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  HS:  390910-390920-390930-390940-390950كد     رزين :نام كاال 

  
 يكي ازاجزاء تشكيل دهنده اصلي رنگ رزين ها هستندكه درشفافيت، مراقبت، چسبندگي و انعطاف پذيري :تعريف كاال 

  .رنگ نقش مهمي دارند
    

  :درصد ضريب حمايت 
   

  حمايت درصد ضريب  سال
1388  2  
1387  2  
1386  2  
1385  2  
1384  2  
1383  2  

  
  : رزين ايران صادرات

  
  

  ارزش  سال
  )ميليون دالر( 

  وزن
  )تن(

  ) كشور عمده5(كشورهاي هدف 

1385  4/13  10780  
...)  ازبكستان و -  قرقيزستان- تاجيكستان (CISكشورهاي 

  افغانستان و عراق

  تانزانيا- پاكستان-  تركيه- اافغانستان  -عراق  12537  1/20  1386

  هند-عربستان سعودي -مصر-سوريه -تركيه  12527  1/16  1387

شش ماهه 

  1388ابتداي 
  سوريه-تركيه  5954  3/18
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پنج كشور مهم صادراتي   

21%9%
4%

2%

26%
38%

تركيه  سوريه    عربستان سعودي مصر هند ساير 

  
  
  
  

  : رزين ايرانواردات 
  

  ) كشور عمده5(كشورهاي مبدا   )تن ( وزن  )ميليون دالر(ارزش   سال

  مالزي- ژاپن–چين -فرانسه-هلند  15828  3/36  1385

  هنگ كنگ- ژاپن-فرانسه -نچي-هلند  19423  4/50  1386

  آلمان-سنگاپور-ايتاليا-بلژيك-اسپانيا  19825  5/52  1387

شش ماهه ابتداي 

1388  
9/44  22084  

  عربستان-كره-آلمان-ايتاليا
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پنج کشور مهم واردکننده رزين به ايران  

17%

14%

8%

6%

26% 29%

ايتاليا المان   سنگاپور بلژيک   اسپانيا ساير

  
   :وضعيت صادرات در ايران

يدكننـده رزيـن    واحـدهاي تول  وضعيت صادرات رزين در ايران با افت و خيز هاي فراواني مواجه بوده است  از يك طـرف                    

نه صـادرات گـام هـاي مـوثري بردارنـد از طـرف ديگـر بـدليل                  توانسته اند با ارائه محصول داراي كيفيت مناسب در زمي         

مشكالت موجود در تامين مواد اوليه  و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در خروج مواد شامل حاللهـاي يارانـه اي                         

از نظر رتبه جهاني ايران رتبه پنجـاه و چهـارم را درصـادرات              ..  مشاهده ميشود    87  در سال  كاهش در صادرات اين ماده    

 با افزايش صادرات رزين بدليل افزايش جهاني قيمت نفت و مواداوليه            88در شش ماهه ابتداي سال     . .رزين بر عهده دارد   

  .مآن وصنايع وابسته آن وهمچنين افزايش پتانسيل مصرفرزين در منطقه مواجه بوده اي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راهكارها و پيشنهادات  صادراتمشكالت موجود در 
 عدم توان رقابت با كشورهايي نظير چين به دليل - 1

 قيمت پايين كاالي صادراتي آنها  
  تامين خوراك صنايع پايين دستي به قيمت پايين تر از قيمت صادراتي- 1

  ارايه اطالعات دربازارهاي هدف وجود مراكز جمع آوري و- 2   عدم شناخت بازارهاي هدف- 2
   ايجاد تسهيالت در امتيازات بانكي- 3   نرخ بهره هاي بانكي- 3

  



   : در ايرانتوليدوضعيت 

ي هموپليمر، وينيل استات و رزين هاي آلكيـد، پلـي            واحد صنعتي با توليد انواع رزين ها       190   در زمينه توليد رزين حدود      

 عمده توليد رزين در ايران مالمين رزيـن، ،اوره و           استر، اكريليك، آمنيورزين ها و رزين هاي فنوليك  فعاليت مي نمايندكه           

  .تيو اوره رزين ميباشد

  
  
  
  

  : آمار توليد محصول 
  
  

  ميزان وزن   سال
   هزارتن 420  1384
  ن  هزار ت250  1385
   هزار تن430  1386
   هزار تن550  1387

  
  
  

  راهكارها و پيشنهادات  توليدمشكالت موجود در 

 فرسوده بودن خطوط توليد     
نوسازي يا راه اندازي خطوط جديد توليد متناسب با استانداردهاي بين -1

 المللي

با نرخ پايين تر و اختصاص سهميه مواد اوليه به  تامين مواد اوليه صنايع -2 نابساماني موجود در تامين مواد اوليه     
  صنايع پايين دستي

نبود ابزارهاي نوين مديريتي و عدم 
توانمندي بنگاهها در حوزه ي 

 بازار،تكنولوژي و مديريت
  
  

حاكم نمودن استانداردهاي فني،كيفي و سازگاري با هدف عارضه يابي در 
 صنعت رزين بدليل مشكالت ساختاري اين صنعت

  

  
  
  
  



  
  
  

  :جهاني صادراتوضعيت 
  

  ارزش صادرات  سال
  صادركنندگان عمده  )ميليو ن دالر(

  انگلستان- بلژيك- ژاپن- اياالت متحده آمريكا-   آلمان  6702  2004

  ايرلند-  بلژيك-  ژاپن- اياالت متحده آمريكا-آلمان  7927  2005

  ژاپن-هنگ كنگ- امريكا-جمهوري كره- بلژيك  9278  2006

  ژاپن-ايتاليا- بلژيك- امريكا-المان  11222  2007

  ايتاليا- بلژيك- ژاپن- اياالت متحده آمريكا-   آلمان  13854  2008
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  صادرات جهاني رزين (ميليون دالر)
  :بعامن

 www.trade map.org  
  انجمن توليد كنندگان رنگ و رزين -
  سامانه آمارش سازمان توسعه تجارت ايران-
  
  
  
  



  
  

  :نام تشكل مربوطه
  

  سايت  نمابر  تلفن  نام
نندگان انجمن توليدك

  رنگ و رزين ايران
22047195  22047101  

www.parmai.com

  
  

  :شركتهاي مطرح در صنعت رزين
  

  سايت  نمابر  تلفن  نام شركت
www.rezitan.com  22020486  22020521  رزيتان

com.parseshen.www  88417601  88404042  پارس اشن

com.aryaresin.www  88791195  88791193  آريا رزين

com.shimiresin.www  88820607  88846994  شيمي رزين

www.doreenchimieco.com  88967955  88959931  درين شيمي

صنايع شيميايي 
  بوشهر

88779953  88879698  
www.kahrbushehr.com

صنايع رنگ و رزين 
  يشم

88755837  88757381  
www.yashm.co.ir

www.havilux.com  44525480  44525665  پارس الوان
  

  ميترا بيدل:  تهيه و تنظيم                                         
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1. مقدمه
لغت رئولوژي از ريش��ه كلمه يوناني رئوس1 به معني جريان مي باشد 
و علم رئولوژي روي چگونگي جريان يافتن س��ياالت و واكنش آن ها 
در برابر نيروي مكانيكي بحث مي كند. بررس��ي رئولوژي و كنترل آن 
در س��اخت محص��والت توليدي در صنايعي مانند رنگ س��ازي ، مواد 
غذايي ، مواد پالس��تيكي و لوازم آرايش��ي اهميت بس��زايي دارد. در 
پروس��ه هايي مثل اختالط، فيلتراس��يون، انتقال، ته نشيني يا رسوب 
ك��ردن اين گون��ه محص��والت، خواصي وج��ود دارند كه بس��تگي به 
خاصيت رئولوژي آن ها دارد. علم رئولوژي ش��اخه اي از علوم رياضي 
و فيزيك  محسوب مي شود و كليه متغير هاي مربوط به آن از روابط 
رياضي به دس��ت مي آيند. در اين مقاله بيش��تر به متغيرهاي مؤثر در 

رئولوژي رنگ ها پرداخته شده است.

2. واكنش مواد در برابر اعمال نيروي خارجي
م��واد مختلف در برابر ني��روي مكانيكي خارجي يا همان تنش2 س��ه 

واكنش متفاوت نشان مي دهند:
1. جري��ان برگش��ت ناپذير كه وي��ژه مواد غي��ر قابل انعط��اف يا غير 

االستيك3 مي باشد.
2. جريان برگشت پذير كه ويژه مواد انعطاف پذير يا  االستيك4 مي باشد.

3. مخلوط دو جريان كه ويژه مواد نيمه منعطف يا ويس��كو االستيك5 
مي باشد.

براي مثال اگر با چكش به يك قطعه فوالد ضربه وارد شود در اثر اين 
تنش در قطعه تغيير ش��كلي ايجاد مي گردد كه برگشت ناپذير است و 

در نتيجه فوالد را مي توان در گروه مواد ويسكوز قرار داد.
ي��ا براي مثال آب پ��س از بهم زدن به حالت اولي��ه خود باز مي گردد 

بنابراين آب يك سيال االستيك مي باشد.
ولي بس��ياري از مواد در بي��ن اين دو گروه ق��رار مي گيرند و چنانچه 
نيروي خارجي به آنها وارد گردد، تنها بخش��ي از تغيير شكل به حالت 
اوليه خود باز مي گردد. اين مواد جزو گروه مواد ويسكواالس��تيك قرار 

مي گيرند كه رنگ ها در اين گروه مي باشند. 

3. تنش برشي6
فرض كنيد دو صفحه موازي مس��طح با س��طح مقطع A به فاصله h از 
يكديگر قرار دارند كه فاصله آنها با مايعي پر ش��ده اس��ت. در صورتي 
كه صفحه بااليي را با نيروي F بكش��يم اليه اي از مايع كه با صفحه در 
تماس اس��ت نيز كشيده خواهد ش��د و اين اليه نيز به نوبه خود باعث 
كشيده ش��دن اليه زيرين خود مي شود. به همين طريق عمل كشيده 
ش��دن، به كليه اليه هاي مايع انتقال مي يابد تا به اليه اي برسد كه در 
تماس با صفحه زيرين اس��ت. اين عمل كش��يده ش��دن اليه ها، همان 

تنش برشي مي باشد.

٭ كارشناس مسئول مديريت مهندسي توليد
masoumi_a@saipacorp.com :آدرس پست الکترونيک

بررسي رفتار رئولوژيكي رنگ خودرو

اشكان معصومي٭

چكيده:  بررس��ي و كنترل رئولوژي رنگ ها در صنايع خودروس��ازي از اهميت بس��زايي برخوردار است و 
در فرآيندهاي مختلف رنگ مانند اختالط، پمپاژ، انتقال، فيلتراس��يون و ته نش��يني رنگ ، شناسايي رفتار 
رئولوژيكي رنگ ما را در خصوص چگونگي جاري شدن رنگ يا واكنش هاي آن در برابر نيروهاي مكانيكي 
وارده راهنمايي مي نمايد. در اين مقاله سعي شده بيشتر نسبت به رفتار رئولوژيكي رنگ ها، مخصوصًا رنگ 
خودرو پرداخته ش��ود. اين رفتار در زمان اختالط در مخزن ها، انتقال به دس��تگاه هاي پاش��ش،  انتقال از 
نازل به بدنه خودرو و ايجاد فيلم يكنواخت روي بدنه خودرو از مهمترين عوامل شناس��ايي رنگ از حيث 

رئولوژيكي مي باشند.     

واژه های کليدی:  رئولوژي، رفتار رئولوژيک، رنگ

1 Rheos 
2 Stress 
3 Viscous 
4 Elastic 
5 Viscoelastic 
6 Shear stress
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4. سرعت برشي7
  h و ضخام��ت كل مايع برابر V اگر س��رعت باالترين اليه ماي��ع برابر

باشد، سرعت برشي از فرمول زير به دست مي آيد:
 V/h = سرعت برشي

5. گرانروي يا ويسكوزيته8
گران��روي9 يك س��يال، مقاومت آن در مقابل جري��ان يافتن و جاري 
ش��دن مي باش��د. رفتار يك س��يال در مقابل نيروي خارجي و نحوه 
جريان يافتن آن با نمودارهاي گرانروي نشان داده مي شود و محدوده 
گرانروي انواع س��ياالت از ميلي پاس��كال ثانيه تا صدها پاسكال ثانيه 

متغير مي باشد.

6. كرنش10 
دو صفح��ه را ب��ه فاصل��ه h در نظ��ر مي گيريم كه مايع��ي بين آن ها 
مي باشد. اگر صفحه بااليي با نيرويF كشيده شده و به اندازه S جابجا 

شود، كرنش از فرمول ذيل محاسبه مي گردد:
S/h = كرنش    
در واقع كرنش ميزان جابجايي به ازاي واحد ارتفاع اس��ت، يعني هرچه 

جابجايي سيال در اثر نيرو بيشتر باشد كرنش آن بيشتر خواهد بود.

7. انواع سياالت
س��ياالت بر اس��اس رفتارش��ان در برابر جريان به پنج گروه تقس��يم 

مي شوند:
7-1. س�ياالت نيوتوني11: سياالتي هستند كه با تغيير سرعت برشي 

اعمال شده بر آن ها، ويسكوزيته شان تغيير نكرده و ثابت مي ماند.
7-2. سياالت منبسط شونده12: سياالتي هستند كه ابعاد مولكول و 
 High ويسكوزيته آنها با افزايش تنش، افزايش مي يابد مانند رنگ هاي
solid، مواد سراميكي، نشاسته و پالستيزول ها.  جابجايي اين سياالت 

از آنجا مشكل اس��ت كه در هنگام پمپ كردن گرانروي آن ها افزايش 
يافته و حركت آن ها سخت صورت مي گيرد.

7-3. س�ياالت ش�به پالستيك13: سياالتي هس��تند كه با افزايش 
سرعت برشي اعمال شده، گرانروي آن ها كاهش مي يابد. اغلب رنگ ها 

در اين گروه قرار دارند. 
7-4. س�ياالت پالستيك14: اين گروه همان سياالت شبه پالستيك 
هس��تند با اين تفاوت كه اين سياالت داراي نقطه تسليم15 مي باشند. 
نقطه تسليم حداقل ميزان تنش برشي است كه در سيال ايجاد جريان 
مي كند. مانند كرم هاي دس��ت كه تا حد مش��خصي از تنش را تحمل 
كرده و كاهش ويس��كوزيته ندارند و زماني كه تنش از آن حد افزايش 

يافت، گرانروي كاهش خواهد يافت.
7-5. س�ياالت تيكس�وتروپيك16: موادي هس��تند كه ساختمان 
داخلي آن ها بر اثر تنش خرد ش��ده و ويسكوزيته شان كاهش مي يابد 
و وقت��ي كه تنش قطع ش��د، پس از مدتي س��اختمان داخلي س��يال 
ترميم ش��ده و به ش��كل اوليه باز مي گردد. لذا گرانروي به مقدار اوليه 

بر خواهد گشت.

8. كاربرد رئولوژي در رنگ خودرو
    يك رنگ بس��ته به نوع كاربرد بايد قابليت قلم خوري، هم خوردن، 
مخلوط شدن، پمپ شدن، اسپري شدن و لخته زدايي را داشته باشد. 
به طور كلي براي اعمال رنگ روي خودرو با س��ه بخش متوالي روبرو 

هستيم :
1. انتقال رنگ از مخزن به دستگاه پاشش رنگ
2. انتقال رنگ از دستگاه به سطح بدنه خودرو

3. ايجاد فيلم يكنواخت روي بدنه و تبخير حالل ها
در هرك��دام از اين مراحل، رئولوژي رنگ ها اثر كنترل كنندگي مهمي 
دارد. اغلب رنگ ها رفتار ش��به پالستيك از خود نشان مي دهند يعني 
ويس��كوزيته آن ها با افزايش تنش برش��ي كاه��ش مي يابد كه به آن " 
رقت برش��ي " مي گويند. در صنعت رنگ براي بررسي و اصالح خواص 
رئولوژيكي محصول از يك مرجع اس��تفاده مي كنند، يعني رنگي را كه 
داراي خواص رئولوژيكي مناس��بي اس��ت به عنوان مرجع يا شاهد قرار 
داده و هم زم��ان با نمونه رنگ مربوطه، آزمايش مي كنند و س��پس با 

مقايسه نمودارهاي جريان اقدام به اصالح نمونه رنگ مي نمايند.

9. رفتار رئولوژيكي رنگ قبل از اعمال
براي انتقال رنگ به ابزار رنگ آميزي، الزم است كه ساختمان رئولوژيكي 
رنگ در اثر تنش كم به س��رعت خرد شود كه اين تنش توسط غوطه ور 
كردن قلم مو در رنگ يا كش��يدن غلطك در سيني حاوي رنگ يا حتي 
پمپ كردن آن ايجاد مي شود. خرد شدن ساختمان رنگ به نفوذ آن در 
سطح كمك مي كند. ويس��كوزيته مناسب رنگ با توجه به روش اعمال 
آن متفاوت است. براي اغلب رنگ ها قابليت نگهداري در انبار براي مدت 
طوالني و عدم ته نشيني بسيار مهم است. هرچه مخلوط رنگ هموژن تر 
باشد، پايداري آن در برابر ته نشيني بيشتر است. همچنين هرچه شبكه 
س��اختماني يك رنگ قوي تر باش��د، نقطه تسليم آن افزايش يافته و در 

نتيجه مقاومت آن در برابر ته نشيني افزايش مي يابد.

10. رفتار رئولوژيكي رنگ پس از اعمال
     پس از اعمال يك رنگ روي سطح بدنه، با استفاده از خواصي مانند 
يكنواختي س��طح، براقيت، چس��بندگي، ضخامت و عدم شره مي توان 
كيفيت پوش��ش را مش��خص نمود. به اين جهت، پ��س از اعمال رنگ 
ساختمان داخلي آن بايد در مدت زمان مناسبي شكل گيرد و اين مدت 
زم��ان بايد ب��راي خروج حباب هاي هوا از داخل اليه رنگ كافي باش��د. 

رفتارهاي رنگ پس از اعمال را مي توان به سه بخش ذيل تقسيم كرد:

7 Shear rate 
8 Viscosity 
9 Viscosity profiles 
10 Strain 
11 Newtonian 
12 Dilatant  
13 Pseudoplastic 
14 Plastic 
15 Yield value 
16 Thixotropic
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10-1. اندازه گيري تيكسوتروپي 
خواص تيكس��وتروپي رنگ بر روي ساير رفتارهاي آن مانند يكنواختي 
س��طح، ش��ره كردن و ضخامت فيلم تر اثر مس��تقيم دارد. روش هاي 
متعددي براي اندازه گيري خاصيت تيكس��وتروپيك وجود دارد كه در 

طول زمان پيشرفت چشمگيري داشته است. اين روش ها عبارتند از:
ال�ف(  روش اندازه گيري مقدار نس�بي تيكس�وتروپي17: روش 
اندازه گيري مقدار نس��بي تيكس��وتروپي به طور اختصار TV ناميده 
مي شود كه در اين شيوه سرعت برشي ثابت در دو زمان متفاوت، بر 
نمونه رنگ اعمال شده و سپس ويسكوزيته آن اندازه گيري مي شود.
TV برابر خارج قسمت ويسكوزيته زمان كوتاه تر بر ويسكوزيته زمان 

بلندتر است و بدون واحد مي باشد.
ب(  روش آزمون دو مرحله اي: اين آزمون براي تعيين تيكسوتروپي 
رنگ به كار مي رود. مرحله اول اين آزمون با بار تنشي زياد و مرحله 
بعد با حداقل تنش انجام مي گردد. در مرحله اول ساختمان داخلي 
رنگ خرد مي ش��ود و مرحله دوم براي تش��كيل مجدد س��اختمان 
آن مي باش��د. با اعمال تنش به اين س��يال و افزايش سرعت برشي، 
ويس��كوزيته كاه��ش مي يابد و س��پس با كاهش س��رعت برش��ي 
ويس��كوزيته افزايش پيدا مي كند. در س��ياالت تيكسوتروپيك چون 
براي بازس��ازي ساختمان س��يال به زمان زيادي نياز مي باشد، بين 
دو منحني فاصله ايجاد مي ش��ود، ولي در سياالت پالستيك و شبه 

پالستيك اين دو منحني روي هم قرار مي گيرند.
ج(  اندازه گيري تيكس�وتروپي به روش دوراني سه مرحله اي:  در 
اين آزمون ابتدا نمونه رنگ را تحت يك س��رعت برش��ي ثابت و بسيار 
كم )حدود صفر( قرار مي دهند و در مرحله دوم همان نمونه رنگ تحت 
تاثير سرعت برشي باال قرار گرفته تا تخريب ساختماني آن بررسي گردد 
و مرحله سوم نيز همانند مرحله اول اجرا مي شود. مقدار ويسكوزيته در 
انتهاي مرحله اول به عنوان مرجع در نظر گرفته مي شود و با ويسكوزيته 
انتهاي مرحله س��وم مقايسه مي ش��ود. اگر دو مقدار برابر باشند، سيال 
تيكسوتروپ ناميده مي شود. مدت زماني كه طول مي كشد اين دو مقدار 
با هم برابر شوند بسته به نوع پوشش رنگ و كاربرد آن متفاوت است و 

مي تواند از 15 ثانيه تا 15 دقيقه به طول انجامد.
د(  تركيب آزمون هاي دوراني و نوس�اني در س�ه مرحله: در اين 
روش، س��ه مرحله همانن��د روش قبل وج��ود دارد. در مرحله دوم 
س��رعت برشي زياد و ثابت اس��تفاده مي ش��ود و در مراحل سكون 
)مراحل 1و3( تنش نوس��اني در مح��دوده كرنش و جابجايي اعمال 
مي ش��ود. محدوده كرنش بايد قباًل تعيين ش��ده باش��د. برتري اين 
روش آن اس��ت ك��ه متغيرهاي بيش��تري را اندازه گي��ري مي كند. 

