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-2باکهای فلزی
باکهای فلزی از کشش ورقهای فلزی در دو نيمه تَشت مانند ،و
درز جوش آنها به هم توليد میشوند .البته در خودروهای سنگين
و باکهای فلزی باالتر از  100ليتر حجم ،توليد معمو ًال به روش
خمکاری ورق و جوشکاری درزهای آن انجام میشود.
جنس پایه ورق باکهای فلزی معمو ًال فوالد کششی با گرید
باال بوده ،بطوري که بتواند قابليت کشش در عمق و شکل مورد
نظر را دارا باشند .موضوع اصلی در باکهای فلزی مسئله خوردگی
میباشد که ارتباط مستقيم با نوع پوشش ورق مورد
استفاده دارد .تا چندی پيش معمو ًال نوع پوشش ورق
باکها ،مخلوطی از سرب و قلع بود که اصطالح ًا ترنشيت
ناميده میشد و امروزه استفاده از این ورقها به دليل داشتن سرب،
در اغلب کشورها ممنوع شده است .در ورقهای ترنشيت مسئله
خوردگی وجود نداشت.
با ممنوع شدن توليد ورقهای ترنشيت ،فوالدسازان بزرگ
دنيا به سرعت پوششهای جایگزین دیگری را برای ورقهای
فوالدی بکار رفته در باکهای فلزی عرضه نمودند که در مقایسه
ِ
با ورقهای ترنشيت ،نسبت به خوردگی مقاومتر هستند و در
اغلب موارد از لحاظ هزینه تفاوت محسوسی ندارند .از جملهی این
پوششها میتوان موارد ذیل را نام برد:
پوشش الکترو گالوانایز روی ـ نيکل
پوشش آلومينایز
پوشش روی ـ آهن به روش غوطهوری
پوشش قلع و روی به روش غوطهوری

البته الزم به ذکر است که سيستمهای پوششدهی فوق برای
سوختهای فسيلی بوده و برای سوختهای جدید دارای الکل
اتانول ،یک الیه پوششی دیگر از رزین (پليمر) به ورقهای فوق
اضافه میگردد.
 -3مقايسه باکهای پالستيکی و فلزی
باکهای پالستيکی امروزه حدود نصف بازار باکهای سوخت را
در اختيار گرفتهاند .با این که باک از اجزای عمدهی خودرو نيست
ولی سازندگان باکهای پالستيکی و فلزی در رقابت شدید برای
اختصاص کل بازار به نفع خود میباشند.
فوالدسازان بزرگ دنيا و سازندگان باکهای فلزی با مشارکت
یکدیگر اقدام به تاسيس انجمنی برای حمایت و پشتيبانی فنی
و تحقيقاتی در زمينه توليد باکهای فلزی بهنام SASFT
نمودهاند ولی سازندگان بزرگ باکهای پالستيکی هرکدام به
تنهایي در حال تحقيق و توسعه محصوالت خود میباشند.
در ادامه سعی خواهد شد که باکهای فلزی و پالستيکی از
جنبههای مختلف از قبيل قابليت شکلپذیری ،خوردگی ،قابليت
بازیافت ،قيمت ،ایمنی ،نفوذ سوخت از دیواره به محيط اطراف و ...
مورد مقایسه و بررسی قرار گيرد.
-1-3قابليت شکلپذيری
از جمله مزایای عمدهی باکهای پالستيکی قابليت باالی
شکلپذیری آنها میباشد .سازندگان باکهای فلزی برای اینکه
از این لحاظ از سازندگان باکهای پالستيکی عقب نمانند ،اقدام
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به طراحی و توليد باکهای فلزی با فرمهای پيچيده و با استفاده
از ورقهای کم کربن و کششی نموده و توانستهاند از فضای در
دسترس مانند باکهای پالستيکی حداکثر استفاده را بنمایند و
در نتيجه قابليت شکلپذیری باال ،دیگر مزیت منحصر به فرد
باکهای پالستيکی نيست .در شکل چند نمونه از باکهای فلزی
با اشکال پيچيده معرفی شده است.

