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 توضیحات مختصر در مورد کار :

 

 چیست؟( الکترواستاتیک)پودری ای کوره رنگ

 کننده ای شبکه عامل ، رزین مخلوط از که شوند می گفته ها پوشش از گروهی به( پودری ای کوره رنگ) پودری های پوشش

 می مخلوط یکدیگر با مذاب شکل به اولیه مواد ابتدا ها پوشش این تولید برای.است آمده بدست ها افزودنی سایر سایر و ها ،پیگمنت

 .شوند می تبدیل میکرون صد تا ده بین اندازه با ذراتی به مرحله دو طی و گردد می سرد حاصل مذاب سپس شوند

 

 طریق از رزین پودر. شماست انتخابی رنگدانه عالوه به رزین خشک و ریز ذرات از متشکل الکترواستاتیک پودری ای کوره رنگ

 شارژ حاوی رزین ریز ذرات و پاشش تپانچه ، اینکه تفاوت با شود می اعمال مایع رنگ پاشش پیستوله شبیه پاششی تپانچه

 اینست خاطر به این. چسبند می فلز سطح به ذرات ، شود می پاشش کار قطعه به رزین ذرات  که زمانی.باشند می الکترواستاتیکی

 های کوره در ، فلز سطح به چسبیده ذرات. کند می جذب خود به ربا آهن مثل را ذرات و است شده وصل زمین به کار قطعه که

 ، یکدست سطحی ایجاد و شده همجوش فلز سطح در شده ذوب رزین.  شود می پخت گراد سانتی درجه 200 تا مخصوص صنعتی

 سه و شدن پوسته و خراش ، شیمیایی مواد مقابل در عالی بسیار مقاومتی با براق و زیبا سطحی کار نتیجه.کند می مقاوم و ضخیم

 رطوبت و دما مثل هوایی و آب شرایط تاثیر تحت تواند می حالل پایه مایع رنگ.باشد می حالل پایه های رنگ از تر مقاوم برابر

 تاثیر نیز نقاش مهارت ، جوی شرایط بر عالوه.باشد پرتقالی پوست سطح یا و شدن روان ، تر پایین کیفیت کار نتیجه و گرفته قرار

 آوردن بدست ، چسبد می کار قطعه به الکترواستاتیکی بارداری طریق از پودری رنگ که آنجایی از.داشت خواهد کیفیت در مستقیم

 .باشد می ممکن جوی شرایط هر در باال کیفیت با و دست یک سطح یک

 

 و شده تعیین زمانی طی ، مخصوص دستگاه وسیله به پاشش از پس و شود می ساخته پودر بصورت که است پوششی ای کوره رنگ

 آید، می بدست کیفیت با و مقاوم بسیار عایقی شدن سرد از پس و شده سخت و ذوب گیرد می قرار حرارت تحت شده تعیین دمایی با

 از دما و ، دقیقه 18 تا 10 معموالا  که باشد سازنده کارخانه دستور طبق باید و است متفاوت هم پودر رنگهای پخت دمای و زمان

 رنگهای و(شدن زرد از جلوگیری برای)  باال زمان با پایین دمای روشن رنگهای در و است متغیر سانتیگراد درجه 230 تا 185

 .دارند نیاز پایین زمان و باال دمای تیره

 

 : مایع رنگهای به نسبت پودری ای کوره رنگ مزایای

 

 : شد معرفی مایع رنگهای برای جایگزین بهترین عنوان به سرعت به که بود توجه قابل میزان آن به مزایا این

 

 : مزایا

 

 ها آالینده از زیست محیط حفظ نتیجه در و مصرفی مواد ضایعات و ها حالل کامل حذف.1

 

 جوی شرایط برابر در حالت تغییر عدم و استحکام ، طوالنی عمر و دوام ، باال مقاومت.2
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 ها لبه و ها گوشه ، دسترس قابل غیر نقاط در پذیری نفوذ همچنین و نواحی تمام در یکنواخت ضخامت ایجاد و باال دهی پوشش .3

 

 مختلف های ضخامت با ،ترک متالیک ، ،ساده ،چکشی ،چروک ای ،سمباده چرمی: مختلف های مدل در کاور ایجاد.4