بنابراين خصوصيات نمونه بهتر شناخته مي شود.
10-2. يكنواختي سطح و شره كردن

پس از اعمال رنگ روي س��طح ، ويس��كوزيته بايد تا مدتي پايين باقي 
بمان��د تا رنگ بتواند روي س��طح توزي��ع ش��ده و ناهمواريهاي آن را 
بپوشاند. توزيع رنگ و شره كردن روي سطوح عمودي در سرعت هاي 
برش��ي بسيار كم و در 0.01  تا 0.1  بر ثانيه اتفاق مي افتد. پس رنگ 
بايد در اين رنج س��رعت برشي مورد بررسي قرار گيرد، زيرا موادي كه 

در س��رعت هاي برشي باال ويس��كوزيته همانند دارند، ممكن است در 
سرعت هاي پايين تر كاماًل متفاوت باشند.

10-3. ضخامت فيلم تر
پس از اعمال يك پوش��ش رنگ، بايد اليه اي به ضخامت مناسب روي 
س��طح باقي بماند. هرچه نقطه تسليم رنگ بيشتر باشد، ضخامت اليه 
باقيمانده بر روي س��طح بيشتر اس��ت. در واقع پس از اعمال رنگ اگر 
س��اختمان داخلي آن با سرعت زياد بازس��ازي گردد يكنواختي سطح 
ضعيف خواهد بود، ولي چنانچه سرعت بازسازي در حد مناسب باشد، 
بين خصوصيات يكنواختي س��طح و ش��ره رنگ تناس��ب وجود دارد و 
س��طح يكنواخت تر خواهد شد. اگر بازيافت ساختمان داخلي به كندي 
صورت گيرد، شره رنگ زياد شده و برخي از قسمت ها داراي ضخامت 

بيشتر و بعضي داراي ضخامت كمتر مي گردد.

11. اثر افزودني هاي رنگ18 بر رئولوژي آن
    اغل��ب افزودني هاي مورد اس��تفاده در صنعت رنگس��ازي مانند پر 
كننده ها، پخ��ش كننده ها، مرطوب كننده ها، همت��راز كننده ها، ضد 
رسوب و كليه مواد شيميايي كه كشش سطحي رنگ را تغيير مي دهند 
در گ��روه افزودني هاي رئولوژي قرار مي گيرن��د. از آن جهت كه رفتار 
رنگ هاي حاللي با سيستم هاي امولسيوني متفاوت است، لذا افزودني 
مناسب هركدام بايد انتخاب گردد. به عنوان مثال، عملكرد افزودني ضد 

رسوب به شكل زير است:
م��اده افزودني با ايجاد يك س��اختمان رئولوژيكي در اطراف رنگدانه ها 
مي توان��د از رس��وب آنها جلوگيري كند. نقطه تس��ليم س��يال بايد به 
اندازه اي باال باشد كه بتواند با نيروي جاذبه در حالت سكون و يا نيروي 
ارتعاش��ي در هنگام حمل نقل مقابله كند. يعني هرچه ساختمان رنگ 
قوي تر باشد، نقطه تسليم آن عدد بزرگتري است. افزودني ضد رسوب 
از لخته ش��دن و اجتماع رنگدانه ها در يك منطقه جلوگيري مي كند و 

از طرفي نيز باعث عدم ته نشيني رنگدانه ها مي گردد.

12. نتيجه گيري
    كنترل رئولوژي رنگ ها از اين جهت اهميت دارد كه در فرآيندهايي 
مثل اختالط، پمپاژ، انتقال، فيلتراس��يون و ته نش��يني رنگ چگونگي 
رفت��ار آن در برابر نيروهاي مكانيكي مش��خص مي گردد. در اين مقاله 
سعي شده بيشتر نسبت به رفتار رئولوژيكي رنگ خودرو پرداخته شود. 
اين رفتار در زمان اختالط در مخزن ها، انتقال به دستگاه هاي پاشش، 
انتق��ال از نازل به بدنه خودرو و ايجاد فيلم يكنواخت روي بدنه خودرو 

از مهمترين عوامل شناسايي رنگ از حيث رئولوژيكي مي باشند.     
 

منابع 
[1] Lambourne, Woodhead ; Paint & Surface Coatings, 1999.

[2] Rheox-Rheology Handbook 

17 Thixotropy 
18 value Additives 
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ها و ساير  ، پيگمان(Dyes)ها و مشتقات آنها؛ موادرنگي  هاي دباغي يا رنگرزي؛ تانن عصاره
 ها  ها؛ مركب ها؛ بتانه ؛ رنگها و ورني(Colouring)كننده  مواد رنگ

  .ها يادداشت
  :شود  ـ مشمول اين فصل نمي1

باستثناي آنهايي كه با ( وند الف ـ عناصر يا تركيبات داراي ساخت شيميايي مشخص كه مجزا عرضه ش
 كه به عنوان كند، محصوالت غيرآلي از انواعي  تطبيق مي٣٢  ٠٤ يا ٣٢  ٠٣مشخصات شماره 

هاي حاصل از كوارتز ذوب شده  شود، شيشه مي استعمال) ٣٢  ٠٦شماره  ()Luminophore(نورتاب 
همچنين مواد رنگي و ساير  ٣٢  ٠٧شده به اشكال مورد نظر در شماره  هاي ذوب يا از ساير سيليس

 ٣٢  ١٢هاي مخصوص خرده فروشي مشمول شماره  كننده كه به اشكال يا در بسته مواد رنگ
  ؛)شوند عرضه مي
  ،٢٩  ٣٩ لغايت ٢٩  ٣٦هاي  ها و ساير مشتقات تانن محصوالت مشمول شماره ب ـ  تانات

  ؛ يا ٣٥  ٠٤ لغايت ٣٥  ٠١  يا ٢٩  ٤١ 
  ).٢٧  ١٥(هاي قيري   ساير بتانههاي آسفالت و ج ـ   بتانه

  ٠٤دار مشمول شماره  ها براي توليد مواد رنگي ازت دهنده شده و پيوند  ـ مخلوط امالح دي آزونيوم تثبيت2

  .شوند  مي٣٢
  ٣٠كننده شماره  هاي رنگ ، پيگمان٣٢  ٠٦از جمله در مورد شماره (كننده  رنگ ها براساس مواد  ـ فرآورده3

كردن هر ماده يا به عنوان اجزاي  ، از انواعي كه براي رنگ)ها و پودرهاي فلزي لس، ف٢٨ يا فصل ٢٥
  ٠٤، ٣٢  ٠٣هاي  شوند نيز مشمول شماره كننده مصرف مي هاي رنگ دهنده در ساخت فرآورده تشكيل

 ديسپرسيون ها، پيگمانهاي به صورت با اين حال اين شماره. گردند  مي٣٢  ٠٦ و ٣٢  ٠٥، ٣٢
(Dispersion) انواعي كه در ساختن رنگها  از هستند، آبي غير هاي محيط در خميري يا مايع حالت به كه(Paints) از 
  ٠٩، ٣٢  ٠٨، ٣٢  ٠٧هاي  هاي شماره روند يا ساير فرآورده كار مي به) ٣٢  ١٢شماره (جمله لعابها 

  .شوند  را شامل نمي٣٢  ١٥ يا ٣٢  ١٣،  ٣٢  ١٢، ٣٢  ١٠، ٣٢
در ) Collodinosها  كولوديون باستثناي (٣٩  ١٣ لغايت ٣٩  ٠١هاي   محصوالت شمارههاي  ـ محلول4

 ٣٢  ٠٨ درصد وزن محلول باشد مشمول شماره ٥٠هاي فرار آلي به شرط آنكه حالل آن بيش از  حالل
  .شوند مي

گهاي روغني شامل محصوالت از انواعي كه در رن» كننده مواد رنگ« ـ به مفهوم مندرجات اين فصل، عبارت 5
(Oil paints) به عنوان بار (Extenders)حتي اگر بتوان آنها را به عنوان مواد .  استعمال مي شوند، نخواهد بود

  . مصرف كرد(Colouring distempers)هاي نقاشي  كننده در آبرنگ رنگ
نواعي كه براي هاي نازكي است از ا  فقط شامل ورقه٣٢  ١٢به مفهوم شماره » زني ورقه داغ« ـ اصطالح 6

  :رود و عبارت است از كار مي گذاري، مثالً جلد كتاب، چرم، يا جدار داخلي كاله به عالمت
ها به هم  يا پيگمانها، كه با چسب، ژالتين يا ساير چسباننده) از جمله پودر فلزات گرانبها( الف ـ پودر فلزات 

  فشرده شده باشند؛ يا



گاه قرار  اي از هر ماده به عنوان تكيه هايي كه روي ورقه  يا پيگمان)ازجمله فلزات گرانبها( ب ـ   فلزات 
  .گرفته باشند
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و امالح ها تانن منشأ نباتي؛ با دباغي هاي عصاره٣٢٠١
    .مشتقات آنها آنها، اترها، استرها و ساير

١٠  ٠٠
٣٢٠١

 (Quebracho)ـ عصاره درخت كبراكو 
٤ Kg  

٢٠  ٠٠
٣٢٠١

    ـ عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 
(Wattle extract) ٤ Kg  

٩٠  ٠٠
٣٢٠١

 ـ ساير 
٤ Kg  

آلي؛ غير آلي سنتتيك، مواد دباغي مواد دباغي٣٢٠٢
هاي دباغي حتي داراي مواد طبيعي فرآورده

هاي دباغي؛ حتي داراي مواد دباغي؛ فرآورده
دار براي هاي آنزيم طبيعي دباغي؛ فرآورده

    . دباغي پيش
١٠  ٠٠

٣٢٠٢
 ـ مواد دباغي آلي سنتتيك

٢٠ Kg  
٩٠  ٠٠

٣٢٠٢
 ـ ساير

٢٠ Kg  
٠٠  ٠٠

٣٢٠٣
از(كننده با منشا نباتي يا حيواني  مواد رنگ

هاي رنگرزي باستثناي زغال جمله عصاره
، حتي با ساخت(Animal black)حيواني 

هاي مذكور در شيميايي مشخص؛ فرآورده
اين فصل كه براساس مواد ٣يادداشت 

  Kg ١٠.باشند كننده با منشأ نباتي يا حيواني مي رنگ
كننده آلي سنتتيك، حتي با ساخت  رنگمواد٣٢٠٤

هاي مذكور در شيميايي مشخص؛ فرآورده
 اين فصل كه براساس مواد٣يادداشت 

باشند؛ كننده آلي سنتتيك مي رنگ
محصوالت آلي سنتتيك از انواعي كه به

كننده فلورسنت يا به عنوان عوامل درخشان
 مصرف(Luminophores)عنوان نور تاب 

    .ا ساخت شيميايي مشخصشوند، حتي ب مي
هاي مذكور  كننده آلي سنتتيك و فرآورده ـ مواد رنگ

كننده   اين فصل كه براساس مواد رنگ٣در يادداشت 
    :آلي سنتتيك مي باشند

١١  ٠٠
٣٢٠٤

ها   و فرآورده(Disperses)ـ ـ موادرنگي ديسپرسه 
  Kg ٤ براساس اين مواد

ها   حتي متاليزه و فرآوردهـ ـ مواد رنگي اسيدي،٣٢٠٤  ١٢
 و Mordantمواد رنگي دندانه : براساس اين مواد

    :ها بر اساس اين مواد فرآورده
١٢  ١٠

٣٢٠٤
  (Mordant)ـ ـ ـ مواد رنگي دندانه 

٤ Kg  
١٢  ٩٠

٣٢٠٤
  ـ ـ ـ ساير

٢٠ Kg  
    :ها براساس اين مواد مواد رنگي قليايي و فرآورده ـ ـ ٣٢٠٤  ١٣

١٣  ١٠
٣٢٠٤

  ـ ـ ـ رنگهاي نساجي كاتيونيك
٤ Kg  
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١٣  ٩٠

٣٢٠٤
  ـ ـ ـ ساير

١٠ Kg  
١٤  ٠٠

٣٢٠٤
 ها براساس اين مواد ـ ـ مواد رنگي مستقيم و فرآورده

٢٠ Kg  
١٥  ٠٠

٣٢٠٤
كه به همان حال  از جمله آنهايي( ـ ـ مواد رنگي خمي 

و ) شوند به عنوان موادرنگي پيگماني مصرف مي
  Kg ٤ هاي براساس اين مواد وردهفرآ

١٦  ٠٠
٣٢٠٤

 ها براساس اين مواد ـ ـ مواد رنگي راكتيف و فرآورده
١٠ Kg  

   :مواد اين براساس ها فرآورده و پيگماني هاي كننده ـ ـ رنگ٣٢٠٤  ١٧
١٧  ١٠

٣٢٠٤
  ـ ـ ـ خمير پيگمنت چاپ پارچه

١٥ Kg  
١٧  ٩٠

٣٢٠٤
  ـ ـ ـ ساير

٤ Kg  
كننده  رنگ مواد ازچندين هايي مخلوط همچنين ـ ـ ساير،٣٢٠٤  ١٩

    :٣٢٠٤  ١٩  لغايت ٣٢٠٤  ١١هاي  مشمول شماره
١٩  ١٠

٣٢٠٤
  ـ ـ ـ مخلوط بر پايه مواد رنگي ديسپرسه

٤ Kg  
١٩  ٩٠

٣٢٠٤
  ـ ـ ـ ساير

١٠ Kg  
٢٠  ٠٠

٣٢٠٤
كه به عنوان عوامل  ـ محصوالت آلي سينتتيك از انواعي

  Kg ٤ شوند كننده فلورسنت استعمال مي رخشاند
٩٠  ٠٠

٣٢٠٤
 ـ ساير 

٤ Kg  

٠٠  ٠٠

٣٢٠٥

هاي مذكور در كننده؛ فرآورده هاي رنگ الك
هاي  اين فصل كه براساس الك٣ يادداشت

  Kg ١٠ .باشند كننده مي رنگ

هاي مذكور كننده؛ فرآورده ساير مواد رنگ٣٢٠٦
كه آنهائي از   اين فصل غير٣در يادداشت 
٠٥يا  ٣٢  ٠٤ ، ٣٢  ٠٣ هاي مشمول شماره

 كه انواعي از غيرآلي شوند؛ محصوالت  مي٣٢
به كار  (Luminophores) عنوان نورتاب به
    .روند، حتي با ساخت شيميايي مشخص مي

    :ها براساس دي اكسيد تيتان ها و فرآورده ـ پيگمان
١١  ٠٠

٣٢٠٦
 درصد يا بيشتر اكسيد ٨٠اوي ـ ـ از لحاظ وزني ح

  Kg ٤ تيتانيوم محاسبه شده بر حسب ماده خشك
١٩  ٠٠

٣٢٠٦
 ـ ـ ساير

٤ Kg  
٢٠  ٠٠

٣٢٠٦
 ها براساس تركيبات كروم ـ پيگمانها و فرآورده

١٥ Kg  
    :ها كننده و ساير فرآورده ـ ساير مواد رنگ

٤١  ٠٠
٣٢٠٦

 هاي آن ـ ـ الجورد و فرآورده
١٠ Kg  

٤٢  ٠٠
٣٢٠٦

 هاي آن  ها و فرآورده ـ ـ ليتو پون و ساير پيگمان
٤ Kg  

٤٩  ٠٠
٣٢٠٦

 :ـ ـ ساير
٤ Kg  

ـ محصوالت غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به ٣٢٠٦ ٥٠ ٠٠
  Kg ٤ .روند كار مي

هاي آماده، ها و رنگ ها و كدركننده پيگمان٣٢٠٧
    تركيبات زجاجي

(Vitrifiable enamels and glazes)     
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هاي و فرآورده مايع جالهاي ،(Engobes) لعابها
 صنعت از انواعي كه در همانند،

 به سازي شيشه يا سازي، ميناكاري سراميك
 و ساير اي هاي شيشه رود؛ فريت مي كار

    .صورت پودر، دانه، تيغه يا فلس  ها به شيشه
هاي آماده و   رنگها و ها، كدركننده ـ پيگمان٣٢٠٧  ١٠

    :هاي همانند  فرآورده
١٠  ١٠

٣٢٠٧
 درصد فلز طال ٧ـ ـ ـ پيگمانهاي آماده محتوي حداقل 

  Kg ٤  يا پالتينوم يا نقره يا پاالديوم
١٠  ٢٠

٣٢٠٧
 ٧٥٠-٨٥٠(هاي چيني و سراميكي رولعابي  ـ ـ ـ رنگ

 ١١٨٠-١٢٨٠(و داخل لعابي ) گراد درجه سانتي
  Kg ٤  ) ادگر درجه سانتي

١٠  ٩٠
٣٢٠٧

  ـ ـ ـ ساير
٣٠ Kg  

    :هاي همانند ها و فرآورده ـ تركيبات زجاجي، لعاب٣٢٠٧  ٢٠
٢٠  ١٠

٣٢٠٧
  ها ـ ـ ـ لعاب

٤٠ Kg  
٢٠  ٩٠

٣٢٠٧
  ـ ـ ـ ساير

٤٠ Kg  
    :هاي همانند ـ جالهاي مايع و فرآورده٣٢٠٧  ٣٠

٣٠  ١٠
٣٢٠٧

 درصد فلز طال يا نقره يا ٧ ـ ـ ـ محلولهاي با حداقل
  Kg ٤  پالتينوم يا پاالديوم

٣٠  ٩٠
٣٢٠٧

  ـ ـ ـ ساير
٣٠ Kg  

ها به صورت پودر،  اي و ساير شيشه هاي شيشه ـ فريت٣٢٠٧  ٤٠
    : دانه، تيغه يا فلس

٤٠  ١٠
٣٢٠٧

  اي هاي شيشه ـ ـ ـ فريت
٤٠ Kg  

٤٠  ٢٠
٣٢٠٧

با ) (Glass Flakeـ ـ ـ شيشه به صورت ورقه ورقه 
متر و   ميلي٥/٣متر لغايت  ميلي ١/٠طول از 
  Kg ٤   ميكرون و كمتر از آن١٠ضخامت 

٤٠  ٩٠
٣٢٠٧

  ـ ـ ـ ساير
٤٠ Kg  

ها از جمله لعاب( ها   و ورني(Paints)ها  رنگ٣٢٠٨
براساس  پليمرهاي  سنتتيك  يا)  ها  و  الك

ي،طبيعي تغييريافته از لحاظ شيمياي پليمرهاي
ديسپرسه يا حل شده در محيطي غير آبي؛

٤هاي  مشخص  شده در  يادداشت  محلول

    .اين فصل
    :استرها ـ براساس پلي٣٢٠٨  ١٠

١٠  ١٠
٣٢٠٨

  ـ ـ ـ پوشش و رنگها
٤٠ Kg  

١٠  ٢٠
٣٢٠٨

  ها و لعاب داخل قوطي مواد غذايي ها و ورني ـ ـ ـ الك
١٥ Kg  

١٠  ٣٠
٣٢٠٨

  ها و لعاب خارج قوطي  ها و ورني ـ ـ ـ الك
٤٠ Kg  

١٠  ٤٠
٣٢٠٨

  ـ ـ ـ الك عايق الكتريكي
٤ Kg  

١٠  ٥٠
٣٢٠٨

  ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ
٤ Kg  

١٠  ٦٠
٣٢٠٨

  ـ ـ ـ ورني ويژه مركب چاپ فلكسو
٤ Kg  

  Kg ٤  ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني ٣٢٠٨ ١٠ ٧٠
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١٠  ٩٠

