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در چشــمانداز بیســت ســاله کشــور ( ،)1384 - 1404جمهــوری اســالمی ایــران کشــوری توســعه یافته ،با جایــگاه اول
اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه ،با هویت اســالمی و انقالبــی ،الهامبخــش در جهان اســالم و با تعامل
ســازنده و م��ر در روابط بینالملل تصویر شــده اســت .در راســتای این چشــمانداز ،ستاد ویژه توســعه فناوری نانو ،در
سال  ،1382برای ایجاد هماهنگی و همافزایی میان همه نهادها و دستگاههای اجرایی کشور در توسعه فناوری نانو
تاســیس شــد .دیدگاه ســتاد برای توســعه فناوری نانو ،تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشــور در این حوزه بود و در
این مسیر ،برنامه راهبردى دهساله اول فناورى نانو تهیه و به تصویب هی�ت دولت رسید.
در دوره دهساله اول ،در مسیر حرکت در راستای این چشمانداز ،گامهایی مو�ر و موفق برداشته شد و الگویی از حرکت
علمی و جهادی هدفمند و برنامهریزی شــده در جهت توســعه فناوری نانو ارائه شــد .سند گسترش کاربرد فناوری نانو
در افق  1404براســاس ارزیابیهای انجام شــده از نحوه اجرای ســند دهســاله اول و بازخوردهای حاصل از اجرای آن
و همچنین براســاس رویکردها و سیاســتهای جدید در توســعه علم و فناوری ،تدوین شــد .در این ســند تالش شــده
تا اهداف و نحوه دســتیابی به آنها به گونهای بهروزرســانی شــود که پیشگامی کشــور در عرصه این فناوری نوظهور،
شتابانتر از گذشته ادامه یابد.
در دوره جدیــد ،افزایــش اقتــدار علمــی کشــور ،توســعه صنعت و بــازار نانــو و نقشآفرینی ایــن فنــاوری در زندگی مردم
هدفگیری شده است.
مطابق با این چشــمانداز ،پیشــرفتهای فناوری نانو در ایران اســالمی تا ســال  1404با تا�یرگذاری در آبادانی کشــور و
تولید �روت ،موجب بهبود زندگی مردم میشــود .مبتنی بر این رویکردها ،چشــمانداز و ســه هدف کالن برای دهســاله
دوم پیشرفت نانو در کشور معین شد که عبارتند از:
ارتقاء ا�رگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم
دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین کشورهای جهان
کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو
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ﮐﺘاب محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

تاکنون فعالیتهای صورت گرفته موجب تولید محصوالتی در حوزههای مختلف فناوری نانو شــده اســت که در این
مجلد به محصوالتی که دارای گواهی نانومقیاس و همچنین در بازار فروش داشته باشند اشاره میشود .در دو مجلد
آخرین فهرست محصوالت و تجهیزات فناوری نانو نیز در� شده است.
واحد ارزیابﯽ محصوالت فناوری نانو ایران

واحــد ارزیابــی محصــوالت فناوری نانو ایران باهدف ایجاد شــفافیت بــازار ،افزایش اعتماد مصرفکننــدگان و ارتقای
کیفــی محصــوالت فنــاوری نانــو در ســال  1386با حمایتهای ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو ت�ســیس و در موسســه
خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان مستقر شد .م�موریت اصلی این واحد؛ ارزیابی خواص و ا�بات مقیاس نانویی
محصــوالت و اعطای گواهینامه نانومقیاس اســت .بررســی بیش از  1400پرونده و اعطــای گواهینامه به بیش از 450
محصول در این سالها از دستاوردهای این واحد است.

۵

ﭘﺬیرش محصول

براســاس تعریــف اســتاندارد بینالمللــی  ISO-TS 18110: 2015و اســتاندارد ملــی » 12098فنــاوری نانــو  -واژههــا،
اصطالحات و تعاریف اصلی« محصول فناوری نانو ،محصولی است که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو بوده
یا با فناوری نانو بهبودیافته باشد .محصوالتی که سه شرط زیر را دارا باشند ،محصول فناوری نانو نامیده میشوند:
 -1از فناوری نانو و دانستههای علمی نانومقیاس ( 1-100نانومتر) استفادهشده باشد.
 -2کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد.
 -3فرآیند تولید محصول مهندسی باشد.
گفتنی اســت به محصوالتی که مطابق با اســتاندارد بینالمللی ISO-TS 18110: 2015

و اســتاندارد ملــی  12098در حــوزه فنــاوری نانو قــرار میگیرند ،پس از بازرســی و انجام
آزمونهــای مرتبــط� ،واهینامــه نانومقیــاس اعطا میشــود .گواهینامــه نانومقیاس با
اعتبار یکســاله صادرشــده و قابل تمدید اســت .همچنین در طول مدت اعتبار جهت
�واهینامه نانومقیاس
اطمینان از �بات مقیاس و خواص محصول تولیدی ،بازرســیهای دورهای از شــرکت
انجام میشود.
بــه فناوریهــا و محصوالتی کــه تولیدکننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده کرده و الزامات تولیدی و تجاری
منــدر� در آییننامههــای م�سســه ازجملــه پروانه ســاخت و بهرهبــرداری ،واحد کنتــرل کیفی فعال ،ســایر مجوزهای
موردنیاز و ...را دارا نباشد� ،واهینامه آزمای�ی نانومقیاس اعطا میشود.
تﻌداد محصوالت و تﺠهیﺰات فناوری نانو
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آمار محصوالت فناوری نانو ایران ﮐه تا نیمه مرداد  ،۱۳۹۷ﮔواﻫینامه نانومقیاس را اخﺬ ﮐردهاند
مجموع محصوالت نانو و تجهیزات:

شرکتهای تولیدکننده محصوالت و تجهیزات:
مجموع

تجهیزات

محصوالت

مجموع

تجهیزات

محصوالت

184

44

140

459

150

309

تقسیم بندی محصوالت نانو دارای ﮔواﻫینامه نانومقیاس
ابزار٪33 ،

خدمات5٪ ،

کاالی میانی٪14 ،

کاالی نهایی٪48 ،

حوزه ﺻنﻌﺘﯽ محصوالت دارای ﮔواﻫینامه نانومقیاس
نساجی و پوشاک%16 ،
عمران و ساختمان%14 ،
نانومواد%7 ،

خودرو و حملونقل%5 ،
لوازمخانگی%7 ،

بهداشت و سالمت%17 ،

نفت و انرژی%5 ،
دارو و پزشکی%6 ،
نانوپوشش%6 ،

پلیمر و کامپوزیت%9 ،
سایر حوزهها%9 ،

۷

حﺠم بازار محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

یکــی از اهــداف اصلــی کشــور در ده ســال دوم توســعه فنــاوری نانو ،کســب ســهم مناســبی از بــازار جهانی فنــاوری نانو
توســط محصوالت ایرانی درن�ر گرفته شــده اســت که دستیابی به ســهم دودرصدی از بازار جهانی فناوری نانو توسط
محصوالت نانو ساخت ایران در سال  1404هدفگذاری شده است.
در ادامــه آمــاری از حجــم بــازار فناوری نانو در ســال  94و  95و توزیع آن در ســه بخــش  -1بازار کاالهــای نانو -2،بازار
دستگاههای نانو -3 ،بازار خدمات فناوری نانو تشریح میشود.
در پایــان ســال  94درمجمــوع  194شــرکت در زمینــه تولیــد محصوالت ،تجهیــزات و خدمات حوزه فنــاوری نانو فعال
بودند؛ که از دادههای جمعآوریشده از آنها ،رقم کلی فروش معادل  3086میلیارد ریال به دست آمده است.
همچنیــن از مجمــوع بــازار فــروش محصوالت نانو ســاخت ایــران در ســال  1246 ، 95میلیارد ریال(حــدود  18درصد)
مربوط به صادرات این محصوالت به کشــورهای دیگر و  5798میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده
است .محاسبه این بازار در سال  96نیز در دست اقدام است و گزارش نهایی آن بزودی منتشر خواهد شد.
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حﺠم ﺻادرات محصوالت نانو

گســترش برنامههای صادراتی ســتاد نانو به ویژه در ســالهای اخیر ،سبب شد تا بســتر ورود کاال ،تجهیزات و خدمات
حوزه فناوری نانو ایران به بازارهای جهانی فراهم شــود بهطور ی که ارزش صادرات نانو در ســال  95نســبت به ســال
گذشته نزدیک به  12درصد افزایش داشته است.
عالوه بر ارزش دالری صادرات ،تعداد شــرکتهای نانو که موفق به صادرات شــدهاند ،از  16شــرکت در ســال  94به 20
شرکت در سال  95افزایش یافته است .افزون بر این ،مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال  95نسبت به سالهای
گذشته افزایش چشمگیری داشته است بهطور یکه از  19کشور در سال  94به  47کشور در سال  95رسیده است.

در نمودار زیر میزان رشــد ســالیانه بازار فروش محصوالت نانویی ســاخت داخل آورده شــده اســت .برای سومین سال
متوالی حجم بازار حدودا دو برابر شده است.
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حوزه دارو و ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﯿﻨﺎدوﮐﺴﻮزوم
ﺳﯿﻨﺎﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ
ﺳﯿﻨﺎ آﻣﻔﻮﻟﯿﺶ
ﭘﺎﮐﻠـﯽﻧﺐ
ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻮﻣﻮﻟﮑﻮل
ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎرداری )رﯾﻤﺎ(
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ

سینادوﮐسوزوم
مﻌرفﯽ محصول

ســرطان نوعی بیماری پیش رونده اســت .براســاس بررســیها  70درصد مرگهای ناشــی از ســرطان
در کشــورهای درحــال توســعه رخ میدهــد .ایــن در حالی اســت کــه مرگومیر در کشــورهای پیشــرفته
و توســعهیافته کــه رونــد افزایشــی را طــی کردهاند بــه خوبی تحت کنترل درآمده اســت .با شــکلگیری
نانوتکنولوژی امیدها برای درمان سرطان بیشتر شد .سینا دوکسوزوم یک داروی ضدتومور است که در
درمان سرطان سینه متاستازدهنده بهویژه در بیمارانی که در معرض یا دارای مشکالت قلبی هستند و
همچنین درمان سرطان تخمدان پیشرفته استفاده میشود .به دلیل تولید این دارو در داخل کشور،
عــالوه بر کاهش قیمت تمام شــده این محصــول برای بیماران به کمتــر از  50درصد محصول وارداتی
آمریکایی ،ساالنه از خروج ارز به میزان حدودی  7میلیون دالر جلوگیری شده است.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن دارو در درمــان بیمــاران ســرطانی و بیماران مبتال به  AIDSبهکار مــیرود .این فرآورده حــاوی دارویی
است که قادر است سلولهای سرطانی را بهطور انتخابی از بین ببرد .فرموالسیون موجود در این فرآورده
کمک میکند این دارو از طریق جریان خون ،بیشــتر به ســمت بافت سرطانی نسبت به بافتهای سالم
بدن هدایت شود ،این موضوع میتواند باع� کاهش عوارض جانبی این دارو نسبت به دوکسوروبیسین
استانداردشود.

۱۲

دارو و ﭘﺰﺷﮑﯽ

مقایسه غل�ت عملکرد داروی سینادوکسوزوم با داروی کیلیکس

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مقایسه غل�ت داروی سینادوکسوزم و داروی کیلیکس در بافتهای
مختلف بدن

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اســتان گیــالن ،شــهر صنعتــی
رشت ،شرکت سبحان انکولوژی
گواهینامه نانومقیاس پروانه بهداشتی
ساخت از سازمان غذا و
دارو در سال 1390

اﻃﻼﻋات بازار
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات:

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

داروخانههای معتبر کشور

صادرات به کشورهای عربی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

اکسیر نانوسینا

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت
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۱۳

سیناﮐورﮐومین
مﻌرفﯽ محصول

زردچوبه به دلیل خصوصیات آنتیآکســیدانی قوی خود یکی از م��رترین مواد در جلوگیری ســرطان
و التهاب اســت .ماده م��ره داروی »ســیناکورکومین« از زردچوبه (کورکومین) گرفته شــده اســت .به
دلیــل اینکــه زردچوبــه نامحلــول در آب اســت ،در عمل جــذب بدن نمیشــود؛ درحالیکه در شــکل
نانویی آن ،حاللیت کورکومین در خون افزایش یافته و ســبب بهبود جذب آن میشــود .قیمت این
محصول در مقایسه با نمونه مشابه خارجی بسیار ارزانتر بوده و نزدیک به یکسوم آن است.
مﺸﺨصات فنﯽ

موادمو�ره:
کورکومین (دی فرولوئیل متان) ،یک پلیفنل از دسته دی آریل هپتانوئیدها ،مهمترین جزء فعال
ریشــه گیاه زردچوبه ( )Turmericبا نام علمی  Curcuma longaمتعلق به خانواده زنجبیل اســت؛
که به همراه دو کورکومینوید اصلی دیگر (دمتوکســی کورکومین و بیس دمتوکســی کورکومین) حدود
 ٪3-5زردچوبه را تشکیل میدهند.

۱۴

خواص درمانی و ا�رات ب�ولوژیک:
بسیاری از مطالعات (بیش از  3000مطالعه) کشت سلولی ،حیوانی و بالینی انجام شده در یک قرن
اخیر نشاندهنده ا�رات بالقوه کورکومین بهعنوان یک ترکیب آنتیاکسیدان ،ضدالتهاب ،ضدتک�یر
ســلولی بــوده اســت که آن را بهعنــوان یک مکمل ارزشــمند در پیشــگیری و درمان طیف وســیعی از
بیماریها مستعد کرده است.

دارو و ﭘﺰﺷﮑﯽ

ضدالتهاب در ب�ماریهای:
• التهابی مفاصل (است�وآرتریت و آرتریت روماتوئید)
• التهابی گوارشــی (کرون ،گاستریت ،کولیت اولسراتیو و
سندروم روده تحریکپذیر)
• التهابی دهان (ژنژیویت و آفت دهانی)
• التهاب پوستی (پسوریازیس ،اگزما و زخم)
• پیشــگیریکننده از انــواع ســرطانها و کاهشدهنــده
عوارض شیمیدرمانی و پرتودرمانی

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

• آنتیاکسیدان قوی و مکمل مفید برای سالمت سیستم
قلــب و عروق (ضدتجمع پالکتی ،کاهندهتریگلیســرید و
)VLDL
• بهبوددهنــده عملکــرد کبد (درمان کمکــی کبد چرب و
پیشگیری از بیماریهای پیشرونده کبدی)
• کمک به درمان دیابت و پیشــگیری از مشکالت ناشی
از دیابت (نوروپاتی دیابتی و رتینوپاتی)

مزیت کورکومین نانومیسلی:
بــا توجــه به ماهیت لی�وفیــل کورکومین ،جذب خوراکی کورکومیــن در فرمهای معمول خوراکی (پودر ،کپســول و قرص)
بســیار پایین اســت .ولی در فرآورده ســینا کورکومین ،تمام کورکومین در بخش هیدروفوبیک نانومیســلهای کورکومین
محبوس اســت .به دلیل اندازه  10نانومتری نانومیســل های کروی شــکل ،حاللیت این فرآورده در آب افزایش مییابد
پس از مصرف خوراکی ،کپســولهای ســافت ژل حاوی نانومیســلهای کورکومین در کمتر از  15دقیقه در محیط اسیدی
معده باز شده و در محیط معده پخش میشوند .این نانومیسلها در محیط اسیدی معده حداقل  6ساعت پایدارند و از
بین نمیروند و بهصورت دست نخورده به روده کوچک میرسند .نانومیسلها پس از رسیدن به روده کوچک ،انتقال
کورکومین را از الیه آب دســت نخورده موجود در ســطح ســلولهای اپیتلیال رودهای که یک ســد در برابر جذب ترکیبات
محلول در چربی است تسهیل کرده و باع� افزایش جذب کورمین از راه خوراکی میشوند.
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

پروانه بهداشتی ساخت از
گواهینامه نانومقیاس سازمان غذا و دارو در سال 1393

اســتان تهران ،کیلومتــر  10جاده
مخصوص کر� ،شرکت دارویی،
آرایشیوبهداشتیمینو

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات:

www.ens.co.ir/cc

صادرات به کشورهای عربی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

اکسیر نانوسینا

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت
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۱۵

سینا آمﻔولیﺶ
مﻌرفﯽ محصول

ســالک یک بیماری پوســتی طوالنی مدت است که عامل آن نوعی انگل است که گاهی همراه بادرد
و زخم اســت .انگل لیشــمانیا باع� بروز بیماری ســالک میشــود .یکی از موادی که میتواند بر آن
غلبه کند آمفوتریســین  Bاســت .مولکول آمفوتریسین  Bبسیار آبدوست بوده و جذب موضعی آن از
خالل پوســت و همچنین امکان نفوذ آن از غشــاء انگل لیشــمانیا ،بســیار پایین اســت .با بهرهگیری
از فنــاوری نانــو بــا فرموالســیون نانولی�وزومــال آمفوتریســین جــذب پوســتی آن و همچنیــن قــدرت
نفــوذ آن بــه داخــل بدنه انــگل تکیاختهای لیشــمانیا بــاال مــیرود و درنتیجه ا�ربخشــی آن به حد
قابلمالح�های افزایش مییابد .این دارو درحال حاضر با وزن  15گرم در هر تیوب و با درصد وزنی
ماده م��ره  0/4درصد تولید میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

موارد مصرف:
آمفوتریســین  Bم��رتریــن دارو بــرای درمــان بیماریهــای قارچــی و همچنیــن عفونتهــای
تکیاختهای مانند انگل لیشمانیا است ،لذا در موارد ذیل مصرف میشود:
• درمان لیشمانیوز جلدی (سالک پوستی) ناشی از گونههای مختلف انگل لیشمانیا
• عفونتهای موضعی قارچی عودکننده و مزمن شامل درماتوفیتها

۱۶

دارو و ﭘﺰﺷﮑﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مکانیس� ا�ر:
آمفوتریسین  Bبا اتصال به غشاهای سلولی و تشکیل منافذ و یا کانالهایی در آن ،باع� ت�ییرات نفوذپذیری غشای سلولی
و نشت ترکیبات داخل سلولی به خار� و نهایتامرگ و تخریب سلولها میشود .تمایل آمفوتریسین  Bبرای اتصال به غشاء
قارچ و انگل لیشمانیا تقریبا  10برابر بیشتر از غشاء سلولهای پستانداران است؛ بنابراین در دوزهای درمانی ،آمفوتریسین
 Bبهصورت انتخابی روی سلولهای قارچ و انگل ا�رات تخریبی دارد بدون اینکه آسیبی به سلولهای انسانی وارد کند.
مزیت استفاده از نانولی�وزومهای آمفوتریسین : B
در بیماری ســالک (لیشــمانیوز جلدی) ،محل رشد انگل لیشــمانیا داخل ماکروفاژهای آلوده در قســمت درم پوست است.
سیناآمفولیش نانولی�وزومهای  100نانومتری حاوی داروی آمفوتریسین  Bاست که پس از مصرف موضعی میزان نفوذ دارو
به اپیدرم و درم و نهایتا ماکروفاژهای آلوده به انگل لیشــمانیا را افزایش میدهد و در نتیجه دارو با غل�ت باال در مجاورت
انگل آزاد میشود؛ بنابراین استفاده از لی�وزوم کارایی و ا�ربخشی آمفوتریسین  Bرا به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد.
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

اســتان تهــران ،کیلومتــر  10جاده
مخصوص کر� ،شرکت دارویی،
آرایشیوبهداشتیمینو
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات:

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.ens.co.ir/cc

صادرات به کشورهای عربی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

اکسیر نانوسینا

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت
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۱۷

ﭘاﮐﻠـﯽنب
مﻌرفﯽ محصول

از سرطانهای رای� ،سرطان سینه ،ریه و پانکراس است .پاکلی تاکسل یک ماده طبیعی ضدسرطانی است
که مانع فرآیند تقسیم سلولی و رشد سلولهای سرطانی میشود .این محصول پاکلی تاکسل باند شده با
آلبومین با نام تجاری آبراکسان است .این دارو ا�رات جانبی مضر شیمیدرمانی را مانند داروهای دیگری
که از حالل استفاده میکنند ،ندارد .طبق آزمایشهای صورت گرفته این نانودارو مشابه با داروی آمریکایی
آبراکسان بوده و این درحالی است که با برچسب قیمتی معادل یک پنجم آن روانه بازار شده است.
مﺸﺨصات فنﯽ

در ایــن سیســتم دارویــی ،ســلولهای ســرطانی جداگانــه
موردهدف قرار میگیرند و بدون آســیب به ســلولهای ســالم،
فقــط وارد ســلولهای ســرطانی میشــوند .از آلبومیــن انســانی
بهعنــوان یــک حامــل در این دارو اســتفاده میشــود ،بنابراین
دارو را در داخــل خــودش بــه دام میانــدازد .دارو در ایــن نــوع
بهصورت آزاد در خون قرار نمیگیرد و فقط در جاهایی از بدن که عروق سرطانی قرار دارند میتواند
از خون خار� شود .آلبومین که غذای سلول سرطانی است با خودش دارو را به داخل سلول سرطانی
برده و باع� نابودی سلول سرطانی میشود.

۱۸

دارو و ﭘﺰﺷﮑﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

این دارو برای درمان سرطانهای سینه متاستاتیک ،ریه و پانکراس بهکار میرود.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اســتان گیــالن ،شــهر صنعتــی
رشت،شرکتسبحانانکولوژی
گواهینامه نانومقیاس پروانه بهداشتی
ساخت از سازمان غذا
و دارو در سال 1396

اﻃﻼﻋات بازار
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات:

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

داروخانههای سراسر کشور

اقدام جهت صادرات به کشورهای غرب آسیا

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانودارو پژوهان پردیس

سال ت�سی�

1390

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان کارگر شــمالی ،نرســیده به نصرت ،خیابــان عروجی ،پالک ،20
واحد 4

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanodaru.com

۱۹

ﮐیت تﺸﺨیﺺ بیومولﮑول
مﻌرفﯽ محصول

امــروزه کیتهــای تشــخیص ســریع پیــش از ســکته قلبــی ،بــارداری ،مســمومیت ،عفونــت و حتــی
آزمایشهــای ســوءمصرف مــواد مخــدر در افراد و یا آلودگــی آب و غذا نیازی ضروری بــرای هر فرد یا
آزمایشگاه تشخیص طبی است .این محصول کیت  LSPRتشخیص بیومولکول بوده که با استفاده
از نانوذرات طال ،قابلیت تشخیص بیومولکولها در مقادیر بسیار کم را دارا است.
مﺸﺨصات فنﯽ

ت�ییــرات خــواص پالســمونی نانوذرات موجود در ایــن کیتها در معرض مواد بیولوژیکی با دســتگاه
اســپکتروفتومتر � LSPRبــت و نمایــش داده میشــود .ایــن کیتها شــامل نانــوذرات طــال و نقره ،در
فازهــای جامــد و کلوئیــدی هســتند .نانــوذرات در فاز جامــد بهصورت همگــن در تمامــی روزنههای
کیتهــای  9روزنــهای 16 ،روزنــهای 25 ،روزنــهای 36 ،روزنــهای ت�بیــت شــدهاند .چندروزنــه
بــودن ایــن کیتهــا ،مقایســه اندازهگیری کمی یــک یا چند آنالیــز را برای پژوهشــگر بهطور همزمان
امکانپذیر میسازد.

۲۰

دارو و ﭘﺰﺷﮑﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

نانوذرات فلزی نجیب باند جذب شــدیدی را در منطقه نور مرئی و ماوراءبنفش نشــان میدهند که در حالت حجمی
چنین پدیدهای رخ نمیدهد .این باند جذب هنگامی ایجاد میشود که فرکانس پرتو ورودی با نوسانات الکترونهای
بانــد هدایــت در ذرات فلــزی تشــدید ایجــاد کنــد .ایــن پدیــده ،رزونانس پالســمون ســطحی موضعــی ( )LSPRنامیده
میشــود .در آزمایــش بــا  LSPRیــک بیومولکول به ســطح نانــوذرات متصل میشــود .در ا�ر این اتصــال دیالکتریک
اطــراف نانــوذرات از آب به بیومولکول مذکور ت�ییر میکند .میزان بیومولکولهای متصل شــده به ســطح نانوذرات با
میزان ت�ییر در طول موج جذب حداک�ر قابل تخمین اســت .جذب گزینشــی بیومولکولها به سطح ذرات و در نتیجه
تشــخیص آنها میتواند با عاملدار کردن اولیه ســطح ذرات و ســپس متصل شدن بیومولکول هدف به این عاملها
انجــام پذیــرد .انتقال پیکی که به دلیل یک مولکول مشــخص رخ میدهد به جرم مولکولی آن نیز بهشــدت وابســته
است .مولکولهای بزرگتر فضای بیشتری را پر میکنند و درنهایت انتقال پیک بیشتری را رقم میزنند.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nanomabna.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانو مبنا ایرانیان

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

تهران ،میدان رسالت ،خیابان شهید طرقی ،کوچه  ،160پالک  ،4واحد .5

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanomabna.com

۲۱

ﮐیت تﺸﺨیﺺ بارداری (ریما)
مﻌرفﯽ محصول

در ســالیان اخیر کیتهای تشــخیص بارداری بســیار مورد کاربرد قرار گرفتهاند .با پیشــرفت فناوری
نانو ،کیتهای نوین جهت افزایش دقت و سرعت تشخیص وارد بازار شدهاند .کیت تشخیص سریع
بــارداری حــاوی نانوذرات طال ،یک کیــت غربالگر مبتنی بر نانوذرات طال به حســاب میآید .مبنای
عملکــرد کیت اتصاالت آنتیبادی– آنتیژن اســت و ازاینرو در دســته کیتهــای ایمنوکروماتوگرافی
قرار میگیرد .تست مذکور قادر به تشخیص سریع بارداری از نمونه ادرار است.
مﺸﺨصات فنﯽ

در این کیت به دلیل اســتفاده از نانوذرات طال تشــخیص وجود  HCGدر ادرار انســان بهســرعت و با
دقت باال صورت میپذیرد.

۲۲

دارو و ﭘﺰﺷﮑﯽ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اســتان تهران ،شــهرک صنعتی
گلگون
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

داروخانههای سراسر کشور

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

زیست ابزار پژوهان

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،ســهراه شــهریار ،کیلومتر  5جاده شهریار ،نرســیده به سعیدآباد ،شهرک
صنعتی گلگون ،روبهروی میالد جنوبی ،نبش کوچه فر�زاده

ن�انیسایتاینترنتی

www.zistabzar.com

۲۳

خانواده ﮐیت تﺸﺨیﺺ سریﻊ
مﻌرفﯽ محصول

تســت اعتیــاد بهعنــوان یک آزمون قانونی جهت بررســی ســوءمصرف مواد و وابســتگی افــراد به مواد
مخدر انجام میگیرد .روش معمول در آزمایشــگاهها ،غربالگری نمونههای افراد با تســتهای ســریع
ایمنوکروماتوگرافی جهت شناسایی افراد مشکوک سپس انجام آزمایش ت�ییدی با یک روش استاندارد
مبتنی بر تجزیه شیمیایی است .استفاده از این کیتها به دلیل استفاده از فناوری نانو دقت و سرعت
باالتری را در اختیار مصرفکننده قرار میدهد.
دیگر کیتهای تشخیصی این شرکت عبارتند از:
کیــت پنــ� تســتی تشــخیص ســریع مورفیــن،
آمفتامین ،متآمفتامین ،متادون و حشیش
کیت تشخیص سریع حشیش
کیت تشخیص سریع متادون

کیت تشخیص سریع متآمفتامین
کیت تشخیص سریع مورفین
کیت تشخیص سریع آمفتامین

مﺸﺨصات فنﯽ

آزمایش ایمونوکروماتوگرافی جریان جانبی ،روش ســادهای برای شناســایی حضــور (عدم حضور) ماده
هدف بدون نیاز به تجهیزات خاص و هزینهبر اســت .در این روش یک مزدوج آنالیت-پروت�ین روی
خط آزمون غشاء نیترو سلولز پوشش داده میشود که میتواند کلوئید طالی عاملدارشده با آنتیبادی

۲۴

دارو و ﭘﺰﺷﮑﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

را به دام انداخته و باع� رنگی شــدن خط آزمون شــود .یک آنتیبادی مشــخص دیگر بر روی خط کنترل پوشــش داده
میشــود که باع� به دام انداختن کمپلکس آنتیبادی اضافی میشــود؛ در این حالت فقط خط کنترل رنگی میشــود که
نشاندهنده م�بت بودن آزمایش است .اگر نمونه منفی بود آنوقت باید دو خط تشکیل شود (خط آزمون و خط کنترل).
به دلیل مساحت سطحی زیاد نانوذرات طال ،زیر الیه میتواند توسط آنتیبادیهای متفاوت عاملدار شود که این منجر
به حساســیت بیشتر آزمون میشــود .نانوذرات به دلیل اندازههای کوچکشــان میتوانند بهراحتی در میان تخلخلهای
نیترو سلولز حرکت کرده و به خط آزمون برسند .عالوه بر این ،رنگ قرمز کلوئید طال برای استفاده در تست تشخیص سریع
یک مزیت محسوب میشود.
ویژ�یهای استفاده از این کیت:
• تشخیص مواد مخدر مانند مورفین ،متادون و غیره
• استخراج نمونه در زمان کوتاهتر
• استخراج نمونه با آلودگی بسیار کمتر نسبت به سایر روشهای استخراج
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اســتان تهران ،شهرک صنعتی
گلگون
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

داروخانههای سراسر کشور
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

زیست ابزار پژوهان

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت

تهران ،ســهراه شــهریار ،کیلومتر  5جاده شهریار ،نرســیده به سعیدآباد ،شهرک
صنعتی گلگون ،روبهروی میالد جنوبی ،نبش کوچه فر� زاده.

ن�انیسایتاینترنتی

www.zistabzar.com

۲۵

محصوالت

حوزه بهداﺷت و سﻼمت
ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮدار

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﻠﻮﺳﭙﺖ

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن Agi Coat

ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺻﺎاﯾﺮان

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎی دوﺳﺖدار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ دارای ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﯿﻮنﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ

اﺳﭙﺮی آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل زﺧﻢ ﻧﯿﻮاﺷﺎ

ﭘﺪ اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ﻓﯿﻠﺘﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻀﺮ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ

ﮐﯿﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ،زﯾﺴﺖﺗﺨﺮﯾﺐﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻘﺎوم
واﮐﺲ ﭼﺮم آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺬب ﮔﺮدوﻏﺒﺎر

ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻧﺎﻧﻮﺑﯿﻮﺳﺎﯾﺪ(

ﻓﻠﻮﺋﯿﺪ و ﮐﺮمﻫﺎی ﺿﺪآﻓﺘﺎب ﺳﺎنﺳﯿﻒ

ﮐﺮم ﺿﺪآﻓﺘﺎب ،روﺷﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﭼﺮوک آردن
ﻟﻮﺳﯿﻮن و ﮐﺮم ﺿﺪآﻓﺘﺎب ﻫﯿﺪرودرم

ﮐﻔﯽ ﮐﻔﺶ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه
ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح

ﭘﻮدر ﻣﺮگ ﻣﻮش-ﺷﮏ ﺑﻮم

ماسﮏ تنﻔسﯽ فیﻠﺘردار
مﻌرفﯽ محصول

ماسک نانوپاک حاوی الیه نانوالیاف است .نانوالیاف با عملکرد دوگانه هم مانند یک صافی بسیار
ریز عمل کرده و هم با جذب سطحی ذرات ،مانع ورود آالیندهها به دستگاه تنفسی میشود.
از محصوالت این شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ماسک صنعتی  6الیه با استاندارد FFP3
ماسک صنعتی  7الیه کربن اکتیو
ماسک عمومی بزرگساالن N99
ماسک کودک N99
ماسک آرایشگر N99
مﺸﺨصات فنﯽ

ماسک ساخته شده با نانوالیاف ،از چندین الیه تشکیل شده که یکی از الیههای میانی حاوی نانوالیافی با
قطر نانومتری است .الیه نانوالیاف برای جلوگیری از ورود ذرات مضر میکرونی به دستگاه تنفسی انسان
است .با توجه به استفاده از نانوالیاف در ماسکهای تنفسی ،کارایی این نوع ماسکها در مقایسه با انواع
معمولی آن بهصورت قابلمالح�های بهبود مییابد .استفاده از الیاف نانومتری نفوذپذیری ماسک را به
مقدار بسیار جزئی کاهش میدهد .ماسکهای اصالح شده با نانوالیاف با توجه به کیفیت باالیی که دارند
برایعموم،پزشکانوافرادیکهنسبتبهآلودگیمحیطزیستیحساسیتباالدارند،قابلاستفادهاست؛

۲۸

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

بر اساس استاندارد اروپایی ) ،BS-EN 149:2001 (British Standardsماسکهای گردوغبار به طبقات زیر تقسیم میشوند:
طبقه  :FFP1حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی با تراکم  4/5برابر حد مجاز تماس ش�لی (.)OEL
طبقه :FFP2حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط با تراکم 12برابر حد مجاز تماس
ش�لی(.)OEL
طبقه  :FFP3حفاظت در برابر آئروسلهای جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط یا با سمیت باال با تراکم 50برابر
حد مجاز تماس ش�لی (.)OEL
حداقل راندمان فیلتراسیون یک ماسک (حداک�ر نفوذ مجاز گردوغبار در ماسک) بر اساس استاندارد  BS-EN 149:2001به
شرح جدول زیر است:
ذرات جامد
حداک�ر نفوذ مجاز
))NaCl
طبقه FFP1

ذرات مایع
(روغن پارافین)

٪20
٪6
٪1

طبقه FFP2
طبقه FFP3

٪20
٪6
٪1

طبقهبندیماسکهای
�ردو�بار
سری N

)ذرات �یر رو�نی(

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

نوع فیلتر

راندمان

N95

٪95
٪99

N100

٪99/97

N99

محﻞ تولید

اســتان اصفهان ،شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
نمایندگیهای شرکتwww.digikala.com ،

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانو تارپاک

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت

اســتان اصفهــان ،شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  22بهمــن،
ساختمان غدیر ،پالک  ،171واحد 007

ن�انیسایتاینترنتی

www.masknano.com

۲۹

خانواده محصوالت سیﻠوسﭙت
مﻌرفﯽ محصول

محصوالت ضدعفونیکننده این شــرکت موجب از بین بردن طیف وســیعی از پاتوژنهای بیماریزا
(باکتریها ،ویروسها و قارچها) میشود.
سبد محصوالت شامل موارد زیر است؛
سیلوسپت زخم
سیلوسپت سطوح و زمین
دهانشویه سیلوسپت pp10
سیلوسپت سوختگی
جعبه کمکهای اولیه خودرو
سیلوسپت دست
جعبه کمکهای اولیه پیشرفته
سیلوسپت پرپ
کیف کمکهای اولیه همراه
سیلوسپت ضدعفونیکننده محل تزریق
فوم سیلوسپت برای ضدعفونی کردن دست
سیلوسپت وسایل و تجهیزات
مﺸﺨصات فنﯽ

۳۰

در ایــن محصــول غل�ت ماده م��ره در محدوده کامال ایمن اســت .ماده م��ره این محصوالت نقره
اســت ،نقره فلزی اســت که زمانی که در معرض اکســیژن قرار میگیرد فورا اکسید میشود و یون نقره
تولیــد میکنــد .هرچــه اندازه ذرات نقره کوچکتر باشــد ،احتمال تولید یون نقره از آن بیشــتر اســت
تــا حــدی کــه نانــوذرات نقــره به دلیل افزایش نســبت ســطح بــه حجم ،بیشــترین میزان یــون را در
محیطهای حاوی اکسیژن ،مانند آب ،از خود رها میسازند.
یونهای نقره از دو طریق باع� از بین رفتن باکتری میشوند:

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

دیواره سلولی باکتری را تخریب میکنند و سبب متالشی شدن آن میشوند.
با نفوذ از دیواره ســلولی به داخل ،ســبب تداخل در همانندســازی  DNAو آنزیمهای سلولی میشوند و از تک�یر
باکتری ممانعت میکنند.
طی� �سترده ا�ربخ�ی محصوالت سیلوسپت بر
رویمیکروار�انیس�هایب�ماریزا

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه
نانومقیاس

پروانه بهداشتی ساخت
از وزارت بهداشت

محﻞ تولید

استانالبرز،
شهرکصنعتی
اشتهارد

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.digikala.com

و نمایندگیهای سراسر کشور

نوع
میکروارگانیسم

نام میکروارگانیسم

باکتری گرم
منفی

اشرشیا کلی-سود و موناس
آرژینوزا-سالمونال-کلبسیال
نومونیا

باکتری گرم
م�بت

انتروکوکوس فکالیس-
استافیلوکوکوس آرئوس-
استافیلو کوکوس اپی
درمیس

باکتری
استافیلوکوس
آرئوس مقاوم
به متیسیلین

MRSA

باکتریهای
مقاوم

مایکوباکتریوم

قارچ

کاندیدا البیکنس-
اسپرژیلوس نایجر

ویروس

هرپس سیمپلکس-
آنفوالنزای نوع)(H1N1
 -Aپولیو

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کیفیت تولید تکاپو

سال ت�سی�

1384

ن�انیشرکت

استان البرز ،شهرک صنعتی اشتهارد ،بلوار ابوریحان ،انتهای بلوار غزالی غربی،
خیابان گلنوش دوم ،گلفام اول ،کوچه بین گلنوش دوم و گلفام دوم

ن�انیسایتاینترنتی

www.chitotech.com

۳۱

ﭘانسمان Agi Coat
مﻌرفﯽ محصول

در زخمها به علت ورود میکروبها و خاروخاشــاک به عمق بافت و بســته شــدن ســریع محل زخم،
یــک محیــط مطلــوب برای رشــد میکروبها فراهم میشــود و زخــم عفونت میکنــد .این محصول
بانــد پانســمان حــاوی نانوذرات نقره بــا خاصیــت آنتیباکتریال اســت .فرآیند بهبود زخمها توســط
عفونتهای باکتریایی به ت�خیر میافتد؛ بنابراین پیشگیری و درمان عفونت بخش مهمی از بهبود
زخم است.
مﺸﺨصات فنﯽ

از باند پانسمان حاوی نانوذرات نقره ،جهت پانسمان زخم با ایجاد خاصیت آنتیباکتریال استفاده
میشــود .ایــن گاز بــه دلیل خاصیــت آنتیباکتریالی قوی نانــوذرات نقره بهمن�ور کنتــرل عفونت در
محل سوختگی و زخم کاربرد دارد و با آزادسازی آهسته یون نقره ا�رات ضدمیکروبی و ضدالتهابی
خود را اعمال میکند .ویژگیهای این پانسمان در ادامه آمده است:
حاوی نانوذرات نقره با اندازه زیر  100نانومتر
فعالیت آنتیباکتریالی علیه دو باکتری  S. Aureusو E. coli

۳۲

بهداﺷت و سﻼمت

کاربرد این پانسمان در شرایط زیر است:
سوختگیهای حاد
زخمهای دیابتی حاد
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

زخمهای بستر حاد
زخمهای مزمن
محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک صنعتی
رازی
گواهینامه نانومقیاس پروانه بهداشتی ساخت
از وزارت بهداشت

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت شرکت و نمایندگی فروش

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

داروسازی عماد

سال ت�سی�

1384

ن�انیشرکت

اصفهان 45 ،کیلومتری جاده اصفهان به شیراز ،شهرک صنعتی رازی ،خیابان
دهم

ن�انیسایتاینترنتی

www.emadpharma.com

۳۳

ﻋینﮏ آفﺘابﯽ ﺻاایران
مﻌرفﯽ محصول

عینــک آفتابــی صاایــران اولین بار برای اســتفاده خلبانها جهــت مقابله با پرتوهــای لیزری با فریم
خلبانــی طراحــی شــد .پرتوهای مضــر میتواند باع� کاهش ســطح دیــد خلبان و حتی کــوری آنها
حیــن پرواز شــود .در حــال حاضر این عینک با قابلیت محاف�ت از چشــمان در برابر تابشهای UV
و با اســتفاده از فناوری طراحی و ســاخت پوشــش نانومتری نابازتابنده پهنباند (نابازتابندهای که
طول موج وســیعی را فیلتر میکند) که باع� ایجاد خاصیت  Anti-Reflectionو حذف بازتابهای
مزاحم در محصول میشود ،به تولید میرسد.
این عینکهای آفتابی در دو مدل معمولی (خلبانی) و چندمن�وره (اسپورت) تولید شدهاند.

مﺸﺨصات فنﯽ

حــذف تابشهای مضر فرابنفش طولموجهــای کمتر از  400نانومتر ( ٪100جاذب پرتوهای مضر
فرابنفش)
عبور مناسب گستره مرئی با حذف بازتابهای مزاحم (خاصیت )Anti-Reflection

۳۴

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

تضعیف تابشهای فروسرخ
مقاومت در برابر ضربه
رنگ و آبکاری �ابت

اســتان اصفهان ،شرکت صنایع
الکترواپتیک صاایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

http://www.injo.co/eshop/1348/
sa-Glasses

نمایندگی فروش شرکت
سایتهای فروش اینترنتی

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکتهای توزیع و پخش
فروشگاههای زنجیرهای و اینترنتی

https://www.digikala.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران (صاپا)

سال ت�سی�

1383

ن�انیشرکت

اصفهان ،خیابان کاوه ،روبهروی ترمینال مسافربری کاوه

۳۵

خانواده ﺷویندهﻫای دوستدارمحیﻂزیست
برﭘایه نانوامولسیونﻫای ﮔیاﻫﯽ
مﻌرفﯽ محصول

بهداشت و ن�افت محیط کار و زندگی یکی از عوامل اصلی جلوگیری از بروز بیماریها و مسمومیتها
است .مواد شوینده لزوما خاصیت میکروبکشی ندارند و برای تکمیل ن�افت و مو�ر بودن آن باید
از مواد ضدعفونی کننده مناسب استفاده کرد.
محصوالت این شرکت شامل:
نانوامولسیون پاک کننده صفحات نمایش LED ،LCD
نانوامولسیون شوینده بدنه خودرو بدون استفاده از آب
نانوامولسیون شوینده موتورخودرو بدون استفاده از آب
نانوامولسیون پاک کننده چندمن�وره
نانوامولسیون پاک کننده شیشه
نانوامولسیون پاک کننده سطوح استیل
نانوامولسیون پاک کننده و آنتیباکتریال تبلت و موبایل

۳۶

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

این محصوالت به خاطر داشــتن خواص آنتیاســتاتیک بســیار دیرتر از محصوالت مشابه گردوخاک را
جذب میکنند و ضمنابه خاطر آنکه از مواد بیولوژیک ساخته شدهاند موجب حفاظت از محیطزیست
میشــوند .به دلیل آنکه در فرموالســیون این محصوالت الکل وجود ندارد تا�یر مخرب بر روی ســطح
نمــی گذارنــد و حتــی زودتــر از محصوالت حاوی الکل خشــک میشــوند .این پــاک کنندهها همچنین
برخالف محصوالت مشــابه که دارای قدرت اســیدی یا قلیائی هستند و موجب صدمه زدن به سطوح
در ا�ر مرور زمان میشوند ،اسیدی یا قلیائی نبوده و به سطح زیانی نمیرسانند .از ویژگیهای بارز این
محصول میتوان به:
عدم سمیت
داخلی
خواص آنتیاستاتیک
حفاظت از محیطزیست
خواص آنتیباکتریال
اســتفاده از مــواد اولیــه کامالطبیعــی و
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان قزوین ،شهرک صنعتی
البرز
گواهینامه نانومقیاس پروانه بهداشتی ساخت
از وزارت بهداشت
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.digikala.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کیمیا شیمی سهند

سال ت�سی�

1380

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان ستارخان ،جنب  24متری خسرو ،912 ،طبقه سه ،واحد 6

ن�انیسایتاینترنتی

www.KCSNANO.com

۳۷

خانواده ﺷویندهﻫای دوستدارمحیﻂزیست
برﭘایه نانوامولسیونﻫای ﮔیاﻫﯽ
مﻌرفﯽ محصول

تمامــی ایــن محصــوالت با اســتفاده از عصارههای طبیعــی و با اســتفاده از فناوری نانو تولیدشــده و
ضمن حفاظت از کلیه ســطوحی که با آن در تماس هســتند بهعلت حضور مواد مو�ره در مقیاس نانو
قدرت پاککنندگی خوبی از خود نشــان داده و ضمنا کلیه ســطوح را عاری از هرگونه باکتری کرده و
به آنها خاصیت آنتیاســتاتیک میبخشــند که نتیجه آن جذب دیرتر گردوخاک اســت.محصوالت
این شرکت شامل:
نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده چرم
نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده پارکت
نانوامولســیون روغن در آب پاک کننده فرش و
موکت
نانوامولســیون روغــن در آب پــاک کننده موتور
خودرو
نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده داشبورد

۳۸

نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده الستیک
نانوامولســیون روغــن در آب پــاک کننــده بدنه
خودرو
نانوامولسیون زمینشوی
نانوامولسیون پاککننده عینک
نانوامولسیون پاک کننده صفحات نمایش

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

نانــو امولســیونها دارای ســطح ویــژه و انــرژی آزاد بزرگتری از میکرو امولســیونها هســتند که این
مشــخصه باعــ� میشــود آنها بهعنوان یک سیســتم انتقالی م��ر به شــمار رونــد .این محصوالت
مشــکالتی از قبیل لختهســازی ،انعقاد و تهنشــینی که عموما در میکرو امولســیونها دیده میشــوند
از خود نشــان نمیدهند .نانوامولســیونها پایداری ترکیبات ناپایدار شــیمیایی را با حفاظت آنها از
اکســید شــدن و تخریب در برابر نور افزایش میدهند .آنها محصوالت شفاف یا نیمهشفاف هستند
که دارای کشش سطحی بسیار کم و پایداری فیزیکی بلندمدت هستند.
محصــوالت این شــرکت شــامل نانوامولســیونهای روغن در آب بدون الکل اســت کــه حاوی ذرات
کروی با اندازه متوسط  15نانومتر هستند .نتای�  DLSبا شاخص پراکندگی ( )pdiبا نتای� حاصل از
 TEMمطابقت دارند .این محصوالت یک تمیزکننده عالی برای سطوح مختلف به شمار میروند.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان گیالن ،منطقه آزاد انزلی

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.digikala.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

ستاره تابان پاک

سال ت�سی�

1390

ن�انیشرکت

استان گیالن ،منطقه آزاد انزلی ،شهرک صنعتی 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.stp-nano.com

۳۹

اسﭙری آنﺘﯽباﮐﺘریال زخم نیواﺷا
مﻌرفﯽ محصول

اســپری نانونقــره نیواشــا دربرگیرنــده ذراتــی از نقــره در انــدازه نانومتری اســت که روند التیــام زخم و
شــکلگیری بافت جدید را تســریع میکند .این محلول به من�ور درمان آسیبهای پوستی و ترمیم
آ�ار به جای مانده از جوش ،ضربه ،جراحی ،ت�یر رنگ موضعی پوســت ناشــی از ســوختگی ،تماس
با مواد آسیبرســان پوســتی و بیماریهای مختلف پوســتی و همچنین به من�ور پانســمان موضع
زخم ،پس از عملهای جراحی زیبایی بهکار میرود.
مﺸﺨصات فنﯽ

این ترکیب با افزایش جریان خون موضع زخم باع� افزایش سرعت تولید بافت گرانوله و در نتیجه افزایش
سرعت بهبودی زخم میشود .با افزایش جریان خون موضع ،سیستم ایمنی موضع زخم تقویت شده و
این عمل باع� جلوگیری از عفونی شــدن زخم شــده و با افزایش ویســکوزیته مایع زخم از رشد باکتری بر
روی زخم جلوگیری میکند.
کلوئید پایه آبی
رنگ قهوهای تیره
غل�ت 1150 ppm

۴۰

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

میزان باالی نقره فلزی ( ٪99نقره فلزی و  ٪1یون نقره)
اندازه ابعادی زیر  100نانومتر
مادهای ضدعفونی کننده
قابلیت از بین بردن انواع میکروارگانیسمها
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

تاییدیه بهداشتی از
وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی

استان اصفهان ،شهر اصفهان

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

نماینده فروش تهران :شرکت ناوک شیمیwww.navakchem.com ،

بازرگانی نانو درمان آرادwww.nanodarman.ir :

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوالوند آراد

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت

شــهر اصفهان،خیابــان چهــار باغ پاییــن ،بین شــهدا و تختی ،ســاختمان الله،
طبقه اول

ن�انیسایتاینترنتی

www.nivashaa.com

۴۱

ﭘد اﭘیﻼسیون آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماریها ،شمار میکروارگانیسمهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها
افزایــش مییابــد و عفونتهــا از طریق این میکروارگانیســمها نیــز اتفاق میافتند .با افزایش ســطح
آگاهــی مــردم در زمینــه ســالمت ،توجهها بــه آمــوزش و محاف�ت در برابــر عوامل بیمــاریزای مضر
جلــب شــده اســت .یونهــای نقــره و ترکیبــات آن بــرای طیــف وســیعی از باکتریها بســیار کشــنده
هســتند .آنها ســمیت خیلی کمی را برای ســلولهای بدن انســان نشــان میدهند ،استفاده از نقره
در اشــکال مختلف یک روش رای� برای محاف�ت در مقابل باکتریها بهشــمار میآید .محصوالت
اخیرا توجه زیادی را در صنعت به خــود جلب کردهاند .بهعنوانم�ال ،از
ضدباکتریایــی حــاوی نقره ً
آنها بهعنوان پد اپیالسیون در صنعت مواد آرایشی -بهداشتی استفاده میشود .قابلذکر است که
ا�ر ضدباکتریایی نانوکامپوزیتهای نقره ماندگار بوده و محصوالت تولیدشده بازدهی ضدباکتریایی
خود را در برابر گونههای مختلف باکتریها حف� میکنند.

۴۲

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول یــک پــد اپیالســیون ضدباکتــری حاوی نانــوذرات نقــره اســت .غل�ت یــون نقره در
ایــن محصــول کمتــر از  5 ppmاســت .ایــن محصــول فعالیــت ضدباکتریایــی قابلتوجهــی بــر روی
باکتریهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نشان میدهد.

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

مجوز وزارت
بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی

استان اصفهان ،مبارکه

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

صنایع تولیدی اصفهان مقدم

سال ت�سی�

1370

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهرک صنعتی سهراه مبارکه ،خیابان هشتم ،فاز یک

ن�انیسایتاینترنتی

www.isfahanmoghadam.com

۴۳

فیﻠﺘر آنﺘﯽباﮐﺘریال ترﮐیﺒات مﻀر تنﺒاﮐو
مﻌرفﯽ محصول

تاکنــون بیــش از  4000مــاده شــیمیایی مضــر کــه ســبب بیماریهایی همچــون ســرطان و بیمارهای
قلبــی هســتند ،در تنباکو یافت شــده اســت .از راههای مبارزه بــا ورود این ترکیبات مضــر ،فیلتر کردن
و جلوگیری از ورود آنها به بدن اســت .از این رو فیلتر قلیان نانویی به دلیل اســتفاده از نانوذرات با
هدف کاهش ترکیبات مضر دود تنباکو و از بین بردن باکتریها طراحی شده است.
مﺸﺨصات فنﯽ

اجــزای ایــن نانوفیلتــر عبارتنــد از فومهــای پلییورتــان حــاوی نانــوذرات ،گرانــول کربــن فعــال ،الیه
بیبافت ترموفیوز حاوی نانوذرات و بدنه حاوی نانوذرات ضدباکتری ،ضدمیکروب و ضدقارچ.

۴۴

بهداﺷت و سﻼمت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

تاییدیه بهداشتی
سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت ،درمان
گواهینامه نانومقیاس
و آموزش پزشکی

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اســتان البــرز ،پــارک علــم و
فناوری البرز

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

حکیمان دوراندیش پارس

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

اســتان البــرز ،کــر� ،کیلومتــر  5جــاده کر�-قزویــن ،ورودی شــهرک صنتــی
بهارستان ،بلوار شهدای جهاد دانشگاهی ،پارک علم و فناوری البرز

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanofil.org

۴۵

ﮐیسه زباله آنﺘﯽباﮐﺘریال،
زیستتﺨریبﭘﺬیر و مقاوم
مﻌرفﯽ محصول

کیسههای پالستیکی بسیار سبک هستند و بهطور ویژه برای زبالههای مرطوب از قبیل پسماند غذا
مناسب بوده و همچنین برای بستهبندی زباله بهمن�ور به حداقل رساندن بوی آن بسیار مناسب
است .پسماند غذا و دیگر مواد فاسد شدنی درون کیسه زباله یک مکان مطلوب برای رشد باکتریها
هســتند کــه باعــ� ایجــاد آلودگــی میشــوند .نانــوذرات آنتیباکتریــال از رشــد میکروارگانیســمهایی
کــه موجــب فســاد و ایجــاد آلودگــی میشــوند ،جلوگیــری میکننــد .نانــوذرات اکســیدروی فعالیــت
ضدباکتریایــی قــویای را در برابــر باکتریهــای بیمــاریزا از قبیــل  E.Coliو S.aureusاز خود نشــان
میدهنــد .اضافه شــدن نانوذراتی از این دســت به کیســههای زباله میتواند موجــب ایجاد خواص
آنتیباکتریال در کیســههای زباله شــود .محصولی دیگر از این شرکت ،کیسههایی است که به کمک
فناوری نانو ،با ضخامت کمتر و اســتحکام بیشــتر تولید شــده اســت .این کیســهها توانایی حمل بار
بیشــتری داشــته و عالوه بر کاهش مصرف مواد پلیمری و کاهش قیمت هر عدد پالستیک ،از میزان
آلودگی وارد شده به محیطزیست نیز کاسته میشود.

۴۶

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

در مقیاس نانو ،ذرات اکســیدروی در مقایســه با نمونه بالک آن ،گونههای اکســیژن فعال بیشتری تولید
میکنند و بنابراین فعالیت آنتیباکتریال نانوذرات بیشــتر میشــود .این محصول فعالیت ضدباکتریایی
قابلتوجهی مطابق با آزمون استاندارد ملی ایران به شماره 10900از خود نشان میدهد.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

آذربایجان شرقی ،جلفا

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

سبز محیط نانوارس

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

آذربایجان شرقی ،جلفا ،منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ،فاز یک

ایمیل

greennano.aras@gmail.com

۴۷

واﮐﺲ ﭼرم آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

ایــن محصــول تونیــک گیاهی حاوی نانوذرات نقره اســت که با هــدف ایجاد خــواص آنتیباکتریال
تولید شــده اســت .در پاک کردن ســطوح چرم مانند مبلمان نباید از مواد شوینده استفاده کرد ،چون
ایــن کار باعــ� تخریــب زنجیــره پلیمــری چرم شــده و به مــرور زمان ترکیــب چرمی را دچــار خوردگی
و تخریــب میکنــد .محصــول ســاخته شــده پس از پاک کردن ســطوح چــوب و چرم در داخل ســطح
نفوذ کرده و به علت داشــتن مواد کامال طبیعی و گیاهی در کنار ماده آنتیباکتریال ،ســطح را عاری از
باکتری کرده و عمر طبیعی آن را نیز حف� میکند.
مﺸﺨصات فنﯽ

نقره دارای خاصیت آنتیباکتریال م��ری است و در صورتی که به فرم نانوذرات باشد ،دارای قابلیت
باالیی در نفوذ است و امکان انجام واکنشهای شیمیایی را با سرعت بسیار باالیی فراهم میکند.