 

 .پوشاند می را جسم از بیشتری ،مساحت رنگ کیلوگرم هر.5

 

 . است رفع قابل شده داده رخ ،اشتباهات پودری رنگ در.6

 

 .است نیاز کمتری کارگر تعداد و متخصص به.7

 

 .است احتیاج تری ضعیف هوای تهویه سیستم به.8

 

 .داد انجام مکانیکی کارهای آن روی توان می سطح کردن رنگ از بعد.9

 

 .رساند نمی آسیب ، کنند می کار پودر با که افرادی سالمت به.10

 

 ؟ است چگونه ای کوره آمیزی رنگ کامل مراحل

 

 شستشو.1

 

 آمیزی رنگ.2

 

 دهی حرارت.3

 

 کردن سرد.4

 

 بندی بسته.5
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 : ای کوره رنگ گیری چربی های شیوه معرفی

 ( سازی قطعه صنعت در استفاده مورد)  پاششی شیوه به گیری چربی.1

 

 و بوده سریعی ،روش پذیرد می صورت دقیقه در لیتر 20 تا 15 خروجی با نازل و پمپ از استفاده با روش این اینکه به توجه با

 . کشید خواهد طول دقیقه 3-5 حدود

 وری غوطه شیوه به گیری چربی.2

 

 یک تعبیه با.  گیرند می قرار( سازی خودرو برای)  قلیائی گیر چربی مواد محلول از شده پر های وان درون قطعات روش این در

 تسریع جهت وان در اغتشاش یک ، محلول در یکنواختی ایجاد برا عالوه تا زده هم به مداوم بطور را محلول وان، روی گردشی مداد

 . نماید ایجاد گیری چربی عملیات

 

 شده تعیین پیش از فهرست مطابق که شود می فرستاده آزمایشگاه به آزمون برای ، آمیزی رنگ و شده سازی زیر انجام از بعد قطعه

 .گیرد می صورت آزمون آن روی مشخص های استاندارد اساس بر

 شماتیک صورت به کاری رنگ مراحل

 

 قطعات بارگیری.1

 

 …( و غبارگیری ، زدایی چربی) شستشو.2

 

 گرمکن پیش کوره.3

 

 آمیزی رنگ.4

 

 نهایی بازبینی.5

 

 بارگیری و تخلیه.6
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 شرح کسب و کار

 

 در حال برنامه ریزی چه نوع کسب و کار هستید؟ (1

 )با کاربرد روش جدید و تغییر نوع رنگ( رنگ کوره ای الکترواستاتیک جواب :

 مایع هستند.برای استفاده از این نوع رنگ نیازی بهکه جایگزین مناسبی برای رنگ های سنتی 

 و از نظر اقتصادی به صرفه تر ازگونه حاللی نیس ودارای دوام و پایداری زیادی میباشد.هیچ

 از مزیت های این رنگ می توان موارد زیر را نام برد:رنگ های مایع است.

 شود می پیدا نیاز کار برای کمتری افراد به ، باشد می رفع قابل پودر رنگ از ستفادها در داده رخ اشتباهات

 .زیست محیط به نزدن صدمه ،است برخوردار باالتری دوام و کیفیت از ،

 

 چه محصوالت و خدماتی را خواهید فروخت؟ (2

  ، مس آلومینیوم، فوالد، ، فلزی سطوح برای و کابینت یا ظروفرنگ زدن هر نوع وسایلی و قطعات فلزی مانند جواب :

 ، ها دستگاه فلزی بدنه و کاورو همچنین برای  داد قرار استفاده مورد توان می دیگر رسانای ماده هر یا گالوانیزه

 مناسب هستند. یاآهنی فلزی های نرده ، فلزی های کابینت ، صنعتی تجهیزات

 

 این برنامه چگونه فرصتی است؟ (3

 .در تمام ایام سال میتوان کار کرد جواب :

 

 چرا این برنامه برای موفقیت امیدواری ایجاد میکند؟ (4

 بدلیل تولیدات زیاد وسایل فلزی و احتیاج روز افزون مشتریان برای رنگ قطعات فلزی یا ظروف جواب :

