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 خالصه طرح

با  برايرنگ عایق حرارتی تولید  نام محصول
  ه اي نانوییگویچه هاي شیش

 ساختمانصنعت  موارد کاربرد

 150 )تن( ظرفیت پیشنهادي طرح

 200 )تن( میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

 گذاري ثابت طرح سرمایه
 100000 )دالر( ارزي
 2400 )میلیون ریال( ریالی
 3400 )میلیون ریال( مجموع

 در گردش طرح  سرمایه
 --  )دالر( ارزي
 2400 )ریال میلیون( ریالی
 2400 )میلیون ریال( مجموع

 500 )متر مربع( زمین مورد نیاز 

 زیربنا
 350 )متر مربع( تولیدي
 50 )متر مربع( انبار

 60 )متر مربع( خدماتی

 مصرف سالیانه آب، برق و گاز
 1500 )متر مکعب(آب 
 540000 )کیلو وات( برق
 35000 )متر مکعب( گاز

 ي براي احداث واحد فناورانههاي پیشنهاد محل

پارك هاي علمی و فناوري پردیس، 
آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت 
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان، 
خراسان، فارس، قزوین، کرمان، 
 کرمانشاه، گیالن و مرکزي
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  معرفی محصول .1

در اصطالح داراي حفره هاي نانو سایز هستند و ذرات سرامیک کروي توخالی در ابعاد میکرو که 

Ceramic Sphere or Cenospere  خوانده می شوند داراي کاربردهاي فراوان در صنایع مختلف

این گویچه ها . است... ین کاربردها استفاده در رنگ هاي ساختمانی، صنعتی و از جمله ا. می باشند

میزان شکستگی آنها کمینه است و مزایاي متنوعی . توخالی سرامیکی بوده و کامال کروي شکل هستند

به علت تخلخل و سطح ویژه (مانند عایق حرارتی، کاهش جذب رزین ها، کاهش وزن نهایی محصول 

  . یالیت و کاهش خش پذیري ایجاد میکنند، بهبود س)باال

این پوشش موجب افزایش میزان . بر روي این گویچه ها پوشش نانویی پلی یورتان قرار گرفته است

چسبندگی با ماتریس پلیمري و در نتیجه افزایش استحکام در التکس هاي پلیمري با کمترین میزان 

  . می گردد) Elongation(کاهش ازدیاد طول 

از انتقال  شکل کروي و گازهاي موجود درون این ذرات ه کردن این مواد به رنگ با توجه به با اضاف

محیطی براي انتقال انرژي می انتقال انرژي حرارتی معموال نیازمند . حرارت جلوگیري به عمل می آید

سطح  در رنگ هاي عایق گویچه هاي شیشه اي نانو حفره قرار گرفته اند و در فیلم رنگ روي. باشد

ذرات سرامیک  ، انرژي براي انتقال به در هنگام انتقال حرارت. تعدادي از این حفره ها قرار می گیرند

معموال هوا در . ز هستند، برخورد می کنندکروي توخالی در ابعاد میکرو که داراي حفره هاي نانو سای
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زیرا . یق را ایفا می نمایدهوا در این شرایط نقش یک عا. حفره هاي نانو سایز این ذرات قرار دارد

  . ذرات و ملکول هاي هوا انتقال انرژي را به راحتی انجام نمی دهند

با توجه به اهمیت حفظ و . همچنین این رنگ عالوه بر ممانعت از خوردگی، عایق صوتی نیز می باشد

ایش قیمت انرژي بهبود انرژي در سال هاي اخیر در کشورمان و به ویژه با هدفمند سازي یارانه ها و افز

اهمیت انرژي در کشور بیشتر نمایان شده و راهکارهاي ذخیره سازي  و بهینه  ، و حذف سوبسید از آن

از این رو بازار آمادگی بیشتري براي عایق . مصرف کردن آن از اهمیت بیشتري برخوردار شده است

ترین زمان هاي کاربست این فناوري دوره فعلی یکی از به ،بنابر این از نظر زمانی. هاي انرژي یافته است

به مرور زمان و با آزاد سازي بیشتر قیمت سوخت بعد از مراحل اجرایی  .و تولید این محصول است

    . ، بازار این محصول بهتر و بهتر خواهد شدهدفمند سازي یارانه ها

تولید رنگ هاي عایق حرارتی براي کاربردهاي ساختمانی اي بر تجاري سازي مقدمه 

   با گویچه هاي شیشه اي نانوئی

فناوري نانو مملو از اصطالحات مبهم است و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات یکسان، به چیزهاي 

تجاري سازي در این مقوله فناوري نیازمند درك مشترك از مفهوم این . کنند کامالً مختلفی اشاره می

عبارت است از مهندسی هدفمند مواد در مقیاس کمتر  قبول ترین تعریف  از فناوري نانوم. فناوري است

  .١ها و عملکردهاي وابسته به اندازه براي به دست آوردن ویژگی) nm(نانومتر  100از 

                                                
1 Size-dependent 
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براي این  ولیبسیاري از مواد با ابعاد نانومتري وجود دارند این است که  مهندسی هدفمندمنظور از 

ها بعد و  ها یا قرن نانومتر دارند، دهه 100د ابعاد کمتر از فهم اینکه این موا و اند منظور طراحی نشده

اي  نانومتر براي نقطه 100مقیاس کمتر از  .هاي جدید روي داده است همزمان با ظهور میکروسکوپ

به دلیل اثرات مکانیک کوانتومی، افزایش ) به شکل وابسته به اندازه(هاي مواد  است که در آن ویژگی

 .یابد دهند، تغییر می ودشان را در مقیاس نانو نشان میخ سطحی، یا اثرات دیگر بسیار زیاد در مساحت

کاربردهاي فناوري نانو  .باشد ترین قسمت تعریف می اصلی ها و عملکردهاي وابسته به اندازه ویژگی

مورد . باشند که نه تنها کوچک بوده، بلکه کوچک و متفاوت هستند شامل مواد و ساختارهایی می

هاي عمومی دیگري در تاریخ جستجو کنیم که کاربردهاي  راي فناوري نانو را باید در فناوريمشابه ب

ها تأثیر بسیار زیادي در موفقیت یا شکست صنایعی  به طور کلی این فناوري. اند بسیار وسیعی داشته

ها  فناورياین . دهند اند؛ اما هویت و موجودیت این صنایع را تشکیل نمی دارند که آنها را پذیرفته

زمانی که هنري فورد از . شوند کنند و موجب ایجاد صنعت جدیدي نمی ابزارهاي جدیدي ایجاد می

استفاده کرد، شرکت او  1910در دهه  Tهاي تولید خطی و پیوسته براي تولید خودرو مدل  روش

ارزش درصد کاهش دهد، بر رقباي خود چیره شود، و  63هاي تولید محصول را تا  توانست هزینه

سهامی به مراتب بیشتر از رقباي خود به دست آورد؛ اما فورد همچنان یک شرکت خودروسازي بود 

صنعت تولید «که در زمینه تولید خودرو فعالیت داشت، نه یک تولید کننده عمومی خط تولید که در 

   .فعالیت داشته باشد» خط تولید
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می تواند حوزه صنعت رنگ و عایق را متحول  ناوري نانوفت است که ینکته حائز اهم این از این رو

بهینه سازي مصرف سوخت گرمایشی یا سرمایشی در صنعت در تحول کرده و از این رو باعث 

  . ساختمان یا صنعت گردد

   رنگ عایق حرارتی با گویچه هاي شیشه اي نانوئینکات مهم براي تجاري سازي 

 .بتدا از سه باور غلط در مورد فناوري نانو رها شدفناوري نانو، باید اسازي براي درك منطقی تجاري 