۴۸

بهداﺷت و سﻼمت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

قزویــن ،پــارک علــم و فنــاوری
امام خمینی
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کیمیا پژوهش ماهان

سال ت�سی�

1392

ن�انیشرکت

شــهر قزوین ،میدان جانبازان ،بلوار نخبگان ،کیلومتر  2جاده باراجین ،پارک
علم و فناوری امام خمینی ،شماره 37

ن�انیسایتاینترنتی

www.kmpo.ir

۴۹

ماسﮏ ﺟﺬب ﮔردوﻏﺒار
مﻌرفﯽ محصول

ماســک گردوغبــار یــک پد انعطافپذیر اســت که بــرای محاف�ت تنفســی در برابر گردوغبار ناشــی از
ساختوساز و تمیزکاری ،گردوغبار ناشی از خاک ،چوب ،فایبرگالس ،سیلیکای ناشی از محصوالت
شیشــهای و ســرامیکی و یــا جاروبرقــی ،بــر روی بینــی و دهان قــرار میگیرد .این محصــول میتواند
برای محاف�ت در برابر آلرژنها نیز اســتفاده شــود .امروزه نانوالیاف پلیمری برای ساخت این قبیل
ماســکها بهمن�ور بهبود کارایی آنها مورداســتفاده قرار میگیرند .این نانوالیاف از استشمام ذرات
گردوغبار به قطر  2/5میکرون یا کمتر و فلزات سنگین موجود در هوای آلوده که باع� بیماریهایی
از قبیل آسم یا سرطان ریه میشود جلوگیری میکنند.
مﺸﺨصات فنﯽ

نانوالیاف به دلیل نسبت سطح به حجم باال و تخلخل زیاد بازدهی فیلتراسیون را افزایش میدهند.
طبق استاندارد ملی ایران ،افزودن نانوالیاف به فیلتر بازدهی فیلتراسیون در میزان جذب گردوغبار
را بهبود بخشیده است.

۵۰

بهداﺷت و سﻼمت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان سمنان ،شهرک صنعتی
ایوانکی
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.digikala.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

صنعت آرد ،ماکارونی و کارخانههای
آردســازی ،صنعت رنــگ و رزین ،صنعت نفت
و پتروشــیمی ،صنعــت فــوالد ،صنعــت مــواد
غذایی ،صنعت رنگ و رزین و صنعت سیمان

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوفناوران خاور

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان انقالب ،نرسیده به چهارراه ولیعصر ،خیابان باالور ،پالک 7

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanokhavar.com

۵۱

ﺿدﻋﻔونﯽﮐنندهبیمارسﺘانﯽ(نانوبیوساید)
مﻌرفﯽ محصول

نانونقره به شکل نقره کلوئیدی بیشتر از  100سال است که مورداستفاده قرار میگیرد .نقره کلوئیدی
کــه حــاوی نقره با غل�تهــا و اندازههای ذرهای مختلف اســت در طول تاریخ بــرای درمان زخمها
و عفونتهــا مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت .نفــوذ نقــره بــه درون ســلول باکتریهــا ت�ییــرات زیاد
ساختاری و مورفولوژیکی را ایجاد میکند که به مرگ آن سلول میانجامد .نانوذرات نقره میتوانند
از رشــد و یا چســبیدن باکتری بر روی ســطح جلوگیری کنند .این امر بهویژه میتواند در اتاق عمل،
جایــی کــه تمــام ســطوح در تمــاس با بــدن بیمار بایــد اســتریلیزه باشــند ،مفید واقع شــود .عــالوه بر
این ،نانوذرات نقره میتوانند با انواع ســطوح از قبیل فلزی ،پالســتیکی و شیشــهای ترکیب شــوند.
در تجهیزات پزشــکی مشــاهده شــده اســت که نانــوذرات نقره تعــداد باکتریها بر روی وســایل را در
مقایسه با تکنیکهای سنتی کاهش میدهند .این محصول در دو غل�ت زیر عرضه شده است:
ضدعفونیکننده حاوی  100 ppmنانوذرات نقره
ضدعفونیکننده حاوی  2000 ppmنانوذرات نقره

۵۲

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

ا�ــر ضدباکتریایی نقره بهطور چشــمگیری در بعد نانومتری افزایــش مییابد ،بهطوریکه آنها قادر
بــه از بیــن بردن بیش از  650نوع باکتری هســتند .ایــن نانوذرات فعالیتهای ضدقارچی شــدیدی
نیز در مقابل بعضی از عفونتهای قارچی از خود نشان میدهند .نانوذرات نقره با ترکیبات سولفور
و فســفر پروت�ینهای غشــاء واکنش داده و بر روی مورفولوژی و ســاختار سلول باکتری ا�ر گذاشته و
موجب مرگ آن میشوند .با کاهش اندازه ذره ،رهایش یونهای نقره افزایش یافته که این موجب
افزایش فعالیتهای ضدباکتریایی آنها میشود.
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

پروانه ساخت
بهداشتی از وزارت
بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی

استان البرز ،شهرستان کر�

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوپوشش فلز

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

تهران ،بلوار فردوس غرب ،خیابان ورزی جنوبی ،نبش پانزدهم غربی ،پالک
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ن�انیسایتاینترنتی

www.nanochem.ir

۵۳

فﻠوئید وﮐرمﻫای ﺿدآفﺘاب سانسیﻒ
مﻌرفﯽ محصول

بعضی از افراد بهطور طبیعی یا در ا�ر عوامل متعددی از پوســتی بســیار حســاستر در مقایسه با افراد
دیگر برخوردار هستند .تحریکپذیری پوست در این افراد سریعتر بوده و عالئمی ن�یر قرمزی ،التهاب
و آفتاب سوختگی با سرعت و شدت بیشتری ظاهر میشود .بهطورکلی در کرمهای ضدآفتاب برای
جذب پرتوهای مضر از جاذبهای شیمیایی و فیزیکی استفاده میشود .در فرموالسیون این کرمها
از بازتابدهندههای معدنی و طبیعی همانند دیاکسیدتیتانیوم استفاده شده است.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شدهاند از جمله:
فلوئید ضدآفتاب فیزیکال  spf 50سانسیف
کرم ضدچین و چروک دورچشم و ضدآفتاب سانسیف ()SPF:30
کرم ضدآفتاب فاقد چربی  SPF 5Oسان سیف
کرم ضدچین و چروک رنگی  spf 50سان سیف
کرم ضدآفتاب و برنزه کننده  spf 40سان سیف
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۵۵

ﮐرم ﺿدآفﺘاب ،روﺷنﮐننده و ﺿدﭼروک آردن
مﻌرفﯽ محصول

پوســت بــدن انســان بهطور طبیعی فاقــد توانایی الزم جهت مقابله با ا�رات ســوء ناشــی از پرتوهای
نور آفتاب اســت .شناخته شــدهترین انواع پرتوهای ماورای بنفش به سه محدوده طول موج UVA
و  UVBو  UVCتقســیم میشــوند .با عبور نور خورشــید در اتمســفر تمام  UVCو  UVB٪٩0توسط ازن،
بخار آب ،اکســیژن و دیاکسیدکربن جذب میشــوند UVA.کمتر توسط جو جذب میشود ،بنابراین
اشعه ماورای بنفشی که به زمین میرسد شامل کل  UVAو بخش باقیمانده  UVBاست.
 UVAاز طریــق تشــکیل رادیکالهــای آزاد بــا اختالل در روند طبیعی تجدید ســاختار پوســت ،ســبب
ایجاد عالئمی ن�یر پیری زودرس پوســت و بروز لک و تیرگی آن میشــود UVB .نفوذپذیری کمتری
در الیههای پوستی داشته و عوارض مستقیم ن�یر قرمزی ،التهاب و آفتاب سوختگی ایجاد کرده و
در موارد برخورد طوالنی مدت آن احتمال بروز انواع سرطانهای پوست افزایش مییابد.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شدهاند از جمله:
کرم ضدآفتاب  spf 35آردن
کرم ضدآفتاب رنگی  spf 90آردن
کرم ضدآفتاب رنگی فاقد چربی  SPF 46فاقد جاذبهای شیمیایی آردن
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اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
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۵۷

لوسیون و ﮐرم ﺿدآفﺘاب ﻫیدرودرم
مﻌرفﯽ محصول

یکــی از مهمتریــن محصــوالت مراقبت از پوســت بــه خصوص با شــروع فصل گرما »کــرم ضدآفتاب«
است .هرچند استفاده از کرمهای ضدآفتاب در تمام فصول سال الزم است اما با گرمتر و درخشانتر
ً
شدن اشعههای خورشید و آغاز فصل گرما این الزام معموال شکل جدیتری به خودش میگیرد.
اشــعه مــاوراء بنفــش خورشــید ا�رات �ابت شــدهای بر روی افزایش انواعی از ســرطانهای پوســت،
تـسـریـــع و تـشـــدید پـــیری (چروک) پوست و بـدتـــر شــــدن بـرخـــی از بـیماریهای پـوس ــتی و ایجاد و
تشدید لک صورت و کک و مک دارد .بنابراین استفاده از کرمهای ضدآفتاب مناسب ،نقش مهمی
در پیشگیری از بیماریهای پوستی ایفا میکند .این محصوالت ،از نـف ــوذ اشع ــه ماوراء بـنـفـــش به
قسمتهای عـمقی اپیدرم (روی پوست) و درم (الیه زیرپوست) جـلوگـیری میکـنند .نحـوه ا�ر این
ضدآفتابها ،جذب یا انعکاس اشــعه ماوراء بنفش با ســتفاده از نانوذرات و فناوری نانو اســت که از
رسیدن اشعه مضر به الیههای عمقی پوست ممانعت میکند.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شدهاند از جمله:
کرم ضدآفتاب فاقد جاذبهای شیمیایی با  SPF30هیدرودرم
لوسیون ضدآفتاب لب  SPF 30فاقد چربی هیدرودرم
کرم ضدآفتاب کودک  spf 30هیدرودرم
کرم ضدآفتاب لب  SPF 40هیدرودرم
کرم ضدآفتاب رنگی فاقد چربی  SPF 60فاقد جاذبهای شیمیایی هیدرودرم

۵۸

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

محاف�ت کامل در برابر تمام طول موجهای پرتوهای ماورابنفش:
در تولیــد ایــن فــرآورده ترکیبی از بازتابدهندههای فیزیکی نور خورشــید مانند تیتانیوم دیاکســاید
و زین� اکســاید به همراه ســایر جاذبهای پرتوهای ماورا بنفش اســتفاده شــده است .انتخاب این
بازتابدهندهها و جاذبها به نحوی اســت که حفاظت کاملی را در برابر کلیه طول موجهای اشــعه
ماورابنفش نور خورشید ایجاد میکند.
مقاوم در برابر تعریق و شستشو:
امولسیون این کرم به نحوی است که فیلم محاف�تی ایجاد شده توسط آن در ا�ر تعریق شستشو با
آب معمولی و یا هنگام انجام فعالیتهای ورزشی از سطح پوست زدوده نمیشود.
استفاده از ویتامین  Eو عصاره آلوئهورا:
ویتامیــن  Eموجــود در این فرآورده با خن�ی نمودن آ�ار مخرب ایجاد شــده توســط رادیکالهای آزاد
مانع از بروز پیری زودرس پوست میشود.
آلوئهورا نیز ا�رات شگفتانگیزی در ترمیم پوستهای آسیبدیده دارد.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

قزوین ،شهر صنعتی البرز

گواهینامه نانومقیاس
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۵۹

ﮐﻔﯽ ﮐﻔﺶ آنﺘﯽباﮐﺘریال حاوی نانوذرات نقره
مﻌرفﯽ محصول

با افزایش اهمیت سالمت پا ،پاپوشهای شامل نانونقره ،مزیتهایی را برای مصرفکنندگان ارائه
میدهنــد .هنگامیکــه پــا عرق میکند باکتری در الیاف خام رشــد کرده و جایی که باکتری رشــد کند
بوی بد نیز همراه خواهد داشــت .از آنجاییکه ســالمت پاها به کفشها بســتگی دارد ،متخصصان
تمام تالش خود را برای تولید بهترین کفیهای کاربردی با استفاده از نانونقره برای برقراری تعادل
بین سالمت و کارایی به کار گرفتهاند .کفیهای بدون بو سالمتر از نمونههای معمولی بوده و هنگام
اســتفاده بســیار راحتتر هســتند .اینگونه کفیها هیچگونــه واکنشهای آلرژیک ایجــاد نمیکنند و
محتویات آنها هیچگونه ضرری برای سالمت بدن نخواهد داشت .هنگامیکه نانونقره با باکتری
و قــارچ تمــاس پیــدا میکند بهطور م��ری بر متابولیســم ســلولی آنها ا�ر کرده و رشــد ســلولی را مهار
تقریبــا  100درصدی باکتــری و یا قارچ میشــود .با ترکیب
نهایتــا این امر بــه از بین رفتن
میکنــد کــه
ً
ً
شدن ماده آنتیباکتریال درون پلیمر ،کارایی آن تا هنگام طول عمر کفی باقی خواهد ماند.

۶۰

محصوالت این شرکت شامل موارد زیر است:
کفی کفش سیلیکونی موضعی آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره
کفی کفش ماساژدهنده م�ناطیسی آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره
پد پاشنه سیلیکونی آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

ا�ــر ضدباکتریایی نقره بهطور چشــمگیری در بعد نانومتری افزایــش مییابد ،بهطوریکه آنها قادر
بــه از بیــن بردن بیش از  650نوع باکتری هســتند .ایــن نانوذرات فعالیتهای ضدقارچی شــدیدی
نیــز در مقابــل بعضی عفونتهای قارچی از خود نشــان میدهند .نانوذرات نقره با ترکیبات ســولفور
و فســفر پروت�ینهای غشــاء واکنش داده و بر روی مورفولوژی و ســاختار سلول باکتری ا�ر گذاشته و
موجب مرگ آن میشوند .با کاهش اندازه ذره ،رهایش یونهای نقره افزایش یافته که این موجب
افزایش فعالیتهای ضدباکتریایی آنها میشود.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان گیالن ،شهرستان رشت

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده
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۶۱

ﮐﻠوئید نانونقره ﺿدﻋﻔونﯽﮐننده سطوح
مﻌرفﯽ محصول

این محصول به واســطه داشــتن میزان بسیار باالی نانوذرات نقره توانایی از بین بردن سختترین
میکروارگانیســمهایی کــه هــر ضدعفونی کنندهای قادر به از بین بردن آن نیســت را دارا اســت .این
محصــول در مناطقــی کــه از لحــاظ آلودگی در شــرایط بســیار حــاد قرار دارنــد و عاری بــودن از هر نوع
آلودگیهــای میکروبــی بســیار بــرای آنها حائز اهمیت اســت میتواند مورداســتفاده قــرار گیرد .این
محصول در دوز باال و پایین تولید میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

ا�ــر ضدباکتریایی نقره بهطور چشــمگیری در بعد نانومتری افزایــش مییابد ،بهطوریکه آنها قادر
بــه از بیــن بردن بیش از  650نوع باکتری هســتند .ایــن نانوذرات فعالیتهای ضدقارچی شــدیدی
نیــز در مقابــل بعضی از عفونتهای از خود نشــان میدهنــد .نانوذرات نقره ســاختار قارچ را تخریب
کرده و آســیب شــدیدی به ســلولهای آن میرســانند .همچنین �ابتشــده اســت که نانوذرات نقره
 5-20نانومتــری باعــ� از بیــن رفتن ســلولهای آلــوده به ویروس ایــدز نوع اول میشــوند .خواص
الکتروشــیمیایی نانوذرات نقره اصالحشــده ،باع� سریعتر شــدن زمان پاسخگویی و حد تشخیص
پایینتر در سنسورهای نانومقیاس میشوند.

۶۲

بهداﺷت و سﻼمت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

پروانه بهداشتی ساخت
از وزارت بهداشت

استانمازندران،شهرستانبابل
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اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده
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۶۳

ﭘودر مرگ موش – ُﺷﮏ بوم
مﻌرفﯽ محصول

مبارزه با موش از دو جهت اقتصادی و بهداشــتی حائز اهمیت اســت .موشها با واردکردن خســارت
بــه ت�سیســات و باغــات و کشــاورزی و دامداریها و مواد غذائــی و پایین آوردن ارزش آنها ،انتشــار
و انتقــال بیماریها و ایجاد مزاحمت برای انســانها آسیبرســان هســتند .موشهــا معموال  35نوع
بیمــاری مختلــف را بــه انســان منتقــل میکننــد .روشهای عمــده مبارزه بــا موش شــامل اقدامات
بهســازی و بهداشــتی ،محاف�ــت ســاختمانها از ورود مــوش ،از بیــن بردن النه موشهــا و محروم
کردن آنها از دسترسی به آب و مواد غذایی و بهداشتی نگهداشتن محیطزیست است .روشهای
اصلی کشــتن موش نیز عبارت از تله گذاری ،اســتفاده از ســمهای گوناگون و اســتفاده از کشندههای
غیرســمی اســت .بــه دلیــل آنکه اســتفاده از ســمهای گوناگون بهشــدت ســفره آبهــای زیرزمینی و
آبهای ســطحی را آلوده میکند ،از این محصول برای جلوگیری از آلودگی محیطزیســت اســتفاده
میشود.
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مﺸﺨصات فنﯽ

هنگام روبهرو شدن موشها با غذای جدید ،ابتدا پیشمرگها ماده غذایی را مصرف میکنند و اگر چند
ساعت برای آنها اتفاقی نیفتاد سایر موشها اقدام به خوردن آن غذا میکنند و به دلیل آنکه برخی از این
سمها شبیه گندم است خوراک پرندگان میشود و این موجودات را بهجای موشها میکشد .مبارزهای
اشتباهباموشهامیتواندانسانها،پرندگانو...رابهخطربیندازدبدونآنکهآسیبیبهموشهابرسانند
ازاینرو برای محققان تولید مرگ موش غیر ســمی بســیار قابلتوجه است .پودر مرگ موش برای کشتن
گونههای متفاوت موشها اســتفاده میشــود .این پودر بهطور وســیعی در مزرعهها ،باغها و مکانهای
ذخیرهسازی غذا و مواد فاسدشدنی مورداستفاده قرار میگیرد.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

پروانه تولید از
سازمان حف�
نباتات

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه
نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.rayanzarinsina.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

رایان زرین سینا

سال ت�سی�

1392

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،ایســتگاه بهبــودی ،ابتدای خیابــان آذربایجان ،پالک
 ،1073طبقه اول

ن�انیسایتاینترنتی

www.rayanzarinsina.ir

۶۵

محصوالت

حوزه اﭘﺘیﮏ و الﮑﺘرونیﮏ
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه )آﻧﺘﯽرﻓﻠﮑﺲ(
ﻗﻠﻢ رﺳﺎﻧﺎ

ﭘوﺷﺶ نابازتابنده (آنﺘﯽرفﻠﮑﺲ)
مﻌرفﯽ محصول

نور متفرق شــده از بین�میهای ســطحی عملکرد اپتیکی قطعات مختلف را تضعیف میکند .این
مــورد شــامل کاهــش در بازدهــی اپتیکــی ،کاهش کانتراســت و شــفافیت تصویر با ایجــاد یک تصویر
تــار اســت BK7 .یــک شیشــه اپتیکــی باکیفیت باال اســت کــه کاربردهــای متنوعــی در ادوات اپتیکی
دارد .از آنجاییکــه  BK7بهخوبــی در آزمونهــای شــیمیایی عمــل کــرده و فرآیند تولید آســانی دارد،
قیمــت نهایــی آن کاهش مییابد .این شیشــه میتواند بهعنوان رتیکل در لنزهای چشــمی وســایل
دیدبانی مانند تلسکوپ ،دید تلسکوپی ،میکروسکوپ و یا صفحه اسیلوسکوپ به کار رود .فناوری
نانوپوشــش عملکــرد اینگونــه شیشــهها را بهبــود بخشــیده؛ بهطوریکــه پوشــاندن ســطح آینــه با
نانوالیهها پراکندگی نور را کاهش میدهد.
مﺸﺨصات فنﯽ

الیههــای نانومتــری روی ســطح شیشــه به دلیــل داشــتن ضخامتی کمتــر از طولموج نــور مریی ،از
پراکنــده شــدن نــور جلوگیری میکنند .ضخامــت نانوالیه در ایــن محصول کمتــر از  100نانومتر بوده

۶۸

اﭘﺘیﮏ و الﮑﺘرونیﮏ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

و بازتــاب نــور مرئــی از آن  5درصــد کمتر از نمونه شــاهد اســت .مطابــق با اســتاندارد  MIL-C-675این پوشــش خواص
چسبندگی قابل قبولی دارد.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اصفهان ،شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فنی مهندسی اورنگ صنعت سپاهان

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ،ساختمان شیخ بهایی ،واحد 143

ایمیل

Orangsanat-co@istt.ir

۶۹

ﻗﻠم رسانا
مﻌرفﯽ محصول

ایــن محصــول یــک قلم حاوی نوع خاصی جوهر رســانا اســت و میتواند خطــوط و طراحهایی روی
کاغذ ایجاد کند که رسانای الکتریسیته هستند.
قلم رســانا با اســتفاده از کلوئید نانوذرات نقره با غل�ت باال تولید شــده و از آن برای ایجاد خطوط و
طرحهای رســانا استفاده میشــود .امروزه جوهرهای بر پایه نانوذرات مهمترین محصوالت تجاری
مشــتق شــده از نانوفنــاوری را ارائه میدهند و در سراســر دنیــا توجه زیادی را در زمینــه تحقیقات به
خــود جلــب کردهانــد .نانــوذرات فلــزی در مقایســه بــا دیگــر ذرات دارای خــواص منحصربهفردی از
قبیل رســانایی الکتریکی باال در واحد حجم در بعد نانو هســتند که این ویژگی آنها را در کاربردهای
متفــاوت از جملــه الکترونیک برای ســاخت کاردســتی جهت آموزش مدارهــای الکتریکی در مدارس
بسیار موردتوجه قرار میدهد.

۷۰

اﭘﺘیﮏ و الﮑﺘرونیﮏ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

نانــوذرات فلــزی مورداســتفاده در ایــن محصــول در مقایســه بــا ابعــاد غیرنانویــی دارای خــواص
منحصربهفردی مانند رسانایی الکتریکی بر واحد حجم باال در مقیاس نانو هستند.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان همدان ،شهر همدان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nanomad.co

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوماد مهارت شیمی

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

همدان ،سی متری شکریه ،خیابان توحید ،کوچه قیام ،پالک  ،23واحد 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanomad.co

۷۱

محصوالت

حوزه آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﭘﺴﺎب ﺑﻪ روش ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺘﺮاتزداﯾﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮﮐﻮﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﺟﻬﺖ آرﺳﻨﯿﮏزداﯾﯽ از آب
دﺳﺘﮕﺎه آرﺳﻨﯿﮏزداﯾﯽ
ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ اوﻟﺘﺮاﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎﻟﻮﻓﺎﯾﺒﺮ
ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ  MF ،UFو NF
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ
ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ-ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ واﺷﺮﻫﺎی آبﺑﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت

سیسﺘم تصﻔیه آب
و ﭘساب به روش ﮐاویﺘاسیون ﭘﻼسمایﯽ
مﻌرفﯽ محصول

روش مورداســتفاده در این سیســتم بر پایه فناوری پالســما بوده و برخالف روشهای مرسوم ،در فاز
مایع انجام میگیرد ،بهطوریکه عالوه بر حذف  VOCمنتشــره از پســاب صنایع پتروشــیمی در هوا،
سایر مواد شیمیایی و مضر ن�یر مواد آلی ،فلزات سنگین و سایر آالیندههای سمی را نیز در طی کمتر
از  2دقیقــه حــذف میکند .بهعالوه در این روش هیچگونه ماده شــیمیایی اســتفاده نمیشــود .تنها
ماده مصرفی توســط این روش برق اســت که برای هر مترمکعب آب مابین  1تا  2کیلووات ســاعت و
برای پساب هم در همین حدود است.
مﺸﺨصات فنﯽ

مزایای این روش به شرح زیر است:
مصــرف بــرق بســیار پایین ،بهطوریکــه برای هر مترمکعب پســاب مابین  1تا  2کیلووات ســاعت
است.
هزینه نگهداری بسیار پایین
عدم انتشار  VOCدر محیط
کاهش  COD ٪50پساب و درنتیجه آن کاهش مواد شیمیایی تا ٪70

۷۴

آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

حذف  ٪60مواد گوگردی
حذف بوهای نامطبوع
حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی و پساب با راندمان بسیار باال
نرمالسازی  pHآب و پساب
نگهداری آسان و کامال خودکار (بسته به نوع و محل استفاده)
فضای بسیار کم برای نصب سیستم
از بین بردن کلیه میکروارگانیسمها
مطابق با استانداردهای صنایع نفت و پتروشیمی  APIو IPS
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان آذربایجان شرقی

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.ppsplasma.com

شرکت پتروشیمی تبریز
شرکت آبوفاضالب استان آذربایجان شرقی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پاالیش پالسما صنعت

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

تبریز ،اول جاده قراملک ،ســهراهی ماشینســازی تبریز ،فنی حرفهای ،واحد
تولیدی شرکت پاالیش پالسما صنعت

ن�انیسایتاینترنتی

www.ppsplasma.com

۷۵

سیسﺘم انﺘﺨابﯽ الﮑﺘرودیالیﺰانﺘﺨابﯽ
ﺟهت نیﺘراتزدایﯽ
مﻌرفﯽ محصول

سیســتم الکترودیالیــز انتخابــی یکــی از روشهای نوین نمکزدایــی با مصرف انــرژی پایین و تولید
پســاب کم نســبت به ســایر روشهای مشــابه اســت .این سیســتم قابلیت حذف انتخابی یونهای
آالینده موجود در آب از قبیل نیترات را دارا است.

مﺸﺨصات فنﯽ

ظرفیت ،مصرف انرژی و پساب تولیدی با توجه به آنالیز آب ورودی تعیین میشود.
مشخصات واحد اجراشده حذف نیترات:
مصرف انرژی0٫4 KWh/m3 :
درصد پساب :کمتر از  3درصد
ظرفیت430 m3/day :

۷۶

آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع تحقیقاتی
عصر انقالب
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@pnf-co.com
www.pnf-co.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت ت�میــن و تصفیــه آبوفاضــالب
اســتان تهران ،نصبشــده بــر روی یکی از
چاههای اصفهانک تهران

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان ظفر ،روبهروی بیمارستان حضرت علیاص�ر (ع) ،پالک ،248
طبقه همکف

ن�انیسایتاینترنتی

www.pnf-co.com

۷۷

سامانه نانوﮐویﺘاسیون
ﺟهت آرسنیﮏزدایﯽ از آب
مﻌرفﯽ محصول

میتوان با اســتفاده از انرژی باالی تولید شــده توســط پدیده کویتاســیون و جاذبهای آلومینا ،یون
آرسنیک را تا حد مجاز کاهش داد.

مﺸﺨصات فنﯽ

در ایــن واحــد بــا ورود آب بــا ظرفیــت  30لیتــر در �انیــه بــه راکتورهــای کویتاســیون بخش زیــادی از
ترکیبات آرســنیک و دیگر فلزات ســنگین موجود در آب شکســته و اکســیدهای فلزی با ظرفیتهای
باالتر را تشــکیل میدهد .در مرحله بعد بهمن�ور حذف یون آرســنیک پن� ظرفیتی ،آب وارد بســتر
جاذبهای آلومینای فعال میشود.
با استفاده از این فناوری در این واحد ،آرسنیک از 110 PPbبه حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی (10
 )PPbکاهش یافت.

۷۸

آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،حسنآباد خالصه،
مجتمعتحقیقاتیعصر انقالب
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@pnf-co.com

www.pnf-co.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

نصب شده در شهر اردبیل

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان ظفر ،روبهروی بیمارستان حضرت علیاص�ر (ع) ،پالک ،248
طبقه همکف

ن�انیسایتاینترنتی

www.pnf-co.com

۷۹

دسﺘﮕاه آرسنیﮏزدایﯽ
مﻌرفﯽ محصول

دســتگاه آرســنیکزدایی برای حل معضل حذف آرسنیک از آب آشــامیدنی در ظرفیتهای کوچک،
ویژه مناطق روســتایی تولید و ســاخته شــده اســت .واحدهایی با اســتفاده از جاذبهایی با ظرفیت
جذب باال و بدون نیاز به مصرف انرژی و بازده صددرصدی ارائه کرده است.

مﺸﺨصات فنﯽ

کاربری آسان
عدم نیاز به برق
عدم مصرف مواد شیمیایی
عدم تولید پساب

۸۰

آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،حسنآباد خالصه،
مجتمعتحقیقاتیعصر انقالب
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@pnf-co.com

www.pnf-co.com

آبوفاضالب روستایی استان کرمان
آبوفاضالب روستایی استان یزد
آبوفاضالب استان آذربایجان شرقی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابــان ظفــر ،رو بــه روی بیمارســتان حضــرت علیاص�ــر (ع) ،پــالک
 ،248طبقه همکف

ن�انیسایتاینترنتی

www.pnf-co.com

۸۱

ﻏﺸاﻫاینانوﮐامﭙوزیﺘﯽ
اولﺘرافیﻠﺘراسیونﻫالوفایﺒر
مﻌرفﯽ محصول

اولترافیلتراســیون فنــاوری جداســازی آالیندههــای آبــی توســط غشــا اســت .بهطورکلــی کاربردهای
غشــاهای اولترافیلتراســیون شــامل موارد زیر اســت :کاربرد برای آب آشــامیدنی ،خالصسازی اولیه
آبهــای صنعتــی ،پیشتصفیه آب فــوق خالص ،پیشتصفیه برای نمکزدایــی آب دریا و تصفیه
 Blow-downآب بر�های خنککننده .غشاهای هالوفایبر (الیاف نازک توخالی) ازجمله غشاهای
مورداســتفاده در فرآینــد اولترافیلتراســیون اســت کــه کاربــرد فراوانــی در صنایــع مختلــف بهویژه آب
آشامیدنی و تصفیه فاضالب ،صنایع دارویی ،صنایع لبنی و صنعت نفت و گاز دارد.
مﺸﺨصات فنﯽ

قطر 0٫2 :تا  0٫02میکرون
جنس :پلیمرهای  PVC-PP-PEکامپوزیت شده با  Nano-TiO2و Nano-ZnO

۸۲

آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان آذربایجان شرقی،
دانشگاه صنعتی سهند تبریز،
مرکز تحقیقات جامع فناوری
غشا

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.ifapco.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــهرداری تهران ،شــرکت داروســازی دانا ،دانشــگاه صنعتی ســهند تبریز ،شــرکت پتروشــیمی تبریز،
شرکت تعاونی مسکن شهرک نصر تبریز ،شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

ایفا پژوهش

سال ت�سی�

1382

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان اسدآبادی ،خیابان ششم ،پالک  ،24طبقه 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.ifapco.com

۸۳

ﻏﺸاﻫای سرامیﮑﯽ  MF ،UFو NF
مﻌرفﯽ محصول

ایــن فیلترهــا در محــدوده وســیعی از دمــا و فشــار و بــرای کاربردهــای مختلفــی از قبیــل جداســازی
باکتریها در صنایعی از جمله صنایع لبنی و آبمیوه ،مواد معلق و مواد پلیمری ،جداسازی امولسیون
آب و روغن و بازیابی فلزات استفاده میشوند.

مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن فیلترهــا از جنــس ســرامیک مهندســی آلفا-آلومینا هســتند و حفــرات آنها در محــدوده 0/1-1
میکرومتــر قــرار دارد .بهعبارتدیگــر ایــن فیلترهــا ذرات و ماکروملکولهــای بزرگتــر از  1نانومتر را از
خود عبور نمیدهند.

۸۴

آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان آذربایجان شرقی ،شهر
تبریز
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.dpsn.co.ir

صنایعی از جمله صنایع لبنی و آبمیوه ،مواد معلق
و مواد پلیمری ،جداســازی امولســیون آب و روغن
و بازیابی فلزات ،تصفیه آبوفاضالب

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

دانشپژوهان صنعت نانو

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تبریــز ،بلــوار ملــت ،جنب تراکتورســازی ،مرکز رشــد واحدهــای فناور دانشــگاه
صنعتی سهند

ن�انیسایتاینترنتی

www.dpsn.co.ir

۸۵

دسﺘﮕاه خانﮕﯽ تصﻔیه آب خاﮐسﺘری
با اسﺘﻔاده ازﻏﺸاﻫای نانوساخﺘارسرامیﮑﯽ
مﻌرفﯽ محصول

غشــاهای نانوســاختار ســرامیکی با توجه به ســاختار خود ،از اهمیت ویژهای در فرآیندهای تصفیه
فاضالبها و پسابهای خانگی برخوردار هستند چرا که این غشاها مقاومت بسیار باالیی در مقابل
پدیده گرفتگی و شستشــو با مواد شــیمیایی دارند که این خصوصیات در غشــاهای پلیمری ضعیف
ارزیابی میشــود .در این طرح از غشــاهای نانوســاختار ســرامیکی در تصفیه آب خاکســتری استفاده
میشــود .این نوع غشــاها با جداســازی بخش عمده مواد شــوینده از آب خاکستری ،منجر به ایجاد
قابلیــت اســتفاده مجــدد از آب تصفیهشــده میشــوند بهطوریکه بیــش از  50درصــد در مصرف آب
صرفهجوییمیشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

حداقل ظرفیت دستگاه 8 :لیتر در ساعت
محدوده  pHعملکردی سیستم :در تمام محدودههای pH
نیاز به اپراتور ندارد
محدوده  TDS/ECعملکردی سیستم :محدودکننده نیست

۸۶

آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استانآذربایجانشرقی،شهر
تبریز
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.dpsn.co.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

منازل مسکونی ،هتلها ،پارکها ،ساختمانهای دولتی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت دانشپژوهان صنعت نانو

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تبریــز ،بلــوار ملــت ،جنــب تراکتورســازی ،مرکز رشــد واحدهــای فناور دانشــگاه
صنعتی سهند ،شرکت دانشپژوهان صنعت نانو

ن�انیسایتاینترنتی

www.dpsn.co.ir

۸۷

نانوﮐامﭙوزیت السﺘیﮏ-سیﻠیﮑا ﺟهت اسﺘﻔاده
در ساخت واﺷرﻫای آببند لوله و اتصاالت
مﻌرفﯽ محصول

محصــول موردن�ر نانوکامپوزیت الستیک-ســیلیکا اســت که جهت اســتفاده در ســاخت واشــرهای
آببند لوله و اتصاالت تولید شده است.
مﺸﺨصات فنﯽ

زنجیرههای پلیمری الستیک ،بلند ،انعطافپذیر و دارای پیچوتاب است .تحت تنش ،زنجیره مولکولی
باز شده و در نتیجه یک ساختار طولی تشکیل میشود .این ساختار سبب ایجاد کشش زیاد در محصول،
حجم خالی زیاد و حالت آمورف خواهد شد .در نتیجه این ماده خواصی چون سختی کم ،االستیسیته باال
و ازدیاد طول زیاد در نقطه شکســت خواهد داشــت .این خواص اولیه الســتیک برای کاربردهای صنعتی
مطلــوب نبــوده و میتوان با افــزودن پرکننده آن را بهبود داد .بهبود خواص مکانیکی به فصل مشــترک
بین زمینه و پرکننده بســتگی دارد زیرا بار اعمالی از طریق فصل مشــترک از پرکننده عبور میکند .در این
محصول ،افزودن نانوذرات سیلیس باع� بهبود خواص سایشی و کشش نانوکامپوزیت شده است.

۸۸

آب ،فاﺿﻼب و محیﻂزیست

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان فارس ،شهر شیراز

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.farapishtaz.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فرا پیشتاز هونام

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

اســتان فارس ،شــهر شیراز ،کیلومتر  50جاده شیراز -ســپیدان ،دوراهی نورآباد،
سایت  17هکتاری

ن�انیسایتاینترنتی

www.farapishtaz.com

۸۹

محصوالت

حوزه ساخﺘمان
ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی )(Low-E

ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺑﯽﺻﺪا

ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻ

ﭘﺮوﻓﯿﻞ در و ﭘﻨﺠﺮه  UPVCﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت  UPVCﺳﺨﺖ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

ﻟﻮﻟﻪ  UPVCﺳﺨﺖ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯽ وی ﺳﯽ
ﻧﺎﻧﻮﮐﻒﭘﻮش اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ

ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﺮﺟﺎن

ﮐﺎﺷﯽ ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻟﮑﻪﮔﺮﯾﺰی
ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﺳﺎزهای )(NSLC-1230

ﭼﺮاغﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ آﺑﮕﺮﯾﺰ

ﮐﺎﺷﯽ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه و ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﺎ

ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺬب آب

ورق اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﻼﺋﯽ و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر TIN

ﺷیﺸه ﮐنﺘرلﮐننده انرژی ((Low-E
مﻌرفﯽ محصول

این محصول ،حاوی نانوالیههای فلزی و سرامیکی ،با فناوری اسپاترینگ م�ناطیسی در خ� تولید
شــده اســت .بهمن�ور جلوگیری از انتقال حرارت و کاهش هدر رفت انرژی ساختمان ،از شیشههای
با پوشش خاص موسوم به ( Low-Eکم گسیل) استفاده میشود .هنگام گرم شدن شیشه ،بهجای
اینکه گرمای خود را گسیل کند ،آن را بازتابش میکند .شیشه دوجداره تولیدشده دارای یک جداره
شیشه کنترلکننده انرژی است که ضریب انتقال حرارت آن بسیار کمتر از شیشههای معمولی است
و باع� صرفهجویی در مصرف انرژی در فصل سرما و گرما میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

شیشه کنترلکننده انتقال حرارت حاوی نانوالیههای فلزی و سرامیکی
ضخامت حدود  30نانومتری پوشش اعمالشده روی شیشه
کاهش مشهود میزان عبور امواج فروسرخ از شیشه  low-Eدر مقایسه با شیشه معمولی
انعکاس درصد زیادی از اشعه فروسرخ ()780-3000
حذف کل اشعه مادونقرمز بعد از طولموج 3000

۹۲

ساخﺘمان

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان مرکزی ،شهر صنعتی کاوه

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات:

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.kavehglass.com

صادرات به اروپا و امریکا

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

گروه صنعتی شیشه کاوه

سال ت�سی�

1363

ن�انیشرکت

استان تهران ،شهرستان تهران ،انتهای اتوبان امام علی شمال ،بلوار اوشان،
خیابان شهید مژدی ،پالک  ،4ساختمان کاوه

ن�انیسایتاینترنتی

www.kavehglass.com

۹۳

لوله و اتصاالت فاﺿﻼبﯽ بﯽﺻدا
مﻌرفﯽ محصول

سیســتمهای لولهکشــی آب ســرد و گرم و سیســتم لولهکشــی فاضالب از عوامل م��ر در تولید صدا در
فضــای زیســتی هســتند که میبایســت در هنــگام انتخاب به اســتانداردهای تولید صــدا و حد تولید
صــوت ایــن تجهیــزات بهعنوان یک مشــخصه مهم توجه کــرد .لولههای انتقال فاضــالب به علت
اینکه بهصورت غیرمدفون و در داخل فضای مســکونی بهکار برده میشــوند نقش مهمی در انتقال
صوت ناخواســته به محیطزیســت انسان دارند .در ســاختمانهای بلندمرتبه ،شبکه فاضالب اک�را
بهصــورت غیرمدفــون و بهصــورت نصــب داکتهای ت�سیســاتی کار میشــود .مشــکل عایقســازی
صوتی سیستم فاضالب یکی از مشکالت مهم مهندسین ت�سیسات و معمار است .سیستم لولهکشی
 MURI SILENT PIPEمشــکل عایقســازی صوتــی در شــبکه انتقال فاضالب را بــه نحو مطلوب حل
کرده است.
مﺸﺨصات فنﯽ

لولههای عایق صوتی تولیدشــده توســط گروه صنعتی وحید ،از ســه الیه تشــکیل شده است که الیه
میانی از نانوکامپوزیتهایی ســاخته شــده که عالوه بر جلوگیری از عبور صدا ،مشــخصات مکانیکی
آن را نیز بهینه کرده اســت .این محصول همچنین اســتانداردهای عایق صوتی مانند  DIN 4109و

۹۴

ساخﺘمان

 VDI 4100را نیز پاس کرده است.
الیههای استفاده شده در لوله:
الیــه خارجی :یک الیه مقــاوم به ضربه با جنس
پلیپروپیلن
الیه وسط :الیه پرشده از نانومواد و مواد معدنی
الیه درونی :یک الیه صاف و مقاوم به سایش با
جنس پلیپروپیلن

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان مازندران،
شهرک صنعتی شورمست

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا
DIN 4109
VDI 4100

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.vahidgroup.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی لوله و اتصاالت وحید

سال ت�سی�

1374

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابــان اســتاد مطهــری ،خیابــان میرعمــاد ،کوچــه ســیزدهم ،پــالک
چهل ،طبقه دوم ،واحد دوازده

ن�انیسایتاینترنتی

www.vahidgroup.com

۹۵

ﮐﻒﭘوشﻫای بﺘنﯽ
با مقاومت به سایﺶ باال
مﻌرفﯽ محصول

بتن در ساختوساز منحصربهفرد بوده و تنها ماده انحصاری برای تجارت است؛ بهطوریکه میزان
قابلتوجهی از تحقیقات و درآمد در صنعت را به خود اختصاص میدهد .بتن یک ماده کامپوزیتی
ســاختمانی چند فاز ،پیچیده و نانوســاختار اســت که از ترکیب اولیه ســیمان و آب بهدســت میآید.
علم و مهندســی نانویی بتن اصطالحاتی هســتند که دو رویکرد اساســی از کاربردهای فناورینانو در
بتن را توصیف میکنند .تا به امروز ،بتن در درجه اول بهعنوان یک ماده ســاختاری شــناخته شــده
اســت .فناورینانو قادر اســت که از بتن یک ماده کاربردی فعال چندمن�وره بســازد .بتن میتواند
بهوســیله الحاق بلوکهای ســاختمانی نانو اندازه یا نانوذرات ،مواد افزودنی نانو و نانولولهها ،نانو
مهندسی شود.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول بهعنــوان کفپــوش بتنــی حــاوی نانــوذرات ســیلیس بــوده و الزامــات اســتاندارد
 INSO2-755و ( 20185بهاســت�نای ســایش) را دارا اســت .خواص مکانیکی را بهبودیافته و میزان
جذب آب آن کاهش یافته است .افزودن نانوذرات منجر به دستیابی محصول به شرایط استاندارد
 ASTM C936شده است.

۹۶

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ظاهر
م�خصه (شکل ،ابعاد)
))cm

جزء
نانومتری

استحکام
خمشی ()MPa

استحکام
کششی
))MPa

استحکام
فشاری ()MPa

میزان جذب
آب ()Wt.%

بتن (مکعب:
)20×10×8

نانوذرات
سیلیس

9/8

5/9

59/5

1/9

مقدار

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان البرز ،شهرستان کر�

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.aptusiran.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

آپتوس ایران

سال ت�سی�

1360

ن�انیشرکت

شهر کر� ،مهرویال ،خیابان درختی ،پالک  ،181ساختمان آپتوس ایران ،واحد 3

ن�انیسایتاینترنتی

www.aptusiran.com

۹۷

ﭘروفیﻞ در و ﭘنﺠره  UPVCحاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

پلیوینیل کلرید که بهطور اختصار  PVCنوشــته میشــود ،ســومین پلیمر پالســتیکی ســنتزی از لحاظ
نرخ تولید بعد از پلیاتیلن و پلیپروپیلن است PVC .رای� یک پالستیک سبک و محکم است که در
صنعت ساختمانســازی به کار میرود .این ماده بــا اضافه کردن نرمکنندهها ( )plasticizerنرمتر و
قابلانعطافتــر میشــود .برخی ذرات بــا اندازه بزرگتر از یک نانومتر اغلــب بهمن�ور کاهش قیمت
به  PVCافزوده میشــوند که این عمل موجب کاهش اســتحکام کششــی و مقاومت آن در برابر ضربه
میشود؛ اما ا�باتشده است که همان ذرات نانو بهطور قابلتوجهی هم سختی و هم سفتی  PVCرا
بهبود میبخشــد UPVC .در صنعت دندانپزشــکی ،تولید لوله ،بهعنوان عایق در کاربردهای مربوط
به کابلکشی و شمار زیادی از کاربردهای دیگر مورداستفاده قرار میگیرد .در صنعت ساختمانسازی
عمدتا از آن برای تولید قابها و پایه پنجرههای دوجداره استفاده میشود .این محصول در فریم،
لنگــه پنجــره ،درب داخل بازشــو ،مولین ،پانل ،میانی متحرک ،نبشــی بازســازی ،فریم بازســازی و
بازشو درب اکونومی استفاده میشود.

۹۸

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول پروفایل  UPVCحاوی نانوذرات اســت که با اضافه کردن ایــن نانوذرات مقاومت به
ضربه این محصول افزایش قابلتوجهی یافته اســت .آزمون ضربه  IZODبر طبق اســتاندارد ASTM
 D256در نمونه حاوی نانو  8برابر نمونه فاقد نانو بوده است.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

محﻞ تولید

پروانه استاندارد
اجباری با کد 12291
در استان تهران

استان تهران ،شهرستان
رباطکریم ،شهرک صنعتی
نصیرآباد

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.majolprofile.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شاهین سازه فجر

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان ستارخان ،خیابان تاکستان ،پالک  ،1ساختمان ماژول

ن�انیسایتاینترنتی

www.majolprofile.com

۹۹

لوله و اتصاالت  UPVCسﺨت حاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

پلــی ونیــل کلرایــد ســخت ( )UPVCاز جمله پلیمرهایی اســت که مقاومــت به ضربه و اســتحکام باال
امــا وزن کمــی دارد و لولههــا و اتصاالت از ایــن جنس مقاومت باالیی در محیطهــای خورنده دارند.
پرکنندههای با ابعاد نانومتری به علت سطح ویژه باال ،خواص بین�یری به این پلیمرها میدهند.
اســتفاده از نانــوذرات بــا ترکیبی خاص در پلیمر  UPVCباع� بهبود خــواص مکانیکی و فیزیکی این
نانوکامپوزیت میشــود .این محصول ،اتصال زانویــی  90درجه نانوکامپوزیتی حاوی این نانوذرات
است که افزودن آنها باع� بهبود نتای� آزمونهای ا�رات حرارتدهی ،مقاومت به ضربه و دمای
نرمــی ویــکات محصول در مقایســه با نمونه پلیمری شــده اســت .این محصول قابلیت اســتفاده در
لوله ،اتصاالت و سیستم لولهکشی موردمصرف در مسیرهای آب و فاضالب ساختمان را دارد.
مﺸﺨصات فنﯽ

افــزودن نانــوذرات موجب افزایش مقاومت به ضربه ،پایداری حرارتی و دمای نرمی ویکات نســبت
به نمونه پلیمری بدون ذرات نانو میشود.

۱۰۰

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان مرکزی ،شهرک
صنعتی خمین
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

تلگرام واحد فروش

09190400207

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پلیمر یاس گلپایگان

سال ت�سی�

1385

ن�انیشرکت

استان مرکزی ،شهرک صنعتی خمین

ن�انیسایتاینترنتی

www.polyyas.com

۱۰۱

لوله  UPVCسﺨت حاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

پلی وینیل کلراید ( )PVCســومین پلیمر ســنتزی رای� بعد از پلیاتیلن و پلیپروپیلن اســت PVC .یک
پالســتیک ســبک و محکم اســت کــه در صنعت ساختمانســازی به کار مــیرود .این مــاده با اضافه
کــردن پالستیســایزرها نرمتــر و قابلانعطافتر میشــود .اگر هیچگونه پالستیســایزرها اضافه نشــود
این ماده بهعنوان پلی وینیل کلراید پالستیســایز نشــده ( )UPVCشــناخته میشــود UPVC .دارای
مقاومت شــیمیایی باال در محدوده دمای کاری و یک گســتره وســیع از فشــارهای عملیاتی است .به
دلیل ویژگیهای اســتحکام طوالنیمدت ،ســختی باال و مقرونبهصرفه بودن ،سیستمهای UPVC
برای بخش ع�یمی از اتصاالت و لولههای پالستیکی در ن�ر گرفته میشوند .به ا�بات رسیده است
که افزودن نانومواد بهطور قابلتوجهی استحکام و سختی  UPVCرا بهبود میبخشد.
نانــوذرات بهعنــوان نانوفیلرهــا بهطور قابلتوجهی اســتحکام و مــدول ماتریس پلیمــری را افزایش
میدهند .این محصول بهطور خاص در سیستمهای انتقال فاضالب بهکار میرود.
مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول لوله  UPVCحاوی نانوذرات اســت و ملزومات اســتاندارد ملی ایران به شماره 9119-1
را دارا اســت .آزمــون ســقوط وزنــه نشــان میدهــد کــه نمونههــای حــاوی نانــوذرات بســیار مقاومتر

۱۰۲

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

از نمونههــای بــدون نانــوذرات هســتند .پرکننده نانویی باعــ� افزایش اســتحکام ،مدول و چقرمگــی زمینه پلیمری
میشود .این خواص غیرمعمول به دلیل سطح ویژه بسیار باالی نانوذرات است.

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

ملزومات استاندارد
ملی ایران به شماره
9119-1

استان فارس ،شهرک
صنعتی بزرگ شیراز

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پویا پلیمر ظریف کار برتر

سال ت�سی�

1378

ن�انیشرکت

شیراز ،شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،فاز  ،2خیابان سنجش ،خیابان 417

ن�انیسایتاینترنتی

www.paydarpolymer.ir

۱۰۳

خانواده محصوالت لوله و اتصاالت ﭘﯽ وی سﯽ
مﻌرفﯽ محصول

پلی ونیل کلراید ســخت ( )UPVCاز جمله پلیمرهای مقاوم به ضربه با اســتحکام باال و وزن کم اســت.
لولههــا و اتصــاالت از این جنــس ،مقاومت باالیی در محیطهای خورنده دارنــد .پرکنندههای با ابعاد
نانومتری به علت سطح ویژه باال ،خواص بین�یری به این پلیمرها میدهند .استفاده از نانوذرات با
ترکیبی خاص در پلیمر  UPVCباع� بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی این نانوکامپوزیت شده است.
نانوذرات افزودهشده به این محصول ،باع� بهبود نتای� آزمونهای ا�رات حرارتدهی ،مقاومت به
ضربه و دمای نرمی ویکات محصول در مقایسه با نمونه پلیمری شده است .از این محصول در لوله،
اتصاالت و سیستم لولهکشی مورد مصرف در مسیرهای آب و فاضالب ساختمان استفاده میشود.
سایر محصوالت شامل موارد زیر است:
لوله ناودانی  UPVEسخت
لوله آبرسانی  UPVEسخت

لوله فاضالب ساختمانی  UPVEسخت
اتصاالت فاضالب ساختمانی  UPVEسخت

مﺸﺨصات فنﯽ

پرکنندههای نانویی باع� افزایش اســتحکام ،مدول و چقرمگی زمینه پلیمری میشــوند .افزایش
مقاومت به ضربه ،پایداری حرارتی و دمای نرمی ویکات نســبت به نمونه پلیمری بدون ذرات نانو

۱۰۴

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ازجمله ویژگیهای این محصول است.
دمای نرمی ویکات از  83/2به  86افزایش داشته و طبق استاندارد  ISIRI 9119 ،ISIRI16039نمونه فاقد نانو پس از
سه بار ضربه شکست و نمونه نانویی پس از  6بار ضربه شکست.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان خوزستان ،شهرک
صنعتی شماره 4
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات:

صــادرات بــه پاکســتان ،عمــان ،کویــت و
عراق

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پیشگام پالست اهواز

سال ت�سی�

1380

ن�انیشرکت

استان خوزستان ،اهواز ،بلوار مدرس شرق ،شهرک صنعتی شماره  ،4فاز دوم،
شماره 16

ن�انیسایتاینترنتی

www.pishgamplast.com

۱۰۵

نانوﮐﻒﭘوش اﭘوﮐسﯽ مقاوم به سایﺶ
مﻌرفﯽ محصول

پوششهایگوناگونباهدفایجادوافزایشخواصمتفاوتیچونزیباییسطحی،چسبندگیمناسب،
مقاومت به خوردگی و مقاومت به ســایش روی ســطوح مورد اســتفاده قرار میگیرند .امروزه با استفاده از
فناوری نانو قابلیت افزایش خواص سطحی پوششها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
شــرکت بســاپلیمر پوشش نانوکامپوزیتی اپوکســی -ســیلیکا را بهعنوان کفپوش با مقاومت بسیار باالتر
از کفپوشهــای رایــ� ارائــه کــرده اســت که منجــر به حفاظت از ســطوح در مقابل ســایش و آ�ار ناشــی از
آن میشــود .حضور نانوذرات ســیلیس در این پوشــش ســبب افزایش مقاومت به ســایش و سختی این
نانوکامپوزیت شــده اســت .همچنین نتای� آزمون سایش انجام شــده روی این محصول و نمونه شاهد
(فاقد نانوذرات سیلیس) نشاندهنده افت جرم کاهش یافته در ا�ر سایش به دلیل حضور نانوذرات است.
کاربردهای این محصول:
اتاقهای تمیز و مکانهای بهداشتی
محیطهای صنعتی ،سالنهای تولید ،انبارها
صنایع غذایی و نوشیدنی
صنایع دارویی /شیمیایی
پارکینگ خودروها
مکانهای تجاری و مسکونی

۱۰۶

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول دارای پایه رزین اپوکسی با ذرات کمتر از  30نانومتر است.

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان تهران ،شهر تهران

پروانه استاندارد
تشویقی
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.BasaPolymer.com

صنایــع تولیــد دارو از قبیــل تولیــد داروســازی تولیــدارو و
داروســازی دکتــر عبیــدی ،بیمارســتانهایی از قبیــل
بیمارســتان شهدای کرمانشــاه ،بیمارســتان دکتر غرضی
مالیر و بیمارســتان سلمان فارســی بوشهر و مراکز صنعتی
مهمیازجملهشرکتبهرهبردارینفتوگاز،گروهصنعتی
کرمان موتور و شرکت دارویی ،آرایشی و بهداشتی مینو

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

بسپار سازان ایرانیان

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

تهــران ،بلــوار پژوهــش و فنــاوری ،پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران،
ساختمان شماره  ،1مرکز رشد پلیمر ،طبقه سوم ،واحد 56

ن�انیسایتاینترنتی

www.BasaPolymer.com

۱۰۷

سرویﺲ بهداﺷﺘﯽ آنﺘﯽباﮐﺘریال مرﺟان
مﻌرفﯽ محصول

این محصول ،سرویس بهداشتی آنتیباکتریال است که حاوی نانوذرات اکسیدروی است .سرویس
بهداشــتی آنتیباکتریال دارای ســطوحی با قابلیت ضد رشــد میکروبی است .اینگونه سرویسهای
بهداشتی با موادی پوشیده میشوند که میکروارگانیسمهای خطرناک مانند باکتریها ،ویروسها،
قارچها و سایر میکروبها را نابود میکنند .کاربرد اکسیدروی در بیوپزشکی و حوزههای ضدویروسی
ناشــی از زیســت سازگاری آن نسبت به سایر اکســیدهای فلزی ،حاللیت آن در محیطهای قلیایی و
ســطوح منقطع دوقطبی آن اســت .نانوذرات در چرخه حیات و اکوسیستم پایینترین درجه سمیت
را از خود نشــان میدهند .خاصیت آنتیباکتریال مناســب نانوذرات اکســیدروی ناشــی از سطح ویژه
افزایــش یافتــه به دلیل کاهش اندازه ذرات و در نتیجه افزایش واکنشپذیری این ذرات ،همچنین
خــواص فوتوکاتالســیتی و فوتواکسیداســیون در تمــاس بــا اجــزای زیســتی و شــیمیایی آنها اســت.
اســتفاده از نانوذرات اکســیدروی باع� حصول خواص آنتیباکتریایی ناشــی از افزایش سطح ویژه،
واکنشپذیری بیشتر و خواص فوتوکاتالیستی مناسب است.
سرویس بهداشتی ایرانی آنتیباکتریال حاوی نانوذرات
سرویس بهداشتی فرنگی آنتیباکتریال حاوی نانوذرات
روشویی آنتیباکتریال حاوی نانوذرات

۱۰۸

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

بهبود خاصیت ضدمیکروبی نســبت به نمونه شــاهد و حصول فعالیت ضدباکتریایی بزرگتر از 2
لگاریتم
استفاده از نانوذرات اکسیدروی با اندازه ذرات کمتر از 100 nm
استفاده از اکسیدروی با ساختار هگزاگونال و با درصد خلوص ٪99/5

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان یزد ،شهرستان تفت

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق لینک زیر فهرست نمایندگیها در کشور در دسترس است؛
http://yon.ir/63LCb

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

چینی بهداشتی مرجان گاریزات

سال ت�سی�

1382

ن�انیشرکت

یزد ،ضلع شمال غربی میدان شهدای محراب

ن�انیسایتاینترنتی

www.marjansanitary.com

۱۰۹

ﮐاﺷﯽ ﮔرانیت حاوی نانوذرات سیﻠیﺲ
با خاﺻیت لﮑهﮔریﺰی
مﻌرفﯽ محصول

کاشــی پرســالنی یک محصول بســیار فشــرده با حفرههای خیلی کم اســت .تخلخل کم یک ویژگی
خــاص بــرای ایــن محصــول محســوب میشــود .بهطوریکــه به دلیــل خــواص مکانیکــی عالی در
برابــر ســرما مقــاوم بــوده و برای پوشــاندن کف و دیوارهــای بیرون ســاختمانها در آبوهوای ســرد
قابلاســتفاده اســت .از ســوی دیگر این محصول در برابر مواد شــیمیایی و تمیزکننده بســیار مقاوم
اســت .بهگونــهای کــه در برابــر ســایش مقاومــت کرده و آســتانه شکســت باالیــی دارد کــه آن را برای
استفاده در نواحی صنعتی و پرترافیک ایدهآل میسازد .عالوه بر این بهراحتی تمیز میشود و برای
نواحی ســنگفرش ،جایی که رعایت بهداشــت اهمیت دارد بســیار مناســب اســت .برخالف ساختار
فشــرده ،حضــور حفرههــای ســطحی با ابعــاد نانومتــری و میکرومتــری کاشــیها را بــه لکهپذیری و
نفوذ آلودگی حســاس میســازند .نانوســیلیکای کلوئیدی بهعنوان یک متصلکننده ،عامل صیقلی
و پوشــشدهی بــرای پــر کــردن ایــن حفرههــا عمل کــرده و از لکــهدار شــدن و نفوذ آلودگی به ســطح
جلوگیری میکند .این محصول بهعنوان کاشــی ضدلک در تمام ســاختمانها برای پوشــش کف و
دیوار بهویژه در بیمارستانها ،کلینیکها و غیره بهکار برده میشود.