٣٢٠٨
  ـ سايرـ ـ 

٤٠ Kg  
    :ـ براساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل٣٢٠٨  ٢٠

٢٠  ١٠
٣٢٠٨

  ـ ـ ـ پوششي و رنگها
٤٠ Kg  

٢٠  ٢٠
٣٢٠٨

  هاي داخل قوطي مواد غذايي ـ ـ ـ لعاب، الكها و ورني
١٥ Kg  

٢٠  ٣٠
٣٢٠٨

  هاي خارج قوطي ـ ـ ـ الكها و ورني
٤٠ Kg  

٢٠  ٤٠
٣٢٠٨

  زودني رنگـ ـ ـ مواد اف
٤ Kg  

٢٠  ٥٠
٣٢٠٨

  ـ ـ ـ رنگ پشت آيينه
٤ Kg  

٢٠  ٦٠
٣٢٠٨

  ـ ـ ـ ورني ويژه مركب چاپ فلكسو
٤ Kg  

  Kg ٤  ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني٣٢٠٨ ٢٠ ٧٠
٢٠  ٩٠

٣٢٠٨
  ـ ـ ـ ساير

٤٠ Kg  
    :ـ ساير٣٢٠٨  ٩٠

٩٠  ١٠
٣٢٠٨

   و لعاب داخل قوطي مواد غذاييها ـ ـ ـ الكها و ورني
١٥ Kg  

٩٠  ٢٠
٣٢٠٨

  ها و لعاب خارج قوطي ـ ـ ـ الكها و ورني
٤٠ Kg  

٩٠  ٣٠
٣٢٠٨

  ـ ـ ـ مواد افزودني رنگ
٤ Kg  

  Kg ٤  ـ ـ ـ ورني و روغن چاپ عكس برگردان روي چيني٣٢٠٨ ٩٠ ٤٠
٩٠  ٩٠

٣٢٠٨
  ـ ـ ـ ساير

٤٠ Kg  

ها  از جمله لعاب( ها   ورني و(Paints) ها  رنگ٣٢٠٩
بر اساس  پليمرهاي  سنتتيك  يا ) ها  و  الك

تغييريافته از لحاظ شيميايي،  طبيعي پليمرهاي
    .ديسپرسه يا حل شده در محيط آبي

    :ـ براساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل٣٢٠٩  ١٠
١٠  ١٠

٣٢٠٩
  ـ ـ ـ رنگ رويه و آستري اتومبيل

٤ Kg  
١٠  ٢٠

٣٢٠٩
) پوزيشن الكترودي (EDـ ـ ـ رنگ آستري كاتافروز 

Electro-Deposition ٤ Kg  
١٠  ٣٠

٣٢٠٩
) پوزيشن الكترودي (EDـ ـ ـ رنگ آستري آنافروز 

Electro-Deposition ٤٠ Kg  
١٠  ٤٠

٣٢٠٩
  هاي ساختماني ها و پوشش ـ ـ ـ رنگ

٤٠ Kg  
١٠  ٥٠

٣٢٠٩
  يهاي صنعت ها و پوشش ـ ـ ـ رنگ

٤٠ Kg  
١٠  ٦٠

٣٢٠٩
  ها ها و لعاب ـ ـ ـ الكها و ورني

٤٠ Kg  
١٠  ٩٠

٣٢٠٩
  ـ ـ ـ ساير

٤٠ Kg  
    :ـ ساير٣٢٠٩  ٩٠

٩٠  ١٠
٣٢٠٩

  ـ ـ ـ رنگ رويه و آستري اتومبيل
٤ Kg  

٩٠  ٢٠
٣٢٠٩

 )الكترودي پوزيشن (EDـ ـ ـ رنگ آستري كاتافروز 
٤ Kg  

٩٠  ٣٠
٣٢٠٩

 )الكترودي پوزيشن (EDآستري آنافروز ـ ـ ـ رنگ 
٤٠ Kg  

٩٠  ٤٠
٣٢٠٩

  ـ ـ ـ پوششهاي تفلوني
١٥ Kg  

٩٠  ٥٠
٣٢٠٩

  ها و لعابها ـ ـ ـ الكها و ورني
٤٠ Kg  

٩٠  ٩٠
٣٢٠٩

  ـ ـ ـ ساير
٤٠ Kg  
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٠٠  ٠٠
٣٢١٠

از  جمله (  ها     و ورني(Paints)ساير  رنگها 
هايي  ؛ پيگمان) ها ها و آب رنگ ها، الك لعاب

شود از انواعي كه براي  كه با آب مصرف مي
  Kg ١٥ .رود پرداخت چرم به كار مي

٠٠  ٠٠
 .آماده) هاي كننده خشك(هاي  سيكاتيف٣٢١١

١٥ Kg  
هاي  از جمله  پودر و فلس(  هاي  پيگمان٣٢١٢

هاي غيرآبي، به  ديسپرسه در محيط) فلزي
 شكل مايع يا خمير، از انواعي كه در

، به كار )ها از جمله لعاب(ساخت رنگها 
زني؛ مواد رنگي و  هاي داغ رود؛ ورقه مي

كننده عرضه شده به  ساير مواد رنگ
    .هاي خرده فروشي بندي اشكال يا در بسته

١٠  ٠٠
٣٢١٢

 زني هاي داغ ـ ورقه
٤ Kg  

٩٠  ٠٠
٣٢١٢

 ـ ساير
٤ Kg  

،هاي هنري، براي آموزش رنگ براي نقاشي٣٢١٣
براي تابلو، براي تغيير شدت رنگ، براي

هاي مشابه، به شكل قرص، سرگرمي و رنگ
اشكال به يا پياله، در بطري، در كوزه، در لوله، در

    .هاي مشابه بندي يا بسته
١٠  ٠٠

٣٢١٣
 ـ رنگها به صورت مجموعه

١٠ Kg  
٩٠  ٠٠

٣٢١٣
 ـ ساير

١٠ Kg  
هاي پيوندزني، برها، بتانه هاي شيشه بتانه٣٢١٤

هاي رزيني، تركيبات درزگيري و سيمان
ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ساير بتانه

رود؛ اندودهاي بنايي غيرنسوز براي نماي مي
ساختمان، براي ديوارهاي داخلي، براي كف،

    .براي سقف و همانند
١٠  ٠٠

٣٢١٤
هاي  نهاي پيوندزني، سيما برها، بتانه هاي شيشه ـ بتانه

ها؛ اندودهايي  رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه
  Kg ١٥ رود كه در نقاشي به كار مي

٩٠  ٠٠
٣٢١٤

 ـ ساير
١٥ Kg  

و نقاشي چاپ، مركب تحرير يا رسم مركب٣٢١٥
ها، حتي تغليظ شده يا به و ساير مركب
    .صورت جامد
    :ـ مركب چاپ

١١  ٠٠
٣٢١٥

 ـ ـ سياه
١٥ Kg  

١٩  ٠٠
٣٢١٥

 ـ ـ ساير
١٥ Kg  
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    :ـ ساير٣٢١٥  ٩٠

٩٠  ١٠
٣٢١٥

  ـ ـ ـ جوهر خودكار
٤ Kg  

٩٠  ٩٠
٣٢١٥

  ـ ـ ـ ساير
١٥ Kg  
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  درآمدي بر پوشش هاي پودري ؛پوشش هاي پودري: عنوان
  
  :يدهكچ

و رزين ( و افزودني هاي پخش شده در يك بايندر تشكيل دهنده فيلم  پوشش هاي پودري شامل رنگدانه ها 
چنين پودرهايي با يك تفنگ الكترواستاتيك . مي باشند كه بصورت پودرهاي ريز توليد مي شوند ) عامل پخت

ذرات پودر در تفنگ باردار شده و اليه نازك چسبناكي را روي . گردند بر روي سطوح مورد نظر پاشش مي
رات پودري ذوب شده و پس از دهند و پس از عبور از يك كوره در اثر حرارت ، ذ سطح مورد نظر تشكيل مي

لغت پوشش . دهند ايجاد چسبندگي و باند عرضي يك پوشش سخت ، بادوام و غيرقابل انحالل را ارائه مي
شود و هيچ گونه ابهامي در بكار بردن آن وجود  پودري به هر دو پوشش پخت شده و حالت پودري اطالق مي

  .شود  ستفاده ميفقط براي حالت پودري اندارد ولي ترم پودر پوششي 
  

پوشش پودري ،  كاربرد رنگ پودري ، مزايا و معايب رنگ پودري، توليد رنگ پوري ،  :كلمات كليدي
  بازار رنگ پودريصنعت رنگ پوري ، 

  

   
  : هاي پودري مزايا و معايب پوشش

آنچه كه امروزه جايگزين رنگهاي  عادي كوره اي بر پايه حالل صنعتي بعنوان پوشش هاي عاري از حالل شده 
 "با اين وجود سيستمهاي مناسب  . هاي پودري مي باشند كه مرتبا با آنها مقايسه مي شوند  ، پوشش است 

هاي  هاي سخت شونده با اشعه و پوشش ، روكش ) Water Base(آب ثل پوششهاي بر پايهم "تكنولوژي پاك 
  .براي مقايسه وجود دارد ) High Solid( با درصد جامد باال 

  :هاي پودري دارند به اختصار ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود  اي كه پوشش از مزاياي عمده
  آماده براي مصرف و كاربرد  .1
 سهولت استفاده  .2

 .بهتر  با يكبار پاشش نسبت به رنگ مايع بدست مي آيديكنواخت  كاربرد تك اليه ، اليه اي ضخيم با .3

 نمونه برگشتي كمتر  .4

مي باشد در حالي كه براي % 95سودمندي باال ، بازيافت مطلوب پودرهاي پاشيده شده اضافي باالي  .5
 .مي باشد% 15رنگهاي بر پايه حاللي كمتر از 

 .ي ندارد رسوب يا ته نشين .6

 .عاري از حالل مي باشد  .7

 .خطرات سالمتي كمتر ، بعلت عدم وجود حالل و مواد خطرناك آتشگير و مسموم كننده  .8
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  :معايب 
  .آلودگي  ، مانند حضور ذرات خارجي كه بعد از عمل پخت  ديگر  نمي توان از بين برد  .1
اشش و مسير بازيافت ضروريست تغيير رنگ ، دقت در تميز كاري دستگاههاي اعمال رنگ مثل كابين پ .2

. 

برخالف رنگهاي مايع كه اغلب به هنگام . تنظيم مشخصات پودر در حين ساخت امكان پذير نيست  .3
 .اعمال ميتوان آنها را تينت نمود ، اين كار براي رنگهاي پودري امكان پذير نيست 

  
  :هاي پودري  بازار رنگ

  :ا تقسيم كرد هاي پودري را مي توان به دو گروه مجز مصارف رنگ
  :مصارف تزئيني ) الف  

  ...لوازم خانگي ، ابزار ماشين االت و : مانند  پوشش تزئيني نهايي را در محصوالت ساخته شده ايجاد مي نمايد   
  
  : مصارف ويژه ) ب

 خواص حفاظت: شوند مانند در اينگونه مصارف كاربرد تزئيني نداشته و براي خواص اجرايي ويژه استفاده  مي 
  ...و شيرآالت و اتصاالت و  ها لولهبراي 

  
  فرايند ساخت پوشش هاي پودري 

روش متداول براي ساخت رنگ هاي پودري ، روش اختالط مذاب مواد اوليه  مورد استفاده در اكسترودر مي  
  .د نباشد كه پس از آن به ذرات ريز تبديل مي شو

  :وجود دارد ) باختالط مذا( هشت مرحله مشخص براي روش ساخت معمولي 
  وزن كردن مواد اوليه  .1
 )  Premix( پيش اختالط  .2

 اكستروژن  .3

 سرد نمودن و خرد نمودن  .4

 آسياب و كنترل اندازه ذرات  .5

 )الك كردن ( فيلتر نمودن  .6

 )Dry Blending( هموژنه كردن يا اختالط خشك  .7

 بسته بندي  .8

تمامي مراحل فوق مهم است ولي سه فرايند كليدي پيش اختالط ، اكستروژن و آسياب ، از مراحل اصلي توليد 
  .د نباش پوشش پودري مي
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a  ( پيش اختالط  
هدف از اين مرحله ايجاد يك مخلوط هموژن از مواد اوليه قبل از مرحله اكستروژن مي باشد كه نهايتا      

بنابر اين در اين مرحله بكمك اكستروژن . ويژه در پودر مي گردد موجب ايجاد همرنگي و خواص 
  .آزمايشگاهي همرنگي بايستي كنترل شود

  
 b ( اكستروژن  

  : نوع اكستروژن براي ساخت رنگ پودري وجود دارد سه   
  تك پيچه - 
 دو پيچه هم دوران  - 
 - Tooth Planetary Roller  

دقيق دماي مذاب را داشته زمان ماندگاري و كنترل م ، حداقل اينها بگونه اي طراحي شده اند كه  توزيع ماكزيم
  .باشند 

به آنها توزيع يا پراكندگي ذرات اطالق مي گيرد كه كال  فرايند هاي متعددي در حين اكستروژن صورت مي
   .كنند و تا حدي همزمان صورت مي گيرند اين فرايندها بطور مجزا عمل نمي. شود 

  
  :اين فرايندها عبارتند از 

  ذوب ، اختالط و يكنواختي اجزاي رزين - 
 - Wetting  رنگدانه ها توسط اجزاي رزيني و توزيع افزودني ها در مذاب 

 .شكست رنگدانه هاي بهم چسبيده بطور ايده آل به ذرات اوليه - 

  
حرارت ابتدائي اكسترودر براي اطمينان از ذوب رزين نياز است ، ولي در خالل توليد پيوسته انرژي 

و جداره داخلي اكسترودر براي ثابت كند  اصل از اصطكاك مواد براي تامين حرارت كفايت ميمكانيكي ح
  .اشته شود د نگهداشتن دما بايستي سرد نگه

و بصورت چيپس براي استفاده  مواد خروجي از اكسترودر بايد بالفاصله بصورت ورقه اي نازك سرد شده 
  .در آسياب خرد گردند 

  
C  (زه ذرات آسياب و كنترل اندا  

 0-100توزيع اندازه ذراتي در محدوده رنگهاي پودري الكترواستاتيك براي كاربردهاي مرسوم معموال  
. ميكرون است  10-50ميكرون دارند ، ولي محدوده اي كه خواص كاربردي خوبي را ارائه مي دهند 

و خواص سياليت ضعيفي يكي ميكرون ، پودري با بارپذيري  كم الكترواستات 10مقادير زياد ذرات ريز زير 
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 )Flowability (دهند ، همچنين وجود ذرات درشت پوشش هاي با ظاهر نامطلوب  ارائه مي  ارائه مي
  .دهند

  
آنها شامل . معموال براي خرد كردن رنگ هاي پودري مورد استفاده قرار مي گيرند  Pindiscآسياب هاي 

رات هستند و ذرات درشت خارج از اندازه دوباره به ذيك كالسيفاير داخلي براي كنترل ماكزيمم اندازه 
هوا را به داخل آسياب مي كشاند ، اين امر سبب اتالف  يك فن با حجم باال،  .آسياب ير مي گردند 

با كنترل زمان اقامت ذره در داخل آسياب و . گردد  حرارت ايجاد شده و همچنين انتقال ذرات پودر مي
  .ذرات مي تواند كنترل شود  سرعت كالسيفاير توزيع اندازه

  
ميكرون و  10ذرات باالي .جمع آوري پودرهاي حمل شده با جابجايي هوا توسط سيكلون انجام ميشود 

مقدار جزئي از ذرات با اندازه كمتر بسته به بازدهي سيكلون از آن خارج شده و به عنوان محصول جمع 
  .آوري مي شوند 

  
د به محل بسته بندي از ميان يك الك پيوسته ، عبور داده ميشوند تا پودرهاي خروجي از سيكلون قبل از ورو

جمع آوري مستقيم همه پودرها از فيلتر نيز . از آن جدا گردد ) over site ( ذرات باالي اندازه مورد نياز 
  .ممكن است 

  
  
  

 (Zargar1362@yahoo.com) مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف ، فارغ التحصيلمحمد زرگر: مترجم 

 Howell,D.M, Powder Coatings , vol I , London , John willey & Sons Ltd (2000) :منبع



 

���K: �L)MNO�P QRوS 5 ازTUVWX 578 ی�رZ[ا\
�_	م و [H /ور5 ر�� 

ك
رلي
 اك
اي
 ه
ين
 رز
يه
 پا
 بر
گ
 رن
ني
زو
 اف
واد
 م
جي
سن
ن 
كا
ام
ت 
عا
طال
 م
رح
ط

 



 1

  به نام خدا

        

        

        

        

        

        

������ ��	
�� ����������� ��	
�� ����������� ��	
�� ����������� ��	
�� �����        

 Polymeric Dispersants 
        

        

        

��
 �
��� � ���� ����	�����
 �
��� � ���� ����	�����
 �
��� � ���� ����	�����
 �
��� � ���� ����	���        

 ���� ���� ���� �������� ��	������ ��	������ ��	������ ��	��



 2

������ ��	
�� ����������� ��	
�� ����������� ��	
�� ����������� ��	
�� ����� Polymeric Dispersants 
  

  

 ������ ��	
�� �����  � ����!" #���� ��$% &�'�( �� ����)�*" �
�" 

 ��
 +��% 
� ,��-  � ����	��� ���������" 
�./�� ��
 �
��� �.  

  

����� ������1 
��2�3 ������ ��	
��4  5�����6)��3� ��� 8 �(� ��� ( � ���:

 ��"6 ��� ;�<��:�� 4;�<��
&�	 ������1 ;"��� ��
�� ��:
�� #�� =: =�<:

1�>�"& . ��
 
� =��
 
�?: ��	���� � ��&$" � �'6 ��	 @���� ����� ;��

��	 &���� �� �- Steric     �Electric  �����" A
�%.  

  

 ���B�" �	 =: C���� ;2�� 
� ������ ��	
�� ����� #���� &�'�( ���: =�'�� ���"

D�( � ���: E��3� ;:�F A
�% =: �	������� � �	�"���'� &�'�( ���: � G A�B�

���( C��3�B������ ��  ��H�" I� 
 � ��
 &�'�( A����2
�� ���( 
� �'JK �

"&1�>�.  ��$% E��L" 
� &�'�( C�"  A&" � =�K�" �� 
� &�'�( =3���M  �(N 

  ��� �
�" ��"� �O��&K @��3PQR &1�>�" ���/ ����3 =H
�.  

  

 ������ ��	
�� �����  � ��/ ���� �	 &�'�( @��FS�<�K� �:  ���" @��F

4=�'��  =?�: A
�*: �&: =�<: � &�'�( =�B	QNRRR  �(PTRRR " U��
&1�>�.   

  

 VF�$�" 4&���"�� �J�� �
 ��3��2
� 
�� ����� #�� &������" ;���( A
�% 
�

�&����W
 A
�% 
� 4�����" 
��F ��1 
���2� 
� =���� C6 4  ��
 ����	���

 �
 ��3��2
� AG�*X"  � ��&��	 @2�3 �Y�'�?( U�L��� &��
 &	��2 �����

���.   



 3

@�	�"��?��� 4 �  � �2�: ��:
�� � �&1 ��
�6 ��  
� ������ ��	 
�� ����

@3� :  

AG�*X" @3�D�AG�*X" @3�D�AG�*X" @3�D�AG�*X" @3�D�:::: 
1) PD 250 Polymeric Dispersant 
High Molecular Weight Wetting and Dispersing Additive for Solvent-Borne 
Systems and Pigment Concentrates 
  

  

2) PD 251 Polymeric Dispersant 
Wetting and Dispersing Additive for Solvent-Borne Systems 
 

  

3) PD 450 Polymeric Dispersant 
High Molecular Weight Polymeric Dispersant for Deflocculation of Pigments  
 

  

4) PD 451 Polymeric Dispersant 
Low Molecular Weight Polymeric Dispersant for Deflocculation of Pigments  
 

  

5) PDS 452 Polymeric Dispersant 
Low Molecular Weight Polymeric Dispersant for Solvent-Borne Systems 
 

  

6) WD150 Wetting and Dispersing Agent 
Wetting and Dispersing Additive to Improve the Wetting of Pigment Surfaces  
 

  

7) WD151 Wetting and Dispersing Agent 
Wetting and Dispersing Additive to Prevent Settling, Sedimentation Flooding and 
Floating of Pigments 
 

  

8) WD 750 Wetting and Dispersing Agent 
Hyperbranch Wetting and Dispersing Agent for Color Masterbatches 
 

  

9) WD 751 Wetting and Dispersing Agent 
Diblock Wetting and Dispersing Agent for Color Masterbatches 
 

  

10) WD 753 Wetting and Dispersing Agent 
Triblock Wetting and Dispersing Agent for Color Masterbatches 
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PD PD PD PD 250250250250 Polymeric Dispersant 
  
 

High Molecular Weight Wetting and Dispersing Additive for Solvent-
Borne Systems and Pigment Concentrates  
 
  

Composition:Composition:Composition:Composition:  
                            High molecular weight block copolymer with pigment afinic groups 

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 70%  

Solvents: Xylene/NBA, 3 : 1  

Density at 20 °C: 0.98 - 0.99 g/cm
3
 DIN 51757  

Flashpoint: 30 °C ISO 3679  

Amine value: 10-11 mg KOH/g  
 

  

Properties: Properties: Properties: Properties:     
PD 250 is high molecular weight additive that deflocculates pigments 

through steric stabilization of the pigments. It provides equal electrical 

charge to pigments and thus avoids additionally possible co-

flocculation of pigments that are not equally charged.  