بسیاري از فعاالن حوزه . »صنعتی به نام فناوري نانو وجود دارد«اول این است که باور عمومی غیردقیق 

کسب و کار فناوري نانو بر این باورند که یک صنعت یا بخش نوظهور به نام فناوري نانو وجود دارد 

هاي تجاري مشابه تشکیل شده است و  هاي و چالش ران فکر با پیش هم» انوهاي فناوري ن شرکت«که از 

باشند،  این مفاهیم هم غیردقیق و هم نامفید می. رسانند را به فروش می» محصوال ت فناوري نانو«همگی 

  . هاي مختلفی گسترده شده است چرا که فناوري نانو در بخش

ها شد،  هادي عی از جمله روشنایی، تلفن، و صنعت نیمهالکتریسیته موجب ایجاد کاربردهاي بسیار متنو

هاي بنیادي مشترك، هیچ  باشند که به غیر از استفاده از فناوري اما تمام این کاربردها چنان وسیع می

 Cشرکت نوپاي . کند این امر در مورد فناوري نانو نیز صدق می. وجه اشتراك دیگري باهم ندارند

Sixty است و اکسیدانی فولرین  با استفاده از خاصیت آنتی 1ظت کننده اعصابداروهاي محاف زندهسا

هاي بولینگ با ساختار  ها براي ساخت توپ از فولرین American Bowling Servicesشرکت 

                                                
1 Neuroprotectant drugs 
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بندي  این دو شرکت به هیچ طبقه. برد بهره می) کند که مسیر مورد نظر را بهتر طی می(سطحی نانو 

  .رندصنعتی یکسانی تعلق ندا

آنچه به  توضیح داده شد که .»اگر نانو هست، پس جدید است« دوم این است که باور عمومی غیردقیق

هاي وابسته  گیباشد، مهندسی هدفمند براي به دست آوردن ویژ طور روشن در فناوري نانو جدید می

 .باشد نه هر نانویی مانند دوده یا خاك رس به اندازه می

اگر نانو است، پس قابلیت سودآوري « است که عده اي فکر می کنندسوم این  باور عمومی غیردقیق

بسیاري از این . ي فناوري نانو از قبل در محصوالت متنوعی وارد شده استکاربردها .»باالیی دارد

این . رسند محصوالت کاالهایی هستند که بر مبناي قیمت و دسترسی و با حاشیه سود پایین به فروش می

با وجودي . باشد که تغییر نخواهد کرد هاي مشتریان و محصوالت می ه دلیل ویژگیحاشیه سود پایین ب

ویژگی هاي متفاوت محصول فناوري نانو که خریداران در ابتدا مقدار کمی هزینه اضافی بابت 

  . کنند، اما این امر زمان زیادي دوام نخواهد داشت پرداخت می

دست پیدا کنند، رقابت موجب خواهد شد که این سود  هاي مشابهی زمانی که رقبا بتوانند به پیشرفت

هاي آن صنعت  اند، از بین رفته و حاشیه سود به سمت میانگین مند شده باالیی که پیشتازان از آن بهره

در دراز مدت، این امر به معناي آن است که حاشیه سود محصوالتی که در آنها از فناوري . رانده شود

   .سمت میانگین سود آن محصول در صنعت مربوطه میل خواهد کرد نانو استفاده شده است، به

  .واقعیت تجاري را بطور خالصه نشان داده است و شکل زیر باورهاي موجود 
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   رنگ عایق با گویچه هاي شیشه اي نانوییرکن تجاري سازي زنجیره ارزش 

از مواد خام اولیه تا محصول  کاربردهاي فناوري نانوبراي به ثمر رسانی یک ساختار زنجیره ارزش 

 ،هاي نانومقیاس حدواسط ،نانومواد :عبارتند از زنجیره ارزشاصلی ي ها بخش .ضروري استنهایی 

  .در ادامه به توضیح هر کدام پرداخته شده است. نانوابزارهاو محصوالت توانمند شده توسط نانو 

 100که حداقل یکی از ابعاد آنها زیر  باشند نانومواد ساختارهاي مهندسی شده هدفمندي از مواد می

دهند که در حداقل مقدار فرآوري  را از خود نشان می اي نانومتر بوده و خصوصیات وابسته به اندازه

توان این خصوصیات را به  دهند که می نانومواد خصوصیات منحصر به فردي از خود نشان می. اند شده

شده و باعث  اما وارد محصوالت دیگرباشند؛  ود مفید نمیبه خودي خاین مواد . اندازه آنها نسبت داد

 . گردند ایجاد خصوصیات مطلوب می

مقایسه باورهاي غیردقیق موجود با واقعیت تجاري در مورد فناوري نانو در شکل نشان داده شده 
 .وزه فناوري نانو باید به دقت از باورهاي غیردقیق پرهیز نمایدهر سرمایه گذار در ح. است
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باشند که یا از نانومواد استفاده نموده و یا از مواد دیگري  هاي نانومقیاس محصوالت میانی می حدواسط

کاالهایی هستند محصوالت توانمند شده توسط نانو . برند تا ساختارهاي نانومقیاس تولید کنند بهره می

 . اند هاي نانومقیاس بهره برده که در انتهاي زنجیره ارزش فناوري نانو از نانومواد یا حدواسط

سه مرحله قبلی زنجیره ارزش در همانطور که در شکل زیر توصیف زنجیره ارزش نشان داده است، 

ها در  گیرند و این حدواسط میهاي نانو مورد استفاده قرار  نانومواد در حدواسط. گیرند طول هم قرار می

اي  توسعه، هاي تحقیقاتی با این حال در فعالیت. شوند ساخت محصوالت توانمند شده به کار گرفته می

  .شود استفاده مینانوابزارها یا و تولیدي، بخش چهارم زنجیره ارزش 

  

اگر سرمایه گذاري در یک بخش . زنجیره ارزش رکن مهم تجاري سازي فناوري نانو است
، به احتمال زیاد موفق سرمایه گذاري کندبدون درنظر گرفتن دیگر بخشهاي زنجیره ارزش 

 . ته با فناوري هاي سطح پایین میباشداین تفاوت مهم فناوري هاي پیشرف. خواهد شدن
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ستکاري، و مدلسازي باشد که در تصویربرداري، د افزارهاي اصلی می شامل تجهیزات و نرمنانوابزار 

هاي پروب پیمایشگر و  مانند میکروسکوپ گیرند مواد در مقیاس نانو مورد استفاده قرار می

 .هاي الکترونی میکروسکوپ

با توجه به نکات مهم ذکر شده روشن است که هر گونه ورود به سرمایه گذاري در حوزه فناوري هاي 

از این رو هرگونه مطالعات امکان . ا دیگر حوزه ها داردپیشرفته به ویژه فناوري نانو تفاوتهاي ظریفی ب

براي .  سنجی و طرح هاي تجاري در این حوزه میبایست به نکات فوق الذکر اهتمام کافی داشته باشد

رنگ هاي عایق حرارتی با گویچه هاي تولید مثال مهم است که سرمایه گذار در کجاي زنجیره ارزش 

گویچه ها، شرایط سرمایه گذاري در بخش تولید نانو . نمایدسرمایه گذاري شیشه اي نانوئی 

نهایی هر کدام شرایط و  رنگو سرانجام استفاده از آنها در تولید فرموالسیون کاربست آنها در رنگ 

  .ویژگیهاي خاص خودش را دارا میباشد

 .ده استمتمرکز شرنگ عایق با گویچه هاي نانوئی نهایی بخش تولید بر این امکان سنجی بیشتر 

بدیهی است امکان سنجی یک بخش این زنجیره به تنهایی نمیتواند اطالعات کافی براي سرمایه گذار 

