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در چشــم انداز بیســت ســاله کشــور )1404 - 1384(، جمهــوری اســالمی ایــران کشــوری توســعه یافته، با جایــگاه اول 
اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه، با هویت اســالمی و انقالبــی، الهام بخــش در جهان اســالم و با تعامل 
ســازنده و م��ر در روابط بین الملل تصویر شــده اســت. در راســتای این چشــم انداز، ستاد ویژه توســعه فناوری نانو، در 
سال 1382، برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه نهادها و دستگاه های 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 ده ساله اول فناورى نانو تهیه و به تصویب هی�ت دولت رسید.
در دوره ده ساله اول، در مسیر حرکت در راستای این چشم انداز، گام هایی مو�ر و موفق برداشته شد و الگویی از حرکت 
علمی و جهادی هدفمند و برنامه ریزی شــده در جهت توســعه فناوری نانو ارائه شــد. سند گسترش کاربرد فناوری نانو 
در افق 1404 براســاس ارزیابی های انجام شــده از نحوه اجرای ســند ده ســاله اول و بازخوردهای حاصل از اجرای آن 
و همچنین براســاس رویکردها و سیاســت های جدید در توســعه علم و فناوری، تدوین شــد. در این ســند تالش شــده 
تا اهداف و نحوه دســتیابی به آن ها به گونه ای به روزرســانی شــود که پیشگامی کشــور در عرصه این فناوری نوظهور، 

شتابان تر از گذشته ادامه یابد. 
در دوره جدیــد، افزایــش اقتــدار علمــی کشــور، توســعه صنعت و بــازار نانــو و نقش آفرینی ایــن فنــاوری در زندگی مردم 

هدفگیری شده است. 
مطابق با این چشــم انداز، پیشــرفت های فناوری نانو در ایران اســالمی تا ســال 1404 با تا�یرگذاری در آبادانی کشــور و 
تولید �روت، موجب بهبود زندگی مردم می شــود. مبتنی بر این رویکردها، چشــم انداز و ســه هدف کالن برای ده ســاله 

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 فعالیت های صورت گرفته موجب تولید محصوالتی در حوزه های مختلف فناوری نانو شــده اســت که در این 
مجلد به محصوالتی که دارای گواهی نانومقیاس و همچنین در بازار فروش داشته باشند اشاره می شود. 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 مصرف کننــدگان و ارتقای 
کیفــی محصــوالت فنــاوری نانــو در ســال 1386 با حمایت های 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 1400 پرونده و اعطــای گواهینامه به بیش از 450 

محصول در این سال ها از دستاوردهای این واحد است.
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پذیرش محصول
براســاس تعریــف اســتاندارد بین المللــی ISO-TS 18110: 2015 و اســتاندارد ملــی 12098 «فنــاوری نانــو - واژه هــا، 
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 می شوند:

1- از فناوری نانو و دانسته های علمی نانومقیاس )100-1 نانومتر( استفاده شده باشد. 
2- کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد.

3- فرآیند تولید محصول مهندسی باشد.

 ISO-TS 18110: 2015 گفتنی اســت به محصوالتی که مطابق با اســتاندارد بین المللی
و اســتاندارد ملــی 12098 در حــوزه فنــاوری نانو قــرار می گیرند، پس از بازرســی و انجام 
آزمون هــای مرتبــط، �واهینامــه نانومقیــاس اعطا می شــود. گواهینامــه نانومقیاس با 
اعتبار یک ســاله صادرشــده و قابل تمدید اســت. همچنین در طول مدت اعتبار جهت 
اطمینان از �بات مقیاس و خواص محصول تولیدی، بازرســی های دوره ای از شــرکت 

انجام می شود.
بــه فناوری هــا و محصوالتی کــه تولیدکننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده کرده و الزامات تولیدی و تجاری 
منــدر� در آیین نامه هــای م�سســه ازجملــه پروانه ســاخت و بهره بــرداری، واحد کنتــرل کیفی فعال، ســایر مجوزهای 

موردنیاز و... را دارا نباشد، �واهینامه آزمای�ی نانومقیاس اعطا می شود.

�واهینامه نانومقیاس

تجهیزات 
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محصوالت تجهیزات مجموع

150 459309
محصوالت تجهیزات مجموع

44 184140

تقسیم بندی محصوالت نانو دارای گواهینامه نانومقیاس

آمار محصوالت فناوری نانو ایران که تا نیمه مرداد ۱۳۹۷، گواهینامه نانومقیاس را اخذ کرده اند

ابزار، ٪33

کاالی نهایی، ٪48

کاالی میانی، ٪14

خدمات، 5٪

حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس

پلیمر و کامپوزیت، %9

بهداشت و سالمت، %17

نانومواد، %7

نساجی و پوشاک، %16

عمران و ساختمان، %14

خودرو و حمل و نقل، %5

لوازم خانگی، %7

نفت و انرژی، %5

دارو و پزشکی، %6

سایر حوزه ها، 9%نانوپوشش، %6

مجموع محصوالت نانو و تجهیزات:شرکت های تولیدکننده محصوالت و تجهیزات:
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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 1404 هدف گذاری شده است.
در ادامــه آمــاری از حجــم بــازار فناوری نانو در ســال 94 و 95 و توزیع آن در ســه بخــش 1- بازار کاالهــای نانو،2- بازار 

دستگاه های نانو، 3- بازار خدمات فناوری نانو تشریح می شود.
در پایــان ســال 94 درمجمــوع 194 شــرکت در زمینــه تولیــد محصوالت، تجهیــزات و خدمات حوزه فنــاوری نانو فعال 

بودند؛ که از داده های جمع آوری شده از آن ها، رقم کلی فروش معادل 3086 میلیارد ریال به دست آمده است.
همچنیــن از مجمــوع بــازار فــروش محصوالت نانو ســاخت ایــران در ســال 95 ، 1246 میلیارد ریال)حــدود 18 درصد(

مربوط به صادرات این محصوالت به کشــورهای دیگر و 5798 میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده 
است. محاسبه این بازار در سال 96 نیز در دست اقدام است و گزارش نهایی آن بزودی منتشر خواهد شد.

آمار به دست آمده در سه حوزه کاالها، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی و همچنین خدمات ارائه شده در 
حوزه فناوری نانو جمع آوری شده است. اطالعات فروش در سال 95 به تفکیک در زیر آمده است؛

کاالها کل فروش خدمات
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حجم صادرات محصوالت نانو
گســترش برنامه های صادراتی ســتاد نانو به ویژه در ســال های اخیر، سبب شد تا بســتر ورود کاال، تجهیزات و خدمات 
حوزه فناوری نانو ایران به بازارهای جهانی فراهم شــود به طور ی که ارزش صادرات نانو در ســال 95 نســبت به ســال 

گذشته نزدیک به 12 درصد افزایش داشته است. 
عالوه بر ارزش دالری صادرات، تعداد شــرکت های نانو که موفق به صادرات شــده اند، از 16 شــرکت در ســال 94 به 20 
شرکت در سال 95 افزایش یافته است. افزون بر این، مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال 95 نسبت به سال های 

گذشته افزایش چشمگیری داشته است به طور ی که از 19 کشور در سال 94 به 47 کشور در سال 95 رسیده 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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سینادوکسوزوم
معرفی محصول

ســرطان نوعی بیماری پیش رونده اســت. براســاس بررســی ها 70 درصد مرگ های ناشــی از ســرطان 
در کشــورهای درحــال توســعه رخ می دهــد. ایــن در حالی اســت کــه مرگ ومیر در کشــورهای پیشــرفته 
و توســعه یافته کــه رونــد افزایشــی را طــی کرده اند بــه خوبی تحت کنترل درآمده اســت. با شــکل گیری 
نانوتکنولوژی امیدها برای درمان سرطان بیشتر شد. سینا دوکسوزوم یک داروی ضدتومور است که در 
درمان سرطان سینه متاستازدهنده به ویژه در بیمارانی که در معرض یا دارای مشکالت قلبی هستند و 
همچنین درمان سرطان تخمدان پیشرفته استفاده می شود. به دلیل تولید این دارو در داخل کشور، 
عــالوه بر کاهش قیمت تمام شــده این محصــول برای بیماران به کمتــر از 50 درصد محصول وارداتی 

آمریکایی، ساالنه از خروج ارز به میزان حدودی 7 میلیون دالر جلوگیری شده است.

مشخصات فنی
ایــن دارو در درمــان بیمــاران ســرطانی و بیماران مبتال به AIDS به کار مــی رود. این فرآورده حــاوی دارویی 
است که قادر است سلول های سرطانی را به طور انتخابی از بین ببرد. فرموالسیون موجود در این فرآورده 
کمک می کند این دارو از طریق جریان خون، بیشــتر به ســمت بافت سرطانی نسبت به بافت های سالم 
بدن هدایت شود، این موضوع می تواند باع� کاهش عوارض جانبی این دارو نسبت به دوکسوروبیسین 

استاندارد شود.



۱۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراندارو و پزشکیدارو و پزشکی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

صنعتــی  شــهر  گیــالن،  اســتان 
رشت، شرکت سبحان انکولوژی

محل تولید

اکسیر نانوسینانام شرکت 

1388سال ت�سی�

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، کوچه 1/2، پالک 83، واحد 7ن�انی شرکت 

www.exirnanosina.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار
 کانال های خرید

داروخانه های معتبر کشور
 وضعیت فروش و صادرات:

صادرات به کشورهای عربی

پروانه بهداشتی 
ساخت از سازمان غذا و 

دارو در سال 1390

مقایسه غل�ت داروی سینادوکسوزم و داروی کیلیکس در بافت های مقایسه غل�ت عملکرد داروی سینادوکسوزوم با داروی کیلیکس
مختلف بدن



۱۴

سیناکورکومین
معرفی محصول

زردچوبه به دلیل خصوصیات آنتی آکســیدانی 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 نمی شــود؛ درحالی که در شــکل 
نانویی آن، حاللیت کورکومین در خون افزایش یافته و ســبب بهبود جذب آن می شــود. قیمت این 

محصول در مقایسه با نمونه مشابه خارجی بسیار ارزان تر بوده و نزدیک به یک سوم آن است.

مشخصات فنی
 موادمو�ره:

 کورکومین )دی فرولوئیل متان(، یک پلی فنل از دسته دی آریل هپتانوئیدها، مهم ترین جزء فعال 
ریشــه گیاه زردچوبه )Turmeric( با نام علمی Curcuma longa متعلق به خانواده زنجبیل اســت؛ 
که به همراه دو کورکومینوید اصلی دیگر )دمتوکســی کورکومین و بیس دمتوکســی کورکومین( حدود 

5-3٪ زردچوبه را تشکیل می دهند.

 خواص درمانی و ا�رات ب�ولوژیک:
بسیاری از مطالعات )بیش از 3000 مطالعه( کشت سلولی، حیوانی و بالینی انجام شده در یک قرن 
اخیر نشان دهنده ا�رات بالقوه کورکومین به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان، ضدالتهاب، ضدتک�یر 
ســلولی بــوده اســت که آن را به عنــوان یک مکمل ارزشــمند در پیشــگیری و درمان طیف وســیعی از 

بیماری ها مستعد کرده است.



۱۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراندارو و پزشکیدارو و پزشکی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

پروانه بهداشتی ساخت از 
سازمان غذا و دارو در سال 1393

 ضدالتهاب در ب�ماری های:
• التهابی مفاصل )است�وآرتریت و آرتریت روماتوئید(

• التهابی گوارشــی )کرون، گاستریت، کولیت اولسراتیو و 
سندروم روده تحریک پذیر(

• التهابی دهان )ژنژیویت و آفت دهانی(
• التهاب پوستی )پسوریازیس، اگزما و زخم(

• پیشــگیری کننده از انــواع ســرطان ها و کاهش دهنــده 
عوارض شیمی درمانی و پرتودرمانی

• آنتی اکسیدان قوی و مکمل مفید برای سالمت سیستم 
قلــب و عروق )ضدتجمع پالکتی، کاهنده تری گلیســرید و 

)VLDL
• بهبوددهنــده عملکــرد کبد )درمان کمکــی کبد چرب و 

پیشگیری از بیماری های پیش رونده 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 فرم های معمول خوراکی )پودر، کپســول و قرص( 
بســیار پایین اســت. ولی در فرآورده ســینا کورکومین، تمام کورکومین در بخش هیدروفوبیک نانومیســل های کورکومین 
محبوس اســت. به دلیل اندازه 10 نانومتری نانومیســل های کروی شــکل، حاللیت این فرآورده در آب افزایش می یابد 
پس از مصرف خوراکی، کپســول های ســافت ژل حاوی نانومیســل های کورکومین در کمتر از 15 دقیقه در محیط اسیدی 
معده باز شده و در محیط معده پخش می شوند. این نانومیسل ها در محیط اسیدی معده حداقل 6 ساعت پایدارند و از 
بین نمی روند و به صورت دست نخورده به روده کوچک می رسند. نانومیسل ها پس از رسیدن به روده کوچک، انتقال 
کورکومین را از الیه آب دســت نخورده موجود در ســطح ســلول های اپیتلیال روده ای که یک ســد در برابر جذب ترکیبات 

محلول در چربی است تسهیل کرده و باع� افزایش جذب کورمین از راه خوراکی می شوند.

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

آرایشی و بهداشتی مینو

محل تولید

اکسیر نانوسینانام شرکت 

1388سال ت�سی�

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، کوچه 1/2، پالک 83، واحد 7ن�انی شرکت 
www.exirnanosina.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار
 کانال های خرید

www.ens.co.ir/cc

 وضعیت فروش و صادرات:
صادرات به کشورهای عربی



۱۶

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 می شــود. یکی از موادی که می تواند بر آن 
غلبه کند آمفوتریســین B اســت. مولکول آمفوتریسین B بسیار آب دوست بوده و جذب موضعی آن از 
خالل پوســت و همچنین امکان نفوذ آن از غشــاء انگل لیشــمانیا، بســیار پایین اســت. با بهره گیری 
از فنــاوری نانــو بــا فرموالســیون نانولی�وزومــال آمفوتریســین جــذب پوســتی آن و همچنیــن قــدرت 
نفــوذ آن بــه داخــل بدنه انــگل تک یاخته ای لیشــمانیا بــاال مــی رود و درنتیجه ا�ربخشــی آن به حد 
قابل مالح�ه ای افزایش می یابد. این دارو درحال حاضر با وزن 15 گرم در هر تیوب و با درصد وزنی 

ماده م��ره 0/4 درصد تولید می شود.

مشخصات فنی
 موارد مصرف:

عفونت هــای  همچنیــن  و  قارچــی  بیماری هــای  درمــان  بــرای  دارو  م��رتریــن   B آمفوتریســین   
تک یاخته ای مانند انگل لیشمانیا است، لذا در موارد ذیل مصرف می شود:

• درمان لیشمانیوز جلدی )سالک پوستی( ناشی از گونه های مختلف انگل لیشمانیا
• عفونت های موضعی قارچی عودکننده و مزمن شامل درماتوفیت ها



۱۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراندارو و پزشکیدارو و پزشکی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اکسیر نانوسینانام شرکت 

1388سال ت�سی�

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، کوچه 1/2، پالک 83، واحد 7ن�انی شرکت 

www.exirnanosina.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.ens.co.ir/cc

 وضعیت فروش و صادرات:
صادرات به کشورهای عربی

 مکانیس� ا�ر:
آمفوتریسین B با اتصال به غشاهای سلولی و تشکیل منافذ و یا کانال هایی در آن، باع� ت�ییرات نفوذپذیری غشای سلولی 
و نشت ترکیبات داخل سلولی به خار� و نهایتامرگ و تخریب سلول ها می شود. تمایل آمفوتریسین B برای اتصال به غشاء 
قارچ و انگل لیشمانیا تقریبا 10 برابر بیشتر از غشاء سلول های پستانداران است؛ بنابراین در دوزهای درمانی، آمفوتریسین 

B به صورت انتخابی روی سلول های قارچ و انگل ا�رات تخریبی دارد بدون اینکه آسیبی به سلول های انسانی وارد کند.

: B مزیت استفاده از نانولی�وزوم های آمفوتریسین 
در بیماری ســالک )لیشــمانیوز جلدی(، محل رشد انگل لیشــمانیا داخل ماکروفاژهای آلوده در قســمت درم پوست است. 
سیناآمفولیش نانولی�وزوم های 100 نانومتری حاوی داروی آمفوتریسین B است که پس از مصرف موضعی میزان نفوذ دارو 
به اپیدرم و درم و نهایتا ماکروفاژهای آلوده به انگل لیشــمانیا را افزایش می دهد و در نتیجه دارو با غل�ت باال در مجاورت 

انگل آزاد می شود؛ بنابراین استفاده از لی�وزوم کارایی و ا�ربخشی آمفوتریسین B را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

اســتان تهــران، کیلومتــر 10 جاده 
مخصوص کر�، شرکت دارویی، 

آرایشی و بهداشتی مینو

محل تولید



۱۸

پاکلـی نب
معرفی محصول

از سرطان های رای�، سرطان سینه، ریه و پانکراس است. پاکلی تاکسل یک ماده طبیعی ضدسرطانی است 
که مانع فرآیند تقسیم سلولی و رشد سلول های سرطانی می شود. این محصول پاکلی تاکسل باند شده با 
آلبومین با نام تجاری آبراکسان است. این دارو ا�رات جانبی مضر شیمی درمانی را مانند داروهای دیگری 
که از حالل استفاده می کنند، ندارد. طبق آزمایش های 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
جداگانــه  ســرطانی  ســلول های  دارویــی،  سیســتم  ایــن  در 
موردهدف قرار می گیرند و بدون آســیب به ســلول های ســالم، 
فقــط وارد ســلول های ســرطانی می شــوند. از آلبومیــن انســانی 
به عنــوان یــک حامــل در این دارو اســتفاده می شــود، بنابراین 
دارو را در داخــل خــودش بــه دام می انــدازد. دارو در ایــن نــوع 

به صورت آزاد در خون قرار نمی گیرد و فقط در جاهایی از بدن که عروق سرطانی قرار دارند می تواند 
از خون خار� شود. آلبومین که غذای سلول سرطانی است با خودش دارو را به داخل سلول سرطانی 

برده و باع� نابودی سلول سرطانی می شود.



