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 معرفی محصول -1

در این . پوشش دهی الکترواستاتیکی در واقع یکی از روشهاي پوشش دهی رنگهاي پودري است

فرآیند، ابتدا رنگ پودري درون مخـزنی قـرار داده شده و مخزن روي تجهیـزات مربوط به پاشش پـودر جاي 

هاي ارتباطی  ه از طـریق لولهپودر سیال شد. شود هواي ورودي به مخـزن باعث شناورسازي پودر می. گیرد می

از طرف دیگر هواي مصـرفی طی عبور از منبع تأمین برق یونیـزه . شود به سمت تفنگ پاشش فرستاده می

  . کند شده و به دو روش کرونا و تریبو پودر را باردار می

لتـاژ مقدار غبار پودر خروجی از تفنگ و مقدار و.  استالکتـرواستاتیکدر هر روش بار ایجاد شده 

  .شود ایجاد شده، در تجهیزات مربوط به پاشش تنظیم می

در مـرحله . ها هستند هاي رنگ و افـزاینده هاي پالستیکی، پیگمنـت هاي پودري شامل رزین رنگ

بیند و مواد  این مخلوط تا نقطه ذوب حـرارت می. کند اول مخلوطی از اجزا سازنده ترکیب همگـونی ایجاد می

هاي  هاي پودري با تفنگ شوند و پاشش این رنگ هاي نازکی اکسترود می همذاب به صورت ورق

  . الکترواستاتیکی انجام شود

هاي پودري به دلیل عدم وجود حالل، آلودگی کم و دوام و پایـداري باال در صنعت امروز به  رنگ

  . شوند طور وسیعی استفاده می

از و ضـروري و شکل و کاربـرد قطعه با کاري با در نظر گرفتن مشخصات مورد نی در هر روش رنگ

. توجه به این که پایه اصلی رنگ، رزین موجود در آن است، نوع رزین در انتخاب روش بسیار مؤثـر است

. شوند هاي آبی تقسیم می ها انواع مختلفی دارند که به دو دسته محلول در آب یا محلول در حالل رزین

وري و  اشش با هوا، پاشش بدون هوا، الکتـرو استاتیک، غوطههاي پ قـراردهی رنگ روي سطح به صـورت

  .شود جـریانی انجام می

بندي انواع رنگها و صنایع مورد کاربرد آنها به همراه نحوة پاشش  تقسیم 1به طور کلی در جدول

  . آورده شده است
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  بندي انواع رنگ با توجه به زمینه کاربرد  تقسیم-1جدول 
  هاي رزین رنگ  د استفادهموار  خشک کردن  کاربردها

صنایع اتومبیل سازي، لوازم 
حالل پایه، آب   پخت،هوا خشک  خانگی، مصارف عمومی

 (Acrylic)اکریلیک  پایه، پودري

هاي خارجی  ها، پوشش لعاب
حالل پایه، آب   پخت،هوا خشک  و پرداخت سطوح

 (Alkyd)الکید  پایه

هاي تعمیري، رنگ  پوشش
استخري و تجهیزات مربوط 

  رآیندهاي شیمیاییبه ف
الستیک هاي       حالل پایه  هوا خشک

 (Chlorinated)کلراته

هاي تعمیري، آستر  رنگ
ها، لوازم  اتومبیل

  خانگی،صنایع فلزي
حالل پایه، آب   پخت،هوا خشک

 (Epoxy) اپوکسی  پایه، پودر

 (Polyester)ستر  پلی   --  پخت،هوا خشک  هاي تزیینی پوشش
 هاي تعمیري، تزیینی، رنگ

هاي داخل مخازن و  پوشش
  ها قوطی

 (Vinyl) وینیل  حالل و پودر  پخت، هوا خشک

کاربرد در قطعاتی که 
هاي مقاوم حرارتی  پوشش

هاي  نیاز دارند، پوشش
  بیرونی قطعات فلزي

 (Silicone) سیلیکون  حالل پایه و پودر  پخت،هوا خشک

هاي هواپیمایی،  پوشش
هاي تعمیرگاهی،  رنگ

فلزي  هاي پوشش
  الستیکیوپ

حالل پایه، آب   پخت،هوا خشک
  پایه، پودر

 Poly) پلی اورتان
urethane) 

ها و  هاي داخل تانک پوشش
ها، پوشش دهی  قوطی

  ها چوب

پخت و هوا 
  خشک کن

حالل پایه، آب 
 (Phenolic) فنلیک  پایه

  

  . ول زیر آورده شده استاهاي پودري محصول این طرح در جد مشخصات رنگ
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  استر تولیدي طرح پلی-رنگهاي پودري اپوکسیمشخصات  -2جدول 
استر  شوند بر پایه مخلوط رزین پلی پلی استر که با نام هیبرید شناخته می/هاي پودري اپوکسی پوشش

 و براي مصارف عمومی   طراحی شدهºC180 کربوکسیلیک اشباع و رزین اپوکسی و دماي پخت تقریبی
 .گردد  مینی استفاده داخل ساختمان، جهت کاربردهاي صنعتی و تزئی

 :معرفی

 :ویژگی اصلی )سطح رنگ بعد از اعمال کامالً صاف و بدون پستی و بلندي و شره (چسبندگی باال، همترازي مناسب

 :اعمال  KV80 -50 تفنگ اسپري الکترواستاتیک،

  )دماي فلز (C 160  دقیقه در دماي20 الی15
 )دماي فلز (C 180  دقیقه در دماي15 الی 10

 :رایط پختش

   g/cm  ± 0,20 - 1,50 :با توجه به نوع فام 
 g/cm  ±  1,20 ):وارنیش(سیستم ها بدون پیگمنت 

 :وزن مخصوص

، )g/ml 1,5با وزن مخصوص ( میکرون، در شرایط ایده آل، یک کیلوگرم پودر 60با ضخامت پیشنهادي 
 . متر مربع را پوشش می دهد10,5 - 11 سطحی با مساحت 

 :ریکتئو پوشش

  .، خشک، مسقف و دور از نور خورشید نگهداري شود) درجه25کمتر از (پودر باید در محل خنک 
 .می باشد  ماه6زمان نگهداري در شرایط فوق حداقل 

 :نبارداريا ثبات

بنا به سفارش  )اي، چکشی، متالیک، وارنیش و وارنیش رنگی چرمی، سمباده(ها  ها و بافت در تمام فام
 .باشد تولید میمشتري قابل 

 ):فام(نديب رنگ

 :ضخامت فیلم . میکرومتر60-70ضخامت پیشنهادي فیلم 
        D ASTM 523  :براقیت
  80 - 95                                           براق

  45 - 60                                   نیمه مات 
  30 - 45                                           مات

      5 - 25                                     سوپر مات
  5B                ر)3359ASTM D(چسبندگی 

  2H                      ر)3363B ASTM(سختی 
  lb/in 80          ر)4366ASTM D(ضربه پذیري 

 ≤ 3mm                  ر)522DASTM(خمش 

 :خواص مکانیکی

   پایداري براقیت 50% با حفظ  ساعت1000
   ساعت بدون تغییر500                ر)117ASTM B(اسپري مه نمک 

  ساعت بدون تغییر500                          ر)2247ASTMD(رطوبت 

مقاومت در برابر 
 :خوردگی

اي الکتیک نسبت به طیف وسیعی از مواد شیمیائی مانند اسید ه پلی استر /پوشش هاي پودري اپوکسی
لیکن در مقابل . هاي آلیفاتیک مقاوم هستند ، سیتریک، سولفوریک، نفت خام، آب دریا و هیدروکربن%10

 . شوند  توصیه نمیMEKهاي اصلی مانند  مواد قلیائی یا حالل
 مقاومت شیمیایی
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  هاي پودري اپوکسی تولیدي طرح  مشخصات رنگ -3جدول 
 رزین هاي اپوکسی اتصال    بر پایه- X سري - پوشش هاي پودري اپوکسی هاویلوکس

 .طراحی شده است) آمید یا فنولیک(هاي منلسب  عرضی شده با سخت کننده
 :معرفی

 :ویژگی اصلی چسبندگی باال ، مقاوم در برابر خوردگی
 :اعمال  50-80تKV تفنگ اسپري الکترواستاتیک،
 که این دما وابسته C200 الی C160 دقیقه در دماي 10: سیستمهاي براق و نیمه مات

 دقیقه در دماي 15: هاي مات سیستم )دماي فلز. (باشد دهنده اپوکسی می به عامل واکنش
C 180 

 :شرایط پخت

  g/cm  ± 0/20 - 1,50 :با توجه به نوع فام 
 g/cm  ±1,20): وارنیش(سیستم ها بدون پیگمنت 

 :وزن مخصوص

با وزن (ط ایده آل، یک کیلوگرم پودر  میکرون، در شرای60با ضخامت پیشنهادي 
 . متر مربع را پوشش می دهد11، سطحی با مساحت )g/ml 1,5مخصوص 

 :پوشش تئوریک

، خشک، مسقف و دور از نور خورشید ) درجه25کمتر از (پودر باید در محل خنک 
 .باشد می  ماه12 الی  6زمان نگهداري در شرایط فوق  .نگهداري شود

 :ثبات انبارداري

سایر . باشد دامنه محدودي از رنگ ها شامل مشکی مات و مشکی براق متالیک موجود می
 بنا به  )اي، چکشی، متالیک، وارنیش و وارنیش رنگی چرمی، سمباده(ها  ها و بافت فام

 .باشد سفارش مشتري قابل تولید می
 ):فام(رنگبندي

  . میکرومتر60-70ضخامت پیشنهادي فیلم 
  . میکرو متر40-50مینیمم ضخامت 

 . میکرومتر100-120ماکزیمم ضخامت 
 :ضخامت فیلم

        ) 523D ASTM(براقیت 
  80 - 95                                                   براق

  45 - 60                                         نیمه مات 
  30 - 45                                                   مات

       5 - 25                                            سوپر مات
  5B                    ر)ASTM D 3359(چسبندگی 

  2H                           ر)  3363B ASTM(سختی
  lb/in 80            ر) 4366ASTM D(ضربه پذیري 

 ≤ 3mm                       ر ) 522D ASTM(خمش 

 :خواص مکانیکی

  یداري براقیت پا 50% ساعت با حفظ 1000
   ساعت بدون تغییر500                   ر)117ASTM B(اسپري مه نمک 

  ساعت بدون تغییر500                           ر) D ASTM 2247(رطوبت 
 :مقاومت در برابر خوردگی