Due to the small particle sizes of the deflocculated pigments, high gloss 

is achieved and color strength improved. Additionally, transparency of 

transparent pigments and hiding power of opaque pigments are 

increased. These products reduce viscosity; subsequently, leveling is 

improved and higher pigment loading is possible. It helps to prevent 

interfacial tension between the hydrophilic pigments/extenders and the 

binder, forming a lattice structure with the pigments at the same time. 

This means:   

• Reduced dispersion time and stabilization of the pigment dispersion  

• Prevention of flooding and floating  

• Decreased pigment sedimentation 

• Improved gloss and leveling 

• Stabilization of the pigment dispersion  
 

  

Application: Application: Application: Application:     
PD 250 is especially suitable to stabilize all kinds of pigments and is 

applied in solvent-based industrial coatings like:  

• Industrial coatings  

• Automotive refinish coatings 

• Polyurethane systems  

• Coil coatings  

• Wood coatings 
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• Pigment concentrates 

 
  

Addition: Addition: Addition: Addition:     
10-15% based on inorganic pigments  

3-4% based on titanium dioxide 

20-40% based on organic pigments 

60-80% base on carbon blacks  

 

  

Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
PD 250 should be incorporated in the mill base before adding the 

pigments. The treatment of some organic pigments can negatively 

influence the efficiency of these wetting and dispersing additives.  In 

such cases, tests with the untreated pigment of the same type may be 

successful. When using this additive in coil coatings, possible 

interaction with the acid catalyst must be taken into consideration.  

 

  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
PD 250 should be stored in a cool dry place. When kept in an original 

unopened container, it will keep up to 5 years from the date of 

manufacture.  
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PD 251 Polymeric Dispersant 
  
 

Wetting and Dispersing Additive for Solvent-Borne Systems  
 
  

Composition: Composition: Composition: Composition:     
Polyether Polyacrylic acid Graft Copolymer  

 

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 70%  

Solvents: Ethyl acetate  

Density at 20 °C: 0.95 - 0.98 g/cm
3
 DIN 51757  

Flashpoint: 25 °C ISO 3679  

Acid value: 80 mg KOH/g DIN 53402 

 

  
Properties: Properties: Properties: Properties:     

PD 251 is a polymeric dispersant with significant lower molecular 

weight compared for stabilizing inorganic pigments. This additive 

deflocculates pigments through steric stabilization of the pigments. Due 

to the small particle sizes of the deflocculated pigments, high gloss is 

achieved and color strength improved. Additionally, transparency and 

hiding power are increased. These products reduce viscosity, 

subsequently, leveling is improved and higher pigment loading is 

possible. It shows a wide compatibility, from low polarity to high 

polarity systems.  

  
  

Application: Application: Application: Application:     
PD 251 is mainly used in coil coatings, industrial coatings, automotive 

coatings, wood and furniture coatings, architectural coatings, protective 

coatings and refinishes topcoats. It is used in all kinds of high quality 

solvent-based industrial coatings including automotive topcoats, as well 

as in pigment concentrates. 

 

  
Addition: Addition: Addition: Addition:     

Calculation method for the required amount of active ingredients on 

pigment:  

Inorganic pigments: 4-8%  

Titanium dioxide: 1-3% 
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Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
PD 251 should be incorporated in the mill base before adding the 

pigments.  
 

  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
PD 251 should be stored in a cool dry place. When kept in an original 

unopened container, it will keep up to 5 years from the date of 

manufacture. The expiry date is indicated on the container.  
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PD 450 Polymeric Dispersant 
  
 

High Molecular Weight Polymeric Dispersant for Deflocculation of 
Pigments  
 

  

Composition: Composition: Composition: Composition:     
Polyether-co-Polyacrylate Graft Copolymers  

 

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 70%  

Solvents: Ethyl acetate and Methylethyl ketone 

Density at 20 °C: 0.95 - 0.98 g/cm3 DIN 51757  

Flashpoint: 24 °C ISO 3679  

Acid value: 10-14 mg KOH/g DIN 53402 

  
  

Properties: Properties: Properties: Properties:     
PD 450 is a polymeric dispersant with significant higher molecular 

weight compared for stabilizing inorganic and organic pigments. It 

shows a wide compatibility, from low polarity to high polarity systems.  

This gives better deflocculation of organic pigments. This results in:  

• Improved gloss and DOI  

• Reduced flooding problems  

• Higher colour strength  

Pigment concentrates based on PD 450 with alkyd resins give the 

following advantages:  

• Wide compatibility range from NC-systems to long oil alkyd systems  

• Easy incorporation in the let-down stage  

• Strong resistance to binder and solvent shock  

• Long-term deflocculation stability  

• High colour strength  

• No flooding problems in the finished paint 

 

  

Application: Application: Application: Application:     
PD 450 is mainly used in automotive OEM and refinishes topcoats. It is 

used in all kinds of high quality solvent-based industrial coatings 

including automotive topcoats, as well as in pigment concentrates. 

PD 450 is especially developed for areas were nitrocellulose and 

acrylic coating systems are of main interest. Also suitable for resin 

minimal pigment concentrates.  
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Addition: Addition: Addition: Addition:     
Calculation method for the required amount of active ingredients on 

pigment:  

12-15% based on inorganic pigments  

4-5% based on titanium dioxide 

30-40% based on organic pigments 

60-80% base on carbon blacks  
  

Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
PD 450 should be incorporated in the mill base before adding the 

pigments.  

 
  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
PD 450 should be stored in a cool dry place. When kept in an original 

unopened container, it will keep up to 5 years from the date of 

manufacture. The expiry date is indicated on the container.  
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PDPDPDPD    444451515151 Polymeric Dispersant 
  
 

Low Molecular Weight Polymeric Dispersant for Deflocculation of 
Pigments  
 

  

Composition: Composition: Composition: Composition:     
Polyether-co-Polyacrylate Graft Copolymers  

 

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 70%  

Solvents: Ethyl acetate and Acetone 

Density at 20 °C: 0.94 - 0.96 g/cm3 DIN 51757  

Flashpoint: 24 °C ISO 3679  

Acid value: 10-14 mg KOH/g DIN 53402  
 

  

Properties: Properties: Properties: Properties:     
PD 451 is a polymeric dispersant for stabilizing inorganic and organic 

pigments. This results in:  

• Improved gloss and DOI  

• Reduced flooding problems  

• Higher color strength  

PD 451 shows a wide compatibility, from low polarity to high polarity 

systems. It is suitable for use in low or high-polarity solvent systems as 

well as water-based coatings. It improves the colour acceptance of 

tinting bases in white latex paints, resulting in higher pigment 

efficiency.  
 

  

Application: Application: Application: Application:     
PD 451 is used in all kinds of high quality solvent-based industrial 

coatings including automotive topcoats, as well as in pigment 

concentrates. It is especially developed for areas were nitrocellulose 

and acrylic coating systems are of main interest. Also suitable for resin 

minimal pigment concentrates.  
 

  

Addition: Addition: Addition: Addition:     
Calculation method for the required amount of active ingredients on 

pigment:  

14-18% based on inorganic pigments  

5-8% based on titanium dioxide 

30-50% based on organic pigments 

60-90% base on carbon blacks  
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Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
PD 451 should be incorporated in the mill base before adding the 

pigments.  
 

  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
PD 451 should be stored in a cool dry place. When kept in an original 

unopened container, it will keep up to 5 years from the date of 

manufacture. The expiry date is indicated on the container. 
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PDS PDS PDS PDS 444452525252        Polymeric DispersantPolymeric DispersantPolymeric DispersantPolymeric Dispersant    
  
 

Low Molecular Weight Polymeric Dispersant for Solvent-Borne 
Systems 
  

Composition: Composition: Composition: Composition:     
Polyether Polyacrylic acid Graft Copolymer with a Polysiloxane 

Copolymer 

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 70%  

Solvents: Ethyl acetate and MEK 

Density at 20 °C: 0.95 - 0.98 g/cm
3
 DIN 51757  

Flashpoint: 25 °C ISO 3679  

Acid value:  65 mg KOH/g DIN 53402 

  
Properties: Properties: Properties: Properties:     

PDS 452 contains a amount of a polysiloxane copolymer to more 

effectively avoid flooding. This silicone content is additionally helpful 

in preventing Bénard cells and silking, and also improves surface slip, 

leveling and orientation of flatting agents or aluminium flakes. 

Therefore it is oftentimes not necessary to add a separate dosage of an 

otherwise needed silicone additive. 

PDS 452 is a polymeric dispersant with significant lower molecular 

weight compared for stabilizing inorganic and organic pigments. It 

shows a wide compatibility, from low polarity to high polarity systems.  

This gives better deflocculation of organic pigments. This results in:  

• Improved gloss and DOI  

• Reduced flooding problems  

• Higher colour strength  

Pigment concentrates based on PDS 452 with alkyd resins give the 

following advantages:  

• Wide compatibility range from NC-systems to long oil alkyd systems  

• Easy incorporation in the let-down stage  

• Strong resistance to binder and solvent shock  

• Long-term deflocculation stability  

• High colour strength  

• No flooding problems in the finished paint 

PDS 452 leads to a controlled flocculation of pigments. “Bridges” are 

formed between single pigment particles causing three-dimensional 

structures to develop. Through controlled flocculation of pigments, 

flooding and floating, settling, and sagging of pigments is avoided. 
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Application: Application: Application: Application:     
PDS 452 is mainly used in automotive OEM and refinishes topcoats. It 

is used in all kinds of high quality solvent-based industrial coatings 

including automotive topcoats, as well as in pigment concentrates. 

PDS 452 is especially developed for areas were nitrocellulose and 

acrylic coating systems are of main interest. Also suitable for resin 

minimal pigment concentrates.  
  

Addition: Addition: Addition: Addition:     
Calculation method for the required amount of active ingredients on 

pigment:  

12-15% based on inorganic pigments  

3-6% based on titanium dioxide 

30-50% based on organic pigments 
 

  

Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
PDS 452 should be incorporated in the mill base before adding the 

pigments. Products have limited compatibility with mineral spirits or 

systems reduced with mineral spirits. 
 

  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
PDS 452 should be stored in a cool dry place. When kept in an original 

unopened container, it will keep up to 5 years from the date of 

manufacture. The expiry date is indicated on the container. Separation 

and turbidity may occur during storage and transportation. If necessary 

warm up to 30-60°C and mix before use. Product efficiency is not 

influenced. Product is sensitive to moisture. Mix well before use. 
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WD150 Wetting and Dispersing Agent  
  
 

Wetting and Dispersing Additive to Improve the Wetting of Pigment 
Surfaces  
  

Composition:Composition:Composition:Composition:  
                         Hyperbranch Polyester/Polyether Amphiphile Copolymer                                                                

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 70%  

Solvent: Methylethyl ketone   

Density at 20 °C: 0.93 - 0.95 g/cm3 DIN 51757  

Flashpoint: 42 °C ISO 3679  

Acid value: 12-14 mg KOH/g DIN 53402  

Appearance: Transparent, yellowish liquid  
 

  

Properties: Properties: Properties: Properties:     
WD150 is an additive for pigment dispersion. It reduces the interfacial 

tension between pigments or extenders and the vehicle. This means:  

• Reduced dispersion time  

• Stabilization of the pigment dispersion  

• Decreased pigment sedimentation  

• Increased gloss and improved flow  

• Reduced tendency to sag during application on vertical surfaces  

• Prevention of flooding and floating 

• Reduced tendency to 'orange-peel'  
 

  

Application: Application: Application: Application:     
WD150 is ideal for dispersing organophilic Bentonites, because it 

reduces dispersion time, improves the storage properties of the final 

paste and gives a thixotropic, easily processed paste-product. The pot-

life of two-pack systems is not affected. The pot-life of 2-pack systems 

is not affected. In the dispersion of organically treated Bentonites, the 

use of WD150 offers the following advantages: 

• Shorter dispersion time  

• Easier handling of the Bentonite gel  

• Improved storage stability 

WD150 is especially suitable for non-polar to medium-polar binder 

systems, i.e. air-dried alkyd resins, chlorinated polymers, alkyd/amino 

resin combinations and epoxies. WD150 is especially suited for 

medium to high-polarity binder systems, for example:  

• Epoxy coating systems (2-pack) 

• Acrylic coating systems 
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• Acrylic polyisocyanate systems (2-pack acrylics)  

• Chlorinated polymers 

• Nitrocellulose systems  

WD150 is suitable for use in low or high-polarity solvent systems as 

well as water-based coatings. It improves the colour acceptance of 

tinting bases in white latex paints, resulting in higher pigment 

efficiency.  
  

Addition: Addition: Addition: Addition:     
0.1 - 2.0% based on inorganic pigments  

1.0 - 5.0% based on organic pigments  

For Bentonite gels use 15 - 35% on the Bentonites  
  

Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:  
When used in mill-bases, add before grinding. In Bentonite dispersions 

use as follows:  

85 - 87 parts of solvent  

10 parts of Bentonite  

3 - 5 parts of WD 150 

-------------------------------  

100 parts  

WD150 should be added prior to the dispersion process.  
  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
WD150 should be stored in a cool dry place. When kept in an original 

unopened container, it will keep up to 5 years from the date of 

manufacture. The expiry date is indicated on the container.  
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WD151 Wetting and Dispersing Agent 
  
 

Wetting and Dispersing Additive to Prevent Settling, Sedimentation 
Flooding and Floating of Pigments  
  

Composition:Composition:Composition:Composition:  
                            Hyperbranch Polyester/Polyether Amphiphile Copolymer   

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 70%  

Solvent: Methylethyl ketone  

Density at 20 °C: 0.93 - 0.95 g/cm3 DIN 51757  

Flashpoint: 42 °C ISO 3679  

Acid value: 12-14 mg KOH/g DIN 53402  
 

  

Properties: Properties: Properties: Properties:     
WD151 helps to prevent interfacial tension between the hydrophilic 

pigments/extenders and the binder, forming a lattice structure with the 

pigments at the same time. This means:   

• Reduced dispersion time and stabilization of the pigment dispersion  

• Prevention of flooding and floating  

• Decreased pigment sedimentation 

• Improved gloss and leveling 

• Stabilization of the pigment dispersion  
 

  

Application: Application: Application: Application:     
WD151 is used to reduce flooding and settling in non-polar systems 

e.g. airdrying alkyd paints. The pot-life of two-pack systems is not 

affected.  

WD151 is especially suitable for non-polar to medium-polar binder 

systems. It is especially suitable to stabilize all kinds of pigments and is 

applied in solvent-based industrial coatings like:  

• Epoxy coating systems (2-pack) 

• Acrylic coating systems 

• Polyurethane systems 

• Alkyd/amino resin combinations  

• Chlorinated polymers 

• Nitrocellulose systems 
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Addition: Addition: Addition: Addition:     
0.1 - 2.5% based on inorganic pigments  

2.0 - 5.0% based on organic pigments 

20-50 base on carbon blacks  
  

Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
WD151 should be incorporated in the mill base before adding the 

pigments. 
  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
WD151 should be stored in a cool dry place. When kept in an original 

unopened container, it will keep up to 5 years from the date of 

manufacture. The expiry date is indicated on the container.  
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WDWDWDWD    750750750750    Wetting & Dispersing AgentWetting & Dispersing AgentWetting & Dispersing AgentWetting & Dispersing Agent    
 

  
 

Hyperbranch Wetting and Dispersing Agent for Color Masterbatches 
 

  

Composition: Composition: Composition: Composition:     
Polyester/Polyether Hyperbranch Copolymer 

 

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 100%  

                           Density at 20 °C: 0.97-1.01 g/cm
3
 DIN 51757  

Flashpoint: >190 °C ISO 3679  

Acid value: 20 mg KOH/g DIN 53402  
 

  

Properties: Properties: Properties: Properties:     
WD 750 improves color strength, reduces flooding/floating and shortens 

the dispersion time. It prevents separation of plasticizers. The tendency 

of settling/sedimentation is reduced. It reduces viscosity of inorganic 

pigments and fillers. It allows a higher pigment loading. Has a very low 

yield point for improved flow and leveling.  
 

  

Application: Application: Application: Application:     
WD 750 is used in all kinds of color masterbatches for dispersion of 

organic and inorganic pigments, inorganic fillers and carbon black. 
 

  

Addition: Addition: Addition: Addition:     
Calculation method for the required amount of active ingredients on 

pigment, filler and carbon black:  

Inorganic pigments: 10-20%  

Organic pigments: 30-40%  

  Inorganic filler: 10-20 %  

Carbon blacks: 40-50 %  
 

  

Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
WD 750 should be mixed with the pigment and polymeric carrier prior 

to the extrusion process. 
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Storage: Storage: Storage: Storage:  
WD 750 should be stored in a cool dry place. When kept in an original 

unopened container, it will keep up to 5 years from the date of 

manufacture. The expiry date is indicated on the container. 
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WD 751 Wetting and Dispersing Agent 
 

  
 

Diblock wetting and Dispersing Agent for Color Masterbatch 
 

  

Composition: Composition: Composition: Composition:     
Diblock Copolymer with pigment affinic groups 

 

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 100%  

Density at 20 °C: 0.94-0.96  g/cm
3
 DIN 51757  

Flashpoint: 186 °C ISO 3679  

Acid value: 20 mg KOH/g DIN 53402  
 

  

Properties: Properties: Properties: Properties:     
WD 751 are diblock polymeric wetting and dispersing additive for high 

performance masterbatches. Additionally, They stabilize pigments by 

adsorbing onto its surface to provide steric stabilization and maximizing 

color strength. 
 

  

Application: Application: Application: Application:     
 

WD 751 are used in all kinds of color masterbatches for dispersion of 

organic and inorganic pigments, inorganic fillers. They were developed 

to specifically meet the requirements of optimum pigment dispersion 

and low filter pressure for highly loaded pigment masterbatches for 

fiber, blown film, injection and blow molding applications.  
 

  

Addition: Addition: Addition: Addition:     
Calculation method for the required amount of active ingredients on 

pigments, carbon blacks or fillers:  

Inorganic pigments: 10-20 %  

Organic pigments: 30-40 %  

Carbon blacks: 40-50 % 

Inorganic filler: 10-20 % 

The above mentioned usage levels depend on pigment particle size and 

pigment type. Optimum levels should be determined through a series of 

laboratory tests. 
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Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
The additives should be added to the liquids before the incorporation 

of the solids. They are mixed with the pigment and polymeric carrier 

prior to the extrusion process. They do not contain any waxes or metal 

soaps.  
 

  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
WD 751 is sensitive to moisture. Therefore, drums and pails must be 

tightly re-sealed after each use. Do not exceed 50°C. Needs to be 

stored at temperatures below 30°C/86°F. 
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WD 753 Wetting & Dispersing Agent 
 

  
 

Triblock wetting and Dispersing Agent for Color Masterbatch 
 

  

Composition: Composition: Composition: Composition:     
                            ABA Triblock Copolymer  

 

  
Data: Data: Data: Data:     

Active ingredients: 100%  

Density at 20 °C: 0.91-0.92 g/cm
3
 DIN 51757  

Flashpoint: >180 °C ISO 3679  

Acid value: 25 mg KOH/g DIN 53402  
 

  

Properties: Properties: Properties: Properties:     
WD 753 are triblock polymeric wetting and dispersing additive for high 

performance masterbatches. They were developed to specifically meet 

the requirements of optimum pigment dispersion and low filter pressure 

for highly loaded pigment masterbatches. Additionally, they stabilize 

pigments by adsorbing onto its surface to provide steric stabilization and 

maximizing color strength. They improve the dispersion of pigments in 

non polar liquid color concentrates enabling higher pigment loading and 

a good viscosity of the paste, also allow to control the viscosity of liquid 

color concentrates. WD 753 improves color strength, reduces 

flooding/floating and shortens the dispersion time. Has a very low yield 

point for improved flow and leveling. WD 753 allows a higher pigment 

loading, improves color strength and shortens dispersion time. 

Furthermore the product prevents separation of plasticizers and the 

tendency of settling/sedimentation is reduced. 
 

  

Application: Application: Application: Application:     
WD 753 are used in all kinds of color masterbatches for dispersion of 

organic and inorganic pigments, inorganic fillers, carbon black. It was 

developed to specifically meet the requirements of optimum pigment 

dispersion and low filter pressure for highly loaded pigment 

masterbatches for fiber, blown film, injection and blow molding 

applications. They are used as a wetting and dispersing agent for organic 

pigments in the preparation of non polar liquid color concentrates used 

for thermoplastic polymers. 

 
  

    



 23

Addition: Addition: Addition: Addition:     
Calculation method for the required amount of active ingredients on 

pigments, carbon blacks or fillers:  

Inorganic pigments: 5-20 %  

Organic pigments: 15-30 %  

Carbon blacks: 20-40 % 

Inorganic filler: 5-20 % 
 

  

Incorporation: Incorporation: Incorporation: Incorporation:     
The additives should be added to the liquids before the incorporation of 

the solids. The additives are mixed with the pigment and polymeric 

carrier prior to the extrusion process. do not contain any. They do not 

contain any waxes, lubricants or metal soaps. The additives can be used 

whether in a liquid, solid or partly solid form; this has no effect upon the 

efficiency of additives if the products are well dispersed in plasticizer. 

