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 گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر آزمایشگاه آزمون شرکت آدوپن پالستیک پرشین؛

وین تک بر بلندای معیارهای استاندارد

وین تک از مشــهورترین و محبوب ترین برندهای کشور در صنعت پروفیل های یو. پی. وی. سی در و پنجره بوده و نامی آشناست که برای غالب مردم 
ایران یادآور »پنجره یک« شــده است. مجموعه وین تک از سال 1989 میالدی در کشور ترکیه تاسیس شده و حدود 30 سال است که سابقه تولید 
و فروش پروفیل های یو. پی. وی. ســی در خارج از کشور ایران را دارد و با دارا بودن کارخانجات تولیدی در کشور های مختلف در سه قاره اروپا، آسیا و 

آفریقا توانسته است محصوالت متنوعی را تولید و همزمان، این محصوالت را به 54 کشور جهان صادر کند.
مجموعه وین تک ایران در اوایل سال 1389 اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی ایرانی و در کشور ایران کرده و در اوایل سال 1391 
با مجهزترین و مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا در شــهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز به بهره برداری رسید. این مجموعه عظیم صنعتی در حال 
حاضر در فضایی به وســعت 45000 متر مربع و زیربنای صنعتی 20000 متر مربع با دارا بودن بیشترین ظرفیت تولید در کشور به صورت شبانه روزی 
مشغول تولید انواع مقاطع مختلف پروفیل های یو.پی.وی.سی می باشد. هم اکنون بیش از 230 نفر در کارخانه و 50 نفر در دفتر مرکزی وین تک، واقع 
در تهران مشــغول به کار هستند؛ عالوه بر این از طریق شبکه فروش، نمایندگی ها و کارگاه های زیرمجموعه برای چندین هزار نفر ایجاد شغل شده 
اســت. این آمار به خوبی نشان می دهد که وین تک به لحاظ کمی رتبه یک کشور را در اختیار دارد. ضمن اینکه تمامی این ارقام با توجه به طرح های 
توسعه ای که وین تک در دستور کار خود دارد، در آینده ای بسیار نزدیک رشد چشمگیری خواهد داشت؛ از نظر کیفی نیز محصوالت وین تک از سطح 
بسیار باالیی برخوردار هستند. وین تک در کنار رشد کمی شاخص های خود، به کیفیت کار و عوامل موثر آن همچون تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت و 
اخذ گواهینامه های اســتاندارد ملی و بین المللی نیز توجه ویژه ای دارد. مجموعه وین تک در سایه درایت و آگاهی مدیریت توانمند خود و به مدد روحیه 
کارگروهی پرســنل و همکاری آنها با یکدیگر، با فراهم آوردن تمهیدات الزم، اقدامات مورد نیاز را جهت پیاده سازی و استقرار الزامات استانداردهای 
مختلف و تجهیز آزمایشــگاه کنترل کیفی پیشــرفته به انجام رسانده است. آن چنان که پیشــرفت های روزافزون مجموعه وین تک نشان داده است، 
این مجموعه با عزمی راســخ در راستای اعتالی کیفیت محصوالت تولیدی در حال گام برداشتن است و بدون تردید در آینده نیز شاهد موفقیت های 
چشمگیر این مجموعه تولیدی کشورمان خواهیم بود. در ادامه و به منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای شرکت آدوپن پالستیک پرشین )وین تک( در 
زمینه فعالیت های آزمایشگاهی، گفتگویی با خانم مهندس زینب مظفری، مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت وین تک انجام داده ایم که توجه شما را به آن 

جلب می کنیم:

اشــاره
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 آزمایشگاه مجموعه وین تک از چه زمانی فعالیتش را آغاز کرد؟
تضمین کیفیت محصوالت تولید شده در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، 
همواره به عنوان یکی از اهداف اســتراتژیک و مهم درگروه کارخانجات وین تک مطرح بوده 
اســت. این موضوع موجب استقرار سیســتم های کنترل کیفیت فرایند تولید محصوالت، از 
مرحله تامین مواد اولیه تا محصول نهایی و با استفاده از منابع انسانی متخصص و کارآزموده 
به همراه تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانه 
وین تک گردیده اســت. به دلیل اهمیت موضوع رعایت حقــوق مصرف کنندگان که کنترل 
کیفیت محصوالت تولیدی نیز بخشــی مهم از پروسه رعایت حقوق مصرف کنندگان می باشد 
و با تاکیدی که مدیریت مجموعه بزرگ وین تک از ابتدا بر این موضوع اساســی داشته است، 
آزمایشگاه وین تک در سال 1391 و هم زمان با تاسیس و راه اندازی شرکت آدوپن پالستیک 
پرشــین در شهرک صنعتی ســرمایه گذاری خارجی تبریز شروع به فعالیت کرده و همه ساله 
با خرید دســتگاه های جدید مطابق با آخرین و به روزترین تکنولوژی های صنعت پروفیل های 

یو. پی. وی. سی در و پنجره و توسعه متناوب آزمایشگاه آزمون، تجهیز شده است.
 آزمایشگاه آزمون وین تک چه گواهینامه هایی دریافت کرده است؟

کارخانه  وین تک طی اولین ماه های تولید و تا پایان ســال 91، عالوه بر دریافت گواهینامه  
اجباری کاربرد عالمت استاندارد ایران بر روی محصوالت تولیدی، بر اساس الزامات استاندارد 
ISIRI12291، با تجهیز آزمایشــگاه و پیاده ســازی الزامات اســتاندارد، موفق به دریافت 
گواهینامه  تائید صالحیت آزمایشــگاه همکار سازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به 
شــماره ASH/2626 گردید. سپس در راستای توسعه، بهبود و اعتباربخشی به آزمایشگاه، 
با استقرار و پیاده سازی الزامات اســتاندارد ISO/IEC 17025:2005 )سیستم مدیریت 
کیفیت آزمایشگاه(، در سال 93 موفق به دریافت گواهینامه  تایید صالحیت آزمایشگاه آزمون 
آدوپن پالســتیک پرشین )وین تک( از مرکز ملی تایید صالحیت ایران، پس از ارزیابی توسط 
ارزیابان محترم این مرکز گردید. در زمســتان 96 پس از انجام ارزیابی مجدد مرکز ملی تایید 
صالحیت ایران، گواهی 17025 این آزمایشــگاه ارتقا یافته و با صدور مجدد، اکنون به عنوان 
اولین و تنها دارنده  گواهینامه  17025 محصول محور در زمینه  صنعت یو.پی.وی.ســی، برای 
محصوالت تولیدی این شرکت و همچنین ســایر تولیدکنندگان پروفیل های یو. پی. وی. سی 
خدمات ارائه می کند. این امر با تجهیز آزمایشــگاه و برآورده ساختن تمامی الزامات استاندارد 
مرجع پروفیل های یو.پی.وی.ســی به شــماره 12291 ملی ایران، از قبیل راه اندازی دستگاه 
زنون جهت انجام آزمون هوازدگی و... محقق شده و درحال حاضر آزمایشگاه وین تک به عنوان 
اولین و تنها آزمایشــگاه مستقل دارنده گواهینامه ی ISO/IEC 17025 محصول محور در 
زمینه پروفیل های یو.پی.وی.سی در حال فعالیت و ارائه خدمات به ادارات استاندارد، واحدهای 

تولیدی و سایر مشتریان است.
 همان طور کــه می دانیم وین تک موفق به دریافت گواهینامه RAL آلمان 
شده است؛ لطفا پیرامون موسســه RAL و فرایند دریافت گواهینامه از این 

موسسه برای مخاطبان ما توضیح دهید.
موسســه RAL یکی از مطرح ترین، شایسته ترین و شناخته شده ترین موسسات کیفیتی در 
دنیاســت که باهدف بررسی شــرایط فنی و کیفی بسیاری از محصوالت صنعتی و نظارت بر 
روند تولید آنها تاســیس  شده اســت. یکی از گواهینامه هایی که تولیدکنندگان پروفیل های 
یو.پی.وی.سی می توانند دریافت کنند، نشان کیفیت RAL است که برای سیستم های پروفیل 
پنجره به شرکت هایی ارائه می شــود که مطابق مقررات »GKFP« فعالیت کرده و از لحاظ 
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اســتحکام و کیفیت در محدوده  الزامات استاندارد RAL GZ-716 باشند. با توجه به اینکه 
یکی از هدف گذاری ها در وین تک، اســتقرار الزامات استاندارد RAL – GZ 716 آلمان به 
عنــوان تاییدیه ای برای کیفیت محصوالت تولیدی بــود؛ مجموعه وین تک با فراهم آوردن 
تمهیدات الزم  از قبیل تجهیز آزمایشــگاه نسبت به الزامات این استاندارد و ... زمینه را برای 