نسبت به طیف وسیعی از مواد   - X سري -پوشش هاي پودري اپوکسی هاویلوکس 
جهت دسترسی به جزئیات .  مقاوم هستند یاها و حالل هاشیمیائی مانند اسیدها ، قل

 . دقیقتر ، لطفا به قسمت ویژگی هاي محصول مراجعه نمائید
 مقاومت شیمیایی
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  یوتان تولیدي طرح هاي پودري پلی  مشخصات رنگ-4جدول 
 رزین هاي پلی استر اشباع با گروههاي  پوشش هاي پودري پلی یورتان بر پایه

 پلی سیکلو آلیفاتیک تولید -با اتصال عرضی شده با کاپروالکتام  عاملی هیدروکسی
 .می گردند

 :معرفی

 :ویژگی اصلی همترازي عالی

 :اعمال  KV   80-50 تفنگ اسپري الکترواستاتیک،

     )دماي فلز ( C 180  دقیقه در دماي20
  )دماي فلز (C 200    دقیقه در دماي10

وره هاي با سوخت گاز به صورت مسقیم فام هاي سفید و روشن جهت مصرف در ک
 .توصیه نمی گردند

 :شرایط پخت

 :وزن مخصوص  g/cm 0,20 - 1,50± ت:با توجه به نوع فام 

با وزن ( میکرون، در شرایط ایده آل، یک کیلوگرم پودر 70با ضخامت پیشنهادي 
 . متر مربع را پوشش می دهد9,5، سطحی با مساحت )g/ml 1,5مخصوص 

 :یکپوشش تئور

، خشک، مسقف و دور از نور خورشید ) درجه25کمتر از (پودر باید در محل خنک 
  .نگهداري شود

 .باشد می   ماه12زمان نگهداري در شرایط فوق حداقل 
 :ثبات انبارداري

اي، چکشی، متالیک، وارنیش و وارنیش  چرمی، سمباده(ها  ها و بافت در تمام فام
 .باشد  تولید می بنا به سفارش مشتري قابل )رنگی

 ):فام(رنگبندي

  . میکرومتر70-80ضخامت پیشنهادي فیلم 
  . میکرو متر40-50مینیمم ضخامت 

 . میکرومتر80-100ماکزیمم ضخامت 
 :ضخامت فیلم

        ) D ASTM 523(براقیت
  80 - 95                                                   براق

  45 - 60                                         نیمه مات 
  30 - 45                                                   مات

       5 - 25                                            سوپر مات
  5B                   ر)D ASTM 3359(چسبندگی 

  2H                        ر) 3363B ASTM(سختی 
  lb/in 80          ر)4366ASTM D(ضربه پذیري 

 ≤ 3mm                      ر)522D ASTM (خمش

 :خواص مکانیکی

   پایداري براقیت 50% ساعت با حفظ 1000
   ساعت بدون تغییر1000                   ر)117ASTM B(اسپري مه نمک 

  ساعت بدون تغییر1000                           ر)ASTM D 2247(رطوبت 
 :مقاومت در برابر خوردگی

 مقاوم   از مواد شیمیائی سیعیو نسبت به طیف   پلی یورتانپوششش هاي پودري
 .  توصیه نمی گردندMEKاما در برابرحالل هاي اصلی مانند . هستند

 مقاومت شیمیایی
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 دهی الکترواستاتیکیپوشش          سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 نام و کد محصول -1-1

معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و (هاي انجام شده از وزارت صنایع و معادن مطابق بررسی

بندي   آن بیانگر دسته24 بوده که 24221133هاي پودري  گ رن3کد آیسیک ) اطالع رسانی

هاي مشابه، مرکب   آن مربوط به ساخت انواع رنگ، روغن جال و پوشش22محصوالت شیمیایی بود، 

هاي   آن فقط رنگ33 آن مربوط است به فقط انواع رنگ و رقم 11رقم . باشد چاپ و انواع بتونه می

  پودري

 شماره تعرفه گمرکی  -1-2

واردات و یا صادرات انواع رنگهاي پودري در براي  320810هاي به عمل آمده کد تعرفه  سیطبق برر

  .نظر گرفته شده است

 شرایط واردات -1-3

       طبق قوانین و مقررات واردات جمهوري اسالمی ایران، کاالهاي وارداتی به سه گروه زیـر تقـسیم بنـدي    

  :می شوند

  .ا رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز نداردن بآکاالیی است که ورود : کاالي مجاز -

 .کاالیی است که ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالي مشروط -

بـه اعتبـار خریـد و فـروش یـا        (کاالیی است که ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم           : کاالي ممنوع  -

 .موجب قانون ممنوع گردده و یا ب) مصرف

جزء گروه اول این دسته بندي قرار دارد و با رعایـت   اع رنگهاي پودريانودر رابطه با محصول این طرح،       

  .ضوابط مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

   هر کاالیی که وارد کشور می شود بسته به ماهیـت آن محـصول داراي مقـررات و ضـوابط خـاص خـود         

 و مـصرف کننـدگان داخلـی بـراي محـصوالت      می باشد و تعرفه هاي گمرکی براي حمایت از تولید کنندگان       

در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید کننـدگان داخلـی را بـه مخـاطره         . مختلف متفاوت می باشد   

ن محصول باال خواهد بود و بر عکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کـشور                آبیاندازد مسلما حقوق گمرکی     
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ـ  تولید نشود یا اینکه نیاز کشور از تولید        علـت جلـوگیري از مـسائل تـورم تـا حـد       ه  آن محصول بیشتر باشد ب

همانطور که در بند قبل نیز اشاره شد، تعرفـه گمرکـی    .ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده است    

   وجود ندارد و ایـن محـصول بـا تعرفـه محـصوالت دیگـر وارد کـشور          رزین پلی استر غیر اشباع    مجزایی براي   

    . درصد می باشد4ی آن در حال حاضر کتوجه به کد تعرفه مشابه این محصول حقوق گمرلذا با . شودمی

 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

  : هاي صورت گرفته و تحقیقات به عمل آمده از منابع و مراجع زیر  مطابق بررسی

Ø http://igs.nigc.ir/igs/bank-matn/STANDARDSlist.asp 

Ø http://www.cheric.org/kdb/kdb/hcprop 

Ø http://ora.petrochem-ir.net/sitefarsiipcc/msds 

  .باشند  می5د براي این محصوالت  به شرح جدول استانداردهاي موجو

  هاي پودري  استانداردهاي رنگ-5جدول 
 سال عنوان فارسی تانداردعنوان اس استاندارد کد

 2-106GS PAINTING OF METAL SURFACES  1997  رنگ آمیزي سطوح فلزي  

 1000-TP-E PAINTING  1356  رنگ آمیزي  

 102-tp-c Painting  1386  کاري رنگ  

 100-tp-e Paints  1386  انواع رنگ  

 120-tp-m Red lead, iron oxide and alkyd intermediate paint  1386  رنگ میانی  

 140-tp-m Chlorinated rubber paint for intermediate coat  
رنگ الستیکی براي 

  پوشش
1386  

 168-tp-m Acrylic silicon finish paint for temperature 
applications up to 230 c  

رنگ نهایی نوع اکریلیک 
سیلیکون براي دماي 

  درجه 230تا
1386  

 202-tp-m Two-pack amine-adducts cured epoxy paint as primer-
intermediate and top coat  

  1386  رنگ اپوکسی

 220-tp-m Epoxy polyamide intermediate paint  
کسی رنگ روي پرایمر اپو

   پلی آمید-
1386  

 30480031 Painting and coating of new equipmentOGBM/1  
پوشش ورنگ کاري 

  تجهیزات نو
1995  

  asp.STANDARDSlist/matn-bank/igs/ir.nigc.sig://http: مرجع 

http://igs.nigc.ir/igs/bank-matn/STANDARDSlist.asp
http://www.cheric.org/kdb/kdb/hcprop
http://ora.petrochem-ir.net/sitefarsiipcc/msds
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 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -1-5

  .  زیر میزان فروش محصوالت به تفکیک نوع محصول آورده شده استجدولدر 

   انواع رنگهاي پودري لیست و میزان فروش -6جدول 
 1385سال  1386سال 

  محصول
 ریال کیلوگرم ریال کیلوگرم

 6378271712 295 209 16192745950 406923 9016رنگ پودري رال 
 7670098895 252914 13518532705 343358 9003رنگ پودري رال 

 11201418735 409346 12512229750 380405  نیمه مات9005رنگ پودري رال 
 3674057450 107636 7059184115 173121  پلی استر5018رنگ پودري رال 

 3935899855 79774 4860519160 87990 رنگ پودري مشکی چکشی مسی
 1758612370 57430 3944395310 103846  براق9005رنگ پودري رال 
 2315049000 60589 4003877340 91914  چرمی7032رنگ پودري رال 

 1185422300 23250 2727779785 49515 رنگ پودري مشکی چکشی نقره اي
 1018047760 20025 2397139950 42697 پودري سفید چکشی صدفیرنگ 

 1546432800 34606 2359588450 49189  پلی استر نقره9006رنگ پودري رال 
 GIC 45355 1933920510 46689 1551885600 پلی استر 9016رنگ پودري رال 

 1689033600 57865 1619050150 48779  نیمه براق9005رنگ پودري رال 
 White a 35368 1443739475 21691 673385680نگ پودري ر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  9

  

 دهی الکترواستاتیکیپوشش          سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-6

  : شوند به طور کلی کاالها و محصوالت تولیدي واحدهاي صنعتی به سه دسته زیر تقسیم می

 .شود می استفاده دیگر تولیدیا تکمیل کاالهاي در که محصولی نوع هر: اي واسطه کاالي

شود مانند کاالهاي  می کننده مصرف مصرف توسط مستقیماً که محصولی نوع ره: یمصرف کاالي

End use   )بندي و  خودکار، بطري و کیسه بسته (... 