 یدگیهمچنین زیادی وسایل فلزی و خدماتی برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوس و سود به صرفه آن

 

 ظرفیت رشد در این برنامه چیست؟ (5

 و رنگ کاریافزایش خطوط رنگ و افزودن خط رنگ پودری و چرمی وساخت شعبات در سراسر کشور  جواب :

 ان و در آینده ساخت کارگاه ها و کارخانه های بزرگ جهت رنگ بدنهبه سبک جدید و مقرون به صرفه برای مشتری

 هواپیما ها و رنگ بدنه خودروها
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 به چه دلیل این برنامه منحصر به فرد است؟ (6

 مواد شیمیایی ضربه که این نوع رنگ مقاومت خوبی در برابر )رنگ اپوکسی(به دلیل نوع رنگ استفاده شده جواب :

 فاده از سیستم های تمام اتوماتیکآن را توسط موادی درخشنده و براق کرد و استو حرارت دارد که میتوان 

 چنین استفاده از چند نوع رنگ در یک قطعه که آن را جذاب خواهد کرد.و هممانند کانوایر 

 

 

 تحقیق طراحی و توسعه

 

 آیا طراحی یا توسعه ی محصول یا خدمت را به دقت تشریح کرده اید؟ (1

 بله جواب :

 

 هیچ کمک فنی دریافت خواهید کرد؟ (2

 افراد با تجربه و و دارای تخصص می باشد. نیاز بهچهار کارگر دارد و بیشتر دستگاه ها بله هر خط رنگ نیاز به  جواب :

 که با استفاده از مشورت از کسانی که در این زمینه کار کردهبرای توسعه خدمت نیاز به کارگران ماهر و بازاریابی است 

 .اند می توان کار را توسعه  داد

 

 چه نوع نیاز های تحقیقی را پیش بینی کرده اید؟ (3

 حقوق و مزایای کارگران و تشویق ,تعداد کارگر مورد نیاز  ,قیمت دستگاه ها  ,تحقیق در مورد روش کار  جواب :

 , مکان مورد استفاده و ابعاد آن دریافت مجوزهای الزم برای کار ,دریافت وام و چگونگی ضمانت وتنوع کاری , 

 , مقررات الزم در کارگاه محل کار , وسایل و تجهیزات ایمنی و آتشنشانی,  , چگونگی مدیریت

 

 برای تحقیق و طراحی منطقی و قابل قبول است؟آیا هزینه های تخصیص یافته  (4

 بله جواب :
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 بازاریابی

 

   تریان بالقوه شما چه کسانی هستند؟مش (1

 و تمامی کابینت سازان لوازم فلزیو تمام کارخانجات کوچک و بزرگ تولیدات جواب : عموم مردم 

  شده، ساخته فلزی قطعات بخش این در. دارد زیادی استفاده ها کارخانه اندازی راه بخش در  الکترواستاتیک پودری رنگ

  پودری رنگ توسط رنگ کاری زیر عملیات اجرای و  خوردن جوش یا شدن مونتاژ پس و شود می کاری پرداخت

 . شوند می رنگ الکترواستاتیک

 

 چقدر است؟اندازه بازار محصوالت یا خدمات شما  (2

 خدمات میتوانند کل شهر را پوشش دهند یا میتوان با راه اندازی شعبه های بیشتر چند شهر را جواب :

 پوشش داد.

 

 رونق کسب و کار آنها چگونه است؟ب :  رغبای شما چه کسانی هستند؟الف :  (3

 و رنگ کوره ای الکترو استاتیک الف : انواع سوله های رنگ پزی جواب :

 رنگ های قدیمی  کسب و کار آنها بسیار خوب است ولی به دلیل استفادهرونق ب :  

 و روش های قدیمی ایده ما میتواند رونق بهتری در بازار و حتی کشور بگیرد. 

