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رنگ های پودری الکترواستاتیک   1

پوشش های پودری ، به گروهی از پوشش ها گفته 
شود که به صورت پودر خشک برروی سطوح می 

شده و سپس در معرض حرارت ذوب شده اعمال 
تبدیل به یک پوشش یکنواخت بر روی سطوح و 

. میگردد



اجزای تشکیل دهنده پوششهای پودری  2

( RESINS  ) _رزین ها

(  HARDENER) _ عامل پخت

( FILLER  ) _ پرکننده ها

( PIGMENTS ) _ رنگدانه ها

( ADDITIVES ) _ افزودنی ها
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فرایند تولید  3

:باشدمیزیرمراحلشاملپودریرنگتولیدفرآیند

اولیهموادتوزین_

(میکسردستگاهتوسط)اولیهموادخشکاختالط_

(اکسترودردستگاهتوسط)اولیهموادمذاباختالط_

(گرانولتهیه)اکسترودرازخروجیموادکردنخردوخنک_

کردنپودروآسیاب_



طرح شماتیک خط تولید 4



میکسر 5

هدف از پیش اختالط تهیه  مخلوط 
هموژن از مواد اولیه قبل از اکسترودر 

اختالط کامل نقش بسیار مهمی در . است 
کیفیت محصول نهایی خواهد داشت



اکسترودر  6

–مواد افزودنی–در عملیات اکستروژن ، پیگمنت ها 
در این . عوامل پخت در رزین مذاب پخش می شوند 

مرحله رزین و عامل پخت در مقیاس ملکولی با 
یکدیگر مخلوط گشته ، خوشه ها و کلوخه های 

ت   یکنواخپیگمنت شکسته شده و تمام مواد به طور 
.  در محمل پخش می شوند



خنک و خرد کردن 7

محصول مذاب خروجی از دستگاه در بین یک 
د جفت غلتک خنک کن که در میان آنها آب سر
ر جریان دارد به صورت ورقه پیوسته ای از مواد ب

و پهن شده تا کامال سرد–روی تسمه خنک کن 
در انتهای این تسمه خنک کن . ترد گردد
ه را خرد کن این ورقه پیوسته خنک شددستگاه 

ل به صورت پرک و چیپس در آورده و آماده تحوی
.می نماید ( مرحله آسیاب ) به مرحله بعدی 



آسیاب 8

ر جهت دستیابی به اندازه ذرات پود
ته مورد نظر از گرانولهای تحویل گرف

ه شده از مرحله اکستروژن احتیاج ب
 Grinderدستگاهی به نام آسیاب 

. می باشد
ین فرایند مورد استفاده در کلیه ماش
شد های آسیاب فرایند سایشی می با
اب که از برخورد پرکها به سطح آسی

ر یا با یکدیگر ، اندازه ذرات مورد نظ
.  بدست خواهد آمد 



فیلم آموزشی  9



ارتباط محصول با فناوری نانو   10

هاچالشرفع_
استفاده)بستههایکورهدرپودریهاپوششپختازناشیدودکاهش-

(سلیکانانوترکیباتاز

ایجاد مزایا _
استفاده از پیگمنت های حاوی اکسید آهن نانو ) تولید رنگ های ضد خوردگی -

( استفاده از ترکیبات فسفات روی نانو ساختار –ساختار 
(استفاده از مواد نانو ساختار ) تولید رنگ های آنتی باکتریال -



معرفی شرکت کیان رنگین  11

صحیحآموزشیاصولوبیسباانگلستانمگاشرکتلیسانستحت1378سالدررنگینکیانشرکت
.استکردهبکارشروع

فعالیتحالدرپودریهایپوششانواعماهدرتن400توانوتولیدیخط5باحاضرحالدرشرکتاین
.باشدمی

.دباشمیآنمزایایازآزمایشگاهوتولیدخطوطدرمتخصصافرادوزیادتجربهوسابقهبامجربکادر
.شدآزمایشگاهیمقیاسدرخودنانوگواهینامهاولیندریافتبهموفق1393درسالشرکتاین



کارخانه کیانیت   12

از آپشن های در اختیار شرکت کیان رنگین حضور 
. مجتمع تولیدی کیانیت در مجموعه خود  می باشد 

هزار متر مربع 45این مجتمع در زمینی به مساحت 
مشغول 1358و پیشرو در صنعت آلومینیوم از سال 

. بکار است 
این مجتمع   شامل بخش های تولید پروفیل 

پاشش -آبکاری –آلومینیوم به روش اکسترود 
.واعمال رنگ   می باشد 



واحد تولید پروفیل آلومینیوم  13

اهدستگدوداشتناختیاردربابخشاین
1800قدرتبااینچ7واینچ6اکستروژن

دبلنطولباهایبیلتازاستفادهوتن
نیومآلومیپروفیلتولیدهایقطبازیکی

.آیدمیحساببه



خط رنگ پودری  14

پاششسیستمبهمجهزرنگخطاین
اششپخطوطبزرگترینازیکیورباتیک

تظرفیوآمدهحساببهاتوماتیکتمام
ردآلومینیومپروفیلتن8آمیزیرنگ

داردراکاریشیفتهر



Anodizing  واحد آبکاری 15

استالکتروشیمیاییفرایندیکآنادایزینگ
هدرجچونعواملیبهآننهاییکیفیتکه

.استوابستهبسیارفلزخلوص
تاسدریرنگیوهمچنینسفیدآندایز

.شودمیانجامواحدایندرمشکی



گواهینامه ها  16

Iso گواهینامه     2015  : 9001
Iso گواهینامه     2015  :  14001
Iso گواهینامه     2018  :  45001

گواهینامه صنعتی رنگ پودری حاوی نانو ذرات با خاصیت کاهش دود 
گواهینامه نانو مقیاس رنگ های پودری آنتی باکتریال 

رنگ های پودری مقاوم در مقابل جریان  الکتریکیE.P.I.Lگواهینامه 



راه های ارتباط با شرکت  17

تحتکیفیتبهترینباوپیشرورنگین،کیانپودریرنگ
ازنانوهایاستانداردوایزودارایوانگلستانمگاشرکتلیسانس

ایراندرکالکترواستاتیپودریرنگهایکنندهتولیدبزرگترین
اززمینهایندرکارسال20ازبیشسابقه یباشرکتاین.است
.باشدمیمنطقهپودریرنگمراکزاعتمادترینمورد

1الک تهران، جاده آبعلی، انتهای بومهن، بلوار تعاون، نبش کوچه سوم، پ: کارخانه

02176223132
Kianranginco.com

info@kianranginco.com
16تا 7شنبه تا چهارشنبه 



با سپاس از توجه شما