۱۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراندارو و پزشکیدارو و پزشکی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

صنعتــی  شــهر  گیــالن،  اســتان 
رشت، شرکت سبحان انکولوژی

محل تولید

نانودارو پژوهان پردیسنام شرکت 

1390سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان کارگر شــمالی، نرســیده به نصرت، خیابــان عروجی، پالک 20، 

واحد 4

www.nanodaru.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
داروخانه های سراسر کشور

 وضعیت فروش و صادرات:
اقدام جهت صادرات به کشورهای غرب آسیا

پروانه بهداشتی 
ساخت از سازمان غذا 
و دارو در سال 1396 

این دارو برای درمان سرطان های سینه متاستاتیک، ریه و پانکراس به کار می رود.



۲۰

کیت تشخیص بیومولکول

معرفی محصول
امــروزه کیت هــای تشــخیص ســریع پیــش از ســکته قلبــی، بــارداری، مســمومیت، عفونــت و حتــی 
آزمایش هــای ســوءمصرف مــواد مخــدر در افراد و یا آلودگــی آب و غذا نیازی ضروری بــرای هر فرد یا 
آزمایشگاه تشخیص طبی است. این محصول کیت LSPR تشخیص بیومولکول بوده که با استفاده 

از نانوذرات طال، قابلیت تشخیص بیومولکول ها در مقادیر بسیار کم را دارا است.

مشخصات فنی
ت�ییــرات خــواص پالســمونی نانوذرات موجود در ایــن کیت ها در معرض مواد بیولوژیکی با دســتگاه 
اســپکتروفتومتر LSPR �بــت و نمایــش داده می شــود. ایــن کیت ها شــامل نانــوذرات طــال و نقره، در 
فازهــای جامــد و کلوئیــدی هســتند. نانــوذرات در فاز جامــد به صورت همگــن در تمامــی روزنه های 
شــده اند. چند روزنــه  ت�بیــت  روزنــه ای  روزنــه ای، 36  روزنــه ای، 25  روزنــه ای، 16  کیت هــای 9 
بــودن ایــن کیت هــا، مقایســه اندازه گیری کمی یــک یا چند آنالیــز را برای پژوهشــگر به طور هم زمان 

امکان پذیر می سازد.



۲۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراندارو و پزشکیدارو و پزشکی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

نانو مبنا ایرانیاننام شرکت 

1391سال ت�سی�

تهران، میدان رسالت، خیابان شهید طرقی، کوچه 160، پالک 4، واحد 5.ن�انی شرکت 

www.nanomabna.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.nanomabna.com

نانوذرات فلزی نجیب باند جذب شــدیدی را در منطقه نور مرئی و ماوراءبنفش نشــان می دهند که در حالت حجمی 
چنین پدیده ای رخ نمی دهد. این باند جذب هنگامی ایجاد می شود که فرکانس پرتو ورودی با نوسانات الکترون های 
بانــد هدایــت در ذرات فلــزی تشــدید ایجــاد کنــد. ایــن پدیــده، رزونانس پالســمون ســطحی موضعــی )LSPR( نامیده 
می شــود. در آزمایــش بــا LSPR یــک بیومولکول به ســطح نانــوذرات متصل می شــود. در ا�ر این اتصــال دی الکتریک 
اطــراف نانــوذرات از آب به بیومولکول مذکور ت�ییر می کند. میزان بیومولکول های متصل شــده به ســطح نانوذرات با 
میزان ت�ییر در طول موج جذب حداک�ر قابل تخمین اســت. جذب گزینشــی بیومولکول ها به سطح ذرات و در نتیجه 
تشــخیص آن ها می تواند با عامل دار کردن اولیه ســطح ذرات و ســپس متصل شدن بیومولکول هدف به این عامل ها 
انجــام پذیــرد. انتقال پیکی که به دلیل یک مولکول مشــخص رخ می دهد به جرم مولکولی آن نیز به شــدت وابســته 

است. مولکول های بزرگ تر فضای بیشتری را پر می کنند و درنهایت انتقال پیک بیشتری را رقم می زنند.



۲۲

کیت تشخیص بارداری )ریما(
معرفی محصول

در ســالیان اخیر کیت های تشــخیص بارداری بســیار مورد کاربرد قرار گرفته اند. با پیشــرفت فناوری 
نانو، کیت های نوین جهت افزایش دقت و سرعت تشخیص وارد بازار شده اند. کیت تشخیص سریع 
بــارداری حــاوی نانوذرات طال، یک کیــت غربالگر مبتنی بر نانوذرات طال به حســاب می آید. مبنای 
عملکــرد کیت اتصاالت آنتی بادی–  آنتی ژن اســت و ازاین رو در دســته کیت هــای ایمنوکروماتوگرافی 

قرار می گیرد. تست مذکور قادر به تشخیص سریع بارداری از نمونه ادرار است.

مشخصات فنی
در این کیت به دلیل اســتفاده از نانوذرات طال تشــخیص وجود HCG در ادرار انســان به ســرعت و با 

دقت باال صورت می پذیرد.



۲۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراندارو و پزشکیدارو و پزشکی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
اســتان تهران، شــهرک صنعتی 

گلگون

محل تولید

زیست ابزار پژوهاننام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، ســه راه شــهریار، کیلومتر 5 جاده شهریار، نرســیده به سعیدآباد، شهرک 

صنعتی گلگون، روبه روی میالد جنوبی، نبش کوچه فر� زاده

www.zistabzar.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
داروخانه های سراسر کشور



۲۴

خانواده کیت تشخیص سریع
معرفی محصول

تســت اعتیــاد به عنــوان یک آزمون قانونی جهت بررســی ســوءمصرف مواد و وابســتگی افــراد به مواد 
مخدر انجام می گیرد. روش معمول در آزمایشــگاه ها، غربالگری نمونه های افراد با تســت های ســریع 
ایمنوکروماتوگرافی جهت شناسایی افراد مشکوک سپس انجام آزمایش ت�ییدی با یک روش استاندارد 
مبتنی بر تجزیه شیمیایی است. استفاده از این کیت ها به دلیل استفاده از فناوری نانو دقت و سرعت 

باالتری را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.
دیگر کیت های تشخیصی این شرکت عبارتند از: 

مشخصات فنی
آزمایش ایمونوکروماتوگرافی جریان جانبی، روش ســاده ای برای شناســایی حضــور )عدم حضور( ماده 
هدف بدون نیاز به تجهیزات خاص و هزینه بر اســت. در این روش یک مزدوج آنالیت-پروت�ین روی 
خط آزمون غشاء نیترو سلولز پوشش داده می شود که می تواند کلوئید طالی عامل دارشده با آنتی بادی 

 کیــت پنــ� تســتی تشــخیص ســریع مورفیــن، 
آمفتامین، مت آمفتامین، متادون و حشیش 

 کیت تشخیص سریع حشیش 
 کیت تشخیص سریع متادون 

 کیت تشخیص سریع مت آمفتامین
 کیت تشخیص سریع مورفین 

 کیت تشخیص سریع آمفتامین 



۲۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراندارو و پزشکیدارو و پزشکی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

زیست ابزار پژوهاننام شرکت 

1388سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، ســه راه شــهریار، کیلومتر 5 جاده شهریار، نرســیده به سعیدآباد، شهرک 

صنعتی گلگون، روبه روی میالد جنوبی، نبش کوچه فر� زاده.

www.zistabzar.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اســتان تهران، شهرک صنعتی 
گلگون

محل تولید

را به دام انداخته و باع� رنگی شــدن خط آزمون شــود. یک آنتی بادی مشــخص دیگر بر روی خط کنترل پوشــش داده 
می شــود که باع� به دام انداختن کمپلکس آنتی بادی اضافی می شــود؛ در این حالت فقط خط کنترل رنگی می شــود که 
نشان دهنده م�بت بودن آزمایش است. اگر نمونه منفی بود آن وقت باید دو خط تشکیل شود )خط آزمون و خط کنترل(.

به دلیل مساحت سطحی زیاد نانوذرات طال، زیر الیه می تواند توسط آنتی بادی های متفاوت عامل دار شود که این منجر 
به حساســیت بیشتر آزمون می شــود. نانوذرات به دلیل اندازه های کوچکشــان می توانند به راحتی در میان تخلخل های 
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 می شود.
 ویژ�ی های استفاده از این کیت:

• تشخیص مواد مخدر مانند مورفین، متادون و غیره 
• استخراج نمونه در زمان کوتاه تر

• استخراج نمونه با آلودگی بسیار کمتر نسبت به سایر روش های استخراج

اطالعات بازار

 کانال های خرید
داروخانه های سراسر کشور





محصوالت
حوزه بهداشت و سالمت

 ماسک تنفسی فیلتردار
 خانواده محصوالت سیلوسپت

Agi Coat پانسمان 
 عینک آفتابی صاایران

 خانواده شوینده های دوست دار محیط زیست دارای نانوامولسیون های گیاهی
 اسپری آنتی باکتریال زخم نیواشا

 پد اپیالسیون آنتی باکتریال
 فیلتر آنتی باکتریال ترکیبات مضر تنباکو

 کیسه زباله آنتی باکتریال، زیست تخریب پذیر و مقاوم
 واکس چرم آنتی باکتریال

 ماسک جذب گردوغبار
 ضدعفونی کننده بیمارستانی (نانوبیوساید)

 فلوئید و کرم های ضدآفتاب سان سیف
 کرم ضدآفتاب، روشن کننده و ضدچروک آردن

 لوسیون و کرم ضدآفتاب هیدرودرم
 کفی کفش آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره

 کلوئید نانونقره ضدعفونی کننده سطوح
 پودر مرگ موش-شک بوم



۲۸

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 آالینده ها به دستگاه تنفسی می شود.

از محصوالت این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
FFP3 ماسک صنعتی 6 الیه با استاندارد 

 ماسک صنعتی 7 الیه کربن اکتیو
N99 ماسک عمومی بزرگ ساالن 

N99 ماسک کودک 
N99 ماسک آرایشگر 

مشخصات فنی
ماسک ساخته شده با نانوالیاف، از چندین الیه تشکیل شده که یکی از الیه های 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 ماسک های تنفسی، کارایی این نوع ماسک ها در مقایسه با انواع 
معمولی آن به صورت قابل مالح�ه ای بهبود می یابد. استفاده از الیاف نانومتری نفوذپذیری ماسک را به 
مقدار بسیار جزئی کاهش می دهد. ماسک های اصالح شده با نانوالیاف با توجه به کیفیت باالیی که دارند 
برای عموم، پزشکان و افرادی که نسبت به آلودگی محیط زیستی حساسیت باال دارند، قابل استفاده است؛



۲۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

نانو تارپاکنام شرکت 
1388سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اســتان اصفهــان، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، خیابــان 22 بهمــن، 

ساختمان غدیر، پالک 171، واحد 007
www.masknano.comن�انی سایت اینترنتی 

طبقه بندی ماسک های 
راندماننوع فیلتر�ردو�بار

 N سری
(ذرات �یر رو�نی)

N95٪95
N99٪99

N100٪99/97

ک�ر نفوذ مجاز ذرات جامد حدا
)NaCl)

ذرات مایع 
)روغن پارافین(

FFP1 20٪20٪طبقه
FFP2 6٪6٪طبقه
FFP3 1٪1٪طبقه

اطالعات شرکت تولیدکننده

بر اساس استاندارد اروپایی BS-EN 149:2001 (British Standards)، ماسک های گردوغبار به طبقات زیر تقسیم می شوند:
.)OEL( حفاظت در برابر آئروسل های جامد و مایع غیر سمی با تراکم 4/5 برابر حد مجاز تماس ش�لی :FFP1 طبقه 

 طبقه FFP2: حفاظت در برابر آئروسل های جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط با تراکم 12 برابر حد مجاز تماس 
.)OEL( ش�لی

 طبقه FFP3: حفاظت در برابر آئروسل های جامد و مایع غیر سمی و یا با سمیت کم تا متوسط یا با سمیت باال با تراکم 50 برابر 
.)OEL( حد مجاز تماس ش�لی

حداقل راندمان فیلتراسیون یک ماسک )حداک�ر نفوذ مجاز گردوغبار در ماسک( بر اساس استاندارد BS-EN 149:2001 به 
شرح جدول زیر است: 

اســتان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

محل تولید

اطالعات بازار
 کانال های خرید

www.digikala.com ،نمایندگی های شرکت



۳۰

خانواده محصوالت سیلوسپت
معرفی محصول

محصوالت ضدعفونی کننده این شــرکت موجب از بین بردن طیف وســیعی از پاتوژن های بیماری زا 
)باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها( می شود.

سبد محصوالت شامل موارد زیر است؛
 سیلوسپت زخم

 سیلوسپت سوختگی
 سیلوسپت دست

 سیلوسپت پرپ
 سیلوسپت ضدعفونی کننده محل تزریق

 سیلوسپت وسایل و تجهیزات

 سیلوسپت سطوح و زمین
pp10 دهانشویه سیلوسپت 

 جعبه کمک های اولیه خودرو
 جعبه کمک های اولیه پیشرفته

 کیف کمک های اولیه همراه
 فوم سیلوسپت برای ضدعفونی کردن دست

مشخصات فنی
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 می گیرد فورا اکسید می شود و یون نقره 
تولیــد می کنــد. هرچــه اندازه ذرات نقره کوچک تر 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 

محیط های حاوی اکسیژن، مانند آب، از خود رها می سازند.
یون های نقره از دو طریق باع� از بین رفتن باکتری می شوند:



۳۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

کیفیت تولید تکاپونام شرکت 

1384سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
استان البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، انتهای بلوار غزالی غربی، 

خیابان گلنوش دوم، گلفام اول، کوچه بین گلنوش دوم و گلفام دوم

www.chitotech.com ن�انی سایت اینترنتی 

طی� �سترده ا�ربخ�ی محصوالت سیلوسپت بر 
روی میکروار�انیس� های ب�ماری زا

نوع 
نام میکروارگانیسممیکروارگانیسم

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

باکتری های 
مایکوباکتریوممقاوم

کاندیدا البیکنس-قارچ
اسپرژیلوس نایجر

ویروس
هرپس سیمپلکس- 

  (H1N1)آنفوالنزای نوع
 A- پولیو

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان البرز، 
شهرک صنعتی 

اشتهارد

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.digikala.com

و نمایندگی های سراسر کشور

گواهینامه 
نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

 دیواره سلولی باکتری را تخریب می کنند و سبب متالشی شدن آن می شوند.
 با نفوذ از دیواره ســلولی به داخل، ســبب تداخل در همانندســازی DNA و آنزیم های سلولی می شوند و از تک�یر 

باکتری ممانعت می کنند.

پروانه بهداشتی ساخت 
از وزارت بهداشت



۳۲

Agi Coat پانسمان
معرفی محصول

در زخم ها به علت ورود میکروب ها و خاروخاشــاک به عمق بافت و بســته شــدن ســریع محل زخم، 
یــک محیــط مطلــوب برای رشــد میکروب ها فراهم می شــود و زخــم عفونت می کنــد. این محصول 
بانــد پانســمان حــاوی نانوذرات نقره بــا خاصیــت آنتی باکتریال اســت. فرآیند بهبود زخم ها توســط 
عفونت های باکتریایی به ت�خیر می افتد؛ 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 آنتی باکتریال استفاده 
می شــود. ایــن گاز بــه دلیل خاصیــت آنتی باکتریالی قوی نانــوذرات نقره به من�ور کنتــرل عفونت در 
محل سوختگی و زخم کاربرد دارد و با آزادسازی آهسته یون نقره ا�رات ضدمیکروبی و ضدالتهابی 

خود را اعمال می کند. ویژگی های این پانسمان در ادامه آمده است:
 حاوی نانوذرات نقره با اندازه زیر 100 نانومتر 

E. coli و S. Aureus فعالیت آنتی باکتریالی علیه دو باکتری 



۳۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

داروسازی عمادنام شرکت 

1384سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اصفهان، 45 کیلومتری جاده اصفهان به شیراز، شهرک صنعتی رازی، خیابان 

دهم

www.emadpharma.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان اصفهان، شهرک صنعتی 
رازی

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق سایت شرکت و نمایندگی فروش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

کاربرد این پانسمان در شرایط زیر است:
 سوختگی های حاد

 زخم های دیابتی حاد
 زخم های بستر حاد

 زخم های مزمن

پروانه بهداشتی ساخت 
از وزارت بهداشت



۳۴

عینک آفتابی صاایران 
معرفی محصول

عینــک آفتابــی صاایــران اولین بار برای اســتفاده خلبان ها جهــت مقابله با پرتوهــای لیزری با فریم 
خلبانــی طراحــی شــد. پرتوهای مضــر می تواند باع� کاهش ســطح دیــد خلبان و حتی کــوری آن ها 
 UV حیــن پرواز شــود. در حــال حاضر این عینک با قابلیت محاف�ت از چشــمان در برابر تابش های
و با اســتفاده از فناوری طراحی و ســاخت پوشــش نانومتری نابازتابنده پهن باند )نابازتابنده ای که 
�Anti-Re و حذف بازتاب های ection طول  موج وســیعی را فیلتر می کند( که باع� ایجاد خاصیت

مزاحم در محصول می شود، به تولید می رسد.
این عینک های آفتابی در دو مدل معمولی )خلبانی( و چندمن�وره )اسپورت( تولید شده اند.