 و گردیده تلقی دیگري واحد در تولید عامل عنوان به خود که کاالئی هر نوع: اي سرمایه کاالي

  . مختلف صنایع در استفاده مورد تآال ماشین هر نوع مانند طوالنی است عمر داراي معموالً

هاي پودري  توان یافت که با رنگ شماري را می امروزه در همه دنیا به ویژه در غرب مصنوعات بی

شوند که به  هاي پودري محسوب می پنج گروه عمده از صنایع، مصرف کننده رنگ. پوشش داده شده باشند

  : ترتیب اهمیت عبارتند از 

 : خانگی با ابعاد بزرگسازندگان لوازم ) الف

 هاي صنعتی و خانگی یخچال -

 فریزرها  -

 ماشین لباسشویی  -

 هاي دوار  خشک کن -

 اجاق گاز  -

 ماشین ظرفشویی  -

 هاي میکروویو  اجاق -

 هاي بخار  دیگ -

 هاي الکتریکی  اجاق -

 مخلوط کن  -

 هواکش و هود  -
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 دهی الکترواستاتیکیپوشش          سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 بدنه و قاب تلویزیون  -

 رادیاتورها  -

 بدنه ویدئو  -

 سازها  کولرها و خنک -

براي پوشش استفاده ) هیبرید(استر به صورت دوگونه پلی/اغلب این مصنوعات از رنگ اپوکسیدر 

 درصد از این 42 حدود 1996این نوع پوشش پایداري خوب و براقیت قابل قبولی دارد و تا سال . شده است

 درصد 70به  سال آینده این رقم 10شود که طی  بینی می اند و پیش صنایع از پوشش پودري استفاده کرده

  .برسد
  CEH 592-7000- Epoxy Coatings  و  SRI :PEP Report- 242- Industrial Coatings گزارش مؤسسه تحقیقاتی استندفورد: مرجع ( 

( 

  : سازندگان مصنوعات فلزي عمومی) ب

  مبلمان فلزي  -

  بندي  قفسه -

  هاي تخت خواب فلزي  پایه -

  تابلو ابزار  -

  تابلوهاي کنترل  -

   نشانی تجهیزات آتش -

  تجهیزات بیمارستانی  -

  هاي فلزي  دیوارها و جداکننده -

 درصد از این 25باشند و در حدود  این گروه از نظر میزان مصرف رنگ پودري در رتبه دوم می

  .  درصد افزایش پیدا کند45تواند تا  این رقم می. گیرند صنایع از رنگ پودري بهره می
    CEH 592-7000- Epoxy Coatings  و  SRI :PEP Report- 242- Industrial Coatings ردگزارش مؤسسه تحقیقاتی استندفو: مرجع( 
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  : سازندگان قطعات خودرو) ج

باشد اما جاي آن را دارد که  هاي پودري می  درصد از این صنایع تحت پوشش رنگ20در حال حاضر 

  : شود م میتولیدات این صنعت به دو گروه عمده تقسی.  درصد برسد40این عدد به 

  . شود که با پوشش اپوکسی مات پوشیده می.... تجهیزات زیر بدنه مثل فنرها، قطعات فرمان، شاسی و ) 1

که به وسیله سامانه ...کن و  هاي برق پاك ، تیغه هاي، آیینه و قاب شیشه قطعات بیرونی مثل رینگ) 2

  . شود  مشکی براق پوشیده میTGIC -استر پلی
  CEH 592-7000- Epoxy Coatings  و  SRI :PEP Report- 242- Industrial Coatings سه تحقیقاتی استندفوردگزارش مؤس: مرجع( 

( 

  : آالت صنعتی و کشاورزي سازندگان ماشین) د

رود این  کنند که انتظار می هاي پودري استفاده می  درصد از این گروه صنعتی از رنگ16در حدود 

هاي پودري در آنها بکار  به علت تنوع محصوالت این گروه انواع رنگ. رسد ب35 سال آینده به 10رقم طی 

تنها نکته قابل توجه این است که در مورد اجسامی با حجم بزرگ مانند بدنه تراکتور به علت . شود گرفته می

طی افت شدید دماي کوره باید از پودرهایی استفاده کرد که زمان پخت آنها طوالنی باشد تا افت دما در 

  . پخت جبران شود
  CEH 592-7000- Epoxy Coatings  و  SRI :PEP Report- 242- Industrial Coatings گزارش مؤسسه تحقیقاتی استندفورد: مرجع( 

( 

  : صنایع تولیدي محصوالت فلزي متفرقه) ه

  : تولیدات این گروه عبارت است از

  تجهیزات معماري  -

 درب گاراژ  -

  نرده باغ -مبلمان باغ -

 ایه لوستر و المپ پ -
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کنند و عموماً  هاي پودري براي پوشش محصوالت خود استفاده می  درصد از این صنایع از رنگ20حدود 

  کنند،   استفاده میTGICشند از پوشش بر پایه پلی استر  بخاطر اینکه همگی خارج از منزل بکار برده می

ه عنوان یکی از اجزاي هاي پودري ب شود که رنگ با توجه به توضیحات فوق مشخص می

هاي پودري را بایستی در زمره  گیرد بنابراین رنگ کننده چرخۀ انتهاي تولید مورد استفاده قرار می تکمیل

  . اي برشمرد کاالهاي واسطه
 CEH 592-7000- Epoxy Coatings  و  SRI :PEP Report- 242- Industrial Coatings گزارش مؤسسه تحقیقاتی استندفورد: مرجع  ( 

(  
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 دهی الکترواستاتیکیپوشش          سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 بررسی کاالي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

با توجه به مقررات اخیر و جاري زیست محیطی در مورد آلودگی و دفع مواد زائد فاضالب، 

کاري با  مشکل اصلی در رنگ. یابد جایگزینی رنگ مایع با رنگ پودري روز به روز اهمیت بیشتري می

هاي تهویه، تصفیه و  هاي مایع وجود سیستم کارگیري رنگ با به. هاست ل  ع وجود حالهاي مای رنگ

در عوض، رنگ پودري نوعی فرآیند رنگ . بازیافت حالل براي کنترل ترکیبات آلی فرار ضروري است

  . شود کاري از ترکیبات آلی فرار استفاده نمی اي از عملیات رنگ خشک است که در هیچ مرحله

محیطی  عنوان جایگزین زیست پودري بههاي  موارد فوق با توجه به اینکه رنگعالوه بر 

و مواد خطرناك آالینده هوا ) (VOCsهاي آلی فرار  حالل پایه، مشخصاً با انتشار کمتر ترکیبهاي  رنگ

)HAPs (از مصرف انرژي و تولید پسماند ،شوند شناخته می (Waste)این در حالی است که .  کاهند  می

 Wood)هاي چوبی  در بعضی بازارهاي کلیدي مختص این صنعت مثل چوب، سازهها  رنگنوع این 

Composites)در اوایل کاربرد این نوع فناوري، دماي آستانه پخت  .ها عمدتاً حضور ندارند  و پالستیک

هاي اخیر  با وجود این در سال. پودري بودهاي  رنگعامل اصلی محدودکننده در استفاده از  

 را براي UVپودري سخت شونده با هاي  رنگپودري براي مثال هاي  رنگآوریهاي نوین استفاده از  فن

  . است پذیر نموده امکانکاربردها اي از  طیف گسترده
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 دهی الکترواستاتیکیپوشش          سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

اي اخیر ه  در دهه:شود پرداخته میانواع رنگهاي پودريدر ادامه به بررسی اهمیت استراتژیک 

تغییرات سریعی بوده است که محرك اصلی این تغییرات، ظهور و بروز  صنعت در عرصه جهانی شاهد

مابین مؤسسات و سایر نهادها و  فیهاي جدید، روابط  تکنولوژي. پیشرفته است هاي جدید و تکنولوژي

ه  کرد مؤسسات را متحولدهی و مدیریت صنعتی را تغییر داده و نحوه سازمان مؤثر بر عملکرد هاي موجودیت

 عملکرد بازارها را تحت تأثیر ةالمللی نیز در حال تغییرند و این تغییرات، نحو قواعد و مقررات ملی و بین. است

توانند در  دهند که می کشورهاي در حال توسعه قرار می فراروي هایی را این تغییرات چالش. دهند قرار می

 کشورهایی که نتوانند در این تغییرات .تهدید باشند و هم تفرص راستاي بهبود شرایط اقتصادي، هم

 بخش از آن بهره ببرند، نه تنها به حاشیه رانده شده و نقش ناچیزي از هاي اثر به شیوه هایی را خلق و فرصت

منابع طبیعی  که در این صورت حاصل آن حتی در صورت وجود(ارزش افزوده صنعتی جهانی خواهند داشت 

فرهنگی و امنیت ملی نیز پیامد  ، بلکه به مخاطره افتادن هویت)صاد عقب مانده و وابسته استو معدنی، اقت

  . آن خواهد بود

همچنین تأثیر مضاعف آن بر سایر  هاي اصلی اقتصاد و اهمیت بخش صنعت به عنوان یکی از بخش

ریزي کالن  امهگذاري و برن و در سیاست هاي کالن ملی شناخته شده است هاي اقتصادي و حوزه بخش

  . است اقتصادي کشورها، اهمیت راهبردي آن درك شده

اي  به گونه. امروزه نفت جایگاه مهمی را در اقتصاد کشورهاي نفت خیز به خود اختصاص داده است

که وجود این ماده حیاتی براي کشورهاي مذکور بسیار با اهمیت تلقی شده و رشد و توسعه اقتصادي خود را 

و صنعت نفت . اند  و کسب درآمد ارزي و یا مصرف داخلی آن و جلوگیري از خروج ارز دانستهدر گرو صادرات

صنایع وابسته به آن مانند صنعت پتروشیمی با توجه به این دیدگاه از صنایع کلیدي محسوب شده و به 

ت و گاز و صنعتی پتروشیمی با استفاده از مشتقات نف. گردند هاي توسعه قلمداد می عنوان یکی از شاخص

تواند از یک طرف از خروج ارز جلوگیري و از طرف  مورد نیاز صنایع داخلی میمحصوالت تولید بسیاري از 

وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کشورهاي نفت خیز از جمله . دیگر براي کشور درآمد ارزي کسب نماید
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 .به راحتی میسر ساخته است ایران، رشد و گسترش صنعتی پتروشیمی را

  
  

اي در بخش اقتصاد برخوردار بوده و تقریباً تمامی اقتصاد ایران  در ایران، صنعت نفت، از جایگاه ویژه

هاي بسیار مهم و حیاتی  صنعت پتروشیمی نیز که یکی از زیرگروه. وابستگی تمام و کمال به صنعت نفت دارد

ته و در رشد اقتصادي کشور هاي چشمگیري داش هاي اخیر پیشرفت آید طی سال صنعت نفت به حساب می

هاي  بطوریکه طی چند سال اخیر درآمد ارزي حاصل از صادرات فرآورده. تأثیرات بسزایی داشته است

  . میلیارد دالر بوده است5پتروشیمی به طور متوسط ساالنه 

ایران به علت دارا بودن نفت و گاز فراوان، به اندازه کافی خوراك و انرژي براي توسعه صنعت 

 . دارد و این مزیت نسبی اقتصاد ایران است)طرح حاضر( و صنایع زیرگروه آن مانند صنعت رنگ وشیمیپتر

