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 مشخصات عمومی

 مقوا کوتینگ شده با پالستیک نام محصول

 تن 500 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

 موارد کاربرد محصول نام محصول

مقوای کوتینگ شده با 

 پالستیک

 ...وها همچون جعبه شیرینی و کفش بندیانواع بسته

ی، جعبه خمیردندان و سایر انواع کاغذدستمالجعبه 

 ها و در صنایع مختلف چاپ و داروسازی و...یبندبسته

 انواع کارت ویزیت

 هیچندالجعبه مقوایی 

 ومینیآلوم باروکش

 تتراپک()

 بندی لبنیاتبسته

 هابندی نوشیدنیبسته

 بندی سایر مواد خوراکی استریل شدهبسته
 

 بررسی بازار
 ریال برای هر کیلوگرم 41.500 قیمت فروش محصوالت

 تن 65716 داخلی مصرف() یازنمیزان 

 تن 56864 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

 (Spray) کوتینگ به روش پاششی

پیستوله و یا ایربراش بر روی سطح  یلهوسبهدر این روش باید مایع کوتینگ را 

را با  موردنظرمنتقل کرد. روش کار به این صورت است که ابتدا سطح  موردنظر

ن بر روی آ یگردوغبار گونهیچهتا  نمودهپاک  کامالًاستفاده از یک دستمال مرطوب 

در  .گرددیممشاهده نشود. سپس با یک دستمال خشک رطوبت سطح را نیز خشک 

ته ریخمرحله بعد مایع کوتینگ را به مقدار نیاز در مخزن پیستوله و یا ایربراش 

مایع را  مترییسانت ۳0الی  ۲5. پس از روشن کردن پمپ پیستوله از فاصله شودیم

ین . بهتر است اشودیمپاشیده  موردنظرو یکنواخت بر روی سطح  یکدست صورتبه

به مایع  کامالً موردنظرلف انجام بگیرد تا سطح مخا یهاجهتکار در دو مرحله و از 

 .کوتینگ آغشته شود

در صورت استفاده از پیستوله که البته برای مصارف بزرگ و زیاد کاربرد دارد پیشنهاد 

اما برای مصارف کمتر و ؛ استفاده گردد 1.6که پیستوله کاسه رو با نازل  شودیم

استفاده نمایید. در انتخاب  0.۳که از ایربراش با نازل  شودیمپیشنهاد  ترکوچک

. از نوع کاسه و تفنگ فلزی آن باشد حتماًپیستوله و ایربراش بسیار دقت کنید که 

ایع . اول آنکه مگرددیماستفاده از پیستوله و ایربراش فلزی به دو دلیل پیشنهاد 

و  سبدچیماز فلزات  تریعسرکوتینگ دارای چسبندگی است و به مواد پالستیکی 



     

 
   

 

۲ 

  

دستگاه گردد. دوم آنکه پس از پاشش  تریعسرباعث خراب شدن  تواندیم کار ینا

باید پیستوله و ایربراش را با یک حالل قوی همچون تینر فوری  حتماًمایع کوتینگ 

شستشو دهید و برای چند ثانیه تینر اسپری کنید که مایع کوتینگ در داخل  10000

مایع کوتینگ در داخل دستگاه بماند باعث  کهیدرصورتنماند. کاسه و تفنگ باقی 

 .و خرابی دستگاه را در پی دارد شودیمگرفتگی مسیرهای پیستوله 

ای فلزی ه. پیستولهکندیماما شستشو و اسپری کردن تینر از این خرابی جلوگیری 

که دارای کاسه  ییهادستگاهقوی همچون تینر مقاوم هستند اما  یهاحاللدر مقابل 

پالستیکی هستند و یا خود از جنس پالستیک هستند به دلیل مقاومت پایین در 

 که شودیمباعث  هایخوردگ. این شوندیمدچار خوردگی داخلی  مروربهمقابل حالل 

 .از قبل شده و دیگر کارایی مناسب را نداشته باشد گشادتر مروربهنازل دستگاه 

 (Deeping) کوتینگ به روش غرقابی 

است  پرشدهداخل مخزنی که از مایع کوتینگ  تماماًرا  موردنظردر این روش جسم 

. روش کار به این صورت است که شودیمکشیده و پس از چند ثانیه بیرون  فروبرده

 یهاحباب ازآنکهپس. نمودهابتدا ظرفی را با فضای کافی از مایع کوتینگ پر 

ناشی از ریختن مایع کوتینگ در ظرف از بین رفتند )که این عمل در  شدهیلتشک

در داخل مایع کوتینگ  بارهیکبهرا  موردنظر(، جسم کشدیمحدود یک دقیقه طول 

. این روش بیشتر مناسب اجسامی شودیمکشیده و پس از چند ثانیه بیرون  فروبرده

 .است که سطح صاف ندارند

ز این ا توانیملیوان  خصوصبهکردن ظروف سرامیکی و  برای کوتینگ مثالعنوانبه

از روش پاششی است. یادآوری  ترراحتو  صرفه تربهمقرونروش بهره برد که بسیار 

این نکته ضروری است که چون مایع کوتینگ سابلیمیشن هوا خشک است باید عمل 

 ماندهیباق دنفاسدشدقیقه به اتمام برسد تا از  45غرقاب کردن اجسام در کمتر از 

را  ماندهیباقمایع کوتینگ جلوگیری به عمل بیاید. پس از پایان کار مایع کوتینگ 

 .بعدی فاسد نگردد یهااستفادهقرار دهید تا برای  دربستهدر ظرفی 

 کوتینگ گرم و کوتینگ سرد

 توانیمجسم کوتینگ شده توانایی تحمل حرارت باال را داشته باشد  کهیدرصورت

برای تسریع فرآیند خشک شدن، جسم را داخل کوره قرار دهید. پس از پاشش و یا 

دقیقه به جسم استراحت بدهید تا مایع  ۲0، مدت موردنظرغرقاب کردن جسم 

سطحی بر روی جسم بچسبد. سپس کوره را بر روی دمایی بین  صورتبهکوتینگ 

 موردنظرکوره به دمای  دقیقه که 10الی  5درجه قرار دهید. پس از  1۳0الی  110

دقیقه داخل کوره قرار دهید. پس از پایان  ۲0رسید جسم کوتینگ شده را به مدت 

سرد گردد.  کامالًدقیقه جسم را خارج کرده و اجازه بدهید تا در دمای محیط  ۲0
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عملیات چاپ را بر روی جسم انجام  توانیدیمبدیهی است که پس از سرد شدن کامل 

توانایی تحمل حرارت کوره را ندارد، آن را در  موردنظرجسم  کهیدرصورتاما ؛ دهید

ساعت قرار دهید تا مایع کوتینگ خشک گردد  ۲4به مدت  گردوغبار دورازبهفضایی 

 .و سپس عملیات چاپ را بر روی آن انجام دهید

 و میزان مواد اولیه نوع
 واحد سنجش مصرف سالیانه ماده اولیه

 لیتر ۲0.000 مایع کوتینگ

  تن 510 مقوا
 داخلی و خارجی مواد اولیه ینتأممحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 جمع کل: ارزی:

 ريالی: میلیون ریال ۳9.۳91

 میلیون ریال ۳9.۳91

 میلیون ریال 668 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 40.059 سرمایه کل

 میلیون ریال ۲0.750 فروش سالیانه
 


