
شرکت تولید رنگ کیمیای قم

رنگهای نانو و تینر،انواع رنگ ، رزین: تولید کننده





: محصوالت

د زنگ ، پوشش های نانو رنگهای صنعتی، ساختمانی، روغنی، پالستیک، دریایی، ترافیکی، سوله، ض

اختیاردرباسپسوگردیدآغازساختمانیرنگهایتولیدبا1360سالازشرکتفعالیتآغاز:فعالیتتاریخچه•

کهایونهگبهافزودنیزآنتنوعبرخودمحصوالتکیفیسطحبردنباالضمنعلمیکامالومجربکادریگرفتن

.باشدمیبسیارباالکیفیتباکشورفعلیصنایعنیازموردسطحهایدهندهپوششاکثرتولیدبهقادراکنون

استیدیتولواحدقلبآزمایشگاهاینکهبهاعتمادو(کاالستمرغوبیتمبلغبهترین)شعارباقمکیمیایشرکت•

.استقائلایویژهاهمیتکیفیتبرای



:بیوگرافی موسسان 

آلمان به کار تدریس مشغول گردیدند ( یوهانس گوتنبرگ)تحصیالت خود را در کشور آلمان طی کرده و در دانشگاه بیگدلی آقای دکتر ابراهیم 

نیز 1371هندسی پلیمر ماساچوست آمریکا سپری کرده و در سال همچنین فرصتهای مطالعاتی خود را به مدت دو سال در دانشکده علوم و م

ه نصیرپس از بازگشت به ایران، استاد تمام وقت دانشگاه های خوارزمی،  خواج.  در دانشگاه آستین تگزاس مشغول ادامه مطالعات میگردند

ایران و همچنین هسته خودکفایی رنگ و رزین آمریکا، -آلمانانجمن شیمیدانان الدین طوسی و واحد دانشگاه صنعتی آزاد بوده همچنین عضو 

درعملکرد خود ایجاد کرده و به ایشان در تمام دوران فعالیت دانشگاه همیشه پلی بین دانشگاه و صنعت . هستنددر انجمن مدیران صنایع ایران 

علم و دانش روز می باشد  از جمله اینکه یکی از اهداف واالی دکتر بیگدلی تولید و صنعتی کردن واحد بر مبنای .  مرحله  اجرا  در آورده اند

فرهنگ رنگ، شیمی رنگ و اصول " اب با عناوین مورد مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی و نیز نشر سه جلد کت14ایشان دارای 

. دارندبه عهده می باشند و مدیریت شرکت تولیدی کیمیای قم را " صنایع شیمیایی 

خانم مهندس پروین قدس همچنین به عنوان مدیرعامل شرکت کیمیای قم فعالیت دارند 

و سالها سابقه تدریس و عضو هیئت علمی و مدیریتی تعاونی تولید کنندگان رنگ و 

.رزین  تهران را دارا می باشند

.کسب عنوان بانوی کارآفرین نمونه در بخش صنعت نیز از افتخارات ایشان می باشد



: افتخارات و توانمندی ها

1390کسب عنوان نمونه در زمینه تولید استاندارد و با کیفیت سال ( 1

1385کسب عنوان پیشکسوت نمونه صنعتی استان قم در سال ( 2

کسب عنوان کار آفرین برتر صنعت و معدن( 3

کسب عناوین مختلف از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران( 4

زمینه تولید استاندارد و باکیفیتتشکر و قدردانی تعاونی رنگ و محصوالت وابسته از شرکت کیمیای قم در ( 5



:تنوع محصوالت تولیدی شرکت کیمیای قم

:انواع رنگهای ساختمانی 

آستری ، استخری ، سفال ، سوله، انواع تینر روغنی ، پالستیک ، نیم پالستیک ، مادررنگ ها ، آکریلیک ، ضد زنگ ، 