البته صنعت رنگ در ایران هنوز یک صنعت کامل نبوده و هم از نظر تأمین ماده اولیه و هم از نظر تأمین 

  . بسیاري از گریدهاي رنگ متکی به واردات است

هاي پودري جلوگیري  توان حداقل از واردات انواع رنگ  طرح حاضر میاندازي گذاري و راه با سرمایه

به عمل آورده و ضمن قطع وابستگی و جلوگیري از خروج ارز از کشور و همچنین ارزآوري حاصل از صادرات 

هاي کالن  محصول به نوعی به بهبود شرایط اقتصادي کمک نموده و سهمی در برآورده کردن سیاست

هاي بزرگ تولیدکننده و  صنعتی و تبدیل شدن یه یکی از قطب- توسعه اقتصادياقتصادي که همانا

  .   صادرکننده تمامی محصوالت نفتی، گازي و پتروشیمیایی است، داشت
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 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -1-9

کـردن،  از آنجائیکه مناسبترین روش براي تولید رنگهاي پودري روشـهاي متـداول اخـتالط، اکـسترود                 

باشد و امکانات و سطح تکنولوژي براي تهیه این محصول در بـسیاري       آسیاب کردن و پوشش دهی پودري می      

باشد و کشورهاي متعـددي از جملـه کـشورهاي      از کشورها موجود است، بنابراین نیاز به خرید تکنولوژي نمی         

  .باشندنده این محصول میچین و ترکیه و کشورهاي حوزه خلیج فارس از جمله تولیدکننده و مصرف کن

 شرایط صادرات -1-10

دهد که یک ماده تولید شده در داخل کشور از نظـر بـازار             معموالً صادرات یک محصول زمانی معنی می      

تري نیز داشـته باشـد یـا بـه عبـارتی قیمـت فـروش محـصول در                اشباع و داراي بازار فروش خارجی پر رونق       

ول در بازارهاي داخلی بود و نهایتـاً سـودآوري طـرح بیـشتر      بازارهاي خارجی بیشتر از قیمت فروش آن محص       

  . باشد

هاي پودري و عـدم اشـباع    همانطوریکه بیان شد با توجه به تقاضاي قابل مالحظه بازار داخلی براي رنگ     

هـاي پـودري در کـشور      این بازار در داخل کشور با توجه به مقادیر قابل توجه واردات آن، تولیدکنندگان رنگ              

انـد و توجـه     دهی بـازار ایـران نمـوده        توجه خود را معطوف به فروش محصول در داخل کشور و پوشش           عمدتاً  

 در –هـاي پـودري    البتـه مقـادیر کمـی هـم صـادرات رنـگ           . کمتري به بازارهاي صادراتی وجود داشته اسـت       

کـشورهاي مـستقل   (هـاي اخیـر از ایـران بـه کـشورهاي همـسایه             طـی سـال    - تـن  20هاي کمتر از      مقیاس

  . صورت گرفته است که نشان از وجود بازار صادراتی در منطقه دارد) المنافع، عراق، افغانستان شتركم
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   بررسی عرضه و تقاضا -2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید  -2-1

   بررسی امکانات تولید داخلی -2-1-1

، میزان تولید داخـل محـصول،   يرنگهاي پودردر این قسمت به ترتیب به بررسی واحدهاي تولید کننده  

  . شود بررسی امکانات تولید فعلی و آتی محصول و در نهایت به برآورد تولید آتی محصول پرداخته می

   لیست تولید کنندگان داخلی-2-1-1-1

  :ها و تحقیقات به عمل آمده از منابع و مراجع زیر  مطابق بررسی

ü شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 

ü  رسانی   دفتر آمار و اطالع- معاونت توسعه صنعتی-و معادن کشور وزارت صنایع 

ü   ادارة کل گمرك ایران - وزارت بازرگانی  

ü هاي کشور ادارات صنایع و معادن استان 

ü پژوهشگاه صنعت نفت ایران 

ü  پژوهشگاه پلیمر ایران 

ü سازمان توسعه تجارت 

ü نقطه تجاري ایران–وزارت بازرگانی  

ü نتی رسانی اینتر منابع اطالع 

ü هاي صنایع و نفت و گاز و پتروشیمی و  سایر منابع مانند مجالت تخصصی مختلف در زمینه ... 

هاي پودري در ایران با ذکر تمامی مشخصات مربوط به شرح  تعداد واحدهاي فعال تولیدکننده رنگ

  :باشند یم 7جدول 
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  هاي پودري در ایران واحدهاي فعال تولیدکننده رنگ -7جدول
 )تن(*مجوز  ظرفیت تاریخ شروع فعالیت محل واحد )واحد(م شرکت نا ردیف

 720 81/10/16 تبریز )آمیکو (  پودري آذرفام 1
 600 86/11/01  مبارکه     اصفهان  گوناگون رنگ شرکت 2
 2650 2/12/84  تهران پکا شیمی 3
 930 76/10/01  ساوجبالغ گوهرفام 4
 2400 84/12/23 گرمسار الکتروزرسازه 5
 1400 85/03/17 گرمسار  اشن پارس 6
 1500 83/09/26 البرز رنگین زره 7
 1000 86/07/07 شهرك شکوهیه رنگ پل پارس 8
 1600 81/10/07  ساوه  سازان آبرنگ 9
 5000 85/06/26  ساوه باژاك 10
 2000 -  آبعلی جاده تهران  پوشش فام 11
 2500 1/12/1380  تهران  )هاویلوکس(پارس الوان 12
  1200  -  کرج قدیم جاده تهران  )هادي رنگ(رنگین   13
  1400  -  آبعلی جاده تهران  کیان رنگین  14
  1500  -  تهران  تابا شیمی  15

  . باشد این ظرفیت در واقع ظرفیت ثبت شده در آمار وزارت صنایع و معادن می* 
  رسانی ع وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطال-1:مرجع

  هاي میدانی ها و بررسی  فعالیت-2          
  

هاي پودري در کشور   واحد فعال در زمینه تولید انواع رنگ15شود تعداد  همانطوریکه مشاهده می

هاي صورت گرفته و مذاکرات انجام شده با متولیان این صنعت و  طبق تحقیقات و بررسی. وجود دارد

 به شرح جدول 1386 واحدها در سال ، میزان تولید واقعی اینذکر انجام شدال هایی که با واحدهاي فوق تماس

  .اند واحدهاي تولیدي بر اساس بیشترین سهم از بازار مرتب شده 8در جدول . باشد زیر می
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  هاي پودري در ایران بر اساس واحدهاي تولیدکننده تولید رنگ -8جدول
 مالحظات )تن(واقعی تولید  )تن(*مجوز  ظرفیت )واحد(نام شرکت  ردیف

 2469 2650 پکا شیمی 1

شرکت پکاشیمی طی 
هاي اخیر با ماکزیمم  سال

. ظرفیت تولید نموده است
 )ظرفیت اسمی% 18/93(

 1900-2000  2500  )هاویلوکس(پارس الوان 2
%   20این شرکت حدود 
 .دارد بازار را دردست

 1400-1500 2000  پوشش فام 3
%   15این شرکت حدود 

 .دارد  را دردستبازار

 900-1000 1200  )هادي رنگ(رنگین  4
%   10این شرکت حدود 
 .دارد بازار را دردست

 700 720 )آمیکو (  پودري آذرفام 5
تولید ماهیانه این شرکت 

 .باشد می  تن60حدود 

 700 1400  اشن پارس 6
تولید ماهیانه این شرکت 

 .باشد می  تن60حدود 

 700 1400  کیان رنگین 7
تولید ماهیانه این شرکت 

 .باشد می  تن60حدود 

 600 930 گوهرفام 8
تولید ماهیانه این شرکت 

 .باشد می  تن50حدود

 450-500 1500 رنگین زره 9
%   5این شرکت حدود 
 .دارد بازار را دردست

 300-400 5000 باژاك 10
ظرفیت اسمی اعالم شده 

رنگ  انواع کل به مربوط
 .اشدب می شرکت این تولیدي

محصوالت این شرکت   200-300 1500  تابا شیمی 11
 تنوع زیادي ندارند

محصوالت این شرکت   200-300 1600  سازان آبرنگ 12
 تنوع زیادي ندارند

 2400 الکتروزرسازه  13
 1000 رنگ پل پارس  14
 600     اصفهان اگون گون رنگ شرکت  15

100  
این شرکتها در بازار 
برند چندانی ندارند و 
  . ناشناخته هستند

    10619 -11269 مجموع
  . باشد این ظرفیت در واقع ظرفیت ثبت شده در آمار وزارت صنایع و معادن می* 

  هاي میدانی وزارت صنایع و معادن، نتایج حاصل از فعالیت: مرجع

 تن بوده 11000 حدود 1386هاي پودري کشور طی سال  شود که تولید واقعی رنگ مشاهده می

  . تاس

  . باشد  می9هاي قبل به شرح جدول  هاي پودري کشور طی سال روند تولید انواع رنگ
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  هاي قبل هاي پودري ایران طی سال روند تولید انواع رنگ -9جدول 
  1386  1385  1384  1383  سال
  11000  9800  5650  5085  )تن(تولید 

  رسانی اطالعوزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و : مرجع
  

هاي اخیر کامالً مشهود بوده است که این امر  شود که افزایش روند تولید طی سال مشاهده می

هاي  جهش قابل اعتنایی که بین سال. باشد هاي پودري می به دلیل افزایش تقاضا براي انواع رنگ

  . باشد کاشیمی میاندازي واحدهاي جدید همانند واحد پ گردد به دلیل راه  مشاهده می1385 و 1384

   بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

 فعلی و فعال واحدهاي عملی ظرفیتبینی امکان عرضه داخلی در واقع به معنی مجموع  پیش

 هاي پودري بوده که ي رنگاجرا دست در هاي طرحبه عالوه ظرفیت  واحدها این اي عهتوس هاي طرح

 این محصول عرضه امکانات مجموع ،اجرا دست در و اي توسعه هاي طرح یزیکیف پیشرفت با متناسب

  . گردد  محاسبه میآینده هاي سال براي

هاي صورت گرفته از منابع و مراجع  هاي در دست اجرا نیز طبق بررسی در خصوص طرح

  .باشد ها به شرح زیر می مرتبط آمار این طرح

در دست اجراي طرح مطابق الگوي عرضه و تقاضا هاي  شایان ذکر است که در برآورد ظرفیت

شوند که با گذشت حداکثر سه سال پیشرفت  احداث معرفی می هایی به عنوان طرح در دست طرح