 
  

Storage: Storage: Storage: Storage:  
The additives sensitive to moisture. Therefore, drums and pails must be 

tightly re-sealed after each use. Do not exceed 50°C.  
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 ظرفیت های تولیدی صادراتی بررسی 
  رنگ ورزین صنعت

  انهدر ایران و ج
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 رانـعه تجارت ایـازمان توسـس
 اونت بررسی بازار و بازاریابیـمع

 بررسی بازار کاال و خدماتدفتر 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ١

 
 

  مشخصات گزارش -صفحه اول
 

 : موضوع /عنوان 
 رنگ ورزین در ایران و جهانظرفیت های تولیدی صادراتی صنعت ی بررس

 : شماره ثبت/کد

 ) :  کلمه7حداکثر (کلمات کلیدی 
 رزین، واردات، صادرات، مصرف، تقاضا، بازار، صنعت رنگ

 : قابلیت انتشار
 

 درون سازمانی  
 برون سازمانی  

 )همکاران طرح(اسامی تهیه کنندگان  متولی سازمانی
 کامبیز حیدرزاده مدیر دفتر بررسی بازار کاال و خدمات تولیواحد م

 زهرا برهمن 1همکار  - واحد مشارکت کننده
 سید حسین قاضی میرسعید 2 انهمکار - واحد ناظر

 مهین خیری
  مدینه بابایی– سولماز حیدری 3همکاران  - سایر

 ) موضوعات کلیدیخالصه، چکیده و موضوع و یا فهرست: (سایر توضیحات ضروری
گزارش پیوست براساس مراجعه به کتابخانه شرکت بازرگانی پتروشیمی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنایع و معادن و با 

 سایت اینترنتی ایران و.ا.تهیه و تنظیم گردیده است ضمناً از سالنامه آماری بازرگانی خارجی گمرک ج موسسه مزبور در استفاده از گزارشات موجود
COMTRADEاستفاده شده است نیز . 

 :تاریخ شروع
 15/6/85 
 

 :تاریخ پایان
23/11/85 

 نوع مستند سایر  مستند پروژه  ...... ...... ..... ..... ..... موضوع  بازار * کاال*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 : نشانی واحد متولی اجرای طرح
 16هید چمران، محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سازمان توسعه تجارت ایران، سالن تهران، خیابان ولیعصر، بزرگراه ش

 22663863 -22662527: تلفن
 22662539: دورنگار

 ir.tpo@mkrts:  پست الکترونیک

 :                                                                 تاریخ و امضا               کامبیز حیدرزاده:     نام و نام خانوادگی تایید کننده
 

 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٢

 فهرست مطالب
 

 صفحه عنوان

 
  معرفی صنعت رنگ : فصل اول

 6 ........................................ .................................................................................................................مقدمه 
 9 ........................................................................................................................تاریخچه صنعت رنگ و رزین 

 10 ................................................................وجود مزایای نسبی ایران عاملی در جهت رونق صنعت رنگ و رزین 
  وضعیت تولید رنگ در ایران و جهان : فصل دوم

 12 ...............................................................بررسی وضعیت آماری واحدهای تولیدی رنگ و رزین در سال جاری 
 12 .......................................................................................................در ایرانرنگ آمار تولیدات به تفکیک نوع 

 13 ..................................................................................................در ایران تولیدات به تفکیک رنگهای صنعتی 
 13 ..................................................................................................................در ایرانتولیدات به تفکیک رزین 

 18 ......................................................................................................... در ایرانتولید صنایع رنگ ورزین سازی
 18 ...........................................................................................................خالصه از وضعیت تولید رنگ در جهان 

  وضعیت آمار بازرگانی داخلی و خارجی : فصل سوم
 19 ........................................................................  82-84 طی سالهای  ایرانگ و رزینآمار صادرات رنمقایسه 

 20 .........................................................................................................تعداد واحدهای صادرکننده رنگ و رزین 
 21 ...........................................................................................................................رگترین صادرکننده رزین بز

  جهانیهت توسعه و ورود به سازمان تجارت عمده مشکالت و ارزیابی صنعت رنگ و رزین در ج: فصل چهارم 
 22 ...........................................................................................و تنگناهای اصلی در امر صادرات عمده مشکالت 

 22 .....................................................................................................................................ارزیابی آینده صنعت 
 22 ................................................................................................ در ایران بررسی وضعیت واردات رنگ و رزین

 23 .........................................................................اهداف مورد نظر جهت توسعه و گسترش صنعت رنگ و رزین 
 23 .......................تمهیدات در نظر گرفته شده صنایع رنگ و رزین برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 

 24 ...............................................................بررسی رقبای ایران در بازارهای هدف از نظر میزان تولید و صادرات 
  بازار جهانی رنگ: فصل پنجم 

 26 ............................................................................................ مصرف رنگ در ایاالت متحده مواد اولیه، تولید و
 
 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٣

 مطالبفهرست 
 

 صفحه عنوان

 
 28 ..........................................................................................................مصرف مواد اولیه رنگ در اروپای غربی 

 29 .........................................................................................................رنگهای آب پایه و تقاضای جهانی رنگ 
 30 ..............................................................................................ضه و تقاضای رنگ و پوشش دراروپای غربیعر

 36 ......................................................................حجم مواد اولیه مصرفی، تولید و مصرف رنگ و پوشش در ژاپن 
 40 ................................................................................. صادرات در کشور چین و  تولید ، واردات ،سرمایه گذاری

 40 ........................................................................................................برترین شرکتهای رنگ و رزین در جهان 
 41 ...................................................................................................چین در کشور بررسی قیمت جهانی و فروش

   بررسی وضعیت صنعت رزین های پوششی در جهان: فصل ششم 
 43 ...........................................................................................................پوشش های اکریلیک در ایاالت متحده

 45 .....................................................................................تولید پوشش های سطحی اکریلیک در ایاالت متحده 
 45 ...................................................................................... های سطحی اکریلیک در اروپای غربی تولید پوشش

 46 ..................................................................................................تولید پوشش های سطحی اکریلیک در ژاپن 
 47 ......................................................................................... الکید در سه ناحیه بزرگ جهان یرزین های پوشش

 48 .................................................................................................رزین های پوششی سلولزی در ایاالت متحده
 50 ....................................................................................... سلولزی دراروپای غربی های پوششتولید و مصرف
 51 .................................................................................... سلولزی در ژاپن  های سطحی پوششتولید و مصرف

 51 ...........................................................................................رزین های پوششی اپوکسی در ایاالت متحده 
 52 .........................................................................تولید و مصرف پوشش های سطحی اپوکسی در اروپای غربی 

 53 ............................................................................................................مصرف پوشش های اپوکسی در ژاپن 
 53 ..............................................................................................................مصرف پوشش های سطحی اورتان 

 54 ....................................................................................................رزین های پوششی وینیلی درایاالت متحده 
 54 ...........................................................................................تولید و مصرف رزین های وینیلی در اروپای غربی 

 55 .....................................................................................................تولید پوشش های سطحی وینیلی در ژاپن 
 

 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٤

 
 فهرست جداول

 صفحه جداولشماره 

 7 .............................................................................................................الک الکل اجزاء رنگ و  : 1-1جدول 
 11 .......................فهرست چند واحد بزرگ تولیدی کربنات کلسیم و میزان مصرف آن در صنعت رنگ : 1-2جدول 
 12 ..........................................................................................تولیدات به تفکیک رنگهای ساختمانی : 2-1جدول

 13 ..............................................................................تولیدات به تفکیک رنگهای صنعتی در ایران :  2-2جدول 
 13 ...............................................................................................تولیدات به تفکیک رزین در ایران : 2-3جدول 
 14 ................................................................ظرفیت ساالنه انواع رنگ و رزین و محصوالت  وابسته : 2-4جدول 
 18 ....................................................................................مصرف سرانه رنگ برای هر نفر در جهان : 2-5جدول 

 19 ...........................................................................................................آمار صادرات رنگ و رزین : 3-1جدول 
 20 ...............................................................................................واحدهای صادرکننده رنگ و رزین : 3-2جدول 

 27 ........................................................................................................ تولید رنگ در ایاالت متحده 5-1جدول 
 28 ................................................................................مواد اولیه مصرفی در صنعت رنگ و پوشش : 5-2جدول 

 29 ..................................................................در سطح جهان میزان تقاضا برای رنگهای ساختمانی : 5-3جدول
 30 ...................................................عرضه و تقاضای رنگها و پوشش ها در کشورهای اروپای غربی: 5-4جدول 
 31 .........................................................................مصرف رنگ و پوشش در کشورهای اروپای غربی: 5-5جدول 
 33 ............................................................................................مصرف سرانه رنگ در اروپای غربی : 5-6جدول 
 34............................................................................ درصد مصرف رنگهای صنعتی در اروپای غربی : 5-7جدول 
 35 .....................................................................تقاضای رنگهای ساختمانی در مناطق مختلف جهان : 5-8جدول 
 36 ....................................................................................مصرف مواد اولیه رنگ و پوشش در ژاپن : 5-9جدول 

 37 ..............................................................................................کل تولید رنگ و پوشش در ژاپن : 5-10جدول 
 38 ...................................................................................................ژاپن تولید رنگ و پوشش در : 5-11جدول 

 39 ................................................................................................مصرف رنگ و پوشش در ژاپن  : 5-12جدول 
 42 ............................................. میزان تولید و درصد پوشش های اصلی مورد مصرف در کشور چین:5-13جدول 

 43 ..................................................................مصرف رزین های پوششی اکریلیک در ایاالت متحده : 6-1جدول 
 44 ......................................................................شی اکرلیک در ایاالت متحده مصرف رزینهای پوش: 6-2جدول 
 45 ...............................................................................تولید پوشش های اکریلیک در ایاالت متحده : 6-3جدول 
 47 .......................................................................................................وشش آلکید مصرف جهانی پ: 6-4جدول 
 47 ......................................................عرضه و تقاضای پوشش های سطحی آلکید در ایاالت متحده : 6-5جدول 
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 فهرست جداول

 صفحه شماره جداول
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 صنعت رنگ 

 مه مقد

که حداقل برخی از آنها     رنگ یک مخلوط مکانیکی و یا دیسپرسیونی از پیگمنت ها یا پودرها             

 . است (Vehicle)باشند بایک مایع معروف به محمل می مات 

. این ماده هنگام عمل باید به سطح جسم مورد نظر بچـسبد و فـیلم دلخـواه را تـشکیل دهـد             

این نقش هـا    .  بخاطر آن بکار میرود انجام دهد      رنگ همچنین باید وظیفه خود را در آنچه که        

 .محافظت، تزئینی و نقش های خاص دیگر : عبارتند از

قسمت محمل رنگ معموالً شامل قسمت غیر فرار است که به عنـوان قـسمتی از فـیلم رنـگ                    

بنـابراین قـسمت    . باقی می ماند و قسمت فرار که تبخیر شده و از فیلم رنگ خارج می شـود                

 . ه رنگ شامل پیگمنت و محمل غیر فرار می باشدفیلم خشک شد

قسمت غیر فرار محمل که فیلم رنگ را ترک می کند معموالً برای بهبـود خـواص کـاربردی                   

 . رنگ بکار می رود و از یک یا چند حالل تشکیل می شود

قسمت غیر فرار محمل معموالً از روغنها، رزینها و یا مخلوطی از این دو تشکیل شـده و نقـش                    

        ن ایجاد پوششی محافظ و چـسباندن ذرات پیگمنـت بـه یکـدیگر و بـه سـطح مـورد نظـر                       آ

 . می باشد

نسبت پیگمنت به محمل غیر فرار را معموالً نوع جالئی که فیلم خشک شـده خواهـد داشـت                   

 درصد حجم کل غیـر فـرار باشـد نتیجـه احتمـاالً           25اگر این نسبت کمتر از      . تعیین می کند  

د بود، زیرا محمل غیـر فـرار بـیش از حـد الزم وجـود خواهـد داشـت کـه                      هوافیلمی براق خ  

 . پیگمنت را کامالً می پوشاند
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 درصـد غلظـت حجمـی       45در  . وقتی درصد حجم پیگمنت باال میرود جال کـاهش مـی یابـد            

 درصـد  70نیمه براق و در  رنگ احتماالً (Pigment Volume Concentration P.V.C)پیگمنت 

PVC   1-1اجزاء رنگ یا الک الکل در جدول شـماره          . کدر و بی روح می شود      درخشندگی 

 . نشان داده شده است

  اجزاء رنگ و الک الکل: 1-1جدول 

 : محمل ها-1
  حالل های فرار -ب  غیر فرار-الف

 پایه حالل  -1
 روغن ها 
 رزین ها 

 خشک کن ها 
 مواد افزودنی 

 الک الکل ها  -2
 سلولزها 

 رزینها 
 ایزرهاسپالستی

 مواد افزودنی 
 پایه آب  -3

  بوتاداین –استایرن 
 پلی وینیل استات

 اکریلیک 
 سایر پلی مرها و امولسیون ها 

 کوپلی مرها 
 مواد افزودنی   

ــای آلیفاتیــک تجــارتی و در برخــی   -1 حالله
 موارد آروماتیک ها 

حاللهای صنعتی و شـیمیایی شـامل برخـی          -2
 آروماتیک ها 

سـترها و   حاللهای الک ها مانند کـتن هـا، ا         -3
 استاتها 

  پیگمنت ها -2
  مات -الف
  (Trans Parent) عبور دهنده نور -ب
  انواع مخصوص-ج
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 : وجود دارد(Coating)بطور معمول دو نوع پوشش 

  دیگـر   برپایه حالل هستند یعنی آنهایی که با یک حالل آلی رقیق می شوند و گروه                اول گروه

 . با آب رقیق نمود نرا آکه برپایه آب هستند یعنی می توان 

خواص ویژه یک پوشش بطور کامل بستگی به خواص ویژه پیگمنت هستند و یا اصالً پیگمنت                

ایـن  . می باشند   شامل الک الکل ها و جالهای شفاف       ندارند این نوع پوشش ها شفاف بوده و       

 مورد  پوشش ها معموالً بر روی چوب زده می شوند و درمواردی بکار میروند که زیبایی سطح               

    شفاف معموالً بایک جـال و بـرق زیـاد خـشک             یپوشش ها . نظر نباید مخفی و پوشیده گردد     

می شونددر حالی که پوشش های شفاف پیگمنت شده در کار نهایی بـصورت مـات خـشک                  

پیگمنت های مخصوصی که رنگ و تیرگی به جسم نمی دهند در این نوع پوشش               . گردندمی  

 .ها بکار میروند

 در این گزارش مورد بحث قرار می گیرند رنگهای تجـاری هـستند کـه بـا هـوا                    رنگهایی که 

 و خارجی منازل و ساختمان ها و یا در صنایع بکـار             یخشک می شوند و در پوشش های داخل       

دو هدف اصلی از مصرف رنگ نمای ظاهری و مقاومت در مقابل آب و هوا می باشـد            . میروند

 : هدفهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل

 .  گردو غبار، پوسته نشدن سطح و غیرهو، کنترل حرارت، نور، بندیایمنی، عایق 
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 تاریخچه صنعت رنگ و رزین

ـ  1300برای آشنایی با تاریخچه و سابقه صنعت رنگ کشور به سالهای              مـی گـردیم کـه       ر ب

هنوز رنگ در داخل کشور تولید نمی شد و استادکاران نقاش، رنگ مـورد نیـاز بـرای رنـگ                    

 دولتی را با استفاده از مواد گیـاهی و معـدنی در پـای کـار، بـه صـورت            ابنیهآمیزی کاخها و    

  بـه سـبک    اولین واحد رنگسازی   1318در سال   . دستی و با فرمولهای سنتی تولید می کردند       

 نمود و پس از     زی ایران اقدام به تولید و عرضه رنگ روغنی کارخانه ای          امروزی به نام رنگسا   

 و رنگ شمس فعالیت رنگسازی خود را آغـاز نمودنـد در آن سـالها                نگ سرو آن شرکتهای ر  

      هنوز رنگ روغنی کارخانه ای با اسـتفاده از روغـن هـای گیـاهی و پودرهـای معـدنی تولیـد                      

 کـه اولـین محـصول رنـگ روغنـی بـا اسـتفاده از رزیـن                  1341می شد و این امر تـا سـال          

 .ردید، ادامه داشتتوسط شرکت پالسکار به بازار عرضه گدیلکا

 نیز برای اولین بار در سـال        ینیل استات برای مصارف ساختمان    یرنگ پالستیک بر پایه پلی و     

 توسط شرکت پالسکار تولید و عرضه شد و پس از آن شرکتهای هاویلوکس، رنگـین،                1338

رنگ پالستیک خود را به بازار عرضـه         به تدریج    1347 تا   1341پررنگ از سال    دیروپ، سو 

 .ندنمود

 صنعت رنگسازی کشور در ایـران شـکل تـازه ای            1344در واقع می توان گفت که در سال         

شرکتهای تابا شیمی، دیـروپ ایـران،       . یافت و واحدهای متعددی فعالیت خود را آغاز نمودند        

 سال پـا بـه عرصـه        آنرنگین، سوپر رنگ، و پارس پامچال از جمله شرکتهایی هستند که در             

ه و محصوالت جدیدی مانند الکهـای روی چـوب، رنگهـای هـوای              صنعت رنگ کشور گذاشت   

 . نمودندتولیدخشک و کوره ای صنعتی و رنگهای تعمیری خودرو را 
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صنعت تولید رزین های مورد مصرف در رنگسازی نیز در کشور سابقه ای طوالنی دارد بـرای                 

ـ        ر ب 1344به سال   نیز  بررسی تاریخچه این صنعت      ـ   می گردیم که برای اولـین ب  بـه   دار الکی

نیل استات نیز توسط پالسکار تولیـد گردیـد و پـس از       یوسیله رنگسازی ایران و رزین پلی و        

 ایـران بـه     تسهوخ و   ایران، اقدام به تولید رزین الکید     آن شرکتهای پارس سادولین، دیروپ      

 120نیل استات همت گماردند و امروز صنعت رزیـن کـشور بـا بـیش از                 یتولید رزین پلی و   

نیـل  یدر است انـواع رزینهـای پلـی و         هزار تن در سال قا     750موع ظرفیت   نعتی و مج  واحد ص 

 و اصالح شده آن، آمینورزینها، انواع پلی اسـتر          ی آن، انواع رزینهای الکید    استات و کوپلیمرها  

 .لیک را تولید نمایدولیک و رزین فنیغیر اشباع، رزین های اکر

 : صنعت رنگ و رزین وجود مزایای نسبی ایران عاملی در جهت رونق

به عنوان مواد اولیه مورد نیاز این صنعت ، کشور          ) نفت و گاز  ( وجود منابع وسیع هیدرو کربور    

 نیـاز فـراوان روز افـزون        .ما را از این جهت در وضعیت بالقوه بسیار مناسبی قرار داده اسـت             

ی مطلـوب  بازارهای داخلی به این صنعت و امکانـات صـادراتی آن، از دیگـر چـشم انـدازها            

 تولیدات صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت مادر، تـامین          .گسترش این صنعت در ایران است     

کننده بسیاری از مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز تعداد قابل توجهی از صنایع از جملـه صـنعت       

از طرف دیگر کشور مـا بـا داشـتن معـادن مختلـف روی و کربنـات         . رنگ و رزین می باشد    

 از آنجا کـه ایـن       ، تولید انواع رنگدانه و رنگینه ها برای صنعت رنگ می باشد           کلسیم قادر به  

بـه  گروه نسبت به سایر رنگدانه های مقاوم مانند ترکیبات سرب و کروم کمترین صـدمه را                 

در ضمن رنگینه یاری    . د از اهمیت ویژه ای برخوردار است      انسان و محیط زیست وارد می کن      

تـان را   تیبخشی از نقش رنگدانه های اصلی از قبیل دی اکسید           مثل کربنات کلسیم می تواند      

در فرمول رنگ تامین کند لذا با توجه به افزایش قیمت جهانی چنـین رنگدانـه ای و اهمیـت                    
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فهرست چند واحد بـزرگ   1-2واحدهای تولیدی کربنات کلسیم در صنعت رنگ، در جدول         

 . آمده استتولیدی کربنات کلسیم و میزان مصرف آن در صنایع رنگ

 

  و میزان مصرف آن در صنعت رنگفهرست چند واحد بزرگ تولیدی کربنات کلسیم: 1-2جدول 

  واحد52: تعداد تولید کنندگان پودر کربنات کلسیم

یـنرشـرکتهای آهکـان، پودرسـازان، د      : نام چند واحد بزرگ تولید کننده کربنـات کلـسیم         