 .بررسی زنجیره ارزش در هر بخش الزم و ضروري است ،براي سرمایه گذاري دقیق .را فراهم نماید

  ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

بندي آیسیک طبق  تقسیم. ندي آیسیک استب هاي اقتصادي تقسیم بندي فعالیت ترین طبقه متداول

بندي  این دسته. هاي اقتصادي المللی فعالیت بندي استاندارد بین بندي و دسته طبقه: تعریف عبارت است از
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با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت رقمی  اختصاص 

مرتبط با رنگ و همچنین مرتبط با عایق مشخص شد ک کد هاي آیسیکلیه بعد از بررسی . شود داده می

وبگاه وزارت صنایع و در اطالعات جستجوي . نمی باشد مرتبط کد آیسیکهنوز داراي رنگ عایق 

  :انجام شد 1389به آدرس زیر در اسفند ماه   معادن، بخش سامانه ثبت مجوزهاي صادره صنعتی

http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx  

  ـ شماره تعرفه گمرکی1ـ2

المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و  در داد و ستدهاي بین

شود که عبارت است از  بندي استفاده می همچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه

المللی بر همین  ارد و تجارت بینبندي مرکز استاند بندي و نامگذاري براساس بروکسل و طبقه طبقه

 .شود بندي کاالها استفاده می بندي بروکسل جهت طبقه اساس در مبادالت بازرگانی خارجی ایران طبقه

رنگ تاکنون براي میدهد نشان در وبگاه زیر  1389سال بررسی مقررات صادرات و واردات کشور  

  : شده استن  اي در نظر گرفته تعرفهعایق 

 http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx  

رنگ عایق حرارتی با گویچه هاي شیشه اي نانوئی،  در شرایط فعلی بعید نیست که براي واردات اما

با  صنعتی به آن تعلق گیرد، در جدول زیر تعرفه هاي مرتبطرنگ تعرفه یا تعرفه رنگ ساختمانی و 

  :آورده شده است رنگ 

http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx
http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx
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  ش ساختمانی و صنعتیشماره تعرفه و حقوق ورودي رنگ و پوش

 SQL حقوق ورودي نام کاال شماره تعرفه ردیف

 Kg 40 هاي ساختمانی ها و پوشش رنگ 32091040 1

 Kg 40 هاي صنعتی ها و پوشش رنگ 32091050 2

  ـ شرایط واردات1ـ3

اما با توجه به اینکه شناختی از آن در جدید بوده نهایی رنگ عایق با گویچه هاي نانوئی محصول 

و طبق آن  رنگ تلقی میشودیک نوع ادي ورودي کاال به کشور وجود ندارد، احتماال از نظر گمرك مب

خود در مورد اما اگر  .نداردواردات  برايخاصی هم شرایطی   .حقوق ورودي دریافت می گردد

مبادي ورودي گمرك نیست و شفافی در  اطالعات   ئینانومیکرو با حفره هاي گویچه هاي شیشه اي 

گویچه هاي میکرو محدود تاکنون واردات . امکان واردات آن خواهد بودمعمول % 4تماال با تعرفه اح

در فرآیند هاي واردات این کاال مانند ثبت سفارش، انجام شده و تغییر خاصی   ئینانوبا حفره هاي 

  . استاشته ندوجود ترخیص کاال و غیره 

  )مللیال ملی یا بین(ـ بررسی و ارائه استاندارد 1ـ4

کلیه استانداردهاي مرتبط با عایق ها و با مراجعه به مستندات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 

در رنگ هاي عایق مشخص شد که استاندارد ملی مشخصی براي رنگ ها مورد بررسی قرار گرفت و 
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تحقیقات صنعتی و  وبگاه مؤسسه استانداردبراي کسب اطالعات بیشتر به . تدوین نشده استکشور 

  :در آدرس زیر مراجعه نمایید ایران

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx 

هنوز .  هنوز در حال بحث و بررسی استاستانداردهاس مرتبط با فناوري نانو در دنیا نیز موضوع 

 فهرست .ارایه نشده استدر مورد این محصول نیز کشورهاي دیگر  استاندارد مشخصی در

  :موجود استوبگاه زیر در میتوان  استانداردهاي منتشر شده ملی کشورها در حوزه فناوري نانو

http://www.nano.ir/standard/country.pdf 

                  :موجود استوبگاه زیر در  لی کشورها در حوزه فناوري نانوبین الملي استانداردهافهرست 

http://www.nano.ir/standard/international.pdf 

  حصولـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی م1ـ5

تومان  7000قیمت هر لیتر رنگ عایق حرارتی با گویچه هاي شیشه اي نانوئی براي مصرف ساختمانی 

قیمت این ماده براي مصارف صنعتی با توجه به فرموالسیون متفاوت و مقدار بیشتر گویچه ها در . است

  . تومان به ازاء هر لیتر می باشد 10000واحد جرم رنگ، 

البته یک مشکل در این حوزه که باعث . رنگ عایق خارجی استقیمت صف کمتر از ناین قیمت ها 

ادعاهاي  متولی براي تایید هاي سازمانرود درهم ریختگی بازار و ابهام مشتریان شده است، عدم و

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx
http://www.nano.ir/standard/country.pdf
http://www.nano.ir/standard/international.pdf
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در این شرایط هر شرکتی با تبلیغات خاص خود، رنگ هاي عایق را به . مختلف در این حوزه می باشد

ند و مقیاس مشخصی براي مقایسه رنگ ها و همچنین تایید نهاد متولی براي اطمینان مشتریان ارایه می ک

این درهم ریختگی  شفاف نبودن بازار باعث .دادن به مشتري در مورد کیفیت محصول وجود ندارد

به نفع تولید کنندگان و فروشندگان داراي اخالق شده که معموال اینگونه فضاهاي کسب و  کاري 

  . نیستکسب و کاري 

  ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6

مختلف ساختمانی و صنعتی بسته به میزان نسبت جرمی گویچه ها به در حوزه هاي رنگ ها این نوع 

این رنگ قابلیت استفاده بر  .رنگ که انتقال حرارت باعث اتالف انرژي می شود، قابل استفاده است

لزي و تمام مصالح ساختمانی مشابه را دارا می روي کلیه سطوح سرامیکی، پالستیکی، شیشه اي، ف

محافظت از . همچنین مناسب براي استفاده در آب و هواي سردسیري و گرمسیري می باشند. باشد

در ضمن این . سطوح در مقابل نفوذ هوا و رطوبت و بهبود عایق صوتی و افزاینده عمر رنگ نیز هستند

قابل استفاده بوده  اخلی، خارجی، سقف، کف و پشت بامنوع رنگها در کلیه سطوح ساختمانی اعم از د

  .و در رنگ آستر، رنگ اصلی و هر نوع پوشش دیگر می توانند استفاده گردند

آنها می توانند به . البته کاربردهاي گویچه هاي شیشه اي نانو حفره فقط محدود به رنگ عایق نیست

. استفاده شوند پالستیکی و کامپوزیتی عنوان فیلر افزایش دهنده خواص مکانیکی در سیستم هاي

   . همچنین براي ضد خش کردن رنگ ها و الك هاي کف نیز از آنها استفاده می شود
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  ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول1ـ7  

شه اي براي رنگ عایق حرارتی با گویچه هاي شیختلفی امروزه با پیشرفت تکنولوژي جایگزین م 

در این . دزین مبتنی بر فناوري نانو می باشمحصوالت جایگیکی از مهمترین . استفاده میشودنانویی 

 یا همان آئروژل ها محصوالت که تحت عنوان نانو عایق در ایران مشهور هستند، از نانو سیلیکات ها