هایی که پیشرفت فیزیکی کمتر از  بنابراین به طور کلی طرح.  درصد داشته باشند40فیزیکی حداقل 

بینی  گذرد در آمار پیش تاریخ اخذ مجوز آنها میهایی که بیش از سه سال از   درصد داشته و طرح40

  .  آیند عرضه به حساب نمی
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  هاي پودري هاي در دست احداث رنگ  طرح -10جدول 

 محل واحد نام واحد نام استان
پیشرفت فیزیکی 

 )درصد(
 )تن(ظرفیت تاریخ اخذ مجوز

 400 85/03/21 46  سمنان تعاونی تولیدي رنگین فام کومش  سمنان
 400 مجموع

  رسانی  وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطالع-1: مرجع
  هاي میدانی نتایج حاصل از فعالیت-2           

هاي پودري به طور جدي در کشور  شود که تنها یک واحد در دست احداث رنگ مشاهده می

البته . (شود  کشور اضافه میهاي پودري هاي آتی به ظرفیت تولید رنگ وجود دارد که طی سال

  )باشد باستثناي طرح حاضر که یک طرح توسعه می

  86اول سال  ماه 9 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا -2-3

هاي اخیر در کشور، تولیدات  هاي پودري طی سال با توجه به روند رو به رشد تقاضا براي رنگ

.  نبوده و واردات این ماده نیز به داخل کشور صورت گرفته استداخل کشور جوابگوي نیاز بازار داخل

هاي پودري به  ن، رنگهاي صورت گرفته از اداره کل گمرك جمهوري اسالمی ایرا مطابق با بررسی

الذکر، میزان واردات این  مطابق با کد تعرفه فوق. گردند  تبادل می320810طور کلی تحت کد تعرفه 

  . باشد  می11هاي اخیر به شرح جدول  کاال طی سال

  هاي پودري به ایران  واردات انواع رنگ -11جدول 
  1386  1385  1384  1383  سال
  4120  3370  2543  2896  )تن(واردات 

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران، اداره کل گمرك جمهوري اسالمی ایران: مرجع
  

یکی . هاي اخیر آمار واردات این محصوالت رو به رشد بوده است شود که طی سال مشاهده می

  . باشد تی میاز دالیل این امر توسعه بازار و افزایش تقاضا براي این محصوالت در لوازم خانگی و صنع

  :  پیش بینی واردات -2-3-1

هاي اخیر روند  هاي پودري در ایران طی سال همانطوریکه قبالً بیان گردید واردات رنگ
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با .  هزار تن رسیده است4این آمار به حدود ) 1386(که در سال گذشته  صعودي داشته به طوري

هاي انتقال آب،  و همچنین صنایع لوله Outdoor و Indoorافزایش دامنه مصرف این کاال در صنایع 

  . مسلماً تقاضا براي این محصول افزایش خواهد یافت... فاضالب و 

هاي آتی مشابه با رشد واردات طی سه سال اخیر در نظر  چنانچه رشد روند واردات طی سال

 برآورد هاي آتی را به شرح زیر توان روند واردات طی سال ، می) درصد در سال469/12(گرفته شود 

  .نمود

  هاي پودري به ایران بینی واردات انواع رنگ  پیش -12جدول 
  1391  1390  1389  1388  1387  سال
  7413  6592  5861  5211  4633  )تن(واردات 
  

  :شایان ذکر است که نرخ رشد مطابق فرمول ذیل محاسبه شده است

100)1( ×−n
C
A = نرخ رشد  

  :ر این فرمول دکه 

A :مقدار مورد نظر در سال نهایی  

C :مقدار مورد نظر در سال مرجع  

n :هاي  فاصله سالA تا C 

هاي پودري به ایران کامالً  شود که پتانسیل واردات رنگ مطابق جدول فوق مشاهده می

اندازي   و افزایش ظرفیتی در کشور راه چنانچه هیچ واحد تولید و یا طرح توسعه. باشد صعودي می

اندازي  نگردد قطعاً بایستی نیاز کشور به این محصول را از طریق واردات تأمین نمود در حالیکه با راه

  . توان به راحتی نیاز بازار داخل را تأمین نمود می) طرح حاضر(واحد مورد بررسی 
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

ده به این دلیل که میزان نیاز و یا کمبود بازار مبحث تقاضا مهمترین مبحث در بررسی بازار بو

و به عبارتی پتانسیل وجود بازار مصرف از برآورد تقاضا تخمین زده شده و در نهایت ظرفیت انتخاب 

  .گردد   شده بر این اساس پیشنهاد و انتخاب می

 محصول در گذشته) تقاضا( برآورد مصرف -2-4-1

 ضروري )اخیر سال چند روند(گذشته  وضعیت از عتقاضاي داخلی، اطال وضعیت بررسی براي

 زیر بدست رابطه از و باشد می معمول روش برآورد یک ظاهري مصرف شاخص از استفاده و باشد می

 :آید می

C = Y + M -X 

 :این رابطه در که

 C:مصرف ظاهري

 Y:تولید داخلی

 M: واردات

  Xصادرات : 

  .باشد هاي گذشته به شرح جدول زیر می سالهاي پودري کشور طی  بنابراین روند مصرف رنگ

  تن-هاي پودري کشور طی سالهاي گذشته و اخیر  روند مصرف رنگ -13جدول 
  مصرف  صادرات  واردات  تولید داخلی  سال

1383  5085  2896  0  7981  
1384  5650  2543  10  8183  
1385  9800  3370  20  13150  
1386  11000  4120  20  15100  

هاي پودري ایران  هاي اخیر مصرف رنگ شود که طی سال هده میمطابق جدول فوق مشا

مانند تولید و واردات آن روند کامالً صعودي و افزایشی داشته است که البته این افزایش مصرف به 

  . بوده استOutdoor و  Indoorدر صنایع  دلیل افزایش تقاضا 
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  : اره نمود توان به موارد زیر اش هاي پودري می از دالیل رشد مصرف رنگ

ها  باشد و این رنگ هاي پایه حاللی می هاي مورد استفاده در اکثر صنایع دنیا، رنگ رنگ) الف

هاي پایه حاللی، حالل، سمی و  در رنگ(خطرات و مضرات زیست محیطی و سالمت انسانی دارند 

ی کارکنان دهی، تبخیر شده که باعث تهدید سالمت سرطانزا بوده و در طول فرآیند تولید و پوشش

هاي  طی سال). گردیده و عالوه بر آن هوا را نیز آلوده نموده و بر روي الیه ازن تأثیرات مخرب دارد

تر شدن بحث حفاظت از محیط زیست و سالمت جامعه، تقریباً تمامی کشورهاي  اخیر با توجه به مهم

هاي  ن مانند انواع رنگهاي جایگزی هاي پایه حاللی را کاهش داده و از سایر رنگ دنیا مصرف رنگ

  .نمایند استفاده می... هاي پایه آب و  پودري، رنگ

هاي اخیر بازار صادراتی لوازم خانگی از ایران به کشورهاي منطقه مخصوصاً عراق  طی سال) ب

  . و افغانستان بازار پر رونقی بوده است

ي جنوبی مانند آالت خانگی به کشورهاي آمریکا عالوه برکشورهاي منطقه، صادرات لوازم

عقد توافقنامه تجاري ایران و کوبا . هاي اخیر چشمگیر بوده است نیز طی سال... برزیل، کوبا، ونزوئال و

  . تأثیر بسیار چشمگیري در رونق تبادالت تجاري بین این دو کشور داشته است

هاي اخیر به حدي بوده است که برخی از  رشد تقاضاي خارجی لوازم خانگی طی سال

افروز،  شرکت جهان) تولیدکننده کولر، بخاري، آبگرمکن و یخچال( ها مانند شرکت برفاب  شرکت

 و گاهی تمامی محصوالت تولیدي خود را صادر  قسمت عمده... شرق، شرکت فیلور و  شرکت ایران

  .اند نموده می

ه آالت خانگی استفاد دهی انواع لوازم هاي پودري براي پوشش با توجه به اینکه از رنگ

  . هاي پودري را در بر داشته است گردد، این رشد تقاضا، افزایش مصرف رنگ می

کاهش شدید دما در زمستان و افزایش دما (تغییرات دمایی آب و هوا طی چند سال اخیر ) ج

انواع کولر، یخچال و (آالت خانگی  باعث افزایش تقاضاي بازار داخل کشور براي لوازم) در تابستان
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رو افزایش تقاضا هم در بازار صادراتی چشمگیر بوده است و هم در بازار  از این. ستبوده ا) بخاري

  . هاي پودري زیاد کرده است داخل کشور که در هر مورد تقاضا را براي رنگ

بنابر توضیحات فوق، روند رو به رشد تقاضا براي این محصول در کنار تجربه چندین ساله 

  .باشد  افزایش ظرفیت تولید میمتقاضی، انگیزه اصلی توسعه طرح و

  بینی تقاضا  پیش-2-4-2

 به استناد با طوریکه ه بباشد می بازار مطالعه ارکان مهمترین از یکی عنوان به تقاضا بینی پیش

 .پذیرد می صورت بررسی، مورد صنعت آینده وضعیت بخش، تحلیل این در شده نجامهاي ا بینی  پیش

 انتخاب در که دارد وجود بررسی مورد محصول براي قاضات بینی پیش براي مختلفی هاي روش

  : باشد  زیر می مختلف عوامل از متأثر نظر مورد روش

 بودن اي سرمایه اي، واسطه مصرفی، لحاظ به محصول نوع-1

   دسترس در اطالعات و  آمار-2

ت همانطوریکه قبالً نیز بیان شد، مبحث تقاضا، مشتمل بر دو بخش مصرف داخلی و صادرا

  . شود ها پرداخته می بوده که در ادامه به بررسی هر کدام از این مقوله

 لوازم خانگی با ابعاد بزرگهاي پودري در صنایع  همانطوریکه قبالً نیز بیان شد رنگ

هاي دوار، اجاق گاز، ماشین  هاي صنعتی و خانگی، فریزرها، ماشین لباسشویی، خشک کن یخچال(

کن، هواکش و هود، بدنه  هاي الکتریکی، مخلوط هاي بخار، اجاق و، دیگهاي میکرووی ظرفشویی، اجاق

 سازندگان مصنوعات فلزي عمومی) سازها  و قاب تلویزیون، رادیاتورها، بدنه ویدئو، کولرها و خنک

هاي تخت خواب فلزي، تابلو ابزار، تابلوهاي کنترل، تجهیزات  بندي، پایه مبلمان فلزي، قفسه(