 ه و شیمیایی معدنی لرستانکاشان، ایران پودر، تولیپودر، پودرهای مکانیز

  هزار تن175 الی 150 ):ساالنه(  ایرانمیزان مصرف کربنات کلسیم

  هزار تن80 الی 70 : در صنایع رنگمیزان مصرف کربنات کلسیم

 مجله صنایع پالستیک : مرجع
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 :بررسی وضعیت آماری واحدهای تولیدی رنگ و رزین در سال جاری

 از ایـن     کـه    اسـت حال فعالیت   کشور در    تولید رنگ و رزین در       واحد 248هم اکنون تعداد    

 112از بـین آنهـا تعـداد        .  واحد رزین ساز می باشد     19 واحد رنگ ساز و تعداد       239تعداد  

 کـل ظرفیـت اسـمی پروانـه         هستند 9000 پروانه ایزو     واحد 9   و واحد دارای مهر استاندارد   

 . تن است95430 تن و کل ظرفیت اسمی رزین سازها 555362

 

 :آمار تولیدات به تفکیک نوع رنگ

 تولیدات به تفکیک رنگهای ساختمانی :1-2

  تن70714 رنگهای الکیدی ساختمانی

  تن62753 رنگهای پالستیک

  تن1734 رنگهای نیمه پالستیک

  تن19288 ضد زنگ

  تن9915 روغن الیف

  تن9574 روغن جالء

  تن3632  ترافیک–رنگهای استخری 

  تن17288  پلی استرنیم پلی استر-کیلر و سیلر

  تن23118  روغنینرتی
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 : در ایران تولیدات به تفکیک رنگهای صنعتی-2-2

  تن10585 رنگهای اتومبیل فوری

 تن46791  کیدیلرنگهای صنعتی ا

 تن24200 رنگهای کوره ای

 تن1690 رنگهای اپوکسی

 تن26943 رنگهای الوان سلولزی

 تن20549 تومبیل روغنیرنگهای ا

 تن1360 رنگهای دریایی

 تن53579 تینر فوری

 تن25359 ینر کوره ایت

 تن3890 تینر صنعتی

   در ایرانتولیدات به تفکیک رزین-3-2

 تن61421 الکید رزین النگ اویل

 تن18756 وم اویلدیالکید رزین م

 تن9153 الکید رزین شورت اویل

 تن3000 کریلیکالکید رزین های ا

 

 ظرفیت ساالنه انواع رنگ و رزین و محـصوالت وابـسته آن را بـه                جدول ذیل آمار مندرج در    

 :تفکیک نشان می دهد

 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ١٤

 ظرفیت ساالنه انواع رنگ و رزین و محصوالت وابسته: 2-4جدول 

 )ساالنه( واحد سنجش  جمع ظرفیت شرح محصول کد محصول تعداد

 تن 400 تیواکررنگ نساجی  24221143 1

 تن 1000 رنگ نساجی مستقیم 24221145 2

 تن 250 رنگ نساجی پیگمانه 24221148 1

 تن 2870 سایر رنگها که در جای دیگر طبقه بندی نشده است 24221160 7

 بسته 100000 سایر رنگها که در جای دیگر طبقه بندی نشده است 24221160 1

 تن 85 رنگ برای نقاشیهای هنری 24221161 2

 بسته 100000 واشرنگ گ 24221163 1

 تن 216 نگآبر 24221165 1

 جعبه 30000 نگآبر 24221165 1

 تن 1150 آسترهای رنگ 24221210 3

 تن 1090 آسترهای فوری خودرو 24221211 3

 تن 1159 انواع رنگهای مورد استفاده در صنایع رنگسازی 24221220 2

 تن 12121 لیفاروغن  24221221 53

 تن 215000 لیفاوغن ر 24221221 1

 تن 9184 روغن جالء 24221222 52

 لیتر 350000 روغن جالء 24221222 2

 تن 42 رزکروغن ب 24221223 2

 تن 205097 انواع تینر 24221230 177

 لیتر 200000 انواع تینر 24221230 1

 تن 68289 تینر فوری 24221231 46

 لیتر 425000 تینر فوری 24221231 1
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 )ساالنه( واحد سنجش  جمع ظرفیت شرح محصول کد محصول تعداد

 تن 509899 روغنیتینر  24221232 57

 لیتر 460000 تینر روغنی 24221232 4

 تن 100 پوشش چوب 24221243 1

 تن 140 پولیش فوری خودرو 24221244 1

 تن 40870 پوشش فلزات  24221245 6

 تن 21915  رسیلکیلر  24221246 46

 تن 8833 انواع مرکب چاپ 24221410 20

 تن 320 انواع مرکب چاپ  24221410 1

 تن 284 مرکب چاپ سیلک 24221411 2

 تن 500 مرکب چاپ رنگی  24221412 1

 تن 177 تسمرکب اف 24221413 2

 تن 95 مرکب استنسیل 24221414 2

 تن 1241 پلی وینیل زرین –نیل یپلمرهای استات و 24221161 3

 تن 700  نروالکئید دلرزین فنل فرما 24221212 1

 تن 36260 رزین الکید 24221241 14

 تن 400 رزین اپوکسی استر 24221245 1

 تن 3100 ساخت انواع رنگ، روغن جالء و پوششهای مشابه مرکب 24220000 2

 تن 140051 انواع رنگ ساختمانی 2421110 115

 دعد 700000 انواع رنگ ساختمانی 24221110 1

 تن 94825 رنگ روغنی 24221111 173

 تن 104449 رنگ پالستیک 24221112 190

 لیتر 360000 رنگ پالستیک 24221112 2
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 )ساالنه( واحد سنجش  جمع ظرفیت شرح محصول کد محصول تعداد

 تن 520 رنگ نیم پالستیک 24221113 2

 لیتر 2920 )کنیتکس و رولکس( رنگ نما 24221114 8

 تن 186349 )1قسمت ( انواع رنگ صنعتی  24221120 156

 متر مربع 261000 )1قسمت ( انواع رنگ صنعتی  24221120 1

 عدد 2120000 )1قسمت ( انواع رنگ صنعتی  24221120 2

 تن 19356 رنگ کوره ای 24221121 54

 تن 2740 رنگ چکشی 24221132 12

 تن 1910 رنگ هوا خشک 24221123 8

 تن 10085  دریاییرنگ 24221124 16

 عدد 250000 رنگ دریایی 24221124 1

 تن 4524 ترافیک رنگ  24221125 20

 تن 1480 رنگ نیترو سلولزی 24221126 5

 تن 1150 رنگ استخری 24221127 7

 تن 13760 انواع رنگ خودرو 24221128 39

 تن 3385 رنگ اپوکسی 24221129 15

 تن 4500 )2 قسمت( انواع رنگ صنعتی  24221130 3

 تن 830 رنگ تفلون 24221132 3

 قطعه  727 رنگ تفلون 24221132 1

 تن 1866 رنگهای پودری 24221133 2

 تن 3809 انواع رنگهای نساجی 24221140 7

 تن 3050 رنگ نساجی اسیدی 24221141 4

 تن 305 رنگدانه های نساجی 24221632 1
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 )ساالنه( واحد سنجش  جمع ظرفیت شرح محصول کد محصول تعداد

 تن 600 رنگدانه های صنعت سرامیک سازی 24221633 1

 تن 100 رنگ کاری فلزات  24221140 1

 وزارت صنایع و معادن اداره کل آمار و اطالع رسانی : مأخذ
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 : در ایرانرزین سازی رنگ و صنایعتولید 

 انواع چسب، رزین های اکلید، پلی اسـترها،         کاربردهای فراوان رزین ها باعث افزایش نیاز به       

 .شده است... ی ها، رزین های فنولیک و ساپوک

افزایش تقاضا و افزایش تولید این گونـه محـصوالت، از ارتبـاط تنگاتنـگ برخـوردار بـوده و                    

 . امکان افزایش تولید است ومت مداوم و مراقبت های به موقع، جهت ایجادازمند مرنی

 : کننده رزین می باشندشرکتهای ذیل تولید

 - شـیمیایی تـاک رزیـن کـاوه        - پیـک شـیمی    - پارس پامچـال   - بنیان کاال شیمی   -آریارزین

 - طیـف سـایپا    – شیمیایی سـاوه     - شیمیایی بوشهر  - شیمی رزین  - سمن - روناس پاد  -رزیتان

 . صنایع رنگ و رزین یشم–رنگ هاویلوکس 

 : از وضعیت تولید رنگ در جهان ایخالصه

در . برای هر نفر در سال به جای میـزان تولیـد بـه کـار میـرود     رنگ ف سرانه  در جهان مصر  

 . آمار چند کشور به تفکیک آمده است2-5جدول 

 

 مصرف سرانه رنگ برای هر نفر در جهان : 2-5جدول 

 )کیلو( مصرف سرانه  نام کشور
  کیلو25 الی 23 آمریکای شمالی

  کیلو23 الی 22 اروپای مرکزی و شمالی

  کیلو12 ای جنوبیاروپ

  کیلو5/4 ترکیه

  کیلو در  سال4نزدیک به  ایران
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 :82 -84 طی سالهای  ایرانآمار صادرات رنگ و رزینمقایسه 

رنگ و رزین یکی از اقالم عمده کاالهای صادراتی ایران می باشد که این کاال به کشورهایی                 

تان، قرقیزسـتان، ایتالیـا، آلمـان و        مانند افغانستان، ترکمنستان، امارات متحده عربـی، قزاقـس        

 : می باشد3-1ازبکستان صادر می شود آمار صادرات رنگ و رزین به شرح جدول 

  آمار صادرات رنگ و رزین : 3-1جدول 

 عنوان درصد تغییر 83سال  82سال 
 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

رنگ 
و 
 رزین

8/16093 8/17920 9/22184 4/24932 8/37 9/39 

 

 انعنو درصد تغییر 84سال 
 ارزش وزن ارزش وزن

رنگ 
و 
 رزین

4/28997 2/38068 7/3 7/52 

 

 )هزارتن(وزن  -
 )میلیون دالر( ارزش  -
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 :تعداد واحدهای صادرکننده رنگ و رزین

که در جدول ذیل به     .  واحد می باشد   20هم اکنون تعداد واحدهای صادرکننده رنگ و رزین         

 .محصول و کشور مقصد درج گردیده استترتیب نام واحد ها و نوع 

 واحدهای صادرکننده رنگ و رزین: 3-2جدول 

 کشور مقصد نوع محصول محل واحد مدیرعامل نام واحد

رنگ و رزین 
 پشم

      رزین پلی استر غیر اشباع  تهران محمد عالیپور
 رنگ بتونه

 امارات

 آسیای میانه انواع رنگ قم مسعود صادقی اصفهانی بارک قم
 امارات انواع رنگ اصفهان منصوری تهرانی گیتی آسا

 منوچهر -محمد علی مازندرانی شیمی رزین
 امارات  کنانواع الکید رزین و خشک فارس کیانی

 رزین پاراتولوئن -اوره فرمالدئید سمنان احمد اسالمیان پارس اشن
 سولفونیک اسید، انواع الکید رزین

 - لهستان-مجارستان
 - ترکیه- قطر-قرقیزستان

 آذربایجان

 - افغانستان-ترکمنستان انواع رنگ خراسان احمد طوسی مهسیکل
 تاجیکستان

  آسیای میانه-قرقیزستان  انواع رنگ-رنگهای ترافیک گرم تهران رضایی تهران صدیق
رنگ و رزین 

 - ارمنستان–آسیای میانه  انواع رنگ و رزین آذربایجان شرقی صمد بحرینی بحرین
 عراق

 - - آذربایجان شرقی بهبودیان  بهبودیانرنگ

 - کویت- ارمنستان-دبی انواع رنگ و رزین اصفهان تباشیری خود رنگ
 قرقیزستان

 –ضد رنگ و آستری نیم پالستیک  تهران ابوالقاسم بطحایی تهران رنگریز
  رومانی-مجارستان رنگ و رزین

 - - تهران رسولی رنگ اسکان
  پاکستان-دبی رزین بوشهر میشیخ االسال شیمیایی بوشهر
  افریقا- یمن-اوکراین رزین تهران حسینی پارس الوان

رنگ و رزین 
 تهران هادعلیخانز الوان

 رنگ - صنعتی- فوری-تینر روغنی
  افغانستان-ارمنستان روغن الیف
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 کشور مقصد نوع محصول محل واحد مدیرعامل نام واحد

 تهران مهدی توکلی رنگافر
 حاللهای –روماتیک حاللهای آ

 پتروشیمی
 جمهوری آذربایجان

 جمهوری آذربایجان رنگ و پولیش تهران احراری نقشینه

 اوکراین چسب و چوب و انواع رنگ تهران کارخانچی زیبا رنگ

پارس کیمیا 

 گران
 تینر صنعتی و انواع رقیق کننده ها  اصفهان پورنایب زاده 

 - پاکستان-ترکیه

  امارات-هندوستان

 آسیای میانه  انواع رنگ و تینر خراسان حقیقی مرد رکیده طوسا

 انجمن صادرکنندگان رنگ و رزین: مرجع

 

 

 :بزرگترین صادر کننده رزین

 50در حال حاضر شرکت رزیتان بزرگترین صادرکننده رزین در کـشور اسـت کـه حـدود                  

 میلیـون دالر    2 این صادرات بـاالی      1383سال است صادرات خود را شروع کرده و در سال           

 میلیون دالر افزایش پیدا کرده اسـت، بازارهـای          4 صادرات باالی    84بوده است که در سال      

 .هستند... عمده صادراتی این شرکت، کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی و 

 

 

 

 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٢٢

 :عمدۀ مشکالت و تنگناهای اصلی در امر صادرات

زارت بازرگانی در زمینه ارائه     تصمیم گیری های متعدد و روزانه مسئولین گمرک و و          -1

 آئین نامه های مصوبات جدید

 ارسـالی در گمرکـات خروجـی علـی الخـصوص گمـرک              تاخیر در ترخیص کـاالی     -2

 خسروی در مرز عراق 

حمایت بسیار پائین دولت از صـادر کننـده در مقایـسه بـا سـایر کـشورها از جملـه                      -3

 پرداخت بسیار کم یارانه جوایز صادراتی

رخ ارز با عنایت به افزایش سایر داده های تولید به صورت ساالنه و              ثبات چند ساله ن    -4

 .می باشد... 

 :ارزیابی آینده صنعت

کارشناسان به طور مـستمر ادامـه        پیش بینی    راساسبا عنایت به افزایش قیمت نفت که ب       

عدم  بعلت  می شود ولی    پیش بینی   ب  آینده صنایع مرتبط با آن خو     طبیعتاً  داشت،  خواهد  

 ،  و همچنین حجـم بـاالی کاالهـای قاچـاق وارداتـی            در این بخش  صنعت  مناسب  حمایت  

 .  باشد میهم و غیر شفاف و غیر قابل پیش بینیمبآینده صنعت در کشور به صورت کلی 

 : در ایرانبررسی وضعیت واردات رنگ و رزین

دات  موضوع، اقتصاد کشور وقتی شکوفا می شود که کشور از لحاظ تولی            یتبا توجه به اهم   

صنعتی به خود کفایی برسد و کشور وقتی به خودکفایی می رسد که بتواند تولیدات اعـم                 

. در سطح بین المللی و با قیمتهای پایین تر تولید نماید          را  از مواد اولیه و مواد ساخته شده        

چه در اینصورت عالوه بـر اشـتغال زایـی از خـروج بـی رویـه ی منـابع ارزی از کـشور                        

 .دی آیمجلوگیری به عمل 
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این موضوع در کشور ما در حال  پای گرفتن است و هم اکنـون شـرکتهایی هـستند کـه                     

باشند و بخشنامه ی دولت نیز در رابطه با ممنـوع بـودن واردات              می  حائز شرایط یادشده    

 در داخل کشور موجب دلگرمی فراوان تولید کننـدگان           رنگ و رزین   اقالم مشابه تولیدی  

گردیده است ولی در برخی از موارد دیده شده که به این بخشنامه عمـل نمـی گـردد و                    

را نادیده می گیرند    متاسفانه باید اذعان کنیم که برخی از شرکتهای دولتی این بخشنامه            

 . نمایدی پیگیریالزم است دولت مجدداً موضوع را با تاکید بیشترو 

 :اهداف مورد نظر جهت توسعه و گسترش صنعت رنگ و رزین

 تنوع گوناگون محصوالت تولیدی و گسترش هر چه بیشتر بازارهای صادراتی -

نقش تشکلهای صنفی و به طور خاص دولت در جهت پشتیبانی و حمایـت از تولیـد و                   -

 صادرات و صادرکنندگان

  و تصمیم گیریهای اقتصادی نقش و حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد -

  بلند مدت از برنامه صادرات صنعتی کشورهمه جانبه وحمایت  -

تمهیدات در نظر گرفته شده صنایع رنگ و رزین برای عضویت ایـران در سـازمان                

 :تجارت جهانی

 :ایجاد شرایط نرمال کسب و کار رقابتی از قبیل -1

  درصد3نرخ بهره بانکی زیر ) الف

  کارگریهتی کارفرما در بیماصالح سهم پرداخ) ب

  درصد5کاهش تورم به زیر )ج

  در بازار ارز دخالتاصالح قانون یک طرفه کار به نفع کارگر و همچنین عدم) د
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 تنوع هر چه بیشتر محصوالت با عنایت به پیش بینـی هـای قیمـت نفـت در آینـده و                      -2

 روزژی واستفاده از آخرین تکنول

 افزایش کیفیـت محـصوالت تولیـدی، کـاهش قیمـت            توسعه واحد تحقیق در راستای     -3

 . با حفظ کیفیت برتره  در مواد اولییمحصوالت با استفاده از جایگزین

     سـاخته شـده انجـام       الزم به ذکر است تحقیق و توسعه در مورد انواع مواد اولیـه و مـواد               

رج از کـشور   که قبالً از خا   به طوریکه در سالهای اخیر قسمت عمده ای از مواد         می پذیرد   

وارد می شده است مورد تحقیق قرار گرفته و با کیفیت مـشابه و یـا حتـی بهتـر از مـواد                      

 .خارجی و با مواد اولیه ی داخلی به تولید انبوه رسیده است

 :بررسی رقبای ایران در بازارهای هدف از نظر میزان تولید و صادرات

 رونـد تکـاملی را پیمـود و         در آغاز قرن بیستم، صنعت رنگ و پوشش ها در چـین کـامالً             

 .اکنون بخش مهم و حیاتی در اقتصاد ملی آن کشو ربه حساب می آید

شرکت  10,000 به بیش از     1949 شرکت در سال     50تولید کنندگان رنگ و پوشش از       

 تن در   10,000الیست که میزان تولید از کمتر از         سال جاری فزونی یافته و این در ح        در

 . افزایش یافته است2004 در سال  میلیون تن98/2 به سال

داده های آماری منتشره از سوی دفتر آمار بین المللی برای کشور چین نـشان مـی دهـد                   

 میلیون تن بوده که نسبت بـه        98/2 برابر   2004که میزان کل تولید پوشش ها در سال         

ایـن داده هـا      . درصد داشته است   4/23رشدی معادل   )  میلیون تن    41/2 ( 2003سال  

 .یای آن است که صنعت رنگ و پوشش در چین وارد مرحله نوینی گشته استگو

           نقطـۀ عطـف ایـن رونـد توسـعه بـه شـمار               2002بخصوص جالب است بدانید که سال       

رشد . میلیون تن رسید2چرا که در این سال میزان تولید به طور بی سابقه ای به               .دمی آی 
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ه ای که در چین به وقوع پیوسـت در هـیچ             سال به گون   2 مدتطی  در  پوشش ها   صنعت  

 صنعت پوشش هـای چـین بـا         2004در سال    .جای دیگری از جهان سابقه نداشته است      

در نتیجه ، همان    . افزایش هزینه های مواد اولیه، حمل ونقل و منابع تامین انرژی روبروشد           

تـر  منافع اندکی هم که وجود داشت پیش از پیش کاهش یافت و رقابت باز هـم سـخت                   

 .گشت
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 بازار جهانی رنگ 
 

 : مقدمه 

 – 2/10 بـه    1982تولید رنگ و پو شش در ایاالت متحده اروپـای غربـی و ژاپـن در سـال                   

آن در  % 37،  ) میلیـون تـن    5( درصـد آن در اروپـای غربـی          45 رسیده است کـه      میلیون تن 

  . بوده است)  میلیون تن6/1(اپن  درصد بقیه در ژ15و )  میلیون تن8/3(ایاالت متحده 

صنعت رنگ و پوشش در این سه ناحیه صنعتی جهـان یـک صـنعت پیـشرفته و رشـد یافتـه                               

.  است رشد نسبتاً کمی داشته   باالخص در ایاالت متحده و اروپا        در سالهای اخیر     لیمی باشد و  

 2وپـا بطـور متوسـط        رشد سالیانه رنگ در ایاالت متحـده و ار         1982 تا سال    1970از سال   

 درصد بوده اسـت کـه       5/4در ژاپن در طول این مدت رشد بطور متوسط          . درصد بوده است    