زیرکار ، روغن جالی آلکیدی، رنگ نقره ای

انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی محتوی مواد افزودنی نانو

انواع رزین 

رنگ ترافیک

نانو ضد زنگ

رنگهای اپوکسی



رزینهای آلکیدی

در میان انواع رزینهای صنعتی ( آلکید رزینها)در صنایع رنگسازی 

متنوع و فراوان موجود در جهان از مهم ترین و پرمصرف ترین آنها 

می باشند که به دو صورت روش مستقیم از اسید چرب و روش 

.آلکالیزاسیون تهیه می شوند

انواع رزینهای آلکیدی

درصد روغن 47الی 25که دارای : رزینهای آلکیدی کوتاه روغن 

.است

.درصد روغن است56الی 47که دارای : متوسط روغنآلکید رزین 

.الی بیشتر درصد روغن است56که دارای : بلند روغنآلکید رزین 

رزین آلکید بلند روغن از موادی که در ذیل نام برده می شود طی 

واکنش  پلیمریزاسیون تراکمی تهیه می گردد



کاربردهای چند منظوره نانو پوشش ها  

.  بهبود تکنولوژی های موجود میشوندنانو پوشش ها به طور وسیعی در صنایع مختلف استفاده میشوند  و باعث 

راهم میکنند در عین حال در بلند مدتاستفاده از نانو پوشش ها مزیت های عملکردی نسبت به پوشش های سنتی ف

به همراه پوششها (  نانومتر200تا 10) نانو ذرات یا مواد نانو مقیاس  .  و میان مدت مقرون به صرفه نیز هستند

همچنین عملکردهای چند گانه را در. بر روی سطوح اعمال میشوند و خواص سایشی و سختی آن را بهبود میبخشند

.مانند چسبندگی سطحی زیرالیه، مقاومت به خوردگی و فعالیت عملکرد سطح.  یک پوشش  فراهم میکنند

:برخی خواص چندگانه نانو پوشش ها

 طول عمر طوالنی تر

 مقاومت به کشش و چسبندگی بهتر

 دفع آب و بخار

 برابر3سختی 

 زیستسازگار با محیط 

 افزایش براقیت سطح 

 محافظت از خوردگی در محیط های خشن 

 بهبود خواص مکانیکی و شیمیایی 

 مقرون به صرفه

شفافیت ومقاومت در : ) عملکرد بهتر نسبت به پوشش های معمولی  شامل

(مقاومت در برابر طیف های ماوراء بنفش و مادون قرمز-برابر خوردگی 



فتوکاتالیست ها

در واکنش دخالت داشته زایش میدهد بدون اینکهکاتالیست ماده ای است که اگر به واکنش افزوده شود سرعت واکنش را اف

.باشد یا تغییر شیمیایی دهد و در حضور نور فعال میشود

فتوکاتالیست چیست؟

خالی از ( حفره الکترونی)یک جفت الکترون فتوکاتالیست معموال اکسیدهای جامد نیمه رسانا هستند که با جذب فتون

.با مولکولهای موجود در سطح ذرات واکنش می دهد( اوربیتال خالی) الکترون میشود و این حفره 

نور خورشید یا فلورسانس به آنها برخورد میکند فتوکاتالیست ها مواد نانو ذرات پاک کننده محیطی هستند که هنگامی که

ه ماوراء بنفش مقاومت خوبی از خود نشان روی سطح، آلودگی را برمیدارد و بوها را از بین میبرد و در معرض اشع

. میدهد

تصفیه آب و ضد ماوراء بنفش–ضد باکتری –خودتمیزشوندگی : خواص فتوکاتالیست ها



نمونه هایی از کاربرد نانو ذرات

با افزایش خاصیت انسدادی و مقاومت خواص ضد خوردگی در پوشش های اپوکسی نانوذرات بهبود قابل توجه ای در 

ن جهت که میتواند پوشش های هوشمند خود ترمیم شونده برای محافظت از خوردگی فلزات از آ. به وجود می آورندآنی 

ری کنند توجه بسیاری را به خود جلب کرده آزاد کردن عامل های فعال زا از انتشار ترک در پوشش محافظ شان جلوگیبا 