 (: سازندگان قطعات خودرو، )هاي فلزي ت بیمارستانی، دیوارها و جداکنندهنشانی، تجهیزا آتش

هاي، آیینه و قاب  تجهیزات زیر بدنه مثل فنرها، قطعات فرمان، شاسی و قطعات بیرونی مثل رینگ
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صنایع تولیدي  و سازندگان ماشین آالت صنعتی و کشاورزي، ...)کن و  هاي برق پاك ، تیغه شیشه

  ) نرده باغ، پایه لوستر و المپ-تجهیزات معماري، درب گاراژ، مبمان باغ( فرقهمحصوالت فلزي مت

هاي پودري محدودیت کاربرد نداشته و در دامنه وسیعی از صنایع  شود که رنگ مشاهده می

  . گیرند مختلف به عنوان پوشش مورد استفاده قرار می

وجه به مزایایی که دارند در هاي پودري با ت الذکر، رنگ عالوه بر کاربردهاي بالفعل فوق

هاي انتقال آب وفاضالب و همچنین پوشش در صنایع چوب داراي کاربردهاي  صنایعی مانند لوله

  .بالقوه هستند

  .گردد الذکر برآورد می هاي پودري در هر کدام از صنایع فوق در ادامه پتانسیل مصرف رنگ

سازندگان مصنوعات ، گی با ابعاد بزرگلوازم خانهر کدام از صنایع : صنایع بالفعل فعلی) الف

صنایع تولیدي  و سازندگان ماشین آالت صنعتی و کشاورزي ، سازندگان قطعات خودرو، فلزي عمومی

رشد . باشند داراي رشد مصرف مخصوص بخود با توجه به زمینه مصرف میمحصوالت فلزي متفرقه 

متفرقه مستقیماً با رشد جمعیت در صنایع لوازم خانگی، مصنوعات فلزي عمومی و محصوالت فلزي 

  . باشد ارتباط می

 درصد در سال بوده است که این 62/1 معادل 1375-1385رشد جمعیت ایران طی دهه 

ریزي و معاونت راهبردي ریاست  معاونت برنامه: مرجع . (گردد بینی می هاي آتی نیز پیش رشد مصرف براي سال

  )http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/sci : مرکز آمار ایران -جمهوري

بینی   درصد در سال پیش62/1هاي پودري  الذکر رشد مصرف رنگ بنابراین براي صنایع فوق

  .گردد می

آالت صنعتی و کشاورزي رشد مصرف متناسب با رشد  براي صنایع قطعات خودرو و ماشین

 ، شرکت ایران /http://scm.sapco.com: شرکت ساپکو: مرجع . (باشد می)  درصد12ساالنه (صنعت خودرو 

  )com.ikco.www://http/ :خودرو 

http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/sci
http://scm.sapco.com
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   آمار تولید خودرو و رشد تولید در کشورهاي مختلف دنیا-14جدول 

  
  

باشد  از طرف دیگر با توجه به اینکه روند واردات نیز بیانگر نیاز بازار داخل به این محصول می

رشد واردات . باشد بینی رشد مصرف می رشد واردات نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در پیش

  . درصد در سال بوده است469/12هاي قبل  هاي پودري ایران طی سال رنگ

 صنعت مذکور و با در نظر گرفتن 5هاي پودري در  طور میانگین رشد مصرف رنگ بنابراین به 

  :گردد واردات به صورت زیر برآورد می

772.5
5

121262.162.162.1
=

  متوسط رشد صنایع بالفعل = ++++
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  رشد واردات= 469.12

2.9
2

469.12772.5
=

  هاي پودري برآورد رشد مصرف رنگ=+

هاي آتی با توجه به  هاي پودري در صنایع بالفعل مذکور طی سال رف رنگبدین ترتیب مص

  . شود نرخ رشد محاسبه شده به شرح زیر تخمین زده می

  هاي پودري ایران در صنایع بالفعل بینی مصرف انواع رنگ  پیش -15جدول 
  1392  1391  1390  1389  1388  1387  سال

 23447 21472 19663 18006 16489 15100  )تن(پتانسیل مصرف 

  

   و امکان توسعه آن86 اول سال  ماه9 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا -2-5

هاي پودري  هاي قبلی نیز بیان گردید تا به حال هیچگونه صادرات رنگ  در بخشکههمانگونه 

) واردات( بودن تقاضا مهمترین دلیل آن نیز عدم اشباع بازار داخلی و باال. از ایران صورت نگرفته است

که تولیدکنندگان این صنعت تمامی تمرکز خود را بر روي بازار داخل  این محصول بوده به نحوي

  . اند کشور معطوف داشته

  .باشد ها می هاي مایع و جامد، ایران یکی از صادرکنندگان انواع رنگ در مورد سایر انواع رنگ

  ت تا پایان برنامه چهارم بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرا-2-6

 و  مطابق با مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، بطور کلی محصوالت و مواد رنگی

. گردند  ثبت می32159090 تا 32011000ها در یک فصل مجزا و تحت کد تعرفه  ها و لعاب پوشش

  )  گزارش2پیوست شماره (

باشند مشخص گردیده و آمار  ه رنگ میاي که مربوط ب مطابق با این مقررات، کدهاي تعرفه

استخراج شده ) اداره کل گمرك( ایران صادرات مربوط به آنها از سالنامه بازرگانی جمهوري اسالمی

الذکر به طور متوسط  هاي قبل مطابق با آمار فوق ها از ایران در سال حجم صادرات انواع رنگ. است

آذربایجان، (اتی ایران عمدتاً کشورهاي همسایه کشورهاي هدف صادر.  هزارتن بوده است25ساالنه 
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ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق ، افغانستان، پاکستان، 

بوده که این حجم قابل مالحظه صادرات به این کشورها نشان از غیراشباع بودن بازار ) امارات و روسیه

  . هاي پودري این کشورها دارد رنگ

الذکر، نزدیکی مسافت و بعد جغرافیایی و  با توجه به در حال توسعه بودن کشورهاي فوق

که حجم تولید  ها با این کشورها، در صورتی همچنین سابقه تبادل انواع محصوالت مخصوصاً رنگ

 دهی بازار داخلی و واردات، بتوان آن را هاي پودري در ایران به حدي برسد که عالوه بر پوشش رنگ

توانند مد نظر  هاي پودري ایران می اي براي رنگ  به عنوان بازارهاي بالقوه صادر نمود، کشورهاي فوق

  .باشند

 درصد حجم 10هاي پودري ایران تنها  ها چنانچه حجم صادرات رنگ بینی در حداقل پیش

از ایران ساالنه هاي پودري  پتانسیل صادرات انواع رنگها در نظر گرفته شود،  صادرات سایر انواع رنگ

 . گردد  تن برآورد می2500حداقل 

  .هاي به عمل آمده در این فصل نتیجه آنالیز بازار به شرح جدول زیر می باشد با بررسی

  )تن( گیري فصل بازار   نتیجه -16جدول 
  11000  )1386(تولید فعلی  
  4120  )1386(واردات فعلی  
  20  )1386(صادرات فعلی  
  15700  )1386(مصرف فعلی  

  16905  )1392مبنا ( هاي آینده   طی سال1توان تولید
  لوازم خانگی با ابعاد بزرگ

  سازندگان مصنوعات فلزي عمومی
  سازندگان قطعات خودرو

  سازندگان ماشین آالت صنعتی و کشاورزي

صنایع 
  بالفعل

  صنایع تولیدي محصوالت فلزي متفرقه

23447  

  صنایع انتقال آب، فاضالب، نفت و گاز

  پتانسیل مصرف

ع صنای
  7837  هاي دریایی صنایع و سازه  بالقوه

  2500  امکان کسب بازار صادراتی
  کمبود عرضه

  16879  )پتانسیل تقاضا(
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هاي انجام شده  شود کمبود رنگ پودري در داخل کشور مطابق با بررسی همانطوریکه مشاهده می

 تن 24112 درصدي این واحدها در واقع کمبود ظرفیت 70ساب بهرة باشد که با احت  تن می16879حدود 

  .رنگ پودري در کشور وجود دارد

هاي پودري در صنایع و تجهیزات چوبی  البته این کمبود بدون در نظر گرفتن پتانسیل مصرف رنگ

  . تها به صنعت چوب، تقاضا براي این محصول افزایش خواهد یاف بوده که مسلماً با ورود این رنگ

  بررسی اجمالی تکنولوژي-3

 نقش از طرح یک صحیح اجراي در که است مهمی بسیار عوامل از آوري فن نوع و تولید روش

 .نمود استفاده مختلفی هاي روش از توان می یک محصول تولید منظور به .است برخوردار بسزایی

 صنعتی، دسترس، فرهنگ در منابع جمله از مختلفی عوامل به توجه با مناسب تولید روش انتخاب

 بسیاري در .گیرد می صورت نظر مورد فنآوري جذب جهت الزم شرایط یا قابلیت و موجود هاي مهارت

 تحت ها فعالیت از بسیاري لیکن است گرفته قرار عموم دسترس در تولید هاي دانش روش موارد

  . است آن خاص ريفنآو داشتن در اختیار مستلزم نظر مورد روش کارگیري به و بوده لیسانس

ها نبوده و فرموالسیون ترکیب خوراك  ها تکنولوژي مربوط به دستگاه در مورد تولید انواع رنگ

البته شرایط ترکیب خوراك، دماي اکستروژن و دماي سرد شدن . باشد کننده می و مواد اولیه تعیین

  .شدبا بعد از آن و میزان آسیاب شدن نیز در کیفیت محصول نهایی اثرگذار می

هاي پودري و نحوة پاشش و اعمال آنها تشریح گردیده و  در ادامه ابتدا پروسه کلی تولید رنگ

  . شود هاي پودري شرکت پکاشیمی شرح داده می سپس فرآیند تولید رنگ

  هاي پودري  پروسه تولید رنگ-3-1

آن در آیند و پروسه تولید  هاي پودري از واکنش مواد پالستیکی و پودري به دست می رنگ

  : باشد شود که به ترتیب زیر می چند مرحله انجام می
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   (PERMIXING)مخلوط کردن اولیه -3-1-1

باشد اگر عملیات مخلوط به درستی  کردن اولیه رنگ پودري بسیار حائز اهمیت می مخلوط

پذیري،  آید و باعث ضعف جریان انجام نشود در مرحله اکسترود کردن محصول یکدست به دست نمی

شود انتخاب دستگاه میکسر با کیفیت و استاندارد،  ائه خواص مکانیکی ضعیف و کاهش براقیت میار