می هاي شیشه اي رنگ عایق با گویچه این محصول اصلی ترین جایگزین و رقیب . استفاده می کنند

   . باشد

این رنگهاي عایق نیز غیر از عایق بودن خواص متفاوتی مانند ضد و نم و رطوبت بودن، آب گریز بودن 

و مقاوم ضد باران و رطوبت محیط بوده و قابلیت شستشو با آب و صابون را دارا می باشند و به راحتی 

استفاده صنعتی نیز داشته و . یاز به حالل هستنداین رنگ ها نیز پایه آب بوده و بدو ن. تمیز می گردند

یکی از مهمترین . میتوان از آنها در عایق کاري مخازن و خطوط لوله و مانند آن استفاده کرد

رنگ عایق  براي دماهاي باالتر . درجه است 95عایق بودن آنها تا حداکثر دماي محدودیت این رنگها 

  . دارندنکاربرد آئروژل ها با 

کننده و شفاف سرامیکی  رنگ صنعتی عایقي با گویچه هاي شیشه اي نانو حفره تحت عنوان رنگ  ها

عایق همان مدل گویچه است که میزان نسبت گویچه این رنگ  .در صنعت استفاده مشوندآکریلیکی 

کاربري صنعتی رنگ عایق . هاي آن  با رنگ عایق براي کاربري ساختمانی می تواند متفاوت باشد

هاي پلیمري  نیهایی که در رز آکریلیک بوده بر اساس جدیدترین تکنولوژيکامال نیز  گویچه اي
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فرمول منحصر به فرد آن عملکرد باالتري . ساخته شده است ،شود اکریلیکی هیبریدي مدرن استفاده می

ضد زنگ، قارچ، کپک و نیز این رنگ . هاي آلکیدي بدون حالل فراهم میکند را نسبت به رنگ

این محصول سازگار با . زرد نمیشود و مقاوم در برابر خوردگی و ورقه ورقه شدن است ،ستآلودگی ا

فرمول ویژه آن میزان زیادي از  .محیط زیست براي هر دو استفاده داخلی و خارجی مناسب است

مایع این وسیله باعث کاهش انبساط گاز و   تاباند و به شود بازمی گرمایی را که از منابع گرمایی تابش می

. داخل آن و در نتیجه کاهش تبخیر فرآورده نفتی به دلیل افزایش دماي ناشی از تابش گرما میشود

سختی و . بندي به کار رفته عمل میکند نوسانات دمایی را کاهش میدهد و همچون مایعی که براي عایق

رد و در برابر این رنگ قابلیت مالش عالی دا. پایداریش آن را در برابر ساییدگی مقاوم میسازد

رنگ  .کنندگی عالی جهت نماي پایانی صاف و هموار دارد شدگی مقاوم بوده و خواص تسطیح خم

تواند اغلب سطوح  شود و می کننده مخزن و لوله با دو دست رنگ ساده اجرا می مانع حرارتی عایق

کننده  ارتی عایقرنگ مانع حر. فلزي را سالها در برابر افزایش تابش گرمایی و زنگار محافظت کند

کنندگان صنعت نفت و گاز با کاهش  جویی هزاران دالري در سال را براي مصرف مخزن و لوله صرفه

این محصول میتواند فشارهاي ناشی از . اتالف محصول از طریق انبساط و یا تبخیر تایید کرده است

کننده مخزن و  ارتی عایقرنگ مانع حر .تابش گرماي خورشدي و نوسانات دمایی منتج از آن را بکاهد

کننده را کاهش  هاي بخار و مجاري گرم هاي بخار، خطوط آب گرم، لوله لوله، اتالف گرما از دیگ

هاي کولر  این رنگ همچنین گرمایی را که مجاري تهویه هوا و خطوط آب سرد و کانال. دهد می

  .کنند را کاهش میدهد دریافت می
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درجه باشد، گویچه هاي شیشه اي تغییري نخواهند کرد و  95از در کاربردهاي صنعتی که دما باالتر 

اما در مورد آئروژل هاي رنگ نانو عایق این گونه ، نقش عایق بودن خود را همچنان خواهند داشت

در دماهاي . قیمت تمام شده رنگ با گویچه هاي شیشه اي ارزانتر از رنگ عایق آئروژلی است. نیست

ر می کند و نقش عایق بودن به خاطر حفره هاي هوا دیگر کارایی نخواهد باال خواص آئروژال ها تغیی

  . داشت

اگرچه عایق . البته در کنار این رنگ هاي عایق، عایق کاري سنتی نیز می تواند مورد مقایسه قرار گیرد

ع و کاري سنتی مانند پشم شیشه مزایایی مانند پایین بودن هزینه متریال، امکان نصب و راه اندازي سری

براي مثال به بعضی از معایب آن می توان به . محدود دمایی باال را دارست اما معایب دیگري نیز دارد

براي . این عایق ها در حضور آفتاب و رطوبت دچار کاهش عملکرد می شوند. صورت زیر اشاره کرد

همچنین آنها وزن  .درصد کارایی خود را متناسب با میزان رطوبت از دست می دهند 70تا  40مثال بین 

ایجاد خوردگی زیر عایق، عدم امکان اجراي . زیادي داشته و به ساختمان یا تجهیزات وارد می کنند

بازرسی فنی مگر در صورت برداشتن عایق، هزینه باالي جمع آوري و دفن عایق هاي فرسوده و بروز 

  . م استمشکالت زیست محیطی براي تولید و مصرف آنها از دیگر معایب این سیست

به هر صورت با توجه به کاربرد و خواص آن و همچنین قیمت رنگ عایق با گویچه هاي شیشه اي نانو 

د استفاده قرار می تواند به عنوان یک مورد عالی موربا مزایاي مختلفی که در ادامه آمده است، حفره 

  :ستمزایاي رنگ و یا پوشش عایق با گویچه هاي نانو حفره به شرح زیر ا .گیرد
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 پوشش مقاوم در برابر خوردگی  •

 درجه سانتی گراد 300عایق حرارتی با کارایی باال تا دماي  •

 درجه سانتی گراد زیر صفر -40عایق حرارتی با کارایی باال تا دماي  •

 پوشش اکریلیک پایه آب و دوستدار محیط زیست •

 روش اجراي سریع •

 مناسب براي ساختمان و صنعت  •

 مقاومت باال در برابر خراش و ضربه •

 قابلیت ترمیم پذیري نقطه آسیب دیده با قلم مو •

 آمریکا FDAعدم وجود مواد سمی و پرخطر و داراي مجوز اداره نظارت بر غذا و دارو  •

این دالیل نشان میدهد رنگ عایق با گویچه هاي نانو حفره محصول ارزشمندي بوده که در می تواند 

  . مشابه رقابت نماید نسبت به محصوالت

  ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز1ـ8

استفاده بهینه از منابع انرژي به ویژه براي سرمایش و گرمایش می مردم منطقی از شاخص هاي زندگی 

غیر از اقتصاد ایجاد شده در استفاده منطقی از انرژي، حفظ محیط زیست و عدم آلودگی هوا از . باشد

در و ایجاد رفاه مردم صحیح زندگی لذا این محصول براي . ستفاده بهینه از انرژي استنتایج دیگر ا

   .آید با توجه به جایگزین موجود جزء محصوالت استراتژیک به حساب نمیجامعه ضروري است اما 
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  ـ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 1ـ9

هاي نظامی مانند ناسا یا سازمان هاي نظامی شوروي این گویچه ها منشا نظامی داشتند و در سازمان 

هم اکنون نیز مبناي فناوري ساخت گویچه هاي شیشه اي میکرویی . سابق مورد استفاده قرار می گرفتند