 

 چگونه فروش کسب و کار را ترفی خواهی بخشید؟ (4

 نگکار با رنگ های جدید و درخشندگی و مقاومت ربا استفاده از تبلیغات و ارائه  جواب :

 و ایجاد سایت و توضیحات و آگاهی الزم برای مشتریان و عوامل شیمیاییدر مقابل ضربه 

 

 چه سهمی بازاری برای محصوالت و خدمات خود پیش بینی میکنید؟ (5

 هزار تومان کسب کرد. 400در روز درآمدی حدود میتوان بازار خوبی داشت به طوری که  جواب :

 

 قیمت گذاری خواهید کرد؟چگونه برای محصوالت و خدمات خود  (6

 .پوشاند می را جسم از بیشتری ،مساحت رنگ کیلوگرم هر بستگی به مساحت سطح قطعه و مقدار رنگ مصرفی دارد. جواب :
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 چه نوع روش های تبلیغاتی را به کار خواهید گرفت؟ (7

 تبلیغ روی وانت حمل وسایل رنگ شده وتبلیغات توسطپخش تراکت و  جواب :

 ئه پروژه های کاری و پخش فیلم از روش کارو همچنین ساخت  سایت و ارا فضای مجازیربات ها در 

 

 مدیریت

 

 چه کسی اداره امور کسب و کار را بر عهده خواهد گرفت؟ (1

 را بلد باشد. بندیبودجه و کنترل امور، دهیجهت کارکنان، تعیین دهی،سازمان ریزی،برنامهکسی که :  جواب

 و کسب مدیریت در مهمی بسیار نقش شخصیتی هایمهارت و مسئله حل منطق، گیری،تصمیم همچون عواملی همچنین

 ویژگی های فوق باشد.کار دارند که فرد مورد نظر باید دارای 

 

 چه شرایطی را برای مدیریت دارید؟ (2

 باید باشد نظر مورد اهداف به رسیدن جهت سازمان سازیآماده و ریزیبرنامه به ملزم کار و کسب مدیر یک جواب :

 و بتواند فرد مناسبی برای باشد باید کارهای مختلفی از جمله برآورد بودجه , تحقیق بازار و دارای استراتژی

 .و با داشتن شخصیت فردی باال به کارکنان روحیه دهدانجام کارهای مختلف پیدا کند 

 

 چه تعداد کارمند مورد نیاز خواهند بود آنها چه کاری خواهند کرد؟ (3

 کارگر دارد که با دستگاه ها کار کرده و هرکدام 6الی  5هر خط رنگ نیاز به  واب :ج

 مسئول یک کار است مثال قطعه مورد نظر قبل از رنگ کاری باید عاری از هرگونه 

 و گردو غبار باشد که یک کارگر مسئول تمیز کردن قطعه می باشد.زنگ زدگی 

 

 مزایا چیست؟برنامه های شما برای حقوق دست مزد و  (4

 که هر شش ساعت اضافه کاری معادل هزار تومان دریافت خواهد کرد )اداره کاری( 900هر کارگر ماهیانه  جواب :

 هزار تومان دریافت خواهد کرد. 30روز است.که فرد در روز یک 
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 خواهند بود؟و چرا آنان مورد نیاز ب :  چه مشاوران یا متخصصانی مورد نیاز شما خواهند بود؟الف :  (5

 باید برای کار با دستگاه ها تخصص الزم راکارگران در هر خط رنگ الف :  جواب :

  دانش و پیشرفته بسیار  تجهیزات به روش این. است  پودری های رنگ با رنگزنی برای متخصص افراد به نیازو  داشته باشند.

  که ای الیه زیر سازی آماده نحوه و آن سازی آماده نحوه رنگ،  نوع انتخاب تشخیص و آنها از استفاده نحوه مورد در مهارت و

 .دارد نیاز بگیرد، صورت آنجا در باید زنی رنگ که محلی  و شود زده رنگ است قرار

  کاری پرداخت و فلزی کاری قطعه جنس. دهند می مطابقت شما مخصوص کار قطعه با را رنگی نوع هر متخصصینب : 

 . شود می داده انطباق رنگ نوع  با نیز آن  مخصوص های

 

 چه گواهینامه ها و مجوزهایی مورد نیاز است؟ (6

 در نوبت برای جواز کسب ماند اگر صالحیت داشتهباید به اتحادیه صنف رفته و پس از ثبت نام  جواب :

 برای دریافت مجوز حدودا یک هفته وقت الزم است.باشی مراحل قانونی آن طی می شود.