  . کند در این امر به رنگ پودري هم کمک می

  (HOT MELT COMPOUNDING) اکسترود کردن -3-1-2

، نوع (SINGLE SCREW)نوع اول مارپیچ یک عددي : دو نوع دستگاه اکسترودر وجود دارد

در مرحله اکسترودر . چرخند  با دو عدد مارپیچ که در یک راستا با هم می(TWIN SCREW)دوم 

شوند با پودرها مخلوط شده از مناطق  کند ذوب می ها توسط حرارتی که دستگاه ایجاد می کردن رزین

دما . آیند شوند و به صورت یک دست در می کنند و کامالً با هم مخلوط می ها عبور می مختلف مارپیچ

ها طوري باید انتخاب شوند که واکنش اولیه به مواد ندهد که باعث خرابی  مناطق مختلف مارپیچدر 

  . رنگ خواهد شد

   آسیاب کردن -3-1-3

ها  این پرك. آیند شوند و سپس به صورت پرك در می مواد خروجی از اکسترودر خنک می

 عملیات آسیاب کردن معموالً در .گردد بندي مورد نیاز دستگاه تنظیم می آسیاب شده و براساس دانه

  .گیرد تا پودر نهایی مطابق با نیاز بازار حاصل گردد چندین مرحله صورت می

بندي و انبار و یا  پس از این مرحله عمالً فرآیند تولید خاتمه یافته و محصول براي بسته

  . برداري و اعمال بر روي سطح آماده است بهره

  دهی پودري  پوشش-3-1-4

 قـرار داده شده و مخزن روي تجهیـزات مربوط به پاشش مخـزنیگ پودري درون ابتدا رن

پودر سیال شده از . شود هواي ورودي به مخـزن باعث شناورسازي پودر می. گیرد پـودر جاي می
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از طرف دیگر هواي مصـرفی طی . شود هاي ارتباطی به سمت تفنگ پاشش فرستاده می طـریق لوله

  . کند رق یونیـزه شده و به دو روش کرونا و تریبو پودر را باردار میعبور از منبع تأمین ب

مقدار غبار پودر خروجی از تفنگ و مقدار .  استالکتـرواستاتیکدر هر روش بار ایجاد شده 

  .شود ولتـاژ ایجاد شده، در تجهیزات مربوط به پاشش تنظیم می

به عنوان مثال در . شود با تنظیم پارامترهاي فـوق ضخامت پودر روي سطح تعیین می

  .پذیرد  از پودر روي سطح پوشش عایق شده و دیگر رنگ نمیmm 100که ضخامت مورد نیاز  صورتی

  : )Corona( سیستم کرونا 

در این سیستم در انتهاي پیستوله .  پاشش بیشترین مورد استفاده را داردسیستماین نوع 

در واقع بین انتهاي . کند یستوله را یونیزه می پاطرافشود که هواي  پاشش ولتاژ زیادي ایجاد می

هواي یونیزه شده اطراف . شود پیستوله پاشش و قطعه مورد نظر یک میدان الکترواستاتیک ایجاد می

هدایت ) قطعه مثبت( سمت قطعه مورد پاشش بهپیستوله پودرهاي هدایت شده و انتهاي پیستوله را 

باشد و  باشند مشکل می قطعه که داراي گوشه و حفره میدهی  در سیستم کرونا امکان پوشش. کند می

  . گیرد بیشتر براي سطح مسطح مورد استفاده قرار می

    :)Tribo( سیستم ترایبو 

در سیستم ترایبو پودرها در موقع عبور از پیستوله بر اثر اصطکاك با دیواره پیستوله که از 

شوند و به طرف قطعه  ردار میباشد با  میPTFE (POLY TETRA FLUORO ETHYLENE)جنس 

شود  در این سیستم میدان الکتریکی که بین سر پیستوله و قطعه ایجاد می. شوند مورد نظر هدایت می

تواند به وسیله باد به هر قسمت قطعه  باشد در نتیجه پودر باردار شده به راحتی می تر می خیلی ضعیف

  . دهی اشکال مختلف استفاده نمود توان براي پوشش از این سیستم پاشش می. هدایت شود

   تجهیزات مربوط به پوشش دهی پودري-3-1-5

توأم با سیستم (تجهیـزات اصلی در این روش عبارت است از ابزار پاشش، کابین پاشش پودر 
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  .و کوره پخت پودر) بازیافت

  .ابـزار پاشش ممکن است به صورت دیسک و یا تفنگ پاشش باشد

در این دیسک ذرات باردار پودر با . پاشش مایع متفاوت استدیسک پاشش پودر با دیسک 

فشار هوا و در حالی که دیسک در حال دوران است به سمت قطعاتی که دور دیسک در حال 

گیرد و  این پاشش نیز در کابین مربـوط به این فـرآیند صورت می. شوند چـرخش هستند پاشیده می

  .شوند  جمع آوري میپـودرهاي اضافی نیز در انتهاي این محفظه

  در فرایند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم -4

  .تکنولوژیهاي مختلف تولید رنگهاي پودري تفاوت چندانی در فرآیند تولید با هم ندارند
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 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابـت بـه تفکیـک     -5

  یالی و ارزير

 در داخل کشور در محصولبا توجه به اطالعات ارائه شده در بخش بازار و برآورد پتانسیل مصرف این 

سال هاي آتی و با در نظر گرفتن واحدهاي موجود در داخل و منطقۀ خاورمیانه در نظر گرفتن تمامی 

  . ت واحد می باشدمالحظات اقتصادي، مالی و رقباي منطقه اي از عوامل مهم در تعیین ظرفی

با توجه به بررسی انجام گرفته بر روي واحدهاي مشابه و طرحهاي در دست اجراي این محصول، 

 600حدود به روش پوشش دهی الکترواستاتیکی حداقل ظرفیت اقتصادي واحد تولید انواع رنگهاي پودري 

ید این واحد بر اساس این ظرفیت تن در سال و لذا محاسبات مربوط به سرمایه گذاري ثابت و هزینه هاي تول

  .پیشنهادي انجام گرفته است

  :سرمایه گذاري ثابت طرح که شامل هزینه دوران ساخت واحد می باشد شامل موارد زیر می باشد

   زمین-1

   محوطه سازي-2

   ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی-3

   ماشین االت-4

   تاسیسات-5

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهی-6

   هزینه هاي قبل از بهره برداري-7

   هزینه هاي پیش بینی نشده-8

در ادامه هزینه هر یک از موارد باال بر اساس آخرین قیمتهاي اخذ شده در هر مورد برآورد گردیده 

  .  است
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   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-17جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )ن ریالمیلیو(

2500 250000 625 

  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

   آماده سازي محوطه-18جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 100 40 2500 تسطیح زمین
 47 94 500 دیوار کشی

 50 100 500 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی 
 15 30 500 فضاي سبز
 6 6000 1 درب ورودي

 16 200 80 پارکینگ
 2,4 200 12 روشنایی محوطه

 236 مجموع
  

  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -19جدول 

 بخش
  متراژ 

 )متر مربع(
  مبلغ واحد 

 )هزار ریال/متر مربع(
هزینه 
 کل

 525 1500 350 سولۀ خط تولید 
 112 1400 80 انبار مواد اولیه سولۀ 
 98 1400 70  انبار محصول  سولۀ

 135 1800 75 ساختمانهاي اداري
 39 1300 30 نگهبانی

 39 1300 30 تاسیسات
 متر 20ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل اداري حدود 
 )فبه عالوه فضاهاي عمومی مانند سالن اجتماعات، نمازخانه و سل

30 1800 54 

 1002 مجموع
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   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  ) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی   کل هزینه -20جدول 
 ریالی شرح

 350 دیزل ژنراتور با وسائل جانبی
 100 گرمایش و سرمایش

 10 ارتباطات
 15 اطفاء حریق

 475 مجموع
  

  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-21جدول 
نام دستگاه یا 
 تجهیزات

 تعداد
میلیون (قیمت واحد 
 )ریال

 قیمت کل

 110 110 1  سواري
 100 100 1 وانت 

 210 210 1 لیفت تراك
 420 مجموع

  

  ) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -22جدول 
 هزینه مشخصات

 25  مدیریتمبلمان
 20 میز و صندلی

 22 کامپیوتر
 2 گاوصندوق

 3 دستگاه فاکس

 4 دستگاه زیراکس

 2 لوازم التحریر
 78 جمع
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   حق انشعابها هزینه -5-6

  )میلیون ریال ( کل هزینه حق انشعابها-23جدول 
  هزینه کل  شرح  عنوان  ردیف

 100  -  انشعاب برق  1
 39  -  ) اینچ1,5(انشعاب آب   2
 30   خط تلفن4  مخابراتنشعاب ا  3
  5   -  سوختانشعاب   4

 174  جمع کل

  

  و گمرك نیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-7

نهایت کل   مورد نیاز ارزیابی گردیده و در اصلیآالت ماشین  کل تجهیزات و قیمتاین قسمت در

 9880 1ر این اساس قیمت تجهیزات اصلیبهزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که 

  . میلیون ریال برآورد شده است

   اصلی آالت  هزینه نصب تجهیزات و ماشین-4-8

  نصب تجهیزات اصلیهاي  ل هزینهک-24جدول 
 میلیون ریال  شرح

 988 گمرك تجهیزات خارجی
 80  هزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیزات

 1068 جمع
  

                                            
  . ریال در نظر گرفته می شود14400هر یورو -1
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  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

 ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -25جدول 
 هزینه شرح

 10 کارآموزي کارکنان
 20 هزینه هاي اخذ وام

 45 هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی
 150 هزینه نظارت بر اجراي طرح

 30 تولید آزمایشی

 10 ) درصد موارد فوق ب5(سایر 

 265 جمع
  

  پیش بینی نشدهاي ه  هزینه-5-10

هاي پیش بینی نشده  گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  درصد هزینه5در این طرح 

 فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت آورده 26درجدول .  میلیون ریال در نظر گرفته شده است711 معادل

  .شده است

  1) یورو-ریال میلیون (گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-26جدول 
 کل میلیون ریال یورو میلیون ریال عنوان