...  راه آهن و خطوط ریل وربین های بادی و است اثر اصلی در بازار در پوشش های خط لوله نفت و گاز و پوشش های ت

.می باشد

ه از انجایی ک(( شوندهپوشش های نانو دی اکسید تیتانیوم خود تمیز ( )) فتوکاتالیستی) نانو پوشش های خود تمیز شونده 

با  مزیت کاهش در نگهداری ساختمان خصوصا برای آسمان خراش ها  ، میدهندرا کاهش سطوح نیاز ما برای تمیز کاری 

ای در پوشش های خود بازتاب استفاده شده اند و به عنوان یک کاتالیست برنانوذرات  . تعمیرات و نگهداری کاربرد دارند

.  میبرند تا خاصیت ضد بازتاب مطلوب شوددفع غبار روی سطح عمل میکند و ضریب شکست پوشش را تا حد دلخواه باال

.  پوشش های نانوذرات  کاربرد گسترده ای در صنعت ساختمان دارند



گرافن اکسید چیست؟

روژن در اکسیژن و هید–که قبال اکسید گرافیتی نامیده میشود ترکیبی از کربن ( GRAPHITE OXIDE) اکسید گرافیت 

.حاصل میشودنسبت های متغیر است که توسط پردازش گرافیت با اکسید کننده های قوی 

که ساختار الیه گرافیت را حفظ می کند اما ( C:O ( )1 ،2 ،9 ،2)  محصول اکسید جامد زرد رنگ است که با نسبت 

.دروش گرافن به شکل گرافیتی به نام گرافن اکسید شناخته میشو.  فاصله های بسیار بزرگ و نامنظم دارد

.شودنازک و مواد کامپوزیتی استفاده میکاربرد اکسید گرافن برای تهیه مواد کاغذی شبیه به غشاها، فیلم های

ا رسیدن حضور این نانو صفحات موجب میشود ت.  از نانو صفحات گرافن به عنوان ماده افزودنی استفاده شده است( 1

.  رطوبت و اکسیژن به سطح رنگ شده بسیار به تاخیر بیافتد

ا به میزان ل ، چسبندگی رنگ به زیر الیه رنانو صفحات گرافن اکسید به دلیل دارا بودن گروه های عاملی هیدروکسی( 2

.قابل توجهی افزایش میدهد



خوردگی فلزات و اثرات آن بر زندگی

.زیادی را به بار می آوردشک خوردگی فلزات یکی از بزرگترین مشکالت دنیای امروز است که خساراتبدون 

الی 51که در حدود ملی استناخالص درصد تولید 4تا 2حدود مطالعات و بررسی ها نشان داده که هزینه ها و خسارات ناشی از خوردگی

.درصد آن ممکن است با اعمال روش های مناسب کاهش داده شود21

. شودمی خوردگی به ایران میلیون دالر صرف واردات مواد ضد4ارائه شده در کنگره ملی خوردگی ایران ساالنه بر اساس آمار تخمینی

. استبودهسالبرابر سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت در همان 63ناشی از خوردگی حدود فقط در سال های اخیر هزینه مستقیمکه 

چهار صد میلیون دالر میالدی ضرر و زیان کمپانی شل2011فقط در سال ،و زیان خوردگی به حدی باالست که بر اساس گزارشاتضرر 

.خالص خود می دانددرصد کل ارزش دارایی3بوده و کمپانی نفت انگلیس نیز، خوردگی را مسئول به هدر رفتن 



:نانو پوشش های ضد خوردگی

ی د پوشش های ضد خوردگی بر روی الیه هایک نیاز بازار کاهش استفاده  از مواد سمی و پرخطر و افزایش عمر مفی

رومات سیستم های دارای کدر گذشته موثرترین پوشش ضدخوردگی برای محافظت از فلزات استفاده از . فوالدی است