۱۱۰

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول یک کاشی ضدلک حاوی نانوذرات سیلیکا با توزیع اندازه  20تا  60نانومتر است .این
محصول خاصیت دفع لکه بهبودیافتهای از خود نشان میدهد.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استاناصفهان،شهرکصنعتی
کویر
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.behceramco.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کاشی گرانیت بهسرام

سال ت�سی�

1375

ن�انیشرکت

اصفهان ،سیوســهپل ،ابتــدای چهارباغ باال ،مرکز تجــاری اداری کو�ر ،طبقه
 ،2واحد 421

ن�انیسایتاینترنتی

www.behceramco.com

۱۱۱

نانو بﺘن سﺒﮏ سازهای ((NSLC-1230
مﻌرفﯽ محصول

بتن ســبک را با روشهای مختلفی تولید میکنند .برای داشــتن بتن ســبک سازهای و پر مقاومت،
ســبکدانهها بهعنــوان جایگزیــن بخشــی از ســنگدانههای معمولی یــا همه آن بــه کار میروند .از
جمله ســبکدانههای مصنوعی ،رس منبســط شــده اســت که اغلب لیکا نامیده میشود .بتنهای
ســبک ســازهای بتنهایی هســتند که علیرغم چگالی کمتر از  1900کیلوگرم در مترمکعب ،مقاومت
فشــاری بیش از  170کیلوگرم بر ســانتیمتر مربع داشــته باشــند .ســاخت این بتنها صرفا با استفاده
از ســنگدانههای ســبک و مقــاوم امکانپذیــر اســت .کارایــی و خواص بتــن تا حد زیــادی به مقدار
و ابعــاد زیــر ســاختارهای بــهکار رفتــه در آن بســتگی دارد .ذرات در ابعاد نانو خصوصیــات فیزیکی و
شــیمیایی متفــاوت و منحصربهفــردی را از خــود نشــان میدهنــد .طرح اختــالط مبتنی بــر نانومواد
نقش قابلمالح�های در بهبود خواص فیزیکی (عملکردی) بتن داشته که ضمن ایفای نقش یک
فعالســاز در فعالیتهای شــیمیایی پوزوالنی منجر به تولید بتن با خواص مقاومتی باال میشــود .از
بتن ســبک ســازهای در کشتیســازی ،در ســاخت پل و بازســازی پلها ،در ساختمانســازی و ایجاد
مقاومــت بیشــتر در برابــر زلزله ،در صنایع پیشســاخته و در ســاخت ســازههای فراســاحلی اســتفاده
میشود.

۱۱۲

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

مقاومتف�اری
)(Kg/cm2

روز

3

7

21

28

بدون نانومواد

54

75

116

127

همراه نانومواد

120

153

182

192

طر� اختالط

میانگین وزن مخصوص ()Kg/cm2

میانگین مقاومت فشاری ()Kg/cm2

بدوننانومواد

1240

127

همراهنانومواد

1283

192
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

پروانه استاندارد
تشویقی

استان تهران ،شهرستان تهران

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.vandidad-co.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی طرح وندیداد

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،بلوار مرزداران ،خیابان نارون ،کوچه نارون ،نبش سپهر  ،4پالک  ،2واحد 2

ن�انیسایتاینترنتی

www.vandidad-co.com

۱۱۳

ﭼراغﻫای روﺷنایﯽ آبﮕریﺰ
مﻌرفﯽ محصول

یکــی از مشــکالت چراغهــای روشــنایی که در ارتفاع باال نصب میشــوند ،آلودگی آنهــا به مرور زمان
اســت .بــا بهرهگیــری از محلولهای آبگریز مبتنی بر فناوری نانو ،با تشــکیل پیوندهای کواالنســی
پایــدار میتــوان فعــل و انفعــاالت شیشــه را ت�ییر داد .ایــن محصول چراغ روشــنایی دارای پوشــش
حاوی نانوذرات با خاصیت آبگریزی است که تمیزشوندگی آسان را به دنبال دارد.
مﺸﺨصات فنﯽ

برای دســتیابی به آبگریزی ســطحی ،الزم اســت که یک ســطح آبگریز با کشــش ســطحی بســیار
پایین همراه با میکروســاختارهای مناســب ایجاد شود .ســیالنها مواد شیمیایی سیلیکونی هستند
که دارای یک مرکز حساس هیدرولیتیک هستند که میتوانند با زیرالیههای معدنی مانند شیشه با
تشــکیل پیوندهای کواالنســی پایدار واکنش دهند و همچنین دارای خاصیت جایگزینی آلی هستند
که میتوانند فعل و انفعاالت فیزیکی زیرالیه را ت�ییر دهند.

۱۱۴

ساخﺘمان

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

گلنور

سال ت�سی�

1372

ن�انیشرکت

اصفهان ،پل فردوســی ،ابتدای خیابان شــیخ صدوق شمالی ،جنب بنبست
الهیه ،پالک  ،9ساختمان گلنور

ن�انیسایتاینترنتی

www.golnoor.com

۱۱۵

ﮐاﺷﯽ آنﺘﯽباﮐﺘریال حاوی نانوذرات نقره
و تیﺘانیا
مﻌرفﯽ محصول

کاشــیهای ســرامیکی دارای پایــداری شــیمیایی و ظاهــر فوقالعــادهای هســتند و بــه همیــن دلیــل
بهطورگستردهای در محیطهای مختلف مانند محیطهای بیمارستانی و خانگی استفاده میشوند.
کاشــیهای ســرامیکی بــه خــودی خــود دارای خاصیــت آنتیباکتریــال نبــوده و میکروارگانیســمها
بــه راحتــی و بــه خصــوص در محیطهــای مرطــوب روی ســطح آن تک�یر میشــوند .حضــور و تک�یر
میکروارگانیســمها روی ســطح کاشــی ،ســالمت انســان را بــه خطــر میانــدازد .ذرات نانوکامپوزیــت
نقره – تیتانا ســازگار با محیطزیســت هســتند و برای بدن انســان نیز ضرر ندارد .عالوه بر این ،ذرات
نانوکامپوزیت نقره – تیتانا دارای خواص آنتیباکتریال فوقالعاده هستند و قادر هستند تا  650نوع
باکتــری را از بیــن ببرنــد .ذرات نانــو کامپوزیــت نقره – تیتانا میتوانند ایمنی نســبت بــه باکتریها و
ویروسها را در انسانها ،حیوانات و گیاهان باال ببرند.

۱۱۶

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

ذرات نقره تیتانا و یونهای نقره مرتبط با آن که در لعاب این کاشی قرار دارند ،به دیواره باکتریها
و میکروارگانیســمها نفــوذ کــرده و آنها را به لحاظ عملکرد ،رشــد و بازتولید ،غیرفعال میکنند .این
نانوذرات میتوانند با لعاب کاشــی بهعنوان افزودنی مخلوط شــوند .نقره کپســوله شــده توسط مواد
مختلف ،دارای پایداری شیمیایی مناسب بوده و یون نقره را در طوالنیمدت آزاد میکند که باع�
میشود کاشی از خود خاصیت آنتیباکتریال دائمی نشان دهد.

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

تاییدیه بهداشتی
از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش
پزشکی

استان البرز ،شهر کر�

اﻃﻼﻋات بازار

بیمارســتانهای رسول اکرم(ص) ،چمران و گاندی ،آتیه،
امام خمینی و بیمارستانهای سایر شهرستانها

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوپیشتاز پارس

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابان ولیعصر ،خیابان میرداماد ،ســاختمان کامپیوتر پایتخت ،بر�
اداری  ،Bواحد 1301 B

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanoptz.com

۱۱۷

ﮐاﺷﯽ و سرامیﮏ آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

کاشــیها و ســرامیکها دارای پایداری شــیمیایی و ظاهر فوقالعادهای هســتند و به همین دلیل به
طورگسترده در محیطهای مختلف مانند محیطهای بیمارستانی و خانگی استفاده میشوند .قرار
گرفتن کاشیها و سرامیکها در محیطهایی که معموال در معرض انواع آلودگی است ،امکان حضور
و تک�یــر باکتریهــا و میکروارگانیســمها روی ســطح آن را بــه همــراه دارد ،کــه این موضــوع میتواند
ســالمت انســان را به خطر اندازد .با توجه به این موضوع نیاز به شستشــوی مکرر و اســتفاده از مواد
ضدعفونیکننــده ضــروری بهن�ــر میرســد .امــا اســتفاده از این مواد نیــز به دلیل ماهیت اســیدی و
گازهــای فــرار آن عالوه بر ایجاد مشــکالت تنفســی برای شــخصی که کار شستشــو را انجــام میدهد،
موجب از بین رفتن سیمان و مالت بین کاشیها و سرامیکها میشود .از این رو استفاده از کاشیها
و ســرامیکهایی کــه بــه خــودی خــود دارای خاصیــت آنتیباکتریــال هســتند ،میتوانــد در رفع این
مشکالت مو�ر باشد.

۱۱۸

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

نانوذرات اکســیدروی دارای خواص آنتیباکتریال فوقالعادهای هســتند و قادر هســتند انواع زیادی
از باکتریها را از بین ببرند .نانوذرات اکسیدروی به دیواره باکتریها و میکروارگانیسمها نفوذ کرده
و آنهــا را بــه لحــاظ عملکرد ،رشــد و بازتولید ،غیرفعــال میکنند .ایــن نانوذرات میتواننــد با لعاب
سرامیک بهعنوان افزودنی مخلوط شوند و خاصیت آنتیباکتریال را بر روی آن ایجاد کنند.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

یزد ،شهرستان تفت

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت تانیاسرام گاریزات

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

یــزد ،شهرســتان تفت ،بخش گاریزات ،شــهرک صنعتی گاریــزات یزد ،ابتدای
بلوار امام حسین

ایمیل

ceramtania@gmail.com

۱۱۹

ﭘﺸم ســنﮓ با ﭘوﺷﺶ حاوی نانوذرات مقاوم در
برابر ﺟﺬب آب
مﻌرفﯽ محصول

همواره گرما از سیســتمهایی که دمای باالتری دارند به سیســتمهای با دمای کمتر ،جریان مییابد
و ایــن پدیــده اجتنابناپذیر اســت .امــا میتوان نرخ این جریان را به شــدت کاهش داد و این هدف
اصلــی عایقهــای حرارتی اســت .عایقها از ن�ر کاربــری به عایقهای حرارتــی و برودتی ،رطوبتی،
الکتریکی ،ضدحریق و صوتی تقســیم میشــوند .ضریب هدایت عایقهــای حرارتی کم و برعکس،
مقاومــت حرارتــی آنهــا زیــاد اســت .پشــم ســنگ ( )Rock Woolجــزو خانــواده عایقهــای حرارتی
متشکل از الیاف معدنی به قطر  4تا  9میکرون و طول  5تا  85میلیمتر است .پشمسنگ میتواند
بــا قــرار گرفتن در معــرض آب باران و رطوبت موجود در محیط ،آن را جــذب کرده و عالوه بر افزایش
شدید وزن ،بوی بدی نیز در محیط ایجاد کند .همچنین رسانایی حرارتی الیاف معدنی پشمسنگ
بهطــور چشــمگیری بــه میــزان جــذب آب بســتگی دارد .در صــورت وجــود رطوبــت بهدلیــل ویژگــی
رســانایی آب ،میزان رســانایی حرارتی افزایش مییابد .عالوهبر آن عایق مرطوب منجر به خوردگی
میشــود .برای جلوگیری از این مشــکالت محصول معرفی شــده حاوی نانوذرات آبگریز بوده که با
استفاده از آن میزان جذب آب محصول به حداقل رسیده است.

۱۲۰

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

این پشم سنگ در انواع زیر تولید میشود:
پشم سنگ لولهای
پشم سنگ پتویی

پشم سنگ لحافی
پشم سنگ تختهای

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و

موردتایید شرکت ملی نفت ایران  ISO10002و ISO 14001

گواهینامه نانومقیاس
محﻞ تولید

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@ayeghsepahan.com

اصفهــان ،شــهرک صنعتــی
کوهپایه

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

صنایع عایق سپاهان

سال ت�سی�

1382

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به توانیر ،شماره  ،2446ساختمان امیر ناصر

ن�انیسایتاینترنتی

www.ayeghsepahan.com

۱۲۱

ورق اســﺘیﻞ با ﭘوﺷﺶ ﻃﻼئﯽ و
نانوساخﺘار TIN
مﻌرفﯽ محصول

طراحی نما در هر ســاختمانی اهمیت زیادی دارد ،زیرا اولین جز ســاختمان اســت که در معرض دید
قرار دارد و امروزه استفاده از طرحها و رنگهای خاص در دکوراسیون داخلی وخارجی مورداستقبال
ســازندگان و خریــداران قرار گرفته اســت .یکــی از جدیدترین طراحیها اســتفاده از المانهای طالئی
ســاخته از ورق اســتیل بــا پوشــشهای  TiNطالئــی اســت .ایــن پوشــشهای ســرامیکی عــالوه بــر
اســتحکام و خواص مکانیکی مناســب ،مقاومت به خوردگی خوبی را نیز ســبب میشوند .تمام این
خــواص برای پوشــش نمــای ســاختمان الزم اســت ،مخصوصا نماهــای فلزی از جنس فــوالد زنگ
نــزن کــه بــه مرور در معــرض خوردگی و ســایش قرار گرفته و تخریب میشــوند .پوشــشهای  TiNبه
روشهــای مختلفــی میتواننــد روی ســطح فلــزات اعمال شــود .این پوشــشها در نمــای داخلی و
خارجی ساختمان ،آسانسور و موارد تزئینی کاربرد دارند.

۱۲۲

ساخﺘمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

پوشــشهای  TiNبه روشهای مختلفی روی ســطح فلزات اعمال میشــوند .از جمله این روشها
میتوان به رسوب فیزیکی بخار و همچنین رسوب شیمیایی بخار اشاره کرد .هر یک از این روشها،
خصوصیات ویژهای را در این پوشــشها ســبب میشــوند .برای م�ال ســرعت پوشــشدهی باال در
روش  PVDاز ویژگیهــای م�بــت ایــن روش بهشــمار مــیرود .بنابراین با توجه به شــرایط تولیدی و
خواص نهایی موردنیاز ،روش مناسب تولید انتخاب میشود.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

moharrami.company@gmail.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

ماندگار استیل پارس

سال ت�سی�

1390

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان پامنار ،خیابان عودالجان ،پالک 86

ن�انیسایتاینترنتی

www.mstpars.com

۱۲۳

محصوالت

حوزه رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت
رﻧﮓ ﭘﻮدری ﺿﺪﺧﻮردﮔﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﯿﻠﯿﺲ )ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ(

رﻧﮓ ﭘﻮدری اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ دود

رﻧﮓ ﺗﺮک ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ

رﻧﮓ ﭘﺎﯾﻪ آب ﺧﻮدﺗﻤﯿﺰﺷﻮﻧﺪه

ﻣﺮﮐﺐ ﭘﺎﯾﻪ آب ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ
رﻧﮓ ﭘﺎﯾﻪ آب آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ ﺳﺮد

رزﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ

ﭘﻮﺷﺶ اﮐﺮﯾﻼﺗﯽ  UVﭘﺨﺖ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﯿﻠﯿﺲ
ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻞ

ﻣﮕﺎ اﺳﺘﻮن

ﻻک آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﭘﺎﯾﻪ آب

ﺗﺨﺘﻪﮔﻮﺷﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی

درﯾﭽﻪ آدمرو ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ

ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ژﺋﻮﻣﻤﺒﺮان ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی

ﮔﺮاﻧﻮل ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪروی ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ

رﻧﮓ ﻧﺎﻧﻮﻋﺎﯾﻖ

ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﭘﺮدازشﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ رﻧﮓﭘﺬﯾﺮی
ﮔﺮاﻧﻮل ایﺑﯽاس ) (ABSﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪروی

ﭼﺴﺐ ﭘﯽویﺳﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ روﻏﻦ ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

رﻧﮓ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ
رﻧﮓ آﻟﮑﯿﺪی ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ

آﻣﯿﺰه ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯽﺻﺪا
ﻧﺎﻧﻮاﻓﺰودﻧﯽ PVC

ﮔﺮاﻧﻮل ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ﻣﺴﺘﺮﺑﭻ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ )(ADFIL 230
ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﻠﯽآﻣﯿﺪ-ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﻣﺴﺘﺮﺑﭻ ﭘﻠﯽآﻣﯿﺪ ) (PAآﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

رنﮓ ﭘودری ﺿدخوردﮔﯽ حاوی نانوذرات سیﻠیﺲ
(بهﺒود مقاومت به خوردﮔﯽ)
مﻌرفﯽ محصول

خوردگی یک فرآیند طبیعی تدریجی اســت که فلز خالص را به یکشــکل اکســیدی یا هیدروکسیدی
پایدارتــر از قبــل تبدیل میکنــد .خوردگی باع� تحلیل رفتن خواص کارآمد مواد شــامل اســتحکام،
ظاهــر و نفوذپذیــری نســبت بــه مایعــات و گازهــا میشــود .بســته بــه نــوع فلــز و محیط اطــراف آن،
پوشــشهای مقــاوم در برابــر خوردگــی ،میــزان خوردگــی را کاهش میدهند .ســیلیکا بهواســطه دارا
بــودن الکترونهــای آزاد خیلــی کــم ،دارای مقاومــت عالی در برابــر خوردگی ،پایــداری گرمایی و نیز
رســانایی کــم اســت .بیا�ــر بــودن و هزینه پاییــن تولید ســیلیکا باعــ� میشــود از آن بهعنوان یک
پرکننــده و عامــل افزایــش حجم مناســب برای رنگ یاد شــود .اضافه کردن ســیلیکا به رنگ ،بدون
ا�ــر گذاشــتن بر روی رنگ ،بافت باکیفیتی را در آن ایجــاد میکند .رنگهای مقاوم در برابر خوردگی
از اســکلت ســاختمانها در برابر عوامل خورنده خارجی از قبیل آب یا اکســیژن که بهآرامی فوالد را از
بیــن میبرنــد محاف�ــت میکنند .آنها همچنین بر روی ســازههای فــوالدی در صنایع نفت و گاز و
عــالوه بــر آن در ایســتگاههای بــرق ،پلهــا ،کارخانههای تولید ســلولز ،کارخانههای کنســرو ماهی و
غیره به کار میروند.

۱۲۶

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول بهعنوان رنگ پودری حاوی نانوذرات ســیلیکا با ســاختار کریســتالی آمورف شــناخته
میشــود .انــدازه متوســط ذرات ســیلیکا  48نانومتــر اســت .ایــن محصــول بهبــود مقاومــت در برابر
خوردگی را بهواســطه حضور نانوذرات ســیلیکا از خود نشان میدهد .اضافه کردن نانوذرات سیلیکا
به رنگها میتواند ســختی آن در مقیاس ماکرو و میکرو ،مقاومت در برابر ســایش ،مقاومت در برابر
خراش و شــرایط آب و هوایی را بهبود ببخشــد .با اینوجود االستیســیته رنگها کاهش مییابد که
این مستلزم مقاومت در برابر متورم شدن و چروک شدن رنگ با ت�ییرات دما و رطوبت است .طبق
اســتاندارد  ASTM D714-ASTMD610و آزمــون  Salt Sptayدر نمونــه فاقــد نانو پس از  200ســاعت
تاول مشاهده شده ولی در نمونه حاوی نانو پس از  1480ساعت تاول مشاهده نشد.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان سمنان ،شهرک صنعتی
ایوانکی
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.famgostarmahan.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی شیمیایی فام گستر ماهان

سال ت�سی�

1383

ن�انیشرکت

تهران ،تهرانپارس ،حکیمیه ،بلوار نور ،نبش نگارستان ،6پالک ،40طبقه اول

ن�انیسایتاینترنتی

www.famgostarmahan.com

۱۲۷

رنﮓ ﭘودری الﮑﺘرواسﺘاتیﮏ با خاﺻیت ﮐاﻫﺶ دود
مﻌرفﯽ محصول

رنگهــای پــودری بــرای اولین بار در ســال  1962وارد بازار شــدند .حف� صددرصــدی حالت جامد
آنهــا عــالوه بــر جلوگیــری از آلودگــی محیطزیســت ،کیفیتــی غیرقابل مقایســه در مقابــل رنگهای
مایــع بــه صنعت عرضه کرده اســت .رنگهای پــودری هماکنون  15٪درصد از بــازار رنگ را به خود
اختصاص داده و با رنگهای سنتی مایع رقابت میکنند .با توجه به قوانین جاری زیستمحیطی
در مــورد آلودگــی و دفــع مواد زائــد ،جایگزینی رنــگ مایع با رنگ پــودری روزبهروز اهمیت بیشــتری
مییابد .این رنگها جهت پوشش قطعات مختلف لوازم خانگی ،قطعات اتومبیل ،مبلمان فلزی،
تجهیــزات اداری وآموزشــی ،تجهیــزات حرارتــی و برودتــی و برخــی پروفیلهــای آلومینومــی کاربــرد
وسیعی داشته و از اهمیت خاصی برخوردارند.
مﺸﺨصات فنﯽ

بــر طبــق اســتاندارد  ASTM E1131و آزمــون  DSC/TGAمیزان ت�ییر نقطــه ذوب از  72به  77درجه
افزایش داشته و میزان دود کاهش داشته است.

۱۲۸

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استانتهران،شهرستانپردیس

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.kianranginco.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کیان رنگین

سال ت�سی�

1378

ن�انیشرکت

تهــران ،جــاده آبعلی ،نرســیده به انتهای بومهن ،خیابان شــهدای ســیاهبند،
نبش کوچه  ،3پالک 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.kianranginco.com

۱۲۹

رنﮓ َت َرک تﺰئینﯽ
مﻌرفﯽ محصول

رنگهای ترکزا با کیفیتی مناســب در دو سیســتم هواخشــک و کورهای طراحی شده تا شاید اینبار
دیگر از رنگ سطح صاف و تکفام مدن�ر نباشد ،بلکه سطحی با حداقل دو فام در اختیار مشتری
قــرار داده و در عیــن حــال نمایــی ســنگی یا چرمینــه را به نمایــش میگذارد .رنگ تــرک محصولی با
فناوری باال که در عین سهولت مصرف و عدم نیاز به تجربه باال در آشنایی با رنگ ،با انواع ابزارهای
رنــگکاری و در فامهــای نامحــدود میتوانــد بــا توجه به ســرعت خشکشــدن باال ،ســطحی زیبا و
آراســته همراه با دوام و تنوع باال به ارم�ان آورد .این محصول ،قابلیت اجرا روی همه ســطوح چه از
ن�ر جنس و شکل را با در ن�رگیری مالح�ات آمادهسازی سطح بسیار ساده دارا است.
بیشــتر ســطوح امکان پذیرش این رنگ را دارند ،در حالت افقی ،عمودی ،بر روی ســقف و یا شــکل
دیگری از قطعات.
محدودیتها در استفاده از این رنگ:
بــرای اجــرا بــر روی ســطوح بــزرگ و پیوســته بایــد حتمــا از پم�هــای رنگپــاش بــدون هوا
استفاده کرد.
اجرای رنگ در محیط مناسب رنگپاشی از حی� تهویه محیط و رطوبت
رنگ ترک تزئینی در سه نوع فلوسنتی ،متالیک و معمولی وجود دارد.

۱۳۰

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

رنگ ترک تزئینی است.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

محﻞ تولید

استانتهران،شهرستانورامین
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.crackpaint.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

رنگ ترک تزیینی آسیا

سال ت�سی�

1384

ن�انیشرکت

اســتان تهــران ،شهرســتان ورامین،کمربنــدی پیشــوا ،بلــوار آیــتا� طالقانــی
(روستای سعیدآباد)،خیابان باغستان ،پالک 9

ن�انیسایتاینترنتی

www.crackpaint.com

۱۳۱

رنﮓ ﭘایه آب خودتمیﺰﺷونده
مﻌرفﯽ محصول

یک پوشــش خودتمیزشــونده شــفاف اســت که با بهرهگیری از خاصیت فوتوکاتالیســتی تیتانیا و نیز
فنآوری نانو طراحی و عرضه شــده اســت .در حضور نور ،فوتوکاتالیســت قادر به تجزیه آالیندههای
محیطــی خواهــد بــود .عــالوه بــر آن ،به دلیل عــدم چســبندگی این مواد بــر روی ســطح ،باقیمانده
آالیندهها نیز بهراحتی و بهوسیله بارش باران از روی سطح زدوده میشوند.
کاربردهای این محصول عبارت است از:
در صنایع ساختمان بهمن�ور حفاظت از سطوح ساختمانی به همراه ویژگی خودتمیزشوندگی
صنایع غذایی و دارویی بهعنوان پوشــش  100درصد بهداشــتی قابل اعمال بر روی ســطوح
مختلف ،حتی سطوح از پیش رنگآمیزی شده
بیمارســتانها و مراکز بهداشــتی درمانی جهت جلوگیری از رشــد میکروب و باکتریهای مضر
بر روی سطوح ساختمانی
محاف�ــت از نمــای بیرونــی ســاختمانها در برابــر آلودگیهــای محیطی و حفــ� بیش از 95
درصد زیبایی و دوام اولیه تا  10سال

۱۳۲

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

امــروزه اســتفاده از کاتالیزورهایــی که با تابش نور (فوتوکاتالیســت) فعال میشــوند بســیار رای� شــده
اســت .یکی از فوتوکاتالیســتهایی که از گذشــته در صنعت کاربرد داشــته دیاکسید تیتانیم ()TiO2
اســت؛ بنابرایــن غیــر مضــر بــودن ایــن مــاده بــرای انســان و محیطزیســت به ا�بات رســیده اســت.
مطالعــات انجــام شــده از ابتــدای قرن  20تابهحال بــر روی  TiO2دو نقش متفاوت ایــن ترکیب را به
ا�بات رســانده اســت .نقش اول قابلیت اکسیداســیون احیا ترکیبات جذبشــده بر روی ســطح آن و
نقش دوم ت�ییر خصوصیات سطح اجسام به حالت هیدروفیلی (آبدوستی) زمانی که  TiO2بر روی
آن ســطح قــرار گیــرد .ترکیب این دو نقش ابداعات مختلفی از کاربــرد  TiO2در زمینههای گوناگون را
به وجود آورده است.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهرک صنعتی
شمسآباد
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nilifam.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نیلیفام ری

سال ت�سی�

1381

ن�انیشرکت

تهران ،بلوار مرزداران ،بلوار آریا فر ،نبش گلدیس  ،5پالک  ،17واحد 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.nilifam.com

۱۳۳

مرﮐب ﭘایه آب ﺟوﻫرافﺸان فرمولهﺷده
با نانوذرات ﭘیﮕمنت
مﻌرفﯽ محصول

جوهــر ،مایــع یــا خمیری اســت که حاوی رنگینههــا و رنگدانهها بوده و برای رنگ دادن به ســطح
بــرای تولیــد تصویــر ،متــن و یــا یــک طراحی بــه کار مــیرود .جوهــر میتواند یــک محیــط پیچیده،
ترکیبــی از رنگدانههــا ،رنگینهها ،رزینهــا ،روان کنندهها ،حاللها ،ســورفکتانتها ،ذرات معلق،
مواد فلورســانس و ســایر افزونیها باشــد .جوهرهای رنگدانهای به دلیل �بات رنگ نسبت به نوع
رنگینــهای بیشــتر مورداســتفاده قرار میگیرند؛ اما نســبت به آنهــا طیف رنگی محدودتــری دارند،
گرانتر هستند و مطابقت رنگی کمتری دارند .رنگدانهها ذرات جامد رنگی سوسپانسیون شده در
جوهر برای تولید رنگ هســتند .رنگدانهها بهطورمعمول به شــکل ســاختارهای کریستالی هستند
کــه دارای انــدازه بیــن  0/1تــا  2میکرومتــر بــوده و  5تــا  30درصــد حجم جوهــر را تشــکیل میدهند.
کیفیت جوهرها از قبیل فام ،اشــباع شــدن و ســفیدی و درخشندگی با توجه به نوع رنگدانه و منبع
تولیــد آن ت�ییــر میکننــد .جوهرهــا برای طراحی یا نوشــتن با ابزار و دســتگاههای مختلف اســتفاده
میشوند .جوهرهای غلی�تر به شکل خمیر بهطور گسترده در چاپ و لیتوگرافی به کار میروند .این
محصول بهطور خاص برای استفاده در پرینتهای جوهرافشان ساختهشده است.

۱۳۴

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول بهعنــوان جوهر پایه آب با رنگ ســیاه تولید میشــود و حــاوی نانوذرات کربن ســیاه
متخلخل با توزیع اندازه  20تا  50نانومتر است.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استانزنجان،شهرستانزنجان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

http://yon.ir/KIKmG

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تجهیز گاما

سال ت�سی�

1383

ن�انیشرکت

تهران ،ایرانشهر شمالی ،نرسیده به خسرو ،پالک  ،220طبقه 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.tajhizgama.com

۱۳۵

رنﮓ ﭘایه آب آﮐریﻠیﮏ آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

یکــی از مهمتریــن عوامــل انتشــار و انتقــال بیماریهــا ســطوح دیوارهــا ،کــف ســاختمانها ،مراکــز
تفریحی و عمومی و ســطوح تجهیزات مورداســتفاده عموم است .امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا
اســتفاده از پوشــشها و روکشهــای آنتیباکتریــال بهعنوان یــک امر ضروری بــه تمامی بخشها از
جمله بیمارســتانها ،آشــپزخانهها ،رستورانها و… اعالم شــده و در ساختمانهای در دست ساخت
بهعنوان امری بدیهی و الزماالجرا اســت .محصول حاضر رنگ آکریلیک پایه آب با کیفیت مناســب
اســت که با اســتفاده از نانوذرات نقره ،خاصیت آنتیباکتریال به آن اضافه شده است .از کاربردهای
این محصول میتوان به رنگآمیزی دیوارها و کلیه ســطوح گچی ،ســیمانی ،رنگشــده قدیمی...
در اماکن عمومی و پر رفتوآمد مانند بیمارستانها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی ،مهدهای کودک،
ادارات و سازمانها ،ایستگاههای حملونقل و ...اشاره کرد.
مﺸﺨصات فنﯽ

بر طبق اســتاندارد  10900باکتری اشرشــیاکلی (گرم منفی) از  4×105به  10و باکتری  4×105به زیر 10
کاهش داشته است.

۱۳۶

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اســتان البرز ،شهرک صنعتی
سیمیندشت
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس

سال ت�سی�

1385

ن�انیشرکت

خیابــان فاطمــی ،خیابان زرتشــت غربی ،روبــروی داروخانه بیمارســتان مهر،
پالک  ،45طبقه سوم

ن�انیسایتاینترنتی

www.uranuspaint.com

۱۳۷

رنﮓ ترافیﮑﯽ ترموﭘﻼست سرد
مﻌرفﯽ محصول

همــه مــا روزانــه با حضــور در خیابانهــا و جادههای شــهری و بین شــهری ،با خطکشــی خیابانها،
جادههــا ،خطــوط عابر پیاده ،زمینهای ورزشــی و جــداول و همچنین خطکشــی باندهای فرودگاه
مواجه هســتیم .این محصول رنگ ترافیکی ســرد بــر پایه نانوکامپوزیت رزین آکریلیک ترموپالســت
است .نانوکامپوزیتها موادی هستند که در آنها فیلرهای معدنی درون یک زمینه پلیمری پخش
میشــود .الیههای رس میتوانند درون پلیمر اینترکلیت یا اکســفولییت شــده و نانوکامپوزیت پلیمر/
ِک ِلی تشــکیل دهند .این رنگ دارای زمان خشــک شــدن ســریع ،دوام باال ،مقاومت عالی در شــرایط
جوی مختلف با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی است.
کاربــرد :خطکشــی بانــد فــرودگاه ،خیابانهای شــهری و بینشــهری ،جادهها ،خطوط عابــر پیاده،
زمینهای ورزشی و جداول
حضور کلی با ســاختار اینترکلیت ( )intercalateو اکســفولییت ( )exfoliateشــده در رزین پایه رنگ
باعــ� افزایش ســختی و مقاومت به ســایش و خــراش رنگ و همچنین مقاومــت در برابر آب و مواد
شیمیایی میشود.

۱۳۸

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

بــر طبــق اســتاندارد  ASTM D4060اندازهگیری مقاومت به ســایش انجام شــد .در این روش میزان
کاهش وزن پس از  500دور اعمال ساینده نوع  CS10با وزن  500گرم محاسبه شده است.
نمونه

میزان کاهش وزن )�رم(

پوشش فا�د نانو

26/2

پوشش حاوی نانو

21/2

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

میزانتغی�ر

٪23

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک
شیمیایی رازی
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.reefiran.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مجتمع صنایع شیمیایی ریف

سال ت�سی�

1378

ن�انیشرکت

اصفهان ،بوستان سعدی ،روبروی صداوسیما ،ساختمان 40

ن�انیسایتاینترنتی

www.reefiran.com

۱۳۹

رزیننانوﮐامﭙوزیتاﮐریﻠیﮏترموﭘﻼست
مﻌرفﯽ محصول

ایــن محصــول رزیــن نانوکامپوزیــت اکریلیــک ترموپالســت ،حــاوی ِک ِلــی اصــالح شــده اســت.
نانوکامپوزیتهــا مــوادی هســتند کــه در آنهــا فیلرهــای معدنــی درون یــک زمینــه پلیمــری پخش
میشــود .الیههای رس میتوانند درون پلیمر اینترکلیت یا اکســفولییت شــده و نانوکامپوزیت پلیمر/
ِک ِلی تشکیل دهند .این رزین با قابلیت ترکنندگی بسیار خوب پیگمنت ،سازگاری زیادی با پیگمنت
و فیلرهای معمول در صنعت رنگ دارد.
این رزین نانوکامپوزیتی برای ساخت رنگهای ترافیکی در مناطق معتدل و سرد مورداستفاده قرار
میگیرد.

مﺸﺨصات فنﯽ

حضــور کلــی با ســاختار اینترکلیت یا اکســفولییت شــده در رزین باعــ� افزایش ســختی و مقاومت به
سایش و خراش رنگ حاصل از رزین نانوکامپوزیتی میشود.

۱۴۰

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک صنعتی
رازی
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.reefiran.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مجتمع صنایع شیمیایی ریف

سال ت�سی�

1378

ن�انیشرکت

اصفهان ،خیابان بوستان سعدی ،روبهروی صداوسیما ،ساختمان 40

ن�انیسایتاینترنتی

www.reefiran.com

۱۴۱

ﭘوﺷﺶ اﮐریﻼتﯽ  UVﭘﺨت حاوی نانوذرات سیﻠیﺲ
مﻌرفﯽ محصول

پوششهای از جنس اکریالتی که با استفاده از اشعه  UVپخت میشوند بهوسیله نانوذرات سیلیس
تقویت شده است .این محصول قابلیت استفاده در صنایع مختلفی همچون خودرو و حملونقل،
عمران و ساختمان ،رنگ و رزین را دارند.
این محصول دارای خواصی همچون:
مقاومت بسیار باال در برابر خش
شفافیت بسیار باال
مقاومت در برابر ضربات سنگریزه
مقاومت در برابر جو
مقاومت بسیار باال در برابر لکهپذیری
مﺸﺨصات فنﯽ

در این محصول با اســتفاده از فناوری نانو مقاومت به خش پوشــش بهگونهای افزایشیافته اســت
کــه در تســت ســایش  Taberبــا وزنه  500گرمــی چرخهای  CS10Fبعــد از  1000ســیکل مقدار اختالف
مهگونــه بــر روی زیرآیندهای اســتاندارد پلی کربناتی به کمتر از  10واحد میرســد .خاصیت ضددود و

۱۴۲

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ضدکلوخه از مزایای این محصول نانویی کاربردی در صنعت حملونقل است.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهرستان تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

www.radsys.ir

شــرکت جمعســاز از این محصول در تولیدات خود
استفاده کرده است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

رادسیس پوشش

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهــران ،چهــارراه پاســداران ،میــدان حســینآباد ،خیابان وفامنش ،مرکز رشــد
فناوری رنگ ،پالک 55

ن�انیسایتاینترنتی

www.radsys.ir

۱۴۳

نانـوسـیﻞ
مﻌرفﯽ محصول

محصوالت آبگریز در صنایع ساختمانی ،آ�ار هنری و باستانی مورداستفاده قرار میگیرند .با اعمال
پوشش ضدآب و لک الوان ،سطح نسبت به محیط بیرونی آبگریز شده اما تنفس از داخل مصالح
وجود دارد.
ایــن محصــول به دلیل ســاختار نانویی به عمق منافذ داخلی مصالح نفــوذ میکند و منجر به ایجاد
واکنش شیمیایی میشود.
ایجــاد خاصیــت آبگریــزی در ســطوح آجر ،ســنگهای معدنــی طبیعی و هنــری ،آجر آهکــی ،فایبر
بوردهای سیمانی ،رنگهای معدنی ،همه سطوح بتونی و سطوح گچی از کاربردهای این محصول
است.

۱۴۴

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

افزایــش زاویــه تمــاس نمونــه شــاهد از  45-65درجــه بــه  133-143درجه در ا�ر اعمال پوشــش
آبگریز به سطح
ایجاد خاصیت آبگریزی سریع
عمق نفوذ خوب
مقاومت قلیایی باال
خشک شدن بدون ایجاد سطح چسبنده
م��ر حتی در سطوح نمدار
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

نمایندگــی فــروش :تهــران ،اتوبــان رســالت،
خیابان اســتاد حسن بنا جنوبی ،کوچه شهید
عباس زارعی ،پالک68
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولید رنگ و رزین الوان

سال ت�سی�

1360

ن�انیشرکت

تهران ،میدان هفتتیر ،خیابان شهید لطفی ،پالک  ،3طبقه 3

ن�انیسایتاینترنتی

www.alvanpaint.com

۱۴۵

مﮕا اسﺘون
مﻌرفﯽ محصول

مگا استون یک چسب دوجزئی بر پایه رزینهای اصالحشده اپوکسی است که برای اتصال سنگ به بتن
و سنگ به فلز مورداستفاده قرار میگیرد .این چسب که حاوی نانوذرات است ،با ایجاد پیوند مولکولی با
سطوح ،موجب ایجاد یک پیوند قوی میشود که حتی در برابر ارتعاشات ناشی از زلزله نیز مقاوم خواهد
بــود .سبکســازی نمای ســاختمان ،کاهش هزینه خریــد و کاهش هزینه دســتمزد اجــرا از دیگر مزایای
استفاده از این چسب نانویی است .چسب مگا استون باقدرت اتصال و چسبندگی بسیار باال جهت اجرای
نمای خشک و کاشت بولت همچنین چسباندن انواع مختلف سنگهای ساختمانی (پورسلن ،گرانیت،
تراورتن و سنگ مصنوعی) بر روی زیرساختهای مختلف استفاده میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

اســتفاده از ایــن چســب به دلیل وزن مخصــوص پایین و مقدار مصرف کم آن نســبت به مالطهای
سیمانی باع� سبک شدن وزن سازه میشود .این چسب در برابر مواد شیمیایی کامال مقاوم است.
چســب مگااســتون بــر روی هــر زیرســاخت مســتحکمی از قبیــل فریــم فلزی ،بتن و پالســتر ماســه و
سیمان قابل اجرا است.
بر طبق استاندارد  ASTM C881نتای� بهصورت جدول روبهرو است.

۱۴۶

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

خواص

واحد

استاندارد

فاقد نانو

حاوی نانو

�بات )(consistency

mm

6

بدون �بات

زیر 1
میلیمتر

مقاومت �سبند�ی  4روزه

MPa

10

10

10/4

مقاومتف�اری

MPa

70

65

73

مدول ف�اری

MPa

1400

1800

2065

نوع محصول  Type IVو  Class Cاست.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

محﻞ تولید

ت�ییدیه از مرکز
تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی

استان تهران ،شهر تهران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

نمایندگــی فــروش :تهــران ،اتوبان رســالت ،خیابان اســتاد
حسن بنا جنوبی ،کوچه شهید عباس زارعی ،پالک .68
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولید رنگ و رزین الوان

سال ت�سی�

1360

ن�انیشرکت

تهران ،میدان هفتتیر ،خیابان شهید لطفی ،پالک  ،3طبقه 3

ن�انیسایتاینترنتی

www.alvanpaint.com

۱۴۷

الک آﮐریﻠیﮏ ﭘایه آب
مﻌرفﯽ محصول

الک آکریلیک پایه آب  SHINYبهعنوان الیه نهایی جهت افزایش طول عمر و ماندگاری رنگ آکریلیک
پایه آب الوان در برابر نور خورشــید و شــرایط جوی و ایجاد ســطحی با جلوهای زیباتر و براقیت دلخواه
توصیه میشــود .زمان خشــک شــدن ســریع و ایجاد جلوهای زیبا از رنگ آکریلیک ،از ویژگیهای این
الک پایه آبی است .قابلیت شستشو ،قدرت پوشش عالی ،سرعت خشک شدن باال ،افزایش استحکام
پوشــش نهایــی ،ســهولت اجرا و قابلیت رقیق شــدن با آب ،نداشــتن بــوی نامطبوع ،مقاومــت در برابر
ســایش ،اشــعه خورشــید و نور ماوراءبنفش و ســازگاری با محیطزیســت از مزایای این الک اســت .الک
آکریلیک پایه آب الوان ،یک محصول تزئینی است که قابلیت اعمال بر روی سطوح رنگشده و رنگ
نشده در داخل و خار� ساختمان را دارا است .این محصول که محصولی دوستدار محیطزیست است
به سبب بهرهمندی از فناوری نانو ،مقاومت سطح را نسبت به تابش نور خورشید و شرایط جوی بهطور
چشمگیری افزایش میدهد .این الک آکریلیک در دو نوع مات و نیمه براق به تولید رسیده است.
مﺸﺨصات فنﯽ

۱۴۸

طبق استاندارد  ISO 2813میزان براقیت ( )Glass Valueدر زاویه  60درجه:
اگر براقیت باالتر از  70 GUنمونه براق است.
اگر براقیت بین  20 GUو  40 GUباشد نمونه نیمه براق است.
اگر پایینتر از  20 GUباشد نمونه مات است.

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،شهرستان تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

نمایندگــی فــروش :تهــران ،اتوبــان رســالت ،خیابــان اســتاد حســن بنا جنوبــی ،کوچه شــهید عباس
زارعی ،پالک 68

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولید رنگ و رزین الوان

سال ت�سی�

1360

ن�انیشرکت

تهران ،میدان هفتتیر ،خیابان شهید لطفی ،پالک  ،3طبقه 3

ن�انیسایتاینترنتی

www.alvanpaint.com

۱۴۹

تﺨﺘهﮔوﺷت ﺿدباﮐﺘری
مﻌرفﯽ محصول

تخته برش یک تخته بادوام برای خرد کردن انواع مواد غذایی است .تخته برش آشپزخانه معموال
برای تهیه غذا استفاده میشود .این نوع تختهها اغلب از پالستیک یا چوب و در طول و عرضهای
مختلفی ســاخته میشــوند .برخالف چوب ،بیشــتر تختههای پالســتیکی غیر متخلخل هســتند که
این باع� میشــود باکتریها به داخل آن نفوذ نکنند .این امر ضروری اســت که بعد از هر اســتفاده
از تختــه آن را تمیــز کــرد؛ زیــرا باکتریهــا میتواننــد در هــر نقصــی از ســطح باقیمانــده و رشــد کنند.
باکتریها میتوانند بهآســانی از یک بخش آشــپزخانه به بخش دیگر و از یک غذا به غذای دیگر با
کمک چاقوها ،دســت یا ســطح تختههای برش منتقل شــوند .نانوذرات اکسیدروی بهطور صنعتی
برای اصالح پالســتیکها استفاده میشوند .یک مشخصه عمومی این ماده خاصیت آنتیباکتریال
آن است .فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات اکسیدروی در مقابل باکتریهای بیماریزا برای انسان از
قبیل  E.Coliو  S.aureusا�باتشده است.
ایــن محصــول بهطــور خاص بــرای برش گوشــت و محاف�ــت از آن در برابــر آلودگیهــای باکتریایی
استفاده میشود.
در مقیــاس نانــو ،ذرات اکســیدروی در مقایســه با نمونه بالک آن گونههای اکســیژن فعال بیشــتری
تولید میکنند و بنابراین فعالیت آنتیباکتریال نانوذرات آن بیشتر دیده میشود.

۱۵۰

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول بهعنــوان یک تختــه برش گوشــت حاوی نانوذرات اکســید روی شــناخته میشــود.
غل�ت نانوذرات اکســید روی در این محصول  ppm 751اســت .این محصول طبق اســتاندارد ملی
 10900دارای فعالیت آنتیباکتریال است.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهرک صنعتی
نصیرآباد
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

فروشگاهدائمی:
تهران ،شــوش خیابــان صابونیان ،پاســاژ میالد،
طبقه همکف ،پالک243
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت
ن�انیشرکت
ن�انیسایتاینترنتی

شرکت پرهام پالست آریا
تهران ،رباطکریم ،شهرک صنعتی نصیرآباد ،خیابان سرو  ،21پالک 73-71
www.sheikhyplastic.ir

۱۵۱

دریﭽه آدمرو نانوﮐامﭙوزیﺘﯽ با خواص مﮑانیﮑﯽ باال
مﻌرفﯽ محصول

دریچه آدمرو سرپوشــی اســت که برای ورودیهای آدمرو استفاده میشــود .برای جلوگیری از افتادن
کسی یا چیزی درون دریچه و ممانعت از ورود افراد و مواد غیرمجاز به درون آن به کار میرود .استفاده
از سرپوش دریچههای آدمرو به رم باستان برمیگردد که از جنس سنگ و برای دریچههای فاضالب
به کار میرفتند .این نوع سرپوشها معموال از چدن ،بتن و یا ترکیبی از هر دو ساخته میشوند که باع�
ارزان بودن ،مقاوم و ســنگین بودن (معموال با وزن بیشــتر از  50کیلوگرم) آنها میشــود .دریچههای
آدمرو همچنیــن میتواننــد از فیبــر گالس یــا دیگــر مواد کامپوزیتی ســاخته شــوند .ســرپوشهای رای�
بهسادگی فرسوده شده و برای بازیافت کردن دزدیده میشوند .به همین دلیل استفاده از دریچههای
پلیمری به دلیل تولید ارزانقیمت ،مقاومت مکانیکی و هیدرولیکی باال و همچنین دارا بودن مقاومت
شیمیایی و مقاومت در برابر خوردگی در سراسر جهان در حال افزایش است.
مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول دریچه آدمرو حاوی نانوذرات آمورف ســیلیکا اســت .ذرات دارای توزیع اندازهای بین
 20تــا  50نانومتــر بــوده و خلوص آن  99درصد اســت .با افزودن نانوذرات خــواص مکانیکی نهایی

۱۵۲

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محصول در آزمونهای مانایی و فشار طبق آزمون استاندارد ملی ایران به شماره  14976بهبود مییابد.
نانوذرات ســیلیکا بهعنوان نانوفیلر بهطور ویژه اســتحکام ،مدول و ســختی ماتریس پلیمری را با نفوذ در آن افزایش
میدهند.
م�خصه

ظاهر (شکل،
گرید ،قطر
)))mm

جزء
نانومتری

توزیع اندازه
ذرات ()nm

خلوص
نانوذرات
()٪

آزمون
مانایی
))mm

آزمون فشار
))KN

مقدار

دریچه آدمرو
(دایرهای،A15،
)345

سیلیکا

20-50

99

0/1

226/14

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

محﻞ تولید

استاندارد ملی
ایران به شماره
14976

استان فارس ،شهرک صنعتی
بزرگ شیراز

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.matinfrp.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

طراحی مهندسی متین (توسعه هنر متین)

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

تهــران ،ســعادتآباد ،بین میدان ســرو و میدان کتاب ،بلوار ســرو غربی ،پالک
 ،98ساختمان نگین طبقه  ،3واحد 20

ن�انیسایتاینترنتی

www.matinfrp.com

۱۵۳

سطﻞ زباله حاوی نانوذرات نقره
با خاﺻیت آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

یک ظرف نگهداری زباله معموال از فلز یا پالســتیک ســاخته میشــود .این ظروف از پلیمریهایی از
قبیل پلیپروپیلین ســاخته میشــوند .این پلیمر طیف وســیعی از کاربردها را در ساخت و تولید لوازم
و کاالهــای پلیمری به دلیل هزینه کم تولید شــامل میشــود .اســتفاده از پلیپروپیلین آنتیباکتریال
کــه دســتهای از پلیمرهــا با فعالیت آنتیباکتریال اســت بهطور پیوســته افزایش یافته اســت .این امر
بــه این دلیل اســت که مــواد پلیمری میتوانند بهســادگی توســط باکتری یا قارچ محاصره شــوند که
متعاقبــا ایــن موضــوع به انتقــال بیماریها و عفونتهای شــدید منجر میشــود .جلوگیــری از آلوده
شــدن ســطح پلیمرها توسط میکروبها میتواند بهوسیله استفاده از یک عامل ضدباکتریایی فعال
ماننــد نانــوذرات نقــره درون ســاختار آنهــا صورت گیــرد .یونهای نقــره و ترکیبــات آن برای طیف
وســیعی از باکتریها بســیار کشنده هستند .آنها ســمیت خیلی کمی را برای سلولهای بدن انسان
نشــان میدهنــد آن چنانکــه اســتفاده از نقره در اشــکال مختلف یک روش رای� بــرای محاف�ت در
مقابل باکتریها اســت .قابلذکر اســت که ا�ر ضدباکتریایی نانوکامپوزیت پلیمر -نقره محفوظ باقی
میماند و بازدهی ضدباکتریایی خوب آن در برابر گونههای مختلف باکتریها مشاهده شده است.

۱۵۴

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

نانــوذرات نقره به ســطح غشــاء ســلولی میچســبد و خواصــی از قبیــل نفوذپذیری و تنفــس باکتری را مختــل میکند.
میتوان فرض کرد که مقید شــدن ذرات به میکروارگانیســمها به مســاحت ســطح موجود برای واکنش دادن با آنها
بســتگی دارد .ذرات بــا انــدازه کوچکتــر دارای مســاحت ســطحی بزرگتر برای برهمکنــش با باکتریها بــوده که این
منجر به داشتن ا�ر ضدباکتریایی بیشتر در مقایسه با ذرات بزرگتر میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

م�خصه

مقدار

ماده پلیمری

پلیپروپیلین

جزء نانومتری

نانوذرات نقره

غل�ت جزء نانومتری
))ppm

10

گواهینامه نانومقیاس
محﻞ تولید

استان تهران ،شهرک صنعتی
پرند

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.sanatsazan.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

صنعتسازان کسری پرند

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

تهران ،میدان شــوش ،خیابان صابونیان ،خیابان کاخ جوانان ،پاســاژ ال�دیر،
طبقه پنجم ،واحد 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.sanatsazan.ir

۱۵۵

ژئوممﺒران ﺿدباﮐﺘری
مﻌرفﯽ محصول

ژئوممبــران یــک حائــل غشــایی مصنوعی با نفوذپذیری بســیار کم اســت که در پروژههــای مختلف
حوزه مهندسی ژئوتکنیک بهمن�ور کنترل نشت آب یا گاز استفاده میشود.

مﺸﺨصات فنﯽ

امــروزه ژئوممبرانهــا در ایــن کاربــرد بســیار م��رتــر از محصوالت ســنتی از قبیل بتن ،آســفالت و کلی
فشرده هستند .این محصول طیف وسیعی از خواص مقاومت فیزیکی ،مکانیکی و شیمیایی برای
محاف�ت محیطزیســت و منابع آبی از خود نشــان میدهد .قابلذکر اســت که ا�ر ضدباکتریایی نانو
کامپوزیــت پلیمــر -نقــره پایدار اســت و بازدهــی ضدباکتریایــی خــوب آن در برابر گونههــای مختلف
باکتریها مشــاهده شــده اســت .یونهای نقره و ترکیبات آن برای طیف وسیعی از باکتریها بسیار
کشــنده هســتند .این محصــول بهعنــوان ژئوممبران حــاوی نانوذرات نقره شــناخته میشــود .این
محصول خاصیت آنتیباکتریال مطابق با آزمون استاندارد  10900از خود نشان میدهد.

۱۵۶

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان البرز ،خیابان پروژه
طالییه
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.decamond.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی صنعتی دکاموند

سال ت�سی�

1366

ن�انیشرکت

کر�  ،محمدشهر ،بلوار امام خمینی ،جنب الماس شهر ،ساختمان دکاموند

ن�انیسایتاینترنتی

www.decamond.ir

۱۵۷

ﮔرانولﭘﻠﯽﭘروﭘیﻠنحاوینانوذراتاﮐسیدروی
با خاﺻیت آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

ایــن محصول گرانــول نانوکامپوزیتی پلیپروپیلن-اکســیدروی اســت که حضور نانوذرات اکســیدروی
باعــ� ایجــاد خاصیــت آنتیباکتریــال شــده اســت .منســوجات محیط م�ــذی بــرای رشــد باکتریها
محســوب میشوند .برای تولید منســوجاتی با خاصیت آنتیباکتریال اســتفاده از نانوذرات موردتوجه
قرار گرفته است .نانوذرات اکسیدروی یکی از نانوذرات پرکاربرد برای مقابله با باکتریها است .کاربرد
این گرانول نانوکامپوزیتی تولید الیاف بسـ ــیار نازک مورداستفاده در نساجی است .صنایع بستهبندی
غذایی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی از دیگر صنایعی هستند که این گرانول در آنها کاربرد دارد.
مﺸﺨصات فنﯽ

اکســیدروی دارای خواص ضدباکتریایی اســت و نانوذرات اکسیدروی دارای خاصیت ضدباکتریایی
بیشتری هستند .غل�ت و سطح ویژه باال ،رفتار ضدباکتریایی بیشتری ایجاد میکند.

۱۵۸

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

کرمان ،شهرک صنعتی سیرجان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.rangdaneh.ir/shop

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

صنایــع بســتهبندی صنعتــی و غذایــی ،صنایــع
ســیم و کابــل و الکترونیــک و لــوازم خانگــی و ســایر
مصرفکنندگان کامپاندهای پلیمری تخصصی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

رنگدانه سیرجان

سال ت�سی�

1375

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان دکتر شریعتی ،خیابان پاکستان ،کوی هشتم ،پالک 24

ن�انیسایتاینترنتی

www.rangdaneh.ir

۱۵۹

رنﮓ ترافیﮑﯽ حاوی نانوﮐﻠﯽ برای افﺰایﺶ
مقاومت در برابر سایﺶ
مﻌرفﯽ محصول

رنگها مخلوطی از رنگدانهها و پرکنندهها هســتند که در یک رزین یا زمینه متصلکننده قرار گرفتهاند.
همچنینیکمایع(آبیاحالل)نیزبهمخلوطمذکوراضافهمیشودتاانعطافپذیریدرمحصولنهایی
جهت کاربرد در موارد مختلف ایجاد شود .اجزاء و افزودنیهای مختلفی نیز میتوانند برای ایجاد خواص
مشخصی به رنگ اضافه شوند .نانورنگ ترافیکی معمولی خیابانی ،برای کاربریهای عمومی خطکشی
مورداســتفاده قرار میگیرد .این رنگ که با اســتفاده از فناوری نانو خواص آن بهبود داده شــده است برای
انواعخطکشیهاازجمله خطوطمحوریدرخیابانهایداخلشهریوبینشهری،خطکشیپارکینگ،
خطوط عابر پیاده و عالئم ترافیکی افقی بر روی جاده استفاده میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول به عنوان رنگ ضدخش دارای افزودنیهای معدنی در ابعاد نانویی اســت که باع�
افزایــش مقاومت به ســایش این رنگ میشــوند .افزودنی اصلی جهت ایجــاد این خاصیت نانوکلی
است.