 625  -- 625 زمین

 236  -- 236 محوطه سازي

 1002  -- 1002 ساختمان سازي

 174  -- 174 حق انشعاب

 475  -- 475 تاسیسات زیربنایی

 9880 650000 520 تجهیزات اصلی 
 988  -- 988 گمرك تجهیزات خارجی

 80  -- 80 خلی تجهیزاتهزینۀ حمل و نقل دا
 78  -- 78 لوازم اداري

 420  -- 420 وسائل نقلیه

 265 --  265 قبل از بهره برداري

 711 32500 243 پیش بینی نشده

 14934 682500 5106 مجموع

                                            
  .ل در نظر گرفته شده استریا 14400 برابر یوروهر - 1
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 14934 تـن در سـال حـدود    600سرمایه گذاري ثابت طرح تولید رنگهاي پودري به ظرفیت اسـمی       

  .می گرددمیلیون ریال برآورد 
  

 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمـت ارزي و              -6

  ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

هاي   رنگتنوع بسیار زیاد. نماید اساس تولید و تکنولوژي رنگ را فرموالسیون آن تعیین می

پایه، رنگدانه، (ها کلیات مواد اولیه  در تولید رنگ. باشد پودري به دلیل تنوع مواد اولیه آن می

  .باشد یکی بوده ولی نوع آنها با هم متفاوت می...) پایدارکننده و

هاي مختلف تولید  همانطوریکه قبالً بیان شد شرکت پکاشیمی چهار نوع رنگ بر اساس پایه

ها  پایه این رنگ . ) Pure Epoxiیورتان، پایه   اپوکسی، پایه پلی/ استر استر، پایه پلی لیپایه پ(کند  می

هاي آنها با  ها و  افزودنی ها، پایدارکننده یکی بوده ولی با توجه به نیاز بازار و تقاضاي مشتري، رنگدانه

  . رو تنوع ماده اولیه بسیار زیاد است هم فرق داشته از این

  طقه مناسب براي اجراي طرح پیشنهاد من-7

 از  اجراي پروژه اجراي طرح، به نحوي کهجهت یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب در

  . ناپذیر است   کامالً ضروري و اجتنابباشد،پذیر و هم از جهات اقتصادي باصرفه  جهت فنی امکان

 جهات مناسب باشد میسر انتخاب محلی که از جمیعهاي موجود  محدودیتدلیل ممکن است به 

 این در. ترین محل جهت احداث واحد، تعیین گردد توجه به عوامل مؤثر، مناسب بانمود اما باید سعی نگردد 

گیري جهت تعیین محل  در تصمیم...  و زیربناییزمینه عوامل مختلفی نظیر بازار، مالحظات فنی، امکانات 

 .گیرد قرار میبررسی مورد لذا در ادامه این عوامل .  گیرند قرارمدنظراحداث طرح بسیار مهم بوده و باید 

  : عبارتند ازطرح عوامل دخیل در برآورد محل استقرار یک مهمترین

  : مواد اولیهتأمیننزدیکی به منابع ) الف

مواد اولیه براي یک طرح تولیدي از عمده موارد تأثیرگذار در مناسب  قیمتی و دسترسسهولت 
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مورد نیاز اي  هزینه حمل و نقل مواد اولیه خصوصاً در مواردي که شرایط ویژه. ستاقیمت محصول نهایی 

  باشد 

  : بازار مصرف داخلیبهنزدیکی ) ب

تر آن، از دیگر  در عرضه هر چه آسانمؤثر  عوامل محصول و بررسی فروشدسترسی به بازار 

   . آینده طرح داردسوددهیفاکتورهایی است که اثر مستقیم بر 

  : بازار صادرات و مبادي مربوطه براي صدور محصول بهی نزدیک) ج

 از الویت برخوردار نمی باشد بنابراین با در نظر گرفتن رنگهاي پودريبا توجه به آنکه صادرات انواع 

  .این مساله احداث واحد در بنادر صادراتی از الویت برخورار نیست

  : مناسب زیربناییوجود امکانات ) د

 منطقه احداث طرح از عوامل مؤثر در جذب بهتر نیروهاي متخصص و درنایی  امکانات زیربوجود

  . آید  حساب میبهکاهش هزینه خدمات 

هاي برق فشار قوي، وجود دانشگاه و   شبکه برق شهري و پستوجود به آب قابل شرب، دسترسی

و نیز دسترسی به شبکه  هوایی و زمینی ،دریاییهاي   راهازگیري   امکان بهرهمتخصص،مراکز تربیت نیروهاي 

آیند که وجود آنها در منطقه احداث طرح به نحو مؤثري در   به حساب میزیربناییتوزیع گاز از جمله امکانات 

  . باشد  دخیل میها هزینهکاهش 

 تولید شهرك هاي صنعتی اطراف شهرهاي بزرگ از  و نیز ظرفیت طرحفنی هاي مشخصه توجه به با

  .الویت برخوردار می باشند

شهرکهاي صنعتی اطراف بایست در   استقرار طرح ترجیحاً میمحل ، فوقهاي شاخصبندي   جمعبا

  . باشدکشور شهرهاي بزرگ 
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   وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

  . تعداد پرسنل اداري و تولیدي مورد نیاز واحد را نشان می دهد27جدول 

   رنگ پودري پرسنل اداري و تولید -27جدول 
  تعداد  سمت

  اداري
 1 مدیر عامل

 1 مسئول اداري و مالی
 1 مدیر تولید

 2 کارمند اداري و مالی
 1 کارمند تدارکات و فروش

 2 منشی

 2 انباردار

 1 راننده

 2 نظافتچی و آبدارچی
 2 نگهبان

  تولیدي
 4 مهندسی خط تولید

 3 )آزمایشگاه(تکنسین 
 12 اپراتور خط تولید

 1 نیکمهندس مکا
 1 مهندس برق و ابزار دقیق

 3 کارگر فنی برق و ابزار دقیق و مکانیک
  39 جمع 
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 بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکـان               -9

  تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

همترین ارکان برپایی هر کارخانه و واحـد صـنعتی   در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکی از م        

 ماشـین آالت تولیـدي،    این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیل تعـداد نیـروي انـسانی،   . باشند مطرح می 

  . گردند هاي کارخانه پیش بینی می میـزان فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطه

  . آمده است 28و هزینه مورد نیاز براي تأمین آنها در جدول  طرح بخار برق و ،مصرف سالیانه آب

  )میلیون ریال(  هزینه سالیانه آب، برق و گاز-28جدول 

میزان مصرف   واحد  شرح واحد  ردیف
  ساالنه

هزینه هر واحد 
  مصرف به ریال

  هزینه مصرف ساالنه
  )میلیون ریال(

 9 2500 3600 متر مکعب آب   1
 168 700 240000 تکیلووات ساع الکتریسیته  2
 220 1100 200000 لیتر گازوئیل  3

  397  جمع
  

   

میلیون  397  طرح در حدودگازمطابق برآورد به عمل آمده درجدول فوق هزینه سالیانه آب، برق و 

  . باشد ریال می
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   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

رد، دچار مشکالتی در فرآیند تولید خواهـد  هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهاي دولت قرار نگی         

از آنجا که واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه اندازي در ظرفیت کامل، تولید ندارند، لذا حاشیه سـود                  . شد

آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در وضعیت مطلوبی قرار نـدارد و بـراي بقـا در میـدان رقابـت نیـاز بـه           

ز طرف دیگر براي واحدهایی که داراي قدمت چندین ساله مـی باشـند و در بازارهـاي            ا. حمایتهاي مالی است  

جهانی تا حدودي نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کـرده و بـراي تـسهیل و آرامـش خـاطر آنهـا             

 بـه راحتـی در   مشوقها و قوانین ارئه دهد که فضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها       

در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینـه انجـام دهـد مـورد          . بازارهاي جهانی به فروش برسد    

  :بررسی قرار گرفته است

  و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی  -

ایـن ماشـین آالت     . شور تامین می شـود    در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از ک           

حقوق گمرکی که در حال  . پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد              

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

ارج از کشور صادر می شـود، مـستلزم پرداخـت    از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خ     

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکننـدگان داخلـی بـه امـر صـادرات              . حقوق گمرکی می باشند   

  .  مشوقهایی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

  رکتهاي سرمایه گذار، بانکها و ش)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مـدت بـراي سـاخت و      هاي مالی براي طرح     یکی از مهمترین حمایت   

در ادامه شرایط این تـسهیالت  . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می      

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

ت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان           گذاري ثابت جه    در بخش سرمایه   -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70شده تا سقف 
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سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگـاهی            ساختمان و محوطه   -1-1

  . گردد  درصد محاسبه می60با ضریب 

 درصد و در غیـر ایـن   90جراي طرح در مناطق محروم با ضریب ماشین آالت خارجی در صورت ا  -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصـد  70گذاري ثابت کمتـر از   آالت خارجی در سرمایه گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

  . گردد  درصد محاسبه می70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند 

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز         برداري می   هایی که به مرحله بهره      این امکان وجود دارد، طرح     -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70آنها به میزان 

 درصـد و نـرخ   12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صـنعت   نرخ سود تسهیالت ریالی در وام    -3

مبلـغ تـسهیالت اعطـایی و    % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حـدود       نه و هزی  Libor+ 2%سود تسهیالت ارزي    

 . باشد  درصد ثابت می3نرخ سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیـت                    -4

 . شود ر نظر گرفته می سال د8طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیـره ارزي بـراي منـاطق کـم توسـعه یافتـه و            -5

 . شود  سال در نظر گرفته می10محروم 

  : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 درصـد معافیـت مالیـاتی    80بـرداري   نعتی، چهار سال اول بهـره هاي ص ك  با اجراي طرح در شهر     -1

  . شامل طرح خواهد شد

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سود ناخـالص     25) هاي صنعتی و مناطق محروم      به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است
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  تحلیل و تجزیه و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید -11

 حـدود  1386 در سـال  رنگهـاي پـودري  با توجه به بررسی هاي انجام شده، تولیـد واقعـی انـواع              -1

 1392در سـال    تن16905برداري رسیدن واحدهاي در دست ساخت به حدود     بوده که با به بهره      تن 11000

 .خواهد رسید

 تن بوده که ایـن میـزان       15700 حدود   1386 در سال    رنگهاي پودري رآورد میزان مصرف انواع     ب -2

  . تن خواهد رسید31284 به حدود 1392در سال 

 تن بوده و صـادرات آن بـسیار انـدك           4120میزان واردات این محصول طی سالهاي اخیر حدود          -3

 .باشدمی

 تنـی انـواع     16879 کمبـود آتـی بـا     با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي           

رنگهـاي  لذا مـشاور پیـشنهاد احـداث واحـد تولیـد      .  در کشور مواجه خواهیم بود  رنگهاي پودري 

  .را می دهدپوشش دهی الکترواستاتیکی  پودري به روش 
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