در اثر کاهش ضخامت اجزای داخلی بکار رفته در باک فلزی،
مجدداً  1/5ليتر افزایش حجم بدست آمد.
محدودیتهای مونتاژی باک فلزی طراحی شده منجر به تغيير
طرح و در نتيجه کاهش حدود  4ليتری گنجایش باک فلزی شد.
در نهایت باک فلزی طراحی شده برای همان فضای باک
پالستيکی ،با  7/4ليتر گنجایش سوخت بيشتر ساخته شد .گنجایش
باک پالستيکی  79/46ليتر بود که با افزایش  7/4ليتر گنجایش در
باک فلزی ،حدود  9/3درصد بهبود حاصل شد.
وزن باک پالستيکی  26/1پوند و وزن باک فلزی ساخته شده
 24/25پوند بدست آمد که از لحاظ وزن نيز باک فلزی ساخته شده
 7/6درصد سبکتر از باک پالستيکی مذکور میباشد.
با توجه به نتایج فوق ،سازمان  SASFTمدعی است که
باکهای فلزی معمو ًال دارای گنجایش بيشتر و وزن پایينتری
نسبت به باکهای پالستيکی چند الیه میباشند.
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 2-3ظرفيت سوختگيری و وزن باک
همانگونه که پيش از این اشاره شد ،سازندگان باکهای
پالستيکی برای جبران مسئلهی نفوذ سوخت از جدارهی باکها
مجبور به افزایش الیههای آن شدند .با افزایش ضخامت دیوارهی
باک ،گنجایش باک به نسبت حالت قبل ،کاهش و وزن باک
افزایش مییابد .معمو ًال ضخامت باکهای پالستيکی چند الیه از
 5ميليمتر تا  9ميليمتر میباشد.
در پروژه تحقيقاتی که توسط  SASFTدر این زمينه انجام شد،
اطالعات و دادههای عددی و مهندسی یک نمونه باک پالستيکی
از یک  OEMواقع در آمریکای شمالی اخذ و باک فلزی طراحی،
ساخته و جایگزین شد .این باک فلزی بر اساس همان فضای در
دسترس باک پالستيکی طراحی و با ساخت آن نتایج ذیل حاصل
شده است:
با توجه به اینکه متوسط سطح باک  1/5مترمربع بوده ،با کاهش
ضخامت دیواره باک از  6ميليمتر به  0/8ميليمتر ،حدوداً  7/5ليتر
ظرفيت باک افزایش یافت.
با ریختن سوخت درون باک های پالستيکی ،باک کمی حالت
تورمی پيدا مینماید ،در نتيجه هنگام طراحی باکهای پالستيکی
فاصله مجاز دیواره باک از قطعات مجاور آن بسيار بيشتر از
باکهای فلزی میباشد .در این پروژه نيز با نزدیکتر کردن دیواره
باک فلزی به قطعات مجاور 2/4 ،ليتر دیگر افزایش حجم برای
باک فلزی حاصل شد.

-3-3ايمنی
باک سوخت جزء قطعات ایمنی خودرو محسوب میگردد و در
نتيجه ایمنی یکی از مشخصات عملکردی مهم و اساسی باک
میباشد .برای قضاوت در مورد ایمنی باکهای پالستيکی و فلزی،
الزم است که از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گيرند.
یکی از مزیتهای ادعا شده توسط سازندگان باکهای
پالستيکی این است که باک پالستيکی این قابليت را دارد که در
تصادفات تا حدودی جمع شده و سپس به حالت اوليه خود برگردد
بدون این که هيچگونه نشتی سوخت از باک صورت پذیرد .از طرف
دیگر چون باکهای فلزی انرژی را به خود جذب کرده و دفرمه
میشوند ،لذا ضربهی بيشتری را به نسبت باکهای پالستيکی
تحمل مینمایند .البته الزم به ذکر است که در تصادفات خيلی
شدید هر دو نوع باک دارای ریسک پارگی و نشت سوخت هستند.