۱۶۰

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

پروانه استاندارد
تشویقی

اســتان آذربایجان شرقی ،شهر
تبریز

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@tnpaint.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پیشگامان فناوری آسیا

سال ت�سی�

1382

ن�انیشرکت

بلــوار کشــاورز ،ابتــدای وصــال شــیرازی ،کوچه شــاهد ،پــالک  ،17پــارک علم و
فناوری دانشگاه تهران ،واحد 001

ن�انیسایتاینترنتی

www.tnpaint.com

۱۶۱

رنﮓ نانوﻋایﻖ
مﻌرفﯽ محصول

رنگ نانوعایق محصولی اســت که با کمک فناوری نانو موفق شــده اســت در عین برآورده ســاختن
مســائل زیســتمحیطی ،عایــقکاری حرارتی با پوشــش الیهنازک را بــه همراه مقاومــت در برابر نم،
رطوبت و رشد کپک و قارچ ،یکجا به ارم�ان آورد .این رنگ دارای رزین آکریلیک پایه آب است که
در آن از نانوکامپوزیت  Nano Silicasol XL100استفاده شده است.
کاربردهای محصول:
دیوارهای داخلی و نمای ساختمان
سقف ساختمان
اتاقهای فنی و کنترل
زیرشیروانی
کانالهای تهویه هوا
قاب فلزی پنجرهها
عایقکاری کانکس و کانتینر

۱۶۲

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

رنگ نانوعایق ســاختمانی با داشــتن مقاومت عالی در مقابل گرما و سرما ،از پایداری در برابر عوامل
جوی و اشعه  UVخورشید نیز برخوردار است و با استفاده از روشهای آسان و سریع قابل اجرا بوده
و به صورت تک جزیی و بدون حالل مصرف میشود.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فنی مهندسی پوشش صنعت نانوفن تهران

سال ت�سی�

1385

ن�انیشرکت

فلکــه دوم تهرانپــارس ،خیابــان جشــنواره ،خیابان ســجدهای جنوبی ،کوچه
طاهریان ( ، )1/170پالک  ،26طبقه همکف

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanoisola.com

۱۶۳

ﭘﻠﯽاتیﻠن ﭘردازشﺷده با ﭘﻼسما برای
بهﺒود خاﺻیت رنﮓﭘﺬیری
مﻌرفﯽ محصول

فنــاوری پالســما دارای کاربردهــای مفیــدی بــوده و در صنایــع مختلفــی از قبیــل صنعــت خــودرو،
الکترونیــک ،پزشــکی ،نســاجی ،لوازمخانگــی و مــواد گســترش یافته اســت .مفیدتریــن کاربردهای
پالســما در زمینــه اصــالح ســطح اســت .علــم چســبندگی و فناوری پالســما در راســتای هــم بهپیش
میروند .هدف بســیاری از کاربردهای پالســما در اصالح سطح ت�ییر ویژگیهای سطح برای افزایش
یا کاهش توانایی آن در چســبندگی اســت .بهطور اساســی ،هرچه انرژی ســطح ماده بیشــتر باشــد،
قابلیت چســبندگی آن نیز بیشــتر میشــود ،بهمن�ور اینکه سطوح رنگها و چســبها را بهطور م��ر
به خود بچســبانند ،تحت یک عملیات بهبود چســبندگی قرار میگیرند .این کار هنگامیکه ســطوح
پالستیکی مشخص با انرژی سطحی کم رنگآمیزی میشوند ،بسیار م��ر خواهد بود.
ایــن محصــول بهطور خاص بــرای افزایش قابلیت رنگپذیری و چســبندگی ســطوح پلیمری بهکار
میرود.

۱۶۴

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول یک سطح پلیمری پالسما شده شامل زبری نانومتری است .با اعمال پالسما به سطح
پلیمــر ،زبــری آن بهانــدازه  11نانومتــر افزایش و زاویه تمــاس آن بهاندازه  40درصــد کاهش مییابد.
ایجاد زبری نانومقیاس بر روی سطح پلیمری باع� افزایش جذب و چسبندگی رنگ بر روی سطح
میشود.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی پالسما ایده آزما

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

تهران ،شهرک ولیعصر ،خیابان سجادی جنوبی ،خیابان وفادار ،پالک 70

ایمیل

parsautomation@yahoo.com

۱۶۵

ﮔرانول ای بﯽ اس ( )ABSحاوی نانوذرات
اﮐسیدروی
مﻌرفﯽ محصول

مــاده آکریلونیتریــل بوتادین اســتایرن ( )ABSاز  3مونومر آکریلونیتریل ،بوتادین و اســتایرن ســاخته
میشــود کــه هرکــدام از ایــن مونومرهــا خــواص ویــژهای را بــه آن میبخشــند .از جمله ایــن خواص
میتــوان بــه شــفافیت حاصــل از اســتایرن ،انعطافپذیری ناشــی از وجــود بوتادین و نیــز قطبیت و
مقاومــت شــیمیایی حاصــل از وجــود مونومــر آکریلونیتریــل اشــاره کرد .این مــاده را میتــوان با دیگر
پلیمرها مانند پلیوینیل کلراید و یا پلیکربنات آلیاژ کرد و به خواص بهتری دست یافت که میتوان
از آن در تولید قطعات مختلف که نیاز به خاصیت آنتیباکتریال است ،استفاده کرد.
گرانــول  ABSآنتیباکتریــال تولیــد شــده در ســاخت قطعــات لــوازم خانگــی ماننــد یخچــال ،فریــزر،
جاروبرقی و نیز سایر وسایل آنتیباکتریال از جمله اسباببازیهای کودکان بهکار میرود.

۱۶۶

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

بــا افــزودن نانــوذرات اکســیدروی بــه گرانول خــام  ABSو تهیــه مســتربچ گرانــول  ABSآنتیباکتریال
میتوان جلوی رشد باکتریها در بدنه یخچال را گرفت.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

sepehrarvin885@gmail.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت آروین سپهرپارت

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

مشــهد ،بلوار هاشــمیه ،نبش هاشــمیه  ،27ساختمان فردوســی ،طبقه سوم،
واحد 5

ایمیل

sepehrarvin885@gmail.com

۱۶۷

ﭼسب ﭘﯽویسﯽ فیﻠﺘرروﻏن با ویسﮑوزیﺘه
باال حاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

چســبها یکی از پرکاربردترین مواد در زندگی روزمره ما هســتند .این محصول بهطور گستردهای در
صنایع مختلف نیز مورداستفاده قرار میگیرد .تولیدکنندگان صنعتی فیلترهای روغن از چسب برای
مونتاژ اجزای مختلف فیلتر از قبیل چســباندن کاغذ فیلتر به چهارچوب یا نصب واشــر فیلتر استفاده
میکننــد .ایــن ســازندگان ســالها اســت کــه از پالستیســولها بهعنــوان چســب و بــرای قالبگیری
استفاده میکنند .این مواد نیازی به مخلوط کردن یا افزودن سایر اجزاء ندارند و میتوانند از طریق
یک مخزن اســتوانهای بهطور مســتقیم پم� شــوند .این مواد همچنین قادر به تحمل حرارت زیاد
به مدت حداقل ده دقیقه هستند .یکی از مشکالت این نوع چسبها پایین بودن ویسکوزیته آنها
اســت کــه کاربردشــان را محدود و ســرعت کار بــا آنها را کاهــش میدهد .افزودن نانوذرات مناســب
بــه چســبها میتواند موجب بهبود این خاصیت شــود؛ درحالیکه ا�ر منفــی بر دیگر ویژگیهای آن
نداشته باشد.

۱۶۸

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

چســب بهصورت مایع و غیرقابل اشــتعال با دمای اســتقامت  150درجه سانتیگراد در مدت زمان 2
دقیقه اســت .ویســکوزیته این محصول مطابق با استاندارد بینالمللی »Standard Test Method
 «for Viscosity by Ford Viscosity Cupبــه شــماره  ASTM D1200موردارزیابــی قــرار گرفتــه و
نتای� نشــان میدهد که افزودن نانوذرات ،ویســکوزیته محصول را به اندازه  37/13درصد افزایش
میدهد.
این محصول در قوطیهای  25کیلوگرمی و بشکههای  250کیلوگرمی موجود است.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اســتان البــرز ،شــهرک صنعتــی
سیمیندشت
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@tehranuranus.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

اورانوس

سال ت�سی�

1358

ن�انیشرکت

کر� ،شهرک صنعتی سیمین دشت ،کوچه پنجم غربی ،پالک 50

ن�انیسایتاینترنتی

www.uranuspaint.com

۱۶۹

رنﮓ اﭘوﮐسﯽ حاوی نانومواد ﺟهت افﺰایﺶ
مقاومت در مقابﻞ خوردﮔﯽ
مﻌرفﯽ محصول

در فناوریهــای پیشــرفته ،خوردگــی هنوز بهعنوان یک مشــکل اساســی درن�ر گرفته میشــود؛ زیرا
دلیــل اصلــی خرابیهــای صنعتی و اتــالف میلیاردها دالر بهطور ســاالنه برای نگهداری پیشــگیرانه،
تعمیر و بازســازی مواد فلزی اســت .رنگهای مقاوم در برابر خوردگی از فلزات در برابر تخریب ناشی
از رطوبت ،مه نمکی ،اکســایش یا قرار گرفتن در معرض مواد شــیمیایی صنعتی محاف�ت میکنند.
پوشــش ضدخوردگی محاف�ت مازادی از ســطوح فلزی به عملآورده و بهعنوان یک مانع از تماس
ترکیبــات شــیمیایی و عوامل خورنده با زیــر الیه جلوگیری میکند .با افــزودن نانومواد بهعنوان فیلر
در رنگ پلیمری ،بازدهی مقاومت آن در برابر خوردگی افزایشیافته درحالیکه خواص مکانیکی نیز
بهبود مییابد .چنین مزایایی این مواد را برای کاربردهای صنعتی موردتائید قرار میدهند.

۱۷۰

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

مقاومــت در برابــر خوردگــی نانوپوشــش اپوکســی میتواند بــه خواص ســدکنندگی نانــوذرات مربوط
باشــد .اپوکســی بستر قرارگیری نانوذرات بوده و با اضافه شدن نانوذرات به چسبندگی بین اپوکسی
و ســطح فلــزی بهبود مییابــد .این ذرات با کاهش حفرات موجود در پوشــش و افزایش مســیر نفوذ
برای محلول خورنده ،خواص سدکنندگی بهتری را در پوششهای پلیمری ایجاد میکند.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

تایید آزمایشگاه
مترا

استان گیالن ،مجتمع پارک
علم و فناوری گیالن

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@nanoarisa.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوآریسا پوشش

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

گیــالن ،کیلومتر  10اتوبان رشــت-قزوین ،مجتمع پــارک علم و فناوری گیالن،
واحد 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanoarisa.com

۱۷۱

رنﮓ آلﮑیدی حاوی نانومواد ﺟهت افﺰایﺶ
مقاومت در مقابﻞ خوردﮔﯽ
مﻌرفﯽ محصول

هنگامیکــه مــواد فلــزی در محیط خورنــده قرار میگیرند ،تمایــل به واکنشهای شــیمیایی با هوا و
یا آب از خود نشــان میدهند و ا�رات خوردگی بر روی ســطوح این مواد نمایان میشــود .تجهیزات
فلــزی فاقــد هرگونــه عامــل و پوشــش ضدخوردگی ،ممکن اســت از داخــل و خار� دچــار زنگ زدگی
شــود کــه این امر به شــرایط محیط و میزان قرارگیــری آنها در معرض هوا بســتگی دارد .معیارهای
ضدخوردگــی در محیطهایــی بــا میــزان بــاالی رطوبــت ،غبــار و نمــک از اهمیــت ویــژهای برخوردار
هســتند .روشهــای متعــددی بــرای جلوگیــری از خوردگــی وجــود دارد کــه مو�رتریــن آنهــا روش
رنگآمیزی ســطوح هســتند .در این روش رنگهای ضدخوردگی بهعنوان یک مانع عمل کرده و از
تمــاس بین ترکیبات شــیمیایی و مواد خورنده با فلز میزبان جلوگیــری میکنند .این محصول برای
پوشش سطوح مختلف در کاربردهای داخل ساختمان و صنعتی بهکار میرود.

۱۷۲

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول بهعنوان رنگ آلکیدی حاوی نانوورقههای اکســید گرافن شــناخته میشود .در ساختار آن
ناخالصیهایی از قبیل گرافن خالص ،گرافیت و کربن آمورف نیز مشاهده میشود.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

محﻞ تولید

تایید آزمایشگاه
مترا

استان گیالن ،مجتمع پارک
علم و فناوری گیالن

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@nanoarisa.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوآریسا پوشش

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

گیــالن ،کیلومتر  10اتوبان رشــت-قزوین ،مجتمع پارك علــم و فناوري گیالن،
واحد 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanoarisa.com

۱۷۳

آمیﺰه نانوﮐامﭙوزیﺘﯽ لوله و اتصاالت
بﯽﺻدا
مﻌرفﯽ محصول

نانوکامپوزیــت عایــق صــدا بر پایــه پلیمر پلیپروپیلــن و فاز تقویتکننــده در مقیاس نانو اســت .این
نانوکامپوزیــت بــرای کاربردهایــی که به دانســیته باال ،مدول بــاال ،پایداری ابعادی خــوب ،مقاومت
شیمیایی و خواص عایق صدا نیاز دارند ،طراحیشده است .این محصول مناسب برای تزریق لوله
و اتصاالت فاضالبی با عبورپذیری کمصدا است.
مﺸﺨصات فنﯽ

کاهش آلودگی صوتی در لولههای فاضالبی ساختمانهای مسکونی
حف� و بهبود خواص مکانیکی لولههای عایق صدا بهویژه استحکام ضربه

۱۷۴

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان قزوین ،شهرک صنعتی
کاسپین
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

خریــد بهصــورت اینترنتــی در ســایت
شرکت انجام میشود.

شرکت لوله وحید

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پارسا پلیمر شریف

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان آزادی ،خیابان شهید حبیبا� ،خیابان شهید قاسمی ،پالک
 ،37طبقه اول

ن�انیسایتاینترنتی

www.parsapolymer.com

۱۷۵

نانوافﺰودنﯽ PVC
مﻌرفﯽ محصول

بــا توجه به ماهیت شــکننده پلیمر پل وینیل کلرایــد ( ،)PVCیکی از بزرگترین معضل تولیدکنندگان
محصــوالت پیویســی ســخت ( )UPVCمشــکل شــکنندگی بهویــژه در دماهــای پایین اســت .این
محصول بسته افزودنی حاوی نانوذرات است که بهعنوان عاملی سازگارکننده بین پودر  PVCو سایر
افزودنیها عمل کرده و باع� بهبود خواص مکانیکی (از جمله اســتحکام ضربه) ،افزایش مقاومت
به حرارت و بهبود کیفیت و شفافیت محصول به میزان چندین برابر میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

حذف اجزای گرانقیمت وارداتی از فرموالسیون
کاهش قیمت تمامشده
حف� و بهبود خواص فیزیکی ،مکانیکی و حرارتی

۱۷۶

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اس ــتان اص ـفــهان ،ش ـهـرک
علمی تحقیقاتی اصفهان
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.ariapolymer.ir

شــرکت پیشــگام پالست اهواز ،شــرکت لوله ظریف
کار برتر

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

آریا پلیمر پیشگام

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتــی ،شــهرک علمــی و تحقیقاتــی ،ســاختمان
فنآفرینی  ،2واحد 2

ن�انیسایتاینترنتی

www.ariapolymer.ir

۱۷۷

راﻣﻮ-

آﻟﯿﺒﺮت

ﮔرانول ﭘﻠﯽﭘروﭘیﻠن حاوی نانوذرات نقره
با خاﺻیت آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

پلیپروپیلــن ( )PPیــا پلیپروپین یک رزین مصنوعی ساختهشــده به روش پلیمریزاســیون پروپیلن
اســت PP .بهطورمعمــول محکــم و انعطافپذیــر اســت؛ بهویــژه هنگامیکــه بــا اتیلــن کوپلیمریــزه
میشود .این ویژگی به آن اجازه میدهد تا بهعنوان یک پالستیک مهندسی به کار رود که با موادی
از قبیل اکریلو نیتریل استایرن بوتادین ( )ABSرقابت میکند PP .همچنین بهطور قابل قبولی یک
محصــول تجــاری بهحســاب میآیــد .انرژی ســطحی کــم و فقــدان گروههــای عاملــی پلیپروپیلن،
توسعه پوششهای مطلوب بر روی سطوح آن را محدود میکنند .از اینرو به فعالیت ضدباکتریایی
اضافی برای اســتفاده در کاربردهای ضدباکتریایی نیازمند اســت .یونهای نقره و ترکیبات آن برای
طیف وســیعی از باکتریها بســیار کشــنده هستند .قابلذکر اســت که ا�ر ضدباکتریایی نانوکامپوزیت
پلیمــر -نقــره محفــوظ باقی میمانــد و بازدهــی آنتیباکتریــال خــوب آن در برابر گونههــای مختلف
باکتریهــا مشاهدهشــده اســت .محــدوده کاربردهــای پلیپروپیلــن بســیار وســیع اســت .برخــی از
مهمتریــن کاربردهــای آن بســتهبندی انعطافپذیــر ،بســتهبندی مهرومومشــده ،صنعــت خودرو،
الیاف و پارچه ،پزشــکی و صنعتی اســت .ا�ر ضدباکتریایی نقره بهطور چشــمگیری در بعد نانومتری
افزایــش مییابــد ،بهطوریکه قــادر به از بین بردن بیش از  650نوع باکتری هســتند .این نانوذرات

۱۷۸

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

فعالیتهای ضدقارچی شــدیدی نیز در مقابل بعضی از عفونتهای قارچی از خود نشــان میدهند .نانوذرات نقره با
ترکیبات ســولفور و فســفر پروت�ینهای غشــاء واکنش داده و بر روی مورفولوژی و ســاختار ســلول باکتری ا�ر گذاشــته و
موجب مرگ آن میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول گرانول پلیپروپیلن آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره با توزیع اندازهای کمتر از 20
نانومتر است .غل�ت نقره در این محصول  145 ppmاست.
4
8
بــر طبــق اســتانداد ملــی  13703میــزان کاهــش اشرشــیاکلی از  5×10بــه  4×10و باکتــری
استافیلوکوکوس از  5×108به  1×104کاهش داشته است.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان البرز ،شهرستان کر�

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.ramo-plastic.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکت مهرساز گستر پارس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

رامو آلیبرت

سال ت�سی�

1351

ن�انیشرکت

تهران ،میدان ولیعصر ،بلوار کشاورز ،خیابان کبکانیان ،پالک  ،14واحد .14

ن�انیسایتاینترنتی

www.ramo-plastic.com

۱۷۹

مسﺘربﭻ حاوی نانوذرات برﭘایه ﭘﻠﯽاتیﻠن
با خواص مﮑانیﮑﯽ باال ((ADFIL 230
مﻌرفﯽ محصول

در ایــن محصــول کربنــات کلســیم با ابعــاد نانو در بســتر پلیاتیلن بهصــورت نانومتری توزیع شــده و
موجب شده تا خواص نوری بسیار بهتری نسبت به کربنات کلسیم در ابعاد میکرون ایجاد کند.
مﺸﺨصات فنﯽ

خــواص ایــن مــاده در حالی ایجاد میشــود که خواص ضدچســبندگی و خنک شــدن بهتر محصول
نیــز بــا حفــ� خــواص فیزیکــی و مکانیکی ایجاد شــود .با اســتفاده از این مســتربچ مــدول محصول
نهایی افزایش یافته درحالیکه ازدیاد طول تا نقطه پارگی افزایش خواهد یافت .عبور نور از البهالی
ذرات نانومتری پخششــده کربنات کلســیم بهتر اتفاق میافتد و ماتی کمتری ایجاد خواهد شد .در
مواردی که فیلم تهیهشــده نیاز به جوش خوردن داشــته باشــد وجود این مســتربچ در فرموالســیون
تولید ،دمای جوش ماده را پایین میآورد.

۱۸۰

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

توزیع نانو کربنات کلسیم در بستر پلیاتیلن با امکان عبور نور بسیار باال
ایجاد خاصیت آنتیبالک و باالتر رفتن سیکل تولید
افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی با امکان پوششدهی و ایجاد براقیت سطح
کاهش جمعشوندگی و جلوگیری از دفرمهشدن قطعه
افزایش پایداری حرارتی
افزایش مدول و استحکام کششی
کاهش دمای دوختپذیری و جوشخوردن
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،تهران

گواهینامه نانومقیاس

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.pooyapolymertehran.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت پویا پلیمر تهران

سال ت�سی�

1377

ن�انیشرکت

تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،کوچه سی و یکم ،پالک  ،12طبقه دوم

ن�انیسایتاینترنتی

www.pooyapolymertehran.com

۱۸۱

نانوﮐامﭙوزیت ﭘﻠﯽآمید-نانولولهﻫایﮐربنﯽ
ﺟهت بهﺒود ﻫدایت الﮑﺘریﮑﯽ
مﻌرفﯽ محصول

ایــن محصــول بهطــور خــاص در تولیــد قطعــات سیســتم سوخترســانی خــودرو بــرای بهبــود
خاصیت تخلیه الکترواستاتیک ( )ESDبه کار میرود.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول یــک نانوکامپوزیــت پلــی آمیــد -نانولولــه کربنــی هســت .اضافه کــردن نانولولــه کربنی
استحکام کششی و مقاومت در برابر ضربه را بهبود میبخشد .افزایش طول در نقطه تسلیم ( 4درصد)
�ابت هســت درحالیکه این ویژگی در نقطه شکســت ( 7درصد) در مقایسه با پلی آمید خالص کاهش
مییابد .عالوه بر این ،نانولولههای کربنی رسانایی الکتریکی را بهبود بخشیده آن چنانکه رسانایی
ســطحی و حجمــی بــه ترتیــب تــا مقادیــر  2/46 E-9 Ω/sqو 2/12 E-8 S/cmافزایشیافته و مقاومت
سطحی و حجمی به ترتیب تا مقادیر  4/21 E+8 S/sqو  9/39 E+7 Ω.cmکاهش مییابند.

۱۸۲

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
محﻞ تولید

استانقم،شهرکصنعتی
شکوهیه

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

نام
محصول

نانوکامپوزیت
پلی آمید-
نانولوله کربنی

افزایش طول در
نقطه تسلیم ()٪

4

جن�
پلیمرپایه

پلی آمید
(نایلون )6

افزایش طول در
نقطه شکست
()٪

7

جن� جزء
نانومتری

نانولوله کربنی
چند دیواره

مقاومت به ضربه
آیزود ()kJ/M2

4

ابعاد جزء
نانومتری
)(nm

8-15

مقاومت سطحی
))S/sq

1/4 E+8

�ل�تجزء
نانومتری
)(٪w

٪3

مقاومت حجمی
))Ω/cm

9/9 E+7

استحکام
ک��ی
)(MPa

77

رسانایی سطحی
))Ω/sq

6/2 E-9

مدول
ک�سانی
)(MPa

4500

رسانایی حجمی
))S/cm

12/2 E-8

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

شماره تماس دفتر فروش44628098 44628129 ,021-44628102 :
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

تهــران ،بزرگــراه شــهید همــت ،جنتآبــاد شــمالی ،خیابــان  35متری گلســتان
(مخبری) ،پالک  ،332واحد 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.razinpolymer.com

۱۸۳

مسﺘربﭻ ﭘﻠﯽآمید ( )PAآنﺘﯽباﮐﺘریال حاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

پلیآمیدهای مصنوعی بهدلیل دوام و اســتحکام باال بهطور رای� در صنعت نســاجی ،خودرو ،فرش و
پوشــاک ورزشی مورداســتفاده قرار میگیرند .مواد پالستیکی جدید با خواص ضدباکتریایی ذاتی برای
این من�ور میتوانند بهوســیله پلیمریزاســیون و کوپلیمریزاســیون مونومرهای جدید یا توســط اصالح
شیمیایی و یا ترکیب پلیمرها ساخته شوند .مستربچ یک ماده افزودنی مایع یا جامد است که با هدف
تولید پلیمرهای رنگی (مســتربچ رنگی) یا انتقال خواص دیگری به ماده پلیمری (مســتربچ افزودنی)
مورداستفاده قرار میگیرد.
پرکاربردتریــن روش برای تولید پلیمرهای آنتیباکتریال شــامل اســتفاده از مواد آلــی و غیرآلی متفاوت
از قبیــل عصــاره چای ،کیتوســان ،مــس ،نقــره ،روی و غیــره در ماتریسهای پلیمری اســت .فعالیت
آنتیباکتریــال ایــن نانــو مواد در مقابــل باکتریهای بیمــاریزا از قبیل  E.Coliو  S.aureusا�باتشــده
است.
پلیآمیدها بهطور رای� در صنعت نساجی ،اتومبیل ،فرش و پوشاک ورزشی و غیره مورداستفاده
قرار میگیرند.
آمیــزه پلیاتیلنی آنتیباکتریال حاوی نانوذرات اکســیدروی ،مســتربچ آنتیباکتریــال پایه  PPو
مستربچ آنتیباکتریال پایه  ABSاز دیگر محصوالت تولیدی این شرکت هستند.

۱۸۴

رنﮓ ،رزین و ﮐامﭙوزیت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

نانــوذرات در مقایســه بــا نمونــه بالک آن گونههای اکســیژن فعال بیشــتری تولید میکننــد و بنابراین
فعالیت آنتیباکتریال نانوذرات بیشتر دیده میشود.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پارسا پلیمر شریف

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

بین کیلومتر  17و  18جاده قدیم کر� ،پل کفش ملی به سمت شهریار ،خیابان
توانبخشی ،خیابان سالمندان قدس ،کوچه سامان ،پالک 4

ن�انیسایتاینترنتی

www.parsapolymer.com

۱۸۵

محصوالت

حوزه ﮐاالی خانﮕﯽ
ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺿﺪﻗﺎرچ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﮕﺮﯾﺰ

ﻇﺮوف ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﻼﯾﯽ ،ﻣﻘﺎوم و ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر TiN

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮای آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺿﺪزﻧﮓ

ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ )ﻃﺮح آﮐﻮوا(
ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ )ﻃﺮح ﻫﻠﯿﺎ(
ﻇﺮف ﻧﮕﻬﺪاری رب

ﻇروف ﭼینﯽ ﺿدباﮐﺘری ،ﺿدﻗارچ با ﭘوﺷﺶ آبﮕریﺰ
مﻌرفﯽ محصول

شســتن بشــقابهای چینی پس از صرف غذا کاری ماللآور اســت .ظروف چینی چرب ،بســیار لیز و
شکننده هستند و لکههای چربی در برخی از موارد پس از شستوشو همچنان باقی میمانند .این
محصول چینی با خاصیت آبگریزی است که با کمک نانوذرات دارای یک سطح آبگریز است که
هرگونه مایع قطبی را بر روی ســطح به صورت قطرهای شــکل میســازد و از پخش شــدن مایعات بر
روی سطح جلوگیری میکند که در نهایت باع� شستشوی آسان ظرف میشود.
ظــروف مختلــف بــه دلیــل تمــاس با دســت آلوده و یــا باقی مانــدن غذا بــر روی ســطوح آنها مکان
مناســبی بــرای رشــد باکتریهــا و قارچهــا هســتند .از آنجایــی کــه نانــوذرات آنتیباکتریــال در ایــن
محصول از رشــد اینگونه میکروارگانیســمها جلوگیری میکنند ،اســتفاده از این مواد در ساخت این
ظروف راهحل مفیدی برای حل این مشکل است.
مﺸﺨصات فنﯽ

ســیلیکونها دارای فضای آزاد مناســبی در ساختارشــان هســتند که این ســاختار باع� شده که تک
مولکولهای گازی آب در این فضا جا بگیرند ،اما قطرات آب بهوسیله گروههای آبگریز متیل دفع

۱۸۸

ﮐاالی خانﮕﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

میشوند که خاصیت آبگریزی را ایجاد میکند.
با کاهش اندازه ذرات به مقیاس نانو ،رهایش یونهای روی افزایشیافته که این امر به افزایش فعالیت ضدباکتریایی
و ضدقارچی آنها میانجامد.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اســتان خراســان رضــوی،
شهرستان گناباد
گواهینامه نانومقیاس
پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

تهران ،شوش ،خیابان صابونیان ،خیابان کاخ جوانان ،پاساژ نور ،طبقه ششم
taghdisporcelaingonabad@gmail.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

صنایع چینی تقدیس

سال ت�سی�

1384

ن�انیشرکت

تهــران ،شــوش ،خیابــان صابونیــان ،خیابــان کاخ جوانــان ،پاســاژ نــور ،طبقه
ششم

ن�انیسایتاینترنتی

www.taghdisporcelain.com

۱۸۹

ﻇروف با ﭘوﺷﺶ ﻃﻼیﯽ ،مقاوم و نانوساخﺘار TiN
مﻌرفﯽ محصول

امروزه استفاده از فلزات برای تهیه ظروف مختلف ،بهدلیل زیبایی و استحکام مناسب ،موردتوجه
قــرار گرفتــه اســت .بــه همین جهت ،انــواع مختلف ظــروف مطابق با ســلیقههای متفــاوت ،به بازار
عرضه شــدهاند .این ظروف با گذشــت زمان زیبایی خود را از دســت خواهند داد ،همچنین به دلیل
شستوشــو و عوامــل اینچنینــی دچــار خوردگــی و خراش و لکه خواهند شــد ،بنابراین الزم اســت با
پوششهای مناسب به من�ور حفاظت در برابر این عوامل و همچنین افزایش زیبایی پوشش داده
شــوند .پوشــشهای  TiNپوششهای مقاوم به خوردگی و سایش هســتند که به دلیل رنگ طالیی
زیبایشــان بــرای کاربــرد تزئینی نیز به کار میروند .این پوشــشهای ســرامیکی در برابــر موادغذایی
پایــدار هســتند .عــالوه بــر ایــن ،از ایجاد لکــه وقتی در معــرض موادغذایی ،مــواد شــوینده و آب قرار
میگیرند ،نیز جلوگیری به عمل میآورند.
ظروف تولیدی توسط این شرکت:
سینی طالئی
سرویس چایخوری طالئی
ساالدخوری طالیی

۱۹۰

سوپ خوری طالیی
گرمنگهدارنده نوشیدنی طالیی
سوفلهخوری طالیی
شمعدان طالیی

ﮐاالی خانﮕﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ
دو روش رایــ� بــرای اعمــال پوشــشهای  TiNبــر ســطح ،رســوب فیزیکــی بخــار (PVD: Physical

 )Vapor Depositionو رســوب شــیمیایی بخــار ( )CVD: Chemical Vapor Depositionبــوده که
به جهت مزایایی که روشهای مختلف  Arc-PVD) PVDو اســپاترینگ) مانند ســرعت باال ،قابلیت
حصول ســاختار نانو ،کیفیت و یکنواختی دارند ،روشهای مرســومتری برای اعمال این پوششها
بهشمار میروند.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

تهران،شهرکصنعتیعباسآباد

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

تهران ،میدان شوش ،خیابان صابونیان ،خیابان کاخ جوانان ،مجتمع تجاری نور ،طبقه 1ـ ،
پالک 166
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تک استیل پایا

سال ت�سی�

1385

ن�انیشرکت

تهــران ،میــدان شــوش ،خیابــان صابونیــان ،خیابــان کاخ جوانــان ،مجتمــع
تجاری نور ،طبقه 1ـ  ،پالک 166

ن�انیسایتاینترنتی

www.taksteel.com

۱۹۱

فیﻠﺘرﻫوای آنﺘﯽباﮐﺘریال ﮐولرآبﯽ حاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

این محصول یک فیلتر هوای آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره اســت که بهصورت پوشــش روی
کولر آبی قرار میگیرد .فیلتر هوا وســیلهای متشــکل از مواد پارچهای اســت که با توجه به مشخصات
فنی سازنده قادر به جذب ذرات جامد معلق در هوا از قبیل غبار ،آلودگی ،گردوخاک و باکتری است.
فیلتر هوای آنتیباکتریال در کولر آبی برای جلوگیری از رشــد باکتریها که ناشــی از وجود رطوبت در
محیط داخل کولر هســتند ،بهکار برده میشــود .با افزودن نانوذرات نقره در پارچه فیلتر ،یونهای
حملهکننده به باکتریها درون ساختار آن آزاد شده و از رشد باکتریها جلوگیری میکنند.
مﺸﺨصات فنﯽ

نانــوذرات نقره با ترکیبات ســولفور و فســفر پروت�ینهای غشــاء واکنش داده و بــر روی مورفولوژی و
ساختار سلول باکتری ا�ر گذاشته و موجب مرگ آن میشوند .با کاهش اندازه ذره ،رهایش یونهای
نقره افزایشیافته که این موجب افزایش فعالیتهای ضدباکتریایی آنها میشود.

۱۹۲

ﮐاالی خانﮕﯽ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

سمنان ،شهرک صنعتی شرق

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.raymandmh.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

ماشین هوشمند رایمند

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان دولت ،پالک  ،457ساختمان مهراز ،طبقه  ،8واحد 16

ن�انیسایتاینترنتی

www.raymandmh.com

۱۹۳

یﺨﭽال و فریﺰ آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

امروزه یکی الزامات اساســی آشــپزخانهها ،یخچال و فریزرها هستند چرا که بیشتر موادغذایی بیش
از چنــد ســاعت و حداک�ــر چنــد روز نمیتوانند در دمای اتاق دوام بیاورند .این وســایل مانع از فســاد
موادغذایــی و در نتیجــه جلوگیــری از هــدرروی آنهــا میشــود .قابل ذکر اســت که وجــود باکتریها
درون یخچال مدت زمان نگهداری موادغذایی را کاهش میدهد زیرا این باکتریها سبب افزایش
ســرعت فســاد میشوند و حتی در برخی موارد از عوامل بیماریزا نیز بهشمار میروند .این محصول
با داشتن یخچال و فریزر بهطور همزمان ،فضای کوچکی از آشپزخانه را اش�ال میکند و در مواردی
کــه بــه فضــای زیاد بــرای نگهداری مــواد غذایی نیاز نیســت میتواند کاربردی باشــد .بــرای کاهش
حضــور باکتریهــا در بدنــه یخچــال و در نتیجــه کاهــش فســاد موادغذایی ایــن یخچالهــا با بدنه
آنتیباکتریال ساخته شدهاند که در ساختشان از فناوری نانو استفاده شده است.
یخچالهای آنتیباکتریال در انواع زیر تولید شدهاند:
یخچال و فریزر کمبی آنتیباکتریال
یخچال و فریز آنتیباکتریال
یخچال و فریز دوقلو آنتیباکتریال
یخچال و فریز سایدبایساید آنتیباکتریال

۱۹۴

ﮐاالی خانﮕﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

در فرآینــد تولیــد بدنــه داخلــی یخچــال گرانولهای حــاوی نانــوذرات با مــواد اولیه مخلوط شــده و
محصول نهایی تولید میشود.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

خراسان رضوی ،نیشابور

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

دفتر فروش  :خراسان رضوی ،شهرستان نیشابور ،شهرک صنعتی خیام05138831757،

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کلور ایرانیان شرق

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

شهرستان نیشابور ،شهرک صنعتی خیام

ن�انیسایتاینترنتی

www.iranshargh-clever.com

۱۹۵

ماﺷــینﻫای لﺒاسﺸویﯽ و ﻇرفﺸــویﯽ با بدنه
ﭘوﺷﺶ داده ﺷده با ﭘوﺷﺶ نانومﺘری ﺿدزنﮓ
مﻌرفﯽ محصول

بــه دلیــل حضــور دائمــی مــواد شــوینده و آب در فرآینــد شستوشــوی ماشــینهای لباسشــویی و
ظرفشــویی ،بدنــه ایــن محصــوالت بایــد در مقابل خوردگــی مقاوم باشــند؛ بنابراین از پوشــشهای
خاصــی روی بدنــه فلــزی ایــن لوازم اســتفاده میشــود .یکــی از انواع این پوشــشها ،پوشــشهای
تبدیلی است .از انواع پوششهای تبدیلی میتوان به پوششهای فسفاته ،کروماته ،زیرکونیومی و
اندایزینگ اشاره کرد .کاربردهای اصلی این پوششها حفاظت در برابر خوردگی و به عنوان زیرالیه
رنگهای آلی و معدنی است .پوششهای تبدیلی پایه زیرکونیومی دارای مزیتهای مهمی نسبت
بــه فرآیندهای مرســومی چون فســفاته هســتند .از آن جمله میتوان به عدم حضــور عناصر مضری
چون نیکل ،کروم ،فســفات ،عدم ایجاد آلودگیهای زیســتمحیطی ،تولید پوششهای فوقنازک
(نانومتری) و در نتیجه مقاومت به خوردگی و چسبندگی بهتر رنگ اشاره کرد .در این محصوالت از
پوشش تبدیلی با ضخامت نانومتری استفاده شده است که سبب بهبود چسبندگی رنگ به زیرالیه
و بهبود خواص مقاومت به خوردگی میشود.

۱۹۶

ﮐاالی خانﮕﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

استفاده از پوشش تبدیلی با ضخامت نانومتری سبب بهبود خواص خوردگی میشود

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

قم ،شهرک صنعتی محمودآباد

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.pakshomacenter.com
www.digikala.com
www.zanbil.ir
www.kalagard.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

عموم جامعه

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی و صنعتی پاکشوما

سال ت�سی�

1354

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان احمد قصیر ،خیابان  ،12شماره 28

ن�انیسایتاینترنتی

www.pakshoma.com

۱۹۷

ﺷیرآالت بهداﺷﺘﯽ با ﭘوﺷﺶ نانومﺘری
تﺰئینﯽ (ﻃرح آﮐووا)
مﻌرفﯽ محصول

بهطور کلی شــیرآالت از دو جنس آلیاژ برن� یا ســرب خشک ساخته میشوند و تنها روکشهای آنها
اســت کــه تفاوتهــای ظاهــری در آنها ایجاد میکنــد .بعد از جنس فلز مورداســتفاده در شــیرآالت،
آبکاری دارای اهمیت فراوان است که میتواند در مقاومت شیر تا�یر بهسزایی داشته باشد و هرچه
کیفیت آبکاری بهتر باشد شیرآالت دیرتر فرسوده میشوند .انواع روکشهای تزئینی که برای شیرآالت
کاربــرد بیشــتری دارند عبارتند از :برن� ،برنز ،مس و اســتیل .اما از آنجا کــه تولیدکنندگان همواره به
دنبــال محصــوالت بــا زیبایی ،کیفیت و طول عمر بیشــتر هســتند ،امروزه شــیرآالتی با پوشــشهای
نانوســاختار دارای ســختی و مقاومت در برابر خوردگی باالتر تولید میشــود .شناختهشــدهترین این
پوششهای تزئینی نانوساختار  TiNاست.

۱۹۸

ﮐاالی خانﮕﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

سختی نمونه اصلی (پوششدهی شده با  )TiNنسبت به نمونه شاهد (بدون پوششدهی) از 149
ویکرز به  739ویکرز افزایش یافته است.
همچنین میزان مقاومت به خوردگی این پوشــش نیز در مقایســه با نمونه آبکاری شده نیکل-کروم
به روش سالت اسپری (افشانه نمک) از  100ساعت به  240ساعت بهبود یافته است.
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

تهران،شهرکصنعتیعباسآباد

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.kalagard.com
www.digikala.com
www.hooding.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

درخشان صنعت آناهیتا

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

تهران ،شهرک صنعتی عباسآباد ،بلوار سعدی ،خیابان یازدهم ،پالک 2039

ن�انیسایتاینترنتی

www.derakhshantaps.com

۱۹۹

ﺷــیرآالت بهداﺷﺘﯽ آویســا با ﭘوﺷﺶ
نانومﺘری تﺰئینﯽ
مﻌرفﯽ محصول

بهطور کلی شــیرآالت از دو جنس آلیاژ برن� یا ســرب خشک ساخته میشوند و تنها روکشهای آنها
اســت کــه تفاوتهــای ظاهــری در آنها ایجاد میکنــد .بعد از جنس فلز مورداســتفاده در شــیرآالت،
آبکاری دارای اهمیت فراوان است که میتواند در مقاومت شیر تا�یر بهسزایی داشته باشد و هرچه
کیفیت آبکاری بهتر باشد شیرآالت دیرتر فرسوده میشوند .انواع روکشهای تزئینی که برای شیرآالت
کاربــرد بیشــتری دارند عبارتند از :برن� ،برنز ،مس و اســتیل .اما از آنجا کــه تولیدکنندگان همواره به
دنبــال محصــوالت بــا زیبایی ،کیفیت و طول عمر بیشــتر هســتند ،امروزه شــیرآالتی با پوشــشهای
نانوســاختار دارای ســختی و مقاومت در برابر خوردگی باالتر تولید میشــود .شناختهشــدهترین این
پوششهای تزئینی نانوساختار  TiNاست.

۲۰۰

ﮐاالی خانﮕﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

سختی نمونه اصلی (پوششدهی شده با  )TiNنسبت به نمونه شاهد (بدون پوششدهی) از 149
ویکرز به  739ویکرز افزایش یافته است.
همچنین میزان مقاومت به خوردگی این پوشــش نیز در مقایســه با نمونه آبکاری شده نیکل-کروم
به روش سالت اسپری (افشانه نمک) از  100ساعت به  240ساعت بهبود یافته است.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استانتهران،شهرستانپاکدشت

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.yatay.ir
www.digikala.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شیرآالت بهداشتی پاشازاده آویسا

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،سهراه اقدسیه ،روبهروی مخابرات ،کوچه پارک اول ،واحد 205

۲۰۱

ﻇرف نﮕهداری رب
مﻌرفﯽ محصول

رب یکی از چاشــنیهای بســیار پرکاربرد است که در ظروفی توســط کارخانجات بستهبندی میشود
کــه بعــد از باز شــدن درب آن مناســب برای نگهداری نیســت ،بنابراین الزم اســت بــه ظرف دیگری
منتقل شود .کپک زدن رب یکی از رای�ترین اتفاقاتی است که با رسیدن هوا به رب اتفاق میافتد.
کپکهــا بــه دلیل اینکه با هوای داخل ظرف رب ترکیب میشــوند ،رشــد میکنند و از آنجا که عالقه
زیــادی بــه انتشــار دارنــد ،به ســرعت در تمام ظرف پخش میشــوند .یکــی از راهکارهــای حف� رب
از فســاد اســتفاده از ظــروف ضدباکتــری و قارچ اســت کــه در فرآیند تولیــد آنها مواد اولیــه بهصورت
نانــوذرات بــهکار رفتــه اســت .کاربــرد این ظروف بــه گونه ای اســت که عــالوه بر حف� خــواص مواد
درونشان ،مانع از رشد قارچ ،کپک و باکتری میشوند.
مﺸﺨصات فنﯽ

در این محصول با استفاده از فناوری نانو خاصیت آنتیباکتریالی و ضدقارچی برای حف� خواص و
جلوگیری از رشــد کپک و باکتری به دســت آمده است .در واقع با افزایش سطح ویژه بهدلیل کاهش
اندازه ذرات و با توجه به خاصیت فوتوکاتالیستی ذرات نانو این خاصیت بهدست میآید.

۲۰۲

ﮐاالی خانﮕﯽ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک
صنعتی مورچه خورت
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

توسعه خانه و آشپزخانه زندگی نوین سپاهان

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

اســتان خراســان رضــوی ،شــهر مشــهد ،بلــوار وکیلآباد ،بلــوار هاشــمیه ،نبش
هاشمیه  ،27ساختمان فردوسی ،طبقه  ،3واحد 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.zinovinco.ir

۲۰۳

محصوالت

حوزه نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک
ﻧﺦ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﻧﺎﯾﻠﻮن
ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﻓﺮش آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪروی
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺿﺪاﻣﻮاج و رﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﯿﻠﺪ و ﺟﺬب اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ
ﺷﮑﻢﺑﻨﺪ ﺑﺎرداری ﺿﺪاﻣﻮاج
ﺣﻮﻟﻪ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل آﻻﻟﻪ
ﺣﻮﻟﻪ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﻠﯿﻦ
ﭘﻮﺷﺎک آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی
ﭼﺎدر آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻨﯿﺘﺎ
ﮐﻔﺶ آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﻧﺦ ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﻨﻮ
ﺟﻮراب آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

نﺦ نانوﮐامﭙوزیﺘﯽ نایﻠون
مﻌرفﯽ محصول

از آنجــا کــه منســوجات محــل مناســبی برای رشــد باکتریهــا و قارچها به شــمار میآینــد ،در صورت
وجــود رطوبــت ،حرارت و مواد آالینده در منســوجات ،موجبات بیماری ،عفونــت و بوی بد را فراهم
میآورند .در این رابطه در تولید نخ نایلون آنتیباکتریال در فرآیند ذوبریسی ،فرآیند اختالط گرانول
پلیآمید با درصد مشــخصی از مســتربچ کامپوزیتی حاوی نانونقره و تیتانیوم دیاکسید پلیمر نایلون
صورت گرفته تا فیالمنتهای  POYارائه شوند.
تیشرت زنانه آنتیباکتریال
لباس زیر مردانه آنتیباکتریال
شلوار ورزشی آنتیباکتریال
تاپ زنانه آنتیباکتریال
جوراب واریس آنتیباکتریال

۲۰۶

جوراب آنتیباکتریال
حوله آنتیباکتریال
دستکش آنتیباکتریال
روبالشی آنتیباکتریال
ملحفه آنتیباکتریال

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

خاصیت ضدمیکروب ،ضد�ار� ،ضدبو و حساسیت پوستی
�بات در برابر شست�وهای مکرر و رهایش حدا�لی در محیطزیست

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استانقزوین،شهرکصنعتیالبرز

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

تماس با نمایندگان فروش
http:// yon.ir/1EoGE

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکتهای پاآرا ،حریربافت ،پاما ،مهنام ،گلفام و
پتوی پاریزان و...

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تهران زرنخ

سال ت�سی�

1380

ن�انیشرکت

تهران ،میرداماد ،ابتدای خیابان بهروز ،بر� بیژن ،طبقه  ،3واحد 3/1

ن�انیسایتاینترنتی

www.zarnakh.com

۲۰۷

فرش ماﺷینﯽ ﺿدمیﮑروبﯽ
مﻌرفﯽ محصول

میکروبها ،باکتریها و میکروارگانیسمها از دالیل اصلی ایجاد بیماریها ،عفونتها و ایجاد بوی
بــد روی فرش هســتند .لذا تولید فــرش ضدمیکروبی برای جلوگیری از بو گرفتــن فرش در ا�ر تماس
عــرق بــدن در مراکز پر رفتوآمد مانند مســاجد و نواحی مســکونی جذاب اســت .در این راســتا تولید
فرش ماشــینی ضدمیکروبی و ضدبو با�بات باالی شستشــویی در شــرکت نســاجی فرخ سپهر کاشان
(فرش فرهی) صورت گرفته و روانه بازار شده است.

مﺸﺨصات فنﯽ

خاصیت ضدمیکروب و ضدقارچ
خواص ضدبو
�بات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیطزیست

۲۰۸

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

ت�ییدیه بهداشتی از
وزارت بهداشت

استانزنجان،شهرزنجان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریــق ســایت شــرکت ،خریــد اینترنتــی
میسر است.
از طریــق لینک زیــر نمایندگیهــای فروش
شرکت قابل دسترسی است:

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات

صادرات به کشــورهای چین ،کردستان عراق،
انگلیــس ،روســیه ،عمــان ،بحریــن ،امــارات،
عربستان.

http:// yon.ir/5OeqP

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نساجی فرخ سپهر کاشان

سال ت�سی�

1369

ن�انیشرکت

تهران ،باالتر از پل سیدخندان ،خیابان شهید مجتبایی ،پالک 10

ن�انیسایتاینترنتی

www.farrahicarpet.com

۲۰۹

فرش دسﺘﺒاف آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

فرشهای موجود در منازل محیط مناسبی برای رشد باکتریها فراهم میکنند .باکتریهایی که در
فرشها رشــد میکنند دلیل اصلی بیماریها ،عفونتها و ایجاد بوی بد هســتند .هرچند استفاده از
مواد ضدعفونیکننده منجر به کاهش فعالیت این باکتریها میشــود ،اما امکان حذف کامل آنها
از محیــط را ندارنــد .فرشهــای آنتیباکتریــال بهدلیــل حضور مــواد آنتیباکتریــال در بافت آن �بات
باالیی در برابر شستشو داشته و از رشد انواع باکتریها در محیط جلوگیری میکند.
مﺸﺨصات فنﯽ

�بات باالی مواد آنتیباکتریال بر روی فرش دستباف از جنس پلیآمید و نخ ابریشم
جلوگیری از بوگرفتگی فرش
ممانعت از رشد باکتریهای گرم م�بت و گرم منفی

۲۱۰

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

ت�ییدیه و پروانه
ساخت از وزارت
بهداشت و درمان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استاناصفهان،شهراصفهان

گواهینامه
نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت شرکت

www.carpetnano.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فرش یادگار کهن جی

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

اصفهان ،خیابان جی ،کوچه شهید مصدقزاده ،پالک 405

ن�انیسایتاینترنتی

www.carpetnano.com

۲۱۱

فرشآنﺘﯽباﮐﺘریالحاوینانوذراتاﮐسیدروی
مﻌرفﯽ محصول

ً
اخیرا صنعت فرش ســهم بازار خود را بهدلیل رابطه بین نواحی فرش شــده و افزایش بیماری ،آســم
و آلرژی از دســت داده اســت .استفاده از پوششهای کف نرم در مدارس ،بیمارستانها و دیگر مراکز
بهداشتی به دلیل اینکه از فرش به عنوان محیطی برای حضور میکروارگانیسمها در محیط داخل
یــاد میشــود ،موردبح� قرار گرفته اســت .هــوای محیط داخل ســاختمانها ترکیــب پیچیدهای از
زیســت آئروســلها و ذرات غیرزیســتی اســت .دو نــوع روش آنتیباکتریــال بــرای ضدعفونــی کــردن
فرشهــا و روکشهــا وجــود دارد .نوع اول در فرآیند ســاخت اســتفاده میشــود که از فســاد باکتریایی
ترکیبــات التکــس کــه پیــش از فرآیند ســاخت از آنها اســتفاده میشــود جلوگیری میکنــد .نوع دوم
اســتفاده از افزودنــی آنتیباکتریــال در بافت فرش یا پشــت فــرش در حین فرآیند تولید اســت .هدف
اصلــی از ایــن روش درمــان ،حفاظــت در برابــر رشــد میکروارگانیزمهــا هنگامیکــه فــرش در محیــط
مرطوب قرار میگیرد ،است.

۲۱۲

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ
ایــن محصــول یــک فرش حاوی نانوذرات اکســیدروی اســت .غل�ــت اکســیدروی در آن ppm397

است.
نانوذرات اکســیدروی ،گونههای اکســیژن فعال بیشتری در مقایسه با نمونه بالک آن تولید میکنند
و بنابراین از فعالیت ضدباکتریایی بیشتری برخوردارند.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اســتان خراســان رضوی ،شــهر
مشهد
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فرش مشهد

سال ت�سی�

1356

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان عاطفی ،پالک  ،100طبقه چهارم

ن�انیسایتاینترنتی

www.mashadcarpet.com

۲۱۳

ﭘارﭼهﻫای ﺿدامواج و رسانا با ﻗابﻠیت ﺷیﻠد
و ﺟﺬب امواج الﮑﺘرومﻐناﻃیﺲ
مﻌرفﯽ محصول

امروزه و در عصر پیشــرفت تکنولوژی ،کاربرد و اســتفاده از طیفهای فرکانســی و امواج رادیویی در
حال گســترش روزافزون اســت اما مطالعات نشــان دادهاند که این امواج میتوانند ســبب مشــکالتی
همچــون ســردرد ،بیحالــی ،بیحوصلگی و ناتوانیهای جســمی و ذهنی کودکان و حتــی انواعی از
سرطان شود .پارچههای رسانا و ضدامواج میتوانند فرکانسهای مختلف امواج الکتروم�ناطیسی
را جــذب یــا بازتــاب کننــد و در نتیجــه کاربردهــای بالقــوه گســتردهای در حوزههایــی ن�یر پزشــکی،
الکترونیک ،مخابرات و ســایر صنایع دارند .بهطور م�ال از این منســوجات میتوان برای لباسها و
شــکمبندهای بارداری ضدامواج ،کاله و لباسهای نوزاد ضدامواج و همچنین در صنایع مخابراتی
برای جلوگیری از تداخل امواج آنتنهای مجاور استفاده کرد.
مﺸﺨصات فنﯽ

اندازه ذرات  30-20نانومتر
قابلیت شیلد  ٪100بر اساس تست استاندارد IEEE STD 299

۲۱۴

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

قابلیت ضدباکتری ٪100
�بات شستشویی باال ( 15سیکل شستشویی)
از دیگر خواص میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
عدم استفاده از مواد سمی
عدم ایجاد حساسیت
انعطافپذیری
قیمت پایین در مقایسه با محصوالت مشابه

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استانتهران،حسنآبادخالصه،
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب
(ســازمان پژوهشهای علمی و
صنعتیایران)

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

دیجــی کاال ،فروشــگاههای معتبر فروش
لــوازم پزشــکی ،شــرکت نانومــاد پــارس،
شرکت تنسان طب هگمتانه

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت تنســان طب هگمتانه ،شــرکتهای
تولید قطعات الکترونیکی ،شرکتهای تولید
لوازم پزشکی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانو ماد پارس

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان آزادی ،خیابان زنجان شمالی ،بلوار سیادت ،پالک  ،34طبقه
اول

ن�انیسایتاینترنتی

www.zistabzar.com

۲۱۵

ﺷﮑمبند بارداری ﺿدامواج
مﻌرفﯽ محصول

فناوریهــای نویــن توانســتهاند بســیاری از مشــکالت زندگی انســان امــروز را حل کنند .بــا این حال
برخی از جنبههای فناوری ،ت��یرات منفی هم به همراه خود آوردهاند .امواج الکتروم�ناطیس با دو
منش� طبیعی و انسانی ،نقش مهمی در زندگی امروزی ما بازی میکنند .از این امواج برای ارتباطات
رادیویــی ،تلویزیونــی ،شــبکههای مخابراتــی و ارتباطــات بیســیم اســتفاده میشــود .مطالعــات
متعددی درمورد رابطه این امواج با مشــکالت جدی ســالمت انســان از جمله سرطان ،سقط جنین،
خســتگیهای مزمن ،اوتیســم ،نقص سیستم ایمنی ،فراموشی ،افسردگی و حالت تهوع انجام شده
است.
مﺸﺨصات فنﯽ

خاصیت ضدامواج
جلوگیری یا کاهش کمردرد
کاهش عالئم کشیدگی پوستی

۲۱۶

کمک به ریکاوری سریع پس از زایمان
قابلیت تن�یم در طی دوران بارداری
�بات شستشوی باال

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

ت�ییدیه و پروانه
ساخت از وزارت
بهداشت و درمان

استان همدان ،شهر اسدآباد

گواهینامه
نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
https://www.digikala.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تنسان طب هگمتانه

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

اســتان همدان ،شــهر اســدآباد ،میدان مطهری ،کوچه شــهید مهرداد صوفی،
بلوار چمران ،پالک  ،20طبقه همکف

ن�انیسایتاینترنتی

www.tancomedical.com

۲۱۷

حوله ﺿدباﮐﺘری آالله
مﻌرفﯽ محصول

با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماریها ،شمار میکروارگانیسمهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها
افزایشیافته و عفونتها از طریق این میکروارگانیســمها نیز اتفاق میافتند .حوله عوامل آلرژیزا،
جرمهــا و باکتریهــا را درون بافــت پارچه به دام میاندازد .با اضافه شــدن نقــره ،یونهای نقره به
آلودگی درون حوله حمله کرده و از رشد باکتریها جلوگیری میکنند.

