
أنابیب و توصیالت u-pvc              کافۀ أنواع حبیبات pvc الطریۀ و الصلبۀ                  کافۀ أنواع المرکبات 
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إن شرکۀ بولیکا نوین ، تعد أول شرکۀ إلنتاج أنابیب وتوصیالت upvc فی البالد والتی بدأت بمزاولۀ نشاطاتها عام 1960م. فی الحی الصناعى بمدینۀ کرج بسعۀ 

إنتاجیۀ تبلغ 360 طناً سنویاً بعد حصولها على ترخیص العمل وإعتمادات مصرفیۀ من بنکی کارکشائی وعمران بإشراف وزارة الصناعات الثقیلۀ فی حینه وذلک 

للحیلولۀ دون إستیراد هذا النوع من اإلنتاج بجودة منخفضۀ ، من الدول األخرى و تم تشغیلها بتقنیۀ ألمانیۀ و بدأت نشاطها خالل أقصر فترة وبمساعدة الخبراء 

األجانب . وقد تم تفویض ملکیۀ شرکۀ بولیکا عام 1966م. الى الشرکۀ الوطنیۀ للصناعات البتروکیمیاویۀ ومن ثم الى شرکۀ بتروکیمیاویات عبادان . 

وقد نجحت هذه الشرکۀ حالیاً وبعد مضی أکثر من نصف قرن على خبرتها وباإلستفادة من العلوم العصریۀ للخبراء وحیازتها على المعدات المتطورة ، فی صنع 

المنتجات وفقاً للمعاییر العالمیۀ الحدیثۀ و تقدیم الخدمات المتمایزة لعمالئها و إن اإلهتمام بنیل رضى المستهلکین یعتبر من األصول اإلستراتیجیۀ التی 

تعتمدها الشرکۀ فی عملها . 

بإعتقاد شرکۀ بولیکا إن سر النجاح یکمن فی األسلوب النوعی واألسعار المناسبۀ ، ولذلک فإنها حرصت دوماً على إنتاح وعرض منتجاتها بإتباع المعاییر الدولیۀ، 

إن هذه الشرکۀ تقوم باإلستفادة من العلوم التقنیۀ الحدیثۀ فی صنع منتجاتها و تمتلک نشاطات واسعۀ على ساحۀ التجارة الدولیۀ و تتابع تطویر تنوع منتجاتها 

و ترغب فی تنمیۀ نشاطاتها عن طریق إستخدام الرسامیل الجدیدة . وفی العالم المتطور الحدیث، فإن التقنیۀ الحدیثۀ واإلتصال بالمعاهد العلمیۀ ومراکز 

اإلبحاث العالمیۀ إلنتاج السلع المرغوب فیها تعتبر الحاجۀ الرئیسیۀ لکل وحدة صناعیۀ . ومن هذا المنطلق فإن شرکۀ بولیکا نوین تقوم بعرض منتجاتها مشابهۀ 

للمنتجات األجنبیۀ من الطراز األول و التی تعرض تجاریاً  بإسم بولیکا  فی البالد . ونحن على ثقۀ بأننا سوف لن نتوصل الى األهداف التى نصبو إلیها إالّ من خالل  

الحصول على رضى العمالء ، فقط .

إن شرکۀ بولیکا نوین بحیازتها على  مختبرات مزودة بکافۀ المعدات قادرة على إختبار وتحلیل کافۀ أنواع األنابیب والتوصیالت والحبیبات والمرکبات التی 

تنتجها والبالغۀ 17 إختباراً مختلفاً فی مصانعها  . إن وحدة األبحاث و التطویر فی الشرکۀ ومن خالل الدراسات و األبحاث التی تقوم بها من أجل تطویر 

جودة منتجاتها ، قد قامت بتبنی أسالیب جدیدة فی خطۀ عملها من أجل تنمیۀ الخطوط الجدیدة لإلنتاج لغرض السمو بأهداف الشرکۀ من کافۀ النواحی 

والتی تتجلى فی التالی : 

          اإلنتاج المتواصل وبالجودة المطلوبۀ               تقییم إحتیاجات السوق و التوجه نحو صنع المنتجات الجدیدة                  تقدیم األسالیب و الصیغ 

.woodplastic و pvc  الجدیدة إلنتاج حبیبات و مرکبات

          عدم اإلصابۀ بالعطب و التآکل بعد مرور فترة 50 عاماً                        المقاومۀ إزاء المواد المسببۀ للتآکل مثل : المذیبات و المواد الکیمیاویۀ 

        الترکیب السریع و السهل باإلستفادة من الصمغ                                    مقاومۀ للنار وتتمتع بمزایا اإلطفاء الذاتی 

         تمتلک أکبر إحصائیۀ من اإلستعماالت فی شبکات المجارى ، شبکات توصیل المیاه و اإلتصاالت الهاتفیۀ
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خلفیۀ  :

تتضمن منتجات شرکۀ بولیکا السلع التالیۀ : 

upvc  أنابیب و إتصاالت

وحدة المختبر و األبحاث و التطویر : 