از دیگر مسائل ایمنی که در باکها باید در نظر گرفته شود
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خواص حرارتپذیری آنها میباشد .در سيستمهای سوخترسانی
انژکتوری ،مازاد سوخت از موتور به باک برميگردد ،که این امر
باعث افزایش دمای سوخت میشود؛ از طرف دیگر در تابستان
گرمای هوای محيط تا باالی  40درجه سانتيگراد هم میرسد.
این دو عامل به همراه گرمای اگزوز ،به ویژه زمانی که باک پر از
سوخت باشد ،به علت نرم شدن پالستيک و خاصيت کشسانی آن،
باعث شکم دادن باک پالستيکی میشود که این امر در زمستان
و در دورههای سرمای شدید و طوالنی احتمال پاره شدن باک
از همين ناحيهی کشآمده را به شدت باال میبرد .برای رفع
این معضل خودروسازان ممکن است که براکتهای تقویتی و
محافظهای حرارتی به مجموعه اضافه نمایند که به نوبه خود باعث
افزایش وزن باک و قيمت نهایي خودرو میشود .در حاليکه در
باکهای فلزی چنين مسئلهای وجود ندارد.
از سویي دیگر در مواردی که آتش سوزی در خودرو صورت
میپذیرد؛ از آنجا که پالستيک ،عایق حرارت است ،حرارت آتش
به سوخت منتقل نمیشود ،ولی به مرور زمان باک پالستيکی در
اثر حرارت آتش نرم شده ،شکم داده و در نهایت با پاره شدن آن
به یکباره سوخت آزاد میشود .در باکهای فلزی حرارت به سوخت
منتقل شده و باعث افزایش فشار داخل باک شده که این نکته
نيز میتواند باعث شکست مکانيکی درب باک و خروج سوخت
از آن شود .در این زمينه انجمن آهن و فلز آمریکا در گزارشی که
از روی یک طرح تحقيقاتی سازمان ملی آتش نشانی آمریکا تهيه
شده ،آورده است که  75دفعه آزمایش بر روی ظروف پالستيکی
و فلزی حاوی سوخت نشان میدهد که ظروف پالستيکی در
برابر شعلههای ضعيف نيز آسيبپذیر هستند ،زیرا پس از ذوب
پالستيک به یکباره تمام سوخت آزاد شده و باعث گسترش شدید
دامنه آتشسوزی میشود که در کنار دود حاصل از ذوب پالستيک،
عمليات اطفاء حریق با مشکالت عدیدهای مواجه ميشود .در حالي
که در شرایط مشاب ِه آزمایش برای ظروف فلزی حاوی سوخت،
آتش سوزی ایجاد شده بدون دخالت ماموران خودبخود خاموش
شده است .در نتيجهی این آزمایش اکيداً توصيه شده که از ظروف
فلزی برای نگهداری سوخت استفاده شود.
این مورد به شکل حاد در مورد محصول یکی از شرکتهای

خودرو ساز بزرگ داخلی در سالهای گذشته در مقابل دیدگان
مردم سوانح دردناکی را رقم زد که هنوز در خاطرهی صنعت خودرو
داخلی ردپای آن وجود دارد.
