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 )BCS( ــام تجــاری ــا ن ــروه بســپار شــیمی ســپیدان ب گ  
ــر توســعه  ــز ب ــی پیشــرو و متمرک ــروه صنعت ــک گ ــوان ی ــه عن ب
ــی و  ــای مهندس ــن پلیمره ــد و تامی ــوآوری، تولی ــتم ن اکوسیس
ــت  ــرکت فعالی ــن ش ــود. ای ــوب می ش ــی محس ــرفته صنعت پیش
خــود را در ســال 1390 بــا تامیــن انــواع پلیمرهــا بــرای اســتفاده 
در صنایــع مختلــف از جملــه: لــوازم خانگــی، خــودرو، ســاختمان 
ــی و  ــر بازرگان ــعه دفات ــا توس ــج ب ــه تدری ــرده و ب ــاز ک و ...، آغ
ــارات  ــن، ام ــه، چی ــان، ترکی ــورهای آلم ــازار در کش ــات ب تحقیق
متحــده عربــی، تایــوان، هنــد، صربســتان، ویتنــام، مالــزی، کــره 
جنوبــی و ایتالیــا؛ موفــق بــه قــرار گرفتــن در جایــگاه برتــر تامین، 
ــوآوری محصــوالت پلیمــری در صنعــت کشــور شــده  ــد و ن تولی

اســت.

)BCS(  بــا هــدف گســترش زنجیــره ارزش تبدیــل مــواد خــام پلیمــری و افزودنــی بــه مــواد اولیــه    
ــا ارزش افــزوده بــاال، طــی یــک دهــه فعالیــت اقــدام بــه راه انــدازی چندیــن واحــد تولیــدی  تخصصــی  و ب
انــواع کامپانــد و مســتربچ کــرده اســت؛ و در ســال 1399 فعالیــت تولیــد کامپانــد الســتیک خــود را بــا تاســیس 
ــر تامیــن آمیزه هــای  شــرکت آمیزه هــای بســپار الســتیک ســپیدان )BRS( آغــاز نمــود. ایــن شــرکت عــاوه ب
ــایر  ــرای س ــزات ب ــازن و تجهی ــتیکی مخ ــترهای الس ــات، آس ــد قطع ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــه م ــتیکی اولی الس
شــرکت ها، تولیــد قطعــات الســتیکی گوناگــون جهــت صنایــع معدنــی ، پتروشــیمی، فــوالد، خــودرو ســازی، 
ریلــی و راه ســازی، لــوازم خانگــی، کشــاورزی، نفــت و گاز و ...، را نیــز در حــوزه فعالیــت خــود قــرار داده اســت. 
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ــار  ــا در اختی ــتیکی، ب ــد الس ــد کامپان ــد تولی ــپیدان در واح ــای بســپار الســتیک س شــرکت آمیزه ه  
داشــتن یــک خــط کامــل و پیشــرفته تولیــد کامپانــد شــامل سیســتم توزیــن اتوماتیــک، دو دســتگاه بنبــوری 
بــا ظرفیــت 75 لیتــر و 35 لیتــر، چهــار دســتگاه غلتــک میکــس و سیســتم بــچ آف، ســالیانه ظرفیــت تولیــد 

ــد الســتیک را فراهــم آورده اســت. ــر 1300 تــن کامپان ــغ ب بال

ــش  ــر دان ــه ب ــا تکی ــن شــرکت ب در ای  
فنــی طیــف وســیعی از کامپاندهــای الســتیکی 
 EPDM, NBR, NR-SBR, SI, CR, CSM, ماننــد
ــد  ــر ســفارش مشــتری تولی ــی ب H-NBR, مبتن

ــود. ــی ش م

تولید کامپاند الستیکی
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بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم صنایــع بــه انــواع قطعــات الســتیکی، شــرکت آمیزه هــای بســپار الســتیک   
ــاز مشــتری از  ــر اســاس نی ــا قابلیت هــا، مشــخصات فنــی مختلــف و ب ســپیدان تولیــد ایــن قطعــات را ب
جملــه مقاومــت بــاال در برابــر پارگــی، مقاومــت در برابــر اوزون، آب و اســیدها، مقاومــت در برابــر ســایش 
ــی  ــد قطعات ــت. تولی ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــرارت و ...، را در دس ــر ح ــت در براب ــا، مقاوم ــن ه و روغ
ماننــد زره هــای الســتیکی آســیاب ها )لیفتربــار و شــل پلیــت(، ضربــه گیرهــا، دیافراگــم، واشــر و اورینــگ، 
شــیت های الســتیکی، قطعــات خــودرو ، زیــره الســتیکی کفــش، قطعــات اکســترودری بــا ویژگی هــای مــورد 