نانو حفره در اختیار این کشورهاست اما با توجه به معرفی این محصول به حوزه کاربردهاي شهري هم 

هم ... شرکتهایی از آمریکا، هند، آسایی شرقی و . د این حوزه شده انداکنون بعضی از شرکتها نیز وار

  . اکنون میکرو گویچه هاي شیشه اي با نانو حفره ها را تولید می کنند

هند یکی از این شرکت ها می باشد که مشتریان زیادي در ایران و آسیاي شرقی  Ash Techشرکت 

  . به عنوان فیلر استفاده شده استالبته محصول این شرکت در ایران بیشتر . دارد

یک شرکت آمریکایی است که هم اکنون در ایران به نام این  .Solution & Nano Coشرکت 

 . شرکت، رنگ عایق با گویچه هاي شیشه اي توسط شرکت پارمیس توسعه تجارت توزیع می شود

در . کرده است شرکت پارمیس توسعه تجارت خود را نماینده انحصاري شرکت آمریکائی اعالم

  . روسیه نیز که مهد این فناوري است، شرکتهاي متعدد و متخصصان مختلفی مشغول به فعالیت هستند

  فعال در رنگ هاي عایق نانوئیو داخلی شرکتهاي 

متفاوت در این حوزه مشغول به فعالیت نانو همانطور که اشاره شد دو شرکت با دو مبناي فناوري 

  . در جدول زیر آمده استین دو شرکت اسامی و مشخصات ا. هستند
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را  ترهمانطور که مالحظه می شود رنگ عایق با گویچه هاي شیشه اي نانو حفره اي تحمل دماهاي باال

میزان عایق بودن این دو رنگ و همچنین بقیه خواص این دو مقایسه اطالعات دقیقی در مورد . نیز دارد

ه هر حال گویچه هاي شیشه اي میکرو نانوحفره و ب. در دسترس نیستبا هم به صورت مقایسه اي 

  . البته شرکت نانو عایق وارد بخش سوم زنجیره ارزش یعنی تولید شده است. هستندآئروژل ها وارداتی 

  شرکتهاي فعال در حوزه رنگ عایق بر مبناي فناوري نانو

  سطح فناوري  محدودیت  مبناي فناوري  محصول  نام

  آئروژل ها وارداتی   درجه 95حداکثر   )نانو سیلیکات(روژل ها آئ  رنگ عایق  شرکت نانو عایق

شرکت پارمیس 

  توسعه تجارت
  رنگ عایق

گویچه شیشه اي میکرو با 

  حفره هاي نانو مقیاس

 300حداکثر  

  درجه
  گویچه ها وارداتی 

  

  . در هر صورت در بخش اول زنجیره ارزش هنوز در کشور فعالیتی انجام نشده است

وسعه تجارت بر این باور است که فرموالسیون افزودن گویچه هاي شیشه اي شرکت پارمیس ت

در بخش سوم زنجیره ارزش تولید رنگ عایق با گویچه هاي . میکرویی نانو حفره را در اختیار دارد

   .نیز هنوز هیچ مجموعه اي وارد نشده استشیشه اي نانو  مقیاس 
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  ـ شرایط صادرات1ـ10

ویچه هاي شیشه اي میکرو با نانو حفره در ایران تولید نمی شود، لذا تاکنون با توجه به اینکه هنوز گ

همچنین رنگ عایق با این گویچه ها تولید نمی شود که در نتیجه صادر هم . صادراتی انجام نشده است

اوال صادرات . قابل بررسی استالبته در صورت تولید در کشور، صادرات از چند منظر . نخواهد شد

اي پیشرفته قبل از بازاریابی نیاز به بازارسازي دارد تا مشتریان با محصول و کاربردهاي آن فناوري ه

کشورهاي توسعه یافته که معموال این محصوالت را میشناسند و بازار آنها بالغ یافته است، . آشنا شوند

زار آنها به کشورهاي در حال توسعه یا کشورهاي همسایه که با. در دسترس شرکتهاي ایرانی نیستند

نسبت دیگر کشورهاي پیشرفته در دسترس بیشتر ایرانی هاست، با این محصول و کاربردهایش آشنا 

ثانیا با توجه به چالشهاي مختلفی که شرکتهاي ایرانی پیش روي صادرات محصوالت خود .  نیستند

  . دارند، در عمل صادرات محصوالت فناوري پیشرفته با چالشهاي بیشتري روبرو است

بیشتر شرکتی مبتنی بر فناوري هستند و موضوع صادرات باید توسط افراد ثالثا شرکتهاي فناور ایرانی 

معموال بازرگانان ایرانی عالقه اي به ورود در حوزه فناوري . حرفه اي این حوزه پیگیري و دنبال شود

باعث دوري آنها ... و  پیچیدگی ها، چالشهاي ورود به بازار، عدم شناخت محصول. هاي پیشرفته ندارند

این دالیل در . از نظر آنها صادرات کاالهاي معمول سود منطقی و بهتر و کم دردسرتر دارد. شده است

ها تقریبا تنبیش از چند سال اول  کشور، در  درتولید این کاال صورت جمع بندي نشان میدهد که در 

  . جهت تامین بازار داخلی خواهد بود
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  ضاـ وضعیت عرضه و تقا2

هنوز . حوزه فناوري هاي جدید در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران با وضعیت خاصی روبرو است

ساز و کارهاي بازار، شبکه هاي . بازار معناداري در این حوزه ها بنا به دالیل مختلف شکل نگرفته است

رو چالشهاي متعددي  توزیع، افراد بانفوذ در بازار، همگی از ساختارهاي سنتی پیروي کرده و از این

و تقاضا به مفهوم واقعی شکل نگرفته  پیش روي محصوالت جدید و کاربري هاي نوین آنها قرار دارد

 عمل در یعنی  .توانمندي هاي کم و محدود دارندنانو معموال شرکتهاي اکثر  طرف دیگر از . است

  .عرضه نیز به معناي واقعی هنوز شکل نیافته است

تا کنون و محل  طی پنج سال گذشتهبرداري و روند تولید  بهرهـ بررسی ظرفیت 2ـ1

واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت 

هاي سازنده  ها، نام کشورها و شرکت برداري کامل از ظرفیت عملی، علل عدم بهره

  آالت مورد استفاده در تولید محصول ماشین

غیر از در این طرح . در کشور وجود نداشته استپنج سال گذشته  یروند تولید طبرداري و  ظرفیت بهره

. رنگ می باشدمورد نیاز همان مواد اولیه چه هاي شیشه اي میکرو با حفره هاي نانویی بقیه مواد یگو

قابل تهیه بوده و محدودیتی وجود یا دیگر کشورها از کشور روسیه یا هند به راحتی  گویچه ها نیز 

ماشین آالت مورد استفاده نیز ماشین جدیدي نخواهد بود و همان ماشین آالت مورد استفاده . ردندا

بدون اینکه سیستم این است که این گویچه ها اتفاقا از مزیت هاي کارخانه هاي رنگ سازي است و 
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ي از علت اصلی عدم بهره بردار . کارخانه هاي رنگ سازي را تغییر دهند، وارد خط تولید می شوند

ورود گویچه ها به بخش سوم زنجیره ارزش که شرکتهاي رنگ ساز عدم این محصول در کشور، 

  . هستند می باشد

شرکت پارمیس توسعه تجارت با توجه به اینکه دانش فرموالسیون مخلوط کردن گویچه هاي شیشه اي 

فرموالسیون را در اختیار نانو حفره را داشته و نگران حفظ مالکیت معنوي خود بر این دانش بوده است، 

شرکتهاي رنگ ساز قرار نداده است و آن شرکتها نیز اطالع دقیقی از این محصول و کاربردهاي آن 