-4-3کنترل تبخير سوخت (نفوذپذيری سوخت)
پدیده گرم شدن زمين یکی از چالشهای پيش روی بشر امروزی
بوده و برای جلوگيری از این پدیده سازمانهای طرفدار محيط
زیست متعددی در سرتاسر دنيا در حال فعاليت هستند .میدانيدکه
منشاء گرمایش زمين ،افزایش بیسابقه توليد و نشر گازهای
گلخانهای از جمله دیاکسيد کربن میباشد .یکی از منابع توليد و
نشر دیاکسيد کربن سوخت خودروها میباشد .برای اولين بار در
سال  2002در ایالت کاليفرنيا ،جهت تحت کنترل درآورن نشرگازها
و بخارات ناشی از سوخت خودروها ،استانداردهایي از سوی CARB
تعریف شد که خودروهای دارای این استاندارد اصطالح ًا PZEV
خوانده میشوند .این استانداردها پس از انتشار بالفاصله در
سرتاسر آمریکای شمالی همهگير شدند .مطابق این استانداردها،
حداکثر نشت مجاز بخار سوخت از کل خودرو  0/35گرم در روز
میباشد بهگونهای که حداکثر تبخير مجاز از سيستم سوخترسانی
به تنهایي  0/054گرم در روز باشد .این عدد برای باک سوخت به
تنهایي  0/015گرم در روز تعریف شده است .امروزه حدود یک
سوم خودروهای در حال تردد در آمریکای شمالی از نوع PZEV
بوده و تخمين زده میشود که با ادامه توليد این نوع از خودروها،
کاهش نشر گازهای گلخانهای فقط در ایالت کاليفرنيا در سال
 ،2020ساليانه حدود  64ميليون تن گاز دی اکسيدکربن شود.
همانگونه که پيش از این اشاره گردید ،از مشکالت باکهای
پالستيکی تک الیه نفوذ سوخت از دیواره آن به محيط بيرون بود
ِ
و در نتيجه نمیتوانست پاسخگوی استانداردهای  PZEVباشد.
سازندگان باکهای پالستيکی چاره کار را در توليد باکهای چند
الیه دیدند .چند الیه نمودن باکهای پالستيکی ،آنها را گرانتر
و سنگينتر از قبل نمود که این دالیل ،خودروسازان را مجددا به
استفاده از باکهای فلزی متمایل نمود.
امروزه با کمياب و گران شدن سوختهای فسيلی و ظهور سوختهای
جدی ِد جایگزین از جمله :سوختهای دارای الکل ،سوختهای بيو دیزل
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و نيز توليد خودروهای دارای سوختهای انعطافپذیر ()FFV
و گسترش روزافزون آنها ،ادامه توليد باکهای پالستيکی چند الیه
نيز با مشکل جدیدی روبهرو شده است .این مشکل نفوذ شدید
این نوع از سوختها از دیواره باکهای چند الیه میباشد که در
نتيجه استفاده از باکهای چند الیه پالستيکی را برای این نوع از
خودروها غيرممکن نموده است.
نتایج تحقيقی که توسط شرکت جنرال موتورز درخصوص
استفاده از باکهای پالستيکی چند الیه برای انبارش سوختهای
دارای الکل صورت گرفته در نمودارهای باال آمده است.
( 10 : E10درصد الکل و  90درصد بنزین 85 : E85 ،درصد الکل
و  15درصد بنزین)
نفوذ سوختهای دارای الکل از دیواره باکهای پالستيکی چند
الیه بيش از حد مجاز  PZEVمیباشد.
مشکل نفوذ سوخت از دیواره این نوع از باکها در درصدهای
پایين الکل ،بيشتر است.
وجود درصد کمی از آب میتواند مشکل نفوذ از دیواره باکهای
پالستيکی چند الیه را به شدت افزایش دهد.
در مقابل در باکهای فلزی هيچگونه مشکل نفوذ سوخت از
دیواره در هيچ کدام از انواع سوختها وجود نداشته و این موضوع
از مزایای مهم باکهای فلزی میباشد.
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ورقهایي که به عنوان جایگزین ورقهای ترنشيت معرفی
شدهاند ،مانند ورقهای ترنشيت هيچگونه مسئله خوردگی در برابر
سوختهای فسيلی (بنزین و گازوئيل) ندارند.