مشخصات فنی
 حــذف تابش های مضر فرابنفش طول موج هــای کمتر از 400 نانومتر )100٪ جاذب پرتوهای مضر 

فرابنفش(
)Anti-Re�ection عبور مناسب گستره مرئی با حذف بازتاب های مزاحم )خاصیت 



۳۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران )صاپا(نام شرکت 

1383سال ت�سی�

اصفهان، خیابان کاوه، روبه روی ترمینال مسافربری کاوهن�انی شرکت 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اســتان اصفهان، شرکت صنایع 
الکترواپتیک صاایران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

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

نمایندگی فروش شرکت
سایت های فروش اینترنتی

https://www.digikala.com

 برخی خریداران
شرکت های توزیع و پخش

فروشگاه های زنجیره ای و اینترنتی

 تضعیف تابش های فروسرخ
 مقاومت در برابر ضربه

 رنگ و آبکاری �ابت



۳۶

خانواده شوینده های دوست دار محیط زیست 
برپایه نانوامولسیون های گیاهی 

معرفی محصول
بهداشت و ن�افت محیط کار و زندگی یکی از عوامل اصلی جلوگیری از بروز بیماری ها و مسمومیت ها 
است. مواد شوینده لزوما خاصیت میکروب کشی ندارند و برای تکمیل ن�افت و مو�ر بودن آن باید 

از مواد ضدعفونی کننده مناسب استفاده کرد. 
محصوالت این شرکت شامل:

 LED ،LCD نانوامولسیون پاک کننده صفحات نمایش 
 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 آنتی باکتریال تبلت و موبایل



۳۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

مشخصات فنی
این محصوالت به خاطر داشــتن خواص آنتی اســتاتیک بســیار دیرتر از محصوالت مشابه گردوخاک را 
جذب می کنند و ضمنابه خاطر آنکه از مواد بیولوژیک ساخته شده اند موجب حفاظت از محیط زیست 
می شــوند. 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 می شــوند. این پــاک کننده ها همچنین 
برخالف محصوالت مشــابه که دارای قدرت اســیدی یا قلیائی هستند و موجب صدمه زدن به سطوح 
در ا�ر مرور زمان می شوند، اسیدی یا قلیائی نبوده و به سطح زیانی نمی رسانند. از ویژگی های بارز این 

محصول می توان به:
 عدم سمیت

 حفاظت از محیط زیست
و  کامالطبیعــی  اولیــه  مــواد  از  اســتفاده   

داخلی
 خواص آنتی استاتیک
 خواص آنتی باکتریال

کیمیا شیمی سهندنام شرکت 

1380سال ت�سی�

تهران، خیابان ستارخان، جنب 24 متری خسرو، 912، طبقه سه، واحد 6ن�انی شرکت 

www.KCSNANO.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان قزوین، شهرک صنعتی 
البرز

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.digikala.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

پروانه بهداشتی ساخت 
از وزارت بهداشت



۳۸

خانواده شوینده های دوست دار محیط زیست 
برپایه نانوامولسیون های گیاهی

معرفی محصول
تمامــی ایــن محصــوالت با اســتفاده از عصاره های طبیعــی و با اســتفاده از فناوری نانو تولیدشــده و 
ضمن حفاظت از کلیه ســطوحی که با آن در تماس هســتند به علت حضور مواد مو�ره در مقیاس نانو 
قدرت پاک کنندگی خوبی از خود نشــان داده و ضمنا کلیه ســطوح را عاری از هرگونه باکتری کرده و 
به آن ها خاصیت آنتی اســتاتیک می بخشــند 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 

 نانوامولسیون روغن در آب پاک کننده الستیک 
 نانوامولســیون روغــن در آب پــاک کننــده بدنه 

خودرو 
 نانوامولسیون زمین شوی 

 نانوامولسیون پاک کننده عینک 
 نانوامولسیون پاک کننده صفحات نمایش 



۳۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

مشخصات فنی
نانــو امولســیون ها دارای ســطح ویــژه و انــرژی آزاد بزرگ تری از میکرو امولســیون ها هســتند که این 
مشــخصه باعــ� می شــود آن ها به عنوان یک سیســتم انتقالی م��ر به شــمار رونــد. این محصوالت 
مشــکالتی از قبیل لخته ســازی، انعقاد و ته نشــینی که عموما در میکرو امولســیون ها دیده می شــوند 
از خود نشــان نمی دهند. نانوامولســیون ها پایداری ترکیبات ناپایدار شــیمیایی را با حفاظت آن ها از 
اکســید شــدن و تخریب در برابر نور افزایش می دهند. آن ها محصوالت شفاف یا نیمه شفاف هستند 

که دارای کشش سطحی بسیار کم و پایداری فیزیکی بلندمدت هستند.
محصــوالت این شــرکت شــامل نانوامولســیون های روغن در آب بدون الکل اســت کــه حاوی ذرات 
کروی با اندازه متوسط 15 نانومتر هستند. نتای� DLS با شاخص پراکندگی )pdi( با نتای� حاصل از 

TEM مطابقت دارند. این محصوالت یک تمیزکننده عالی برای سطوح مختلف به شمار می روند.

ستاره تابان پاکنام شرکت 

1390سال ت�سی�

استان گیالن، منطقه آزاد انزلی، شهرک صنعتی 1ن�انی شرکت 

www.stp-nano.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان گیالن، منطقه آزاد انزلی

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.digikala.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها



۴۰

اسپری آنتی باکتریال زخم نیواشا
معرفی محصول

اســپری نانونقــره نیواشــا دربرگیرنــده ذراتــی از نقــره در انــدازه نانومتری اســت که روند التیــام زخم و 
شــکل گیری بافت جدید را تســریع می کند. این محلول به من�ور درمان آسیب های پوستی و ترمیم 
آ�ار به جای مانده از جوش، ضربه، جراحی، ت�یر رنگ موضعی پوســت ناشــی از ســوختگی، تماس 
با مواد آسیب رســان پوســتی و بیماری های مختلف پوســتی و همچنین به من�ور پانســمان موضع 

زخم، پس از عمل های جراحی زیبایی به کار می رود.

مشخصات فنی
این ترکیب با افزایش جریان خون موضع زخم باع� افزایش سرعت تولید بافت گرانوله و در نتیجه افزایش 
سرعت بهبودی زخم می شود. 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 می کند.
 کلوئید پایه آبی

 رنگ قهوه ای تیره
 1150 ppm غل�ت 



۴۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

نانوالوند آرادنام شرکت 

1388سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
شــهر اصفهان،خیابــان چهــار باغ پاییــن، بین شــهدا و تختی، ســاختمان الله، 

طبقه اول

www.nivashaa.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان اصفهان، شهر اصفهان

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.navakchem.com ،نماینده فروش تهران: شرکت ناوک شیمی

www.nanodarman.ir :بازرگانی نانو درمان آراد

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

 میزان باالی نقره فلزی )99٪ نقره فلزی و 1٪ یون نقره( 
 اندازه ابعادی زیر 100 نانومتر

 ماده ای ضدعفونی کننده
 قابلیت از بین بردن انواع میکروارگانیسم ها

تاییدیه بهداشتی از 
وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی



۴۲

پد اپیالسیون آنتی باکتریال

معرفی محصول
 با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماری ها، شمار میکروارگانیسم های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها 
افزایــش می یابــد و عفونت هــا از طریق این میکروارگانیســم ها نیــز اتفاق می افتند. با افزایش ســطح 
آگاهــی مــردم در زمینــه ســالمت، توجه ها بــه آمــوزش و محاف�ت در برابــر عوامل بیمــاری زای مضر 
جلــب شــده اســت. یون هــای نقــره و ترکیبــات آن بــرای طیــف وســیعی از باکتری ها بســیار کشــنده 
هســتند. آن ها ســمیت خیلی کمی را برای ســلول های بدن انســان نشــان می دهند، استفاده از نقره 
در اشــکال مختلف یک روش رای� برای محاف�ت در مقابل باکتری ها به شــمار می آید. محصوالت 
ضدباکتریایــی حــاوی نقره اخیرًا توجه زیادی را در صنعت به خــود جلب کرده اند. به عنوان م�ال، از 
آن ها به عنوان پد اپیالسیون در صنعت مواد آرایشی- بهداشتی استفاده می شود. قابل ذکر است که 
ا�ر ضدباکتریایی نانوکامپوزیت های نقره ماندگار بوده و محصوالت تولیدشده بازدهی ضدباکتریایی 

خود را در برابر گونه های مختلف باکتری ها حف� می کنند.



۴۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

مشخصات فنی
ایــن محصــول یــک پــد اپیالســیون ضدباکتــری حاوی نانــوذرات نقــره اســت. غل�ت یــون نقره در 
ایــن محصــول کمتــر از ppm 5 اســت. ایــن محصــول فعالیــت ضدباکتریایــی قابل توجهــی بــر روی 

باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نشان می دهد.

صنایع تولیدی اصفهان مقدمنام شرکت 

1370 سال ت�سی�

اصفهان،  شهرک صنعتی سه راه مبارکه، خیابان هشتم، فاز یکن�انی شرکت 

www.isfahanmoghadam.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان، مبارکه مجوز وزارت 
بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی

محل تولید



۴۴

فیلتر آنتی باکتریال ترکیبات مضر تنباکو
معرفی محصول

تاکنــون بیــش از 4000 مــاده شــیمیایی مضــر کــه ســبب بیماری هایی همچــون ســرطان و بیمارهای 
قلبــی هســتند، در تنباکو یافت شــده اســت. از راه های مبارزه بــا ورود این ترکیبات مضــر، فیلتر کردن 
و جلوگیری از ورود آن ها 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 باکتری ها طراحی شده است.

مشخصات فنی
اجــزای ایــن نانوفیلتــر عبارتنــد از فوم هــای پلی یورتــان حــاوی نانــوذرات، گرانــول کربــن فعــال، الیه 

بی بافت ترموفیوز حاوی نانوذرات و بدنه حاوی نانوذرات ضدباکتری، ضدمیکروب و ضدقارچ. 



۴۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

حکیمان دوراندیش پارسنام شرکت 

1393سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
کــر�،  کیلومتــر 5 جــاده کر�-قزویــن، ورودی شــهرک صنتــی  البــرز،  اســتان 

بهارستان، بلوار شهدای جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز

�www.nanoن�انی سایت اینترنتی l.org

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

و  علــم  پــارک  البــرز،  اســتان 
فناوری البرز

تاییدیه بهداشتی 
سازمان غذا و دارو 

وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی

محل تولید



۴۶

کیسه زباله آنتی باکتریال، 
زیست تخریب پذیر و مقاوم

معرفی محصول
کیسه های پالستیکی بسیار سبک هستند و به طور ویژه برای زباله های مرطوب از قبیل پسماند غذا 
مناسب بوده و همچنین برای بسته بندی زباله به من�ور به حداقل رساندن بوی آن بسیار مناسب 
است. پسماند غذا و دیگر مواد فاسد شدنی درون کیسه  زباله یک مکان مطلوب برای رشد باکتری ها 
هســتند کــه باعــ� ایجــاد آلودگــی می شــوند. نانــوذرات آنتی باکتریــال از رشــد میکروارگانیســم هایی 
کــه موجــب فســاد و ایجــاد آلودگــی می شــوند، جلوگیــری می کننــد. نانــوذرات اکســیدروی فعالیــت 
ضدباکتریایــی قــوی ای را در برابــر باکتری هــای بیمــاری زا از قبیــل E.Coli وS.aureus از خود نشــان 
می دهنــد. اضافه شــدن نانوذراتی از این  دســت به کیســه های زباله می تواند موجــب ایجاد خواص 
آنتی باکتریال در کیســه های زباله شــود. محصولی دیگر از این شرکت، کیسه هایی است که به کمک 
فناوری نانو، با ضخامت کمتر و اســتحکام بیشــتر تولید شــده اســت. این کیســه ها توانایی حمل بار 
بیشــتری داشــته و عالوه بر کاهش مصرف مواد پلیمری و کاهش قیمت هر عدد پالستیک، از میزان 

آلودگی وارد شده به محیط زیست نیز کاسته می شود.



۴۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

مشخصات فنی
در مقیاس نانو، ذرات اکســیدروی در مقایســه با نمونه بالک آن، گونه های اکســیژن فعال بیشتری تولید 
می کنند و بنابراین فعالیت آنتی باکتریال نانوذرات بیشــتر می شــود. این محصول فعالیت ضدباکتریایی 

قابل توجهی مطابق با آزمون استاندارد ملی ایران به شماره 10900 از خود نشان می دهد. 

سبز محیط نانوارسنام شرکت 

1395سال ت�سی�

آذربایجان شرقی، جلفا،  منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، فاز یک ن�انی شرکت 

 greennano.aras@gmail.comایمیل

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

آذربایجان شرقی، جلفا

محل تولید



۴۸

واکس چرم آنتی باکتریال

معرفی محصول
ایــن محصــول تونیــک گیاهی حاوی نانوذرات نقره اســت که با هــدف ایجاد خــواص آنتی باکتریال 
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 می کنــد. 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 آنتی باکتریال، ســطح را عاری از 

باکتری کرده و عمر طبیعی آن را نیز حف� می کند.

مشخصات فنی
نقره دارای خاصیت آنتی باکتریال م��ری است و در صورتی که به فرم نانوذرات باشد، دارای قابلیت 
باالیی در نفوذ است و امکان انجام واکنش های شیمیایی را با سرعت بسیار باالیی فراهم می کند.



۴۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

کیمیا پژوهش ماهاننام شرکت 

1392سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
شــهر قزوین،  میدان جانبازان، بلوار نخبگان، کیلومتر 2 جاده باراجین، پارک 

علم و فناوری امام خمینی، شماره 37

www.kmpo.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

قزویــن، پــارک علــم و فنــاوری 
امام خمینی

محل تولید



۵۰

ماسک جذب گردوغبار

معرفی محصول
ماســک گردوغبــار یــک پد انعطاف پذیر اســت که بــرای محاف�ت تنفســی در برابر گردوغبار ناشــی از 
ساخت  وساز و تمیزکاری، گردوغبار ناشی از خاک، چوب، فایبرگالس، سیلیکای ناشی از محصوالت 
شیشــه ای و ســرامیکی و یــا جاروبرقــی، بــر روی بینــی و دهان قــرار می گیرد. این محصــول می تواند 
برای محاف�ت در برابر آلرژن ها نیز اســتفاده شــود. امروزه نانوالیاف پلیمری برای ساخت این قبیل 
ماســک ها به من�ور بهبود کارایی آن ها مورداســتفاده قرار می گیرند. این نانوالیاف از استشمام ذرات 
گردوغبار به قطر 2/5 میکرون یا کمتر و فلزات سنگین موجود در هوای آلوده که باع� بیماری هایی 

از قبیل آسم یا سرطان ریه می شود جلوگیری می کنند.

مشخصات فنی
نانوالیاف به دلیل نسبت سطح به حجم باال و تخلخل زیاد بازدهی فیلتراسیون را افزایش می دهند. 
طبق استاندارد ملی ایران، افزودن نانوالیاف به فیلتر بازدهی فیلتراسیون در میزان جذب گردوغبار 

را بهبود بخشیده است.



۵۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

اطالعات بازار

 برخی خریداران
صنعت آرد، ماکارونی و کارخانه های 

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

نانوفناوران خاورنام شرکت 

1391سال ت�سی�

تهران،  خیابان انقالب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان باالور، پالک 7ن�انی شرکت 

www.nanokhavar.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.digikala.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان سمنان، شهرک صنعتی 
ایوانکی

محل تولید



۵۲

ضدعفونی کننده بیمارستانی )نانوبیوساید(
معرفی محصول

نانونقره به شکل نقره کلوئیدی بیشتر از 100 سال است که مورداستفاده قرار می گیرد. نقره کلوئیدی 
کــه حــاوی نقره با غل�ت هــا و اندازه های ذره ای مختلف اســت در طول تاریخ بــرای درمان زخم ها 
و عفونت هــا مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت. نفــوذ نقــره بــه درون ســلول باکتری هــا ت�ییــرات زیاد 
ساختاری و مورفولوژیکی را ایجاد می کند که به مرگ آن سلول می انجامد. نانوذرات نقره می توانند 
از رشــد و یا چســبیدن باکتری بر روی ســطح جلوگیری کنند. این امر به ویژه می تواند در اتاق عمل، 
جایــی کــه تمــام ســطوح در تمــاس با بــدن بیمار بایــد اســتریلیزه باشــند، مفید واقع شــود. عــالوه بر 
این، نانوذرات نقره می توانند با انواع ســطوح از قبیل فلزی، پالســتیکی و شیشــه ای ترکیب شــوند. 
در تجهیزات پزشــکی مشــاهده شــده اســت که نانــوذرات نقره تعــداد باکتری ها بر روی وســایل را در 

مقایسه با تکنیک های سنتی کاهش می دهند. این محصول در دو غل�ت زیر عرضه شده است:
 ضدعفونی کننده حاوی ppm 100 نانوذرات نقره 

 ضدعفونی کننده حاوی ppm 2000 نانوذرات نقره 



۵۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

نانوپوشش فلزنام شرکت 

1387سال ت�سی�

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

26، ساختمان کوروش، طبقه 4، واحد 13 

www.nanochem.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان البرز، شهرستان کر�

محل تولید

مشخصات فنی
ا�ــر ضدباکتریایی نقره به طور چشــمگیری در بعد نانومتری افزایــش می یابد، به طوری که آن ها قادر 
بــه از بیــن بردن بیش از 650 نوع باکتری هســتند. ایــن نانوذرات فعالیت های ضدقارچی شــدیدی 
نیز در مقابل بعضی از عفونت های قارچی از خود نشان می دهند. نانوذرات نقره با ترکیبات سولفور 
و فســفر پروت�ین های غشــاء واکنش داده و بر روی مورفولوژی و ســاختار سلول باکتری ا�ر گذاشته و 
موجب مرگ آن می شوند. با کاهش اندازه ذره، رهایش یون های نقره افزایش یافته که این موجب 

افزایش فعالیت های ضدباکتریایی آن ها می شود.

