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به نام آن كه جان را فكرت آموخت

زنده یاد مهندس فریبرز عیوض مالیری از کارشناسان و مدیران شاخِص نسل دوم صنعت الستیک ایران بود. ایشان 
در زمینه ی شناخت مواد اولیه ی صنایع الستیک و آمیزه سازی تجربه های ارزنده ای داشت. وی با نگاه موشكافانه و 
ریزبین خود، درکی عمیق از ویژگی های مواد اولیه و کاربرد آن ها در طراحی آمیزه های الستیک به دست آورده بود. او 
می دانست که نمی توان تنها بر اساس داده ها و اطالعات آکادمیک، به ویژگی های الستیک پی برد؛ از این رو تجربه های 

به دست آمده در فرایند ساخت آمیزه های الستیكی و کارایی آن ها را در عمل با دقت مورد توجه قرار می داد.
زنده یاد مالیری که در کنار فعالیت های صنعتی خود در کارخانه های تولید تایر، مدت 20 سال سردبیری 
نشریه ی تخصصی صنعت الستیک ایران را هم به عهده داشت، به این موضوع که رشد اطالعات و دانش، در تبادل 
آن است، باور جدی داشت؛ از این رو از انتقال تجربه های خود به همكاران و راهنمایی آنان برای بهبود عملكردشان 
دریغ نمی کرد. به شدت به اثر بخش و کاربردی بودن دوره های آموزشی توجه داشت و اجازه می داد تا دوره ها به 
سمت حل مسئله و رفع مشكل های تولید مخاطب خود کشیده شود؛ به همین دلیل کمتر پیش می آمد که در 

زمان محدوِد تعیین شده برای برگزاری دوره، بتواند همه ی مطالب پیش بینی شده در طرح درس را تمام کند.
یادش گرامی و زنده باد.

و  پاورپوینت ها،  جزوه ها،  از  برگرفته  آن"  کاربردی  آزمون های  و  الستیک  با  "آشنایی  بانام  حاضر  کتاب 
یادداشت های آقای مهندس مالیری برای دوره های  آموزشی ست که ایشان برگزار کرده بود. پس از هجرت وی 
به دیار باقی، همسر ایشان- خانم زهرا قانع بصیری- آنچه که ایشان از این دوره ها به یادگار گذاشته بود را 

جمع آوری کرد تا در فرصتی مناسب منتشر شود.
فریبرز  زنده یاد  خالصانه ی  تالش های  از  قدردانی  به منظور  الستیک  صنایع  تحقیقات  و  مهندسی  شرکت 
یكپارچه کردن مطالب گردآوری شده همت  و  تدوین  به  تجربه های وی،  و  دانش  انتقال  در  عیوض مالیری، 
گماشت و با پشتیبانی مالی مدیریت محترم شرکت ولكان صنعت سپاهان که جای تقدیر و تشكر از ایشان را 

دارد، کتاب حاضر را منتشر کرده است.
مطالعه ی این کتاب برای کارشناسان پلیمر و شیمی که به تازگی وارد صنعت الستیک شده اند و هم چنین 
تایر و قطعه های الستیكی می تواند  تولید  و پژوهش کارخانه های  تكنیكال  فناوری،  تكینسین های واحدهای 

بسیار مفید و راهگشا باشد.

شرکتمهندسیوتحقیقاتصنایعالستیک
تابستان98

پیشگفتارناشر



با نیم نگاهی به تغییرهای بنیادین ایجادشده در حوزه های صنعت و اقتصاد جامعه های پیشرفته که دارای توسعه ی پایدار 
هستند، می توان دریافت که تمرکز اصلی تمامی این کشورها، بر اصل صنعت و زیر ساخت های صنعتی-  اقتصادی متمرکزشده 
است و دکترین صنعتی اقتصادی، برتری خود را بر تمامی شاخص های قدرت نشان می دهد. ازاین رو زیرساخت های صنعتی 
یا به کالم ساده تر صنایع مادر، رکن اصلی پیشرفت و دست یابی به توسعه ی پایدار و قابل اتكای هر جامعه ای تلقی می شوند؛ 
بنابراین می توان به روشنی اذعان کرد، تنها با تلفیق و بهره گیری از توان مندی های داخلی در مسیر تولید صنعتی با همت بلند 