شرکت پارمیس توسعه تجارت به دنبال راه اندازي خط تولید رنگ هاي عایق با این افزودنی . ندارند

  .  بود که تاکنون موفق به جذب منابع مالی الزم نگردیده است

همچنین این شرکت بنا به دالیلی از واردات گویچه هاي شیشه اي نانو حفره براي کاربردهاي مختلف 

 .داشت کسب فرموالسیون براي زیرا فرموالسیون کاربردها، نیاز به منابع مالی . دیگر نیز خودداري کرد

براي توانست آن نمی مالکیت معنوي فرموالسیون، به دست آوردن براي حفظ مشخصی بدون ساختار 

  . چندان جذاب باشدپارمیس 

از نظر تعداد، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2

ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و 

  ) هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز گذاري سرمایه
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و همچنین ستاد ویژه توسعه فناوري نانو نشان می دهد   عات و آمار وزارت صنایعمراجعه به مرکز اطال

 .در کشور وجود نداشته استبه جز شرکت پارمیس توسعه تجارت تاکنون طرحی مرتبط با این حوزه 

  . که هیچ فعالیتی انجام نشده استدر الیه اول زنجیره ارزش 

توسط بعضی شرکتها انجام شده و هنوز هیچکدام  ابتدایی در بخش دوم زنجیره ارزش فعالیت هاي 

اصلی ترین آنها شرکت پارمیس توسعه تجارت بود که بعد از مدتی . نتیجه ملموسی کسب نکرده اند

اینکه نیز با توجه به در بخش سوم زنجیره ارزش صنعت بالغ کشور . موضوع را مسکوت رها کرده است

، نمی بینددرگیر الیه دوم زنجیره ارزش در را جدي شرکت اطالعات دقیقی در این مورد ندارد و 

   .نشان نداده است و اصال کسی این محصول را به آنها معرفی جدي نکرده استعالقمندي 

   )چقدر از کجا(سال گذشته  5در طی ـ بررسی روند واردات محصول 2ـ3

بخش سوم زنجیره ارزش با توجه به اینکه این محصول وارد  اشاره شدهاي قبلی همانطور که در قسمت 

  .  نشده استکشور وارد به صورت تناژ و انبوه تولید نشده، مصرفی نداشته است و 

مشخص گردید که ن فعاالبعضی طبق بررسی هاي انجام شده در یک مطالعه میدانی و با پرسش از 

اي شیشه کل میزان واردات گویچه ه. رنگ عایق نهایی به علت قیمت باالي آن وارد کشور نشده است

اي نانو حفره نیز در حد چند صد کیلوگرم بوده که براي تست هاي مختلف در کاربري هاي متفاوت 

  . وارد شده است
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  سال گذشته 5در طی ـ بررسی روند مصرف 2ـ4

ورود فناوري و دانش استفاده از گویچه هاي شیشه اي نانو حفره در بخش سوم زنجیره به علت عدم 

و شرکتهاي رقیب توانستند بخشی از  در ایران شکل نگرفت آنبازاري براي ارزش تولید رنگ عایق، 

بنظر می رسد این دانش و فناوري در اختیار افراد با  .بازارها را گرفته و بخشی دیگر را نیز درگیر نمایند

شرکت پارمیس توسعه . انگیزه تر می بایست قرار گیرد تا بتوانند از این حوزه وارد کسب و کار شوند

تجارت به دنبال ایجاد بخش سوم زنجیره ارزش توسط خودش بود که نتوانست منابع الزم را تامین 

البته چه بسا هنوز نیز این شرکت به دنبال سرمایه گذاري در . نماید و تولید کننده تناژ رنگ عایق شود

  .  این حوزه باشد

چقدر به (آن و امکان توسعه  سال گذشته 5طی ـ بررسی روند صادرات محصول 2ـ5

  )کجا صادر شده است

اتفاق نیفتاده صادرات این محصول با توجه به عدم تولید در کشور، اشاره شده است  "همانطور که قبال

که در کشورهاي در حال توسعه یا کشورهاي همسایه در به ویژه بازار این حوزه بنظر میرسد  .است

به هر حال گام اول اما . اتفاقا جاي کار بسیار داردبازار بالقوه بزرگی است و دسترس بیشتر ما هستند، 

  . تولید در داخل کشور است

در محاسبات امکان سنجی می توان روي بازارهاي منطقه که اتفاقا تابستان هاي بسیار پر آفتاب و گرمی 

هاي خاص خودش را چالش البته این بازارهاي نیز . را تجربه می کند، حساب ویژه اي باز کرد
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است تا مشتریان محصول و کاربري هاي آن را بسیار هزینه بر بازارسازي وضوع براي مثال م. داراست

  . فرایند بازاریابی شروع شودتا بشناسند 

در . فناوري نانو فاقد منابع الزم براي انجام بازارسازي و سپس بازاریابی هستند معموال شرکتهاي

راي صادرات فناوري هاي پیشرفته اعمال میشود تا بو متفاوتی کشورهاي پیشرفته تشویق هاي مختلفی 

این دالیل است که راي ب. روند در کشور ما کمتر وجود دارداین اما . این حوزه سامان یابد

آنها ترجیح میدهند . انگیزه اي براي صادرات فناوري هاي پیشرفته ندارندایرانی صادرکنندگان 

که را درگیر طیف زیادي از مسائل مختلف کنند محصوالت شناخته شده صادر کنند تا اینکه خود 

  . چندان نتیجه آن نیز شفاف نیست

  ـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم2ـ6

با توجه به قوانین جدید در مورد هدفمند سازي یارانه . در کشور ما بسیار باال استنیاز به این محصول 

اما تولید این رنگ در مقیاس صنعتی . ل بیشتر این قانون، پر رنگ تر خواهد شداین نیاز هر روزه با اعما

گویچه ها داشته باشد و در مرحله اول نیاز به واسطه اي هوشمند دارد که شناخت دقیق اولیه مناسبی از 

به هر حال بازار . بتواند با فرموالسیون صحیح رنگ سازان کشور را به این سمت جلب نظر نماید

اگرچه شاید نتوان  اعداد و . اتی این محصول و همچنین بازار داخلی در کشور، بسیار بزرگ استصادر

 13ارقام صحیح و درستی را استخراج کرد اما با محاسبات اولیه می توان نشان داده که در بیش از 

ر بزرگی خواهد آنها نیز اقبال به این رنگ نمایند چه بازا 0.001میلیون خانه شهري و روستایی حتی اگر 
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با توجه به شدت حرارت تابشی خورشید در کشورهاي حاشیه خلیج  در زمینه صادرات نیز که . شد

  .  فارس بازار بالقوه اي فرام است که بسته به عوامل مختلف می توان بخشی از آن را دسترسی یافت

در بازارسازي و حل ایجاد نقش بیشتر دولت در گرو البته توسعه شرکتهاي دانش بنیان در ایران 

ل رشد و توسعه در حا بازار فناوري هاي پیشرفته ایراناز آنجا که . می باشد  شرکتهاي فناورمشکالت 

ان نیز در حال افزایش است می توان روند رو به رشد بازار یمشترشناخت نسبی د و روز به روز می باش

ت نهادهاي متولی آرام و بطئی خواهد اما این روند بدون دخال .مصرف این محصول را پیش بینی نمود

با توجه به این نکات تخمین صحیحی از نیاز آتی کشور به این محصول نمیتوان داشت اما واضح . بود

مگر اینکه دولت به عنوان نهاد متولی و . است که با این روند فعلی نمیتوان انتظار خارق العاده اي داشت

در فرآیند بازارسازي به مردم معرفی محصول دان وارد شده و بازار ساز فناوري هاي جدید به عرصه می