پروانه ساخت 
بهداشتی از وزارت 
بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی



۵۴

فلوئید و کرم های ضدآفتاب سان سیف
معرفی محصول

بعضی از افراد به طور طبیعی یا در ا�ر عوامل متعددی از پوســتی بســیار حســاس تر 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 می شود. به طورکلی در کرم های ضدآفتاب برای 
جذب پرتوهای مضر از جاذب های شیمیایی و فیزیکی استفاده می شود. در فرموالسیون این کرم ها 

از بازتاب دهنده های معدنی و طبیعی همانند دی اکسیدتیتانیوم استفاده شده است.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شده اند از جمله:

 فلوئید ضدآفتاب فیزیکال spf 50 سان سیف
)SPF:30( کرم ضدچین و چروک دورچشم و ضد آفتاب سان سیف 

 کرم ضدآفتاب فاقد چربی SPF 5O سان سیف
 کرم ضدچین و چروک رنگی spf 50 سان سیف
 کرم ضدآفتاب و برنزه کننده spf 40 سان سیف



۵۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

پارس حیاننام شرکت 

1361سال ت�سی�

تهران، بلوار آفریقا، کوچه عاطفی غربی، پالک 54ن�انی شرکت 

www.parshayan.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
فروشگاه های لوازم آرایشی و داروخانه ها

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
قزوین،  شهر صنعتی البرز

محل تولید



۵۶

کرم ضدآفتاب، روشن کننده و ضدچروک آردن
معرفی محصول

پوســت بــدن انســان به طور طبیعی فاقــد توانایی الزم جهت مقابله با ا�رات ســوء ناشــی از پرتوهای 
 UVA نور آفتاب اســت. شناخته شــده ترین انواع پرتوهای ماورای بنفش به سه محدوده طول موج
و UVB و UVC تقســیم می شــوند. با عبور نور خورشــید در اتمســفر تمام UVC و ٩0٪UVB توسط ازن، 
بخار آب، اکســیژن و دی اکسیدکربن جذب می شــوند.UVA کمتر توسط جو جذب می شود، بنابراین 

اشعه ماورای بنفشی که به زمین می رسد شامل کل UVA و بخش باقی مانده UVB است.
UVA از طریــق تشــکیل رادیکال هــای آزاد بــا اختالل در روند طبیعی تجدید ســاختار پوســت، ســبب 

ایجاد عالئمی ن�یر پیری زودرس پوســت و بروز لک و تیرگی آن می شــود. UVB نفوذپذیری کمتری 
در الیه های پوستی داشته و عوارض مستقیم ن�یر قرمزی، التهاب و آفتاب سوختگی ایجاد کرده و 

در موارد برخورد طوالنی مدت آن احتمال بروز انواع سرطان های پوست افزایش می یابد.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شده اند از جمله:

 کرم ضدآفتاب spf 35 آردن
 کرم ضدآفتاب رنگی spf 90 آردن 

 کرم ضدآفتاب رنگی فاقد چربی SPF 46 فاقد جاذب های شیمیایی آردن



۵۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

پارس حیاننام شرکت 

1361سال ت�سی�

تهران، بلوار آفریقا، کوچه عاطفی غربی، پالک 54ن�انی شرکت 

www.parshayan.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
فروشگاه های لوازم آرایشی و داروخانه ها

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
قزوین،  شهر صنعتی البرز

محل تولید



۵۸

لوسیون و کرم ضدآفتاب هیدرودرم
معرفی محصول

یکــی از مهم تریــن محصــوالت مراقبت از پوســت بــه خصوص با شــروع فصل گرما «کــرم ضدآفتاب» 
است. هرچند استفاده از کرم های ضدآفتاب در تمام فصول سال الزم است اما با گرم تر و درخشان تر 

شدن اشعه های خورشید و آغاز فصل گرما این الزام معمواًل شکل جدی تری به خودش می گیرد. 
اشــعه مــاوراء بنفــش خورشــید ا�رات �ابت شــده ای بر روی افزایش انواعی از ســرطان های پوســت، 
تـسـریـــع و تـشـــدید پـــیری )چروک( پوست و بـدتـــر شــــدن بـرخـــی از بـیماری های پـوســـتی و ایجاد و 
تشدید لک صورت و کک و مک دارد. بنابراین استفاده از کرم های ضدآفتاب مناسب، نقش مهمی 
در پیشگیری از بیماری های پوستی ایفا می کند. این محصوالت، از نـفـــوذ اشعـــه ماوراء بـنـفـــش به 
قسمت های عـمقی اپیدرم )روی پوست( و درم )الیه زیرپوست( جـلوگـیری می کـنند. نحـوه ا�ر این 
ضدآفتاب ها، جذب یا انعکاس اشــعه ماوراء بنفش با ســتفاده از نانوذرات و فناوری نانو اســت که از 

رسیدن اشعه مضر به الیه های عمقی پوست ممانعت می کند.
این محصوالت در انواع مختلف و متفاوتی به بازار عرضه شده اند از جمله:

 کرم ضدآفتاب فاقد جاذب های شیمیایی با SPF30 هیدرودرم 
 لوسیون ضدآفتاب لب SPF 30 فاقد چربی هیدرودرم

 کرم ضدآفتاب کودک spf 30 هیدرودرم
 کرم ضدآفتاب لب SPF 40 هیدرودرم

 کرم ضدآفتاب رنگی فاقد چربی SPF 60 فاقد جاذب های شیمیایی هیدرودرم



۵۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

پارس حیاننام شرکت 

1361سال ت�سی�

تهران، بلوار آفریقا، کوچه عاطفی غربی، پالک 54ن�انی شرکت 

www.parshayan.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
فروشگاه های لوازم آرایشی و داروخانه ها

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
قزوین،  شهر صنعتی البرز

محل تولید

مشخصات فنی
محاف�ت کامل در برابر تمام طول موج های پرتوهای ماورابنفش: 

در تولیــد ایــن فــرآورده ترکیبی از بازتاب دهنده های فیزیکی نور خورشــید مانند تیتانیوم دی اکســاید 
و زین� اکســاید به همراه ســایر جاذب های پرتوهای ماورا بنفش اســتفاده شــده است. انتخاب این 
بازتاب دهنده ها و جاذب ها به نحوی اســت که حفاظت کاملی را در برابر کلیه طول موج های اشــعه 

ماورابنفش نور خورشید ایجاد می کند.
 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 فعالیت های ورزشی از سطح پوست زدوده نمی شود.

 استفاده از ویتامین E و عصاره آلوئه ورا:
ویتامیــن E موجــود در این فرآورده با خن�ی نمودن آ�ار مخرب ایجاد شــده توســط رادیکال های آزاد 

مانع از بروز پیری زودرس پوست می شود.
آلوئه ورا نیز ا�رات شگفت انگیزی در ترمیم پوست های آسیب دیده دارد.



۶۰

کفی کفش آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره
معرفی محصول

با افزایش اهمیت سالمت پا، پاپوش های شامل نانونقره، مزیت هایی را برای مصرف کنندگان ارائه 
می دهنــد. هنگامی کــه پــا عرق می کند باکتری در الیاف خام رشــد کرده و جایی که باکتری رشــد کند 
بوی بد نیز همراه خواهد داشــت. از آنجایی که ســالمت پاها به کفش ها بســتگی دارد، متخصصان 
تمام تالش خود را برای تولید بهترین کفی های کاربردی با استفاده از نانونقره برای برقراری تعادل 
بین سالمت و کارایی به کار گرفته اند. کفی های بدون بو سالم تر از نمونه های معمولی بوده و هنگام 
اســتفاده بســیار راحت تر هســتند. این گونه کفی ها هیچ گونــه واکنش های آلرژیک ایجــاد نمی کنند و 
محتویات آن ها هیچ گونه ضرری برای سالمت بدن نخواهد داشت. هنگامی که نانونقره با باکتری 
و قــارچ تمــاس پیــدا می کند به طور م��ری بر متابولیســم ســلولی آن ها ا�ر کرده و رشــد ســلولی را مهار 
می کنــد کــه نهایتــًا این امر بــه از بین رفتن تقریبــًا 100 درصدی باکتــری و یا قارچ می شــود. با ترکیب 

شدن ماده آنتی باکتریال درون پلیمر، کارایی آن تا هنگام طول عمر کفی باقی خواهد ماند.

محصوالت این شرکت شامل موارد زیر است:
 کفی کفش سیلیکونی موضعی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره

 کفی کفش ماساژدهنده م�ناطیسی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره
 پد پاشنه سیلیکونی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره



۶۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

مشخصات فنی
ا�ــر ضدباکتریایی نقره به طور چشــمگیری در بعد نانومتری افزایــش می یابد، به طوری که آن ها قادر 
بــه از بیــن بردن بیش از 650 نوع باکتری هســتند. ایــن نانوذرات فعالیت های ضدقارچی شــدیدی 
نیــز در مقابــل بعضی عفونت های قارچی از خود نشــان می دهند. نانوذرات نقره با ترکیبات ســولفور 
و فســفر پروت�ین های غشــاء واکنش داده و بر روی مورفولوژی و ســاختار سلول باکتری ا�ر گذاشته و 
موجب مرگ آن می شوند. با کاهش اندازه ذره، رهایش یون های نقره افزایش یافته که این موجب 

افزایش فعالیت های ضدباکتریایی آن ها می شود.

شرکت تولیدی امین صوتنام شرکت 

1370سال ت�سی�

شهر رشت، خمام، دافچاه، پالک 1039ن�انی شرکت 

www.pabepa-co.ir ن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان گیالن، شهرستان رشت

محل تولید



۶۲

کلوئید نانونقره ضدعفونی کننده سطوح
معرفی محصول

این محصول به واســطه داشــتن میزان بسیار باالی نانوذرات نقره توانایی از بین بردن سخت ترین 
میکروارگانیســم هایی کــه هــر ضدعفونی کننده ای 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 
آلودگی هــای میکروبــی بســیار بــرای آن ها حائز اهمیت اســت می تواند مورداســتفاده قــرار گیرد. این 

محصول در دوز باال و پایین تولید می شود.

مشخصات فنی
ا�ــر ضدباکتریایی نقره به طور چشــمگیری در بعد نانومتری افزایــش می یابد، به طوری که آن ها قادر 
بــه از بیــن بردن بیش از 650 نوع باکتری هســتند. ایــن نانوذرات فعالیت های ضدقارچی شــدیدی 
نیــز در مقابــل بعضی از عفونت های از خود نشــان می دهنــد. نانوذرات نقره ســاختار قارچ را تخریب 
کرده و آســیب شــدیدی به ســلول های آن می رســانند. همچنین �ابت شــده اســت که نانوذرات نقره 
20-5 نانومتــری باعــ� از بیــن رفتن ســلول های آلــوده به ویروس ایــدز نوع اول می شــوند. خواص 
الکتروشــیمیایی نانوذرات نقره اصالح شــده، باع� سریع تر شــدن زمان پاسخگویی و حد تشخیص 

پایین تر در سنسورهای نانومقیاس می شوند.



۶۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

نانو پارت خزرنام شرکت 

1388سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
مازنــدران،   آمــل، ابتــدای خیابان نور، جنــب بانک ملت، مجتمــع الماس نور، 

طبقه 4 

www.nanonip.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان مازندران، شهرستان بابل

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

پروانه بهداشتی ساخت 
از وزارت بهداشت



۶۴

پودر مرگ موش – ُشک بوم
معرفی محصول

مبارزه با موش از دو جهت اقتصادی و بهداشــتی حائز اهمیت اســت. موش ها با واردکردن خســارت 
بــه ت�سیســات و باغــات و کشــاورزی و دامداری ها و مواد غذائــی و پایین آوردن ارزش آن ها، انتشــار 
و انتقــال بیماری ها و ایجاد مزاحمت برای انســان ها آسیب رســان هســتند. موش هــا معموال 35 نوع 
بیمــاری مختلــف را بــه انســان منتقــل می کننــد. روش های عمــده مبارزه بــا موش شــامل اقدامات 
بهســازی و بهداشــتی، محاف�ــت ســاختمان ها از ورود مــوش، از بیــن بردن النه موش هــا و محروم 
کردن آن ها از دسترسی به آب و مواد غذایی و بهداشتی نگه داشتن محیط زیست است. روش های 
اصلی کشــتن موش نیز عبارت از تله گذاری، اســتفاده از ســم های گوناگون و اســتفاده از کشنده های 
غیرســمی اســت. بــه دلیــل آنکه اســتفاده از ســم های گوناگون به شــدت ســفره آب هــای زیرزمینی و 
آب های ســطحی را آلوده می کند، از این محصول برای جلوگیری از آلودگی محیط زیســت اســتفاده 

می شود.



۶۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانبهداشت و سالمتبهداشت و سالمت

مشخصات فنی
هنگام روبه رو شدن موش ها با غذای جدید، ابتدا پیش مرگ ها ماده غذایی را مصرف می کنند و اگر چند 
ساعت برای آن ها اتفاقی نیفتاد سایر موش ها اقدام به خوردن آن غذا می کنند و به دلیل آن که برخی از این 
سم ها شبیه گندم است خوراک پرندگان می شود و این موجودات را به جای موش ها می کشد. مبارزه ای 
اشتباه با موش ها می تواند انسان ها، پرندگان و... را به خطر بیندازد بدون آن که آسیبی به موش ها برسانند 
ازاین رو برای محققان تولید مرگ موش غیر ســمی بســیار قابل توجه است. پودر مرگ موش برای کشتن 
گونه های متفاوت موش ها اســتفاده می شــود. این پودر به طور وســیعی در مزرعه ها، باغ ها و مکان های 

ذخیره سازی غذا و مواد فاسدشدنی مورداستفاده قرار می گیرد.

رایان زرین سینانام شرکت 

1392سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، خیابــان آزادی، ایســتگاه بهبــودی، ابتدای خیابــان آذربایجان، پالک 

1073، طبقه اول

www.rayanzarinsina.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه 
نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید پروانه تولید از 
سازمان حف� 

نباتات

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.rayanzarinsina.ir





محصوالت
حوزه اپتیک و الکترونیک 

 پوشش نابازتابنده (آنتی رفلکس)
 قلم رسانا



۶۸

پوشش نابازتابنده )آنتی رفلکس(
معرفی محصول

نور متفرق شــده از بی ن�می های ســطحی عملکرد اپتیکی قطعات مختلف را تضعیف می کند. 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 آنجایی کــه BK7 به خوبــی در آزمون هــای شــیمیایی عمــل کــرده و فرآیند تولید آســانی دارد، 
قیمــت نهایــی آن کاهش می یابد. این شیشــه می تواند به عنوان رتیکل در لنزهای چشــمی وســایل 
دیدبانی مانند تلسکوپ، دید تلسکوپی، میکروسکوپ و یا صفحه اسیلوسکوپ به کار رود. فناوری 
نانوپوشــش عملکــرد این گونــه شیشــه ها را بهبــود بخشــیده؛ به طوری کــه پوشــاندن ســطح آینــه با 

نانوالیه ها پراکندگی نور را کاهش می دهد.

مشخصات فنی
الیه  هــای نانومتــری روی ســطح شیشــه به دلیــل داشــتن ضخامتی کمتــر از طول موج نــور مریی، از 
پراکنــده شــدن نــور جلوگیری می کنند. ضخامــت نانوالیه در ایــن محصول کمتــر از 100 نانومتر بوده 



۶۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراناپتیک و الکترونیک اپتیک و الکترونیک 

فنی مهندسی اورنگ صنعت سپاهاننام شرکت 

1387سال ت�سی�

اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد 143ن�انی شرکت 

 Orangsanat-co@istt.irایمیل 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اصفهان، شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان

محل تولید

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



۷۰

قلم رسانا
معرفی محصول

ایــن محصــول یــک قلم حاوی نوع خاصی جوهر رســانا اســت و می تواند خطــوط و طراح هایی 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 
طرح های رســانا استفاده می شــود. امروزه جوهرهای بر پایه نانوذرات مهم ترین محصوالت تجاری 
مشــتق شــده از نانوفنــاوری را ارائه می دهند و در سراســر دنیــا توجه زیادی را در زمینــه تحقیقات به 
خــود جلــب کرده انــد. نانــوذرات فلــزی در مقایســه بــا دیگــر ذرات دارای خــواص منحصربه فردی از 
قبیل رســانایی الکتریکی باال در واحد حجم در بعد نانو هســتند که این ویژگی آن ها را در کاربردهای 
متفــاوت از جملــه الکترونیک برای ســاخت کاردســتی جهت آموزش مدارهــای الکتریکی در مدارس 

بسیار موردتوجه قرار می دهد.