مﺸﺨصات فنﯽ

این محصول حوله بافتهشده با نخ پلیآمید حاوی نانوذرات نقره است .تقریبا  23تا  25درصد این
حوله با نخ آنتیباکتریال بافتهشده است .این محصول تا حدی از رشد باکتریها جلوگیری میکند.

۲۱۸

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

بانیان آذر نوین ایدهآل

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابــان ولیعصــر ،تقاطع طالقانــی ،پالک  ،1545ســاختمان گلســتان،
طبقه  ،9واحد 18

۲۱۹

حوله ﺿدباﮐﺘری سﻠین
مﻌرفﯽ محصول

حوله بهدلیل مرطوب بودن و تماسهای مکرر با ســطح دســت میتواند مکان مناســبی برای رشــد
باکتریها باشــد .اســتفاده از حوله آنتیباکتریال را میتوان راهحل مناســبی برای جلوگیری از ا�رات
مضــر باکتریهــا قلمــداد کــرد .حولههــای آنتیباکتریــال ،آلرژنها ،جرمهــا و باکتریهایــی که درون
بافت پارچه به دام افتاده اند را از بین میبرند .در این حوله ،با اضافه شــدن نانوذرات اکســیدروی،
یونهای روی به آلودگی درون حوله حمله کرده و از رشد باکتریها جلوگیری میکنند.
مﺸﺨصات فنﯽ

بــا کاهــش انــدازه ذرات به مقیاس نانو ،رهایش یونهای روی افزایــش یافته که این امر به افزایش
فعالیت آنتیباکتریال آنها میانجامد.

۲۲۰

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اســتان خراســان رضــوی ،شــهر
مشهد
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

دفتر فروش :مشهد ،پن�راه سناباد ،کوچه علوی ،شماره  16و 18
05138446682
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت حوله یاس سپید مشهد

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

مشهد ،پن�راه سناباد ،کوچه علوی ،شماره  16و 18

ایمیل

celintowel@gmail.com

۲۲۱

ﭘوﺷاک آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

رشــد میکروارگانیســمها بر روی سطح منســوجات باع� ا�رات نامطلوبی نهتنها در خود پارچه بلکه
در شــخص اســتفادهکننده از آن منســوج میشــود .لباسهای زیر بهدلیل ارتباط مســتقیم با پوست
بــدن یکــی از عوامــل مهــم در ایجاد بیماریهای پوســتی از قبیل حساســیت ،قارچ ،ســوزش بدن و
التهابــات پوســتی هســتند .بنابرایــن ،بهدلیــل افزایش آگاهــی از ا�ــرات عوامل بیماریزا بر ســالمت
عمــوم در طــول ســالهای اخیــر ،تحقیقات و پیشــرفتهای زیــادی بهمن�ور به حداقل رســاندن و
یــا حتــی از بین بردن رشــد باکتریها بر روی لباسهای زیر صورت گرفته اســت .نانوذرات بهعنوان
راهحلی برای این موضوع به شمار میروند .محصوالت شرکت کیان تنپوش شامل موارد زیر است:
زیرپوش مردانه آنتیباکتریال
شورت مردانه آنتیباکتریال
مﺸﺨصات فنﯽ

نانوذرات فلزی به دلیل مســاحت ســطحی زیادشــان میتوانند ســریعتر نســبت به ذرات بزرگتر در
محیــط ،مقــدار زیــادی از یونهای فلزی را آزادکــرده و در نتیجه خاصیت ضد باکتریایی بیشــتری را
نشان دهند.

۲۲۲

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

اســتان خراســان رضوی ،شــهر
مشهد
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.kiantp.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کیان تن پوش

سال ت�سی�

1365

ن�انیشرکت

شهر مشهد ،روستای گرجی ،گرجی  ،8پالک 80

ن�انیسایتاینترنتی

www.kiantp.com

۲۲۳

الیاف ﭘﻠﯽﭘروﭘیﻠن ﺿدباﮐﺘری
مﻌرفﯽ محصول

پلیپروپیلن در صنعت نســاجی برای تولید الیاف مصنوعی و منسوجات بیبافت استفاده میشود.
مشــکل عمــده الیــاف مصنوعــی رشــد باکتریهــا و قارچهــا در آنهــا اســت .اســتفاده از نانــوذرات
اکسیدروی برای مقابله با باکتریها کاربرد قابلتوجهی دارد .ت�بیت نانوذرات اکسیدروی در سطح
الیاف پلیپروپیلن خاصیت آنتیباکتریال در آنها ایجاد میکند .به دلیل حضور این ذرات در شبکه
پلیمــری نــخ احتمــال خــروج نانوذرات کاهــش یافته و پایــداری خاصیــت آنتیباکتریــال محصوالت
تولیدی افزایش قابلمالح�ه مییابد.
مﺸﺨصات فنﯽ

اکســیدروی دارای خواص ضدباکتریایی اســت و نانوذرات اکسیدروی دارای خاصیت ضدباکتریایی
بیشتری هستند .غل�ت و سطح ویژه باال ،رفتار ضدباکتریایی بیشتری ایجاد میکند.

۲۲۴

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان کرمان ،منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانونخ و گرانول سیرجان

سال ت�سی�

1385

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان بهشــتی (عباسآباد) ،خیابان پاکســتان ،کوچه هشــتم ،پالک
 ،24طبقه اول ،واحد 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.sirjannano.com

۲۲۵

ﭼادر آنﺘﯽباﮐﺘریال بنیﺘا
مﻌرفﯽ محصول

چادر یکی از پوشــشهای مرســوم در کشــور ما ایران و دیگر جوامع اســالمی اســت .این نوع پوشــش
نیز مانند دیگر البســه میتواند محلی برای رشــد میکروارگانیســمها و باکتریها باشــد .برای همین
من�ور اســتفاده از مواد آنتیباکتریال در بافت یا مراحل تکمیلی دوخت انواع البســه مخصوصا چادر
کمــک بســیاری بــه جلوگیــری از انتشــار میکروارگانیزمهــا و باکتریها خواهــد کرد .یک گــروه از مواد
آنتیباکتریــال کــه به تازگــی موردتوجه تولیدکنندگان در صنایع مختلف قرار گرفته اســت نانوذرات با
خواص ضدباکتریایی اســت .در این بین نانوذرات اکســیدروی توانایی باالیی در از بین بردن تعداد
زیادی از باکتری و قارچها دارند .موسســه فرهنگی پژوهشــی حجاب و عفاف تولیدکننده انواع چادر
و قوارههــای چــادری در محصوالت خود از این نانوذرات آنتیباکتریال اســتفاده کرده و انواع چادر با
خاصیت آنتیباکتریال را به بازار عرضه کرده است.
چادر آنتیباکتریال بنیتا
قواره پارچه چادر آنتیباکتریال بنیتا

۲۲۶

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

محصول تولیدشــده مطابق اســتاندارد ملی ایران به شــماره  10 ،7664بار شســته شد .نتای� نشان
میدهــد کــه این محصــول فعالیــت آنتیباکتریال قــوی را مطابق با اســتاندارد ملی ایران به شــماره
( 11070نساجی -تعیین فعالیت ضدباکتریایی در کاالهای نساجی) از خود نشان میدهد.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

دفتر فروش  :تهران ،چهارراه پاسداران ،پالک  ،492طبقه چهارم ،واحد 02122760080 ،17

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

موسسه فرهنگی پژوهشی حجاب و عفاف

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

تهران ،چهارراه پاسداران ،پالک  ،492طبقه چهارم ،واحد 17

ن�انیسایتاینترنتی

www.hejaboefaf.com

۲۲۷

ﮐﻔﺶ آبﮕریﺰ با اسﺘﻔاده از فناوری ﭘﻼسما
مﻌرفﯽ محصول

ورود آب بــه کفــش میتوانــد باعــ� حــس بــد خیــس شــدن پا و جــوراب ،پوســیدگی کفــش ،کاهش
اســتحکام (بهعنوانم�ــال خرابی کــف کفش) ،افزایش وزن کفش هنگام راه رفتن و رشــد باکتری و
بوی بد ناشــی از آن شــود؛ بنابراین ضدآب بودن کفش یک امر ضروری اســت .امروزه پوشــشهای
آبگریز بهطور قابلتوجهی در تولید کفش بهکار میروند.
مﺸﺨصات فنﯽ

پوشــش پالســما (ایجادشــده توســط پالســمای ســرد) قادر به بازســازی توپوگرافی سطح بســیاری از
الیاف و پارچهها (زبری نانومقیاس) است .این بازسازیها با ت�ییر کیفیت سطح و ایجاد گروههای
عاملی که منجر به افزایش خاصیت آبگریزی میشوند ،صورت میگیرد.

۲۲۸

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اســتان خراســان رضــوی،
شهر مشهد
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@kafshsepanta.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

سپنتا نوین ویرا

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،حسنآباد ،بلوار امام خمینی ،شهرک بهشت ،کمیل  ،3پالک 4

ن�انیسایتاینترنتی

www.kafshsepanta.com

۲۲۹

نﺦ ﭘﻠﯽاسﺘر آنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

مواد پلیمری میتوانند بهســادگی توســط باکتریها یا قارچها آلوده شــوند که این موضوع به انتقال
بیماریهــا و عفونتهــای شــدید منجــر میشــود .جلوگیــری از آلــوده شــدن ســطح پلیمرهــا توســط
میکروبها میتواند بهوســیله اســتفاده از یک عامل ضدباکتریایی فعال مانند نانوذرات نقره درون
ســاختار آنهــا صورت گیرد .پلیاســتر جزو دســتهای از پلیمرها اســت کــه حاوی گروه عاملی اســتر در
زنجیــره خــود هســتند .الیــاف پلیاســتر دارای ســختی زیاد ،جــذب پاییــن آب و آب رفتگــی حداقل
در مقایســه بــا دیگــر الیاف صنعتی اســت .این مــاده بهطور گســترده در صنعت لباس بــهکار میرود.
یونهای نقره و ترکیبات آن برای طیف وســیعی از باکتریها بســیار کشــنده هســتند .آنها ســمیت
خیلی کمی را برای سلولهای بدن انسان نشان میدهند.
مﺸﺨصات فنﯽ

اســتفاده از نانوذرات نقره در فرآیند تولید نخ موجب در دام افتادن این نانوذرات در بدنه نخ شــده و
خاصیت آنتیباکتریال باماندگاری مناسبی را ایجاد میکند.

۲۳۰

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

تاییدیه
بهداشتی

استانقزوین،شهركصنعتیلیا

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

دفتر فروش  :تهران ،آفریقا ،فرزان غربی ،شماره  ،47طبقه ششم ،واحد 02188870100 ،4

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نفیس نخ

سال ت�سی�

1382

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان آفریقا ،خیابان فرزان غربی ،پالك  ،47طبقه دوم ،واحد 3

ن�انیسایتاینترنتی

www.nafisnakh.com

۲۳۱

ﻫاینــو
مﻌرفﯽ برند

شــرکت هاینو با هدف ایجاد و تروی� یک برند مشــترک در حوزه منســوجات پیشــرفته ت�ســیس شــد.
فرهنگســازی و آگاهســازی مصرفکنندگان از ویژگیهای منسوجات پیشرفته و تروی� خرید کاالهای
تولید داخل باکیفیت و غیر تقلبی از مهمترین اهداف این شرکت است .ورود برند مشترک به بازارهای
صادراتی و فروشگاههای زنجیرهای و ایجاد برندشاپ از اهداف اقتصادی این شرکت است.
چشــمانداز این شــرکت تبدیل شــدن به بزرگترین برند و شــبکه فروش درزمینه منسوجات پیشرفته
است.

مﻌرفﯽ حوزه محصوالت

پوشاک خانگی
منسوجات خانگی
لباسزیر و جوراب
پوشاک مادر و نوزاد
محصوالت تخصصی

۲۳۲

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

فناوریﻫای موﺟود

ضدلک و آب
ضدباکتری
ضدامواج
خودتمیزشونده
معطر
کندسوز
ضدچروک
سوپر جاذب

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
برای محصوالت نانویی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

هاینو

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان ســتارخان ،خیابان شــهید حبیبا� ،نبش سروش یکم ،پالک
195

ن�انیسایتاینترنتی

www.highno.com

۲۳۳

محصــوالت نهایــی زیــر بهعنوان نمونــه با دارا بودن گواهــی نانومقیاس از محصول میانی شــرکت زرنــخ تولید و روانه
بازار شدهاند.
کاربرد

پوشاک

منسوجاتخانگی

۲۳۴

محصول

شرکتتولیدکننده

زیرپوش

پاآرا

جوراب

پاآرا  -حریربافت -پاما

لباس زیر

مهنام

دستکش

حریربافت

جوراب شلواری

نقشینه بافت تبریز

تیشرت

کارگاه سیدرضا

تیشرت ورزشی

مهنام

شلوار زنانه

مهنام

شلوار ورزشی

مهنام

تاپ زنانه

مهنام

روبالشی

کارگاه سیدرضا  -گلفام

ملحفه

گلفام

پتوی

پتوی پاریزان

نساﺟﯽ و ﭘوﺷاک

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ﺟوراب آنﺘﯽباﮐﺘریال حاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماریها ،شمار میکروارگانیسمهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها
افزایــش مییابــد و عفونتهــا از طریــق ایــن میکروارگانیســمها نیــز اتفــاق میافتنــد .بــا افزایــش در
گونههــای مقــاوم میکروارگانیســمها نیــاز بــه منســوجات ضدمیکروبــی بیشــتر احســاس میشــود.
یونهای نقره و ترکیبات آن برای طیف وســیعی از باکتریها بســیار کشــنده هســتند .آنها ســمیت
خیلــی کمــی در برابر ســلولهای بدن انســان نشــان میدهنــد ،چنان که اســتفاده از نقره در اشــکال
مختلف روشــی رای� برای محاف�ت در مقابل باکتریها اســت .قابل ذکر اســت که ا�ر ضدباکتریایی
نانوکامپوزیت پلیمر -نقره محفوظ باقی میماند و بازدهی آنتیباکتریال خوب آن در برابر گونههای
مختلف باکتریها مشاهده شده است.

۲۳۵

مﺸﺨصات فنﯽ

ا�ر ضدباکتریایی نقره بهطور چشــمگیری در ابعاد نانومتری افزایش مییابد ،بهطوریکه آنها قادر
به از بین بردن بیش از  650نوع باکتری هستند .این نانوذرات فعالیتهای ضدقارچی شدیدی نیز
در مقابــل بعضــی از عفونتهای قارچی از خود نشــان میدهند .نانوذرات نقره با ترکیبات ســولفور و
فســفر پروت�ینهای غشــاء واکنش داده و بر روی مورفولوژی و ســاختار ســلولی باکتری ا�ر گذاشــته و
موجب مرگ آن میشــود .با کاهش اندازه ذره ،رهایش یونهای نقره افزایشیافته که این موجب
افزایش فعالیتهای ضدباکتریایی آنها میشود.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

تاییدیه بهداشتی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گواهینامه نانومقیاس
ﺟوراب و دسﺘﮑﺶ حاوی نانوذرات اﮐسیدروی و نقره

نام شرکت

جوراببافی پاپوش

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

خیابان پانزده خرداد ،خیابان پامنار ،کوچه حاجیها ،بنبست چهارم ،پالک 1

ایمیل

smohammad1388@gmail.com

ﺟوراب آنﺘﯽباﮐﺘریال حاوی نانوذرات نقره

نام شرکت
سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان خیام شمالی ،کوچه پرویز ستاری ،پالک  3و 4

ایمیل

۲۳۶

کارگاه تولیدی حسین عیسیزاده

pama.socks@gmail.com

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ﺟوراب آنﺘﯽباﮐﺘریال حاوی نانوذرات نقره

نام شرکت

میچکا آریا پوش

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

تهــران ،میــدان محمدیــه ،خیابــان مولــوی شــرقی،
کوچه ســعادت ،کوچه مع�م ،بنبســت حسنخانی،
پالک 83

ن�انیسایتاینترنتی

www.michkaco.com

ﺟوراب بافﺘه ﺷده با الیاف حاوی نانوذرات نقره با خاﺻیت آنﺘﯽباﮐﺘریال

نام شرکت

پیشتاز منفرد نساجی

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

میدان محمدیه ،خیابان مولوی شــرقی ،کوچه چراغ
برق ،کوچه سرهنگ ،پالک  ،3واحد 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.moorcheh-socks.com

ﺟوراب ﺿدمیﮑروبﯽ

نام شرکت

پوشاک مهیار

سال ت�سی�

1366

ن�انیشرکت

زنجان ،میدان انقالب ،خیابان شفاعت ،پالک 69

ن�انیسایتاینترنتی

www.mahyarco.com

ﺟوراب و حوله آنﺘﯽباﮐﺘریال

نام شرکت

کاسپین جوراب

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

زنجــان ،بلوار اســتقالل ،خیابان بیاتی ،پشــت بانک
رفاه ،پالک 155

ن�انیسایتاینترنتی

www.caspersocks.ir

۲۳۷

۲۳۸

محصوالت

حوزه خودرو و حمﻞونقﻞ
ﺳﺮه اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش

ﻧﺎزل ﺟﻮﺷﮑﺎری زﯾﺮ ﭘﻮدری

ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺲ-آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮای ﺧﻮدرو ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻫﻮای ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف ﭘﻠﯿﻤﺮی

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮای ﺧﻮدرو )ﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮدو(

ﻧﺎﻧﻮﮐﻮﻻﻧﺖ DZ

روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ
روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﮐﺎﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

ﮔﺮاﻧﻮل ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴــﯿﻢ ﻣﻮرداﺳــﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻨﯽ ﻓﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺳﯿﻨﯽ ﻓﻦ ﺧﻮدرو

آﯾﻨﻪﻫﺎی اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷﺶﻫﺎ

سره الﮑﺘرود نقطهﺟوش
مﻌرفﯽ محصول

آرتــرود نانــو کامپوزیتــی متشــکل از آلیــاژ مــس و ذرات نانواکســید آلومینیــوم کوچکتــر از  15نانومتــر
اســت کــه بــه طــور یکنواخت در ماتریــس مس پراکنده شــده اســت .اکســید آلومینیوم توســط فرآیند
اکسیداســیون داخلــی تولید میشــود .طی این فرآیند اکســیژن بــا آلومینیوم در داخل شــبکه مس در
حالــت جامــد ،واکنــش میدهد .این روش در مقایســه بــا تکنیکهای دیگر ،بهترین انــدازه ذرات و
توزیع را دارد .اکسید آلومینیوم بسیار سخت و از ن�ر حرارتی پایدار است و قابلیت حل شدن در مس
را ندارد .این ذرات در حالی باع� استحکام مس میشوند که در کاهش هدایت حرارتی و الکتریکی
مس ،کمترین تا�یر را دارند.
ســره الکتــرود نقطــه جــوش از نانوکامپوزیــت آرتــرود در انواع مختلف نــری و مادگی به طــور عمده با
روش فر� سرد و در برخی موارد با ماشینکاری ساخته شده است .دقت و �بات ابعادی محصوالت
با استفاده از قالب کاربید دقیق تضمین شده است.
کاربرد:

۲۴۰

مونتاژ بدنه خودرو (رباتیک و دستی)
لوازم خانگی
صنایع هوا فضا (جوشکاری)

خودرو و حمﻞونقﻞ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

�گالی

گواهینامه نانومقیاس
محﻞ تولید

دمای ذوب
هدایتالکتریکی

اســتان البــرز  ،شــهرک صنعتــی
بهارستان

هدایت حرارتی

 8٫81گــرم بــر ســانتیمتر
مکعــب در دمــای  20درجــه
سانتی گرا د
 1083درجه سانتیگراد
IACS ٪80

 320وات بــر متــر کلویــن در
دمای 20درجه سانتیگراد

 2٫15میکرواهم-سانتیمتر
مقاومتالکتریکی
در دمای  20درجه
مدولاالستیسیته  125گیگاپاسگال
سختی

 160برینل

استحکام ک��ی  510مگاپاسکال
اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.artashcomposite.com

شرکت ایران خودرو ،شرکت سای�ا

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

آرتاش کامپوزیت

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهــران ،امیرآبــاد شــمالی ،نبــش کوچــه صادقی ،ســاختمان امیــر (ش ،)1917
طبقه  ،9شماره 902

ن�انیسایتاینترنتی

www.artashcomposite.com

۲۴۱

نازل ﺟوﺷﮑاری زیر ﭘودری
مﻌرفﯽ محصول

توزیــع یکنواخــت نانــوذرات  ،Al2O3نانــو کامپوزیت آرترود را به یک انتخاب مناســب برای اســتفاده
در شــرایط ســخت تبدیــل کــرده اســت .هنگامــی که هدایــت بــاال و مقاومت سایشــی موردنیاز اســت
(مخصوصا در دماهای باال) نانوکامپوزیت آرترود کارایی مناســبی از خود نشــان میدهد .برای م�ال
نــازل جوش تماســی در جوشکاری زیر پــودری قوس نیازمند هدایت حرارتی باال ،مقاومت سایشــی
و پایــداری ســاختاری در دمــای بــاال اســت .نانوکامپوزیت آرتــرود تمامی این نیازمندیها را پوشــش
میدهــد و میتوانــد یــک جایگزیــن عالی برای آلیاژهایــی از قبیل برلیم -مس یا کــرم – زیرکونیوم–
مــس باشــد .این محصول در مقایســه با آلیاژهــای  Cu-Cr-Zrطول عمر حداقل دو برابر نشــان داده
و در مقایســه با آلیاژهای برلیم -مس نیز در صنایع نفت و گاز قیمت تمام شــده و طول عمر باالتری
نشان میدهد.
کاربرد :صنایع لولهسازی و جوشکاریهای حجم باال

۲۴۲

خودرو و حمﻞونقﻞ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

مﺸﺨصات فنﯽ

�گالی
دمای ذوب

 8٫81گــرم بــر ســانتیمتر
مکعب در دمای  20درجه
سانتیگرا د

گواهینامه نانومقیاس

 1083درجه سانتیگراد

گواهی انطباق
ISO 9001:2008

هدایتالکتریکی IACS ٪80

هدایتحرارتی

Certificate of Compliance
according to EN ISO 5182 and
EN ISO 5821

 320وات بــر متــر کلوین در
دمای  20درجه سانتیگراد

محﻞ تولید

2٫15میکرواهم-سانتیمتر
مقاومتالکتریکی
در دمای  20درجه

استان البرز  ،شهرک بهارستان

مدولاالستیسیته  125گیگاپاسگال
سختی

 160برینل

استحکام ک��ی  510مگاپاسکال
اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.artashcomposite.com

شرکت ایران خودرو ،شرکت سای�ا

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

آرتاش کامپوزیت

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهــران ،امیرآبــاد شــمالی ،نبــش کوچــه صادقی ،ســاختمان امیــر (ش ،)1917
طبقه  ،9شماره 902

ن�انیسایتاینترنتی

www.artashcomposite.com

۲۴۳

میﻠﮕرد مﺲ-آلومینا
مﻌرفﯽ محصول

این محصول نانو کامپوزیتی متشکل از آلیاژ مس و ذرات نانواکسید آلومینیوم زیر  15نانومتر است که
به طور یکنواخت در ماتریس مس پراکنده شــده اســت .اکســید آلومینیوم توسط فرآیند اکسیداسیون
داخلی تولید میشود .اکسید آلومینیوم بسیار سخت و از ن�ر حرارتی پایدار است .این ذرات در حالی
باع� استحکام مس میشوند که در کاهش هدایت حرارتی و الکتریکی مس ،کمترین تا�یر را دارد.
کاربرد:

۲۴۴

ساخت الکترودهای جوش مقاومتی
نازل جوشکاری زیر پودری
نازل جوشکاری CO2

خودرو و حمﻞونقﻞ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

مﺸﺨصات فنﯽ

�گالی
دمای ذوب

 8٫81گرمبرسانتیمترمکعب
در دمای 20درجه سانتیگرا د
 1083درجه سانتیگراد

گواهینامه نانومقیاس
گواهی انطباق

هدایتالکتریکی IACS ٪80

هدایتحرارتی

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ISO 9001:2008

 320واتبرمتــر کلویــن در
دمای  20درجه سانتیگراد

Certificate of Compliance
according to EN ISO 5182 and EN
ISO 5821

محﻞ تولید

 2٫15میکرواهم  -سانتیمتر
مقاومتالکتریکی
در دمای  20درجه

استان البرز  ،شهرک بهارستان

مدولاالستیسیته  125گیگاپاسگال
سختی

 160برینل

استحکام ک��ی  510مگاپاسکال
اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.artashcomposite.com

شرکت ایران خودرو ،شرکت سای�ا

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

آرتاش کامپوزیت

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهــران ،امیرآبــاد شــمالی ،نبــش کوچــه صادقی ،ســاختمان امیــر (ش ،)1917
طبقه  ،9شماره 902

ن�انیسایتاینترنتی

www.artashcomposite.com

۲۴۵

فیﻠﺘرﻫوای خودرو سنﮕین
مﻌرفﯽ محصول

جدیدترین تحول درصنعت فیلتر ورود فناوری نانو به این عرصه است .با این تکنیک سطح الیاف
بــزرگ ســلولزی و یــا مصنوعــی (معموال با قطــر  10تــا  30میکرومتر) با الیــهای از الیاف بســیار ریز نانو
(معموال با قطر  50تا  400نانومتر) پوشانده میشود .در این طرح کاغذ قبل از شروع عملیات چینکن
در تولیــد فیلتــر ،بهوســیله جریان الکتریکی بــا الیهای از الیاف پلیمری با قطر بیــن  50تا  300نانومتر
الیهنشــانی میشــود .رشــتههای پلیمری با قطر نانومتریک تحت ت��یر اختالف پتانســیل بسیار زیاد
تشکیل میشوند .یکی از کاربردهای اصلی این فناوری در فیلتر هوای خودروهای سنگین است.
مﺸﺨصات فنﯽ

ارتقای راندمان فیلتراسیون از طریق کاهش اندازه سوراخها
افزایش عمر فیلتر با بهره گیری از فیلتراسیون سطحی

۲۴۶

خودرو و حمﻞونقﻞ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اســتان خراسان رضوی ،شهرک
صنعتیمشهد
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

سایت شرکت و نمایندگی ها در سراسر
کشور

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

سال ت�سی�

1372

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان فاطمی ،نبش کوچه ششم ،ساختمان تهران  ،64پالک156

ن�انیسایتاینترنتی

www.behranfilter.com

۲۴۷

فیﻠﺘرﻫای ﻫوای خودروی سواری با
فناوری نانوالیاف ﭘﻠیمری
مﻌرفﯽ محصول

فیلتــر هــوای خودرو برای محاف�ت از موتور و جلوگیری از آســیب قطعات موتور توســط ذرات غبار و
آلودگی و دیگر ذرات مضر در هوا بهکار میرود .جدیدترین تحول در صنعت فیلتر ورود نانوتکنولوژی
بــه ایــن عرصــه اســت .با ایــن تکنیک ســطح الیاف ســلولزی و یــا مصنوعی با الیــهای از الیــاف نانو
پوشانده میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

در این فیلتر ،کاغذ فیلتر مصرفی قبل از شــروع عملیات چین کن ،با اســتفاده از دســتگاه الکتروریســی
و بهوســیله دســتگاه الکتروریســی بــا الیــهای از الیــاف پلیمــری (از جنس پلیآمیــد) با قطر کمتــر از 100
نانومترنانومتــر پوشــش داده میشــود ،ایــن عمل موجــب افزایش راندمــان جذب گردوغبار میشــود.
پوششدهی فیلتر کاغذ معمولی با الیاف الکتروریسی باع� ایجاد افت فشار عبوری از فیلتر می شود.

۲۴۸

خودرو و حمﻞونقﻞ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان خراسان رضوی ،شهر مشهد

گواهینامه نانومقیاس
پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد ملی ایران به
شــماره  2525و ISO 9001،ISO/TC 16949
ISO/TC 29001

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

سال ت�سی�

1371

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابــان فاطمــی ،نبــش کوچــه ششــم ،ســاختمان تهــران  ،64پــالک
156

ن�انیسایتاینترنتی

www.behranfilter.com

۲۴۹

فیﻠﺘرﻫوای خودرو (نانو ﭘردو)
مﻌرفﯽ محصول

فیلتر هوا وســیلهای متشــکل از الیاف اســت که ذرات جامد مانند گردوغبار ،آلودگی و باکتری را از هوا
پــاک میکنــد .پلــی اکریلونیتریل ( )PANیا کرســلن  ،61یک رزین مصنوعی نیمه کریســتالی با فرمول
خطی  (C3H3N)nاســت .این ماده یک پلیمر پرکاربرد برای تولید محصوالت متنوع شــامل غشــاهای
فیلتراسیون ،الیاف توخالی برای اسمز معکوس ،منسوجات و الیاف  PANاکسید شده است .نانوالیاف
با ضخامت کمتر و سطح ویژه بیشتر از الیاف معمولی دارای کاربردهای زیادی در فیلتراسیون هستند
و الکتروریســی یکی از فرآیندهای موردتوجه و م��ر در تولید نانوالیاف پیوســته از پلیمرهای مصنوعی
و طبیعی اســت .فیلتر هوای خودرو برای محاف�ت موتور در مقابل غبار ،گرده ،آلودگی و دیگر ذرات
مضــر در هــوا بــه کار میرود .نانوالیاف به دلیل مســاحت ســطحی باال ،نســبت طول به عــرض زیاد و
چگالی پایین موجب حذف مقادیر زیادی از ذرات در حین فرآیند فیلتراسیون میشوند و این عملکرد
بــه افزایــش بازدهی فرآیند فیلتراســیون میانجامد .مکانیــزم این عمل به این صورت اســت که الیه
نازکی از شبکه نانوالیاف سدی در مقابل ذرات تشکیل میدهند درحالیکه هوا از طریق حجم بزرگی
از ســوراخهای کوچک عبور داده میشــود .در واقع مساحت ســطح باالی نانوالیاف ذرات کوچکتر را
درحالیکه هوا از میان حفرات و محیط فیلتر عبور میکند ،به دام میاندازد.

۲۵۰

خودرو و حمﻞونقﻞ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول یــک فیلتر هــوای خودرو شــامل نانوالیــاف  PANبا ضخامــت بین  80تــا  130نانومتر
است .ضخامت  70درصد از این الیاف کمتر از  100نانومتر است .این محصول به ترتیب  12٫5و 10
درصــد افزایــش در ظرفیت جذب و بازدهی فیلتراســیون از خود نشــان میدهد .اختالف فشــار در دو
طرف این فیلتر با اضافه شدن نانوالیاف افزایشیافته است.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک صنعتی
فناوریاصفهان
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

https://www.digikala.com/Product/
DKP-184493

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش

بــرای اک�ر خودروهــای داخلی تولیــد و به بازار
عرضه شده است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوساختار مهرآسا

سال ت�سی�

1392

ن�انیشرکت

اصفهــان ،خیابــان عالمه امینی ،خیابــان خلیلآباد ،کوی صدوقی ،بنبســت
قائم ،پالک  ،10واحد 3

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanofilter.ir

۲۵۱

نانوﮐوالنت DZ
مﻌرفﯽ محصول

امــروزه بــا توجــه به نیاز به کاهش ابعاد سیســتمهای انتقال حرارت در وســایل نقلیــه از یک طرف و
همچنیــن نیــاز به افزایش نــرخ انتقال حرارت از طرف دیگر ،سیســتمهای انتقال حرارت با راندمان
بــاال مــورد توجه ویژهای قرار دارند .ضریب هدایت حرارتی پایین ســیاالت رایــ� انتقال حرارت مانند
آب در مقایسه با فلزات ،مانع اصلی در کوچکسازی مبدلهای حرارتی است .برای رسیدن به این
هــدف ،دو رویکــرد افزایش ســطح مو�ر مبدلهــا و همچنین افزایــش ضریب هدایت حرارتی ســیال
درن�ر گرفته شدهاند .نانوسیالها از پراکنده شدن ذرات نانویی در یک سیال پایه بهوجود میآیند.
بهواســطه ایــن ذرات ،ضریــب انتقال حرارت ســیال پایه به میــزان قابل توجهی افزایــش یافته و در
مصــرف انــرژی صرفهجویی به عمل خواهد آمد .تحقیقات نشــان میدهد که میزان افزایش انتقال
نانوســیالها ،بــه پارامترهــای متفاوتی از قبیــل درصد افزودن نانــوذرات ،جنس آنهــا ،ابعاد ذرات
نانویی و ...بستگی دارد.
مﺸﺨصات فنﯽ

قابل کاربرد در:
گرمایش و مبدلهای خنک کننده

۲۵۲

خودرو و حمﻞونقﻞ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

ژنراتور دیزل
نیروگاه ژنراتور
ماشینآالت کشاورزی
سیستمهای سرمایش و چیلرها
موتورهای دیزل (کامیون و اتوبوس)
انواع اتومبیل

استان تهران ،شهر تهران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلاﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nanosavco.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

نیــروگاه کنــگان ،نیــروگاه کهنــوج ،شــرکتهای راه ترابــری،
سکوی نفت الوان ،شرکت رجا جهت قطارها ،نیروگاه طرشت،
پاالیشگاه مجتمع گازی پارس جنوبی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تامین نانوساختار آویژه

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،ستارخان ،خیابان حبیباله ،نبش سروش یکم ،پالک 195

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanosavco.ir

۲۵۳

روﻏن موتورحاوی نانوذرات سرامیﮑﯽ
مﻌرفﯽ محصول

روانکارهــا بــا توجــه بــه قابلیتهایی همچون ممانعت از ســایش ،کــم کردن اصطــکاک و همچنین
تحمل بار و دمای باال در صنایع مختلفی از جمله ادوات انتقال ،توربین ،کمپرسور و تجهیزات نفتی
اســتفاده میشــوند .در حــال حاضر ،بیشــترین اســتفاده از روانکارها مربوط به موتورهــای گازوئیلی،
دیزلی و گاز طبیعی اســت .در ســالیان اخیر در ســاخت روغن موتورها از افزودنیهای حاوی ســولفور
و فســفر اســتفاده میشــد که مشــکالت زیســتمحیطی نیز به همراه داشــتند .با توجه به اســتفاده از
فناورینانو در صنایع در سالهای اخیر ،گروهی از انواع افزودنیهای نانومتری برای روانکارها پا به
عرصــه ظهور گذاشــتهاند .نانومواد بهعنوان افزودنی مکمل روغــن ،میتوانند موجب کاهش میزان
گشتاور ،ضریب اصطکاک موتور و سایش شوند .از مهمترین ت��یرات مصرف این نوع افزودنیها به
عنوان مکمل روغن موتور خودرو میتوان به مواردی چون کاهش مصرف ســوخت ،بهبود عملکرد
و افزایش عمر موتور خودرو اشاره کرد .مواد نانوساختار همچنین میتوانند با ورود به حفرات سطح
سبب ترمیم و یا پرشدن آنها شوند.

۲۵۴

خودرو و حمﻞونقﻞ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

حضور ذرات با اندازه زیر  100نانومتر و مورفولوژی مکعبی شکل
کاهش نرخ سایش
کاهش ضریب اصطکاک
نام محصول

دستهبندی
محصول

اندازه جز
نانومتری

جن� جز
نانومتری

روغن موتور حاوی
نانوذرات

نانوسیال

زیر 100
نانومتر

اکسید فلزی

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

کارایی

کاهش نرخ
سایش

کاهش ضریب
اصطکاک

محﻞ تولید

استان مرکزی ،شهرک صنعتی
مامونیه
گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nanoyuz.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانو روانکار ایرانیان

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان الهیه ،خیابان مریم شرقی ،پالک  ،47طبقه چهارم ،واحد 11

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanoyuz.com

۲۵۵

روﻏن موتور حاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

مســتهلک شــدن موتــور خودروهــا در ا�ــر افزایــش دما و اصطکاک از مشــکالت اساســی حــوزه خودرو
بهشمار میآید .بهبود کیفیت روغنموتورها در این راستا همواره دغدغه متخصصان است.
روغنموتورهــای حــاوی افزودنیهــای نانومتری جــز فناوریهای جدید بــرای محاف�ت و افزایش
طــول عمــر روغــن و موتور خــودرو اســت .نانوالماسهای سوسپانســیون شــده در روغنموتور بهطور
کامل در روغن پراکندهشــده و منافذ ســطوح فلزی را پر میکنند .این امر باع� میشــود که یکالیه
روغنی ضخیمتر روی سطوح ایجادشده و به روغنکاری بهتر قطعات میانجامد.
مﺸﺨصات فنﯽ

الماسهــای نانــو انــدازه بهعنوان بلبرینگ عمل میکنند .آنها منافذ ســطوح فلــزی را پر کرده و به
تشــکیل یکالیــه روغن بر روی ســطوح داخلی موتــور کمک کرده و رطوبت و نقصهای ایجادشــده
معموال
که باع� فرســایش میشــوند را میپوشــانند .بلبرینگهای نانوالماس اصطکاک ل�زشــی که
ً
بین سطوح فلزی اتفاق میافتد را به اصطکاک غلتشی تبدیل میکنند که این امر به کاهش حرارت
ایجادشده و کاهش میزان فرسایش موتور میانجامد.

۲۵۶

خودرو و حمﻞونقﻞ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

دفتــر فــروش :تهــران ،خیابــان جیحــون ،تقاطــع مالکاشــتر ،کوی خــرم بخــت ،پــالک  ،10واحد 2
02166886680

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پردیس شیمی باختر

سال ت�سی�

1380

ن�انیشرکت

اســتان تهــران ،شــهر تهران ،خیابــان جیحــون ،تقاطع مالکاشــتر ،کوی خرم
بخت ،پالک  ،10واحد 2

ن�انیسایتاینترنتی

www.psb-oil.com

۲۵۷

ﮐاتالیست اﮔﺰوزخودرو ﮐاﻫنده آلودﮔﯽ ﻫوا
مﻌرفﯽ محصول

اســتفاده روزافــزون خودروهــا در سراســر دنیــا بــا افزایش جمعیــت رابطــه مســتقیم دارد؛ بنابراین در
مناطــق بــا تراکــم جمعیــت بیشــتر فعالیتهــای خودرویــی بیشــتری صــورت میگیــرد .این مســ�له
پیامدهایی بر ســالمتی ســاکنان و افرادی که در این مناطق آلوده کار میکنند خواهد داشــت .فلزات
گــروه پالتیــن بهنــدرت بــر روی پوســته فوقانــی زمیــن یافــت میشــوند .کاربرد اصلــی این فلــزات در
مبدلهای کاتالیســتی خودروها اســت .مبدل کاتالیســتی وسیلهای اســت که با کاتالیز کردن واکنش
اکســایش-کاهش ،گازها و آالیندههای ســمی موجود در گاز اگزوز را به آالیندههای کمتر ســمی تبدیل
میکند.
مﺸﺨصات فنﯽ

هرچه اندازه نانوذرات کوچکتر میشود ،فعالیت کاتالیستی افزایش مییابد .نسبت سطح به حجم
بــاال و اتمهــای ســطحی فعال نانــوذرات پاالدیوم و رودیوم در مقایســه با نمونه بالــک آنها موجب
شــده که این مواد همانند ســایر روشهای دوستدار محیطزیست بهعنوان جایگزینی مناسب برای
تسهیل شرایط واکنش نسبت به واکنشهای رای� معرفی شوند.

۲۵۸

خودرو و حمﻞونقﻞ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان البرز ،شهر کر�
ISO/Tcs16949

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
info@parto-farazan.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پرتو فرازان آویژه کیمیا

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

استان البرز ،شهر کر� ،مهرویال ،خیابان درختی ،ساختمان باران ،پالک ،312
واحد 7

ن�انیسایتاینترنتی

www.parto-farazan.com

۲۵۹

ﮔرانول ﭘﻠﯽﭘروﭘیﻠن حاوی نانوذرات ﮐربنات
ﮐﻠسیم مورداسﺘﻔاده برای ساخت سینﯽ فن
خودروﻫا
مﻌرفﯽ محصول

پلیپروپیلــن بــه دلیــل ارزانقیمــت بــودن و دارا بــودن خواص مکانیکی و قالب شــدن عالی بیشــتر
از نصــف مــواد بهکاررفتــه در خــودرو را به خــود اختصاص میدهد .توســعه ترکیبــات پلیپروپیلن در
کاربردهــای خــودرو با عملکرد بهبودیافته رزینهای پلیپروپیلن بیشــتر موردحمایت قرار گرفتهاند.
فیلرهای غیرآلی بهمن�ور بهبود عملکرد پلیپروپیلن به آنها اضافه میشــوند .اســتحکام ضربه در
این ترکیبات با پراکنده کردن نانوذرات درون ماتریس آنها افزایش مییابد .این محصول بهعنوان
یک کامپاند پلیپروپیلن حاوی نانوذرات شــناخته میشود .اضافه کردن نانوذرات استحکام ضربه
آن را افزایــش و میــزان ازدیــاد طول آن را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد و بهطور خاص برای
تولید سینی فن خودرو استفاده میشود.

۲۶۰

خودرو و حمﻞونقﻞ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

اضافه کردن نانوفیلر در ســاختار یک کامپوزیت میتواند اســتحکام برهمکنش بین ماتریس پلیمر و
نانوفیلــر را گســترش دهــد که این امر میتواند خــواص الکتریکی ،حرارتی و مکانیکی آن را بهشــدت
افزایش دهد .الحاق نانوذرات میتواند به مقاومت بیشتر در برابر ضربه بیانجامد که این با افزایش
مدول االستیک همراه است.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

قزوین ،شهرک صنعتی قزوین

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.ramoplastic.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

رامو آلیبرت

سال ت�سی�

1351

ن�انیشرکت

تهران ،میدان ولیعصر ،بلوار کشاورز ،خیابان کبکانیان ،پالک  ،14واحد 4

ن�انیسایتاینترنتی

www.ramoplastic.ir

۲۶۱

سینﯽ فن خودرو
مﻌرفﯽ محصول

پلیپروپیلــن بــه دلیــل ارزانقیمــت بــودن و دارا بــودن خواص مکانیکی و قالب شــدن عالی بیشــتر
از نصــف مــواد بهکاررفتــه در خــودرو را به خــود اختصاص میدهد .توســعه ترکیبــات پلیپروپیلن در
کاربردهــای خودرو با عملکــرد بهبودیافته رزینهای پلیپروپیلن بیشــتر موردحمایت قرارگرفتهاند.
فیلرهای غیرآلی بهمن�ور بهبود عملکرد پلیپروپیلن به آنها اضافه میشــوند .اســتحکام ضربه در
این ترکیبات با پراکنده کردن نانوذرات درون ماتریس آنها افزایش مییابد .این محصول بهعنوان
یک کامپاند پلیپروپیلن حاوی نانوذرات شــناخته میشود .اضافه کردن نانوذرات استحکام ضربه
آن را افزایــش و میــزان ازدیــاد طول آن را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد و بهطور خاص برای
تولید سینی فن خودرو استفاده میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

اضافه کردن نانوفیلر در ســاختار یک کامپوزیت میتواند اســتحکام برهمکنش بین ماتریس پلیمر و
نانوفیلــر را گســترش دهــد که این امر میتواند خــواص الکتریکی ،حرارتی و مکانیکی آن را بهشــدت
افزایش دهد .الحاق نانوذرات میتواند به مقاومت بیشتر در برابر ضربه بیانجامد که این با افزایش
مدول االستیک همراه است.

۲۶۲

خودرو و حمﻞونقﻞ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهرساز گستر پارس

سال ت�سی�

1381

ن�انیشرکت

تهــران ،شــهرک صنعتــی عباسآبــاد ،بلــوار ابــن ســینا ،بلــوار ســعدی ،خیابان
چلچله ،خیابان عقاب ،پالک 1607

ن�انیسایتاینترنتی

www.mehrsaz.net

۲۶۳

آینهﻫایاﭘﺘیﮑﯽبرﭘایهنانوﭘوﺷﺶﻫا
مﻌرفﯽ محصول

آینههــای اپتیکــی بــرای بازتــاب دادن نــور در کاربردهــای مختلفــی از قبیــل هدایــت پرتــو نــور،
تداخلســنجی ،تصویربرداری و همچنین کاربردهای عمومی رای� طراحی میشــوند .این آینهها در
صنایع گوناگون بهویژه صنعت خودرو بهطور گسترده به کار میروند .در آینههای مرسوم تفرقهای
ناخواســته نــور روی بازدهــی و کارآیــی محصــول ا�ــرات منفی داشــته؛ بهگونــهای که قابلیــت دید را
کاهــش میدهنــد .فناوری نانوپوشــشها عملکرد اینگونــه آینهها را بهبود میبخشــد؛ بهطوریکه
پوشــاندن ســطح آینه با نانوالیهها تفرقهای ناخواســته نور را به حداقل رسانده و عملکرد موردن�ر
را بهبود میبخشد.
مﺸﺨصات فنﯽ

نانوپوشــشها در ســطح آینــه به دلیل ضخامــت کمتر از طولموج نــور مریی ،از تفرق نــور جلوگیری
میکنند .ضخامت پوشــش در این محصول کمتر از  100نانومتر اســت و اســتفاده از آن باع� کاهش
 50درصدی در بازتاب نور شده است .این پوشش مطابق استاندارد  MIL-C-675خواص چسبندگی
مناسبی از خود نشان میدهد.

۲۶۴

خودرو و حمﻞونقﻞ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

Orangsanat-co@istt.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فنی مهندسی اورنگ صنعت سپاهان

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ،ساختمان شیخ بهایی ،واحد 143

ایمیل

orangsanat-co@istt.ir

۲۶۵

محصوالت

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه
ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺮان

ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ اﮐﺴﯽﮐﻠﺮاﺳﯿﻮن

ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت

ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﮔﺮدزدا

ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ دﻫﯿﺪروژﻧﺎﺳﯿﻮن
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮای ورودی ﺗﻮرﺑﯿﻦ

ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ رﻓﺮﻣﯿﻨﮓ ﻧﻔﺘﺎ )(IR139

ﭘﺎﺗﺮوﮐﺴﺖ؛ ﺟﺮم رﯾﺨﺘﻨﯽ )ﮐﺴﺖ( دﯾﺮﮔﺪاز و ﻧﺴﻮز
ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻧﺎﮐﻮل

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮای ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ

ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮﻟﻔﻮر زداﯾﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮذرات

ﻫﯿﺖ ﺳﯿﻨﮏ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺨﻠﺨﻞ
ﺳﯿﺎل ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

نانوفیﻠﺘرنیروﮔاﻫﯽ بهران
مﻌرفﯽ محصول

ایــن دســته از محصــوالت شــرکت بهــران فیلتــر بــا اســتفاده از فنــاوری نانوالیــاف هــوای ورودی بــه
کمپرســور توربینهــای گازی را تــا کالس  F9مطابق اســتاندارد  EN779پاکســازی میکنند .راندمان
باالی  ٪99برای ذرات  400نانومتری و راندمان کلی  ٪99٫9در جداسازی ذرات آلودگی معلق در هوا
در کنار میانگین افت فشار حتی کمتر از فیلترهای معمولی (که راندمان فیلتراسیون بسیار پایینتری
دارنــد ).و همچنیــن عمــر و دوره کارکــرد طوالنیتر مزایای مهمی هســتند که فیلترهای تولیدشــده با
فناوری نانوالیاف را متمایز میسازند.
مﺸﺨصات فنﯽ

حفاظت بهتر از قطعات توربینهای نیروگاهی
کاهش هزینههای توقفات و افزایش ضریب آمادگی
بیش از  ٪1افزایش توان تولید برق
افزایش عمر فیلترها حداقل به  1/5برابر عمر فعلی

۲۶۸

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان خراسان رضوی ،شهرک
صنعتی مشهد
گواهینامه نانومقیاس
ت�ییدیه راندمان از  VTTفنالند

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.behranfilter.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

 40نیروگاه تولید برق در کشور

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

سال ت�سی�

1371

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان فاطمی ،نبش کوچه ششم ،ساختمان تهران  ،64پالک 156

ن�انیسایتاینترنتی

www.behranfilter.com

۲۶۹

نانوﮐاتالیست اﮐسﯽﮐﻠراسیون
مﻌرفﯽ محصول

کاتالیســت پایه گاما آلومینای مزومتخلخل تلقیح شــده با ترکیب کلریدی مس ،یک کاتالیست برای
تولید اتیلن دی کلراید در فرآیند اکسی کلراسیون است.
آلومینای گامای مزومتخلخل یکی از فازهای تشکیلشده حین فرآیند تولید آلومینا هست؛ که دارای
قطــر تخلخــل بین  2تا  50نانومتر اســت که به علت ســطح ویــژه باال ،تخلخل بــاال ،پایداری حرارتی
مناســب و توزیع مناســب انــدازه تخلخلها ،بهعنــوان متداولترین پایه کاتالیســت در واکنشهای
غیرهمگن مورداستفاده است.
نانو کاتالیســت اکســی کلراســیون ،در راکتورهای تولید  EDCصنایع پتروشیمی جهت تبدیل اتیلن به
اتیلن دی کلراید و تهیه خوراک اولیه  PVCمورداستفاده قرار میگیرد.
مﺸﺨصات فنﯽ

کلرید مس بهعنوان کاتالیزور در واکنش اکســی کلریناســیون هیدروکربنها اســتفاده میشود .فرآیند
اکســی کلراســیون اتیلــن شــامل ســه مرحلــه اســت .مرحلــه اول احیــا کلرید مــس اســت .مرحله دوم
اکسیداسیون مجدد با استفاده از  O2و مرحله سوم کلراسیون کلرید مس با استفاده از  HClاست.

۲۷۰

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک فناوران
ابریشم
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nanops.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

پتروشیمی آبادان ،پتروشیمی اروند

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوپارس اسپادانا

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهر ابریشم ،شهرک فناوران ابریشم ،پالک 23

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanops.ir

۲۷۱

ﮐﻠوئید نقره با ﮐاربرد افﺰایﺶ
انﺘقال حرارت
مﻌرفﯽ محصول

فلزهــا رســاناهای خوبــی به شــمار میروند و گرمــا را بهراحتی انتقــال میدهند .رســانایی گرمایی به
رسانایی الکتریکی مربوط میشود بهطوریکه رساناهای خوب الکتریکی ،رساناهای خوب حرارتی
نیز هستند .انتقال حرارت ،تبادل انرژی گرمایی بین سامانههای فیزیکی محسوب میشود .میزان
انتقــال حرارت به دمای سیســتم و خــواص محیطی که در آن انتقال صورت میگیرد بســتگی دارد.
انتقال حرارت در راستایی که آنتروپی بخشی از سیستم را افزایش میدهد اتفاق میافتد .نقره یک
فلز واسطه نرم ،سفید و براق است که دارای بیشترین رسانایی الکتریکی ،گرمایی و درخشندگی در
میان تمام فلزات است .پوششدهی سطوح فلزات با نقره به افزایش ضریب انتقال حرارت زیر الیه
منجر میشــود .نانوذرات نقره جز تجاریترین نانوذرات در جهان به شــمار میروند .افزایش میزان
سطح م��ر در زمان تبدیل نقره بالک به نانوذرات نقره باع� بیشتر شدن سرعت انتقال حرارت در
پوششهای ایجادشده با این ماده میشود.

۲۷۲

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

پوششهای سطحی که برای افزایش انتقال حرارت سطح به کار میروند ،بازدهی وسایل گرمایشی
را افزایــش میدهنــد .ایــن پوشــشها باع� افزایش ســرعت انتقــال حرارت ســطحی در مبدلهای
حرارتی نیز میشوند.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استانتهران،شهرتهران

گواهینامه نانومقیاس

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

نیروگاه طرشت ،نیروگاه کهنوج

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوپوشش فلز

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان ســتارخان ،خیابان شــهید حبیباله ،تقاطع با خیابان ســروش
یکم ،پالک 51

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanochem.ir

۲۷۳

نانوﮐاتالیست ﮔوﮔردزدا
مﻌرفﯽ محصول

وجــود بیشازحــد مجــاز گوگــرد در انــواع ســوخت و برشهــای نفتــی همچون نفتــا ،افزون بــر ایجاد
آالیندههــای هــوا باع� خوردگی مخازن ،راکتورهـــا ،لولههـــا و اتصالهای فل ــزی میشــود .در حال
حاضــر حــذف گوگــرد از ترکیبهــای نفتــی بــا اســتفاده از کاتالیســتهای گوگردزدایــی و در مجاورت
هیــدروژن انجام میشــود ،بدین ترتیب کهاتم گوگرد در دما ،فشــار و نســبت معینــی از هیدروژن ،به
هیدروژن سولفید تبدیل میشود .کاتالیستهای بر پایه گاما آلومینا ازجمله کاتالیستهایی است که
برای گوگردزدایی استفاده میشود .اکسید آلومینیوم (آلومینا) کاربردهای مختلفی از قبیل غشاهای
ســرامیکی ،رنگها ،کاتالیســتهای پاالیشــگاهی و شــیمیایی ،کنترل آلودگی و پایه کاتالیست را دارا
است.
مﺸﺨصات فنﯽ

آلومینای گامای مزومتخلخل که دارای قطر تخلخل بین  2تا  50نانومتر اســت به علت ســطح ویژه
باال ،تخلخل باال ،پایداری حرارتی مناسب و توزیع مناسب اندازه تخلخلها ،بهعنوان متداولترین

۲۷۴

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

پایــه کاتالیســت در واکنشهــای گوگردزدایی مورداســتفاده اســت .در این مواد مزومتخلخل ،نســبت ســطح به حجم
نســبت بــه مــاده بالــک افزایش مییابد .ســطح مخصوص بــاالی نانوحفرات ایجادشــده در کاتالیســت باع� افزایش
سطح م��ر و فعالیت کاتالیستی میشود.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک فناوران
ابریشم
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nanops.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوپارس اسپادانا

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهر ابریشم ،شهرک فناوران ابریشم ،پالک 32

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanops.ir

۲۷۵

نانوﮐاتالیست دﻫیدروژناسیون
مﻌرفﯽ محصول

کاتالیســتهای دهیدروژناسیون در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی کاربرد فراوانی دارند .برای حداک�ر
کارایی این کاتالیستها الزم است که بیشترین سطح فعالیت کاتالیستی را داشته باشند .لذا ضروری
اســت تا مواد فعال کاتالیســت در حفرات نانویی پایه کاتالیســت بهخوبی توزیعشــده باشــند .یکی از
انواع فرآیندهای دهیدروژناسیون که در صنایع نفت و گاز صورت میگیرد تبدیل بوتانول درجه  2به
متیل اتیل کتون ( )MEKاست.

مﺸﺨصات فنﯽ

در مواد مزومتخلخل نسبت سطح به حجم نسبت به ماده بالک افزایش مییابد .سطح مخصوص
باالی نانو حفرات ایجادشده در کاتالیست باع� افزایش سطح م��ر و فعالیت کاتالیستی میشود.

۲۷۶

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک فناوران
ابریشم
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nanops.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوپارس اسپادانا

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهر ابریشم ،شهرک فناوران ابریشم ،پالک 32

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanops.ir

۲۷۷

فیﻠﺘرﻫوای ورودی توربین
مﻌرفﯽ محصول

فیلتــر هــوا وســیلهای متشــکل از الیاف اســت که ذرات جامــد مانند گردوغبــار ،آلودگــی و باکتری را از
هــوا پــاک میکنــد .پلی آمید یک ماکــرو مولکول با واحدهای تکــراری از زنجیره آمیدی چســبیده به
هــم اســت .پلــی آمیدها بهطور طبیعــی و مصنوعی وجــود دارند .پلی آمیدهای ســنتز شــده به دلیل
دوام و اســتحکام بــاال عمومــا در تولیــد منســوجات ،اتومبیــل ،فرشهــا و لباسهــای ورزشــی بــه کار
میرونــد .نانوالیاف باضخامت کمتر و ســطح ویژه بیشــتر از الیاف معمولــی دارای کاربردهای زیادی
در فیلتراسیون هستند و الکتروریسی یکی از فرایندهای موردتوجه و م��ر در تولید نانوالیاف پیوسته
از پلیمرهای مصنوعی و طبیعی است.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول یــک فیلتــر هــوای ورودی توربین شــامل نانوالیــاف پلیآمید باضخامت متوســط 80
نانومتر اســت .اضافه کــردن نانوالیاف در این محصول باع� افزایش قابلتوجه بازده فیلتراســیون
شده است.