 

 تاثیر خواهد گذاشت؟ کسب و کار شماچه مقرراتی بر  (7

 , کارگر حتمابستن قرارداد با کارگر و قبل از  سر ساعت  در کارگاه حاضر شوند کارگران باید جواب :

 هر شش ساعت اضافه کاری یک روز محاسبه می شود.باید با دستگاه ها آشنا و کار با آن ها را یاد بگیرند.

 کارگران نباید بدون لباس کار در کارگاه حضور داشته باشند. و هر گونه شوخی در کارگاه ممنوع است

 .ه گرفتن هنگام رفتن و نظم در کاراجاز

 

 

 ریسک های بسیار مهم

 

 باالقوه ای را شناسایی کرده اید؟)مشکالت جدی(چه نوع مشکالت  (1

 و آموزش کارگران برای رعایت اصول ایمنیبیمه کارگران و دریافت مجوز برای کار  جواب :

 آن را تعمیر کرد و ممکن است چند روز کار متوقف شود.وخرابی یک قطعه از دستگاه که باید 

 

 چه موانعی برای کسب و کار خود پیش بینی کرده اید؟ (2

 متر 700الی  500پیدا کردن سوله مناسب برای کار بسیار مشکل است . مجوز گرفتن  جواب :

  بازاریابی صنعتی وامکانات آب و برق سه فاز ترجیحا در شهرک های 
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 محاسبه کرده اید؟آیا ریسک کسب وکار خود را  (3

 بله جواب :

 

 ؟چه نوع گزینه هایی برای شیوه ی عمل کسب و کارشما وجود دارد (4

 کار کرد.یا به صورت دستی برای چربی زدایی میتوان از دستگاه به صورت اتوماتیک  جواب :

 

 

 مدیریت مالی

 

 و در آمد فصلی برای سه سال چقدر است؟درآمد ماهانه برای سال اول ب : خمین درآمد یکساله شما چقدر است؟ تالف :  (1

 میلیون میباشد. 160الی  150الف : تخمین درآمد یکساله  جواب :

 میلیون است. 14الی  13که درآمد ماهانه این کار در تمام فصول سال میتواند درآمد یکسانی داشته باشد ب :  

 

 کسب و کار چه مقدار خواهد بود؟هزینه های شما برای راه اندازی  (2

 میلیون سرمایه برای ایجاد کار الزم است که به کمک وام یا سرمایه گذار پرداخت می شود. 160الی  120 جواب :

 

 ؟در سال اول چقدر استدر آمد شما  (3

 میلیون میتوان در سال اول درآمد داشت. 160الی  150حدودا  جواب :

 

 چقدر خواهد بود؟نیاز های مالی ماهانه پرسنل شما  (4

 میلیون است. 6الی  5نیاز ماهیانه پرسنل حدودا  جواب :

 

 نقطه سر به سر کار شما چقدر است؟ (5

 شود.این میزان چند برابر می میلیون که به ازای هر خط رنگ  4الی  3 جواب :

 

 دارایی ها بدهی ها و ارزش خالص بر اساس ارزش روز قبل از راه اندازی چه مقدار خواهد بود؟ (6

 میلیون برای خرج رنگ و وسایل کار 4میلیون برای کارگران و  6میلیون که  14دارایی  جواب :
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 مجموعه نیاز های مالی شما چقدر خواهد بود؟ (7

 میلیون نیاز است. 160 جواب :

 

 بالقوه شما چقدر خواهد بود؟ مالی نقدیمنابع  (8

 میلیون 120 جواب :

 

 قرض دهندگان )سرمایه گذاران( استفاده خواهید کرد؟چگونه از پول  (9

 دستگاه های مورد نیازخرید سوله  در شهرک های صنعتی و خرید برای  جواب :

 

 چگونه وام ها تضمین خواهند شد؟ (10

 گیر یا ضمانت بازاریب گذاشتن چک یا سفته با دو فرد حقوق جواب :

 

 

 

 

 

 

 

 پایان