۷۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراناپتیک و الکترونیک اپتیک و الکترونیک 

مشخصات فنی
نانــوذرات فلــزی مورداســتفاده در ایــن محصــول در مقایســه بــا ابعــاد غیرنانویــی دارای خــواص 

منحصربه فردی مانند رسانایی الکتریکی بر واحد حجم باال در مقیاس نانو هستند. 

نانوماد مهارت شیمینام شرکت 

1393 سال ت�سی�

همدان، سی متری شکریه، خیابان توحید، کوچه قیام، پالک 23، واحد 1ن�انی شرکت 

www.nanomad.coن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.nanomad.co 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان همدان، شهر همدان

محل تولید





محصوالت
حوزه آب، فاضالب و محیط زیست

 سیستم تصفیه آب و پساب به روش کاویتاسیون پالسمایی
 سیستم انتخابی الکترودیالیز انتخابی جهت نیترات زدایی

 سامانه نانوکویتاسیون جهت آرسنیک زدایی از آب
 دستگاه آرسنیک زدایی

 غشاهای نانوکامپوزیتی اولترافیلتراسیون هالوفایبر
NF و MF ، UF غشاهای سرامیکی 

 دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری با استفاده از غشاهای نانوساختار سرامیکی
 نانوکامپوزیت الستیک-سیلیکا جهت استفاده در ساخت واشرهای آب بند لوله و اتصاالت



۷۴

سیستم تصفیه آب
و پساب به روش کاویتاسیون پالسمایی

معرفی محصول
روش مورداســتفاده در این سیســتم بر پایه فناوری پالســما بوده و برخالف روش های مرسوم، در فاز 
مایع انجام می گیرد، به طوری که عالوه بر حذف VOC منتشــره از پســاب صنایع پتروشــیمی در هوا، 
سایر مواد شیمیایی و مضر ن�یر مواد آلی، فلزات سنگین و سایر آالینده های سمی را نیز در طی کمتر 
از 2 دقیقــه حــذف می کند. به عالوه در این روش هیچ گونه ماده شــیمیایی اســتفاده نمی شــود. تنها 
ماده مصرفی توســط این روش برق اســت که برای هر مترمکعب آب مابین 1 تا 2 کیلووات ســاعت و 

برای پساب هم در همین حدود است.

مشخصات فنی
مزایای این روش به شرح زیر است:

 مصــرف بــرق بســیار پایین، به طوری کــه برای هر مترمکعب پســاب مابین 1 تا 2 کیلووات ســاعت 
است.

 هزینه نگهداری بسیار پایین
 عدم انتشار VOC در محیط

 کاهش COD ٪50 پساب و درنتیجه آن کاهش مواد شیمیایی تا ٪70



۷۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانآب، فاضالب و محیط زیستآب، فاضالب و محیط زیست

پاالیش پالسما صنعتنام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تبریز، اول جاده قراملک، ســه راهی ماشین ســازی تبریز، فنی حرفه ای، واحد 

تولیدی شرکت پاالیش پالسما صنعت

www.ppsplasma.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان آذربایجان شرقی

محل تولید

 حذف 60٪ مواد گوگردی
 حذف بوهای نامطبوع

 حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی و پساب با راندمان بسیار باال
 نرمال سازی pH آب و پساب

 نگهداری آسان و کامال خودکار )بسته به نوع و محل استفاده(
 فضای بسیار کم برای نصب سیستم

 از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها
IPS و API مطابق با استانداردهای صنایع نفت و پتروشیمی 

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.ppsplasma.com

 برخی خریداران
شرکت پتروشیمی تبریز

شرکت آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی



۷۶

سیستم انتخابی الکترودیالیز انتخابی 
جهت نیترات زدایی

معرفی محصول
سیســتم الکترودیالیــز انتخابــی یکــی از روش های نوین نمک زدایــی با مصرف انــرژی پایین و تولید 
پســاب کم نســبت به ســایر روش های مشــابه اســت. این سیســتم قابلیت حذف انتخابی یون های 

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 می شود.

مشخصات واحد اجراشده حذف نیترات:
0٫4 KWh/m3 :مصرف انرژی 
 درصد پساب: کمتر از 3 درصد

430 m3/day :ظرفیت 



۷۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانآب، فاضالب و محیط زیستآب، فاضالب و محیط زیست

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان ظفر، روبه روی بیمارستان حضرت علی اص�ر )ع(، پالک 248، 

طبقه همکف

www.pnf-co.com ن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
info@pnf-co.com

www.pnf-co.com

 برخی خریداران
آب وفاضــالب  تصفیــه  و  ت�میــن  شــرکت 
اســتان تهران، نصب شــده بــر روی یکی از 

چاه های اصفهانک تهران

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، حسن آباد 
خالصه، مجتمع تحقیقاتی 

عصر انقالب

محل تولید



۷۸

سامانه نانوکویتاسیون
جهت آرسنیک زدایی از آب

معرفی محصول
می توان با اســتفاده از انرژی باالی تولید شــده توســط پدیده کویتاســیون و جاذب های آلومینا، یون 

آرسنیک را تا حد مجاز کاهش داد.

مشخصات فنی
در ایــن واحــد بــا ورود آب بــا ظرفیــت 30 لیتــر در �انیــه بــه راکتورهــای کویتاســیون بخش زیــادی از 
ترکیبات آرســنیک و دیگر فلزات ســنگین موجود در آب شکســته و اکســیدهای فلزی با ظرفیت های 
باالتر را تشــکیل می دهد. در مرحله بعد به من�ور حذف یون آرســنیک پن� ظرفیتی، آب وارد بســتر 

جاذب های آلومینای فعال می شود.
با استفاده از این فناوری در این واحد، آرسنیک از PPb 110به حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی )10 

PPb( کاهش یافت.



۷۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانآب، فاضالب و محیط زیستآب، فاضالب و محیط زیست

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان ظفر، روبه روی بیمارستان حضرت علی اص�ر )ع(، پالک 248، 

طبقه همکف

www.pnf-co.com ن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
info@pnf-co.com

www.pnf-co.com

 برخی خریداران
نصب شده در شهر اردبیل

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، حسن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید



۸۰

دستگاه آرسنیک زدایی
معرفی محصول

دســتگاه آرســنیک زدایی برای حل معضل حذف آرسنیک از آب آشــامیدنی در ظرفیت های کوچک، 
ویژه مناطق روســتایی تولید و ســاخته شــده اســت. واحدهایی با اســتفاده از جاذب هایی 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



۸۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانآب، فاضالب و محیط زیستآب، فاضالب و محیط زیست

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، خیابــان ظفــر، رو بــه روی بیمارســتان حضــرت علی اص�ــر )ع(، پــالک 

248، طبقه همکف

www.pnf-co.com ن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
info@pnf-co.com

www.pnf-co.com

 برخی خریداران
آب وفاضالب روستایی استان کرمان

آب وفاضالب روستایی استان یزد
آب وفاضالب استان آذربایجان شرقی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
استان تهران، حسن آباد خالصه، 

مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید



۸۲

غشاهای نانوکامپوزیتی 
اولترافیلتراسیون هالوفایبر

معرفی محصول
اولترافیلتراســیون فنــاوری جداســازی آالینده هــای آبــی توســط غشــا اســت. به طورکلــی کاربردهای 
غشــاهای اولترافیلتراســیون شــامل موارد زیر اســت: کاربرد برای آب آشــامیدنی، خالص سازی اولیه 
آب هــای صنعتــی، پیش تصفیه آب فــوق خالص، پیش تصفیه برای نمک زدایــی آب دریا و تصفیه 
Blow-down آب بر� های خنک کننده. غشاهای هالوفایبر )الیاف نازک توخالی( ازجمله غشاهای 

مورداســتفاده در فرآینــد اولترافیلتراســیون اســت کــه کاربــرد فراوانــی در صنایــع مختلــف به ویژه آب 
آشامیدنی و تصفیه فاضالب، صنایع دارویی، صنایع لبنی و صنعت نفت و گاز دارد.

مشخصات فنی
 قطر: 0٫2 تا 0٫02 میکرون

Nano-ZnO و Nano-TiO2 کامپوزیت شده با PVC-PP-PE جنس: پلیمرهای 



۸۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانآب، فاضالب و محیط زیستآب، فاضالب و محیط زیست

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

ایفا پژوهشنام شرکت 

1382سال ت�سی�

تهران، خیابان اسدآبادی، خیابان ششم، پالک 24، طبقه 5ن�انی شرکت 

www.ifapco.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

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

غشا

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های 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



۸۴

NF و MF ،UF غشاهای سرامیکی
معرفی محصول

ایــن فیلترهــا در محــدوده وســیعی از دمــا و فشــار و بــرای کاربردهــای مختلفــی از قبیــل جداســازی 
باکتری ها در صنایعی از جمله صنایع لبنی و آبمیوه، مواد معلق و مواد پلیمری، جداسازی امولسیون 

آب و روغن و بازیابی فلزات استفاده می شوند.

مشخصات فنی
ایــن فیلترهــا از جنــس ســرامیک مهندســی آلفا-آلومینا هســتند و حفــرات آن ها در محــدوده 0/1-1 
میکرومتــر قــرار دارد. به عبارت دیگــر ایــن فیلترهــا ذرات و ماکروملکول هــای بزرگ تــر از 1 نانومتر را از 

خود عبور نمی دهند.



۸۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانآب، فاضالب و محیط زیستآب، فاضالب و محیط زیست

دانش پژوهان صنعت نانونام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تبریــز، بلــوار ملــت، جنب تراکتورســازی، مرکز رشــد واحدهــای فناور دانشــگاه 

صنعتی سهند

www.dpsn.co.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان آذربایجان شرقی، شهر 
تبریز

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.dpsn.co.ir

 برخی خریداران
صنایعی از جمله صنایع لبنی و آبمیوه، مواد معلق 
و مواد پلیمری، جداســازی امولســیون آب و روغن 

و بازیابی فلزات، تصفیه آب و فاضالب



۸۶

دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری
با استفاده از غشاهای نانوساختار سرامیکی

معرفی محصول
غشــاهای نانوســاختار ســرامیکی با توجه به ســاختار خود، از اهمیت ویژه ای در فرآیندهای تصفیه 
فاضالب ها و پساب های 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 می شــود. در این طرح از غشــاهای نانوســاختار ســرامیکی در تصفیه آب خاکســتری استفاده 
می شــود. این نوع غشــاها با جداســازی بخش عمده مواد شــوینده از آب خاکستری، منجر به ایجاد 
قابلیــت اســتفاده مجــدد از آب تصفیه شــده می شــوند به طوری که بیــش از 50 درصــد در مصرف آب 

صرفه جویی می شود.

مشخصات فنی
 حداقل ظرفیت دستگاه: 8 لیتر در ساعت

pH عملکردی سیستم: در تمام محدوده های pH محدوده 
 نیاز به اپراتور ندارد

 محدوده TDS/EC عملکردی سیستم: محدودکننده نیست



۸۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانآب، فاضالب و محیط زیستآب، فاضالب و محیط زیست

شرکت دانش پژوهان صنعت نانونام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تبریــز، بلــوار ملــت، جنــب تراکتورســازی، مرکز رشــد واحدهــای فناور دانشــگاه 

صنعتی سهند، شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

www.dpsn.co.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان آذربایجان شرقی، شهر 
تبریز

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.dpsn.co.ir

 برخی خریداران
منازل مسکونی، هتل ها، پارک ها، ساختمان های دولتی



۸۸

نانوکامپوزیت الستیک-سیلیکا جهت استفاده 
در ساخت واشرهای آب بند لوله و اتصاالت

معرفی محصول
محصــول موردن�ر نانوکامپوزیت الستیک-ســیلیکا اســت که جهت اســتفاده در ســاخت واشــرهای 

آب بند لوله و اتصاالت تولید شده است.

مشخصات فنی
زنجیره های پلیمری الستیک، بلند، انعطاف پذیر و دارای پیچ وتاب است. تحت تنش، زنجیره مولکولی 
باز شده و در نتیجه یک ساختار طولی تشکیل می شود. 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 می توان 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 می کند. در این 

محصول، افزودن نانوذرات سیلیس باع� بهبود خواص سایشی و کشش نانوکامپوزیت شده است.



۸۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانآب، فاضالب و محیط زیستآب، فاضالب و محیط زیست

فرا پیشتاز هونامنام شرکت 

1393سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اســتان فارس، شــهر شیراز، کیلومتر 50 جاده شیراز- ســپیدان، دوراهی نورآباد، 

سایت 17 هکتاری

www.farapishtaz.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان فارس، شهر شیراز

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.farapishtaz.com





محصوالت
حوزه ساختمان

(Low-E) شیشه کنترل کننده انرژی 
 لوله و اتصاالت فاضالبی بی صدا

 کف پوش های بتنی با مقاومت به سایش باال
 پروفیل در و پنجره UPVC حاوی نانوذرات

 لوله  و اتصاالت UPVC سخت حاوی نانوذرات
 لوله UPVC سخت حاوی نانوذرات

 خانواده محصوالت لوله و اتصاالت پی وی سی
 نانوکف پوش اپوکسی مقاوم به سایش

 سرویس بهداشتی آنتی باکتریال مرجان
 کاشی گرانیت حاوی نانوذرات سیلیس با خاصیت لکه گریزی

(NSLC-1230) نانو بتن سبک سازه ای 
 چراغ های روشنایی آبگریز

 کاشی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره و تیتانیا
 کاشی و سرامیک آنتی باکتریال

 پشم سنگ با پوشش حاوی نانوذرات مقاوم در برابر جذب آب
TIN ورق استیل با پوشش طالئی و نانوساختار 



۹۲

(Low-E( شیشه کنترل کننده انرژی
معرفی محصول

این محصول، حاوی نانوالیه های فلزی و سرامیکی، با فناوری اسپاترینگ م�ناطیسی در خ� تولید 
شــده اســت. به من�ور جلوگیری از انتقال حرارت و کاهش هدر رفت انرژی ساختمان، از شیشه های 
با پوشش خاص موسوم به Low-E )کم گسیل( استفاده می شود. هنگام گرم شدن شیشه، به جای 
اینکه گرمای خود را گسیل کند، آن را بازتابش می کند. شیشه دوجداره تولیدشده دارای یک جداره 
شیشه کنترل کننده انرژی است که ضریب انتقال حرارت آن بسیار کمتر از شیشه های معمولی است 

و باع� صرفه جویی در مصرف انرژی در فصل سرما و گرما می شود.

مشخصات فنی
 شیشه کنترل کننده انتقال حرارت حاوی نانوالیه های فلزی و سرامیکی

 ضخامت حدود 30 نانومتری پوشش اعمال شده روی شیشه
 کاهش مشهود میزان عبور امواج فروسرخ از شیشه low-E در مقایسه با شیشه معمولی

 انعکاس درصد زیادی از اشعه فروسرخ )780-3000(
 حذف کل اشعه مادون قرمز بعد از طول موج 3000



۹۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
استان مرکزی، شهر صنعتی کاوه

محل تولید

گروه صنعتی شیشه کاوهنام شرکت 

1363سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
استان تهران، شهرستان تهران، انتهای اتوبان امام علی شمال، بلوار اوشان، 

خیابان شهید مژدی، پالک 4، ساختمان کاوه

www.kavehglass.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.kavehglass.com

 وضعیت فروش و صادرات:
صادرات به اروپا و امریکا



۹۴

لوله و اتصاالت فاضالبی بی صدا
معرفی محصول

سیســتم های لوله کشــی آب ســرد و گرم و سیســتم لوله کشــی فاضالب از عوامل م��ر در تولید صدا در 
فضــای زیســتی هســتند که می بایســت در هنــگام انتخاب به اســتانداردهای تولید صــدا و حد تولید 
صــوت ایــن تجهیــزات به عنوان یک مشــخصه مهم توجه کــرد. لوله های انتقال فاضــالب به علت 
اینکه به صورت غیرمدفون و در داخل فضای مســکونی به کار برده می شــوند نقش مهمی در انتقال 
صوت ناخواســته به محیط زیســت انسان دارند. در ســاختمان های بلندمرتبه، شبکه فاضالب اک�را 
به صــورت غیرمدفــون و به صــورت نصــب داکت های ت�سیســاتی کار می شــود. مشــکل عایق ســازی 
صوتی سیستم فاضالب یکی از مشکالت مهم مهندسین ت�سیسات و معمار است. سیستم لوله کشی 
MURI SILENT PIPE مشــکل عایق ســازی صوتــی در شــبکه انتقال فاضالب را بــه نحو مطلوب حل 

کرده است.

مشخصات فنی
لوله های عایق صوتی تولیدشــده توســط گروه صنعتی وحید، از ســه الیه تشــکیل شده است که الیه 
میانی از نانوکامپوزیت هایی 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 4109 و 



۹۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان مازندران،
 شهرک صنعتی شورمست

محل تولید

تولیدی لوله و اتصاالت وحیدنام شرکت 

1374سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، خیابــان اســتاد مطهــری، خیابــان میرعمــاد، کوچــه ســیزدهم، پــالک 

چهل، طبقه دوم، واحد دوازده

www.vahidgroup.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.vahidgroup.com

VDI 4100 را نیز پاس کرده است.