 . اساساً به علت رشد قابل مالحظه در صنعت اتومبیل بوده

نسبت بـه سـالهای     الذکر  رنگ و پوشش در سه ناحیه فوق        صنعت   رشد   1980در طول سال    

 . قبل کاهش بیشتری داشته است 

 :ه، تولید، مصرف رنگ در ایاالت متحدهمواد اولی

 ایاالت متحده  -1

 مواد اولیه 

بطور کلی پوشش های سطحی، مواد شیمیایی متنوع و زیادی را نـسبت بـه سـایر صـنایع                   

 میلیون پاوند مـواد     9/8 در حدود    1983در سال   . مصرف می نمایند  در آمریکا   شیمیایی  

 درصد  70ه مصرف شده است که      اولیه شیمیایی در پوشش های سطحی در ایاالت متحد        

از این مواد از نفت و گاز طبیعی استخراج گردیده و بقیه از منابع معدنی و طبیعی بدست                  

 .استآمده 
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 تولید 

ــاالت متحــده در طــول ســالهای   ــد رنــگ در ای ــه شــرح جــدول  1979 -1983تولی          ب

 . زیر بوده است  5-1شماره 

 ت متحده  تولید رنگ در ایاال: 5-1جدول شماره 

 )میلیون گالن(کل تولید  سال

1979 939 

1980 890 

1981 858 

1982 824 

1983 923 

  گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ

 

 درصد از کل تولید فـوق مربـوط بـه رنگهـای مـصرفی بـرای کاربردهـای                 45که حدود   

  در صـنعت، لـوازم خـانگی و اتومبیـل           لعابی و غیره بوده و مابقی        -عمومی مانند ساختمان  

 . می باشد

 مصرف 

 دارای رشـدی    1979 تـا    1969در ایاالت متحده مصرف رنگهـا و پوشـش هـا از سـال               

 1982 تـا    1980 تقاضـا بـرای رنـگ در طـول سـالهای              ولی  درصد بوده است   2معادل  

دو کاهش داشته که این کاهش در رابطه با رکـود در صـنایع سـاختمانی و اتومبیـل کـه        

 سال احیا در مـصرف رنـگ        1983سال  . کانون عمده مصرف رنگ می باشند بوده است       

 920 بطوری که کل مصرف رنـگ در ایـن سـال بـه سـطح                 ،ایاالت متحده می باشد   در  
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 یعنـی مقـدار     1970میلیون گالن رسید ولی این مقدار هنوز هم از سطح مصرف در دهه              

گفت که مصرف رنگ و پوشش از سال         میلیون گالن کمتر بوده است ولی می توان          990

 درصد داشته است که رنگها و       10 تقریباً رشد سالیانه ای معادل با        1983 تا سال    1970

ــاختمانی    ــای ســـ ــش هـــ ــصرف  45پوشـــ ــد مـــ ــای ، درصـــ                         OEM رنگهـــ

(Original Equipment Manufacturing) ًسـایر رنگهـا نیـز    و  درصد 40 تقریبا

 . کیل می دادند درصد را تش15

 :اروپای غربی مصرف مواد اولیه رنگ در 

  مواد اولیه

جدول شـماره    در اروپای غربی به شرح       1982 و   1980مصرف مواد اولیه رنگ در سال       

 . می باشد 2-5

 ) هزار تن متریک(مواد اولیه مصرفی در صنعت رنگ و پوشش  - 5-2جدول شماره 

 1980 1982 

 1725 1700 حاللها

 1185 1250  رزینها

 1025 1000 پیگمنت ها 

Extender675 600  ها 

 50 60 سایر مواد افزودنی

  4670 4600 جمع 

 گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ
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 : رنگهای آب پایه و تقاضای جهانی رنگ 

ئل  تحـوالت ناشـی از مـسا       ،جدیدترین تحول در صنایع رنگ و پوشش ها طی دهـه گذشـته            

       بوده که تولید رنگ هـا را از نـوع حـالل پایـه بـه انـواع آب پایـه کـه فاقـد                          زیست محیطی 

 درصد بازار جهانی رنگ هـای       60 حدود   1994در سال   . حالل های آلی اند سوق داده است      

 درصـد   66 ایـن نـسبت بـه        2004در سـال    . ساختمانی متشکل از محصوالت آب پایـه بـود        

 نسبت آب پایه ها به حالل پایه هـا بـازهم   2009ه است که سال   افزایش یافت و برآورد شد    

اکنون در اغلب بازارهـای توسـعه یافتـه، ترکیبـات آب     .  درصد برسد70باال رود و به حدود  

بـه   (.به خود اختصاص داده اسـت      درصد کل بازار رنگ های ساختمانی را در          80پایه حدود   

و مـصرف    . طوری خواهـد بـود     رشد بازار    2009و به نظر می رسد که تا سال         ) استثناء ژاپن 

کنندگان قادر نخواهند بود به آسانی تمام رنگ های حالل پایه مصرفی خود را با آب پایه ها                  

 . جایگزین نمایند

 میزان تقاضا برای رنگهای ساختمانی آب پایه و حالل پایـه در سـطح جهـانی را                  5-3جدول  

 .نشان می دهد

 رنگهای ساختمانی در سطح جهانی میزان تقاضا برای : 5-3جدول 

 2009 2004 1999 1994 مورد 

 19800 16550 13430 12180 تقاضا برای رنگهای ساختمانی 

 13900 10980 8410 7360 آب پایه 

 5900 5570 5020 4820 حالل پایه 

  رنگ ورزین صنعتمجله: مرجع
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ساختمانی مختص سـاختمانهای    در مناطق آسیا و اقیانوسیه بیشترین درخواست برای رنگهای          

مسکونی است و این در حالیست که در دیگر کشورهای دنیا قاعده معکـوس اسـت و بخـش        

 . غیر مسکونی مصرف کننده عمده رنگهای ساختمانی است 

   در اروپای غربی عرضه و تقاضای رنگ و پوشش

غربی از سـال     نشان دهنده عرضه و تقاضای رنگها و پوشش ها در اروپای             5-4شماره  جدول  

 .  می باشد 1982 تا 1973

  )هزار تن متریک: ارقام   (  عرضه و تقاضای رنگها و پوشش ها در اروپای غربی: 5-4جدول شماره 
 مصرف تولید  سال 
1973 4830 4625 
1974 4600 4500 
1975 4495 4325 
1976 4775 4470 
1977 4795 4200 
1978 4910 4420 
1979 5030 4625 
1980 4970 4450 
1981 5020 4525 
1982 4965 4475 

  گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ

از آنجایی که در بازار جهانی رنگهای ساختمانی، تجارت بین الملل با محدودیت روبروسـت،               

آن  خود بزرگترین مـصرف کننـده   ،ه رنگ تولیدکنند کشورهایبه نظر می آید که بزرگترین 

 بزرگترین تولید کنندگان رنگ را ایـاالت متحـده، چـین، آلمـان،              2004در سال   . نیز باشند   

برزیل، ژاپن، هند، روسیه، فرانسه و بریتانیای کبیر تشکیل می دادنـد کـه حجـم تولیـد آنهـا                    

در همین سال، اروپای غربی و آمریکای شمالی تنها نقاطی          .  تن در سال بود    500000حداقل  
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اروپای شرقی بزرگترین وارد کننده رنگهای ساختمانی       . ادرات رنگ داشتند  بودند که فقط ص   

 . که عمدتاً انواع رنگ های آب پایه را از اروپای غربی وارد می کرداست 

 .  بوده است 5-5 در اروپای غربی بصورت جدول 1982مصرف رنگ و پوشش در سال 

 

   1982غربی در سال مصرف رنگ و پوشش در کشورهای اروپای :  5-5شماره جدول 
 )هزار تن متریک: ارقام (

 رنگهای صنعتی  رنگهای ساختمانی  کشور 
 60 55 استرالیا
 70 60 بلژیک 

 50 50 دانمارک 
 50 35 فنالند 
 295 430 فرانسه 
 620 390 آلمان 
 325 445 ایتالیا 
 85 125 هلند 
 50 35 نروژ
 120 165 اسپانیا
 95 80 سوئد 
 40 65 سوئیس

 245 340 انگلیس 

 

 .  نشان داده شده است6-5مصرف سرانه رنگ در اروپای غربی در جدول شماره 

یلیـون دالر   ب 31 بازار رنگهای ساختمانی در کـل کـشورها ارزشـی بـالغ بـر                2004در سال   

 شرکت را در خود جای داده بـود         10000آمریکا داشت صنعت جهانی در این سال بیش از          

در . تـشکیل مـی دادنـد     ) بـچ (را شرکتهای کوچک و تولیدکنندگان پیمانه ای        که اغلب آنها    
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 1همین سال در آمد حاصل از رنگهای ساختمانی برای شش شرکت جهانی چیزی در حدود                

 : این شش شرکت عبارتند از. بیلیون دالر بود

- ICI) انگلستان ( 

 ) هلند(اکزو نوبل  -

- Sherwin- William) آمریکا( 

 ) گلستانان(سیگما کالون  -

- Masco) آمریکا ( 

- Comex) تــامین 2004 درصــد نیازبازارهــای جهــانی را در ســال 36(–) مکزیــک 

 )کردند

 شرکت فعال در صنعت رنگ ها و پوشش هـای سـاختمانی             10000، از میان    2004در سال   

 در سراسر دنیا 

  بیلیون دالر و یا بیشتر 4/2 فروش سالیانه  شرکت2 -

  بیلیون دالر 6/1 میلیون دالر و 950ن  شرکت فروش سالیانه ای بی4 -

  میلیون دالر 800 میلیون دالر و 300 شرکت فروش سالیانه ای بین 10 -

 . میلیون دالر را داشته اند100 شرکت فروش سالیانه بیش از 60 تا 50حدود  -
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 1973-1982 نفر - کیلو گرم- مصرف سرانه رنگ در اروپای غربی-5-6جدول

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 کشور 

 7/15 9/15 5/15 8/14 - 6/14 2/14 9/12 1/13 7/13 استرالیا 

 3/13 6/13 14 3/15 4/13 3/14 1/14 6/11 5/12 - بلژیک 

 4/19 18 6/16 4/18 6/17 8/17 5/19 2/16 4/18 7/20 دانمارک 

 6/19 6/18 6/16 2/15 7/13 5/13 8/14 5/16 2/17 9/16 فنالند 

 15 15 7/13 5/13 3/13 14 9/14 4/14 15 6/15 فرانسه

 18 2/19 6/21 1/22 4/21 3/20 2/21 9/21 1/22 5/24 آلمانغربی

 8/14 15 4/14 4/14 4/14 7/13 9/13 3/12 1/13 9/12 ایتالیا 

 - - 4/14 6/13 3/13 4/13 6/12 7/11 6/12 2/13 هلند

 1/20 8/18 9/18 1/19 9/18 2/20 3/19 7/17 6/19 9/18 نروژ

 22 22 5/22 23 1/24 3/22 9/23 5/23 8/24 4/24 سوئد

 16 1/17 1/17 8/15 7/14 14 2/13 1/13 4/14 7/16 سوئیس

 - - 3/10 6/11 7/10 9/10 7/9 10 2/10 7/10 انگلیس

 8/7 5/7 3/8 8/8 5/8 - 2/8 7 8 8 اسپانیا 

 ی صنایع پتروشیمیگزارش تحقیقات بازار شرکت مل: مأخذ
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را نـشان    1982درصد مصرف رنگهای صنعتی در اروپای غربی در سـال            5-7جدول شماره   

 . میدهد 

  درصد مصرف رنگهای صنعتی در اروپای غربی : 5-7جدول شماره 

 درصد  مورد مصرف 
 14 لوازم خانگی چوبی 
 10 سطوح چوبی مسطح 

 6 لوازم فلزی 
 15 ظروف 
Coil  11 

 8 وسائل مختلف 
 13 اتومبیل 

 5 سایر وسائل نقلیه غیر موتوری 
 6 تجهیزات ماشینی 
 2 وسائل الکتریکی 
 4 رنگ دریایی

 6 سایر موارد شامل اسباب بازی 
 - لوازم ورزشی و غیره 

 100 جمع کل 

 

 2009ل  بازار اروپای غربی در نظر دارد تا برای رنگ ها و پوشش های مورد استفاده تـا سـا                  

قیـاس بـا دهـه    د و البته ایـن مقـدار هنـوز هـم در      درصد را تجربه نمای    2/2افزایش سالیانه   

هر چند که بخش رنگهای تزئینـی در اروپـای غربـی            . گذشته شرایط بهتری را نشان می دهد      

 نظیر هفته های کاری کوتاهتر و سهم بسیار قابل مالحظه زنان            یکامالً جا افتاده است و عوامل     

 تـا حـدودی رونـد رشـد در تقاضـا بـرای              (DIY) آمیزی با رنگ های خویش اجرا        در رنگ 

 . رنگهای تزئینی را زنده نگهداشته است
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قابل توجه است که سرعت تقاضا برای رنگهـای سـاختمانی در آمریکـای شـمالی و اروپـای                   

، البته ایـن درحالیـست      ) 5-8جدول شماره   . (غربی، متوسط سرعت رشد را کند خواهد کرد       

 ، بـه خـود   2009 درصـد بـازار جهـانی را در سـال     45ه این دو منطقه هنوز هـم بـیش از        ک

 درصـد   13اختصاص خواهند داد، جالب است که بدانید که این دو منطقـه در مجمـوع تنهـا                  

 سرعت رشـد تقاضـا بـرای        2009جمعیت جهان را دارا هستند و پیش بینی شده که تا سال             

 درصد افزایش یابـد کـه البتـه ابـن کنـدی             2ی سالیانه   رنگهای ساختمانی در آمریکای شمال    

سرعت افزایش در ایاالت متحده و کانادا را تا حدودی بواسطه رشد قابل توجه بازار رنگهای                

 . ساختمانی نوظهور در مکزیک جبران می گردد

 ) برحسب هزار تن( تقاضای رنگهای ساختمانی درمناطق مختلف جهان :5-8جدول 

 2009 2004 1999 1994 مورد 

 19800 16550 13430 12180 تقاضا برای رنگهای ساختمانی 

 : آمریکای شمالی
 ایاالت متحده 

 کانادا و مکزیک 

3465 
2940 
525 

3670 
3060 
610 

4625 
3825 
775 

5095 
4200 
895 

 3980 3570 3260 2990 اروپای غربی 

 :اقیانوسیه/آسیا
 چین 
 زاپن

2750 
345 
810 

3185 
590 
830 

4290 
1180 
790 

5665 
1775 
850 

 3045 2320 1765 1595 دیگر کشورهای آسیا و اقیانوسیه 
 5060 4065 3315 2975 دیگر مناطق دنیا 

Anand Mehta: European Coating Journal, 2006 , 6,16-18 
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  حجم مواد اولیه مصرفی، تولید و مصرف رنگ و پوشش در ژاپن

 مواد اولیه 

          بــصورت 1980 مــصرفی در تولیــد رنــگ و پوشــش در ژاپــن تــا ســال حجــم مــواد اولیــه

 .  بوده است 5-9جدول 

 ) هزار تن متریک(مصرف مواد اولیه رنگ و پوشش در ژاپن  : 5-9جدول 

 1980 1978 1973 نوع 

 23 29 42 روغن ها 

 58 44 56 رزین های طبیعی 

 367 293 336 یک ترزینهای سینت

 465 386 366 پیگمنت ها

 688 587 640 حاللها 

 54 50 - آب 

 41 30 26 سایر مواد 

 1696 1422 1466 جمع 

 گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ
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 تولید 

 .  بوده است 5-10جدول  بصورت 1981 تا سال 1970تولید در ژاپن از سال 

 هزار تن متریک   1981 سال تولید رنگ و پوشش در ژاپن تاکل  : 5-10جدول 
 تولید  سال 
1970 1052 
1971 1100 
1972 1267 
1973 1454 
1974 1150 
1975 1142 
1976 1298 
1977 1342 
1978 1448 
1979 1598 
1980 1495 
1981 1540 
1982 - 
1983  

  گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ

 

 رشـد منفـی را تجربـه        2004 و   1999مانی پتروشیمی در بین سالهای      بازار رنگ های ساخت   

نموده است که البته با افزایش میزان سرمایه گذاری های ثابت و نیز باال رفـتن هزینـه هـای                    

 . خت و ساز روند رشد مثبت قابل پیش بینی استاس

 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٣٨

 

  تن متریکهزار: ارقام به تفکیک 1984 تولید رنگ و پوشش در ژاپن تا سال :5-11جدول 
 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1976 1974 نوع رنگ 
رنگهای 
 روغنی 

79 8/64 59 8/59 7/55 3/56 8/52 2/42 47 

الک 
 الکلها

61 1/64 2/60 7/67 55 54 6/49 1/48 46 

رنگهای 
 عایقی

5/22 5/24 1/26 2/28 2/26 5/28 7/26 8/30 35 

رزینهای 
 مصنوعی

         

 159 3/155 8/158 1/165 7/162 9/172 3/150 6/146 7/134 االکیده
آمینو 
 آلکید

6/94 9/108 5/116 4/124 7/117 116 4/114 4/114 115 

 43 9/42 6/41 1/43 3/42 1/44 1/41 2/37 1/33 وینیل 
 115 4/110 9/105 4/101 4/95 6/97 5/89 5/72 9/59 اکریلیک 
 78 6/77 6/75 3/74 8/65 4/54 2/55 5/49 9/37 اپوکسی

پلی 
 اورتان

5/30 3/31 3/42 6/48 4/47 6/54 5/55 6/58 60 

 26 8/24 24 8/23 1/22 6/23 4/22 9/17 2/12 استر پلی 
امولسیون 
 پایه آب

5/74 5/79 1/98 1/124 5/104 7/99 5/111 6/118 127 

پوششهای 
 پودری

- 9/3 7/6 2/7 2/8 2/8 5/8 5/10 13 

الستیکهای 
 یدنکلر

- 8/17 4/23 1/23 9/27 5/29 6/28 29 29 

سایر 
رزینهای 
 مصنوعی 

6/89 6/88 95 7/102 8/96 2/100 9/102 6/105 109 

 3 8/2 8/2 3 3/3 9/3 7/3 8/3 1/4 وارینشها
سایر 
 رنگها 

5/51 3/56 6/61 8/60 3/58 9/59 6/61 6/63 64 

 316 6/309 7/293 6/292 3/259 9/302 5/273 3/233 7/207 تینرها 
محصوالت 

 وابسته 
23 7/27 2/31 6/32 2/31 9/29 4/28 29 30 

 1655 8/1617 2/1574 7/1566 7/1501 1/1598 2/1448 3/1297 1/1150 کل تولید
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 مصرف 

 .  بصورت جدول زیر بوده است1983مصرف رنگ و پوشش در ژاپن تا سال 

 
 ) متریکهزار تن ( مصرف رنگ و پوشش در ژاپن : 5-12جدول 

 1983 1973 نوع 
 332 262 ساختمانی 

 331 264 ) اتوبوس و تراکتور(اتومبیل 
 127 130 دریایی

 123 111 سطوح فلزی
 97 113 سطوح چوبی 

 98 108 پل ها و کارهای مشابه 
 100 100 کارهای الکتریکی 

 84 95 ماشینی 
 53 48 محصوالت خانگی 

 22 21 راه آهن 
 166 172 سایر موارد 

 1533 1428 جمع 
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  صادرات در کشور چینولید، واردات و تسرمایه گذاری،

 به سـرعت  سرعت رشد سرمایه گذارهای خارجی در امر تولید پوشش ها و رنگ ها در چین                

بعالوه فن آوری پوشش هـای پیـشرفته، شـیوه عملکـرد و مفـاهیم نـوین                 . در حال رشد است   

حله اجرا درآمده، موجب گردیده که صنایع داخلی قوت گرفته و           بازاریابی که در چین به مر     

 .شکی نیست که این خود متاثر از سرمایه گذاریهای خارجی در این کشور پهناور است

 و بواسطه آنچه که در باال بدان اشاره شده، واردات محصوالت خـارجی همچنـان                21درقرن  

     ت داخلـی بـرای نیازهـای داخلـی تولیـد           عمـدتاً محـصوال   . خواهد ماند پابرجا و با ثبات باقی      

 تا انـدازه ای پیـشرفت     شده اند در ضمن، مفاهیم بازار و ساختار محصول نیز در امر صادرات              

 اما بیـشتر محـصوالت صـادراتی از کیفیـت     دارنداغلب اقالم وارداتی کیفیت باال . کرده است 

 برابـر  89/1 واردات حـدود     جالب است بدانید که حجـم     . متوسط تا رو به پایین برخوردارند     

 برابـر گرانتـر از      75/1حجم صادرات اسـت و ایـن در حالیـست کـه محـصوالت وارداتـی                 

  برابـر صـادرات اسـت بـا وجـود          25/3صادراتی ها هستند برطبق همین آمار ارزش واردات         

 چشم انداز موفقی برای صادرات پوشش ها در چین پـیش روسـت ولـی بـسیار حیـاتی                    اینکه

 و به رونق صنعت رنگ و پوشـش هـا           های پوشش های داخلی ارتقاء یابند     دارداست که استان  