تتمتع   pvc توصیالت  و  أنابیب  إن 

بالمزایا التالیۀ : 
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إن شرکۀ بولیکا نوین تعتبر أول منتجۀ ألنابیب و توصیالت upvc من مقاس 20 الى 710 ملمتراً و تخضع فی صنع منتجاتها لمقاییس 2-13361 و  
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          تستعمل فی توصیالت مجاري المبانی                                               تستعمل فی اآلبار العمیقۀ و الضحلۀ                تستعمل فی شبکۀ توصیل المیاه فی المبانی     

         تستعمل لنقل المیاه من اآلبار الى المناطق المختلفۀ             للحیلولۀ دون تبدید المیاه                                         تستعمل لنقل المیاه الجوفیۀ 

          تستعمل ألنظمۀ الري المضغوطۀ                               تستعمل لنقل میاه المجاري من المدن الى المصافی             نقل میاه السدود الى المزارع و البساتین

        تستعمل ألنظمۀ التهویۀ فی المبانی                                               تستعمل ألجهزة قذف النفایات فی المبانی مثل العمارات فی األماکن المختلفۀ 

       المقاومۀ إزاء التآکل                   سهولۀ الترکیب           ذات سطوح داخلیۀ مصقولۀ              ال تحتاج الى الطالء                               غیر قابلۀ لإلشتعال إزاء النار

      تدوم ألکثر من مائۀ عام            خفیفۀ الوزن                 مقاومۀ إزاء القوارض کالجرذان         أسعار ترکیبها تعتبر زهیدة جداً بالمقارنۀ مع األنابیب األخرى

      تمتلک الحد األدنى من معامل اإلحتکاك                     عدم هبوط الضغط                                     تملک قابلیۀ التصنیع من جدید     

      مقاومۀ للحوامض و القواعد                                                 توصیلها الحراري جزئی و ال یذکر بالمقارنۀ مع المعادن األخرى            ال تمتلک معامل التمدد الطولی

       إن أنابیب upvc تعرف فی إیران بإسم بولیکا                              تمتلک نصف قرن من الخبرة فی إنتاج أنابیب upvc                 تعتبر إحدى فروع شرکۀ بتروکیمیاویات 

عبادان والتی تعد أول منتجۀ لمسحوقpvc  فی إیران                     تحمل أول عالمۀ لإلستندارد فی صناعۀ الـ pvc  فی البالد

ً          تعتبر أکبر مزودة ألنابیب اإلتصاالت الهاتفیۀ و المائیۀ و المجاري على مستوى البالد            تعد أکبر منتجۀ لمصنوعات pvc ، بسعۀ إنتاجیۀ تبلغ 70 طن یومیا

       تعتبر أکبر مصدرة ألنابیب upvc إلى دولتی العراق و أفغانستان                      إن شرکات اإلنتاج تقوم باإلستفادة من مارکۀ و إسم بولیکا على منتجاتها 

      تمتلک الوحدات المختبریۀ المجهزة بأحدث معدات ضبط الجودة فی صناعۀ pvc  فی البالد                تشغیل أکثر من 180 شخصاً من األیدي العاملۀ 

إختبار الکثافۀ         إختبار تنظیم سمک األنابیب           إختبار سماکۀ الجدران و تدویرها           إختبار قطر و طول األنابیب           إختبار ضبط الجودة الظاهري 

إختبار الطـرق           إختبار المقاومۀ إزاء الضغط الداخلی ( إختبار الضغط )           إختبار دى کلورو میثان          إختبار عودة الطول إثر الحرارة          إختبار النعومۀ  

 – البروفیل  األنابیب وتوصیالت  إنتاج  المختلفۀ من أجل  بالصیغ  و  المرکبات  أنواع  إنتاج  بعدة خالطات قادرة على  المرکبات مزودة  إنتاج  إن وحدة 

الحبیبات الناعمۀ و الصلبۀ .

إن المرکبات فی الحقیقۀ هی ترکیبۀ من راتنج pvc و المثبتات و الحشوات ، األصباغ والبالستیسایزر( البالستیک المتنامی ).   

األنابیب و التوصیالت 

المفاخر  :

إستعماالت أنابیب upvc بولیکا  :

الحبیبات و المرکبات 

الحبیبات الناعمۀ  : 

الحبیبات الصلبۀ : 

المرکبات : 

المزایا التی تتصف بها بالمقارنۀ مع األنابیب األخرى :

أنواع اإلختبارات التی خضعت لها لفحص أفضلیۀ الجودة  :
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الحبیبات ( الحبیبات الناعمۀ ، الحبیبات الصلبۀ ) 

إن حبیبات pvc الناعمۀ تشتمل على الحبیبات الکبلیۀ، الحذویۀ، الخاصۀ بالسیارات والخراطیم والتی یتم إنتاجها طبق مقاییس                                و

                           إن بإستطاعۀ شرکۀ بولیکا إنتاج هذه الحبیبات على أساس الـمواصفات SPECIFICATION  المطلوبۀ من قبل العمالء.

إن الحبیبات الصلبۀ و المطلوبۀ فی دورة إنتاج األنابیب و التوصیالت یتم إنتاجها أیضاً حسب المقاییس العالمیۀ الحدیثۀ والتی یکون لونها رصاصی بشکل عام و 

یمکن تغییر لونها ومواصفاتها الهندسیۀ حسب طلبات العمالء . 
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