امروزه با ظهور سوختهای جدید دارای الکل اتانول و
سوختهای بيو دیزل ،مسئلهی خوردگی برای باکهای فلزی
مجدداً مطرح شده است .در تحقيقاتی که در همين راستا توسط
موسسهی  SASFTانجام شده ،ورقهای مذکور در جدول قبل،
در محيط سوختهای جدید مورد آزمایش خوردگی قرار گرفته که
نتایج آن در این جا ذکر شده است :

 -5-3خوردگی و دوام با توجه به انواع سوختهای
جايگزين
یکی از مزایای بسيار مهم باکهای پالستيکی عدم وجود مسئله
خوردگی در آنها میباشد ،مسئلهای که از دیرباز برای باکهای
فلزی مطرح و جهت مقابله با آن راه حلهای مختلفی از سوی
توليدکنندگان ورق و سازندگان باکهای فلزی ارائه شده است.
همانگونه که پيش از این اشاره شد؛ در ورقهای ترنشيت مسئله
خوردگی در مقابل سوختهای فسيلی وجود نداشت .با ممنوعيت
استفاده از سرب ،ورقهای ترنشيت که در توليد باکهای فلزی به
کار گرفته میشدند ،بالفاصله با ورقهای دیگری جایگزین شدند.
در جدول ذیل (شماره  1الی  )9به تعدادی از آنها اشاره شده است:
www.testmag.ir
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مطابق استانداردهای سازمان  ،CARBباکهای فلزی باید
دارای دوام حداقل  15ساله باشند و طبق نتایج تحقيقات مذکور :
در برابر سوختهای دارای الکل ،در 8نوع از ورقهای پيشنهادی
هيچگونه خوردگی وجود نداشته و در  2نوع از ورقها (ورق شمارهی
 6و 10جدول قبل) ،خوردگی اندکی در مقابل سوختهای  E85و
 E22دیده شده است.
در سوختهای بيو دیزل ،فقط در برابر سوخت  B90SMEکه
شدیدترین حالت خورندگی را دارد ،در ورقهای شمارهی  1الی  4و
ورق شمارهی  10خوردگی دیده میشود و در سایر حاالت خوردگی
مشاهده نشده است.
کليهی ورقهای پيشنهادی در محيط انواع سوختها دارای
قابليت دوام حداقل  15ساله هستند.
همچنين برای دوام باکهای پالستيکی در مقابل سوختهای
بيو دیزل ،تحقيقات و آزمایشهاي متعددی از سوی موسسات
مختلف انجام شده و نتایج حاکی از آن است که سوختهای بيو
دیزل باعث تجزیه شدن پليمر پلیاتيلن با دانسيته باال ()HDPE
میشوند و باک پالستيکی به هيچ عنوان قابليت ذخيرهسازی این
نوع از سوختها را ندارد و در نتيجه نمیتوان آن را به عنوان باک
خودور درصورت استفاده از اینگونه سوختها بکار گرفت.

باشند و قرار باشد که در پایان عمر این خودروها ،باکها در زمين
مدفون شوند؛ اگر این تعداد باک را در کنار هم قرار دهيم حدود
 229000کيلومتر طول این باکها میشود که شش برابر قطر کره
زمين میباشد.
با توجه به این که استانداردهای زیست محيطی روز به روز
سختگيرانهتر میشوند ،ادامهی توليد باکهای پالستيکی بدليل
عدم وجود روش و زیرساختهای بازیافت ،با چالش جدی مواجه
خواهد شد.
 -7-3قيمت
بدیهی است که در جهان رقابتی امروز یکی از ابعاد مهم محصوالت،
قيمت تمام شده آنها بوده و هر چه قيمت تمام شده پایينتر و نيز
نوسان قيمتی کمتر باشد ،محصول از دیدگاه مشتری مقبولتر
است .پالستيکها از نفت خام بدست میآیند و قيمت آنها به شدت
به قيمت نفت وابستگی دارد.