انجام اقدامات مورد نیاز جهت پیاده سازی و استقرار الزامات RAL GZ-716 فراهم آورد.
 بــر همین اســاس نمونه برداری از محصوالت تولیدی وین تــک انجام و جهت آزمون به 
موسسه SKZ، یکی از بزرگ ترین موسسات تحقیقاتی، آزمایشگاهی و ممیزی کیفیت دنیا در 
آلمان فرستاده شد. هم زمان با انجام آزمون ها مطابق استاندارد RAL GZ-716، کارشناس 
فنی و ممیز SKZ با حضور در محل کارخانه از مواد اولیه، میکسر، فرایند تولید، کنترل کیفی 
حین تولید، آزمایشــگاه، بسته بندی، انبار و هر آنچه بر کیفیت محصول تولیدی می تواند موثر 
واقع شود بازدید و بازرسی به عمل آورد. آزمون ها در آزمایشگاه موسسه  SKZ باهدف بررسی 
خصوصیات مواد اولیه و همچنین محصول تولیدی  )پروفیل های یو.پی.وی.سی سفید( انجام 
شــد که گواهینامه های صادره از SKZ بیانگر این اســت که کلیــه آزمون ها و محدوده های 
تعریف شــده در استاندارد RAL  GZ-716 را پوشــش داده  اند. به  این  ترتیب و پس از ارائه  
گزارشــات نتایج آزمون ها توسط SKZ به موسسه  رال، وین تک موفق به کسب نشان کیفیت 
از موسســه بین المللی RAL آلمان شــد که موید کیفیت باالی محصوالت تولیدی وین تک 
اســت. تمامی این اقدامات با هدف تضمین کیفیت محصوالت تولید شده در راستای رعایت 

حقوق مصرف کنندگان و مشتریان می باشد.

 آزمایشــگاه وین تک چگونه موفق شــد معیارهای الزم جهت کســب 
گواهینامه RAL آلمان را به دست آورد؟

آزمایشــگاه آدوپن پالستیک پرشین )وین تک( عالوه بر اســتقرار و پیاده سازی تمامی 
الزامات استاندارد مرجع ملی، موفق شــد خود را نسبت به الزامات و آزمون های استاندارد 
RAL GZ-716 آلمان از قبیل بررســی رفتار در برابر آتش، تعیین میزان دانسیته، تعیین 
میزان مقاومت و چســبندگی فیلم لمینیت بــر پروفیل پایه و... تجهیز کرده و دامنه کاری 
گواهینامه 17025 آزمایشــگاه را نســبت به آنها نیز افزایش دهد. در همین راستا شرکت 
آدوپن پالســتیک پرشین با فراهم آوردن تمهیدات الزم زمینه را برای انجام اقدامات مورد 
نیاز جهت پیاده ســازی و استقرار الزامات اســتاندارد RAL برای محصوالت تولیدی خود 

مهیا ساخت. 
پس از انجام آزمون و ممیزی های الزم توســط موسســه SKZ آلمان و ارائه گزارش ها 
توسط SKZ به موسسه RAL، شرکت آدوپن پالستیک پرشین )وین تک( موفق به دریافت 
"نشــان کیفیت" برای محصوالت تولیدی خود از مجموعه)RAL GKFP( گردید. نام 
شــرکت نیــز به عنوان یکی از اعضای تامین کننده سیســتم در و پنجره در وبســایت آن 