شرکتها به دنبال توسعه  پوشش های ضد بوده است که این محصول سمی و سرطان زا شناخته شده است  و امروزه

.فلزات هستندخوردگی سبز و دوست دار محیط زیست با ماندگاری باال برای محافظت از 

محل خوردگی مقابله کرده و از برهمکنش گونه های خورنده مانند PHدر این پوشش های هوشمند میتوانند با تغییرات 

ه مشکالت خوردگی فلزات یک فرایند مخرب است که منجر ب. آب ، یون های کلر و یا اکسیژن با سطح فلز جلوگیری کنند

ذرات مهندسی شده حاملهای بنابراین نانو. بزرگی در اقتصاد، مخصوصا در صنایع هوافضا، خودرو و پتروشیمی میشود

ی سیار مناسبنانو پوشش ها مقاومت شیمیایی و سایشی به همراه چسبندگی ب. مناسبی برای بازدارندگی از خوردگی هستند

.از خود نشان می دهند

:سهم بازار

که با تقاضای بیشتر برای انرژی و استخراج.  میلیارد دالر است12سهم بازار برای پوشش های ضد خوردگی بیش از 

.درصد تخمین زده شده است4/5منابع، رشد بازار ساالنه حدود 



تولید ضد زنگ همراه با افزودنی نانویی توانسته اند محصولی منحصر بهبا شناسایی نیاز بازار و ( شرکت کیمیای قم)پژوهشگران 

.درصد افزایش می دهد50ا در برابر خوردگی تا فرد با خواص ضد خوردگی باال تولید و عرضه کنند که مقاومت سازه ها ر

قابل انتظار موفق به دریافت نتایج ح مختلف فلزات و این محصول پس از ماه ها آزمایش و انجام آزمون های مختلف بر روی سطو

.شده است( اپوکسیپایه آلکیدی و پایه رنگهای )تأییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای 

ی اسالمی ایران در دو پروژه پوشش تانکرهای حمل همچنین این محصول  با همکاری شرکت نانو صنعت معین در راه آهن جمهور

.تکننده مازوت و تراورس های آهن مورد آزمایش و استفاده قرار گرفته اس



(نانو ضد زنگ کیمیای قم ) مزیت نانو پوشش 

برابر3افزایش عمر پوشش رنگ تا 1-

%50افزایش طول عمر سطح رنگ شده تا -2

UVمقاومت باال در برابر اثرات خوردگی و -3

افزایش حفاظت باالی سطوح و سازگار با محیط زیست-4

اقتصادی و مقرون به صرفه-5

:موارد استفاده 

و فلزات آهنی تمام سطوح محافظت -1

های صنعتی و مسکونی ساختمان -2

و سازه های فلزیتاسیسات -3

خانگی، اداری و صنعتیلوازم -4



زوده شده به که شیب میزان خوردگی در حضور نانوذرات افنتایج امپدانس الکتروسکوپی یا طیف سنجی امپدانس به خوبی نشان میدهد

همین دلیل شت زمان به خوبی اثر خود را نشان داده است بهضد خوردگی صنایع کیمیای قم به شدت کاهش یافته است و این روند با گذ

خوردگی قابل توجه از کاهش که نشان کاهشکلراید نتایج بسیار خوبی را نشان میدهدروز غوطه وری در محلول سدیم 21بعد از 

.استTIO2/PPYزنگ تولیدی این کارخانه در حضور افزودنی نانو پوشش ضد











:شرکتارتباط راه های 

025-36647462: فاکس025-36647492: تلفن10قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر : کارخانه

1، واحد 20خیابان اختیاریه جنوبی، کوچه شهید حسین خداجو، پالک تهران، : دفتر مرکزی 

021-22547764:فاکس021-22548642:تلفن1958645563: کد پستی

:شبکه های اجتماعی 

www.kimiaqompaint.com: سایت

kimia.co@yahoo.com: ایمیل

kimiaqompaint@: تلگرام

http://www.kimiaqompaint.co/




نمونه محصوالت کیمیای قم








