در  موجــود  قهــوه     
دارد. را  مایکروویــو  در  گرم کــردن  قابلیــت  حتــی  و  نمی بینــد 
   ظــرف مانــع از تغییــر عطــر و بــوی قهــوه و رنــگ و طعــم آن 

می شــود. 
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