۲۷۸

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.azadfilter.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

آزاد فیلتر

سال ت�سی�

1374

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان میرزای شیرازی ،کوچه ناهید ،پالک  ،5طبقه چهارم

ن�انیسایتاینترنتی

www.azadfilter.ir

۲۷۹

نانوﮐاتالیست رفرمینﮓ نﻔﺘا ((IR139
مﻌرفﯽ محصول

کاتالیســت پایه آلومینا (گاما) ازجمله کاتالیســتهایی است که در زمینه استفاده در فرآیند رفرمینگ
کاتالیســتی ســابقه طوالنــی دارد .همچنیــن بــه دلیــل انتخابپذیــری بــاال بــرای تشــکیل ترکیبــات
آروماتیک ،برای اســتفاده در ســاختارهای رفرمینگ پیوســته بســیار مناســب اســت .فعلوانفعاالت
اسیدی معموال در فرآیند ریفرمینگ بر عهده آلومینا است .همچنین فعلوانفعاالت هیدروژنزدایی
توســط برخی فلزات انجام میشــود که بروی این کاتالیست تلقیح شدهاند؛ بنابراین کاتالیستهای
پایه آلومینا کاتالیست بسیار مناسبی برای فرآیند رفرمینگ کاتالیستی است.
مﺸﺨصات فنﯽ

بــا توجــه به ســطح ویژه بــاالی آلومینا گاما ،ســطح ویژه بســیار باالیی برای انجــام واکنشها موجود
اســت .همچنین اســتفاده از نانوذرات تلقیح شــده بر روی پایه ،ســطح در دســترس بســیار باالیی از
ترکیــب موردن�ــر را جهت انجام واکنشهای رفرمینگ در اختیار میگذارد .کارایی مشــابه محصول
 AR701شرکت  Axensفرانسه است.

۲۸۰

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

اســتان تهــران ،پــارک فنــاوری
پردیس
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.ilya-corp.com

پتروشیمی نوری

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

توسعه دانش و فناوری ایلیا

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

کیلومتر  15آزادراه تهران پردیس ،پارک فناوری پردیس ،کوچه نوآوری ششم،
پالک 63

ن�انیسایتاینترنتی

www.ilya-corp.com

۲۸۱

ﭘاتروﮐست؛ ﺟرم ریﺨﺘنﯽ (ﮐست) دیرﮔدازو نسوز
مﻌرفﯽ محصول

این محصول جرم ریختنی نســوز حاوی نانوذرات بوده که بهعنوان جایگزین کســتهای ریختنی
در کارخانجات فوالدی ،صنایع ســیمان و پتروشــیمی استفاده میشود .خصوصیت بارز آن مقاومت
فشــاری ســرد بســیار باالی آن اســت که بســته به درصد آلومینای موجود در فرمول از دمای  1400تا
 1850درجــه حــرارت را تحمل میکند .جرم نســوز شــامل خاکهای سیلیســی ،خاکهای اســپینل،
جرمهــای آلومینایــی و… اســت و برای نســوزکاری کورههــای القایی ،پاتیلها ،تاندیشها ،ســاخت
بلوکهای کوره ،تعمیرات تاندیش ،پاتیل و کوره مورداستفاده قرار میگیرد.
مﺸﺨصات فنﯽ

اک�ریــت جرمهای ریختنی بر پایه ســیمانهای آلومینات کلســیم ( )CACهســتند .کلوئید نانوذرات
مورداســتفاده در محصول ،سوسپانســیونی از ذرات آمورف ،ریز ،غیرمتخلخل و نوعا کروی ســیلیکا
در یک فاز مایع اســت .مورفولوژی این ذرات ،کروی یا شــبهکروی بوده و میتوانند بهصورت ذرات
مجزا و یا به میزان محدودی بهصورت کلوخه ظاهر شــوند .وابســته به روش و شــرایط تولید ،ذرات
تشکیلشده دارای توزیع اندازه وسیع و یا باریک هستند.

۲۸۲

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@patron-group.org

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

گروه پات روشان نیکتا

سال ت�سی�

1392

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان مالصدرا ،پالک  ،162طبقه چهارم

ن�انیسایتاینترنتی

www.patron.group

۲۸۳

ﮔرمﮑن تﺸﻌﺸﻌﯽ حاوی نانوذراتﮐاتالیسﺘﯽ
مﻌرفﯽ محصول

استفاده از کورهها در صنعت مشکالت زیادی از جمله افزایش گازهای آالینده ،افزایش زمان الزم برای
رسیدن به دقت کافی گرمادهی و عدم انتشار گرمای یکنواخت را در پی دارد .در این محصول که هیتر
تشعشعی کاتالیستی است ،از یک الیه حاوی نانوذرات کاتالیستی روی پایه آلومینا استفاده میشود .با
استفاده از کاتالیست در واکنش احتراق میتوان مخلوط قابل اشتعال سوخت-هوا را بدون ایجاد شعله
و با مقدار قابل توجهی شــار تشعشــعی از ســطوح داغ کاتالیســت محترق کرد .الیه تشعشعی کاتالیستی
آمــاده شــده درون پنل هیتر جایگذاری میشــود .الیههــای عایق از طرفی وظیفــه جلوگیری از اتالف
حرارت از پشت پنل را داشته و از طرف دیگر وظیفه پخش سوخت در الیه کاتالیستی را برعهده دارند.
گاز طبیعــی بهعنــوان ســوخت مصرفی ،از یک طــرف وارد این صفحات میشــود و پس از عبــور از الیه
عایق به ســطح کاتالیست میرسد .برای شــروع واکنش احتراق در حضور کاتالیست ،سطح کاتالیست
پیشگرم شده و واکنش احتراق در دمای پایین و بدون تشکیل شعله آغاز میشود.
کاربردهای این محصول:
خشک کردن رنگ عایق روی کابلهای برق
ترمو فرمینگ (ت�ییر شکل با گرما)
خشک کردن رنگ شیشه (دکوراسیون)
پیشگرمایش محصوالت نساجی

۲۸۴

گرم کردن محیطهای صنعتی
خشککردن جوهر چاپ
امکان استفاده در محیطها با گاز قابلاشتعال

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

با توجه به اینکه اصلیترین عامل کنترلکننده ظرفیت پنلهای تشعشعی ،نفوذ اکسیژن به درون
ســاختار متخلخــل الیه کاتالیســتی اســت ،بــا ت�ییر انــدازه ذرات کاتالیســتی به محــدوده نانومتری،
نســبت ســطح به حجم ذرات و در نتیجه سطح آزاد کاتالیست جهت قرارگیری در معرض اکسیژن و
انجام احتراق افزایش مییابد.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

بهفرآوران نوین آریا سرمد

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،جاده لشگرک ،جاده تلو لواسان ،بزرگراه شهید بابائی

۲۸۵

سوسﭙانسیونناﮐول
مﻌرفﯽ محصول

ناکــول سوسپانســیون پایــداری از نانــوذرات آمورف اکســید فلزی در فــاز مایع اســت .مورفولوژی این
ذرات ،کروی یا شــبه کروی بوده و وابســته به روش و شــرایط تولید ،ذرات تشکیلشده دارای توزیع
اندازه وسیع و یا باریک هستند.
ناکول در صنایع نفت و گاز بهعنوان یک افزایه برای سیاالت حفاری استفاده میشود.

مﺸﺨصات فنﯽ

سوسپانســیون ناکول با ســاختار کریســتالی آمورف و بی شــکل تولید شــده و متوســط اندازه ذرات آن
کمتر از  20نانومتر است.

۲۸۶

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان خوزستان ،شهر اهواز

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

Info@petropng.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پترو پژوهان نانوگستر

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

اســتان خوزســتان ،اهــواز ،خیابــان آزادگان ( 24متری) ،نبش خیابان شــهید
آهنگری

ن�انیسایتاینترنتی

www.petropng.com

۲۸۷

فیﻠﺘر ﻫوای نیروﮔاﻫﯽ
مﻌرفﯽ محصول

بــرای محاف�ــت از آســیب به قطعــات تجهیــزات نیروگاهی توســط ذرات گردوغبــار و آلودگی و دیگر
ذرات مضــر در هــوا ،فیلتر هوا بهکار میرود .نانوالیاف با ضخامت کمتر و ســطح ویژه بیشــتر از الیاف
معمولی دارای کاربردهای زیادی در فیلتراسیون هستند و الکتروریسی یکی از فرآیندهای موردتوجه
و م��ر در تولید نانوالیاف پیوسته از پلیمرهای مصنوعی و طبیعی است که برای برای بهبود عملکرد
و راندمان فیلتر از آن استفاده میشود .این تکنولوژی در عین حال که باع� افزایش راندمان جذب
گردوغبار میشود افت فشار زیادی ایجاد نمیکند.
مﺸﺨصات فنﯽ

الیاف الکتروریسی شده دارای قطر کمتر از  100نانومتر بوده و سطح کاغذ فیلتر را بهصورت یکنواخت
پوشش میدهند .جنس این نانوالیاف بهطور معمول از پلیآمید است.

۲۸۸

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان گیالن ،رشت

گواهینامه نانومقیاس
تاییدیه  DMTAبراساس
استاندارد EN 779

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

m.boushehri@mabnanirou.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

گاز پــارس جنوبــی ،گاز تالــش ،گاز گلســتان،
شرکت گاز مازندران و ...

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

ماشینسازی اندیشه شمال

سال ت�سی�

1364

ن�انیشرکت

رشت ،کیلومتر  5جاده تهران ،جنب پم� بنزین دولتآباد ،خیابان صنایع

ن�انیسایتاینترنتی

www.andisheshomal.com

۲۸۹

ﮐاتالیست سولﻔور زدایﯽ حاوی نانوذرات
مﻌرفﯽ محصول

ترکیبات گوگرددار به دلیل آسیب زدن به سالمتی انسان ،منابع آب ،کاتالیستها و سایر ادوات ،جزء
اصلی آلودگیهای هوا و فرآیندهای شیمیایی بهشمار میروند .حذف کردن ترکیبات گوگرددار یکی
از فرآیندهــای مهم در کاربرد ســوختهای فســیلی اســت .جاذبهای غیرآلی مختلفــی برای از بین
بردن  H2Sدر اینگونه کاربردها بهکار میروند .در این میان ،جاذب ســولفورزدای اکســیدروی یکی
از مهمترین جاذب ها برای حذف  H2Sدر دماهای متوسط است .این برتری به این دلیل است که
ترمودینامیک واکنش  ZnO-H2Sاز جاذبهای ســولفورزدای دیگر مطلوبتر بوده و از قابلیت جذب
گوگرد باالتری برخوردار هستند .استفاده از تکنولوژی نانو بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد موجب
بهبود کارایی و خواص در این دست محصوالت شده است.
مﺸﺨصات فنﯽ

ذرات بــا ابعاد نانومتری و جاذبهای نانوســاختار به دلیل داشــتن نســبت ســطح بــه حجم باال نرخ
سولفورزدایی را افزایش میدهند.

۲۹۰

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان البرز ،شهرستان کر�

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@kharazmi-rt.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

گسترش فناوری خوارزمی

سال ت�سی�

1392

ن�انیشرکت

تهران ،شیخ بهایی شمالی ،باالتر از میدان ونک ،روبهروی امداد خودرو

ن�انیسایتاینترنتی

www.kharazmi-rt.com

۲۹۱

ﻫیت سینﮏ آلومینیومﯽ با ﭘوﺷﺶ
آلومینای نانومﺘﺨﻠﺨﻞ
مﻌرفﯽ محصول

هیت ســینک یک مبدل حرارتی غیرفعال اســت که گرمای تولیدشده توسط یک وسیله الکترونیکی
یــا مکانیکی را به محیط ســیال (اغلب هوا و یا خنککننــده مایع) منتقل میکند و درنتیجه این امر
دمــای آن وســیله در ســطوح بهینه خــود تعدیل میشــود .در رایانهها ،هیت ســینکها برای خنک
کــردن واحدهــای پــردازش مرکزی یــا پردازندههــای گرافیکــی اســتفاده میشــوند .آندایزکردن یک
فرآینــد الکتروشــیمیایی بــرای تبدیــل ســطوح فلزی به ســطوحی بادوام ،مقــاوم در برابــر خوردگی و
اکسیداســیون آندی اســت .در بین فلــزات ،آلومینیوم بــرای آندایزکردن ایدهآل اســت؛ اگرچه فلزات
غیرآهنــی دیگــر از قبیــل منیزیم و تیتانیــوم نیز میتوانند آندایز شــوند .آندایزینگ بــا غوطهور کردن
آلومینیــوم درون حمــام الکترولیــت اســیدی و عبــور دادن یــک جریــان الکتریکــی از حمــام انجــام
میشود .یک کاتد درون تانک آندایزینگ نصب میشود ،آلومینیوم بهعنوان یک آند عمل کرده آن
چنانکه یونهای اکسیژن از الکترولیت آزادشده تا با اتمهای آلومینیوم در سطح بخش آندایز شده

۲۹۲

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ترکیب شــوند .در محصول مدن�ر ،الیه نانومتخلخل آلومینا روی ســطح هیت سینک آلومینیومی با روش آندایزینگ
پوشانده میشود که این منجر به افزایش مقاومت در برابر خوردگی و انتقال حرارت آن میشود.
قطعات هیت سینک بهطورکلی در خنککننده ریزپردازنده ها ،الم�های دیودی ،لحیمکاری و غیره به کار میروند.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول بهعنــوان یــک هیــت ســینک آلومینیومــی پوشــانده شــده بــا پوشــش آلومینــای
نانومتخلخل شناخته میشود که حاوی حفرههایی با قطر کمتر از  10نانومتر است .این محصول در
مقایســه با قطعه بدون پوشــش نانوساختار بهبود قابلتوجهی در مقاومت در برابر خوردگی و انتقال
حرارت از خود نشان میدهد.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان یزد

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

Hodanasirizade@yahoo.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانو آبکار ایساتیس

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

یزد ،بلوار دانشجو ،خیابان تعاون ،پارک علم و فناوری یزد ،واحد 187

ن�انیسایتاینترنتی

www.inp-coating.com

۲۹۳

سیال خنﮏﮐننده نیروﮔاﻫﯽ

(سیال افﺰایﺶدﻫنده انﺘقال حرارت ریﺒویﻠرواحد تﺜﺒیت
میﻌانات حاوی نانوذرات)
مﻌرفﯽ محصول

امــروزه بــا توجــه به نیاز به کاهش ابعاد سیســتمهای انتقال حرارت در وســایل نقلیــه از یک طرف و
همچنیــن نیــاز به افزایش نــرخ انتقال حرارت از طرف دیگر ،سیســتمهای انتقال حرارت با راندمان
بــاال موردتوجــه ویژهای قرار دارند .ضریب هدایت حرارتی پایین ســیاالت رایــ� انتقال حرارت مانند
آب در مقایسه با فلزات ،مانع اصلی در کوچکسازی مبدلهای حرارتی است .برای رسیدن به این
هــدف ،دو رویکــرد افزایش ســطح مو�ر مبدلهــا و همچنین افزایــش ضریب هدایت حرارتی ســیال
درن�ر گرفته شدهاند .نانوسیالها از پراکنده شدن ذرات نانویی در یک سیال پایه بهوجود میآیند.
بهواســطه ایــن ذرات ،ضریــب انتقال حرارت ســیال پایه به میــزان قابل توجهی افزایــش یافته و در
مصــرف انــرژی صرفهجویی به عمل خواهد آمد .تحقیقات نشــان میدهد که میزان افزایش انتقال
نانوســیالها ،بــه پارامترهــای متفاوتی از قبیــل درصد افزودن نانــوذرات ،جنس آنهــا ،ابعاد ذرات
نانویی و ...بستگی دارد.

۲۹۴

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

��ر��د:
گرمایش و مبدلهای خنک کننده
ژنراتور دیزل
نیروگاه ژنراتور

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ماشینآالت کشاورزی
سیستمهای سرمایش و چیلرهای
موتورهای دیزل (کامیون و اتوبوس)
انواع اتومبیل

افزودنــی خنککننــده آب رادیاتــور (کوالنــت  )DZدیگــر محصــول تولیــدی شــرکت تامیــن نانوســاختار آویــژه اســت.
نانوخنککننده  ،DZکلوئیدی است که حاوی نانوذرات فلزی است ،هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی از ویژگیهای
نانوکلوئیدهای فلزی بوده که بهطورگسترده در صنعت مورداستفاده قرار میگیرند.
محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.nanosavco.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

نیــروگاه کنگان ،نیــروگاه کهنوج ،شــرکتهای راه ترابری،
ســکوی نفــت الوان ،شــرکت رجــا جهــت قطارها ،نیــروگاه
طرشت ،پاالیشگاه مجتمع گازی پارس جنوبی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

تامین نانوساختار آویژه

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،ستارخان ،خیابان حبیباله ،نبش سروش یکم ،پالک 195

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanosavco.ir

۲۹۵

فیﻠﺘرﻫای ﺻنﻌﺘﯽ
مﻌرفﯽ محصول

فیلتــر صنعتــی که به نام بگ فیلتر نیز شــناخته میشــود ،یک وســیله کنترلکننــده آلودگی هوا برای
جمــعآوری ذرات گردوغبــار از فرآیندهای صنعتی اســت .کارخانجات صنعتــی از این محصول برای
کنتــرل نشــر آلودگــی هــوا اســتفاده میکنند .در ســاخت ایــن کیســهها میتــوان از نانوالیــاف پلیمری
اســتفاده کــرد .ایــن نانوالیــاف دارای نســبت ســطح بــه حجــم بــاال و حجــم باالیــی از تخلخلهای
میکرومتری هستند و باع� بهبود فیلتراسیون میشوند.
مﺸﺨصات فنﯽ

نانوالیــاف بــه دلیــل نســبت ســطح بــه حجــم بــاال و تخلخــل زیــاد بازدهــی فیلتراســیون را افزایــش
میدهنــد .طبــق اســتاندارد ملی ایران ،افزودن نانوالیــاف به فیلتر بازدهی جــذب گردوغبار را بهبود
بخشیده است.

۲۹۶

انرژی ،نﻔت و ﺻنایﻊ وابسﺘه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان سمنان ،شهرک صنعتی
ایوانکی
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@nanokhavar.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

صنعت ســیمان ،صنعت فوالد ،صنعت نفت و
پتروشیمی ،صنعت غذایی و رنگ و رزین و ...

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوفناوران خاور

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان انقالب ،نرسیده به چهارراه ولیعصر ،خیابان باالور ،پالک 7

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanokhavar.com

۲۹۷

محصوالت

حوزه نانـومواد
ﭘﻮدر ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﻠﯿﺲ

ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ

ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﮑﺎ

ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﺲ رﺳﻮﺑﯽ ﮔﺮﯾﺪ A5

اﯾﺮوژل ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ

ﻧﺎﻧﻮﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﻘﺮه 4000 ppm -

ﭘﻮدر ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻮﻫﻤﯿﺖ

زﺋﻮﻟﯿﺖ 4A

ﭘﻮدر آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﻓﺎز ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺎﻣﺎ

ﭘﻮدر ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه – 4000 ppm

ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﺪ زﯾﺴﺖﺗﺨﺮﯾﺐﭘﺬﯾﺮ

ﻧﺎﻧﻮﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﻘﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل

ﻧﺎﻧﻮاﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻟﯿﭙﻮزوﻣﺎل ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪﯾﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ

ﭘودرنانوساخﺘارسیﻠیﺲ
مﻌرفﯽ محصول

توســعه فنــاوری نانو منجر به تولید پودر ســیلیکای نانومتری ،شــده اســت که بهعنــوان پرکننده در
طراحی کامپوزیتها بهطور وسیعی مورداستفاده قرار میگیرد.
مﺸﺨصات فنﯽ

کاربرد:
ساختوســاز در بخش ساختمانســازی :یکی از خواص نانوذرات ســیلیکا ،تقویت مکانیکی مواد بر
پایه سیمان است.
کامپوزیتهــای پلیمــری :کاربــرد نانــوذرات ســیلیکا در تهیــه نانــو کامپوزیتهــای پلیمــری یکــی از
کاربردهای برجســته آنها اســت .این مواد بهعنوان یک پرکننده یا تقویتکننده در مواد کامپوزیتی
پیشرفته با بهبود خواص گرمایی ،مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی آنها عمل میکنند.
کاربردهــای دیگــر :بــه دلیــل ســطح ویــژه بــاال و ســاختار متخلخــل ســازمانیافته آنهــا ،ســیلیکای
مزومتخلخــل یــک مــاده جالــب بهعنــوان فازهــای �ابــت بــرای کروماتوگرافــی مایــع با عملکــرد باال
) )HPLCبه شــمار میرود .در زمینه بیوحسگرها ،نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل به دلیل خلوص

۳۰۰

نانـومواد

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

باال باع� بهبود حساسیت و زمان پاسخ حسگرها میشوند.
مزیت اصلی نانوسیلیکا سطح ویژه باالی آن در مقایسه با میکرو سیلیکا است که این امر باع� برهمکنشهای بیشتر
در محیط مورداستفاده میشود.
این محصول بهعنوان پودر نانوساختار سیلیکا با ساختار آمورف شناخته میشود و خلوص آن  93/43درصد است.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان یزد ،شهرستان مهریز

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.isatissilica.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

صنایع نانوسیلیس ایساتیس

سال ت�سی�

1392

ن�انیشرکت

یزد ،میدان شهدای محراب ،بازارچه  15خرداد ،شیمی پخش یزد

ن�انیسایتاینترنتی

www.isatissilica.com

۳۰۱

ﮐﻠوئید سیﻠیﮑا
مﻌرفﯽ محصول

نوعا کروی سیلیکا
کلوئید ســیلیکا (ســیلیکا سل) سوسپانسیونی از ذرات آمورف ،ریز ،غیرمتخلخل و ً
در یــک فــاز مایــع اســت .کلوئیــد ســیلیکا چگالتــر از آب بوده و پایدار اســت تــا به ذرات اجــازه بدهد
بهصــورت معلــق در محلــول باقی بمانند .انواع مختلفی از ســیلیکای کلوئیدی وجــود دارد؛ اما تمام
آنهــا از ذرات ســیلیکا در محــدوده اندازه  3تا  150نانومتر تشــکیل شــدهاند .مورفولوژی این ذرات،
کروی یا شبه کروی بوده و میتوانند بهصورت ذرات مجزا و یا به میزان محدودی بهصورت کلوخه
ظاهر شوند .وابسته به روش و شرایط تولید ،ذرات تشکیلشده دارای توزیع اندازه وسیع و یا باریک
هستند.
کلوئید سیلیکا  15درصد
کلوئید سیلیکا  25درصد وزنی
مﺸﺨصات فنﯽ

مزیــت اصلــی نانوســیلیکا ،مســاحت ســطح ویژه بــاالی آن نســبت به میکروســیلیکا بــوده که باع�
برهمکنشهای بیشــتر آن در محیطهای مورداســتفاده میشود .ذرات سیلیکا در ابعاد نانومتری با
سهولت بیشتری پایدار شده و سیلیکای کلوئیدی پایدارتری تشکیل میدهند.

۳۰۲

نانـومواد

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان یزد ،شهرستان مهریز

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

021-29904031
021-29904017
021-22403160

Info@jam-plasmatech.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشگاه بینالملل قزوین
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شاهرود

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

صنایع نانوسیلیس ایساتیس

سال ت�سی�

1392

ن�انیشرکت

یزد ،انتهای بلوار دانشجو ،بعد از میدان شهدای محراب ،بازارچه  15خرداد،
شیمی پخش یزد

ن�انیسایتاینترنتی

www.isatissilica.com

۳۰۳

ﮐﻠوئیدنانوسیﻠیﮑا
مﻌرفﯽ محصول

کلوئید ســیلیکا (ســیلیکا سل) سوسپانسیونی از ذرات آمورف ،ریز ،غیرمتخلخل و نوعا کروی سیلیکا
در یک فاز مایع است .انواع مختلفی از سیلیکای کلوئیدی وجود دارد؛ اما تمام آنها از ذرات سیلیکا
در محــدوده انــدازه  3تــا  150نانومتــر تشکیلشــدهاند .این محصــول خواص گوناگونــی را در صنایع
مختلف به ترکیبات کامپوزیتی میبخشد.
مﺸﺨصات فنﯽ

ســیلیکا ســل بهعنوان یک پیش ماده پرکاربرد در بســیاری از کاربردهای صنعتی مورداســتفاده قرار
میگیرد.
ساختوساز:
برای افزایش دوام و استحکام بتن ،بهبود عملکرد سیمان و تقویت زمین
ریختهگری:
بهمن�ور افزایش دقت ،استحکام ،ایمنی و اطمینان در صنعت ریختهگری از قبیل ریختگی دقیق
و مواد نسوز

۳۰۴

نانـومواد

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

صیقلکاری:
ایجاد سطوح صاف و تقریبا بیعیب بر روی نیمهرساناهای سیلیکونی ،ویفرهای یاقوت کبود و لنزهای اپتیکی
الیهنشانی:
کاربردهــای ســیلیکا ســل در صنعــت پوشــشدهی شــامل روکــش کردن چــوب ،پوشــشهای مقــاوم در برابر ســایش،
پوشــشهای عایق و غیرآلی ،پوشــشهای غیر چسبناک ،صنعت کاغذ ،جوهرافشان و عکاسی ،رنگدانه و پرکننده،
فیلمهای پالســتیکی ،پوشــشهای محاف� و تزیینی اســت که منجر به بهبود ســختی و دوام ،بهبود خواص ضدلک
پوششها و ...میشود.
سایر کاربردها:
عــالوه بــر کاربردهــای ذکرشــده ســیلیکا ســل میتوانــد در صنعــت چسبســازی ،تصفیــه آشــامیدنیها ،کاتالیســتها،
باتریهای ژلهای و  ،AGMنساجی ،مواد تمیزکننده و تصفیه آب به کار رود.
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

http://yon.ir/0uGGT

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی بازرگانی پدیده شمس ایرانیان

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت

تهران ،حسنآباد خالصه ،مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

۳۰۵

نانوسیﻠیﺲ رسوبﯽ ﮔرید A5
مﻌرفﯽ محصول

نانوذرات سیلیکا شامل مجموعهای از ذرات کوچک دیاکسید سیلیس است که از طریق پیوندهای
کوواالنســی و هیدروژنــی بــه هــم متصــل شــده و ذرات بزرگتــری را تشــکیل میدهــد .مزیــت اصلــی
نانوســیلیکا در مقایســه با میکروسیلیکا ،مساحت سطح باالی آن بوده که باع� میشود در بسترهای
مورداستفاده برهمکنش بیشتری از خود نشان دهد.
مﺸﺨصات فنﯽ

براســاس خصوصیــات ویژه محصــول ،این ماده در صنایع مختلفی مورداســتفاده اســت که از جمله
مهمترین آنها میتوان به صنعت رنگ و پوشش ،صنعت الستیک و صنایع بتن اشاره کرد.
عــالوه بــر موارد ذکرشــده نانوســیلیکا میتوانــد در تولیــد کاتالیســتها ،نانوکامپوزیتهــای پلیمری،
ســرامیکی و فلزی ،مواد عایق الکتریکی ،بیوسنســورها ،ســرامیکهای دندانی ،ســایندههای ویژه
و ...مورداستفاده قرار گیرد.

۳۰۶

نانـومواد

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک صنعتی
کوهپایه
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

ارتباط با بخش فروش از طریق لینک زیر؛

http://yon.ir/MYBNW

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مجتمع فناوریهای نوین فدک سپاهان

سال ت�سی�

1383

ن�انیشرکت

اصفهان ،خیابان بزرگمهر ،چهارراه نورباران ،کوچه  ،20پالک 4

ن�انیسایتاینترنتی

www.fadakgroup.ir

۳۰۷

ایروژل سیﻠیﮑا
مﻌرفﯽ محصول

ایــروژل بــا نام تجــاری ایرولیت ( ،)AERULATEیک نوع ســیلیکاژل بیشــکل ســنتزی اســت (کامال
متفــاوت بــا ســیلیکای بلوری) که کمتریــن چگالی را در میان مــواد جامد دارد و چگالیاش تنها ســه
برابر هوا است .به دلیل خواص مختلف در صنایع گوناگون کاربرد دارد.

ﮐاربرد

افزودنی در ساخت بالنکتهای عایق سرد و گرم
افزودنی در ساخت رنگهای صنعتی عایق اپوکسی و آکریلیک
پرکننده در شیشههای عایق حرارتی و عایق صدا مورداستفاده در سقف سالنها و استخرها
پرکننده محف�ه شیشههای دوجداره
ساخت الیه عایق در لباسهای ورزشهای زمستانی
استفاده بهعنوان مواد آبگریز

۳۰۸

نانـومواد

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اســتان اصفهان ،شهرک علمی
تحقیقاتیاصفهان
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.vaspart.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

واکنش صنعت پارت

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتــی ،شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان،
ساختمان شیخ بهایی ،شماره 268

ن�انیسایتاینترنتی

www.vaspart.com

۳۰۹

نانوﮐﻠوئید نقره 4000 ppm -
مﻌرفﯽ محصول

کلوئیــد نقــره حاوی یونها و ذرات بــاردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع اســت .هنگامیکه
ذرات ،بار الکترواستاتیک هم نام داشته باشند ،یکدیگر را دفع کرده و باع� تشکیل سوسپانسیون
یکنواختی از ذرات در سرتاســر محیط میشــود .این کلوئید حاوی خواص مختلفی اســت که یکی از
آنها خاصیت آنتیباکتریال این ماده است.
ﮐاربرد

نانــوذرات نقــره بهواســطه خــواص مطلــوب اپتیکــی ،رســانایی و ضدباکتریایــی در صنایــع مختلف
مورداستفاده قرار میگیرند.
کاربردهــای تشــخیصی :نانــوذرات نقــره در حســگرهای زیســتی و ابزارهــای تشــخیصی بهعنوان
برچسب بیولوژیکی بهمن�ور تشخیصهای کمی استفاده میشوند.
کاربردهــای ضدباکتریایــی :ایــن نانــوذرات بــه دلیــل خــواص ضدباکتریایــی در صنعت پوشــاک و
کفش ،رنگ ،پانسمان زخم ،لوازم خانه ،لوازم آرایشی و پالستیک مورداستفاده قرار میگیرند.
کاربردهــای رســانش :نانــوذرات نقــره در جوهرهــای رســانا و بــرای افزایــش رســانایی الکتریکی و

۳۱۰

نانـومواد

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

گرمایی ترکیبات شیمیایی بهکار میروند.
کاربردهای اپتیکی :این محصول پرکاربرد در طیفسنجی نوری پیشرفته شامل فلورسانس فلزی پیشرفته ()MEF
و پراش سطحی رامان پیشرفته ( )SERSنیز استفاده میشود.
نانوذرات نقره در حالت کلوئیدی به دلیل توزیع یکنواخت و عدم به هم چسبیدن ذرات میتوانند بهطور م��رتری در
کاربردهای ذکرشده مورداستفاده قرار گیرند.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.baranchemistry.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

باران شیمی پاسارگاد

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان دولت ،نبش محسنیان ،پالک  ،126واحد 15

ن�انیسایتاینترنتی

www.baranchemistry.com

۳۱۱

ﭘودرنانوذرات بوﻫمیت
مﻌرفﯽ محصول

بوهمیت با فرمول شــیمیایی  AlOOHاز مجموعه کانیهای نامحلول در اســید اســت .از ن�ر شــکل
بلوری اورتورمبیک ،نیمهشــفاف و دارای ترکیب  85درصد  Al2O3و  15درصد  H2Oاســت .بوهمیت
یکــی از مــواد معدنی اســت که دارای کاربردهای زیادی در حوزههای ســرامیک ،نفت ،پتروشــیمی و
پزشــکی اســت که م�ال بهعنوان کاتالیســت و پایه کاتالیســت ،غشا ،نسوزها و ســایندهها ،جاذبها،
بهعنوان مکمل واکســن از آن اســتفاده شده اســت .یکی از مهمترین کاربردهای بوهمیت بهعنوان
پیشماده در سنتز انواع فازهای آلومینا (گاما ،آلفا ،اتا و تتا) است .این کانی در ایران ساالنه  300تن
در پاالیشگاهها استفاده میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

براســاس نتایــ� آزمونهای  BETو  BJHارائه شــده برای پــودر بوهمیت ،میانگین انــدازه حفرات به
ترتیب  28/13و  53/3نانومتر و مساحت سطح ویژه آن به ترتیب  180و  215مترمربع بر گرم گزارش
شده است .در این آزمون ،جذب معموال از طریق ایزوترمهایی بیان میشود که معادل میزان جذب
شونده روی سطح جاذب است که تابعی از میزان ماده جذبشونده در شرایط دمای �ابت است.

۳۱۲

نانـومواد

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اســتان آذربایجان شــرقی،
آذرشهر
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

دفتر فروش :آذربایجان شرقی ،آذرشهر ،کیلومتر  8جاده آذر شهر ،عجب شیر ،مرکز تحقیقات کاربرد
مواد معدنی غرب کشور04124226607 .

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مرکز تحقیقات کاربرد
مواد معدنی غرب کشور)

سال ت�سی�

1390

ن�انیشرکت

آذربایجــان شــرقی ،آذرشــهر ،کیلومتــر  8جــاده آذر شــهر ،عجــب شــیر ،مرکــز
تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور

ن�انیسایتاینترنتی

www.apnp.gov.ir

۳۱۳

ﭘودر آلومینا نانوساخﺘار با فاز ﻏالب ﮔاما
مﻌرفﯽ محصول

ایــن محصــول اکســید آلومینیــوم متخلخــل با فــاز غالب گاما اســت که بــا روش هیدروکسیژلســازی
تولید شــده و بهطور گســترده بهعنوان پایه کاتالیست استفاده میشــود .نانوآلومینای فاز گاما دارای
ساختار کریستالی فشرده ،استحکام مکانیکی باال و پایداری حرارتی و شیمیایی باال است .این ماده
کاربردهــای مختلفــی در الکترونیــک ،اپتوالکترونیــک ،صنایــع نســوز و صنایع نفت و پتروشــیمی به
عنوان کاتالیست و پایه کاتالیست دارد.

مﺸﺨصات فنﯽ

سطح مخصوص بسیار باالی نانوذرات در فاز گاما باع� فعالیت کاتالیستی مناسب میشود.

۳۱۴

نانـومواد

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اصفهان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانوپارس اسپادانا

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

شهر ابریشم ،خیابان کشاورز ،شهرک فناوران ابریشم ،پالک 32

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanops.ir

۳۱۵

ﭘودرﻫیدروﮐسﯽ آﭘاتیتﮐربناته نانوساخﺘار
مﻌرفﯽ محصول

هیدروکســی آپاتیت به دلیل داشــتن سازگاری زیستی ،زیست فعالی و قابلیت اطمینان برای کاربری
در بدن ،به طور گســترده برای کاربردهای پزشــکی مانند درمان نواقص و بازســازی بافت استخوان
اســتفاده میشــود .آپاتیت بیولوژیکی بهعنــوان مهمترین بخش معدنی بافت دندان و اســتخوان،
دارای ســاختار نانومتری اســت و به ن�ر میرسد استفاده از هیدروکســی آپاتیت نانوساختار با ترکیب
فــازی مشــابه با آپاتیت بیولوژیکــی میتواند قابلیت اطمینان از کاربــرد آن را افزایش دهد .محصول
تولید شــده ،پودر هیدروکســی آپاتیت کربناته شــده نانوساختار اســت که قابلیت ایجاد سطح تماس
باال را فراهم خواهد کرد.
مﺸﺨصات فنﯽ

روی ســطح پــودر صفحاتــی با ضخامت کوچکتر از  30نانومتر از هیدروکســی آپاتیت تشــکیل شــده
اســت که این ســطح نانوســاختار امکان تماس باالی بافتهای اســتخوانی با ســطح پودر را فراهم
میکند.

۳۱۶

نانـومواد

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان یزد ،شهرستان تفت

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@presearch.ir

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پردیس پژوهش فناوران یزد

سال ت�سی�

1390

ن�انیشرکت

یــزد ،بلــوار شــهید صدوقی ،قبل از تــاالر هنر ،مجتمــع پژوهش و فنــاوری امام
حسن مجتبی(ع) ،مرکز رشد زیست فناوری پزشکی

ن�انیسایتاینترنتی

www.presearch.ir

۳۱۷

ﮐﻠوئید نانوذرات نقره – 4000 ppm
مﻌرفﯽ محصول

کلوئیــد نقــره حاوی یونها و ذرات باردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع اســت .اگرچه وجود
یونهــای نقــره در ایــن دســته از محصــوالت دارای اهمیــت اســت اما یــک محلــول  100درصدی از
یونهــای نقــره ،کلوئیــد نقره به شــمار نمــیرود .گاهی اوقــات از کلوئید نقــره بهعنوان نانــو نقره نیز
یاد میشــود که شــامل ذراتی در محدوده بین  1تا  100نانومتر هســتند .نقره کلوئیدی بهعنوان یک
عامل قوی ضدعفونت عمل میکند .نانوذرات نقره بهواســطه خواص مطلوب اپتیکی ،رســانایی و
ضدباکتریایی در صنایع مختلف مورداستفاده قرار میگیرند.
مﺸﺨصات فنﯽ

کلوئیــد نانــوذرات نقــره دارای اندازه ذرات زیــر  100نانومتر بوده که متوســط انــدازه ذرات  50نانومتر
اســت .فازهای موجود در کلوئید نقره ،نقره فلزی و همچنین نیترات ســدیم و ســدیم آزید بهعنوان
محصوالت جانبی حاصل از واکنش هستند.

۳۱۸

نانـومواد

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان همدان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

r_azadbakht@yahoo.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نانو ماد مهارت شیمی

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

همدان ،سی متری شکریه ،خیابان توحید ،کوچه قیام ،پالک  ،23واحد 1

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanomad.co

۳۱۹

ﮐامﭙاند زیستتﺨریبﭘﺬیر
مﻌرفﯽ محصول

بــه دلیــل محدودیــت منابع نفتــی ،افزایــش اســتفاده از پلیمرهــای زیســتتخریبناپذیر مشــکالت
جدی برای محیطزیســت ایجاد کردهاند .بنابراین مواد پلیمری تخریبپذیر یا زیســتتخریبپذیر
امروزه توجه بســیاری را به خود جلب کردهاند .پلیمرهای طبیعی و ســنتزی که از ن�ر هیدرولیتیکی
و آنزیماتیکی شــامل زنجیرههای ناپایدار باشــند ،زیســتتخریبپذیر هســتند .به دلیل هزینه باالی
تولیــد پلیمرهــای ســنتزی ،تمرکــز بــر روی پلیمرهــای طبیعــی معطوف شــده اســت که بهطــور ذاتی
زیســتتخریبپذیر بــوده و میتوانند گزینهای مناســب بــرای ت�مین انواع نیازهای پلیمری باشــند.
در میان پلیمرهای طبیعی نشاســته موردتوجه اســت .این ماده از مونواکســیدکربن و آب طی فرآیند
فتوســنتز در گیاهان بازتولید میشــود و به دلیل زیســتتخریبپذیری کامل ،هزینه پایین و قابلیت
تجدیدپذیــری ،بهعنــوان یــک گزینه عالی برای توســعه مواد پایــدار درن�ر گرفته میشــود .افزودن
نشاســته بــه پلیمرهای ســنتزی میتواند موجــب ایجاد خــواص زیســتتخریبپذیری در محصول
نهایی شود؛ اما خواص مکانیکی آن را تحت تا�یر منفی قرار میدهد.

۳۲۰

نانـومواد

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

افزودن نانومواد به کامپاندهای پلیمری موجب بهبود خواص مکانیکی و شیمیایی آنها میشود،
جــذب رطــوت محصــول کاهــش مییابــد و میــزان رهایــش گاز کربندیاکســید افزایــش مییابد که
نشاندهنده بهبود خاصیت زیستتخریبپذیری محصول است.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پارسا پلیمر شریف

سال ت�سی�

1386

ن�انیشرکت

بین کیلومتر  17و  18جاده قدیم کر� ،پل کفش ملی به سمت شهریار ،خیابان
توانبخشی ،خیابان سالمندان قدس ،کوچه سامان ،پالک 4

ن�انیسایتاینترنتی

www.parsapolymer.com

۳۲۱

نانوﮐﻠوئید نقره ﺟهت تولید منسوﺟات
ﭘﻠﯽاسﺘرآنﺘﯽباﮐﺘریال
مﻌرفﯽ محصول

کلوئید نقره حاوی یونها و ذرات باردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع است .هنگامیکه ذرات،
بار الکترواستاتیک هم نام داشته باشند ،یکدیگر را دفع کرده و باع� تشکیل سوسپانسیون یکنواختی
از ذرات در سراسر محیط میشود .اگرچه وجود یونهای نقره در این دسته از محصوالت دارای اهمیت
اســت امــا یــک محلــول  100درصــدی از یونهای نقــره ،کلوئید نقــره به شــمار نمــیرود .نامگذاریهای
متعددی برای توصیف کلوئید نقره انجامشــده اســت که یکی از آنها »ســل نقره« است .گاهی اوقات از
کلوئید نقره بهعنوان نانو نقره نیز یاد میشود که شامل ذراتی در محدوده بین  1تا  100نانومتر هستند.
مﺸﺨصات فنﯽ

متوســط انــدازه واقعــی ذرات کــروی شــکل این محصــول کمتــر  30نانومتر اســت .درحالیکــه اندازه
هیدرودینامیک ذرات بهدســتآمده از روش  17 ،DLSنانومتر با شــاخص پراکندگی  0٫6383است.
ســدیم نیتــرات ( )NaNO3بهعنــوان محصــول جانبــی واکنــش تولیــد کلوئیــد بهصــورت محلــول در
محصــول نهایی مشــاهده میشــود .این محصول بــا مکانیزم الکترواســتریک پایدار شــده و غل�ت
نقره در آن  1010 ppmاست.

۳۲۲

نانـومواد

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

ݢ ݢاســتان تهــران ،شـ ـهـرک
صــنعتی عباسآباد
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
www.mehrabexir.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

صنایع شیمیایی مهراب اکسیر

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

تهران ،شهرک صنعتی عباسآباد ،بلوار ابنسینا ،خیابان سوم ،خیابان نارون،
پالک 671

ن�انیسایتاینترنتی

www.mehrabexir.com

۳۲۳

محصوالت

حوزه نانوﭘوﺷﺶ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷﺶﻫﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی  SUPER HARDﺑﻪ روش PVD
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ روش ﻗﻮس ﮐﺎﺗﺪی ﻣﺪل ۲۳۰۰
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ روش ﻗﻮس ﮐﺎﺗﺪی ﻣﺪل ۱۶۰۰
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ روش اﺳﭙﺎﺗﺮﯾﻨﮓ ﻣﺪل ۱۶۰۰
ﭘﻮﺷــﺶﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻻﯾﻪ و ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻓﻮق ﺳــﺨﺖ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳــﺎﯾﺶ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی
ﺳﻄﻮح اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮش و ﺗﺮاش
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻻﯾﻪ و ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻓﻮق ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺮ

روی ﺳﻄﻮح اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻣﻮاد

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻻﯾﻪ و ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻓﻮق ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ و ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح

ﭘﺮهﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﺮد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻨﯽ

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﺐ اﮐﺴﺘﺮوژن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻔﺎ؛ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﺧﺮاش
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻧﺎﻧﻮﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻧﺎﻧﻮزﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم )(SurBond

مﻌرفﯽ نانوﭘوﺷﺶﻫا
مﻌرفﯽ مرﮐﺰ توسﻌه نانوﭘوﺷﺶ ایران

مرکــز توســعه نانوپوشــش یکــی از زیرمجموعههــای کارگــروه صنعت و بازار ســتاد نانو اســت که باهدف رســوخ فناوری
نانوپوششها در صنایع کشور و همچنین هدایت و حمایت شرکتهای فناور در این حوزه فعالیت مینماید .این مرکز
با گردآوری اســاتید ،متخصصان و کارشناســان ممتاز کشــور در حوزه نانوپوشــشها ،در جهت توانمند نمودن کشــور در
عرصــه این فناوری و کاســتن از میزان وابســتگی تــالش میکند .این مرکز تصمیم دارد در آینــده نزدیک بهعنوان یک
مجموعه برتر حوزه نانوفناوری در آسیا خود را معرفی کند .بخشی از اهداف این مرکز عبارتاند از:
آشنایی صنایع با فناوری نانوپوششها و مزایای بهکارگیری آن
ارائه مشاوره و خدمات به صنایع کشور جهت حل مشکالت با تکیه بر توانمندی فناوری
رسوخ و بهکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع کشور
کمک به توسعه ،بلوغ ،عرضه و بازارسازی فناوری
کمک به افزایش بهرهوری صنایع کشور از طریق بهکارگیری فناوری
صادرات ماشینآالت ،تکنولوژیهای فرآیندی و خدمات به کشورهای خارجی
مﻌرفﯽ فناوری نانوﭘوﺷﺶﻫا

پوشــشدهی فرآیندی مهندســی اســت که در آن با پوشاندن ســطح با مواد مناســب ،امکان افزایش دوام و ماندگاری
قطعه ،ماشــینآالت و تجهیزات فراهم میشــود .با ظهور فناوری نانو ،فرآیند پوشــشدهی قطعات با اســتفاده از این

۳۲۶

نانـوﭘوﺷﺶ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

فناوری توســعه پیدا کرد که افزایش بازده ،عمر و کارایی را به دنبال دارد .نانوپوشــشها دســتهای از روکشها هستند
که در یکی از اجزای خود دارای ابعاد  1تا  100نانومتر میباشــند و همچنین خواص ویژه و منحصربهفردی نســبت به
پوشــشهای متــداول و ســنتی دارنــد .در فناوری نانوپوشــش به دلیل ماهیت نانویی پوشــشها ،خــواص متفاوت و
منحصربهفردی در سطح قطعه ایجاد خواهد شد.
روشهای الیهن�انی
حالت م�اب یا نیمهم�اب
پاشش
حرارتی

جوشکاری

لیزر
پالسما

حالت محلول
سلژل
اسپری/
�وطهوری

الکترو
شیمیایی

حالت �ازی
محلول
شیمیایی

رسوب
فیزیکی
بخار

رسوب
شیمیایی
بخار

دسﺘهبندی انواع ﭘوﺷﺶﻫا و نانوﭘوﺷﺶﻫای مقاوم از لحاظ ساخﺘاری

جزءنانومتری

پوشش
متداول

بدون جزء
نانومتری

نانوساختار
کردن

ساختار سازنده
نانومتری

نانوکامپوزیت
کردن

پراکنده شدن
نانوذرات

نانو الیه کردن

پوشش با
ضخامت
نانومتری

فرآیند
دومرحلهای

یکی از موارد
فوق  +الیه
نیتریده شده

شماتیک

م�ال

خواص

VPS -HVOF

بهبود خواص عملکردی
نسبت به قطعه پایه

 PVDو PACVD

افزایش مقاومت به خوردگی
افزایش پایداری حرارتی
افزایش مقاومت به سایش

آبکاری

آبکاری نانو

 EB-PVDو ESD

آبکاری نانو
Nano-HVOF
 PVDو PACVD
PVD
PACVD

Plasma nitriding

+

 PVDیا PACVD

افزایش سختی سطح
افزایش مقاوم به سایش
افزایش چقرمگی شکست
کاهش ضریب اصطکاک
بهبود مقاومت به سایش
افزایش عملکرد مکانیکی
افزایش چسبندگی پوشش

۳۲۷

نﮕاﻫﯽ ﮔﺬرا برﮐاربردﻫای فناوری نانوﭘوﺷﺶ در ﺻنایﻊ مﺨﺘﻠﻒ

۳۲۸

حوزهصنعتی

معرفی کاربردها و مزایای نانوپوششها

نفت و انرژی

خوردگی و ســایش شــدید در محیطهای عملیاتی صنایع نفت و انرژی ،سطح
قطعات و تجهیزات مربوطه را تخریب می کند .نانوپوششها عالوه بر افزایش
عمــر کاری ایــن قطعــات و تجهیــزات ،مدتزمان وقفه در عملیــات مختلف را
کاهش میدهند.

ساختمان و خانگی

بــه دلیــل تنــوع رنگــی ،خــواص مناســب ،ســهولت در الیهنشــانی روی انــواع
مــواد ،زیبایــی ظاهــری ،عــدم جــذب لکــه و رســوب و صرفــه اقتصــادی بــاال،
نانوپوششها کاربرد زیادی در این صنایع از جمله شیرآالت ،یراقآالت ،کاشی
و سرامیک دارند.

خودرو سازی

نانوپوشــشها در اجزای مکانیکی خودرو و ابزار و قالبها اســتفاده میشــوند.
افزایــش عملکــرد و بازدهــی موتــور ،بهبــود شــکل ظاهــری درونــی و بیرونــی،
کاهش مصرف ســوخت ،زیستســازگاری و صرفه اقتصادی ،از نتای� استفاده
از این فناوری است.

ک�اورزی و ��ایی � /ال� و ابزار

در نگهــداری و تعمیــر تجهیزاتــی ماننــد موتورهــا ،چرخدندههــا و بلبرینــگ
ماشــینآالت و همچنیــن تی�ههــای بــرش کمباینهــا بــا اســتفاده از فنــاوری
نانوپوشش در برابر سایش ،خوردگی و ضربه مقاومت ایجاد میشود.

ساخت و تولید

نگهــداری و تعمیــر ابــزار هــا و قالبهــا در صنایــع مختلــف ،در برابــر ســایش،
خوردگی و ضربه از نکات مهم اســت .فناوری نانوپوشش موجب افزایش عمر
و بهبود کیفیت قالبها ،ابزارها و محصوالت نهایی میشود.

پلیمرو پالستیک

دســتگاههای مختلــف صنایــع پالســتیک و پلیمــر از جملــه ســیلندر و مــاردون
اکســترودر ،قالــب تزریق پالســتیک ،قالبهای دمشــی و تی�ههــای مختلف با
استفاده از نانوپوششها خواص و کیفیت بهتری پیدا می کنند.

نانـوﭘوﺷﺶ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

هواف�ا

بــا ایــن فناوری درصــد اطمینان و طول عمر تجهیــزات و قطعات افزایش پیدا
میکنــد .اعمــال این نوع پوشــشها باع� مقاومــت به دمای بــاال ،خوردگی و
سایش اجزای موتور و سایر تجهیزات این صنعت میشود.

نساجی

قطعات ماشــینهای بافندگی و ریسندگی مانند تسمه ،چرخ ،گیرههای راپیر،
انواع ســوزنها ،رینگها و شــیطانکها ،قطعات ماشینهای رنگرزی چاپ و
تکمیــل ،همگــی بــه علل مختلفی دچار تخریب میشــوند و نیاز به اســتفاده از
نانوپوششها دارند.

پزشکی و دارویی

ابزارهای پزشــکی ،ایمپلنتها ،قطعات صنایع دارویی ،فرآوری و بستهبندی
و بســیاری از قطعــات الکترونیکــی و مکانیکــی دقیــق را بــه من�ــور افزایــش
سختی ،خن�ی بودن شیمیایی ،زیستسازگاری و آنتیباکتریال بودن پوشش
میدهند.

اﻃﻼﻋات تماس مرﮐﺰ توسﻌه نانوﭘوﺷﺶ

ن�انیمرکز

تهران،خیابان ســتارخان ،خیابان شــهید حبیب ا� ،خیابان شــهید متولیان،
پالک 9

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanocoating.ir

ن�انیپستالکترونیکی

info@nanocoating.ir

۳۲۹

دسﺘﮕاه الیهنﺸانﯽ فیﺰیﮑﯽ بﺨاربا فناوری ﻫیﺒریدی
مﻌرفﯽ محصول

دستگاه الیهنشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی به دلیل بهرهگیری از تکنولوژیهای اسپاترینگ
و تبخیر حرارتی با قوس کاتدی میتواند بهعنوان ابزاری مناســب برای ســاخت پوششهای مختلف
مورداســتفاده قرار گیرد .در روش اســپاترینگ ،بیشتر تمرکز بر روی بمباران یونی تارگت است که اساسا
روشی غیر حرارتی قلمداد میشود ،در حالی که در الیهنشانی قوس کاتدی یک قوس الکتریکی وظیفه
گرمایش موضعی تارگت را بر عهده دارد .در فرآیند الیهنشانی قوس کاتدی ولتاژ ایجاد شده توسط منبع
ت�ذیه باع� ایجاد قوس الکتریکی بین آند و کاتد میشود .جریان قوس بر روی سطح بسیار کوچکی
از کاتد متمرکز شده و دانسیتهی جریان بسیار باالیی ایجاد میکند .این دانسیته جریان باال با دانسیته
بــاالی توان همراه شــده و از طریق یک اســتحاله فازی موضعی در ســطح تارگت (کاتــد) باع� یونیزه
شــدن کامل ســطح و ایجاد پالســمای رسوبدهی میشــود .پالسمای ایجاد شــده به سرعت به طرف
زیرالیه (آند) گسترش یافته و بر روی زیرالیه رسوب میکند.
کاربرد:
پوشــشدهی الیههای بســیار ســخت ،الیههای فوق سخت و پوشــشهای نانو کامپوزیت شامل
 AlCrTiN،ZrN،CrN،TiAlN،TiNو  TiAlSiNبر روی ابزارآالت به من�ور افزایش عملکرد و عمر کاری
آنها.

۳۳۰

نانـوﭘوﺷﺶ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

مﺸﺨصات فنﯽ

مکانیزمتبخیر
والیهن�انی

الیه نشانی قوس کاتدی
(قابلیت استفاده از الیهنشانی هیبریدی
همراه با اسپاترینگ م�ناطیسی و تبخیر
یونی)

تعداد
کاتدهای دوار

 8کاتد
(در حالت قوس کاتدی ،میتواند با
مگنترون اسپاترینگ  DCجایگزین شود)

��مهتبخیر
حرارتی

یک چشمه تبخیری حرارتی خطی به
همراه  16بوته تنگستنی

ابعادمحف�ه
)�طر×ارتفاع(

 1000×1200میلیمتر

گواهینامه نانومقیاس

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک علمی
وتحقیقاتیاصفهان

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ولتاژ بایاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی روشی
کارآمــد و م��ــر برای پوشــشدهی طیف وســیعی
از پوشــشهای فــوق ســخت ،پوشــشهای نانو
کامپوزیــت و فیلمهــای نــازک چنــد الیــه ماننــد
 AlCrTiN ،ZrN ،CrN ،TiAlN ،TiNو TiAlSiN
میباشد.

DC

(حالت انتخابی :پالسی)

ابعادناحیه
پالسما
)�طر×ارتفاع(

 900×700میلیمتر

ب��ینهوزن
زیرالیه

 400کیلوگرم

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی سطح سوین پالسما

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت

اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتی،
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
ساختمان فن آفرینی 110 ،1

ن�انیسایتاینترنتی

www.sevinplasma.ir

۳۳۱

تﺠهیﺰات الیهنﺸانﯽ
ﭘوﺷﺶﻫای SUPER HARD
به روش PVD
مﻌرفﯽ محصول

دســتگاه الیهنشــانی روی انــواع قالــب ،ابزار و قطعات صنعتــی به روش  PVDو با فنــاوری هیبریدی
بــا قابلیــت ایجــاد انواع پوشــشها با ســاختارهای مختلف نانویــی مطابق با آخرین اســتانداردهای
بینالمللی
مﺸﺨصات فنﯽ

دارای سیستم تبخیر و اسپاترینگ با قابلیت کارکرد همزمان
با ابعاد محف�ه طراحیشده بر اساس نوع و حجم کاربرد صنعتی
قابلیت ت�ییر  SET UPجهت ایجاد انواع مختلف پوششهای فوق سخت
دارای سیستم  CATHODIC ARCبا کاتدهای مخصوص طراحیشده در شرکت سوین پالسما
قابلیت پوششدهی قطعات سنگین تا  300کیلوگرم

۳۳۲

نانـوﭘوﺷﺶ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک علمی
وتحقیقاتیاصفهان
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

09352425805
09133193283
03133932325

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

در حــال حاضــر بیــش از  3شــرکت در کشــور
چین درخواســت خرید بــرای این محصول را
دادهاند.