ــرد.  ــن شــرکت انجــام می گی ــد ای نظــر در واحــد تولی

ــات و  ــا قطع ــازن ی ــزی مخ ــه فل ــت از بدن ــور مراقب ــه منظ ــگ ب ــر الینین ــا راب ــتیکی ی ــتر الس آس  
تجهیــزات در مقابــل خورندگــی مــواد شــیمیایی و یــا عوامــل سایشــی اســتفاده مــی شــود. عملیــات رابــر        
ــون  ــرد )ولکانیزاس ــتیکی( و س ــش الس ــرای پوش ــد از اج ــیون بع ــرم )ولکانیزاس ــه دو روش گ ــگ ب الینین
آســترهای الســتیکی قبــل از اجــرا در محــل کارخانــه( در محــل ایــن شــرکت و یــا ســایت کارفرمــا انجــام 
 Shore می گیــرد، کــه ایــن پوشــش هــا از لحــاظ ســختی نهایــی در دو نــوع نــرم )محــدودۀ ســختی ســنجی

ــود. ــه می ش ــنجی Shore D ( ارائ ــختی س ــدودۀ س ــخت )مح A( و س

فعالیت

تولید قطعات الستیکی 

رابر الینینگ 
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تحقیق، توسعه و آزمایشگاه 

ــپار  ــای بس ــرکت آمیزه ه ــعه ش ــق و توس ــد تحقی واح  
ــه  ــز ب ــگاه مجه ــرب و آزمایش ــا کادر مج ــپیدان ب ــتیک س الس
دســتگاه های تســت از جملــه دســتگاه رئومتــری، کشــش، 
ــنجی،  ــختی س ــار، س ــی فش ــایش، مانائ ــت س ــی، تس برجهندگ
ــیون  ــی فرموالس ــت طراح ــگاهی قابلی ــرس آزمایش ــک و پ غلت
ــی  ــا درخواســت مشــتری، انجــام پروژه هــای تحقیقات ــق ب مطاب
و ارائــه مشــاوره فنــی در انتخــاب نــوع مناســب کامپانــد جهــت 

ــد.  ــی باش ــد را دارا م تولی

شــرکت آمیزه هــای بســپار الســتیک ســپیدان در ایــن واحــد بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی، تجربــه   
ــد: ــت می کن ــر فعالی ــای زی ــه ه ــی در زمین ــش فن و دان

طراحی و تولید گستره ای وسیع از انواع شیت های الستیکی   

اجــرای عملیــات رابــر الینینــگ ســطوح فلــزی و بتنــی کلیــه مخــازن ، لولــه هــا ، اتصــاالت و قطعــات   

صنعتــی

ارائه مشاوره و پیشنهاد جهت انتخاب الستیک مناسب به شرکت ها و صنایع مختلف   

فعالیت

تحقیق، توسعه و آزمایشگاه 
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مراکز تولیدی

بسپار شیمی سپیدان
 اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی 
ششم، پاک 181            کدپستی:  8333116365

آمیزه های بسپار الستیک سپیدان
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان دکتر حسابی، 
فرعی پنجم، پاک 676           کدپستی: 8333116855

سپید شیمی پرتو
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه  خورت، خیابان زکریای 5، 

پاک 395    کدپستی 8333114461

مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی

 اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ضلع شمال شرقی
برج فناوری                      کد پستی: 84156801774

مرکز فروش و تجاری سازی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر)بخارست(، خیابان 
دهم غربی، پاک23، واحد3و5و6      کد پستی: 1514748416

مرکز تحقیقات و نوآوری

اصفهان، میدان استقال، بلوار آزادگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 
مرکز تحقیقات و نوآوری بسپار شیمی سپیدان           

کد پستی: 8415683111

www.holding-bcs.com
021-58462000