الیه های استفاده شده در لوله:
 الیــه خارجی: یک الیه مقــاوم به ضربه با جنس 

پلی پروپیلن
 الیه وسط: الیه پرشده از نانومواد و مواد معدنی

 الیه درونی: یک الیه صاف و مقاوم به سایش با 
جنس پلی پروپیلن

DIN 4109
VDI 4100



۹۶

کف پوش های بتنی
با مقاومت به سایش باال

معرفی محصول
بتن در ساخت وساز منحصربه فرد بوده و تنها ماده انحصاری برای تجارت است؛ به طوری که میزان 
قابل توجهی از تحقیقات و درآمد در صنعت را به خود اختصاص می دهد. بتن یک ماده کامپوزیتی 
ســاختمانی چند فاز، پیچیده و نانوســاختار اســت که از ترکیب اولیه ســیمان و آب به دســت می آید. 
علم و مهندســی نانویی بتن اصطالحاتی هســتند که دو رویکرد اساســی از کاربردهای فناوری نانو در 
بتن را توصیف می کنند. تا به امروز، بتن در درجه اول به عنوان یک ماده ســاختاری شــناخته شــده 
اســت. فناوری نانو قادر اســت که از بتن یک ماده کاربردی فعال چندمن�وره بســازد. بتن می تواند 
به وســیله الحاق بلوک های ســاختمانی نانو اندازه یا نانوذرات، مواد افزودنی نانو و نانولوله ها، نانو 

مهندسی شود.

مشخصات فنی
ایــن محصــول به عنــوان کف پــوش بتنــی حــاوی نانــوذرات ســیلیس بــوده و الزامــات اســتاندارد 
INSO2-755 و 20185 )به اســت�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 C936 شده است.



۹۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان البرز، شهرستان کر�

محل تولید

آپتوس ایراننام شرکت 

1360سال ت�سی�

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

www.aptusiran.comن�انی سایت اینترنتی 

م�خصه
ظاهر

)شکل، ابعاد( 
)cm)

جزء 
نانومتری

استحکام 
)MPa( خمشی

استحکام 
کششی
)MPa)

استحکام 
)MPa( فشاری

میزان جذب 
)Wt.%( آب

مقدار
بتن )مکعب: 

)20×10×8
نانوذرات 

سیلیس
9/85/959/51/9

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.aptusiran.com



۹۸

پروفیل در و پنجره UPVC حاوی نانوذرات
معرفی محصول

پلی وینیل کلرید که به طور اختصار PVC نوشــته می شــود، ســومین پلیمر پالســتیکی ســنتزی از لحاظ 
نرخ تولید بعد از پلی اتیلن و پلی پروپیلن است. PVC رای� یک پالستیک سبک و محکم است که در 
صنعت ساختمان ســازی به کار می رود. این ماده بــا اضافه کردن نرم کننده ها )plasticizer( نرم تر و 
قابل انعطاف تــر می شــود. برخی ذرات بــا اندازه بزرگ تر از یک نانومتر اغلــب به من�ور کاهش قیمت 
به PVC افزوده می شــوند که این عمل موجب کاهش اســتحکام کششــی و مقاومت آن در برابر ضربه 
می شود؛ اما ا�بات شده است که همان ذرات نانو به طور قابل توجهی هم سختی و هم سفتی PVC را 
بهبود می بخشــد. UPVC در صنعت دندانپزشــکی، تولید لوله، به عنوان عایق در کاربردهای مربوط 
به کابل کشی و شمار زیادی از کاربردهای دیگر مورداستفاده قرار می گیرد. در صنعت ساختمان سازی 
عمدتا از آن برای تولید قاب ها و پایه پنجره های دوجداره استفاده می شود. این محصول در فریم، 
لنگــه پنجــره، درب داخل بازشــو، مولین، پانل، میانی متحرک، نبشــی بازســازی، فریم بازســازی و 

بازشو درب اکونومی استفاده می شود.



۹۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

مشخصات فنی
ایــن محصــول پروفایل UPVC حاوی نانوذرات اســت که با اضافه کردن ایــن نانوذرات مقاومت به 
 ASTM بر طبق اســتاندارد IZOD ضربه این محصول افزایش قابل توجهی یافته اســت. آزمون ضربه

D256 در نمونه حاوی نانو 8 برابر نمونه فاقد نانو بوده است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرستان 
رباط کریم، شهرک صنعتی 

نصیرآباد

محل تولید

شاهین سازه فجرنام شرکت 

1386سال ت�سی�

تهران، خیابان ستارخان، خیابان تاکستان، پالک 1، ساختمان ماژولن�انی شرکت 

�www.majolproن�انی سایت اینترنتی le.com

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.majolpro�le.com

پروانه استاندارد 
اجباری با کد 12291 

در استان تهران



۱۰۰

لوله  و اتصاالت UPVC سخت حاوی نانوذرات
معرفی محصول

پلــی ونیــل کلرایــد ســخت )UPVC( از جمله پلیمرهایی اســت که مقاومــت به ضربه و اســتحکام باال 
امــا وزن کمــی دارد و لوله هــا و اتصاالت از ایــن جنس مقاومت باالیی در محیط هــای خورنده دارند. 
پرکننده های با ابعاد نانومتری به علت سطح ویژه باال، خواص بی ن�یری به این پلیمرها می دهند. 
اســتفاده از نانــوذرات بــا ترکیبی خاص در پلیمر UPVC باع� بهبود خــواص مکانیکی و فیزیکی این 
نانوکامپوزیت می شــود. این محصول، اتصال زانویــی 90 درجه نانوکامپوزیتی حاوی این نانوذرات 
است که افزودن آن ها باع� بهبود نتای� آزمون های ا�رات حرارت دهی، مقاومت به ضربه و دمای 
نرمــی ویــکات محصول در مقایســه با نمونه پلیمری شــده اســت. این محصول قابلیت اســتفاده در 

لوله، اتصاالت و سیستم لوله کشی 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 می شود. 



۱۰۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
استان مرکزی، شهرک 

صنعتی خمین

محل تولید

پلیمر یاس گلپایگاننام شرکت 

1385سال ت�سی�

استان مرکزی، شهرک صنعتی خمینن�انی شرکت 

www.polyyas.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09190400207 تلگرام واحد فروش  



۱۰۲

لوله UPVC سخت حاوی نانوذرات
معرفی محصول

پلی وینیل کلراید )PVC( ســومین پلیمر ســنتزی رای� بعد از پلی اتیلن و پلی پروپیلن اســت. PVC یک 
پالســتیک ســبک و محکم اســت کــه در صنعت ساختمان ســازی به کار مــی رود. این مــاده با اضافه 
کــردن پالستیســایزرها نرم تــر و قابل انعطاف تر می شــود. اگر هیچ گونه پالستی ســایزرها اضافه نشــود 
این ماده به عنوان پلی وینیل کلراید پالستی ســایز نشــده )UPVC( شــناخته می شــود. UPVC دارای 
مقاومت شــیمیایی باال در محدوده دمای کاری و یک گســتره وســیع از فشــارهای عملیاتی است. به 
 UPVC دلیل ویژگی های اســتحکام طوالنی مدت، ســختی باال و مقرون به صرفه بودن، سیستم های
برای بخش ع�یمی از اتصاالت و لوله های پالستیکی در ن�ر گرفته می شوند. به ا�بات رسیده است 

که افزودن نانومواد به طور قابل توجهی استحکام و سختی UPVC را بهبود می بخشد.
نانــوذرات به عنــوان نانوفیلرهــا به طور قابل توجهی اســتحکام و مــدول ماتریس پلیمــری را افزایش 

می دهند. این محصول به طور خاص در سیستم های انتقال فاضالب به کار می رود.

مشخصات فنی
این محصول لوله UPVC حاوی نانوذرات اســت و ملزومات اســتاندارد ملی ایران به شماره 9119-1 
را دارا اســت. آزمــون ســقوط وزنــه نشــان می دهــد کــه نمونه هــای حــاوی نانــوذرات بســیار مقاوم تر 



۱۰۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان فارس، شهرک 
صنعتی بزرگ شیراز

محل تولید

پویا پلیمر ظریف کار برترنام شرکت 

1378سال ت�سی�

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فاز 2، خیابان سنجش، خیابان 417ن�انی شرکت 

www.paydarpolymer.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

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

ملزومات استاندارد 
ملی ایران به شماره 

9119-1



۱۰۴

خانواده محصوالت لوله و اتصاالت پی وی سی
معرفی محصول

پلی ونیل کلراید ســخت )UPVC( از جمله پلیمرهای مقاوم به ضربه با اســتحکام باال و وزن کم اســت. 
لوله هــا و اتصــاالت از این جنــس، مقاومت باالیی در محیط های خورنده دارنــد. پرکننده های با ابعاد 
نانومتری به علت سطح ویژه باال، خواص بی ن�یری به این پلیمرها می دهند. استفاده از نانوذرات با 
ترکیبی خاص در پلیمر UPVC باع� بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی این نانوکامپوزیت شده است. 
نانوذرات افزوده شده به این محصول، باع� بهبود نتای� آزمون های ا�رات حرارت دهی، مقاومت به 
ضربه و دمای نرمی ویکات محصول در مقایسه با نمونه پلیمری شده است. از این محصول در لوله، 

اتصاالت و سیستم لوله کشی مورد مصرف در مسیرهای آب و فاضالب ساختمان استفاده می شود.
سایر محصوالت شامل موارد زیر است:

مشخصات فنی
پرکننده های نانویی باع� افزایش اســتحکام، مدول و چقرمگی زمینه پلیمری می شــوند. افزایش 
مقاومت به ضربه، پایداری حرارتی و دمای نرمی ویکات نســبت به نمونه پلیمری بدون ذرات نانو 

 لوله ناودانی UPVE سخت
 لوله آب رسانی UPVE سخت

 لوله فاضالب ساختمانی UPVE سخت
 اتصاالت فاضالب ساختمانی UPVE سخت



۱۰۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان خوزستان، شهرک 
صنعتی شماره 4

محل تولید

پیشگام پالست اهوازنام شرکت 

1380سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
استان خوزستان، اهواز، بلوار مدرس شرق، شهرک صنعتی شماره 4، فاز دوم، 

شماره 16

www.pishgamplast.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 وضعیت فروش و صادرات:
صــادرات بــه پاکســتان، عمــان، کویــت و 

عراق

ازجمله ویژگی های این محصول است.
دمای نرمی ویکات از 83/2 به 86 افزایش داشته و طبق استاندارد ISIRI 9119 ، ISIRI16039 نمونه فاقد نانو پس از 

سه بار ضربه شکست و نمونه نانویی پس از 6 بار ضربه شکست.



۱۰۶

نانوکف پوش اپوکسی مقاوم به سایش
معرفی محصول

پوشش های گوناگون با هدف ایجاد و افزایش خواص متفاوتی چون زیبایی سطحی، چسبندگی مناسب، 
مقاومت به خوردگی و مقاومت به ســایش روی ســطوح مورد اســتفاده قرار می گیرند. امروزه با استفاده از 

فناوری نانو قابلیت افزایش خواص سطحی پوشش ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
شــرکت بســاپلیمر پوشش نانوکامپوزیتی اپوکســی- ســیلیکا را به عنوان کف پوش با مقاومت بسیار باالتر 
از کف پوش هــای رایــ� ارائــه کــرده اســت که منجــر به حفاظت از ســطوح در مقابل ســایش و آ�ار ناشــی از 
آن می شــود. 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( نشان دهنده افت جرم کاهش یافته در ا�ر سایش به دلیل حضور نانوذرات است.

کاربردهای این محصول:
 اتاق های تمیز و مکان های بهداشتی

 محیط های صنعتی، سالن های تولید، انبارها
 صنایع غذایی و نوشیدنی
 صنایع دارویی/ شیمیایی

 پارکینگ خودروها
 مکان های تجاری و مسکونی



۱۰۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

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

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

بسپار سازان ایرانیاننام شرکت 

1391سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
ایــران،  پتروشــیمی  و  پلیمــر  پژوهشــگاه  فنــاوری،  و  پژوهــش  بلــوار  تهــران، 

ساختمان شماره 1، مرکز رشد پلیمر، طبقه سوم، واحد 56

www.BasaPolymer.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

پروانه استاندارد 
تشویقی

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.BasaPolymer.com

 برخی خریداران
صنایــع تولیــد دارو از قبیــل تولیــد داروســازی تولیــدارو و 
قبیــل  از  بیمارســتان هایی  عبیــدی،  دکتــر  داروســازی 
بیمارســتان شهدای کرمانشــاه، بیمارســتان دکتر غرضی 
مالیر و بیمارســتان سلمان فارســی بوشهر و مراکز صنعتی 
مهمی از جمله شرکت بهره برداری نفت و گاز، گروه صنعتی 

کرمان موتور و شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو



۱۰۸

سرویس بهداشتی آنتی باکتریال مرجان
معرفی محصول

این محصول، سرویس بهداشتی آنتی باکتریال است که حاوی نانوذرات اکسیدروی است. سرویس 
بهداشــتی آنتی باکتریال دارای ســطوحی با قابلیت ضد رشــد میکروبی است. این گونه سرویس های 
بهداشتی با موادی پوشیده می شوند که میکروارگانیسم های خطرناک مانند باکتری ها، ویروس ها، 
قارچ ها و سایر میکروب ها را نابود می کنند. کاربرد اکسیدروی در بیوپزشکی و حوزه های ضدویروسی 
ناشــی از زیســت سازگاری آن نسبت به سایر اکســیدهای فلزی، حاللیت آن در محیط های قلیایی و 
ســطوح منقطع دوقطبی آن اســت. نانوذرات در چرخه حیات و اکوسیستم پایین ترین درجه سمیت 
را از خود نشــان می دهند. خاصیت آنتی باکتریال مناســب نانوذرات اکســیدروی ناشــی از سطح ویژه 
افزایــش یافتــه به دلیل کاهش اندازه ذرات و در نتیجه افزایش واکنش پذیری این ذرات، همچنین 
خــواص فوتوکاتالســیتی و فوتواکسیداســیون در تمــاس بــا اجــزای زیســتی و شــیمیایی آن ها اســت. 
اســتفاده از نانوذرات اکســیدروی باع� حصول خواص آنتی باکتریایی ناشــی از افزایش سطح ویژه، 

واکنش پذیری بیشتر و خواص فوتوکاتالیستی مناسب است.
 سرویس بهداشتی ایرانی آنتی  باکتریال حاوی نانوذرات
 سرویس بهداشتی فرنگی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

 روشویی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات



۱۰۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

مشخصات فنی
 بهبود خاصیت ضدمیکروبی نســبت به نمونه شــاهد و حصول فعالیت ضدباکتریایی بزرگ تر از  2 

لگاریتم
100 nm استفاده از نانوذرات اکسیدروی با اندازه ذرات کمتر از 

 استفاده از اکسیدروی با ساختار هگزاگونال و با درصد خلوص ٪99/5

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان یزد، شهرستان تفت

محل تولید

چینی بهداشتی مرجان گاریزاتنام شرکت 

1382سال ت�سی�

یزد، ضلع شمال غربی میدان شهدای محراب ن�انی شرکت 

www.marjansanitary.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق لینک زیر فهرست نمایندگی ها در کشور در دسترس است؛

http://yon.ir/63LCb



۱۱۰

کاشی گرانیت حاوی نانوذرات سیلیس 
با خاصیت لکه گریزی

معرفی محصول
کاشــی پرســالنی یک محصول بســیار فشــرده با حفره های خیلی کم اســت. تخلخل کم یک ویژگی 
خــاص بــرای ایــن محصــول محســوب می شــود. به طوری کــه به دلیــل خــواص مکانیکــی عالی در 
برابــر ســرما مقــاوم بــوده و برای پوشــاندن کف و دیوارهــای بیرون ســاختمان ها در آب وهوای ســرد 
قابل اســتفاده اســت. از ســوی دیگر این محصول در برابر مواد شــیمیایی و تمیزکننده بســیار مقاوم 
اســت. به گونــه ای کــه در برابــر ســایش مقاومــت کرده و آســتانه شکســت باالیــی دارد کــه آن را برای 
استفاده در نواحی صنعتی و پرترافیک ایده آل می سازد. عالوه بر این به راحتی تمیز می شود و برای 
نواحی ســنگ فرش، جایی که رعایت بهداشــت اهمیت دارد بســیار مناســب اســت. برخالف ساختار 
فشــرده، حضــور حفره هــای ســطحی با ابعــاد نانومتــری و میکرومتــری کاشــی ها را بــه لکه پذیری و 
نفوذ آلودگی حســاس می ســازند. نانوســیلیکای کلوئیدی به عنوان یک متصل کننده، عامل صیقلی 
و پوشــش دهی بــرای پــر کــردن ایــن حفره هــا عمل کــرده و از لکــه دار شــدن و نفوذ آلودگی به ســطح 
جلوگیری می کند. این محصول به عنوان کاشــی ضدلک در تمام ســاختمان ها برای پوشــش کف و 

دیوار به ویژه در بیمارستان ها، کلینیک ها و غیره به کار برده می شود.