 .کمک کننددر این کشور 

 :برترین شرکت های رنگ و رزین در جهان

بزرگترین سرمایه گذاران صنایع رنگ و پوشـش هـای کـشور چـین شـرکای خـارجی آنهـا               

 با  یپونوای رنگ ن  سازندگان و تولید کنندگان رنگ ها و پوشش های سنگاپور تحت ل           . هستند
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 هزارتن در سال که جزء بزرگترین تولید کنندگان رنگ در چـین بـه               200میزان تولید کلی    

 :شمار می روند عبارتند از

CO,ltd, Nippon Paint (lang fung), Nippon paint (china), CO, ltd Nippon fashili 

CO, Ltd, Nippon paint (Guangdong) coating suzhou    
 شـرکت برتـر   15 ملحق شدند و اکنون ایـن شـرکت در زمـره    ICI Duluxکت به  شرود

 تا  Guangdongرنگ نیپون ظرفیت خود را در ایالت        . صنایع رنگ و پوشش در جهان است      

فزونی سرمایه گذاری های خارجی در چین، شرکت هـای       .  هزارتن در سال افزایش داد     500

 مرحلـه شرکتهای بین المللی پیـشرو      . ترنگ و پوشش داخلی آن کشور را متعجب کرده اس         

 .جدیدی از رقابت ها را در بازارهای چین آغاز نموده اند

 شـروع بـه رشـد در بازارهـای چـین      کت های بین المللی رنگ و پوشش در سالهای اخیر شر   

 . چرا که به جای واردات کاال، بر محلی کردن محصول همت گماشته اند،نموده اند
 

 : کشور چین دروشبررسی قیمت جهانی و فر

، 2004 تولید کننده رنگ نشان می دهد کـه فـروش در سـال               1200آمار مربوط به بیش از      

 8بود که نسبت بـه سـال قبـل          )  معادل یک دهم یورو است     RMBیک   (RMB بیلیون   54

در قرن حاضر این اولین بار بود که صنایع رنگ و پوشش ها متحمل              . درصد افت داشته است   

 .ندچنین کاهش سود شد

 درصـدی را در     2/11، تولید کنندگان پوشش ها رشد       2001خوب است بدانید که در سال       

 . تجربه نمودند2000 درصدی را نسبت به سال 15فروش و افزایش سود 

 درصد بود در سال     8/31 درصد و افزایش سود      4/17 رشد در میزان فروش      2002در سال   

 .صد سال قبل باال رفت در8/21و سود تا .  درصد رسید26 فروش به 2003
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 علیـرغم افـزایش     2004بسیار عجیب است که صنایع رنگ و پوشش ها در چین طـی سـال                

 با کاهش در میزان سود روبرو بوده و البته این ناشی از تاثیر مـستقیم افـزایش                  ،میزان فروش 

 قیمـت    خود به باالرفتن   نوبۀحیرت انگیز بهای نفت خام در بازارهای بین المللی بود و این به              

 .مواد خام اولیه منجر گردید

در حال حاضر، اغلب تولید کنندگان رنگهای داخلی در کشور چـین محـصوالت خـود را بـه                   

 بدین لحاظ سـوددهی بـسیار پـایین اسـت           ،قیمت های متوسط یا رو به پایین عرضه می کنند         

ی دیگـر نیـز     نتیجتاً برخی از تولید کنندگان مجبور شدند تولید خود را متوقف کنند و گروهـ              

 .برای باقی ماندن در عرصه رقابت سخت تالش می کنند

 میزان تولید و درصد پوشش های اصلی مـورد مـصرف در کـشور چـین بـرای                   5-13جدول  

 . را نشان می دهد2020 و نیز پیش بینی بازار در سال 2004 تا 2002سالهای 
 

  کشور چین میزان تولید و درصد پوشش های اصلی مورد مصرف در: 5-13جدول 

2002 2003 2004 2020 
 تولید حدود

 )میلیون تن(

 سهم

 )درصد(

 تولید

 )میلیون تن(

 سهم

 )درصد(

 تولید

 )میلیون تن(

 سهم

 )درصد(

 تولید

 )میلیون تن(

 سهم

 )درصد(

 50 3 70/49 80/1 7/48 5/1 2/45 1 پوششهای ساختمانی

 5 3/0 3/6 23/0 2/6 29/0 3/6 14/0 پوششهای خودرو

 7/16 1 6/14 53/0 6/14 45/0 3/11 25/0 های حفاظتیپوشش

 3/8 50/0 3/13 48/0 8/13 425/0 6/18 41/0 پوششهای مبلمان

 5/2 15/0 2/2 08/0 6/2 08/0 3 066/0 پوششهای سیم وکابل

 3/8 5/0 11 4/0 11 34/0 2/12 27/0 پوششهای پودری
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 2/9 55/0 9/2 1/0 1/3 085/0 4/3 074/0 دیگر انواع پوششها

 100 6 100 62/3 100 08/3 100 21/2 کل

Paint and Coating Industry Annual Industry Report 2004, 

 

 : در ایاالت متحدهپوشش های اکریلیک 

 و پـیش بینـی آن   1986مصرف رزین های پوشش اکریلیک در ایاالت متحـده تـا سـال     

 . زیر می باشدجدول  بصورت 1991برای سال 

 

 ) میلیون پوند(مصرف رزینهای پوششی اکریلیک در ایاالت متحده  : 6-1جدول 

 1991 1986 1983 1979 1976 پوششهای معماری
 179 161 139 151 163 پوششهای خارجی 

 94 85 73 79 69 پوشش های داخلی 
Product Finishes (OEM)      

 112 106 75 85 82 لعابی ها 
 9 12 24 33 29 الک ها 

Water Borne  35 45 44 48 52 
 1 1 2 2 1 سایرین

      :پوشش های مخصوص
 31 30 31 36 33 الک ها 

Water Borne  2 3 4 5 5 
 1 1 1 1 1 لعابی ها 
 484 449 393 435 388 جمع کل 

 گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ
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 ) هزار تن متریک(متحده مصرف رزینهای پوششی اکریلیک در ایاالت : 2-6

 1976 1979 1983 1986 1991 
      پوششهای معماری

 81 73 63 68 62 پوششهای خارجی 
 43 39 33 36 31 پوشش های داخلی 

Product Finishes OEM      
 51 48 34 39 73 لعابی ها رنگهای 

 4 5 11 15 13 الک ها 
Water Born  16 20 20 22 24 

 - - 1 1 1 سایرین
      :ویژهپوشش های 

 14 14 14 16 15 الک ها 
Water Born  1 1 2 2 2 

 - - - 1 1 لعابی ها 
 219 203 178 197 177 جمع کل 

  گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ

 رشـدی در    1986 تـا  1983مصرف پوششهای سطحی اکریلیک در ایـاالت متحـده از سـال             

د در سال داشته است کـه بیـشترین آن ناشـی از افـزایش تقاضـا در بـازار                 درص 5/4حدود  

 . ساختمانی و بواسطه افزایش کارهای ساختمانی می باشد

مصرف اکریلیک های برپایه حالل برای اتومبیل ها نیز در طـول ایـن مـدت افـزایش داشـته                    

 . است
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فـزایش داشـته     درصـد ا   5/1  در حـدود      1991 تا سـال     1986مصرف اکریلیک ها از سال      

 . است

 

 

 :تولید پوشش های سطحی اکریلیک در ایاالت متحده

 نـشان  1986 تا سـال  1973جدول زیر تولید این نوع پوشش ها را در ایاالت متحده از سال            

 : می دهد 

 ) میلیون گالن( تولید پوشش های اکریلیک در ایاالت متحده  :6-3جدول 

 جمع  ینسایر لعابی ها  الک ها  برپایه آب سال 
1973 115 28 31 1 175 
1974 123 27 35 1 185 
1975 110 28 29 1 168 
1976 127 29 33 1 190 
1977 130 30 34 1 195 
1978 138 31 35 1 205 
1979 142 36 34 1 213 
1980 133 34 32 1 199 
1981 130 32 31 1 193 
1982 123 28 27 1 179 
1983 131 30 30 1 192 
1984 139 28 36 1 204 
1985 144 27 39 1 211 
1986 152 23 44 1 220 

  گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ

  : تولید پوشش های سطحی آکریلیک در اروپای غربی 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٤٦

 میلیون تن متریک پوشش های سـطحی اکریلیـک در اروپـای       1/1 در حدود    1986در سال   

 درصـد آنـرا   93 تقریبـاً  (Water Borne)ای برپایـه آب   که سیـستم هـ  شدهغربی تولید 

 درصد کل تولید فوق مربوط به رنگهای لعابی برپایه حـالل و الک هـای                7تشکیل می دهد و     

اغلـب  .  هزار تن متریـک بـوده اسـت          195 تا   175مصرف نیز در حدود     . تولیدی می باشد    

 . پوشش های آبی در کارهای معماری و ساختمانی بوده است

گهای رویه اتومبیل که ابتدا در اروپا الکیدهای برپایه حالل بودند در حال حاضر براسـاس                رن

 -اکریلیک های برپایه حالل می باشند، اکریلیک های برپایه حالل همچنین در صنایع چـوب              

 . لوازم خانگی فلزی، ظروف و غیره بکار می روند

 درصـد در    2دی در حدود     رش 1991 سال   درمصرف پوشش های سطحی اکریلیک در اروپا        

 . استسال داشته 

 : ژاپن تولید پوشش های سطحی آکریلیک در 

مـصرف  و  هزار تن متریک   324 در ژاپن    1986تولید پوشش های سطحی اکریلیک در سال        

 تـا  1983رشد تولید این نـوع پوشـش هـا از سـال          .  هزار تن متریک بوده است       108تقریباً  

  . درصد بوده است3 تقریباً 1986

    اکریلیک های بر پایه آب دو سوم از کـل مقـدار فـوق را تـشکیل داده انـد و مـابقی شـامل                         

اکریلیـک هـای برپایـه آب در پوشـش هـای      . لعابی ها و وارینش های برپایه حالل بوده انـد        

 . ساختمانی تحت نام تجاری و صنعتی مصرف گردیده اند
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  : ان در سه ناحیه بزرگ جهرزین های پوششی آلکید
 1983مصرف جهانی رزین های پوششی آلکیـد در سـه ناحیـه بـزرگ جهـان در سـال                    

 .  بوده است6-4جدول بصورت 
 

 ) هزار تن متریک(  مصرف جهانی پوششی آلکید  :6-4جدول 

 پوشش های آلکید  رزینهای پوششی آلکید  
 1050 295 ایاالت متحده 
 1100 365 اروپای غربی 

 555 150 ژاپن 
 2708 810 جمع 

 

 ایاالت متحده 

 میلیون گالن پوشش های سطحی آلکیـد در ایـاالت متحـده تولیـد     230،  1983در سال   

 . جدول زیر عرضه و تقاضای این نوع پوشش ها را در این ناحیه نشان میدهدگشته که 

 )میلیون گالن( عرضه و تقاضای پوشش های سطحی آلکید در ایاالت متحده :6-5جدول 

 حده ایاالت مت
 230 تولید 

 225 مصرف 

 

 ) هزار تن متریک( مصرف رزینهای پوششی آلکید در ایاالت متحده  : 6-6جدول 

 1983 1988 
 107 111 پوشش های معماری 
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OEM  116 109 
 61 59 پوشش های ویژه 

 277 286 جمع 

 

 غربیاروپای 

براسـاس  ( کیـد    هـزارتن متریـک رزیـن هـای پوشـشی آل           365، تقریبـاً    1983در سال   

 میلیون متریـک    1/1 سال در حدود     ان در هم  در اروپای غربی مصرف شده که     ) جامدات

 . شده بودتن پوشش های آلکیدی تولید 

 ژاپن 

 هزار تن متریک پوشش های سطحی آلکید در ژاپـن تولیـد             556، تقریباً   1983در سال   

 . ه است  بود1978 درصد از سال 1 است که نشان دهنده رشدی در حدود شده

 ) هزار تن متریک (1983تولید و مصرف پوشش های سطحی آلکیدی در ژاپن در سال   - 6-7جدول 

 556 تولید 

 542 مصرف 

  

  :  در ایاالت متحده رزین های پوششی سلولزی

 ایاالت متحده 

 17 و   16تولید و مصرف پوشش های سطحی یاالک های سلولزی بصورت جداول شماره             

 درصد از رزین هـای سـلولزی مـصرفی را در ایـن نـوع                75و سلولز تقریباً    نیتر. می باشد 

 8 درصـد و اتیـل سـلولز         15پوشش ها تشکیل می دهد، و استات بوتیرات سلولز تقریبـاً            



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٤٩

درصد و سایر استرهای سلولز مانند استات سلولز و غیره نیز در حـداقل مقـدار مـصرف                  

 . شده اند

 

 

 

 ) هزار تن متریک(ی در ایاالت متحده  مصرف پوشش های سلولز: 6-8جدول 

 مقدار  نوع مصرف 
  4/13 لوازم چوبی خانگی 

  9/0 اتومبیل 
  6/1 کارهای فلزی 

OEM  9/0  
  2/3 کاغذ فیلم و غیره 

 4/1 سایر کارهای چوبی غیرخانگی 
  8/1 پالستیک ها 
  9/0 سایر کارها 

  1/24 جمع 

 

 ) هزار تن متریک( ت متحده مصرف پوشش های سلولزی در ایاال

 جمع کل  سایر سلولزها  نیترو سلولز  سال 
1973  9/20  8/6 7/27  
1976 1/19 3/6 4/25 
1979 3/21 4/6 7/27 
1985 5/19 5/4 24 
1990 6/18 5/4 1/23 
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 ٥٠

 

 

 

 

 

 ) میلیون پوند( مصرف رزین های پوششی سلولزی در ایاالت متحده :6-9جداول 

 جمع کل  سایر سلولزها  سلولز نیترو  سال 
1967 36 12 48 
1973 46 15 61 
1974 43 13 56 
1975 40 13 53 
1976 42 14 56 
1977 44 15 59 
1978 46 15 61 
1979 47 14 61 
1980 43 13 56 
1982 37 10 47 
1983 40 11 51 
1984 42 11 53 
1985 43 10 53 

 

 

  : اروپای غربیدر تولید و مصرف پوشش های سلولزی 

 هزار تن متریـک و مـصرف پوشـش هـای            208 تقریباً   1985پای غربی در سال     وتولید در ار  

 بطور  1990سال  در  .  هزار تن متریک یعنی به اندازه تولید بوده است         208سلولزی در سطح    



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٥١

 درصد درمصرف پوشش های سطحی سلولزی در اروپای غربـی کـاهش وجـود               3-5سالیانه  

 . این بخاطر مصرف زیاد پلی اورتانها در موارد مشابه می باشدداشته باشد و 

 

 

 

 

  : ژاپنتولید و مصرف پوشش های سطحی سلولزی در 

 هـزار تـن متریـک و        108 تقریباً   1985تولید پوشش های سطحی سلولزی در ژاپن در سال          

 مـصرف رزیـن هـای سـلولزی در          1990 سال   در.  هزار تن متریک بوده است     5/12مصرف  

بنـابراین تقاضـا در سـال       . اسـت  درصد در سال کاهش داشته       1 تا   5/0 های سطحی    پوشش

 . بوده است 1985 برای این نوع پوشش ها پائین تر از سطح سال 1990

 : در ایاالت متحده رزینهای پوششی اپوکسی 

 ایاالت متحده 

 1986وضعیت عرضه و تقاضای رزین هـای پوشـشی اپوکـسی در ایـاالت متحـده در سـال                    

 :  زیر بوده است جدولصورتب

 

  عرضه و تقاضای رزینهای اپوکسی  :6-10جدول 

  هزار تن متریک-مقدار 
 76 تولید
 55 مصرف

  



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 

 )میلیون پاوند( مصرف رزین های پوششی اپوکسی  :6-11جدول 

 1986 1991 
Product Finishes   

 5/32 4/29 ظروف 
  3/30 1/28 اتومبیل 

 9/4 3/4 لوله 
 9/9 8 سایر وسائل حمل و نقل 

 9 4/7 دستگاه ها و ماشین آالت 
 4/2  9/1 وسائل برقی 

 6/36 4/32  سایرین 
 6/54 3/48  پوشش های ویژه

  4/3  3/3 پوشش های معماری 
 2/180 1/160  لجمع ک

  گزارش تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مأخذ

 : اروپای غربی اپوکسی در تولید و مصرف پوشش های سطحی

 هزار تن متریک پوشش های سـطحی اپوکـسی در سـال             240 تا   220دراروپای غربی تقریباً    

 .  هزار تن بوده است75 تا 70 و مصرف در این سال شده تولید  1986

 .  نشان میدهد 1991 تا 1986 جدول زیر مصرف رزین های پوششی اپوکسی را در سال 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات
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 ) هزار تن متریک(ن های اپوکسی دراروپای غربی  مصرف رزی :6-12جدول 

 1986 1991 
  23  5/21 رنگهای دریایی و تعمیرات

 30 5/20 پودر 
 17 5/15 کانتینر 
 15 13 اتومبیل 

 4 5/4 صنایع عمومی 
 89 5/74 جمع کل 

 

 :ژاپن مصرف پوشش های اپوکسی در 

 بوده است که     هزار تن متریک   43،  1986کل مصرف پوشش های اپوکسی در ژاپن در سال          

 دو درصد کاهش نشان میدهد که این کاهش در رابطه بـا سـازندگان               1985نسبت به سال    

 .  به صورت جدول زیر می باشد1991اتومبیل می باشد و صنعت اتومبیل در ژاپن تا سال 

 ) هزار تن متریک( مصرف رزین های پوششی اپوکسی در ژاپن  :6-13جدول 

 1986 1991 
 4/11 12 تومبیل ا

  7/12 5/11 صنایع عمومی 
 6/11  5/9 ظروف 

  2/6  5/6 رنگهای دریایی 
  1/4 5/3 پودر 

 46 43 جمع کل 

   

 در جهان پوشش های سطحی اورتان مصرف 

 ) هزار تن متر (1985مصرف پوششهای سطحی اورتان در جهان در سال :6-14جدول 

 مقدار  ناحیه 
 57 ایاالت متحده 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٥٤

  68 اروپای غربی 
  27 ژاپن 
 152 جمع 

 

 که در این حالت مصرف در       فت درصد کاهش یا   4/4 به   6/4 رشد جهانی از     1990سال  در  

 هـزار تـن     85 هزار تن متریک رسید که اروپـا بـا رقـم             189سال مذکور در جهان به سطح       

 . مصرف عمده ترین مصرف کننده و ژاپن سومین مصرف کننده خواهد بود

 عمده این نوع پوشش ها در پوشش های مورد نیاز برای مقاومت زیاد در مقابل مـواد                  مصرف

 . خورنده، رنگ کاری اتومبیل و پوشش های ضد آب می باشد

  :  در ایاالت متحده رزین های پوششی وینیلی

 

 ) هزار تن متریک(رزینهای وینیلی مصرفی در پوشش های سطحی در ایاالت متحده :6-15جدول 

 1986 1991 
 163 146 پوششهای معماری 

OEM  35 36 
 15 14 پوششهای ویژه 

 214 195 جمع 

 

 : اروپای غربیتولید و مصرف رزین های وینیلی در 

 هزار تن متریک رزین هـای وینیلـی در اروپـای غربـی مـصرف                230، تقریباً   1986در سال   

ای سطحی این نوع رزینهـا       میلیون تن تولید پوششه    1/1گردیده که در همین سال در حدود        

 . در این منطقه بوده است



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٥٥

 درصد در سال افـزایش      5/2 تقاضا برای پوشش های سطحی وینیلی با مقدار          1991در سال   

 . رسید هزار تن 255 سال  به  این بطوری که درفتیا

 

 

 

  : ژاپنتولید پوشش های سطحی وینیلی در 

         هــزار تــن 85 تــا 75لــی در تولیــد  هــزار تــن رزیــن هــای وینی19 تقریبــاً 1986در ســال 

   بـا رونـد    1991تولید پوشش های سطحی وینیلی سـال        . پوشش های سطحی مصرف گردید    

رسیده  هزار تن 22 به سطح  1991د بطوریکه تولید در سال      ی درصد اضافه گرد   5/2سالیانه  

  .است

 

 

 : منابع و مأخذ
 

 صنعت رنگ و رزین بر ی نگرش-موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی -1

  اداره کل آمار و اطالع رسانی وزارت صنایع و معادن،  -2

 )سایت اینترنتی انجمن(انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین  -3

 )سایت اینترنتی انجمن(تعاونی تولید کنندگان رنگ و رزین  -4

 رزین ملی صنایع پتروشیمی کتابخانه شرکت  -5

 دفتر آمار و خدمات -انی خارجی سالنامه آمار بازرگ-گمرک جمهوری اسالمی ایران -6

 ماشینی 



 ١٣٨٥ بهمن ماه  دفتر بررسی بازارکاال و خدمات

 ٥٦

 COMTRADEسایت اینترنتی  -7

  مجالت صنعت رنگ و رزین -8
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