PVD.jahdi@gmail.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی سطح سوین پالسما

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

اصفهــان ،شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،14ســوله  4و ،5
کدپستی 8415682895

ن�انیسایتاینترنتی

www.sevinplasma.ir

۳۳۳

ﭘوﺷﺶﻫای نانوالیه و
نانوﮐامﭙوزیت فوق سﺨت و مقاوم به سایﺶ
و فرسایﺶ بر روی سطوح انواع ابﺰارﻫای برش و تراش
مﻌرفﯽ محصول

پوشــشهای نانوالیــه و نانوکامپوزیــت شــامل ترکیبهــای  TiN،TiAlN ،TiCN ،TiSiNجهت اعمال
بــر روی انــواع ابزارهای برشــی از قبیــل انواع مته ،قالویز ،برقو ،فرز انگشــتی و ابزارهای دندهتراشــی
هاب و شی�ر بهمن�ور افزایش طول عمر ابزارها ( 3-5برابر) ،بهبود عملکرد ابزارها و افزایش کیفیت
قطعات تولیدی.

مﺸﺨصات فنﯽ

سختی فوقالعاده باال ( 2500- 5000ویکرز) به همراه تافنس ایدهآل
صافی سطح ایدهآل (رافنس کمتر از  0/2میکرون)
چسبندگی عالی به فوالد
تریبولوژی مناسب (جهت ممانعت از چسبیدن مواد به ابزار)
مقاومت سایشی باال و ضریب اصطکاک مناسب

۳۳۴

نانـوﭘوﺷﺶ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک علمی
وتحقیقاتیاصفهان
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

09352425805
09133193283
03133932325

PVD.jahdi@gmail.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

بیــش از  130شــرکت مصرفکننــده ابــزار در
ایــران از ایــن محصــول اســتفاده میکنند که
میتوان به شــرکتهایی چون تراکتورســازی
تبریز و مگاموتور اشاره کرد

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی سطح سوین پالسما

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،خیابان  ،14سوله  4و 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.sevinplasma.ir

۳۳۵

ﭘوﺷﺶﻫای نانوالیه و نانوﮐامﭙوزیت
فوق سﺨت و مقاوم به سایﺶ ،فرسایﺶ و خوردﮔﯽ
بر روی سطوح انواع ﻗالبﻫای فﻠﺰی ﺷﮑﻞدﻫﯽ مواد
مﻌرفﯽ محصول

پوشــشهای نانوالیــه و نانوکامپوزیــت فوق ســخت و مقاوم به ســایش ،فرســایش و خوردگی جهت
اعمال بر روی انواع قالبهای شــکلدهی از قبیل قالبهای ســنبه و ماتریس ،پانچ ،فرم و کشــش
عمیق؛ فور� سرد و گرم؛ اکستروژن؛ ریختهگری دایکست و ریژه و تزریق پالستیک ،موجب افزایش
کیفیت سطحی و طول عمر قالبها تا  10برابر و بهبود چشمگیر عملکرد قالبها خواهند شد.
مﺸﺨصات فنﯽ

سختی فوقالعاده باال ( 2500-5000ویکرز) به همراه تافنس ایدهآل
صافی سطح ایدهآل (رافنس کمتر از  0/2میکرون)
خواص تریبولوژیکی مناسب جهت جلوگیری از چسبیدن مواد به قالب
مقاومت سایشی باال و ضریب اصطکاک مناسب جهت کنترل سایش قالب
قابلیت تحمل دما تا  1100درجه سانتیگراد

۳۳۶

نانـوﭘوﺷﺶ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک علمی
وتحقیقاتیاصفهان
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

09352425805
09133193283
03133932325

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکتهای تولیدکننده قطعات خودرو ،تولیدکنندگان
شــیرآالت خانگــی و صنعتــی ،تولیدکننــدگان مقاطــع و
پروفیلهای فلزی

PVD.jahdi@gmail.com

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی سطح سوین پالسما

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،خیابان  ،14سوله  4و 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.sevinplasma.ir

۳۳۷

ﭘوﺷﺶﻫای نانوالیه و نانوﮐامﭙوزیت
فوق سﺨت و مقاوم به سایﺶ و خوردﮔﯽ بر روی
سطوح ﭘرهﻫای بﺨﺶ سرد موتورﻫای توربینﯽ
مﻌرفﯽ محصول

پوشــشهای نانوالیــه و نانوکامپوزیــت فــوق ســخت و مقــاوم به ســایش و خوردگی جهــت اعمال بر
روی انواع پرههای توربین و کمپرسور مورداستفاده در صنایع نفت ،گاز و هوایی بهعنوان جایگزین
پوششهای قدیمی
مﺸﺨصات فنﯽ

سختی فوقالعاده باال به همراه تافنس ایدهآل
صافی سطح ایدهآل (رافنس کمتر از  0/2میکرون) و ایجاد کمترین اصطکاک با هوا
چسبندگی عالی به فوالد به همراه تنش پسماند کم و قابلیت تحمل تنشهای سیکلی
مقاومت به خوردگی ایدهآل (تا  400ساعت بر اساس تست سالت اسپری)
مقاومت سایشی فوقالعاده باال و ضریب اصطکاک بسیار پایین

۳۳۸

نانـوﭘوﺷﺶ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان اصفهان ،شهرک علمی
وتحقیقاتیاصفهان
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

09352425805
09133193283
03133932325

PVD.jahdi@gmail.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

در حــال حاضر بزرگترین شــرکتهای تولیدکننده
توربیــن و کمپرســور در صنایــع نفــت ،گاز و هوایــی
جزء مشتریان این محصول هستند که از آن دست
میتوان به شرکت اوتک و گروه مپنا اشاره کرد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی سطح سوین پالسما

سال ت�سی�

1387

ن�انیشرکت

اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،خیابان  ،14سوله  4و 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.sevinplasma.ir

۳۳۹

دسﺘﮕاه ﭘوﺷﺶدﻫﯽ
ﺻنﻌﺘﯽ به روش ﻗوس ﮐاتدی مدل ۲۳۰۰
مﻌرفﯽ محصول

پوشــشدهی به روش قوس کاتدی یکی از روشهای رســوب فیزیکی ( )PVDاســت که در آن از قوس
الکتریکی برای تبخیر مواد از روی سطح تارگت استفاده میکنند .ایجاد پوششهای مقاوم به خراش،
خوردگــی و نیــز پوشــشهای دکوراتیــو بــا تنوع رنگــی از قابلیتهای این دســتگاه به شــمار مــیرود .از
مهمترین کاربردهای این مدل دستگاه میتوان به پوششدهی تزئینی و مقاوم به خراش و خوردگی
در لولههای فلزی ،ورقهای فلزی بزرگ جهت استفاده در نما ،آسانسور و ...اشاره کرد.
مﺸﺨصات فنﯽ

محف�ه خ� استوانهای  Φ 230 cm × L350 cmو فشار نهایی ×10 torr
دارای  39کاتد آرک با تارگت  3اینچی و سه  MFCمجزا جهت کنترل گازهای فرآیند
دارای سامانه گرمکن تا دمای  200درجه سانتیگراد
دارای چرخاننده نمونه با قابلیت تن�یم سرعت چرخش
دارای سامانه کنترلی با مانیتور صفحه لمسی تمامرنگی
دارای بایاس زیرالیه با منبع پالسی و سامانه تمیزکاری با پالسما
امکان پوششدهی بر روی انواع فلزات ،سرامیک ،شیشه و ...
امکان الیهنشانی الیههای مختلف از جمله Ti ،TiN ،TiCN ،Zr ،ZrN ،Cr ،CrN
-5

۳۴۰

نانـوﭘوﺷﺶ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهرک صنعتی
زاگرس
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

09128117103

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکتهای تولیدکننده ورقهای استیل رنگی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

یارنیکان صالح

سال ت�سی�

1385

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،خیابــان حبیــب زادگان ،بنبســت فاطمــی ،پــالک ،1
طبقه ،5واحد 13

ن�انیسایتاینترنتی

www.ynsaleh.ir

۳۴۱

دسﺘﮕاه ﭘوﺷﺶدﻫﯽ
ﺻنﻌﺘﯽ به روش ﻗوس ﮐاتدی مدل ۱۶۰۰
مﻌرفﯽ محصول

پوششدهی قوس کاتدی یکی از روشهای رسوب فیزیکی ( )PVDاست که در آن از قوس الکتریکی
بــرای تبخیــر مــواد از روی ســطح تارگــت اســتفاده میشــود .از مزیتهــای اصلــی ایــن روش ایجــاد
پوشــشهای مقاوم به خراش و خوردگی و دارای ظاهر زیبا و نیز تنوع رنگی زیاد اســت .از مهمترین
کاربردهــای ایــن دســتگاه میتــوان بــه پوشــشدهی شــیرآالت بهداشــتی ،کاشــی و ســرامیکهای
ساختمانی ،ظروف آشپزخانه ،یراقآالت و ...اشاره کرد.
مﺸﺨصات فنﯽ

محف�ه خ� استوانهای  Φ 160 cm × h180 cmو فشار نهایی ×10-5 torr
دارای  20کاتد آرک با تارگت  3اینچی و سه  MFCمجزا جهت کنترل گازهای فرآیند
دارای سامانه گرمکن تا دمای  200درجه و چرخاننده نمونه با قابلیت تن�یم سرعت
دارای سامانه کنترلی با مانیتور صفحه لمسی تمامرنگی
دارای بایاس زیرالیه با منبع پالسی و سامانه تمیزکاری با پالسما
امکان پوششدهی بر روی انواع فلزات ،سرامیک ،شیشه و ...
امکان الیهنشانی الیههای مختلف ازجمله Ti ،TiN ،TiCN ،Zr ،ZrN ،Cr ،CrN

۳۴۲

نانـوﭘوﺷﺶ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
محﻞ تولید

استان تهران ،شهرک صنعتی زاگرس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

09128117103

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت نانوپوشــش گلفا ،شــرکت تکاســتیل پایا ،شرکت شــیرآالت ادرینا،
شــرکت شــیرآالت کالرپویا ،شــرکت نگارســتان ،پارس پیویدی و شــرکت
شیرآالت شودر ،صنایع آبکاری مرادی ،شرکت کیمیای صنعت مدرن و ...

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

یارنیکان صالح

سال ت�سی�

1385

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،خیابــان حبیــب زادگان ،بنبســت فاطمــی ،پــالک ،1
طبقه ،5واحد 13

ن�انیسایتاینترنتی

www.ynsaleh.ir

۳۴۳

دسﺘﮕاه ﭘوﺷﺶدﻫﯽ
ﺻنﻌﺘﯽ به روش اسﭙاترینﮓ مدل ۱۶۰۰
مﻌرفﯽ محصول

فرآیند کندوپاش یا اسپاترینگ یکی از روشهای الیهنشانی فیزیکی حالت بخار است .در این روش
هــای بــا شــتاب باال ،پس از برخــورد به ماده تارگت ،با انتقال انرژی خود باع� جدا شــدن ماده
یون ِ
تارگــت و پخش شــدن آن در فضا میشــوند .با این روش امکان پوشــشدهی بــر روی انواع قطعات
اپتیکی مانند آینه خودرو ،مواد پالستیکی حساس به دمای باال و ...با دقت باال وجود دارد.

مﺸﺨصات فنﯽ

محف�ه خ� استوانهای  Φ 160 cm × h180 cmبا فشار نهایی ×10-5 torr
دارای  2منبع کندوپاش مستطیلی و چرخاننده نمونه با قابلیت تن�یم سرعت
دارای سامانه کنترلی با مانیتور صفحه لمسی تمامرنگی
دارای سامانه تمیزکاری با پالسما

۳۴۴

نانـوﭘوﺷﺶ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
محﻞ تولید

استان تهران ،شهرک صنعتی
زاگرس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

09128117103

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکت کوژ آبگین مبین تولیدکننده آینههای خودرو و
شرکت اورنگ سپاهان

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

یارنیکان صالح

سال ت�سی�

1385

ن�انیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،خیابــان حبیــب زادگان ،بن بســت فاطمــی ،پالک ،1
طبقه ،5واحد13

ن�انیسایتاینترنتی

www.ynsaleh.ir

۳۴۵

ﭘوﺷﺶ نانوساخﺘارسﺨت
برروی ﻗالب اﮐسﺘروژن آلومینیوم
مﻌرفﯽ محصول

ایــن پوشــشهای نانوالیــه ( )TiN/CrNبه ضخامت  3میکرون و با ســختی فوقالعــاده باال ،موجب
افزایش مقاومت به سایش قالبها در برابر سیالن آلومینیوم از شیار قالب شده و موجب افزایش سه
برابری تولید قالب میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

عدم تمایل به چسبیدن آلومینیوم به قالب
کاهش فشار دستگاه ،به دلیل کاهش اصطکاک قالب و مذاب
امکان افزایش سهبرابری تولید بدون افزایش وزن پروفیل

۳۴۶

نانـوﭘوﺷﺶ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

استان تهران ،حسنآباد خالصه،
مجتمعتحقیقاتیعصرانقالب
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

09125009519
09124228013
02156277081

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

• شرکتهای سازندگان قطعات خودرویی
• شرکتهای نیروگاهی و قطعات نیروگاه
• شرکتهای تولیدکنندگان پروفیل

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت فناوران سخت آرا

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

تهــران ،بزرگــراه آزادگان جنــوب ،بزرگــراه فتح ،ســهراه شــهریار ،بزرگــراه تهران
شــهریار ،پل بادامک ،خیابان شهید احسانیراد ،حسنآباد خالصه ،مجتمعتحقیقاتــی عصــر انقــالب (ســازمان پژوهشهــای علمــی و صنعتــی ایــران)،
سالنهای فناوری نانو ،سالن 4

ن�انیسایتاینترنتی

www.hardcoating.ir - www.PVDcoating.ir

۳۴۷

نانوﭘوﺷﺶ ﮔﻠﻔا

ﭘوﺷﺶﻫای نانوساخﺘارتﺰئینﯽ مقاوم
به خوردﮔﯽ و خراش
مﻌرفﯽ محصول

پوشــشهای نانوســاختار تزئینــی بــا قابلیــت مقاومــت به خــراش و خوردگی بــاال و با تنــوع رنگی باال
اســت که بر روی ســطوح انواع شــیرآالت بهداشتی ،کاشی و سرامیک ســاختمانی ،ظروف آشپزخانه،
یراقآالت و ...با هزینهای بســیار مناســب پوشــش داده میشــود .همچنین امکان پوشــش بر روی
انواع فلزات ،سرامیکها ،شیشه ،ایبیاس و ...وجود دارد.
مﺸﺨصات فنﯽ

مقاومت به خراش و خوردگی باال
ضدحساسیت و سازگار با بدن
رنگهای تزئینی زیبا و متنوع
جایگزین مناسب برای روشهای آبکاری سنتی
دوستدار محیطزیست

۳۴۸

نانـوﭘوﺷﺶ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
محﻞ تولید

استان تهران ،شهر بومهن

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

02176256037
02176238740

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شیرآالت آویسا ،شیرآالت درخشان ،شیرآالت شایان

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

نور مهر هدا

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهــران ،شــهر بومهــن ،خیابــان کامیــونداران ،خیابــان اشــتیاق اول ،خیابان
امیرالم�منین (ع) ،پالک 15

۳۴۹

ﭘوﺷﺶ تﺒدیﻠﯽ
نانوسرامیﮑﯽ برﭘایه زیرﮐونیوم
مﻌرفﯽ محصول

پوشــشهای تبدیلــی بر پایــه نانو زیرکونیوم بهمن�ور افزایش چســبندگی رنــگ و ایجاد مقاومت به
خوردگی بیشتر ،بهکاررفته و جایگزینی مناسب برای پوششهای فسفاته و کروماته قدیمی هستند.
این پوششها بر پایه ترکیبات سازگار با محیطزیست بوده و همچنین از مزیت اصلی این پوششها
عدم نیاز به انرژی گرمایی و در نتیجه کاهش هزینهها است.
مﺸﺨصات فنﯽ

ترکیبــی اســیدی بــر پایــه ترکیبات نانــو زیرکونیــوم بوده که قادر اســت پوشــش نانومتــری با خواص
موردن�ر در مقیاس نانو بر روی قطعات فلزی ایجاد کند.

۳۵۰

نانـوﭘوﺷﺶ

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
محﻞ تولید

اســتان تهران ،شهرســتان ورامین ،شهرک صنعتی
چرمشهر

اﻃﻼﻋات بازار
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
info@SCHILLERCO.com

02146084611
02146084714

کلیه صنایع فلزی مانند قطعات خودرو ،لوازمخانگی،
تابلوهــای بــرق ،پروفیل و قطعــات آلومینیوم ،ورق و
قطعات گالوانیزه و...

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شیلرفرآیندپارس

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت

تهــران ،بزرگــراه همــت غــرب ،شــهرک گلســتان ،بلوارعلیمــرادی (کوهــک)،
مجتمع تجاری اداری طوبی ،بلوک اداری  ،Aطبقه سوم اداری ،واحد 5

ن�انیسایتاینترنتی

www.SCHILLERCO.com

۳۵۱

ﭘوﺷﺶ تﺒدیﻠﯽ
نانوزیرﮐونیوم ((SurBond
مﻌرفﯽ محصول

این محلول قابلیت تشــکیل یکالیه نانومتری بر پایه نانو اکســید زیرکونیوم بر روی ســطح را دارد و
باع� افزایش چسبندگی و خواص ضدخوردگی رنگ بر روی سطوح فلزات میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن محصــول یــک محلول پایه آب محتوی یون زیرکونیوم بوده و در ا�ر پاشــش یک فیلم نازک بر
پایه اکسید و هیدروکسید زیرکونیوم ایجاد میکند.

۳۵۲

نانـوﭘوﺷﺶ

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

اســتان تهــران ،کیلومتــر 15
بزرگــراه شــهید فهمیــده ،بلــوار
پژوهــش ،پژوهشــگاه پلیمــر و
پتروشیمی ایران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

021 88848512
02188315109

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکتهای لوازمخانگــی ماننــد تاکنــو گاز و
شرکت حدید مبتکران

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کیا نانوپوشش

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

تهــران ،میــدان هفتتیــر ،ابتدای خیابان بهار شــیراز ،مجتمــع امین ،طبقه 2
واحد 10

ن�انیسایتاینترنتی

www.kianano.ir

۳۵۳

تﺠهیﺰات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺮﯾﺘﻤﻨﺖ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ
ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﮔﻼﯾـﺪ
ﭘﻼﺳـﻤﺎ روﺗﺎری ﺟﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت )(PlasmaTex
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﭘﻼﺳﻤﺎی اﺗﻤﺴﻔﺮی ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺟﺖ ﺳﺮد اﺗﻤﺴﻔﺮی )(ACPJ-16AR
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺳﺮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﺮﯾﻨﺖ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻠﯿﻨﺮ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻼﯾﺰر ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و اﺷﯿﺎء

ﭘﻼسـما
مﻌرفﯽ فناوری ﭘﻼسما

پالســما که پس از ســه حالت جامد ،مایع و گاز بهعنوان حالت چهارم ماده محســوب میشود ،گاز یونیزه شدهای است
که شامل الکترونهای آزاد ،یونها ،رادیکالها ،ذرات خن�ی (اتمها و مولکولها) است که با اعمال ولتاژ باال به گازها
ایجــاد میشــود .بهعبارتدیگر میتوان گفت که واژه پالســما به گاز یونیزه شــدهای اطالق میشــود کــه همه یا بخش
قابلتوجهی از اتمهای آن یک یا چند الکترون از دست داده و به یونهای م�بت تبدیل شده باشند .آتش ،خورشید
و رعدوبرق نمونههایی از پالسمای موجود در طبیعت هستند.
برای تشــکیل پالســما با اعمال ولتاژ و میدان م�ناطیســی گازها را یونیزه میکنند که منجر به تولید میدان پالســمایی
الکترواستاتیکی میشود .در هنگام تخلیه الکتریکی در میان شکاف الکترودها و یا در مکانهایی که میدان الکتریکی
متمرکز شــده اســت ،گازها هادی شــده و هاله پالسما را تشکیل میدهد .پالسما در محدوده وسیعی از دما و فشار تولید
میشود .با توجه به دمای الکترون ،یون و ذرات خن�ی پالسما میتواند حرارتی و یا غیرحرارتی باشد.
پالســمای ســرد اتمســفری از جمله فناوریهای نوظهور و نویدبخش اســت که به علت کار در فشــار اتمسفری و دمای
محیط در کاربردهای بســیاری مورداســتقبال قرار گرفته اســت .پالســمای ســرد بهعنوان روشــی منحصربهفرد و ســبز
میتواند بدون ت�ییر در ساختار و خواص کلی ماده باع� ت�ییر در ویژگیهای سطح آن شود و کاربردهای گوناگونی در
صنایع مختلف داشته باشد .در شکل روبهرو صنایعی که فناوری پالسما در آنها کاربرد دارد ،نشان داده شده است.

۳۵۶

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ﭘﺰﺷﮑﯽ
نساﺟﯽ

ﭘﻼســما
محیﻂ
زیست

ﮐﺸاورزی
و ﺻنایﻊ
وابسﺘه

الﮑﺘرونیﮏ
ﭘﻠیمری

در ادامه کاربردهای فناوری پالسما در برخی صنایع مرور شده است؛
ﮐاربردﻫای فناوری ﭘﻼسما در ﺻنﻌت نساﺟﯽ

افزایــش آبدوســتی بــرای بهبــود خــواص
ترشوندگی
بهبود خواص رنگرزی و چاپپذیری
آهارگیری پارچه
بهبود قدرت چسبندگی
بهبود جذب روغن
بهبود خواص آنتیاستاتیکی
ایجــاد همزمــان خصوصیــت آبگریــزی و
روغنگریزی در منسوجات
ضد آبرفتگی و ضد خارش کردن پارچههای پشمی
ایجــاد خصوصیاتــی چــون ضدباکتــری کــردن ،ضــد آتــش کــردن ،هدایــت الکتریکــی ،کاهــش گذردهی اشــعه
فرابنفش و غیره در الیاف نساجی با نشاندن نانوذرات با کمک پالسما

۳۵۷

ﮐاربردﻫای فناوری ﭘﻼسما در حوزه ﭘﺰﺷﮑﯽ

استفاده از پالسما در فشار اتمسفری برای درمان
استفاده از پالسما در بهبود زخم و درمانهای پوستی
اصالح سطوح مرتبط با مرتبط با فرآیندهای زیستی به کمک پالسما
استفاده از فناوری پالسما برای استرلیزه کردن و ضدعفونی نمودن

ﮐاربردﻫای فناوری ﭘﻼسما در حوزه محیﻂزیست

مطالعه تشکیل ازن بهوسیله تخلیه در فشار اتمسفری
جلوگیری از انتشار ترکیبات آلی فرار
تجزیه مواد مضر بهوسیله پالسما
تصفیه آب و پساب با استفاده از پالسما
تسریع فرآیند از بین بردن مواد مضر با استفاده از فناوری پالسما

ﮐاربردﻫای فناوری ﭘﻼسما در حوزه ﮐﺸاورزی و ﺻنایﻊ ﻏﺬایﯽ

افزایش جوانهزنی بذرها
میکروبزدایی سطوح مواد غذایی
بهبود قابلیت چاپپذیری بستهبندی
بستهبندیهای ضدتعریق
ت�ییر خصوصیت آبدوستی و آبگریزی سطوح
افزایش چسبندگی
نشاندن پوشش بر سطوح ظروف بستهبندی مواد غذایی برای کنترل انتقال گازها
استریل ابزارآالت و ماشینآالت

۳۵۸

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﻌرفﯽ ﭘﻠﺘﻔرم توسﻌه ﺻنﻌﺘﯽ ﭘﻼسمای سرد

پلتفرم توسعه صنعتی پالسمای سرد بهعنوان یکی از زیرمجموعههای کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری
نانــو ،از ســال  1393فعالیــت خود با هدف بهرهگیری از فنآوری پالســمای ســرد در حل عارضههــای صنعتی آغاز نموده
اســت .ایــن فنآوری پتانســیل باالیی در پردازش ســطوح بــرای کاربردهای مختلفــی چون میکروبزدایــی ،تمیزکاری،
افزایش چســبندگی ،رنگپذیری و ...دارد و قابلیت ارائه راهحلهای مقرونبهصرفه برای اســتفاده در بخش صنعت را
دارا اســت .این مرکز ســعی بر آن دارد تا با مشــارکت متخصصین پالسما و سایر رشتههای مرتبط در کشور در کنار توسعه و
ارتقــاء دانــش فنی این فنآوری به ارائــه راهحلهای نوآورانه برای رفع چالشهای صنعتی و تروی� بهرهبرداری تجاری
از فــنآوری پالســما بپــردازد .تاکنون محصوالت پالســمایی متعــددی در مقیاس صنعتی ،نیمهصنعتی و آزمایشــگاهی و
تحقیقاتــی بــرای پاســخگویی به نیازهــای صنعت و بازار در شــرکتهای تحت حمایت این پلتفرم ســاخته و ارائه شــده
است .ساخت دستگاه مولد پالسمای سرد برای تحقیقات در صنایع غذایی و کشاورزی ،ساخت مولدهای پالسمای سرد
برای افزایش رنگپذیری ،چاپپذیری و چسبندگی با کاربری صنایع مختلف چون خودروسازی ،چاپ و بستهبندی،
ساخت دستگاه پالسمای سرد اتمسفری برای پردازش منسوجات از جمله فنآوریها و محصوالت تولید شده هستند.
رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان متشکل از متخصصین چند رشته ،مرتفع کردن نیازهای صنایع کشور و بهکارگیری
توانمندیهای بومی دانش پالسما در حل عارضههای صنعتی ،توسعه بازار محصوالت پالسمایی و کاربرد آنها ،انتقال
فنآوری و تجاریسازی آن برخی از چشماندازهای این مرکز در سالهای پیش رو است.
این پلتفرم با ایجاد زیرساختهای مناسب کسبوکار در جهت فراهم آوردن شرایط استفاده از توانمندیهای داخلی در
راستای توسعه بهکارگیری فنآوری نوین پالسما در صنایع مختلف گام برمیدارد .از اهم م�موریتهای این مرکز به موارد
زیر میتوان اشاره کرد:
کمک به انجام تحقیقات و توسعه کاربردهای پالسما در راستای پاسخگویی به عارضههای صنعتی
برقراری ارتباط میان فنآوران این حوزه و صنایع مختلف
ارائه خدمات مشاورهای و بستههای حمایتی برای رصد و گسترش بازار
خدمات تسهیل پذیرش فناوری پالسما به صنایع عالقهمند

۳۵۹

ﮐرونا تریﺘمنت
با الﮑﺘرود سرامیﮑﯽ
مﻌرفﯽ محصول

این نوع پالسما در فشار اتمسفری با اعمال جریان مستقیم و یا جریان متناوب با فرکانس کم بین دو
الکترود سرامیکی ایجاد می شود.

مﺸﺨصات فنﯽ

مشخصات دستگاه با توجه به نوع سفارش و نوع کاربرد متفاوت است.

۳۶۰

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه
نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.Hitechmachine.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت کالــه ،پــگاه تهــران ،شــرکت لینــا ،چســب
رازی ،گلیــژه شــیراز ،راما مهــر آریا ،نیکو پالســتیک
خزر ،فرش پــارس ،نگارین برگ ،نصرگســتر اراک،
تک ظرف تبریز و ظریف پالست

ارتﺒاط با فناوری نانو

با استفاده از این دستگاه ایجاد ت�ییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکانپذیر میشود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی پالسما ایده آزما

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

تهــران ،شــهرک ولیعصر ،خیابان شــهید صفری ،کوچه شــهید وفــادار غربی،
پالک 70

ایمیل

parsautomation@yahoo.com

۳۶۱

ﭘﻼسـما ﮔﻼیـد
مﻌرفﯽ محصول

پالســما در فضای بین دو الکترود هاللی شــکل ایجاد میشــود .چگالی الکترونی باالی این سیستم در
دمــای پایین باع� شــده تا پردازش مواد مختلف که در معرض پالســمای گالید قــرار میگیرند ،بدون
تخریب یا ت�ییر در سطح مواد باشد.

مﺸﺨصات فنﯽ

مشخصات دستگاه با توجه به نوع سفارش و نوع کاربرد متفاوت است.

۳۶۲

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.hitechmachine.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت کالــه ،پگاه تهران ،شــرکت لینا ،چســب
رازی ،گلیژه شیراز ،راما مهر آریا ،نیکو پالستیک
خــزر ،فــرش پــارس ،نگاریــن بــرگ ،نصرگســتر
اراک ،تکظرف تبریز و ظریف پالست

ارتﺒاط با فناوری نانو

با استفاده از این دستگاه ایجاد ت�ییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکانپذیر میشود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی پالسما ایده آزما

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

تهــران ،شــهرک ولیعصر ،خیابان شــهید صفری ،کوچه شــهید وفــادار غربی،
پالک 70

ایمیل

parsautomation@yahoo.com

۳۶۳

ﭘﻼسـما روتاری ﺟت
مﻌرفﯽ محصول

این دستگاه دارای یک مشعل پالسمای دوار با مساحت کم است و قابلیت چاپ و �بات مرکب چاپ
را روی محصول افزایش میدهد.

مﺸﺨصات فنﯽ

مشخصات دستگاه با توجه به نوع سفارش و نوع کاربرد متفاوت است.

۳۶۴

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.hitechmachine.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت کالــه ،پگاه تهران ،شــرکت لینا ،چســب
رازی ،گلیژه شیراز ،راما مهر آریا ،نیکو پالستیک
خــزر ،فــرش پــارس ،نگاریــن بــرگ ،نصرگســتر
اراک ،تک ظرف تبریز و ظریف پالست

ارتﺒاط با فناوری نانو

با استفاده از این دستگاه ایجاد ت�ییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکانپذیر میشود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی پالسما ایده آزما

سال ت�سی�

1395

ن�انیشرکت

تهــران ،شــهرک ولیعصر ،خیابان شــهید صفری ،کوچه شــهید وفــادار غربی،
پالک 70

ن�انیسایتاینترنتی

parsautomation@yahoo.com

۳۶۵

سامانه ﭘردازش
ﭘﻼسمایﯽ منسوﺟات ((PlasmaTex
مﻌرفﯽ محصول

دســتگاه پالســماتکس ( )PlasmaTexمیتوانــد بــا افزایــش انــرژی ســطحی انــواع منســوجات جهت
کاهش مصرف آب و رنگ و ســایر مواد شــیمیایی مورداســتفاده قرار گیرد .پالســما به دلیل برخورداری
از گونههای پرانرژی و درعینحال دمای پایین ،بســیار مناســب برای پردازش سطوح حساس به گرما
بهویژه انواع پارچهها است .در فرآیند پردازش سطوح به این روش بهواسطه تشکیل گروههای عاملی
بر روی سطح و ت�ییر زبری سطح ،درجه باالیی از فعالسازی حاصل میشود.
ویژگیها:
فرآیندی خشک و بدون استفاده از مواد شیمیایی آالینده
پردازش منسوجات بدون تخریب حرارتی
پردازش منسوجات بدون ت�ییر در ساختارهای اصلی آن
کاهش مصرف آب و انرژی
کاهش هزینههای جاری
کاهش  BOD / CODپساب و آ�ار زیستمحیطی ناشی از آن
کوتاه شدن زمان پردازش
امکان انجام فرآیند بهصورت مداوم در سرعتهای صنعتی
امکان پردازش منسوجات در فشار محیط (اتمسفری) در خط تولید

۳۶۶

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ
مدلهای
دستگاه

PlasmaTex
60220

PlasmaTex
40160

PlasmaTex
30220

PlasmaTex
20160

PlasmaTex
2080

PlasmaTex
1080

توان

 60کیلو وات

 40کیلو وات

 30کیلو وات

 20کیلو وات

 20کیلو وات

 10کیلو وات

�رض
�لتک

 2200میلیمتر

 1600میلیمتر

 2200میلیمتر

 1600میلیمتر

 800میلیمتر

 800میلیمتر

�طرالکترود

 6میلیمتر

ب��ینه �� ب�ن الکترود

فرکان�

 18-25کیلوهرتز

 2میلیمتر

ضخامت ماده

 5/1میلیمتر

نر�تولید

 5-70متر بر دقیقه

ابعاد

 198×125×390سانتیمتر

دمای پالسما

 300درجه سانتیگراد

وزن

 2500کیلوگرم

محﻞ تولید

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

 www.adeeco.irدر حال ا�بات و انطباق کارایی
www.hitechmachine.ir
به مجموعههای صنعتی
ارتﺒاط با فناوری نانو

اصالحات ســطحی پالســمایی در منســوجات ،الیاف و پلیمرها
طیف وسیعی از ت�ییرات سطحی از یک ت�ییر توپوگرافی ساده تا
ت�ییرات گسترده شیمیایی الیههای سطحی را شامل میشود.
در هر سطح کاربری میتوان مواردی از ارتباط آن با نانوفناوری
را ذکــر کــرد .در یــک مورد ،میتــوان به ایجاد و یــا افزایش زبری
ســطح در مقیــاس نانو اشــاره کــرد .در این حالت انت�ــار میرود
که ترشوندگی و قابلیت جذب رنگ سطوح الیاف و منسوجات
افزایش یابد .مورد دیگر حضور الیه فعال شده سطحی است که
ســبب میشــود با ایجاد پیوندهای در سطح اتمی ،چسبندگی
پوششها و نانوالیهها به طور قابل توجهی بهبود یابد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

مهندسی تجهیزات
پیشرفته آدیکو

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

تهران،بلوارکشاورز،تقاطع
شانزدهآذر،ساختمان
کمالالدینبهزاد،پالک
 ،78طبقه  ،5واحد 514

ن�انیسایتاینترنتی

www.adeeco.ir

۳۶۷

سامانه ﭘردازش
ﭘﻼسمای اتمسﻔری ﮐرونا
مﻌرفﯽ محصول

مشــعل پالســمای کرونا ،ســامانهای است که برای پردازش ســطوح دوبعدی و سهبعدی پلیمری
استفاده میشود .کاربردهای آن عبارت است از :افزایش قابلیت چسبندگی پلیمرها و کامپوزیتها،
افزایش رنگپذیری پلیمرها ،فعالسازی سطوح بهمن�ور تقویت چسبندگی انواع رزینها.

مﺸﺨصات فنﯽ

توان مشعل  700وات
ابعاد مشعل  3در  6سانتیمتر با طول بیش از  5سانتیمتر
قابلیت استفاده در سامانه اسکن اتوماتیک
دارای سیستم ایمنی برای کاربر
قابلیت دائم کاری

۳۶۸

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

ت�ییدیه ارتباط با فناوری نانو

محﻞ تولید

استان تهران ،شهرتهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

ایجــاد و یا افزایش زبری ســطح در مقیــاس نانو از
جمله ویژگیهای این فرآیند است .در این حالت
انت�ار میرود که ترشوندگی و قابلیت جذب رنگ
ســطوح الیــاف و منســوجات افزایــش یابــد .مورد
دیگــر حضــور الیــه فعال شــده ســطحی اســت که
سبب میشود با ایجاد پیوندهای در سطح اتمی،
چســبندگی پوشــشها و نانوالیههــا به طــور قابل
توجهیبهبودیابد.
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.iranlabexpo.ir
www.basafan.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
مجموعههای صنعتی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

بسا فنآوران نصیر

سال ت�سی�

1390

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان آزادی ،بنبست قدیر ،کوچه  ،13پالک  ،2واحد 10

ن�انیسایتاینترنتی

www.basafan.com
info@basafan.com

۳۶۹

سیسﺘمﭘﻼسمای
ﺟت سرد اتمسﻔری )(ACPJ-16AR
مﻌرفﯽ محصول

دســتگاه  ACPJ-16ARسیســـتمی کارآمــد بــرای تولیــد پالســمای ســرد اتمســفری اســت کــه قابلیت
پردازش ســطوح فلزی و غیرفلزی در ابعاد صنعتی را دارد .امکان پردازش ســطوح پیچیده ،تن�یم
قدرت پردازش بر اســـاس کاربرد ،ت�ییر سطح مقطع پالسما از ویژگیهای این سیستم برای حصول
نتای� چسـبندگی مناسب در کاربردهای مختلف است.
مﺸﺨصات فنﯽ

ابعاد50 (W)× 30(D) × 60(H) cm :
وزن~40 kg :
ولتاژ ورودی ،50 Hz ،220 V AC :تکفاز
ولتاژ خروجی6-10 kV :
فرکانس کاری~20 kHz :

۳۷۰

توان600-1000 W :
برای مواد :غیرفلزی و فلزی
گاز مورد استفاده :هوا
پهنای م��ر پردازش:
ACPJ-16A: 8-12 mm
ACPJ-16AR: 12-40 mm

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

در حال دریافت گواهینامه
نانومقیاس
محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

به طور کلی یکی از موارد بسیار مهم راجع به ارتباط
تجهیزات پالسما با فناوری نانو ،قابلیت ایجاد و یا
افزایش زبری ســطح در مقیاس نانو است .در این
حالت انت�ار میرود که ترشوندگی و قابلیت جذب
رنگ ســطوح مانند الیاف و یا منســوجات افزایش
یابــد .مــورد دیگر حضور الیه فعال شــده ســطحی
اســت که ســبب میشــود با ایجــاد پیوندهایی در
سطح اتمی ،چسبندگی پوششها و نانوالیهها به
طور قابل توجهی بهبود یابد.

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

info@ad-kavoshyaran.com
www.iranlabexpo.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

در حــال ا�بات و انطبــاق کارایی به مجموعههای
صنعتی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کاوش یاران فن پویا

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

بزرگراه یادگار امام ،خیابان ای�ارگران شمالی ،خیابان امامزاده داود ،پالک 31

ن�انیسایتاینترنتی

www.ad-kavoshyaran.ir

۳۷۱

سامانه ﭘﻼسمای سرد برای تحقیقات ﺻنایﻊ ﻏﺬایﯽ
مﻌرفﯽ محصول

تخلیــه ســد دیالکتریــک ) (DBDروشــی جدید و خالقانه برای تولید پالســمای غیرحرارتی اســت که
اخیرابهطور گســتردهای در شــاخههای مختلف علم و تکنولوژی موردتوجه قرار گرفته است .تخلیه
ســد دیالکتریــک ،یــک تخلیه الکتریکی بین دو الکترود اســت که حداقل یکــی از الکترودها با یک
الیه دیالکتریک پوشــانده شــده اســت .اعمال ولتاژ متناوب بر الکترودها منجر به ایجاد پالســمای
غیرحرارتــی ســد دیالکتریــک در فشــار اتمســفری میشــود .از جملــه کاربردهــای ایــن تکنولوژی در
صنایــع غذایــی و کشــاورزی اســت .میکروبزدایــی ســطح غــذا و جوانهزنــی بــذر ،دو کاربــرد جذاب
پالسمای  DBDاست که میتواند ت�ییرات بزرگی در صنعت آینده به بار آورد.
مﺸﺨصات فنﯽ

ابعاد(45 :عرض) ( 70 -طول) ( 60 -ارتفاع) سانتیمتر
وزن :حدودا  50کیلوگرم
ولتاژ ورودی ،50 Hz ،AC 220 V :تکفاز (مقاومت زمین کمتر از  0/5اهم)
ولتاژ خروجی :ولتاژ مت�یر 50 Hz ،0-25 kV

۳۷۲

ﭘﻼســـما

ولتاژ مت�یر0-10 kV ،6-20 kHz :
اندازه محف�ه آزمون :قطر22 cm :
فاصله الکترودهای محف�ه آزمون :قابل تن�یم2/5 cm
0/5مواد مورد پردازش :مواد نارسانا
گاز کاری در محف�ه آزمون :هوا

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

زمان پردازش :قابل تن�یم (مد تناوبی و پیوسته)
پروب جانبی :جت پالســمای ســرد ،پروب پالســمای سد
دیالکتریک
ا�ربخشــی ایــن دســتگاه بــر میکروبزدایی و مهــار فعالیت
آنزیمی در برخی از محصوالت غذایی توسط مرکز تحقیقات
کشاورزی ت�یید شده است.

محﻞ تولید

ارتﺒاط با فناوری نانو

استان تهران ،شهر تهران

به طور کلی یکی از موارد بســیار مهم راجع به ارتباط تجهیزات
پالسما با فناوری نانو ،قابلیت ایجاد و یا افزایش زبری سطح در
مقیاس نانو است .در این حالت انت�ار میرود که ترشوندگی و
قابلیت جذب رنگ سطوح مانند الیاف و یا منسوجات افزایش
یابد .مورد دیگر حضور الیه فعال شــده سطحی است که سبب
میشــود بــا ایجــاد پیوندهایــی در ســطح اتمــی ،چســبندگی
پوششها و نانوالیهها به طور قابل توجهی بهبود یابد.

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.ad-kavoshyaran.ir
info@ad-kavoshyaran.com
www.iranlabexpo.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

موسسه تحقیقات کشاورزی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

کاوش یاران فن پویا

سال ت�سی�

1391

ن�انیشرکت

بزرگراه یادگار امام ،خیابان ای�ارگران شمالی ،خیابان امامزاده داود ،پالک 31

ن�انیسایتاینترنتی

www.ad-kavoshyaran.ir

۳۷۳

ﮐرونا ﭘرینت
مﻌرفﯽ محصول

دســتگاه کرونا پرینت نســل جدید ســامانههای جرقه زن (جرقه گیر) اســت که با اســتفاده از فناوری
پالســما میتوانــد ا�رگــذاری یکنواختتــر و باکیفیتتــری در حوزه چاپ و بســتهبندی ایفــا کند .این
دســتگاه بــا اســتفاده از الکترودهــای ســرامیکی میتوانــد پــردازش یکنواختــی را بــر روی پلیمرهــا
پالســتیکها و رولهــای فلــزی ایجــاد کند .در ا�ر پردازش پالســمایی ســطح پلیمرها پالســتیکها و
رولهــای فلــزی در ابعــاد نانــو دچــار ت�ییــر شــده و گونههــای شــیمیایی هیدروکســیل ،کربوکســیل،
نیتروژنــی و اکســیژنی بر روی ســطح باقی میمانــد که میتواند ضمن افزایش انرژی ســطحی امکان
برقراری بهتر باند بین رنگ و ســطح شــود .پردازش ســطح توســط این دســتگاه برای انواع پلیمرها
مانند  ،PP، PE، PETنایلون ،پلیاستایرن ،پلی کربنات ،پیویسی و انواع فیلمهای متاالیز مناسب
است.
مﺸﺨصات فنﯽ

عرض دستگاه 50 :سانتیمتر (قابل ساخت تا عرض  10متر بر اساس سفارش مشتری)
توان مصرفی 3 :کیلووات
ســرعت پــردازش 100 :تــا  200متر بر دقیقــه (از حدود  50متر بر دقیقه تا  1000متر بر دقیقه براســاس
سفارش مشتری)

۳۷۴

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

جنس الکترود سرامیکی (سیلیکون بر اساس سفارش مشتری)
جنس غلتک :استیل ضدزنگ
وزن 40 :کیلوگرم

استان تهران ،شهرتهران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

021-29904031
021-29904017
021-22403160

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

صنایع چاپ و بستهبندی

Info@jam-plasmatech.com

ارتﺒاط با فناوری نانو

با استفاده از این دستگاه ایجاد ت�ییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکانپذیر میشود.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت مهندسی پالسما فناور جم

سال ت�سی�

1394

ن�انیشرکت

تهــران ،ولنجک ،خیابان یمن ،بلوار دانشــجو ،دانشــگاه شــهید بهشــتی مرکز
رشد

ن�انیسایتاینترنتی

www.jam-plasmatech.com

۳۷۵

ﭘﻼسما ﮐﻠینر
مﻌرفﯽ محصول

ایــن دســتگاه بهعنــوان یکی از پرکاربردترین ســامانههای پالســمایی مطرح اســت .در این دســتگاه
محیــط فعــال پالســما با اعمــال اختالفپتانســیل الکتریکی در فشــار پاییــن و در محــدوده میلی تور
تشــکیل میشــود .الکترونهــای موجــود در محیــط پالســما اقــدام بــه تولیــد الکترونهــا ،یونهــا،
رادیکالهــا و دیگــر گونههــای فعــال میکنند که میتوانند ســطح موردن�ر را پــردازش کنند .قابلیت
تزریــق  30نــوع گاز بــا نــرخ تزریق  0تا  500سیســی بر دقیقه با دقت  0٫1سیســی بر دقیقــه برای این
دستگاه وجود دارد.
مﺸﺨصات فنﯽ

حجم محف�ه 3 :لیتر (بسته به سفارش مشتری قابل ساخت تا  100لیتر)
توان کاری 100 :وات (قابل ساخت تا  3کیلووات)
فشار کاری 50 :تا  1000میلی تور
گاز مصرفی 30 :نوع گاز
دقت تن�یم فلوی گاز 0٫01 :سیسی بر دقیقه
جنس محف�ه :کوارتز (یا استیل بنا به سفارش مشتری)

۳۷۶

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

محﻞ تولید

جنس اتصاالت :استیل
برق ورودی 220 :ولت برق شهری
دارای نمایشگر فشارسن� دیجیتال
دارای سیستم اتوماسیون و مانیتور تاچ
قابلیت تعریف برنامههای آزمایشی
ابعاد 20×40×50 :سانتیمتر
وزن :تقریبا  15کیلوگرم

استان تهران ،شهر تهران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا
ارتﺒاط با فناوری نانو

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

الکترونهای موجود در محیط پالســما اقدام به تولید
الکترونها  ،یونها ،رادیکالها و گونههای فعال دیگر
میکنند که میتواند سطح موردن�ر را پردازش نماید.
این دستگاه میتواند برای پردازش انواع مواد پلیمری
و فلزی در مقیاس نانو استفاده شود.

021-29904031
021-29904017
021-22403160

Info@jam-plasmatech.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشگاه بینالملل قزوین
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شاهرود

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

شرکت دانشبنیان دانش پویان ساتیا

سال ت�سی�

1393

ن�انیشرکت

استان سمنان ،شهرستان شاهرود ،بلوار دانشگاه ،ساختمان مرکز رشد

ایمیل

satiacompany@gmail.com

۳۷۷

دسﺘﮕاه اسﺘریﻼیﺰر ﭘﻼسما
مﻌرفﯽ محصول

دستگاه استریالیزر پالسما  PSP-PLابزار حساس به دما و رطوبت مانند انواع آندوسکوپ ،کاتتر،
کانوال و  ...را در کوتاهترین زمان و بدون ایجاد مواد ســمی و مضر اســتریل میکند .پس از اتمام
پروســه اســتریل توســط این دســتگاه آنچــه باقی میماند بخارآب و اکســیژن اســت کــه کامال با
محیط سازگارند و آسیبی متوجه کاربران و بیماران نخواهد بود .پروسه استریل دستگاه بسیار
ســریع بوده ( 28تا  65دقیقه) و نیازی به آمادهســازی اولیه نیســت که این امر گردش کار را در
بیمارستانها و مراکز درمانی به میزان قابلتوجهی سرعت میبخشد.

۳۷۸

ﭘﻼســـما

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ
مدلهایدستگاه

PSP-PL-130

PSP-PL-130D

تعداد درب

تک درب

دو درب

ابعاد

1120×1547×778
سانتیمتر

1060×1750×1040
سانتیمتر

وزن

 440کیلوگرم

 640کیلوگرم

منبعتغ�یه

تکفاز 230 ،ولت 50-60 ،هرتز

�رفیتمحف�ه

 130لیتر

جن�محف�ه

فوالد زنگنزن

دمایاستریل

کمتر از  60درجه سانتیگراد

مادهمصرفی

هیدروژن پروکساید 50٪

مجموع مدت زمان
سیکل

سیکل بدون لومن 28 :دقیقه
سیکل اقتصادی 45 :دقیقه
سیکل پیشرفته 62 :دقیقه

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.psptrade.com

هی�تامنــای صرفهجویــی ارزی در معالجه
بیماران
ارتﺒاط با فناوری نانو

دســتــگــاه پــالســمــا اســتــریــالیــزر مــانــنــد ســایــر
دستگاههای حــوزه پالسمای ســرد ،قابلیت
ایجاد ساختار نانومتری بر روی سطح را دارد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

پارس سینوهه پاد

سال ت�سی�

1388

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان شــریعتی ،میدان شهید
احمدی روشــن ،ابتــدای خیابان جلفا،
خیابان پاکروان ،پالک 20

ن�انیسایتاینترنتی

www.psptrade.com

۳۷۹

سامانه ﭘردازش
ﭘﻼسمایﯽ منسوﺟات و اﺷیاء
مﻌرفﯽ محصول

این ســامانه در شــرایط خ� با اســتفاده از امواج فرکانس رادیویی ،گاز و مونومرهای تزریقشده به
محف�ــه را یونیــزه کرده و شــرایط برقراری پیوند بین اجســام قرار داده شــده در محف�ه و مونومر
را فراهــم کــرده و بــا ایجاد الیهای با ضخامت نانومتری بر روی جســم ،خــواص ضدآب ،ضدلک
و ضدروغن را ایجاد میکند .دســتگاه صنعتی آبگریز کننده با قابلیت پردازش پالســمایی تحت
خ� موســوم بــه »پالســما دژ« یکــی از محصــوالت این حوزه اســت که بــرای ایجاد ایــن خواص در
محصوالتی ن�یر کفش ،منسوجات ،سیستمهای الکترونیکی (تبلت ،تلفن همراه و  )...یا ادوات
پزشکی کاربرد دارد.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایجاد خاصیت ضدآب و لک
کنترل فرآیند بهصورت اتوماتیک
قابلیت استفاده در پردازش پوشاک ،کفش و الکترونیک
قابل ساخت در ابعاد مختلف متناسب با حوزه کاربری
انجام فرآیند بهصورت کامال خشک

۳۸۰

ﭘﻼســـما

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

ت�ییدیه ارتباط با فناوری نانو

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

ایجــاد و یا افزایش زبری ســطح در مقیاس نانو
از جملــه ویژگیهــای این فرآیند اســت .در این
حالــت انت�ــار مــیرود کــه ترشــوندگی و قابلیت
جذب رنگ ســطوح الیاف و منسوجات افزایش
یابد .مورد دیگر حضور الیه فعال شــده سطحی
اســت که سبب میشــود با ایجاد پیوندهای در
ســطح اتمی ،چسبندگی پوششها و نانوالیهها
به طور قابل توجهی بهبود یابد.

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.iranlabexpo.ir
www.basafan.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و مجموعههای صنعتی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

بسا فنآوران نصیر

سال ت�سی�

1390

ن�انیشرکت

تهران ،خیابان آزادی ،بنبست قدیر ،کوچه  ،13پالک  ،2واحد 10

ن�انیسایتاینترنتی

www.basafan.com

۳۸۱

تﺠهیﺰات تولید نانو الیاف
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﻏﻮﻃﻪوری
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﻧﯿﻤﻪﺻﻨﻌﺘﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺧﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف

نانـوالیاف

امروزه نانوساختارها در حوزههای وسیعی در صنعت مورد توجه قرار گرفتهاند .با پدید آمدن نانوساختارها ،علومی چون
ارتباطات ،زیستفناوری و محاسبات در سالهای اخیر رشد چشمگیری یافتهاند .یکی از مهمترین انواع نانوساختارها،
نانوالیاف هســتند .هنگامی که قطر الیاف از مقیاس میکرومتر (برای م�ال  100-10میکرومتر) به مقیاس نانومتر (برای
م�ال یکصدم تا یکدهم میکرومتر) تبدیل میشــود ،یعنی  1000مرتبه کاهش مییابد ،خواص شــگفتانگیزی ن�یر
ســطح مخصــوص فوقالعاده زیاد ،نســبت ســطح به حجــم ،انعطافپذیــری و کارآیی بســیار باال (برای م�ال ســختی و
اســتحکام کششــی) مشاهده میشود .این خواص برجســته باع� میشود که الیاف نانو انتخاب مناسبی برای بسیاری
از کاربردهای مهم در فناوریهای پیشرفته باشند .در این راستا چند سالی است که تحقیقات گستردهای در سراسر دنیا
انجام شده است ،بهخصوص تهیه و تولید انواع مختلف نانوالیاف جهت کاربرد در تقویت کامپوزیتها ،تولید فیلترها،
پوشــش زخم ،تولید حســگرها ،الیاف هادی ،الیاف ســرامیکی ،تولید بســتر جهت کشــت بافت زنده در حوزه مهندســی
بافت ،حمل دارو و غیره.
الﮑﺘروریسﯽ و سازوﮐار تولید نانوالیاف

مهمترین فرآیندی که برای تولید نانوالیاف معرفی شــده اســت ،فرآیند الکتروریســی است .این فرآیند بهواسطه قابلیت
ریســیدن محــدوده گســتردهتری از الیــاف از جنسهــای مختلف شــامل پلیمری ،کامپوزیتی ،ســرامیکی ،فلــزی از توجه
ویژهای برخوردار است .در فرآیند الکتروریسی ،پلیمر و یا به عبارتی قطرهای کوچک از محلول یا مذاب پلیمر ،تحت ت��یر
میدان الکتریکی بسیار قوی قرار گرفته و در ا�ر اختالف ولتاژ بوجود آمده و نیروهای کششی ناشی از آن باریک و باریکتر
شده و به سمت سطح جمعکننده حرکت میکند .در این فرآیند الزم است تا اختالف ولتاژ به وجود آمده بهاندازه کافی باال

۳۸۴

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

باشد تا بتواند بر نیروهای کشش سطحی پلیمر غلبه کرده و جریان باریک سیال را از دهنه جت به سمت جمعکننده به
حرکت درآورد .بسته به محلول و یا مذاب بودن پلیمر مورداستفاده در حین حرکت جت و قبل از رسیدن به جمعکننده
مقدار زیادی از حالل در روش محلول ریسی تبخیر و یا پلمیر مذاب در روش ذوب ریسی خشک میشود .الیاف به دست
آمده در صفحه جمعکننده و با توجه به مالح�ات کاربرد نهایی با خصوصیات و شرایط موردن�ر جمع میشوند.
نانوالیاف در ایران

در ایران مطالعه بر روی نانوالیاف از بیش از یک دهه قبل آغاز شده و هماکنون در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی سوابق
تحقیقاتی زیادی در این زمینه وجود دارد .حضور شرکتهای مختلف ایرانی در زمینه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی برای
تولید الیاف زمینهساز پیشرفتهای زیادی شده بهطوریکه امروزه در آزمایشگاههای دانشآموزی توانا در سراسر کشور
نیز پژوهش روی نانوالیاف جریان دارد .در ایران شرکتهای فعال در این حوزه در زمینه ساخت تجهیزات الکتروریسی
و توســعه و تولیــد محصــول فعالیــت دارند .تجربیات بهدســت آمــده در زمینه دانــش فنی تجاری در ایــن زمینه قابلیت
تولید دستگاههای آزمایشگاهی و صنعتی باقابلیت صادرات را فراهم آورده ،محصوالت مختلفی تجاری شده و بازارهای
روبه رشــدی را شــکل داده اســت .در اردیبهشــتماه ســال  1395شــرکت فناوران نانومقیاس ،تولیدکننده دستگاههای
الکتروریسی در مقیاسهای آزمایشگاهی ،نیمهصنعتی و صنعتی ،موفق به صادرات دستگاه صنعتی الکتروریسی برای
تولید نانوالیاف به کشــور کرهجنوبی شــد .این شــرکت عالوه بر کشــور کره جنوبی ،موفق شــده اســت تولیدات خود را به
کشورهای مالزی و چین نیز ،صادر کند.
در جدول زیر اسامی برخی شرکتهای فعال در این زمینه اشاره شده است:
نام شرکت

محصوالت

فناوران نانومقیاس ()FNM

ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیاف

نانوساختار آسیا

ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیاف

تجهیزات نانوآزما

ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیاف

بهران فیلتر

فیلترهای نانولیفی کالس F9

فیلترهای هوای خودروهای سنگین

نانوتارپاک

ماسک نانویی فیلتردار

مدبران توسعه سالمت ایرانیان

ماسک نانویی

نانوساختار مهرآسا

فیلترهای هوای خودرو سواری

آزاد فیلتر

فیلتر هوای ورودی توربین

۳۸۵

دسﺘﮕاه الﮑﺘروریﺲ ﺻنﻌﺘﯽ
مﻌرفﯽ محصول

با اســتفاده از این دســتگاه پوشــش انواع نانوالیاف روی زیرالیههای مختلف برای تولید محصوالت
جدیــد در مقیــاس صنعتــی امکانپذیــر اســت .سیســتمهای  INFLبهطــور گســترده برای تولیــد نانو
فیلترها و نانو ماسکهای تنفسی استفاده میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

بــا اســتفاده از خط تولید صنعتی این تجهیزات میتوان نانوالیــاف مورد نیاز برای کاربردهای متنوع
را در مقیاس صنعتی تولید کرد .این دســتگاهها با  2مکانیســم اصلی الکتروریسی نازلی و بدون نازل
ارائه میشــوند که با توجه به مزایای آنها هر روش برای کاربری خاص میتواند مورداســتفاده قرار
گیرند .این دســتگاه دارای ســه مدل  INFL1000 ،INFL800 ،INFL400اســت .تفاوت این سه مدل
در حجم ،ظرفیت تولید و تعداد واحد الکتروریسی است.