فوالد به نسبت نفت خام و پالستيک از ثبات قيمتی 1بسيار
بهتری برخوردار بوده و روند افزایشی آن بسيار مالیم است و در
مقابل ،نوسان همراه با افزایش قيمت پالستيک را شاهد هستيم.
باکهای پالستيکی چند الیه عموم ًا سنگينتر از باکهای فلزی
بوده و نيز دارای قيمت تمام شده باالتری نسبت به باکهای فلزی
هستند .ضمن ًا باید اضافه شدن قطعات جانبی از قبيل محافظهای
حرارتی را نيز در افزایش قيمت استفاده از باکهای پالستيکی
لحاظ نمود .بدیهی است که قيمت پایينتر و نوسان کمتر باکهای
فلزی از دیدگاه خودروسازان نکتهاي غيرقابل چشمپوشی است
و در نتيجه ،بازگشت مجدد به استفاده از باکهای فلزی توسط
خودروسازان دور از ذهن نبوده و آمار موجود در سالهای اخير نيز
موید این موضوع میباشد.
در تحقيقی که به صورت نمونه بر روی باک خودروهای
پالت فرم پژو  405و سمند شرکت ایران خودرو انجام گرفت،
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 -6-3قابليت بازيافت
از مزایای باکهای فلزی قابليت بازیافت آنها پس از اتمام عمر
مفيدشان میباشد .فلز پایه باکهای فلزی ،فوالد کششی کم
کربن میباشد .با بازیافت یک تن فوالد ،در مصرف  1136کيلوگرم
سنگ آهن 636 ،کيلوگرم زغال سنگ و  55کيلوگرم سنگ آهک
صرفهجویي میگردد .فقط در آمریکای شمالی ساليانه حدود 14
ميليون تن فوالد بازیافت میشود .تقریبا در همه کشورهای جهان
زیرساختهای الزم برای جمعآوری قراضههای آهن و فوالد و
حتی سایر فلزات ایجاد شده است.
در مقابل باکهای پالستيکی غير قابل بازیافت هستند و در
پایان عمر مفيدشان در زمين دفن شده و حدود  500سال طول
میکشد که تجزیه شده و به طبيعت بازگردند .برآورد میشود که در
سال  2014حدود  303ميليون خودرو شخصی در اروپا در حال تردد
باشند .با فرض اینکه  92درصد این خودروها دارای باک پالستيکی
30
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 1مراجعه شود به

برآوردهای اوليه نشان میدهد که استفاده از باک فلزی بر روی
این محصوالت در حدود هشتصد هزار ( )800000ریال به ازای
هر خودرو بر اساس قيمتهای سال  1394کاهش قيمت به وجود
خواهد آورد.
 -8-3اهداف راهبردی خودروسازان و دولتها
پرسشی که اینجا وجود دارد این است که با تمام دالیل فوق ،به
چه دليل بسياری از خودروسازان اروپایی از باک پليمری استفاده
میکنند در حالی که در خودروهای آسيایی و یا آمریکایی بيشتر از
باکهای فلزی استفاده میشود.
در پاسخ به چند نکته میتوان اشاره نمود:
 -1سازندهی مواد اوليه مورد تایيد باکهای پليمری تنها دو شرکت
بزرگ اروپایی یعنی شرکت توتال و شرکت بازل میباشند که در
تمام دنيا عرضه کنندهی اصلی این پليمرها هستند.
 -2سازندهی اصلی ماشينآالت توليدی این باکها نيز یک
شرکت اروپایی ـ آلمانی است.
 -3توليدکننده سایر اجزا و قطعات این باکها نيز شرکتهای
اروپایی و به ویژه آلمانی و فرانسوی هستند.
به دالیل فوق و در راستای اهداف استراتژیک شرکتهای
خودروساز اروپایی ،آلمانی و فرانسوی ،که رابطه بسيار نزدیکی با
دولتهای خود و اهداف راهبردی آنها دارند و در راستای حمایت
همه جانبه از صنایع داخل اتحادیه اروپا و افزایش اشتغال و با
توجه به این نکته که هم اینک توليدکنندگان عمدهی فوالد در
خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند ،منطقی به نظر میرسد که این
شرکتها هرچه بيشتر به استفاده از باکهای پليمری روی آورند.