۱۱۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

مشخصات فنی
این محصول یک کاشی ضدلک حاوی نانوذرات سیلیکا با توزیع اندازه 20 تا 60 نانومتر است. این 

محصول خاصیت دفع لکه بهبودیافته ای از خود نشان می دهد.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان، شهرک صنعتی 
کویر

محل تولید

کاشی گرانیت بهسرامنام شرکت 

1375سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
 اصفهان، سی وســه پل، ابتــدای چهارباغ باال، مرکز تجــاری اداری کو�ر، طبقه 

2، واحد 421

www.behceramco.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.behceramco.com



۱۱۲

(NSLC-1230( نانو بتن سبک سازه ای
معرفی محصول

بتن ســبک را با روش های مختلفی تولید می کنند. برای داشــتن بتن ســبک سازه ای و پر مقاومت، 
ســبک دانه ها به عنــوان جایگزیــن بخشــی از ســنگ دانه های معمولی یــا همه آن بــه کار می روند. از 
جمله ســبک دانه های مصنوعی، رس منبســط شــده اســت که اغلب لیکا نامیده می شود. بتن های 
ســبک ســازه ای بتن هایی هســتند که علی رغم چگالی کمتر از 1900 کیلوگرم در مترمکعب، مقاومت 
فشــاری بیش از 170 کیلوگرم بر ســانتی متر مربع داشــته باشــند. ســاخت این بتن ها صرفا با استفاده 
از ســنگ دانه های ســبک و مقــاوم امکان پذیــر اســت. کارایــی و خواص بتــن تا حد زیــادی به مقدار 
و ابعــاد زیــر ســاختارهای بــه کار رفتــه در آن بســتگی دارد. ذرات در ابعاد نانو خصوصیــات فیزیکی و 
شــیمیایی متفــاوت و منحصربه فــردی را از خــود نشــان می دهنــد. طرح اختــالط مبتنی بــر نانومواد 
نقش قابل مالح�ه ای در بهبود خواص فیزیکی )عملکردی( بتن داشته که ضمن ایفای نقش یک 
فعال ســاز در فعالیت های شــیمیایی پوزوالنی منجر به تولید بتن با خواص مقاومتی باال می شــود. از 
بتن ســبک ســازه ای در کشتی ســازی، در ســاخت پل و بازســازی پل ها، در ساختمان ســازی و ایجاد 
مقاومــت بیشــتر در برابــر زلزله، در صنایع پیش ســاخته و در ســاخت ســازه های فراســاحلی اســتفاده 

می شود.



۱۱۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرستان تهران

محل تولید

مهندسی طرح وندیدادنام شرکت 

1389سال ت�سی�

تهران، بلوار مرزداران، خیابان نارون، کوچه نارون، نبش سپهر 4، پالک 2، واحد 2ن�انی شرکت 

 www.vandidad-co.comن�انی سایت اینترنتی 

مقاومت ف�اری
(Kg/cm2)

372128روز

5475116127بدون نانومواد

120153182192همراه نانومواد

میانگین مقاومت فشاری )Kg/cm2(میانگین وزن مخصوص )Kg/cm2(طر� اختالط

1240127بدون نانومواد

1283192همراه نانومواد

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.vandidad-co.com 

پروانه استاندارد 
تشویقی



۱۱۴

چراغ های روشنایی آبگریز

معرفی محصول
یکــی از مشــکالت چراغ هــای روشــنایی که در ارتفاع باال نصب می شــوند، آلودگی آن هــا به مرور زمان 
اســت. بــا بهره گیــری از محلول های آب گریز مبتنی بر فناوری نانو، با تشــکیل پیوندهای کواالنســی 
پایــدار می تــوان فعــل و انفعــاالت شیشــه را ت�ییر داد. ایــن محصول چراغ روشــنایی دارای پوشــش 

حاوی نانوذرات با خاصیت آب گریزی است که تمیزشوندگی آسان را به دنبال دارد.

مشخصات فنی
برای دســتیابی به آب گریزی ســطحی، الزم اســت که یک ســطح آب گریز با کشــش ســطحی بســیار 
پایین همراه با میکروســاختارهای مناســب ایجاد شود. ســیالن ها مواد شیمیایی سیلیکونی هستند 
که دارای یک مرکز حساس هیدرولیتیک هستند که می توانند با زیرالیه های معدنی مانند شیشه با 
تشــکیل پیوندهای کواالنســی پایدار واکنش دهند و همچنین دارای خاصیت جایگزینی آلی هستند 

که می توانند فعل و انفعاالت فیزیکی زیرالیه را ت�ییر دهند. 



۱۱۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

گلنورنام شرکت 

1372سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اصفهان، پل فردوســی، ابتدای خیابان شــیخ صدوق شمالی، جنب بن بست 

الهیه، پالک 9، ساختمان گلنور

www.golnoor.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
استان اصفهان

محل تولید



۱۱۶

کاشی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره 
و تیتانیا

معرفی محصول
کاشــی  های ســرامیکی دارای پایــداری شــیمیایی و ظاهــر فوق العــاده ای هســتند و بــه همیــن دلیــل 
به طورگسترده  ای در محیط  های مختلف مانند محیط های بیمارستانی و خانگی استفاده می  شوند. 
کاشــی  های ســرامیکی بــه خــودی خــود دارای خاصیــت آنتی  باکتریــال نبــوده و میکروارگانیســم  ها 
بــه راحتــی و بــه خصــوص در محیط  هــای مرطــوب روی ســطح آن تک�یر می شــوند. حضــور و تک�یر 
میکروارگانیســم  ها روی ســطح کاشــی، ســالمت انســان را بــه خطــر می انــدازد. ذرات نانوکامپوزیــت 
نقره – تیتانا ســازگار با محیط زیســت هســتند و برای بدن انســان نیز ضرر ندارد. عالوه بر این، ذرات 
نانوکامپوزیت نقره – تیتانا دارای خواص آنتی باکتریال فوق  العاده هستند و قادر هستند تا 650 نوع 
باکتــری را از بیــن ببرنــد. ذرات نانــو کامپوزیــت نقره – تیتانا می توانند ایمنی نســبت بــه باکتری  ها و 

ویروس  ها را در انسان  ها، حیوانات و گیاهان باال ببرند. 



۱۱۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

مشخصات فنی
ذرات نقره تیتانا و یون های نقره  مرتبط با آن که در لعاب این کاشی قرار دارند، به دیواره باکتری ها 
و میکروارگانیســم  ها نفــوذ کــرده و آن ها را به لحاظ عملکرد، رشــد و بازتولید، غیرفعال می  کنند. این 
نانوذرات می  توانند با لعاب کاشــی به  عنوان افزودنی مخلوط شــوند. نقره کپســوله شــده توسط مواد 
مختلف، دارای پایداری شیمیایی مناسب بوده و یون نقره را در طوالنی مدت آزاد می  کند که باع� 

می  شود کاشی از خود خاصیت آنتی باکتریال دائمی نشان دهد. 

نانوپیشتاز پارسنام شرکت 

1388سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، خیابان ولیعصر، خیابان میرداماد، ســاختمان کامپیوتر پایتخت، بر� 

1301 B واحد ،B اداری

 www.nanoptz.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

بیمارســتان های رسول اکرم)ص(، چمران و گاندی، آتیه، 
امام خمینی و بیمارستان های سایر شهرستان ها

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان البرز، شهر کر�

محل تولید

تاییدیه بهداشتی 
از وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 
پزشکی



۱۱۸

کاشی و سرامیک آنتی باکتریال
معرفی محصول

کاشــی ها و ســرامیک ها دارای پایداری شــیمیایی و ظاهر فوق العاده ای هســتند و به همین دلیل به 
طورگسترده در محیط های مختلف مانند محیط های بیمارستانی و خانگی استفاده می شوند. قرار 
گرفتن کاشی ها و سرامیک ها در محیط هایی که معموال در معرض انواع آلودگی است، امکان حضور 
و تک�یــر باکتری هــا و میکروارگانیســم ها روی ســطح آن را بــه همــراه دارد، کــه این موضــوع می تواند 
ســالمت انســان را به خطر اندازد. با توجه به این موضوع نیاز به شستشــوی مکرر و اســتفاده از مواد 
ضدعفونی کننــده ضــروری به ن�ــر می رســد. 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 می دهد، 
موجب از بین رفتن سیمان و مالت بین کاشی ها و سرامیک ها می شود. از این رو استفاده از کاشی ها 
و ســرامیک هایی کــه بــه خــودی خــود دارای خاصیــت آنتی باکتریــال هســتند، می توانــد در رفع این 

مشکالت مو�ر باشد.



۱۱۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

مشخصات فنی
نانوذرات اکســیدروی دارای خواص آنتی باکتریال فوق العاده ای هســتند و قادر هســتند انواع زیادی 
از باکتری ها را از بین ببرند. نانوذرات اکسیدروی به دیواره باکتری ها و میکروارگانیسم ها نفوذ کرده 
و آن هــا را بــه لحــاظ عملکرد، رشــد و بازتولید، غیرفعــال می  کنند. ایــن نانوذرات می تواننــد با لعاب 

سرامیک به عنوان افزودنی مخلوط شوند و خاصیت آنتی باکتریال را بر روی آن ایجاد کنند.

شرکت تانیاسرام گاریزاتنام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
 یــزد، شهرســتان تفت، بخش گاریزات، شــهرک صنعتی گاریــزات یزد، ابتدای 

بلوار امام حسین

ceramtania@gmail.comایمیل

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

یزد، شهرستان تفت

محل تولید



۱۲۰

پشم ســنگ با پوشش حاوی نانوذرات مقاوم در 
برابر جذب آب

معرفی محصول
همواره گرما از سیســتم هایی که دمای باالتری دارند به سیســتم های با دمای کمتر، جریان می یابد 
و ایــن پدیــده اجتناب ناپذیر اســت. امــا می توان نرخ این جریان را به شــدت کاهش داد و این هدف 
اصلــی عایق هــای حرارتی اســت. عایق ها از ن�ر کاربــری به عایق های حرارتــی و برودتی، رطوبتی، 
الکتریکی، ضدحریق و صوتی تقســیم می شــوند. ضریب هدایت عایق هــای حرارتی کم و برعکس، 
مقاومــت حرارتــی آن هــا زیــاد اســت. پشــم ســنگ )Rock Wool( جــزو خانــواده عایق هــای حرارتی 
متشکل از الیاف معدنی به قطر 4 تا 9 میکرون و طول 5 تا 85 میلی متر است. پشم سنگ می تواند 
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 پشم سنگ 
به طــور چشــم گیری بــه میــزان جــذب آب بســتگی دارد. در صــورت وجــود رطوبــت به دلیــل ویژگــی 
رســانایی آب، میزان رســانایی حرارتی افزایش می یابد. عالوه بر آن عایق مرطوب منجر به خوردگی 
می شــود. برای جلوگیری از این مشــکالت محصول معرفی شــده حاوی نانوذرات آب گریز بوده که با 

استفاده از آن میزان جذب آب محصول به حداقل رسیده است.



۱۲۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

اطالعات بازار

صنایع عایق سپاهاننام شرکت 

1382سال ت�سی�

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، شماره 2446، ساختمان امیر ناصرن�انی شرکت 

www.ayeghsepahan.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@ayeghsepahan.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

صنعتــی  شــهرک  اصفهــان، 
کوهپایه

محل تولید

این پشم سنگ در انواع زیر تولید می شود: 

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و 
 ISO 14001 و ISO10002 موردتایید شرکت ملی نفت ایران

 پشم سنگ لوله ای
 پشم سنگ پتویی

 پشم سنگ لحافی
 پشم سنگ تخته ای



۱۲۲

ورق اســتیل با پوشش طالئی و 
TIN نانوساختار

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 طرح ها و رنگ های خاص در دکوراسیون داخلی وخارجی مورداستقبال 
ســازندگان و خریــداران قرار گرفته اســت. یکــی از جدیدترین طراحی ها اســتفاده از المان های طالئی 
ســاخته از ورق اســتیل بــا پوشــش های TiN طالئــی اســت. ایــن پوشــش های ســرامیکی عــالوه بــر 
اســتحکام و خواص مکانیکی مناســب، مقاومت به خوردگی خوبی را نیز ســبب می شوند. 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 می شــوند. پوشــش های TiN به 
روش هــای مختلفــی می تواننــد روی ســطح فلــزات اعمال شــود. این پوشــش ها در نمــای داخلی و 

خارجی ساختمان، آسانسور و موارد تزئینی کاربرد دارند.



۱۲۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانساختمانساختمان

مشخصات فنی
پوشــش های TiN به روش های مختلفی روی ســطح فلزات اعمال می شــوند. از جمله این روش ها 
می توان به رسوب فیزیکی بخار و همچنین رسوب شیمیایی بخار اشاره کرد. هر یک از این روش ها، 
خصوصیات ویژه ای را در این پوشــش ها ســبب می شــوند. برای م�ال ســرعت پوشــش دهی باال در 
روش PVD از ویژگی هــای م�بــت ایــن روش به شــمار مــی رود. بنابراین با توجه به شــرایط تولیدی و 

خواص نهایی موردنیاز، روش مناسب تولید انتخاب می شود. 

ماندگار استیل پارسنام شرکت 

1390سال ت�سی�

 تهران، خیابان پامنار، خیابان عودالجان، پالک 86ن�انی شرکت 

www.mstpars.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
moharrami.company@gmail.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید





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 آنتی باکتریال

 رنگ ترافیکی ترموپالست سرد
 رزین نانوکامپوزیت اکریلیک ترموپالست

 پوشش اکریالتی UV پخت حاوی نانوذرات سیلیس
 نانوسیل

 مگا استون
 الک آکریلیک پایه آب

 تخته گوشت ضدباکتری
 دریچه آدم رو نانوکامپوزیتی با خواص مکانیکی باال

 سطل زباله حاوی نانو ذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال
 ژئوممبران ضدباکتری

 گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات اکسیدروی با خاصیت آنتی باکتریال
 رنگ ترافیکی حاوی نانوکلی برای افزایش مقاومت در برابر سایش

 رنگ نانوعایق
 پلی اتیلن پردازش شده با پالسما برای بهبود خاصیت رنگ پذیری

 گرانول ای بی اس (ABS) حاوی نانوذرات اکسیدروی
 چسب پی وی سی فیلتر روغن با ویسکوزیته باال 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 اتصاالت بی صدا
PVC نانوافزودنی 

 گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال
(ADFIL 230) مستربچ حاوی نانوذرات برپایه پلی اتیلن با خواص مکانیکی باال 

 نانوکامپوزیت پلی آمید-نانولوله های کربنی جهت بهبود هدایت الکتریکی
 مستربچ پلی آمید (PA) آنتی باکتریال حاوی نانوذرات



۱۲۶

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

معرفی محصول
خوردگی یک فرآیند طبیعی تدریجی اســت که فلز خالص را به یک شــکل اکســیدی یا هیدروکسیدی 
پایدارتــر از قبــل تبدیل می کنــد. خوردگی باع� تحلیل رفتن خواص کارآمد مواد شــامل اســتحکام، 
ظاهــر و نفوذپذیــری نســبت بــه مایعــات و گازهــا می شــود. بســته بــه نــوع فلــز و محیط اطــراف آن، 
پوشــش های مقــاوم در برابــر خوردگــی، میــزان خوردگــی را کاهش می دهند. ســیلیکا به واســطه دارا 
بــودن الکترون هــای آزاد خیلــی کــم، دارای مقاومــت عالی در برابــر خوردگی، پایــداری گرمایی و نیز 
رســانایی کــم اســت. بی ا�ــر بــودن و هزینه پاییــن تولید ســیلیکا باعــ� می شــود از آن به عنوان 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 می کند. رنگ های مقاوم در برابر خوردگی 
از اســکلت ســاختمان ها در برابر عوامل خورنده خارجی از قبیل آب یا اکســیژن که به آرامی فوالد را از 
بیــن می برنــد محاف�ــت می کنند. آن ها همچنین بر روی ســازه های فــوالدی در صنایع نفت و گاز و 
عــالوه بــر آن در ایســتگاه های بــرق، پل هــا، کارخانه های تولید ســلولز، کارخانه های کنســرو ماهی و 

غیره به کار می روند.



۱۲۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
این محصول به عنوان رنگ پودری حاوی نانوذرات ســیلیکا با ســاختار کریســتالی آمورف شــناخته 
می شــود. انــدازه متوســط ذرات ســیلیکا 48 نانومتــر اســت. ایــن محصــول بهبــود مقاومــت در برابر 
خوردگی را به واســطه حضور نانوذرات ســیلیکا از خود نشان می دهد. اضافه کردن نانوذرات سیلیکا 
به رنگ ها می تواند ســختی آن در مقیاس ماکرو و میکرو، مقاومت در برابر ســایش، مقاومت در برابر 
خراش و شــرایط آب و هوایی را بهبود ببخشــد. با این وجود االستیســیته رنگ ها کاهش می یابد که 
این مستلزم مقاومت در برابر متورم شدن و چروک شدن رنگ با ت�ییرات دما و رطوبت است. طبق 
اســتاندارد ASTM D714-ASTMD610 و آزمــون Salt Sptay در نمونــه فاقــد نانو پس از 200 ســاعت 

تاول مشاهده شده ولی در نمونه حاوی نانو پس از 1480 ساعت تاول مشاهده نشد.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان سمنان، شهرک صنعتی 
ایوانکی

محل تولید

تولیدی شیمیایی فام گستر ماهاننام شرکت 

1383سال ت�سی�

تهران، تهرانپارس، حکیمیه، بلوار نور، نبش نگارستان 6، پالک 40، طبقه اولن�انی شرکت 

www.famgostarmahan.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.famgostarmahan.com



۱۲۸

رنگ پودری الکترواستاتیک با خاصیت کاهش دود
معرفی محصول

رنگ هــای پــودری بــرای اولین بار در ســال 1962 وارد بازار شــدند. حف� صددرصــدی حالت جامد 
آن هــا عــالوه بــر جلوگیــری از آلودگــی محیطزیســت، کیفیتــی غیرقابل مقایســه در مقابــل رنگ های 
مایــع بــه صنعت عرضه کرده اســت. رنگ های پــودری هم اکنون ٪15 درصد از بــازار رنگ را به خود 
اختصاص داده و با رنگ های سنتی مایع رقابت می کنند. با توجه به قوانین جاری زیست محیطی 
در مــورد آلودگــی و دفــع مواد زائــد، جایگزینی رنــگ مایع با رنگ پــودری روزبه روز اهمیت بیشــتری 
می یابد. این رنگ ها جهت پوشش قطعات مختلف لوازم خانگی، قطعات اتومبیل، مبلمان فلزی، 
تجهیــزات اداری وآموزشــی، تجهیــزات حرارتــی و برودتــی و برخــی پروفیل هــای آلومینومــی کاربــرد 

وسیعی داشته و از اهمیت خاصی برخوردارند.