و تالش موفق صنعت گران، نیل به اقتصاد پویا و توسعه ی پایدار امكان پذیر است.
صنایع الستیک یكی از علمی ترین، پیشرفته ترین و گلوگاهی ترین صنایع تخصصی مادر در تمامی کشورهای صنعتی و 
استراتژیک در  تأسیسات  از  نگه داری  و  تعمیرات  و  تأمین  زنجیره ی  به  وابستگی  توسعه یافته، محسوب می شود. عامل های 
صنایعی مانند معادن، فوالد، کاشی و سرامیک، خودرو، صنایع وابسته به هوا- فضا، بندرها و کشتیرانی، ریلی، سیمان، نساجی، 
صنایع مرتبط با راه و ساختمان و پل سازی و ...، سبب گشته صنعت الستیک و پلیمر در رسته ی صنایع پر  فروغ و دارای 
چشم اندازی روشن در آینده، قرار گیرد. صنایع الستیک تلفیقی تمام عیار از دانش و علوم پایه، فناوری و ساخت ماشین آالت 

پیشرفته از یک سو و نیروی متخصص و زبده از سوی دیگر بوده و گویی این علم به افسون و کیمیاگری می کند.
 )CSR( گروه کارخانه های ولكان صنعت سپاهان" با اتكا به علم و دانش به روز پلیمر و الستیک و با این باور که مسؤولیت اجتماعی"

شرکت های پیشرو، افزایش آگاهی های عمومی و کاربردی، در چارچوب اشاعه و ترویج موضوع های تخصصی معنا می شود و بنگاه های 
اقتصادی قدرت مند موظف اند بخشی از سود به دست آمده از کار خود را برای تولید، ترویج یا نشر دانش یا خدمت، به کارگیرند، 

پشتیبانی از چاپ و انتشارکتاب "آشنایی با الستیک و آزمون های کاربردی آن" را در برنامه ی کاری خود قرار داد.
است  این کتاب که مجموعه ای از تألیف ها، دست نوشته ها و دوره های آموزشی زنده یاد مهندس "فریبرز عوض مالیری" 
و به همت "شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک" به چاپ می رسد، مفهوم های اساسی درزمینه ی انواع الستیک و 

روش های آزمون های آن را به صورت کاربردی را در بر می گیرد.
در پایان ضمن تشكر و قدردانی فراوان از تمامی دست اندرکاران تألیف، ویراستاری، چاپ و انتشار این کتاب، به ویژه مدیریت 
و کارکنان محترم واحد انتشارات شرکت تحقیقات و صنایع الستیک و ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی خوانندگان گرامی 
کتاب، یادآور می شود گروه کارخانه های ولكان صنعت، همواره و صمیمانه آماده ی همكاری و توسعه ی فعالیت های زیرساختی و 

توسعه ای در صنعت الستیک و پلیمر کشور بوده و از انتقادها و پیشنهاد های ارزنده ی شما عزیزان استقبال می کند.
امید است با پشتیبانی از چاپ این کتاب، ضمن قدردانی از دانشمندان و صنعت گرانی که دانش و تجربه های خود را برای 
بهره برداری عالقه مندان به رشته ی تحریر درمی آورند، گام مؤثری برای اشاعه و ترویج تولید علمی صنعت الستیک و توسعه ی 

رقابت پذیری این صتعت در سطح کشوری و بین المللی برداشته باشیم.

گروهکارخانههایولکانصنعتسپاهان
تابستان98

پیشگفتارشرکتولکانصنعتسپاهان
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