کما اینکه توليدکنندگان آسيایی خودرو که در اروپا سایت توليدی
دارند نيز برای سایتهای اروپایی خود از باکهای پليمری استفاده
مینمایند.
اما توليدکنندگان آسيایی خودرو بنا به دالیل فوق ،با توجه به
وارداتی بودن همه اجزاء ماشينآالت و مواد اوليه و قطعات یدکی
باکهای پليمری از یک سو و در دسترس بودن مواد اوليه باکهای
فلزی که کارخانههای بزرگ فوالد کشورهای کره جنوبی و ژاپن
آن را توليد مینمایند از سوی دیگر و بدليل همهی مزایای ذکر
شده در ابتدای مقاله تاکنون از باکهای فلزی استفاده مینمایند.

 -1عدم بازیافت باکهای پالستيکی
 -2نفوذ سوختهای جدید از دیواره باکهای پالستيکی چند الیه
و عدم پاسخگو بودن این نوع از باکها در مقابل استانداردهای
PZEV

 -3نوسانات قيمتی شدید و قيمت تمام شده باالتر نسبت به
باکهای فلزی
در نتيجه از آنجا که باکهای فلزی کليه نيازمنديهای
عملکردی مشتریان را با قيمت پایينتر پاسخگو هستند ،پيشبينی
میشود که بتوانند در آیندهای نزدیک قسمت عمدهی سهم بازار
باک خودرو جهان را به خود اختصاص دهند.
در کشور ایران ،مواد اوليه ،ماشينآالت و قطعات مورد استفاده
در باکهای پليمری و حتی دانش فنی استفاده از دستگاههای
توليد باک پليمری به سهولت در دسترس نيستند .از طرف دیگر
بنا به شرایط سياسی و اقتصادی خاص ،همواره کشور در معرض
تندبادهای گوناگونی چون تحریم مالی ،بانکی ،فنی و علمی قرار
دارد .از سوی دیگر در توليد باکهای فلزی میتوان از ورق توليدی
در شرکت ورق چهار محال بختياری استفاده نمود ،همچنين توليد
این باکها با فناوری بومی که در بسياری از شرکتهای داخل
وجود دارد به راحتی در دسترس میباشد .بنا به دالیل فوق توليد
و استفاده حداکثری از باکهای فلزی در کنار سهم کوچکی از
باکهای پليمری ،همانند استراتژی خودروسازان شرق آسيا ،در
خودرو سازان داخلی توصيه میگردد .بدیهی است با اینکار ،هم تا
حدودی مشکل اشتغال برطرف میشود و هم بنا به دالیل متقن
اشاره شده در مقاله ،از ابعاد گوناگون زیست محيطی ،اقتصادی،
ایمنی ،صنعتی و سياسی مزایای بيشماری حاصل میگردد.
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در این مقاله سعی گردید که باکهای فلزی و پالستيکی از ابعاد
مختلف بررسی و مقایسه شوند و برای این بررسی ،در حد توان
آخرین مقاالت و تحقيقات صورت گرفته در زمينه توليد باکهای
فلزی و پالستيکی مورد مطالعه قرار گرفت.
آنچه که از مجموع مطالب میتوان نتيجهگيری کرد این
است که با این که در مقام مقایسه ،باکهای فلزی و پالستيکی
دارای مزایا و معایب نسبی هستند ،ولی باکهای فلزی در موارد
ضعف خود نسبت به باکهای پالستيکی قادر هستند حداقلهای
استاندارد و نيازمنديهای مشتری را با قيمت پایينتر پاسخگو
باشند .درحاليکه در مورد باکهای پالستيکی موارد ذیل بعنوان
مسائل حل نشده هنوز باقی مانده است:
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