مجموعه ثبت شد. 
البته شــایان ذکر است که شــرکت آدوپن پالستیک پرشــین در میان بیش از 70 واحد 
تولیدکننده ی پروفیل یو.پی.وی.سی در ایران، ازجمله معدود شرکت هایی است که موفق به 
اخذ گواهینامه RAL شده و در منطقه شمال غرب کشور نیز تنها دارنده این گواهینامه است.
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 آیا برنامه ای برای ارتقاء سطح کیفی یا دریافت گواهینامه های جدید دارید؟
بله، ما در راســتای ارتقای ســطح کیفی و به روزرســانی خدماتمان از هیچ کوششی دریغ 
نمی کنیم و بر همین اســاس، تازه ترین اقدامات شــرکت، فراهم کردن بسترهای الزم جهت 
دریافــت گواهینامه RAL برای پروفیل های لمینیت اســت. در راســتای نیل به این هدف 
پروفیل های لمینه  تولیدی و فرایند لمینیت آنها توسط موسسه SKZ ارزیابی گردیده و وینتک 
توانســته به عنوان اولین شــرکت در ایران تاییدیه این موسســه را برای پروفیل های لمینه 

دریافت کند. 
 آیا آزمایشــگاه وین تک به تازگی دســتگاهی بــه مجموعه تجهیزات 

آزمایشگاهی اش افزوده است؟
شــرکت آدوپن پالستیک پرشین عالوه بر کنترل و انجام آزمون برای پروفیل های تولیدی، 
جهت تضمین کیفیــت و ارتقای روزافزون کیفیت در و پنجره هــای تولیدی، اقدام به خرید 
دســتگاه آزمون تعیین میزان و کالس عایق بندی در و پنجره در برابر شرایط جوی از شرکت 
KS آلمان کرده اســت. این دستگاه یکی از پیشرفته ترین دستگاه های تست عملکردی در و 
پنجره هــا با انجام آزمون های آب بندی، هوابندی، تعیین مقاومت در برابر بار باد در گســتره 
وســیعی از فشار هواســت که آزمون های مذکور نیز پس از ممیزی به دامنه کاری گواهینامه 

17025 آزمایشگاه افزوده شده است. 
دســتگاه دیگری که به تازگی به آزمایشــگاه مجموعه وین تک اضافه شــده اســت کوره  
الکتریکی با هدف تعیین میزان خاکستر برای پروفیل های یو.پی.وی.سی است. همان طور که 

می دانید یکی از افزودنی های بسیار مهم به کار رفته در ساختار آمیزه پروفیل، کلسیت می باشد 
که به عنوان فیلر و به مقدار مشخصی باید استفاده شود؛ بدیهی است  از آنجایی که کمتر  و یا 
بیشتر بودن مقدار آن از میزان بهینه تعریف شده در کیفیت و عملکرد نهایی پروفیل تولیدی 
می تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد، کنترل این امر مهم نیز در آزمایشگاه صورت می پذیرد.

 درمجموع چه آزمون هایی در آزمایشگاه وین تک انجام می شود؟
آزمون هوازدگی، تعیین میزان مقاومت در برابر ضربه چارپی، تعیین میزان جوش پذیری به 
دو روش خمش فشاری و کششی، تعیین میزان مدل االستسیته خمشی، تعیین میزان مقاومت 
در برابر ضربه کششی، بررسی میزان مقاومت در برابر ضربه از ارتفاع در دماهای پایین، تعیین 
میزان دانســیته، بررســی رفتار در برابر آتش، قابلیت افروزش و اشتعال، رنگ سنجی، تعیین 
دمای نرمی ویکات، بررســی تغییرات ظاهری در دماهای باال، تعیین میزان برگشــت پذیری 
حرارتی، تعیین میزان انحراف از راســت بودن، تعیین میزان انحراف جرم واحد طول، کنترل 
ابعادی، تعیین میزان مقاومت و چسبندگی فیلم لمینه بر روی پروفیل پایه، برای پروفیل های 
یو.پی.وی.ســی؛ تعیین کالس و میزان نفوذپذیری هوا )هوابندی(، تعیین میزان نفوذپذیری 
آب )آب بنــدی( و تعیین میزان مقاومت در برابر بار باد برای در و پنجره های ساخته شــده از 
یو.پی.وی.سی ازجمله آزمون های دامنه کاری گواهینامه 17025 آزمایشگاه بر اساس الزامات 
استاندارد ISIRI 12291 و RAL GZ-716 برای پروفیل های یو.پی.وی.سی و همچنین 
استاندارد مربوط به در و پنجره های ساخته شده از این پروفیل ها )به شماره 8510 ملی ایران( 

است که در آزمایشگاه مجموعه وین تک انجام می گیرد.