مدلی . شده تا شناخت عمومی نسبت به آنها صورت بگیرد و سپس با حمایتهاي اولیه وارد بازار شوند

  . بهینه سازي مصرف سوخت استفاده کرد و موفق شدکه قبال دولت توانست در حوزه 

د و عرضه محصول در کشور ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولی3

  و مقایسه آن با دیگر کشورها

الزم در ماشین آالت در بخش سوم زنجیره ارزش همه امکانات و تجهیزات و که اشاره شد همانطور 

دانش فنی فرموالسیون و چگونگی مخلوط نکته مهم در مورد مواد  .صنایع تولیدي رنگ وجود دارد

ت تا هم همگونی و یکنواختی رنگ از بین نرود و هم کردن گویچه هاي شیشه اي نانو حفره اس
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. این دانش فنی هم اکنون در کشور وجود نداشته و یا بسیار محدود است. حداکثر خاصیت ایجاد شود

این در حالی . و تخصصی دارددر عمل نیاز به تجربه و دانش عملیاتی این حوزه بعضی ظرایف کاري 

. روندهاي جدید و پیشرفته دور استل می کند و از است که صنعت رنگ کشور بسیار سنتی عم

فناوري و فرموالسیون کاربست گویچه ها در رنگ نیازمند بررسی و مطالعه و تحقیق عملیاتی و تئوري 

در ادامه توضیحاتی در مورد چگونگی استخراج این دانش ارایه شده . به صورت هم زمان می باشد

  . است

در کشور ما به سختی میتوان اي نانو حفره نیز باید گفت که هم اکنون اما در مورد تولید خود گویچه ه

البته . گویچه ها هنوز در اختیار شرکتهاي ایرانی نیستدانش فنی تولید . تولید کردگویچه نانو حفره را 

حتی اگر دانش فنی آن نیز در اختیار بود، تا زمانی که مشتري گویچه وجود ندارد، تولید آن معنا و 

  . ی نخواهد داشتمفهوم

در ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ـ4

  فرآیند تولید محصول 

فوق العاده بوده و  بخش سوم زنجیره ارزشدر  این فناوري کاربست مزایاي همانطور که ذکر گردید 

نجیره ارزش را براي بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي باید بخش هاي دیگر ز. استارزش آفرین 

شاید اصلی ترین ضعف در نداشتن فناوري تولید گویچه هاي شیشه اي است که اگر بازار . بررسی کرد

  . مصرف آن ایجاد گردد، می توان امید داشت که به زودي تولید گویچه ها نیز در کشور محقق شود



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
اربردهاي ک برايرنگ عایق حرارتی تولید 

  ساختمانی با گویچه هاي شیشه اي نانویی
 

 

  نتهراهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  31صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم 5

با استفاده از اطالعات (ابت به تفکیک ریالی و ارزي گذاري ث سرمایه

هاي  و اینترنت و بانک UNIDOواحدهاي موجود، در دست اجراء، 

  ... )و  و تجهیزات  هاي فروشنده تکنولوژي  اطالعاتی جهانی، شرکت

رنگ عایق با هاي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث یک واحد صنعتی تولید  در این بخش بررسی

این محصول در انتهاي زنجیره ارزش قرار همانطور که اشاره شد . استاي شیشه اي نانو حفره گویچه ه

فرموالسیون چگونگی فقط باید . لذا براي انجام این کار نیازي به سرمایه گذاري جدید نیست دارد

 توجیه شوند و خواص منحصر به فرد رنگ فعاالن در حوزه مخلوط کردن بهینه استخراج شده و سپس 

سپس با حداقل آموزش و تجهیزات حداقلی و تخصیص یک . براي آنها شرح داده شود رنگ عایق 

  . دست یافت رنگ هاي عایق می توان به سازي  رنگفضاي مناسب کارگاهی در کنار کارخانه 

موالسیون هر چه و الزم است فرکم و بیش در کشور موجود است بالقوه از نظر کلی این توانمندي 

این . میلیون تومان خواهد شد 150هزینه این فرایند توسعه اي حداکثر حدود . ستخراج شودسریعتر ا

بخش سوم زنجیره ارزش هم تقریبا در . تخمینی بوده و  از ارزیابی نقطه نظرات متخصصین میباشدهزینه 

اص فقط تجهیزات محدود و ایجاد ساختمان خ. کشور مهیاست و نیازي به سرمایه گذاري جدید ندارد

  .مبتنی بر بخش سوم زنجیره ارزش ادامه اطالعات ارائه شده است. الزم است
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رنگ تولید در لید فرمول و کاربست گویچه هاي شیشه اي با حفره هاي نانوئی تخمین هزینه هاي تو

  حرارتیعایق 

  )میلیون ریال(هزینه   ضوعمو
  600 نیروي انسانی متخصص

  400  و وسایل مصرفیشیمیایی مواد 
  300  و خدمات تخصصی ، تستهاایشهاآزم

   200 سایر هزینه ها 
  1500  جمع کل

  

  ـ اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح 5ـ1

فقط هزینه هاي بیشتر شده مدنظر قرار می گیرد لذا هزینه اي رنگ با توجه به وجود کارخانه هاي تولید 

هاي  هاي لوازم اداري و خدماتی، هزینههزینه . لحاظ نمی شودو لوازم اداري و حق انشعاب براي زمین 

هاي  هزینه آالت و تجهیزات خط تولید و  هزینه ماشین هاي تأسیسات، هزینه خرید حق انشعاب،

   .سازي سالن در نظر گرفته شده است ساختمان

فناوري هاي قبلی را بهینه فناوري هاي پیشرفته . بسیار اهمیت دارد فناوري هاي پیشرفتهاین رویکرد به 

در این . می کنند و در سرمایه گذاري هاي قبلی وارد شده و آن را به سود رسانی بیشتر می رسانند

هم اکنون در چه بسا صورت حجم سرمایه گذاري بسیار کمتر شده و صنایع قبلی که سود ده نبوده و 
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اوري نانو طبق اطالعات ستاد ویژه توسعه فن. آستانه انحالل هستند را به سود آوري منطقی می رسند

شرکتهاي صنعتی که از فناوري نانو براي بهینه سازي محصوالت خود استفاده کرده اند، بسیار موفق تر 

  . از شرکتهایی هستند که متمرکز بر فناوري نانو شده اند

  اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح

  میلیون تومان هزینه  موضوع  ردیف

  .در نظر گرفته نمیشود  هاي زمین  هزینه  1

   30حدود   متر 200سازي سالن  هاي ساختمان هزینه  2

   150حدود   آالت و تجهیزات خط تولید هزینه ماشین  3

   30  هاي تأسیسات هزینه  4

  در کارخانه موجود است  هاي خرید حق انشعاب هزینه/ هزینه لوازم اداري و خدماتی  5

  100  برداري هاي قبل از بهره هزینه  6

  310  جمع  

مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا  ـ میزان6

داخل کشور قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند 

  تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
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حل تأمین م. بسته به بازار ایجاد شده و بازارسازي انجام شده داردمیزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه 

. که به مواد اولیه رنگ باز میگردد که طبق روال معمول رنگ سازها تهیه می شودبخشی از مواد اولیه 

این مواد نیز فعال . در مورد گویچه هاي شیشه اي داراي حفره هاي نانوئئ است که چالش اصلی است

منابع دیگري که تولید  در صورت نیاز می توان. از روسیه و هند امکان وارد کردن آنها وجود دارد

با توجه به نوع فرموالسیون رنگ و . گویچه ها بسیار متفاوت استقیمت . کننده هستند را نیز پیدا کرد

قیمت گویچه ها نیز در . فرموالسیون پیشنهادي فعالیت توسعه اي می توان از انواع ارزانتر استفاده کرد