۳۸۶

نانــوالیـاف

برق ورودی دستگاه

 220ولت ،تکفاز50-60 ،
هرتز
 380ولت ،سهفاز،
 50-60هرتز (در صورت
نیازمشتری)

سیست� �رمکن
محف�ه

 20-10آمپر

خ�ککن

 15-10آمپر

کنترل ،جمعکن و
منبع ولتاژ باال

 15-10آمپر
 4واحد برای INFL400

واحدالکتروریسی

 6واحد برای INFL600

میزان پوشش

از  0٫005تا  1گرم بر مترمربع

ابعادنانوالیاف

از  60تا  500نانومتر

درام ریسنده
)سیست� بدون نازل(

درام از جنس استیل

طول

از  30سانتیمتر تا 160
سانتیمتر (بسته به نوع
سفارش)

�طر

 6سانتیمتر

سر�ت �رخش

 1 -20دور در دقیقه

نازلهایریسنده
)سیست�نازلی(

نازلها از جنس استیل

طول واحد
الکتروریسی

از  30تا  160سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش)

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

تعداد

از  20تا  100نازل در هر واحد
الکتروریسی

حدا�ل سر�ت
تزری�

 100میکرولیتر در ساعت

حداک�رسر�ت
تزری�

 20میلیلیتر در ساعت

جمع کننده
)کالکتور(

از جنس استیل

کنترلفاصله
الکتروریسی

) 5-20سانتیمتر)

ابعاد

 16 ،8و  32سانتیمتر

و  8واحد برای INFL800

سیست� �رمایش

کنترل دمای محیط
الکتروریسی (دمای محیط
تا  45درجه سانتیگراد)
تهویه

سیست� ک�ش
زیرالیه

خروج حالل از محف�ه
توسط هواکش با امکان
برنامهریزی مدت کارکرد

امکان ک�ش و
بر��ت توسط دو
موتور مجزا )موتور
بر��ت سفارشی(
مناس� برای
زیرالیههای
انعطافپ�یر از �بیل
کا�� ،پار�ه ،فیلتر،
فویل و...

امکان برنامهریزی میزان
کشش برحسب طول یا
زمان (پوشش محدوده
خاصی از سابستریت)،
جهت حرکت زیرالیه
(راست ،چ� یا دوطرف)
کنترل سرعت کشش تا 1000
متر در ساعت (بسته به نوع
سفارش و تعداد درامها)

۳۸۷

منبع تغ�یه ولتاژ باال
دارای دستگاه ت�مین
اختالف پتانسیل50
کیلوولتمنفی

دارای دستگاه ت�مین
اختالف پتانسیل 50
کیلوولت م�بت

کنترلدیجیتالولتاژ
از طری� رابط HMI
مستقل)سفارشی(

نمایشگر دیجیتال جریان
مصرفی با دقت  1میکروآمپر
(سفارشی)

وزن

از  1500تا  3500کیلوگرم
(بسته به نوع سفارش و
تعداد واحدها)
سیست� کنترل و پانل

ا�مال ولتاژ منفی و
م�بت به الکترودها
و کالکتور بهصورت
مستقل

کنترل نوع پلیمر مصرفی
در هر واحد الکتروریسی
بصورت مستقل

سیست�  PLCبا
امکان کنترل کلیه
پارامترها

رابط کاربری لمسی ()HMI

نمایشرطوبت
داخلمحف�ه
)سفارشی(

قابلیت دیدن داخل
محف�ه توسط نمایشگر
(سفارشی)

طول

 6تا  8متر (بسته به نوع
سفارش و تعداد واحدها)

سیست�های کنترلی
ولتاژ باال

سیستمهای کنترلی جریان
مصرفی (سفارشی)

ارتفاع

 200تا  250سانتیمتر (بسته
به نوع سفارش)

دارای دکمه �طع
اضطراری برق
دستگاه

تهویه بخارات سمی
حاللهای آلی

نمای�گر دیجیتال ولتاژ با د�ت  0/1کیلوولت

سیست�خ�ککن

محف�ه خشککن زیرالیه
با امکان کنترل دمای داخل
فلزی با  6درب جهت
دسترسی آسان به کلیه
بخشهای دستگاه
محف�ه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

۳۸۸

�رض

 1تا  2متر (بسته به نوع
سفارش و عرض واحدها)

محﻞ تولید

تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع
تحقیقاتــی عصر
انقالب

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

شرکت فناوران نانومقیاس در حال حاضر دارای نمایندگی در شهرهای تهران ،مشهد و تبریز است.
نمایندگی خار� از کشور این شرکت در کشورهای مالزی ،چین ،ترکیه ،پاکستان ،نیجریه و انگلستان
است.
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/PDZNt

همچنین این دســتگاه از طریق برنامه حمایت از توســعه بازار ماشــینآالت صنعتی پیشرفته ساخت
داخل به آدرس زیر نیز قابل تهیه است؛
http://hitechmachine.ir/company/18

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکتهای بهران فیلتر و آزاد فیلتر این دستگاه را خریداری کردهاند.
این محصول به کشورهای کره جنوبی و چین صادر شده است.
ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا میکند ،بسته به شرایط سیستم باع� تخریب،
خمش ،چرخش و کشــیدگ� الیاف شــده و جمع این عوامل و یا هرکدام آنها به تنهایی باع� تبدیل ی� جت ســیال
بــا قطــر میل�متــري به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتري م�شــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولید کننده نانوالیاف است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سال ت�سی�

1383

ن�انیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،مرکز رشد
لوازم و تجهیزات پزشکی

ن�انیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۳۸۹

دسﺘﮕاه الﮑﺘروریسﯽ ﻏوﻃهوری
مﻌرفﯽ محصول

الکتروریســی روش منحصربهفــردی بــرای تولید فیبرهای بســیار ریز (میکرومتر تا نانومتر) با ســطح
ویژه باال از محلولهای پلیمری و یا مذاب با اســتفاده از انرژی الکتریکی اســت .ســتاپ الکتروریسی
دارای دو اســتاندارد افقی و عمودی اســت .سیســتم الکتروریســی دارای ســه جز اصلی شــامل منبع
ت�ذیه ولتاژ باال ،سیســتم نخریســی و صفحه جمعکننده زمینی اســت .منبع ت�ذیه پالریتی خاصی را
بــه محلــول پلیمری و یا مذاب اعمال میکند و ســپس محلول به ســمت یک جمــع کننده با پالریته
معکوس شتاب داده میشود .این محلول پلیمری به یک لوله موئینه منتقل شده و در لوله موئینه
با نیروی کشــش ســطحی خود نگه داشــته میشــود .اما با اعمال جریان الکتریکی به ســطح مایع از
طریق اعمال جریان به لوله موئینه ،انرژی الکتریکی بر انرژی کشــش ســطحی فایق آمده و موجب
ایجــاد یک جت شــده که از انتهای لوله خار� میشــود .در هنگام خــروج محلول پلیمری از مخروط
تیلــور ،بــه دلیل ناپایداری و ســرعت بســیار زیاد ریســندگی کــه در بین حد فاصل لولــه موئینه و جمع
کننده اتفاق میافتد ،جت سیال با قطر میلیمتری به ی� یا چندین جت سیال با قطر در محدوده
نانومتری تبدیل میشود و همچنین حالل تبخیر شده و در نهایت الیاف پلیمری بر جای میماند.
کاربرد:
جهت تولید نانوالیاف پلیمری/سرامیکی

۳۹۰

نانــوالیـاف

مدلهایدستگاه

NL20

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

NL100

NL50

طول درام ریسنده

 20سانتیمتر

 50سانتیمتر

 100سانتیمتر

حج� وان محلول پلیمر

 350میلیلیتر

 750میلیلیتر

 1500میلیلیتر

ابعاد

 70×70×80سانتیمتر

 125×90×95سانتیمتر

 220×130×120سانتیمتر

وزن

120

200

300

منبعتغ�یه

تکفاز 220-240 ،ولت 50-60 ،هرتز

درام ریسنده

درام سیلندری ،سیمی یا دیسکی شکل جنس :استیل قطر 6 ،16 ،32 :میلیمتر
سرعت چرخش 2-10 :دور در دقیقه

جمع کننده)کالکتور(

جنس :استیل شکل :صفحهای یا درام چرخان فاصله الکتروریسی 5-20 :سانتیمتر
سرعت 10 :تا  50دور در دقیقه

سیست� �رمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی (دمای محیط تا  40درجه سانتیگراد)
سیستم کنترل رطوبت محف�ه الکتروریسی (سفارشی)

سیست� کنترل و پانل

PLC+ HM
دارای دکمه قطع اضطراری برق دستگاه

سیست�تهویه

خروج حالل از محف�ه توسط هواکش با امکان برنامهریزی مدت کارکرد

محف�ه

فلزی ،با  3درب جهت دسترسی آسان به کلیه بخشهای دستگاه

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی
کششی غلبه پیدا میکند ،بسته به شرایط سیستم
باعــ� تخریب ،خمش ،چرخش و کشــیدگی الیاف
شــده و اجتمــاع ایــن پدیدههــا یــا تکتــک آنهــا
باعــ� تبدیــل ی� جت ســیال بــا قطــر میلیمتری
بــه ی� یــا چندین جت ســیال بــا قطر در محــدوده
نانومتری میشــود .بنابراین ،این دستگاه ،یکی از
دستگاههایعمدهتولیدکنندهنانوالیافاست.

محﻞ تولید

تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع
تحقیقاتی عصر
انقالب

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سال ت�سی�

1383

ن�انیشرکت

تهــران ،انتهــای بلــوار کشــاورز ،مجتمع
بیمارستانی امام خمینی (ره) ،مرکز رشد
لوازم و تجهیزات پزشکی

ن�انیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۳۹۱

الﮑﺘروریﺲنیمهﺻنﻌﺘﯽ
مﻌرفﯽ محصول

با اســتفاده از این دســتگاه پوشــش انواع نانوالیاف روی زیرالیههای مختلف برای تولید محصوالت
جدید در مقیاس نیمهصنعتی امکانپذیر اســت .سیســتمهای  INFLبهطور گسترده برای تولید نانو
فیلترها و نانو ماسکهای تنفسی استفاده میشود.
مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن دســتگاه دارای پنــ� مــدل  NFL30R3،NFL50،NFL60،NFL60Rو  NFL100اســت .مــدل
 NFL30R3دارای  3واحد الکتروریســی  30ســانتیمتری دارای سیســتم رولبازکن و رولجمعکن با
دقت کم و سیســتم کنترل میکروکنترلر ،مدل  NFL50با  1واحد الکتروریســی  50ســانتیمتری بدون
سیســتم رولبازکن و رولجمعکن و دارای سیســتم کنترل  ،PLCمدل  NFL60با  1واحد الکتروریسی
 50ســانتیمتری ،سیســتم کنتــرل  ،PLCبدون سیســتم رولبازکــن و رولجمعکن با دقت متوســط،
مدل  NFL60Rبا  1واحد الکتروریســی  60ســانتیمتری با سیســتم رولبازکن و رولجمعکن با دقت
متوسط و سیستم کنترل  PLCو مدل  NFL100با  1واحد الکتروریسی  100سانتیمتری بدون سیستم
رولبازکن و رولجمعکن و سیستم کنترل آنالوگ است.

۳۹۲

نانــوالیـاف

برق ورودی
دستگاه

 220ولت ،تک فاز 50-60 ،هرتز

واحد
الکتروریسی

از  1تا  3واحد (بسته به نوع
سفارش)

سیست� کنترل

 PLCبا کنترل کامل
زیرسیستمها

درام ریسنده
)سیست�بدون
نازل(

درام از جنس استیل

طول

از  20سانتیمتر تا  40سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش)

�طر

 6سانتیمتر

سر�ت �رخش

 1 -10دور در دقیقه

نازلهای
ریسنده
)سیست�نازلی(

نازلها از جنس استیل

طول واحد
الکتروریسی

از  20تا  100سانتیمتر (بسته به
نوع سفارش)

تعداد

از  10تا  50نازل در هر واحد
الکتروریسی

حدا�ل سر�ت
تزری�

 100میکرولیتر در ساعت

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

حداک�رسر�ت
تزری�

 20میلیلیتر در ساعت

جمعکننده
)کالکتور(

از جنس استیل ضد اسید

کنترلفاصله
الکتروریسی

) 5-20سانتیمتر)

ابعاد

با توجه بهاندازه درام ریسنده
مت�یر است.

سیست�
�رمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی
(دمای محیط تا  40درجه
سانتیگراد)
تهویه

سیست� ک�ش
زیرالیه

خروج حالل از محف�ه توسط
هواکش با امکان برنامهریزی
مدت کارکرد

امکان ک�ش و
بر��تتوسط
دو موتور مجزا
)موتوربر��ت
سفارشی(
مناس� برای
زیرالیههای
انعطافپ�یر
از �بیل کا��،
پار�ه،فیلتر،
فویل و ...

امکان برنامهریزی میزان کشش
برحسب طول یا زمان (پوشش
محدوده خاصی از زیرالیه)،
جهت حرکت زیرالیه (راست،
چ� یا دوطرف)
کنترل سرعت کشش تا  250متر
در ساعت (بسته به نوع سفارش
و تعداد درامها)

۳۹۳

منبع تغ�یه ولتاژ باال
دارای دستگاه
ت�میناختالف
پتانسیل50
کیلوولتم�بت

دارای دستگاه ت�مین اختالف
پتانسیل  50کیلوولت منفی

نمای�گر
دیجیتالولتاژ
با د�ت 0/1
کیلوولت

نمایشگر دیجیتال جریان
مصرفی با دقت  1میکروآمپر
(سفارشی)

سیست�
خ�ککن

محف�ه خشککن زیرالیه
با امکان کنترل دمای داخل
(سفارشی)
سیست� کنترل و پانل

ا�مال ولتاژ
منفی و م�بت
به الکترودها و
کالکتوربصورت
مستقل

کنترل نوع پلیمر مصرفی در
هر واحد الکتروریسی بصورت
مستقل

نمایشرطوبت
داخلمحف�ه
)سفارشی(

قابلیت دیدن داخل محف�ه
توسط نمایشگر (سفارشی)
مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

۳۹۴

سیست�های
کنترلی ولتاژ باال

سیستمهای کنترلی جریان
مصرفی (سفارشی)

دارای دکمه
�طع اضطراری
برقدستگاه

تهویه بخارات سمی حاللهای
آلی

محف�ه

فلزی با  6درب جهت دسترسی
آسان به کلیه بخشهای
دستگاه

ابعاد:

طول 100 :تا  200سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش و تعداد
واحدها)
ارتفاع 120 :تا  180سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش)
عرض 80 :تا  120سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش و عرض
واحدها)

وزن:

از  100تا  600کیلوگرم (بسته به
نوع سفارش و تعداد واحدها)

محﻞ تولید

تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع
تحقیقاتــی عصر
انقالب

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

شرکت فناوران نانومقیاس در حال حاضر دارای نمایندگی در شهرهای تهران ،مشهد و تبریز است.
نمایندگی خار� از کشور این شرکت در کشورهای مالزی ،چین ،ترکیه ،پاکستان ،نیجریه و انگلستان
است.
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/PDZNt

همچنین این دســتگاه از طریق برنامه حمایت از توســعه بازار ماشــینآالت صنعتی پیشرفته ساخت
داخل به آدرس زیر نیز قابل تهیه است؛
http://hitechmachine.ir/company/18

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکت فیلتر سرکان
ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا میکند ،بسته به شرایط سیستم باع� تخریب،
خمــش ،چرخــش و کشــیدگی الیافشــده و اجتماع این پدیدهها یــا تکتک آنها باع� تبدیل ی� جت ســیال با قطر
میلیمتــری بــه یــ� یــا چندیــن جت ســیال با قطــر در محــدوده نانومتــری میشــود .بنابراین ،ایــن دســتگاه ،یکی از
دستگاههای عمده تولید کننده نانو الیاف است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سال ت�سی�

1383

ن�انیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،مرکز رشد
لوازم و تجهیزات پزشکی

ن�انیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۳۹۵

الﮑﺘروریﺲ آزمایﺸﮕاﻫﯽ
مﻌرفﯽ محصول

از ایــن دســتگاه بــرای انجام کارهای پژوهشــی و تولیــد نانوالیاف در مقیاس آزمایشــگاهی اســتفاده
میشود.

مﺸﺨصات فنﯽ

ایــن دســتگاه دارای دو مــدل  ES2000و  ES1000اســت .تفــاوت مــدل  ES2000در تعــداد سیســتم
روبــش اســت .توســط این دســتگاه مشــخصات مختلف نانوالیــاف ازجملــه تخلخل ،شــکل ،قطر،
ضخامت و آرایش میتواند کنترل شود.

۳۹۶

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

برق ورودی
دستگاه

 220ولت ،تک فاز 50-60 ،هرتز

کنترلسر�ت
روبش نازل
)0-2500
میلیمتردر
د�یقه(

کنترل نقطه شروع و پایان
روبش ( 0-30سانتیمتر)

پم�سرنگی

افقی (بدون نیاز به شیلنگ و
رابط)

جمع کننده
)کالکتور(

درام چرخان با سرعت قابل
کنترل چرخش

تعداد سرنگ
�ابل نص�

حداک�ر  2سرنگ (سفارشی تا 10
سرنگ)

جن�:استیل
یاآلومینیوم

دارای ولتاژ منفی تا -20
کیلوولت (سفارشی)

دو حالت تزری�

تزریق ممتد یا تزریق به میزان
حجم تعیین شده

کنترلفاصله
الکتروریسی
)5-20
سانتیمتر(

امکان تعوی� نوع کالکتور
(سیمی ،دیسکی ،سیلندری و
صفحهای)

تزری�
یکنواخت

تزریق یکنواخت محلول با
استفاده از میکرودرایور با دقت
باال

سر�ت
�رخش:

دور کم (تا  )200و دور باال (تا
 3000دور در دقیقه)

�طر:

 8سانتیمتر

تن�ی�محل
صفحه
ف�اردهنده
سرنگ

امکان تن�یم سریع پدال با
استفاده از دو کلید تن�یم
موفقیت

منبعت�مین
اختالف
پتانسیل)ولتاژ
باال(

نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت
 0/1کیلوولت
دو منبع ت�ذیه در مدل دوپم�

کنترل نر�
تزری�محلول
پلیمری )10
میکرولیترتا
 100میلیلیتر در
سا�ت(

دارای سوئیچ هشدار اتمام
محلول سرنگ

نمای�گر
دیجیتال
جریانمصرفی
با د�ت 1
میکروآمپر
)سفارشی(

دارای دستگاه ت�مین اختالف
پتانسیل  35کیلوولت

سیست�روبش
نازلها

دارای  2سیستم روبش با کنترل
مستقل (مدل  2پم�)

سیست�
�رمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی
(دمای محیط تا  40درجه
سانتیگراد)

۳۹۷

تهویه

خروج حالل از محف�ه توسط
فن با امکان برنامهریزی مدت
کارکرد
سیست� کنترل و پانل

استفاده از
نمای�گربزرگ
 4سطری
به همراه 20
سو�ی�با��
کنترل آسان
سیست� و
نمایش کلیه
اطال�ات
ضروری
�ملکرد
دستگاه شده
است.

تعبیه کلیدهای عملیاتی در
کنار  4سطر نمایشگر باع�
عدم نیاز به منوهای تودرتو
شده و بنابراین بهراحتی با
فشار حداک�ر چند کلید ،دستگاه
تن�یم شده و شروع بکار خواهد
کرد.

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس

۳۹۸

محف�ه

فلزی با  3درب جهت دسترسی
آسان به کلیه بخشهای
دستگاه

ابعاد

 65×70×80سانتیمتر مکعب

مدل دو پم�

 65×105×75سانتیمتر مکعب

وزن

حدود  80کیلوگرم

مدل دو پم�

 100کیلوگرم

حاف�هدا�می

آخرین تن�یمات در حاف�ه
دائمی دستگاه ذخیره خواهد
شد.

نرمافزار
مخصوص

پارامترهای الکتروریسی
میتوانند بهراحتی توسط
کامپیوتر با استفاده از نرمافزار
مخصوص کنترل شوند.
(سفارشی)

محﻞ تولید

تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع
تحقیقاتــی عصر
انقالب

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

شرکت فناوران نانومقیاس در حال حاضر دارای نمایندگی در شهرهای تهران ،مشهد و تبریز است.
نمایندگی خار� از کشور این شرکت در کشورهای مالزی ،چین ،ترکیه ،پاکستان ،نیجریه و انگلستان
است.
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/PDZNt

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

این دستگاه در آزمایشگاههای توانا در سراسر کشور نصب شده است.
این دستگاه برای آموزش دانشآموزان کشور چین ،به این کشور صادر شده است.

ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترو استاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا میکند ،بسته به شرایط سیستم باع� تخریب،
خمــش ،چرخــش و کشــیدگی الیــاف شــده و اجتمــاع ایــن پدیدهها یــا تکتک آنهــا باعــ� تبدیل یک جت ســیال با
قطــر میلیمتــری بــه یــک یا چندین جت ســیال با قطر در محــدوده نانومتری میشــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولیدکننده نانوالیاف است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سال ت�سی�

1383

ن�انیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،مرکز رشد
لوازم و تجهیزات پزشکی

ن�انیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۳۹۹

دسﺘﮕاه الﮑﺘروریسﯽ تمام اتوماتیﮏ
مﻌرفﯽ محصول

یکــی از روشهــای کارآمد تولید نانوالیاف پلیمری چه در مقیاس صنعتی و چه تحقیقاتی ،اســتفاده
از فنــاوری الکتروریســی اســت .پیشماده پلیمری ورودی فرآیند فــوق میتواند به صورت محلول و
یا مذاب پلیمری باشــد .در این فناوری به کمک یک میدان الکتریکی با قدرت کافی ،ابتدا ســیالن
باریکی از مایع (پیشماده پلیمری) ایجاد میشــود و ســپس در ادامه با ناپایدارســازی ســیالن فوق
نانوالیاف پلیمری تولید میشود.
یک دستگاه الکتروریسی از  3واحد اصلی تشکیل شده است -1 :واحد نخریس متصل به یک منبع
ت�ذیــه ولتــاژ بــاال جریان مســتقیم (چند ده کیلــو ولت) -2 ،پمــ� تزریق و  -3صفحــه جمعکننده با
قطبیت الکتریکی معکوس نسبت به واحد نخریس.
کاربرد:
بســیاری از انــواع پلیمرهای مختلف از جمله پلیمرهای مصنوعی ،طبیعی و زیســتتخریبپذیر و یا
پلیمر/کامپوزیت م�توانند در مقیاس آزمایشگاهی توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل شوند.

۴۰۰

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ
مدلهایدستگاه

ES I

وزن
منبع تغ�یه ولتاژ باال
تعداد الکترودهای ولتاژ باال

ES I-I

ES II

ES II-II

ES I-II

 60کیلوگرم

 60کیلوگرم

 80کیلوگرم

 80کیلوگرم

 80کیلوگرم

 0-35کیلوولت/

 0-35کیلوولت/

 0-35کیلوولت/

 0-35کیلوولت/

 0-35کیلوولت/

مستقیم

متناوب

مستقیم

متناوب

مستقیم

1

1

2

2

2

تعدادپم�هایمستقل

1

2

2

3

4

تعدادجهتهایالکتروریسی

1

1

2

2

2

منبعتغ�یه

تکفاز 220 ،ولت ،جریان متناوب 50-60 ،هرتز

نر� تزری�

 0/1-10میلی متر بر ساعت (با دقت  0/1میلی لیتر بر ساعت)

جمع کننده)کالکتور(

سرعت چرخش 100-3000 :دور در دقیقه با قابلیت تعوی� جمع کننده
فاصله الکتروریسی 5-20 :سانتیمتر

کنترلپنل

 PLCبه همراه رابط ( HMIکامال قابل تن�یم)

ابعاد

 60×70×70سانتیمتر

نازل های ریسنده

امکان استفاده از انواع نازلهای یک بار مصرف و دائم

ایزوالسیون

کامل الکتریکی (ولتاژ باال)

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو
محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه
پیدا میکند ،بســته به شــرایط سیســتم باعــ� تخریب ،خمش،
چرخش و کشیدگی الیاف شده و اجتماع این پدیدهها یا تکتک
آنهــا باعــ� تبدیل یک جت ســیال با قطــر میلیمتری ،به یک
یــا چندیــن جت ســیال با قطــر در محــدوده نانومتری میشــود.
بنابرایــن ایــن دســتگاه یکی از دســتگاههای عمــده تولید کننده
نانوالیاف است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

فنآوران تجهیزات نانو آزما

سال ت�سی�

1389

ن�انیشرکت

تهران ،بلوار کشاورز ،ابتدای خیابان
 16آذر ،ساختمان کمالالدین بهزاد،
پالک  ،78طبقه  ،7واحد 706

ن�انیسایتاینترنتی

www.nanoazma.com

۴۰۱

الﮑﺘروریسﯽ آزمایﺸﮕاﻫﯽ
مﻌرفﯽ محصول

الکتروریسی از روشهای بسیار مستعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلولهای
سوسپانســیون (پیشماده پلیمری) بهشــمار میرود .دســتگاههای الکتروریســی آزمایشگاهی تمام
اتوماتیــک قابلیــت تولید رن� وســیعی از نانوالیاف پلیمرهای طبیعی ،ســنتزی و همچنین نانوذرات
پلیمری و ســرامیکی را دارا هســتند .همچنین با این دســتگاه تولید بسترهاي ب�بافت از نانوالیاف،
تولید نانوالیاف آرایش یافته ،چندالیههاي متشــکل از نانوالیاف و نیز تولید پیوســته و یا ناپیوســته
محصوالت متشکل نانوالیاف امکانپذیر است.
مﺸﺨصات فنﯽ

دســتگاههای الکترویســی آزمایشــگاهی تمــام اتوماتیــک ایــن شــرکت در  3مــدل ،NF COADN-VI
 NF CO-ANVIو  NF CO-ENVIمعرفی و عرضه شدهاند ،که قابلیت تولید دسته وسیعی از نانوالیاف
پلیمرهــای طبیعــی ،ســنتزی و نانــوذرات پلیمــری ،ســرامیک را دارا هســتند .بهطورکلــی در تمامــی
مدلهای ارائه شده ،به دلیل طراحی یکپارچه نرمافزار رابط کاربری و بهکارگیری تجهیزات مناسب،
امــکان تن�یــم ،ت�ییــر و کنتــرل تمــام مت�یرهــای فرآینــد پیش و حیــن انجــام عملیــات امکانپذیر

۴۰۲

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

اســت .همچنین به دلیل طراحی مدوالر و منعطف امکان اعمال هرگونه ویرایش در تجهیزات و ماژولهای دســتگاه
براساس نیازمندیهای کاربران فراهم شده است .برخی دیگر از قابلیتهای مشترک این سه مدل عبارتند از :امکان
بهرهگیری از کاربرد دوگانه این دســتگاه در اســتفاده بهعنوان الکترواســپری ،امکان بهکارگیری آرایشهای مختلف از
ریسندهها و جمعکنندهها ،بهرهگیری از سامانههای ایمنی ن�یر قفل درب ایمنی برای جلوگیری از شوک الکتریکی و
نیز ســامانه تخلیه ایمن برای تخلیه حاللهای ســمی و نانوالیاف معلق .گفتنی اســت تفاوت مدلها در توان دستگاه
و میزان تولید در مقیاس آزمایشگاهی است.
جز�یاتم�خصاتفنی
سامانه کنترل

ورود ،ت�ییر و کنترل مقدار عددی تمام مت�یرهای فرآیند از طریق پنل صفحه لمسی
با رابط نرمافزاری طراحی شده
(ت�ییر مت�یرهای عملیاتی حین انجام فرآیند نیز امکانپذیر است)

سامانه ولتاژ باال

دو سامانه ولتاژ باال  DCبه میزان حداک�ر ( 35 kVمدل )HVPS-35/500

جمعکننده

جمعکننده استاتیک از نوع صفحات صاف (مدل ( PL-50با طول  50میلیمتر)
جمعکننده دینامیک از نوع استوانه چرخان (مدل ( DR-50با قطر  50میلیمتر)
جمعکننده دینامیک از نوع استوانه چرخان (مدل  )DR-30با قطر  30میلیمتر)

سر�ت�رخشجمعکننده

سرعت چرخش جمعکنندههای دینامیک از  250تا حداک�ر  2500 rpmبا دقت
 1 rpmقابل کنترل است.

سامانهتزری�

دو پم� تزریق مستقل (مدل  )ANSTCO-ASP/300برای تزریق از دو بازوی عمود
برهم با سرعت جریان  0/1تا  5/0میلیلیتر بر ساعت با دقت  0/1میلیلیتر بر ساعت

تعداد و آرایش نازلها

تعداد حداک�ر سه نازل در هر بازو (مجموعا  6نازل) و با امکان قرارگیری حداقل 1
سانتیمتر از یکدیگر

زاویه نازلها

نسبت به جمعکننده برابر صفر است

فاصلهالکتروریسی

( 250-30 mmقابل کنترل با دقت )1 mm

۴۰۳

جز�یاتم�خصاتفنی
اندازه نازلها

تمامی مدلها 35 mm

سر�ت حرکت خطی
نازلها

سرعت قابل تن�یم بین  1تا ( mm/min 550با دقت  5میلیمتر بر دقیقه)

سامانهتولیدنانوالیافت
موازی تک و �ندالیه

سامانه جدید تولید نانوالیاف موازی از نوع روزنه متحرک ( )DGMجهت تولید
بسترهای متشکل از نانوالیاف موازی از تک الیههای همسان تا چندالیههای
هیبریدی غیرهمسان

ایمنی و استاندارد واحد

لحاظ کلیه موارد اصول ایمنی شامل؛
الف) سامانه قفل درب ایمنی برای جلوگیری از شوکهای الکتریکی
ب) سامانه تخلیه ایمن برای حاللهای سمی و نانوالیافهای معلق
ج) سامانه بازیافت حاللهای مصرفی در فرآیند

ابعاددستگاه

ارتفاع  ،180عرض  95و عمق  85سانتیمتر

وزن دستگاه

215 Kg

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

زنجان

گواهینامه نانومقیاس

۴۰۴

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا میکند ،بسته به شرایط سیستم باع� تخریب،
خمــش ،چرخــش و کشــیدگی الیافشــده و اجتمــاع ایــن پدیدههــا یــا تکتک آنهــا باع� تبدیــل یک جت ســیال با
قطــر میلیمتــری بــه یــک یا چندین جت ســیال با قطر در محــدوده نانومتری میشــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولید کننده نانوالیاف است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت

اطلسسازه آریا

سال ت�سی�

1384

ن�انیشرکت

زنجان،خیابان کوچمشکی ،نرسیده به چهارراه اول

ن�انیسایتاینترنتی

www.anstco.com

۴۰۵

خﻂ ﺻنﻌﺘﯽ تولید نانوالیاف
مﻌرفﯽ محصول

الکتروریسی از روشهای بسیار مستعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلولهای
سوسپانسیون (پیشماده پلیمری) به شمار میرود .این روش از جهاتی ،بسیار شبیه نوع مرسومتر
خود یعنی ریســندگی خشــک ( )Dry spinningاســت که در آن همانند فرآیند اکســتروژن ،پیشماده
پلیمــری بــه داخــل یک حدیده (اینجا نخریس نامیده میشــود) تزریق شــده تا بعــد از تبخیر حالل،
به رشــته و الیاف پلیمری تبدیل شــوند .اما در روش الکتروریســی یک تفاوت مهم وجود دارد .چون
هــدف ،تولیــد الیاف پلیمری ظریف (قطر میکرومتر تا نانومتر) اســت ،واحد نخریس باید متشــکل از
لولــه مویین باشــد تا بتواند جریــان باریکی از محلول پیش ماده پلیمری (قطــر کمتر از  1میلیمتر) را
تولید کند .تفاوت دیگر اعمال اختالف پتانســیل باال (چند ده کیلو ولت) به واحد نخریس اســت که،
محلول قطبیده شده را وا میدارد تا جذب میدان الکتریکی شود.
کاربرد:
امــکان تولیــد الیههــای متشــکل از نانوالیــاف از انــواع پلیمرهــای طبیعــی و ســنتزی و همچنیــن
نانوذرات سرامیکی

۴۰۶

نانــوالیـاف

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨصات فنﯽ

مدل دستگاه

NF-Line-IV

منبع تغ�یه ولتاژ باال

حداک�ر  150کیلو ولت (دقت  0/5کیلو ولت)

سامانهتزری�

یک سیستم تزریق متشکل از چندین واحد ریسندگی ،قابلیت برنامهریزی
مستقل برای هر واحد ریسنده به طور مستقیم از طریق سامانه کنترل

تعداد واحدهای ریسند�ی

حداقل  4واحد در هر خط تولید صنعتی (قابل ارتقا به تعداد باالتر)

آرایش واحدهای ریسند�ی

قابل ت�ییر و برنامهریزی براساس نیاز کاربر جهت تولید طیف گستردهای از
نانوالیاف

جمع کننده)کالکتور(

قابلیت جمعآوری الیههای متشکل از نانوالیاف تولیدی به صورت پیوسته
بر روی الیه پایه یا منسوج بیبافت ،یا مابین دوالیه پایه یا منسوج بیبافت
و یا حتی به صورت خالص

فاصلهالکتروریسی

 10-50سانتیمتر (با دقت 1میلیمتر)

�رض زیرالیه

 15-200سانتیمتر

سر�ت حرکت خطی زیرالیه

 0/1-2متر بر دقیقه (دقت  0/01متر بر دقیقه)

بازده واحد الکتروریسی

حداک�ر تا  1/5گرم بر دقیقه به ازای هر متر مربع از زیرالیه

ابعاد

140×100×160

وزن دستگاه

 500کیلوگرم

مﺠوزﻫا و تﺄییدیهﻫا

محﻞ تولید

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

۴۰۷

ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا میکند ،بسته به شرایط سیستم باع� تخریب،
خمــش ،چرخــش و کشــیدگی الیافشــده و اجتمــاع ایــن پدیدههــا یــا تکتک آنهــا باع� تبدیــل یک جت ســیال با
قطــر میلیمتــری بــه یــک یا چندین جت ســیال با قطر در محــدوده نانومتری میشــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولی کننده نانوالیاف است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیدﮐننده

نام شرکت
سال ت�سی�
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ن�انیشرکت

تهــران ،کارگرجنوبــی ،خیابــان آذربایجــان ،بعــد از چهــارراه ســلیمانیه ،جنــب
فروشگاه رفاه ،پالک  ،306واحد 8

ن�انیسایتاینترنتی

۴۰۸

فناوری نانوساختار آسیا

www.anstco.com

فهرســت الفبایی
نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

ال�
اسپری آنتیباکتریال زخم نیواشا

نانوالوند آراد

بهداشت و سالمت

40

آمیزه نانوکامپوزیتی لوله و اتصاالت بیصدا

پارسا پلیمر شریف

رنگ ،رزین و کامپوزیت

174

الیاف پلیپروپیلن ضدباکتری

نانونخ و گرانول سیرجان

نساجی و پوشاک

224

آینههای اپتیکی بر پایه نانوپوششها

فنی مهندسی اورنگ صنعت
سپاهان

خودرو حملونقل

264

ایروژل سیلیکا

واکنش صنعت پارت

نانومواد

308

الکتروریس نیمهصنعتی

فناوران نانومقیاس

نانوالیاف

392

الکتروریس آزمایشگاهی

فناوران نانومقیاس

نانوالیاف

396

الکتروریسی آزمایشگاهی

اطلسسازه آریا

نانوالیاف

402

پ
پاکلـینب

نانودارو پژوهان پردیس

دارو و پزشکی

18

پانسمان Agi Coat

داروسازی عماد

بهداشت و سالمت

32

پد اپیالسیون آنتیباکتریال

صنایع تولیدی اصفهان مقدم

بهداشت و سالمت

42

پودر مرگ موش – ُشک بوم

رایان زرین سینا

بهداشت و سالمت

64

پوشش نابازتابنده (آنتیرفلکس)

فنی مهندسی اورنگ صنعت
سپاهان

اپتیک و الکترونیک

68

پروفیل در و پنجره  UPVCحاوی نانوذرات

شاهین سازه فجر

ساختمان

98

پشم سنگ با پوشش حاوی نانوذرات مقاوم در برابر
جذب آب

صنایع عایق سپاهان

ساختمان

120

پوشش اکریالتی  UVپخت حاوی نانوذرات سیلیس

رادسیس پوشش

رنگ ،رزین و کامپوزیت

142

پلیاتیلن پردازششده با پالسما برای بهبود خاصیت
رنگپذیری

مهندسی پالسما ایده آزما

رنگ ،رزین و کامپوزیت

164

پارچههای ضد امواج و رسانا با قابلیت شیلد و جذب
امواج الکتروم�ناطیس

نانو ماد پارس

نساجی و پوشاک

214

پوشاک آنتیباکتریال

کیان تن پوش

نساجی و پوشاک

222

پاتروکست؛ جرم ریختنی (کست) دیرگداز و نسوز

گروه پات روشان نیکتا

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

282

پودر نانوساختار سیلیس

صنایع نانوسیلیس ایساتیس

نانومواد

300

پودر نانوذرات بوهمیت

سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران

نانومواد

312

پودر آلومینا نانوساختار با فاز غالب گاما

نانوپارس اسپادانا

نانومواد

314

پودر هیدروکسی آپاتیت کربناته نانوساختار

پردیس پژوهش فناوران یزد

نانومواد

316

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

پوششهای نانوالیه و نانوکامپوزیت فوق سخت
و مقاوم به سایش و فرسایش بر روی سطوح انواع
ابزارهای برش و تراش

مهندسی سطح سوین پالسما

نانوپوشش

334

پوششهای نانوالیه و نانوکامپوزیت
فوق سخت و مقاوم به سایش ،فرسایش و خوردگی
بر روی سطوح انواع قالبهای فلزی شکلدهی مواد

مهندسی سطح سوین پالسما

نانوپوشش

336

پوششهای نانوالیه و نانوکامپوزیت
فوق سخت و مقاوم به سایش و خوردگی بر روی
سطوح پرههای بخش سرد موتورهای توربینی

مهندسی سطح سوین پالسما

نانوپوشش

338

پوشش نانوساختار سخت
بر روی قالب اکستروژن آلومینیوم

شرکت فناوران سخت آرا

نانوپوشش

346

پوشش تبدیلی نانوسرامیکی بر پایه زیرکونیوم

شیلرفرآیندپارس

نانوپوشش

350

پوشش تبدیلی نانوزیرکونیوم ()SurBond

کیا نانوپوشش

نانوپوشش

352

پالسـما گالیـد

مهندسی پالسما ایده آزما

پالسما

362

پالسـما روتاری جت

مهندسی پالسما ایده آزما

پالسما

364

پالسما کلینر

شرکت دانشبنیان دانش پویان
ساتیا

پالسما

376

ت
تختهگوشت ضدباکتری

شرکت پرهام پالست آریا

رنگ ،رزین و کامپوزیت

150

پوششهای SUPER HARD
به روش PVD

مهندسی سطح سوین پالسما

نانوپوشش

332

تجهیزات الیهنشانی

ج
-

جوراب آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره

نساجی و پوشاک

235

چ
چراغهای روشنایی آبگریز

گلنور

ساختمان

114

چسب پیویسی فیلتر روغن با ویسکوزیته باال حاوی
نانوذرات

اورانوس

رنگ ،رزین و کامپوزیت

168

چادر آنتیباکتریال بنیتا

موسسه فرهنگی پژوهشی
حجاب و عفاف

نساجی و پوشاک

226

ح
حوله ضدباکتری آالله

بانیان آذر نوین ایدهآل

نساجی و پوشاک

218

حوله ضدباکتری سلین

شرکت حوله یاس سپید مشهد

نساجی و پوشاک

220

خ
خانواده کیت تشخیص سریع

زیست ابزار پژوهان

دارو و پزشکی

24

خانواده محصوالت سیلوسپت

کیفیت تولید تکاپو

بهداشت و سالمت

30

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

خانواده شویندههای دوستدار محیطزیست برپایه
نانوامولسیونهای گیاهی

کیمیا شیمی سهند

بهداشت و سالمت

36

خانواده شویندههای دوستدار محیطزیست برپایه
نانوامولسیونهای گیاهی

ستاره تابان پاک

بهداشت و سالمت

38

خانواده محصوالت لوله و اتصاالت پی وی سی

پیشگام پالست اهواز

ساختمان

104

خط صنعتی تولید نانوالیاف

فناوری نانو ساختار آسیا

نانوالیاف

406

د
دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری
با استفاده از غشاهای نانوساختار سرامیکی

شرکت دانشپژوهان صنعت نانو آب ،فاضالب و محیطزیست

86

دریچه آدمرو نانوکامپوزیتی با خواص مکانیکی باال

طراحی مهندسی متین (توسعه
هنر متین)

رنگ ،رزین و کامپوزیت

152

دستگاه الیهنشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی

مهندسی سطح سوین پالسما

نانوپوشش

330

دستگاه پوششدهی
صنعتی به روش قوس کاتدی مدل 2300

یارنیکان صالح

نانوپوشش

340

دستگاه پوششدهی
صنعتی به روش قوس کاتدی مدل 1600

یارنیکان صالح

نانوپوشش

342

دستگاه پوششدهی
صنعتی به روش اسپاترینگ مدل 1600

یارنیکان صالح

نانوپوشش

344

دستگاه استریالیزر پالسما

پارس سینوهه پاد

پالسما

378

دستگاه الکتروریس صنعتی

فناوران نانومقیاس

نانوالیاف

386

دستگاه الکتروریسی غوطهوری

فناوران نانومقیاس

نانوالیاف

390

دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک

فن آوران تجهیزات نانو آزما

نانوالیاف

400

ر
رنگ پودری ضدخوردگی حاوی نانوذرات سیلیس
(بهبود مقاومت به خوردگی)

تولیدی شیمیایی فام گستر
ماهان

رنگ ،رزین و کامپوزیت

126

رنگ پودری الکترواستاتیک با خاصیت کاهش دود
رنگ َت َرک تزئینی

کیان رنگین

رنگ ،رزین و کامپوزیت

128

رنگ ترک تزیینی آسیا

رنگ ،رزین و کامپوزیت

130

رنگ پایهآب خودتمیزشونده

نیلیفام ری

رنگ ،رزین و کامپوزیت

132

رنگ پایه آب آکریلیک آنتیباکتریال

تولیدی و رنگسازی تهران
اورانوس

رنگ ،رزین و کامپوزیت

136

رنگ ترافیکی ترموپالست سرد

مجتمع صنایع شیمیایی ریف

رنگ ،رزین و کامپوزیت

138

رزین نانوکامپوزیت اکریلیک ترموپالست

مجتمع صنایع شیمیایی ریف

رنگ ،رزین و کامپوزیت

140

رنگ ترافیکی حاوی نانوکلی برای افزایش مقاومت در
برابر سایش

پیشگامان فناوری آسیا

رنگ ،رزین و کامپوزیت

160

رنگ نانوعایق

فنی مهندسی پوشش صنعت
نانوفن تهران

رنگ ،رزین و کامپوزیت

162

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

رنگ اپوکسی حاوی نانومواد جهت افزایش مقاومت در
مقابل خوردگی

نانوآریسا پوشش

رنگ ،رزین و کامپوزیت

170

رنگ آلکیدی حاوی نانومواد جهت افزایش مقاومت در
مقابل خوردگی

نانوآریسا پوشش

رنگ ،رزین و کامپوزیت

172

روغن موتور حاوی نانوذرات سرامیکی

نانو روانکار ایرانیان

خودرو حملونقل

254

تولیدی صنعتی دکاموند

نساجی و پوشاک

156

ژ
ژئوممبران ضدباکتری

س
سینادوکسوزوم

اکسیر نانوسینا

دارو و پزشکی

12

سینا کورکومین

اکسیر نانوسینا

دارو و پزشکی

14

سینا آمفولیش

اکسیر نانوسینا

دارو و پزشکی

16

سیستم تصفیه آب
و پساب به روش کاویتاسیون پالسمایی

پاالیش پالسما صنعت

آب ،فاضالب و محیطزیست

74

سیستم انتخابی الکترودیالیز انتخابی جهت
نیتراتزدایی

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

آب ،فاضالب و محیطزیست

76

سامانه نانوکویتاسیون
جهت آرسنیکزدایی از آب

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

آب ،فاضالب و محیطزیست

78

دستگاه آرسنیکزدایی

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

آب ،فاضالب و محیطزیست

80

سرویس بهداشتی آنتیباکتریال مرجان

چینی بهداشتی مرجان گاریزات

ساختمان

108

سطل زباله حاوی نانوذرات نقره
با خاصیت آنتیباکتریال

صنعتسازان کسری پرند

رنگ ،رزین و کامپوزیت

154

سره الکترود نقطهجوش

آرتاش کامپوزیت

خودرو حملونقل

240

نازل جوشکاری زیر پودری

آرتاش کامپوزیت

خودرو حملونقل

242

میلگرد مس-آلومینا

آرتاش کامپوزیت

خودرو حملونقل

244

سینی فن خودرو

مهرساز گستر پارس

خودرو حملونقل

262

سیال خنککننده نیروگاهی

تامین نانوساختار آویژه

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

294

سامانه پردازش پالسمایی منسوجات ()PlasmaTex

مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو

پالسما

366

سامانه پردازش پالسمای اتمسفری کرونا

بسا فنآوران نصیر

پالسما

368

سیستم پالسمای جت سرد اتمسفری ()ACPJ-16AR

کاوش یاران فن پویا

پالسما

370

سامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی

کاوش یاران فن پویا

پالسما

372

سامانه پردازش پالسمایی منسوجات و اشیاء

بسا فنآوران نصیر

پالسما

380

سوسپانسیون ناکول

پترو پژوهان نانوگستر

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

286

ش
شیشه کنترلکننده انرژی ()Low-E

گروه صنعتی شیشه کاوه

ساختمان

92

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

شیرآالت بهداشتی با پوشش نانومتری تزئینی (طرح
آکووا)

درخشان صنعت آناهیتا

کاالی خانگی

198

کاالی خانگی

200

تنسان طب هگمتانه

نساجی و پوشاک

216

نانوپوشش فلز

بهداشت و سالمت

52

شیرآالت بهداشتی آویسا با پوشش نانومتری تزئینی شیرآالت بهداشتی پاشازاده آویسا
شکمبند بارداری ضدامواج

ض
ضدعفونیکننده بیمارستانی (نانوبیوساید)

ظ
کاالی خانگی

188

ظروف چینی ضدباکتری ،ضدقارچ با پوشش آبگریز

صنایع چینی تقدیس

190

ظروف با پوشش طالیی ،مقاوم و نانوساختار TiN

تک استیل پایا

کاالی خانگی

ظرف نگهداری رب

توسعه خانه و آشپزخانه زندگی
نوین سپاهان

کاالی خانگی

شرکت صنایع الکترواپتیک
صاایران (صاپا)

بهداشت و سالمت

202

ع
عینک آفتابی صاایران

34

غ
غشاهای نانوکامپوزیتی اولترافیلتراسیون هالوفایبر

ایفا پژوهش

آب ،فاضالب و محیطزیست

82

غشاهای سرامیکی  MF ،UFو NF

دانشپژوهان صنعت نانو

آب ،فاضالب و محیطزیست

84

ف
فیلتر ترکیبات مضر تنباکو
فلوئید و کرمهای ضدآفتاب سانسیف
فیلتر هوای آنتیباکتریال کولر آبی حاوی نانوذرات
فرش ماشینی ضدمیکروبی
فرش دستباف آنتیباکتریال
فرش آنتیباکتریال حاوی نانوذرات اکسیدروی
فیلتر هوای خودرو سنگین
فیلترهای هوای خودروی سواری با فناوری نانوالیاف
پلیمری
فیلتر هوای خودرو (نانو پردو)
فیلتر هوای ورودی توربین
فیلتر هوای نیروگاهی
فیلترهای صنعتی
قلم رسانا

حکیمان دوراندیش پارس
پارس حیان
ماشین هوشمند رایمند
نساجی فرخ سپهر کاشان
فرش یادگار کهن جی
فرش مشهد
تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

بهداشت و سالمت
بهداشت و سالمت
کاالی خانگی
نساجی و پوشاک
نساجی و پوشاک
نساجی و پوشاک
خودرو حملونقل

44
54
192
208
210
212
246

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

خودرو حملونقل

248

نانو ساختار مهرآسا
آزاد فیلتر
ماشینسازی اندیشه شمال
نانوفناوران خاور
ق

خودرو حملونقل
انرژی ،نفت و صنایع وابسته
انرژی ،نفت و صنایع وابسته
انرژی ،نفت و صنایع وابسته

250
278
288
296

نانوماد مهارت شیمی

اپتیک و الکترونیک

70

ک
کیت تشخیص بیومولکول

نانو مبنا ایرانیان

دارو و پزشکی

20

کیت تشخیص بارداری (ریما)

زیست ابزار پژوهان

دارو و پزشکی

22

کیسه زباله آنتیباکتریال ،زیستتخریبپذیر و مقاوم

سبز محیط نانوارس

بهداشت و سالمت

46

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

کرم ضدآفتاب ،روشنکننده و ضدچروک آردن

پارس حیان

بهداشت و سالمت

56

کفی کفش آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره

شرکت تولیدی امین صوت

بهداشت و سالمت

60

کلوئید نانونقره ضدعفونیکننده سطوح

نانو پارت خزر

بهداشت و سالمت

62

کفپوشهای بتنی با مقاومت به سایش باال

آپتوس ایران

ساختمان

96

کاشی گرانیت حاوی نانوذرات سیلیس با خاصیت
لکهگریزی

کاشی گرانیت بهسرام

ساختمان

110

کاشی آنتیباکتریال حاوی نانوذرات نقره و تیتانیا

نانوپیشتاز پارس

ساختمان

116

کاشی و سرامیک آنتیباکتریال

شرکت تانیاسرام گاریزات

ساختمان

118

کفش آبگریز با استفاده از فناوری پالسما

سپنتا نوین ویرا

نساجی و پوشاک

228

کاتالیست اگزوز خودرو کاهنده آلودگی هوا

پرتو فرازان آویژه کیمیا

خودرو حملونقل

258

کلوئید نقره با کاربرد افزایش
انتقال حرارت

نانوپوشش فلز

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

272

کاتالیست سولفور زدایی حاوی نانوذرات

گسترش فناوری خوارزمی

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

290

کلوئید سیلیکا

صنایع نانوسیلیس ایساتیس

نانومواد

302

کلوئید نانوسیلیکا

مهندسی بازرگانی پدیده شمس
ایرانیان

نانومواد

304

کلوئید نانوذرات نقره 4000 ppm -

نانو ماد مهارت شیمی

نانومواد

318

کامپاند زیستتخریبپذیر

پارسا پلیمر شریف

نانومواد

320

کرونا تریتمنت با الکترود سرامیکی

مهندسی پالسما ایده آزما

پالسما

360

کرونا پرینت

شرکت مهندسی پالسما فناور جم

پالسما

374

گ
گرانول پلیپروپیلن حاوی نانوذرات اکسیدروی با
خاصیت آنتیباکتریال

رنگدانه سیرجان

رنگ ،رزین و کامپوزیت

158

گرانول ای بی اس ( )ABSحاوی نانوذرات اکسیدروی

شرکت آروین سپهرپارت

رنگ ،رزین و کامپوزیت

166

گرانول پلیپروپیلن حاوی نانوذرات نقره با خاصیت
آنتیباکتریال

رامو آلیبرت

رنگ ،رزین و کامپوزیت

178

گرانول پلیپروپیلن حاوی نانوذرات کربنات کلسیم
مورداستفاده برای ساخت سینی فن خودروها

رامو آلیبرت

خودرو حملونقل

260

گرمکن تشعشعی حاوی نانوذرات کاتالیستی

بهفرآوران نوین آریا سرمد

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

284

ل
لوسیون و کرم ضدآفتاب هیدرودرم

پارس حیان

بهداشت و سالمت

58

لوله و اتصاالت فاضالبی بیصدا

تولیدی لوله و اتصاالت وحید

ساختمان

94

لوله و اتصاالت  UPVCسخت حاوی نانوذرات

پلیمر یاس گلپایگان

ساختمان

100

لوله  UPVCسخت حاوی نانوذرات

پویا پلیمر ظریف کار برتر

ساختمان

102

الک آکریلیک پایه آب

تولید رنگ و رزین الوان

رنگ ،رزین و کامپوزیت

148

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

م
ماسک تنفسی فیلتردار

نانو تارپاک

بهداشت و سالمت

28

ماسک جذب گردوغبار

نانوفناوران خاور

بهداشت و سالمت

50

مرکب پایه آب جوهرافشان فرمولهشده
با نانوذرات پیگمنت

تجهیز گاما

رنگ ،رزین و کامپوزیت

134

مگا استون

تولید رنگ و رزین الوان

رنگ ،رزین و کامپوزیت

146

مستربچ حاوی نانوذرات برپایه پلیاتیلن
با خواص مکانیکی باال ()ADFIL 230

شرکت پویا پلیمر تهران

رنگ ،رزین و کامپوزیت

180

ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی با بدنه پوشش
داده شده با پوشش نانومتری ضدزنگ

تولیدی و صنعتی پاکشوما

کاالی خانگی

196

ن
نانوکامپوزیت الستیک-سیلیکا جهت استفاده در
ساخت واشرهای آببند لوله و اتصاالت

فرا پیشتاز هونام

آب ،فاضالب و محیطزیست

88

نانوکفپوش اپوکسی مقاوم به سایش

بسپار سازان ایرانیان

ساختمان

106

نانو بتن سبک سازهای ()NSLC-1230

مهندسی طرح وندیداد

ساختمان

112

نانـوسـیل

تولید رنگ و رزین الوان

رنگ ،رزین و کامپوزیت

144

نانوافزودنی PVC

آریا پلیمر پیشگام

رنگ ،رزین و کامپوزیت

176

نانوکامپوزیت پلیآمید-نانولولههای کربنی
جهت بهبود هدایت الکتریکی

تولیدی و بازرگانی آلیاژهای
رازین پلیمر

رنگ ،رزین و کامپوزیت

182

مستربچ پلیآمید ( )PAآنتیباکتریال حاوی نانوذرات

پارسا پلیمر شریف

رنگ ،رزین و کامپوزیت

184

نخ نانوکامپوزیتی نایلون

تهران زرنخ

نساجی و پوشاک

206

نخ پلیاستر آنتیباکتریال

نفیس نخ

نساجی و پوشاک

230

نانوکوالنت DZ

تامین نانوساختار آویژه

خودرو حملونقل

252

نانوفیلتر نیروگاهی بهران

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

268

نانوکاتالیست اکسیکلراسیون

نانوپارس اسپادانا

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

270

نانوکاتالیست گوگردزدا

نانوپارس اسپادانا

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

274

نانوکاتالیست دهیدروژناسیون

نانوپارس اسپادانا

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

276

نانوکاتالیست رفرمینگ نفتا ()IR139

توسعه دانش و فناوری ایلیا

انرژی ،نفت و صنایع وابسته

280

نانوسیلیس رسوبی گرید A5

مجتمع فناوریهای نوین فدک
سپاهان

نانومواد

306

نانوکلوئید نقره 4000 ppm -

باران شیمی پاسارگاد

نانومواد

310

نانوکلوئید نقره جهت تولید منسوجات پلیاستر
آنتیباکتریال

صنایع شیمیایی مهراب اکسیر

نانومواد

322

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

نانوپوشش گلفا

نور مهر هدا

نانوپوشش

348

واکس چرم آنتیباکتریال

کیمیا پژوهش ماهان

بهداشت و سالمت

48

ورق استیل با پوشش طالئی و نانوساختار TIN

ماندگار استیل پارس

ساختمان

122

و

ه
هاینو

هاینو

هیت سینک آلومینیومی با پوشش آلومینای
نانومتخلخل

نانو آبکار ایساتیس

نساجی و پوشاک
انرژی ،نفت و صنایع وابسته

232
292

ی
یخچال و فریز آنتیباکتریال

کلور ایرانیان شرق

کاالی خانگی

194

