
به برگزاري گردهمااي    1383مرداد  4آلمان با همكاري شركت فلزاب در تاريخ  Atotechشركت 

متخصصين صنعت آبكاري در هتل بزرگ آزادي تهران اقدام نمود.سخنرانان اهميت و جايگاه آبكاري 

 را در جهان و بويژه در كشور ايران با توجه به رشد روز افزون صنعت خودرو ترسيم نمودند.

 
 

اين گردهماي  ، افزايش كيفيت توليدات صنعت  داخل  و افزايش صادرات توليدات صنعت  ف از هد

از طريق ارتقاء كيفيت آبكاري بود. آبكاري به عنوان مرحله تكميال كنناده توليادات ااه از ل اا       

زيبائ  و اه از ل ا   م افظت فراورده در برابر خوردگ  مورد بررس  است ، كاه اهميات كيفيات    

وب آبكاري در موفقيت صادرات صنعت  و همچنين حفاظت از سرمايه ها با طوالن  شدن عمار  مطل

 ين گردهماي  مورد توجه قرار گرفت.كاالها در ا

 

 
 

به  Atotechموضوع خودرو نگاه اصل  گردهماي  يك روزه متخصصين صنعت آبكاري بود و شركت

باا هادف انتقااا داناش فنا  خاود باه        عنوان صادر كننده كليدي دانش فن  آبكااري در جهاان ،   



كارخانجات اتومبيل سازي ايران  و ساير صنايع به فاراهم آوري موجباات رشاد كيفا  خودروهااي      

 توليدي ايران  اشاره نمود.

 
 

در م  يابيم كه بازار تقاضاي صانعت خاودروي اياران رو باه رشاد را نشاان           با نگاه  به جدوا زير 

نيز به آمار متوسط كشورهاي پيشرفته صنعت  نزديك شاوندو بجااي   م  دهد و م  بايست ايرانين 

 نفر صاحب يك خودروي خوب باشند. 3ايران  حداقل هر  15هر

PERSONS 15 CAR PER 1 IRAN 

PERSONS 14/5 CAR PER 1 TURKEY 

PERSONS 9/7 CAR PER 1 BRAZIL 

PERSONS 5/7 CAR PER 1 U.A.E 

PERSONS 5/6 CAR PER 1 SAUD ARABIR 

PERSONS 4/2 CAR PER 1 SOUTH KOREA 

PERSONS 2/1 CAR PER 1 UK 

PERSONS 2 CAR PER 1 EUROPEAN UNION 

PERSONS 1/8 CAR PER 1 FRANCE 

PERSONS 1/8 CAR PER 1 JAPAN 

PERSONS 1/8 CAR PER 1 GERMANY 
PERSONS 1/7 CAR PER 1 CANADA 

PERSONS 1/3 CAR PER 1 U.S.A 

 

 

 

ادامه داشات و نشسات پاياان  آن باا      17صبح شروع وتا ساعت  9ردهماي  متخصصين از ساعت گ

هدف پاسخگوي  به سواالت تخصص  مدعوين در نظر گرفته شده بود كه بسايار موردتوجاه حراار    

 قرار گرفت.



 
 

 

 گزارشي كوتاه از مطالب ارائه شده در سخنرانيهاي گردهمايي متخصصين صنعت آبكاري

 

اي امر آقاي م مدي ايزد رييس هيئت مديره و مدير عامل شركت فلزاب با بيان اهداف اين در ابتد

به روند صادرات موفق اين شركت به اروپا و آمريكا و ن وه روياروي  با موانع ، تا گردهماي  اشارات  

 دسياب  به هدف صادرات توليدات صنعت  از طريق ارتقاء كيفيت آبكاري داشتند.

 

 
 

آلماان ، پيراماون    Atotechمدير عامال شاركت   ANDREAS THREBANKادامه آقاي در 

به عنوان يك  از بزرگترين شاركتهاي آبكااري دنياا ،     Atotechنگرش كل  آن شركت ، با معرف  



زمينه فعاليت در تامين مواد آبكااري و ارائاه آخارين تكنولوايهااي مقاومات خاوردگ  آبكاريهااي        

تجهيزات مربوطه ايراد سخنران  نمودند. نهايتاً ايشان باه رويكارد هااي    پالستيك مدارهاي ااپ  و 

 در زمينه همكاري و مشاركت در پرواه هاي بزرگ ايران اشاره كردند. Atotechمثبت شركت

 

 
 

با توجه به م وريت اين گردهماي  حوا صنعت روبهرشد ومطرح ايران يعن  صنعت خودرو ، آقاي  

HOLGER WEIDE  مدير بخشGMF شركتAtotech   به طور خاص به بررس  وضاعيت ،

حاا و آينده اين صنعت در جهان و همچنين كشورما پرداخته و مطاالب  راجاع باه نقاش صانعت      

، باه عناوان   Atotechآبكاري درخودروسازي ومروري بار م صاوالت قابال ارائاه توساط شاركت        

 ، ارائه نمودند. م صوالت خودروي  قابل مصرف در گروههاي خودرو سازي بزرگ ايران

 
 



مدير  RAINER LEHMANNادامه گردهماي  با ارائه دو سخنران  تخصص  توسط آقاي 

ادامه يافت كه ايشان در سخنران  اوا خوددر ارتباط با آبكاري  Atotechبخش خودروي  شركت 

با ارائه   آليااهاي مقاوم در برابر خوردگ  و با تمركز بر پوشش هاي روي و آليااهاي اين فلز همراه

 جزئيات فن  م صوالت ، مطالب  مفيد ارائه كردند.

موضوع آبكاري پالستيك و اهميت آن در صنعت خودرو و به طور خاص آبكاري  در سخنران  دوم ،

 پالستيكها و فرايندهاي معموا آماده سازي توسط ايشان مورد بررس  قرار گرفت.

 

 
 
 

،  Atotechو مسئوا فعاليتهاي ت قيقات علم  شركت جناب آقاي پروفسور كنعان  استاد دانشگاه 

سخنران  خودرا ت ت عنوان فرايندهاي تزئين  داخل  و خارج  اتومبيل ارائه دادند. همچنين 

 مطالب  در ارتباط با م صوالت آت  اين شركت بيان نمودند.

 



 

 

رد خاص و جزئ  در انتها نشست  جهت پاسخ به پرسشهاي فن  حرار تدارك ديده شده بود تا موا

متمركز بر فعاليتهاي هر يك از صنعتگران مطرح گردد و متخصصين مربوطه راهكارهاي پيشنهادي 

 خود را ارائه نمودند كه مورد توجه حاضرين قرار گرفت.

 

 