با گذشت . تامین کننده آن هر روزه بیشتر شده اندسال هاي اخیر همواره سیر نزولی داشته و شرکتهاي 

قیمتها به شدت افت کرده و پیش بینی می شود روند افت قیمتها همچنان ادامه ، زمان و گسترش فناوري

    .مواد از داخل و خارج هیچکدام تاکنون با مشکلی روبرو نبوده استتامین در هر حال . داشته باشد

  اجراي طرحـ پیشنهاد منطقه مناسب براي 7

رنگ سازي و شرکتهاي تولیدي کارخانه هاي ، با توجه به نکات فوق بهترین مکان براي اجراي طرح

در آنها همه امکانات را در کنار هم داشته و فقط کافی است که یک مکان خاصی را . هستندرنگ 

ز مزیتهاي به این امر اختصاص دهند و محصولشان اطول زنجیره تولید خود در بخش انتهایی رنگ 

صرفه نیست و ه ایجاد یک منطقه جدید و سرمایه گذاري جدید در این حوزه ب. باالي رقابتی بهره ببرد

آنها باید درگیر تولید . دقیقا در این نکته نهفته است تولیدي رنگمزیت شرکتهاي . سود آور نمی باشد

  . شوند رنگ هاي عایق حرارتی 
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  د اشتغالـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعدا8

فناوري نانو در کشور توسط سیاستهاي توسعه نیروي انسانی ستاد ویژه   تخصصداراي نیروي انسانی 

همچنین ستاد . مشکلی در مورد تخصیص نیروي انسانی وجود نداردو توسعه فناوري نانو ایجاد شده 

حقوق % 50مثال  براي. نانو حمایتهاي ویژه اي از اشتغال نیروي هاي متخصص نانو به عمل میآورد

و اطالعات دقیق تخصص افراد نانویی کشور . نیروي هاي متخصص نانو توسط ستاد پرداخت میشود

  nano.irhttp://talent.                   : قابل دسترس استآدرس زیر سیاستهاي حمایتی ستاد در 

کارکشته و با تجربه وجود ندارد و باید هزینه شده تا تربیت شود که نیروي متخصص  البته در این حوزه

 . ق العاده اي در این صنعت ایجاد می کندوبدیهی است نیروي متخصص  ارزش ف

ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و 9

أمین آنها و چگونگی امکان ت...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  راه ـ راه(ارتباطی 

  در منطقه مناسب براي اجراي طرح

 .وجود دارد و مشکلی از این منظر نیسترنگ ساز کارخانه هاي امکانات مورد نظر در تمامی 

همانطور که اشاره شد یکی از مزایاي فناوري هاي پیشرفته این است که با حداقل هزینه فناوري هاي 

. قبلی وارد شده و آن را به سود رسانی بیشتر می رسانندقبلی را بهینه می کنند و در سرمایه گذاري هاي 
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آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی یعنی در صورت وارد شدن صنعت رنگ به این حوزه 

  . همه تامین می باشد ...)آهن ـ فرودگاه ـ بندر  راه ـ راه(

  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10

  هاي جهانی و مقایسه با تعرفه) آالت صوالت و ماشینمح(ـ حمایت تعرفه گمرکی 

این موضوع خاص که در بخش سوم زنجیره ارزش است، فعال مد براي حمایت تعرفه گمرکی 

اگر بعدها نیاز به تولید گویچه هاي شیشه اي نانو حفره در کشور ایجاد شد، آنگاه این . نظر نیست

تولید گویچه هاي شیشه اي خارجی مورد نیاز  آالت حقوق ورودي ماشین. حمایت اهمیت می یابد

گذاران هزینه باالیی را تحمیل  آالت صنعتی تعرفه  پایینی است و به سرمایه همانند اکثر ماشین

  . کند نمی

هاي  شرکت  ،ها ، بانک)ها واحدهاي موجود و طرح(هاي مالی  ـ حمایت

  گذار سرمایه

در ایران ساختارهاي . جذب سرمایه است یکی از مهمترین چالشهاي شرکتهاي فناور در بخش

سرمایه گذاري خطرپذیر هنوز شکل نگرفته است و با توجه به ذات فناوري هاي جدید که ریسک 

، بانک ها و شرکتهاي سرمایه گذار معمولی عالقه هاي مختلفی دارند و خطرپذیري باالیی میطلبند

ارایی هاي این شرکتها معموال از جنس براي مثال د. اي به سرمایه گذاري از خود نشان نمیدهند
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بانکها معموال زمین و . دارایی فکري بوده و قابل مشاهده و حصر توسط نهاد سرمایه گذار نیست

از این منظر . تجهیزات و مانند آن را دارایی لحاظ میکنند نه دارایی هاي فکري و دانش فنی را

ادهاي خطر پذیري در حوزه هاي فناوري هاي نه. بانک نمیتواند این شرکتها را تامین مالی نماید

  . جدید حضور دارند که البته خدمات آنها محدود میباشد

براي مثال میتوان از موسسه توسعه فناوري نخبگان نام برد که این موسسه با حمایت ستاد ویژه 

. توسعه فناوري نانو تاکنون در چند طرح نانو به صورت خطرپذیر سرمایه گذاري کرده است

از ) در شرف تاسیس(همچنین صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران و صندوق توسعه فناوري نانو 

  . این نوع فعالیتها حمایت میکنند

طبق قانون جدید حمایت از شرکتهاي دانش بنیان مقرر شده است این شرکتها از معافیتهاي مالیاتی 

این قانون و با مکاتبه با وزارت دارایی  بعضی از شرکتها با استناد به. طوالنی مدت بهره مند شوند

  . بخش خود توانسته اند فعال به صورت مقطعی  از پرداخت مالیات معاف شوند

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11

  واحدهاي جدید

امکانات را در کنار هم  آنها همه. هستند رنگ سازکارخانه هاي  رنگ عایق،بهترین شرکتها براي تولید 

محصولشان از مزیتهاي  تا داشته و فقط کافی است که یک مکان خاصی را به این امر اختصاص دهند



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
اربردهاي ک برايرنگ عایق حرارتی تولید 

  ساختمانی با گویچه هاي شیشه اي نانویی
 

 

  نتهراهاي صنعتی  شرکت شهرك
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  38صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

ایجاد یک منطقه جدید و سرمایه گذاري جدید درگیر شدن شرکتهاي نانویی یا . باالي رقابتی بهره ببرد

وجه به فناوري هاي پیشرفته بودن موضوع با ت البته .صرفه نیست و سود آور نمی باشده در این حوزه ب

اگر دولت به وظایف قانونی مصرح در برنامه چهارم و . فعالیت نقش دولت نیز حائز اهمیت است

. قانون شرکتهاي دانش بنیان عمل نکند، عمال امکان رشد و توسعه این شرکتها وجود ندارد

ه همه زیرساختهاي مورد نیاز ک OECDدر کشورهاي توسعه یافته مانند کشورهاي همانطور که 

  . توسعه فراهم است، دولت حمایتهاي ویژه از توسعه فناوري هاي جدید مینماید

بدون . کشور نیازمند توسعه فناوري و شاخص هاي استاندارد استرنگ هاي عایق در بخش تولید 

ر کشور انجام دزیادي در ابتدا باید  در بخش حد واسط فعالیت. این دو توسعه بی معنا خواهد بود

  . این محصول انجام نخواهد شدلید وگرنه تو دوش
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 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
اربردهاي ک برايرنگ عایق حرارتی تولید 

  ساختمانی با گویچه هاي شیشه اي نانویی
 

 

  نتهراهاي صنعتی  شرکت شهرك
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