مشخصات فنی
بــر طبــق اســتاندارد ASTM E1131 و آزمــون DSC/TGA میزان ت�ییر نقطــه ذوب از 72 به 77 درجه 

افزایش داشته و میزان دود کاهش داشته است.



۱۲۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرستان پردیس

محل تولید

کیان رنگیننام شرکت 

1378سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، جــاده آبعلی، نرســیده به انتهای بومهن، خیابان شــهدای ســیاهبند، 

نبش کوچه 3، پالک 1

www.kianranginco.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.kianranginco.com



۱۳۰

رنگ َتَرک تزئینی
معرفی محصول

رنگ های ترک زا با کیفیتی مناســب در دو سیســتم هواخشــک و کوره ای طراحی شده تا شاید این بار 
دیگر از رنگ سطح صاف و تک فام 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 می گذارد. رنگ تــرک محصولی با 
فناوری باال که در عین سهولت مصرف و عدم نیاز به تجربه باال در آشنایی با رنگ، با انواع ابزارهای 
رنــگ کاری و در فام هــای نامحــدود می توانــد بــا توجه به ســرعت خشک شــدن 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 آماده سازی 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.
محدودیت ها در استفاده از این رنگ:

 بــرای اجــرا بــر روی ســطوح بــزرگ و پیوســته بایــد حتمــا از پم� هــای رنگ پــاش بــدون هوا 
استفاده کرد.

 اجرای رنگ در محیط مناسب رنگ پاشی از حی� تهویه محیط و رطوبت
رنگ ترک تزئینی در سه نوع فلوسنتی، متالیک و معمولی وجود دارد.



۱۳۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
رنگ ترک تزئینی است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرستان ورامین 

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.crackpaint.com 

رنگ ترک تزیینی آسیانام شرکت 

1384سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اســتان تهــران، شهرســتان ورامین،کمربنــدی پیشــوا، بلــوار آیــت ا� طالقانــی 

)روستای سعید آباد(،خیابان باغستان، پالک 9

 www.crackpaint.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده



۱۳۲

رنگ پایه آب خودتمیزشونده
معرفی محصول

یک پوشــش خودتمیزشــونده شــفاف اســت که با بهره گیری از خاصیت فوتوکاتالیســتی تیتانیا و نیز 
فن آوری نانو طراحی و عرضه شــده اســت. در حضور نور، فوتوکاتالیســت قادر به تجزیه آالینده های 
محیطــی خواهــد بــود. عــالوه بــر آن، به دلیل عــدم چســبندگی این مواد بــر روی ســطح، باقیمانده 

آالینده ها نیز به راحتی و به وسیله بارش باران از روی سطح زدوده می شوند.
کاربردهای این محصول عبارت است از:

 در صنایع ساختمان به من�ور حفاظت از سطوح ساختمانی به همراه ویژگی خودتمیزشوندگی
 صنایع غذایی و دارویی به عنوان پوشــش 100 درصد بهداشــتی قابل اعمال بر روی ســطوح 

مختلف، حتی سطوح از پیش رنگ آمیزی شده
 بیمارســتان ها و مراکز بهداشــتی درمانی جهت جلوگیری از رشــد میکروب و باکتری های مضر 

بر روی سطوح ساختمانی
 محاف�ــت از نمــای بیرونــی ســاختمان ها در برابــر آلودگی هــای محیطی و حفــ� بیش از 95 

درصد زیبایی و دوام اولیه تا 10 سال



۱۳۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
امــروزه اســتفاده از کاتالیزورهایــی که با تابش نور )فوتوکاتالیســت( فعال می شــوند بســیار رای� شــده 
 )TiO2( اســت. یکی از فوتوکاتالیســت هایی که از گذشــته در صنعت کاربرد داشــته دی اکسید تیتانیم
اســت؛ بنابرایــن غیــر مضــر بــودن ایــن مــاده بــرای انســان و محیط زیســت به ا�بات رســیده اســت. 
مطالعــات انجــام شــده از ابتــدای قرن 20 تابه حال بــر روی TiO2 دو نقش متفاوت ایــن ترکیب را به 
ا�بات رســانده اســت. نقش اول قابلیت اکسیداســیون احیا ترکیبات جذب شــده بر روی ســطح آن و 
نقش دوم ت�ییر خصوصیات سطح اجسام به حالت هیدروفیلی )آب دوستی( زمانی که TiO2 بر روی 
آن ســطح قــرار گیــرد. ترکیب این دو نقش ابداعات مختلفی از کاربــرد TiO2 در زمینه های گوناگون را 

به وجود آورده است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرک صنعتی 
شمس آباد

محل تولید

نیلی فام رینام شرکت 

1381سال ت�سی�

تهران، بلوار مرزداران، بلوار آریا فر، نبش گلدیس 5، پالک 17، واحد 1ن�انی شرکت 

www.nilifam.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.nilifam.com



۱۳۴

مرکب پایه آب جوهرافشان فرموله شده
با نانوذرات پیگمنت

معرفی محصول
جوهــر، مایــع یــا خمیری اســت که حاوی رنگینه هــا و رنگ دانه ها بوده و برای رنگ دادن به ســطح 
بــرای تولیــد تصویــر، متــن و یــا یــک طراحی بــه کار مــی رود. جوهــر می تواند یــک محیــط پیچیده، 
ترکیبــی از رنگ دانه هــا، رنگینه ها، رزین هــا، روان کننده ها، حالل ها، ســورفکتانت ها، ذرات معلق، 
مواد فلورســانس و ســایر افزونی ها باشــد. جوهرهای رنگ دانه ای به دلیل �بات رنگ نسبت به نوع 
رنگینــه ای بیشــتر مورداســتفاده قرار می گیرند؛ اما نســبت به آن هــا طیف رنگی محدودتــری دارند، 
گران تر هستند و مطابقت رنگی کمتری دارند. رنگ دانه ها ذرات جامد رنگی سوسپانسیون شده در 
جوهر برای تولید رنگ هســتند. رنگ دانه ها به طورمعمول به شــکل ســاختارهای کریستالی هستند 
کــه دارای انــدازه بیــن 0/1 تــا 2 میکرومتــر بــوده و 5 تــا 30 درصــد حجم جوهــر را تشــکیل می دهند. 
کیفیت جوهرها از قبیل فام، اشــباع شــدن و ســفیدی و درخشندگی با توجه به نوع رنگ دانه و منبع 
تولیــد آن ت�ییــر می کننــد. جوهرهــا برای طراحی یا نوشــتن با ابزار و دســتگاه های مختلف اســتفاده 
می شوند. جوهرهای غلی� تر به شکل خمیر به طور گسترده در چاپ و لیتوگرافی به کار می روند. این 

محصول به طور خاص برای استفاده در پرینت های جوهرافشان ساخته شده است.



۱۳۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
ایــن محصــول به عنــوان جوهر پایه آب با رنگ ســیاه تولید می شــود و حــاوی نانوذرات کربن ســیاه 

متخلخل با توزیع اندازه 20 تا 50 نانومتر است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان زنجان، شهرستان زنجان

محل تولید

تجهیز گامانام شرکت 

1383سال ت�سی�

تهران، ایرانشهر شمالی، نرسیده به خسرو، پالک 220، طبقه 1ن�انی شرکت 

www.tajhizgama.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
http://yon.ir/KIKmG



۱۳۶

رنگ پایه آب آکریلیک آنتی باکتریال
معرفی محصول

یکــی از مهم تریــن عوامــل انتشــار و انتقــال بیماری هــا ســطوح دیوارهــا، کــف ســاختمان ها، مراکــز 
تفریحی و عمومی و ســطوح تجهیزات مورداســتفاده عموم است. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا 
اســتفاده از پوشــش ها و روکش هــای آنتی باکتریــال به عنوان یــک امر ضروری بــه تمامی بخش ها از 
جمله بیمارســتان ها، آشــپزخانه ها، رستوران ها و… اعالم شــده و در ساختمان های در دست ساخت 
به عنوان امری بدیهی و الزم االجرا اســت. محصول حاضر رنگ آکریلیک پایه آب با کیفیت مناســب 
اســت که با اســتفاده از نانوذرات نقره، خاصیت آنتی باکتریال به آن اضافه شده است. از کاربردهای 
این محصول می توان به رنگ آمیزی دیوارها و کلیه ســطوح گچی، ســیمانی، رنگ شــده قدیمی... 
در اماکن عمومی و پر رفت وآمد مانند بیمارستان ها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی، مهدهای کودک، 

ادارات و سازمان ها، ایستگاه های حمل ونقل و... اشاره کرد.

مشخصات فنی
بر طبق اســتاندارد 10900 باکتری اشرشــیاکلی )گرم منفی( از 105×4 به 10 و باکتری 105×4 به زیر 10 

کاهش داشته است.



۱۳۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوسنام شرکت 

1385سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
خیابــان فاطمــی، خیابان زرتشــت غربی، روبــروی داروخانه بیمارســتان مهر، 

پالک 45، طبقه سوم

www.uranuspaint.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اســتان البرز، شهرک صنعتی 
سیمین دشت

محل تولید



۱۳۸

رنگ ترافیکی ترموپالست سرد
معرفی محصول

همــه مــا روزانــه با حضــور در خیابان هــا و جاده های شــهری و بین شــهری، با خط کشــی خیابان ها، 
جاده هــا، خطــوط عابر پیاده، زمین های ورزشــی و جــداول و همچنین خط کشــی باندهای فرودگاه 
مواجه هســتیم. این محصول رنگ ترافیکی ســرد بــر پایه نانوکامپوزیت رزین آکریلیک ترموپالســت 
است. نانوکامپوزیت ها موادی هستند که در آن ها فیلرهای معدنی درون یک زمینه پلیمری پخش 
می شــود. الیه های رس می توانند درون پلیمر اینترکلیت یا اکســفولییت شــده و نانوکامپوزیت پلیمر/

ِکِلی 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: خط کشــی بانــد فــرودگاه، خیابان های شــهری و بین شــهری، جاده ها، خطوط عابــر پیاده، 
زمین های ورزشی و جداول

حضور کلی با ســاختار اینترکلیت )intercalate( و اکســفولییت )exfoliate( شــده در رزین پایه رنگ 
باعــ� افزایش ســختی و مقاومت به ســایش و خــراش رنگ و همچنین مقاومــت در برابر آب و مواد 

شیمیایی می شود.



۱۳۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
بــر طبــق اســتاندارد ASTM D4060 اندازه گیری مقاومت به ســایش انجام شــد. در این روش میزان 

کاهش وزن پس از 500 دور اعمال ساینده نوع CS10 با وزن 500 گرم محاسبه شده است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان، شهرک 
شیمیایی رازی

محل تولید

مجتمع صنایع شیمیایی ریفنام شرکت 

1378سال ت�سی�

اصفهان، بوستان سعدی، روبروی صداوسیما، ساختمان 40ن�انی شرکت 

�www.reeن�انی سایت اینترنتی ran.com

میزان تغی�رمیزان کاهش وزن (�رم)نمونه

26/2پوشش فا�د نانو
٪23 21/2پوشش حاوی نانو

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.ree�ran.com



۱۴۰

رزین نانوکامپوزیت اکریلیک ترموپالست
معرفی محصول

اســت.  شــده  اصــالح  ِکِلــی  حــاوی  ترموپالســت،  اکریلیــک  نانوکامپوزیــت  رزیــن  محصــول  ایــن 
نانوکامپوزیت هــا مــوادی هســتند کــه در آن هــا فیلرهــای معدنــی درون یــک زمینــه پلیمــری پخش 
می شــود. الیه های رس می توانند درون پلیمر اینترکلیت یا اکســفولییت شــده و نانوکامپوزیت پلیمر/

ِکِلی 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 رنگ های ترافیکی در مناطق معتدل و سرد مورداستفاده قرار 
می گیرد.

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 می شود.



۱۴۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

اطالعات بازار

مجتمع صنایع شیمیایی ریفنام شرکت 

1378سال ت�سی�

اصفهان، خیابان بوستان سعدی، روبه روی صداوسیما، ساختمان 40 ن�انی شرکت 

�www.reeن�انی سایت اینترنتی ran.com

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.ree�ran.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان، شهرک صنعتی 
رازی

محل تولید



۱۴۲

پوشش اکریالتی UV پخت حاوی نانوذرات سیلیس
معرفی محصول

پوشش های از جنس اکریالتی که با استفاده از اشعه UV پخت می شوند به وسیله نانوذرات سیلیس 
تقویت شده است. این محصول قابلیت استفاده در صنایع مختلفی همچون خودرو و حمل ونقل، 

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 لکه پذیری

مشخصات فنی
در این محصول با اســتفاده از فناوری نانو مقاومت به خش پوشــش به گونه ای افزایش یافته اســت 
کــه در تســت ســایش Taber بــا وزنه 500 گرمــی چرخ های CS10F بعــد از 1000 ســیکل مقدار اختالف 
مه گونــه بــر روی زیرآیندهای اســتاندارد پلی کربناتی به کمتر از 10 واحد می رســد. خاصیت ضددود و 



۱۴۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرستان تهران

محل تولید

رادسیس پوششنام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، چهــارراه پاســداران، میــدان حســین آباد، خیابان وفامنش، مرکز رشــد 

فناوری رنگ، پالک 55

www.radsys.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ضدکلوخه از مزایای این محصول نانویی کاربردی در صنعت حمل ونقل است.

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.radsys.ir

 برخی خریداران
شــرکت جمع ســاز از این محصول در تولیدات خود 

استفاده کرده است.



۱۴۴

نانـوسـیل
معرفی محصول

محصوالت آب گریز در صنایع ساختمانی، آ�ار هنری و باستانی مورداستفاده قرار می گیرند. با اعمال 
پوشش ضدآب و لک الوان، سطح نسبت به محیط بیرونی آب گریز شده اما تنفس از داخل مصالح 

وجود دارد. 
ایــن محصــول به دلیل ســاختار نانویی به عمق منافذ داخلی مصالح نفــوذ می کند و منجر به ایجاد 

واکنش شیمیایی می شود.
ایجــاد خاصیــت آب گریــزی در ســطوح آجر، ســنگ های معدنــی طبیعی و هنــری، آجر آهکــی، فایبر 
بوردهای سیمانی، رنگ های معدنی، همه سطوح بتونی و سطوح گچی از کاربردهای این محصول 

است. 



۱۴۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
 افزایــش زاویــه تمــاس نمونــه شــاهد از 65-45 درجــه بــه 143-133 درجه در ا�ر اعمال پوشــش 

آب گریز به سطح 
 ایجاد خاصیت آب گریزی سریع

 عمق نفوذ خوب
 مقاومت قلیایی باال

 خشک شدن بدون ایجاد سطح چسبنده
 م��ر حتی در سطوح نم دار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

تولید رنگ و رزین الواننام شرکت 

1360سال ت�سی�

تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، پالک 3، طبقه 3ن�انی شرکت 

www.alvanpaint.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
نمایندگــی فــروش: تهــران، اتوبــان رســالت، 
خیابان اســتاد حسن بنا جنوبی، کوچه شهید 

عباس زارعی، پالک 68



۱۴۶

مگا استون
معرفی محصول

مگا استون یک چسب دوجزئی بر پایه رزین های اصالح شده اپوکسی است که برای اتصال سنگ به بتن 
و سنگ به فلز مورداستفاده قرار می گیرد. این چسب که حاوی نانوذرات است، با ایجاد پیوند مولکولی با 
سطوح، موجب ایجاد یک پیوند قوی می شود که حتی در برابر ارتعاشات ناشی از زلزله نیز مقاوم خواهد 
بــود. سبک ســازی 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 سنگ های ساختمانی )پورسلن، گرانیت، 

تراورتن و سنگ مصنوعی( بر روی زیرساخت های مختلف استفاده می شود.

مشخصات فنی
اســتفاده از ایــن چســب به دلیل وزن مخصــوص پایین و مقدار مصرف کم آن نســبت به مالط های 
سیمانی باع� سبک شدن وزن سازه می شود. 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 C881 نتای� به صورت جدول روبه رو است.



۱۴۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

تولید رنگ و رزین الواننام شرکت 

1360سال ت�سی�

تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، پالک 3، طبقه 3ن�انی شرکت 

www.alvanpaint.comن�انی سایت اینترنتی 

حاوی نانوفاقد نانواستانداردواحدخواص

(consistency) بات�mm6بدون �بات
زیر 1 

میلی متر

MPa101010/4مقاومت �سبند�ی 4 روزه

MPa706573مقاومت ف�اری

MPa140018002065مدول ف�اری

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
نمایندگــی فــروش: تهــران، اتوبان رســالت، خیابان اســتاد 

حسن بنا جنوبی، کوچه شهید عباس زارعی، پالک 68.

ت�ییدیه از مرکز 
تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی

نوع محصول Type IV و Class C است.



۱۴۸

الک آکریلیک پایه آب
معرفی محصول

الک آکریلیک پایه آب SHINY به عنوان الیه نهایی جهت افزایش طول عمر و ماندگاری رنگ آکریلیک 
پایه آب الوان در برابر نور خورشــید و شــرایط جوی و ایجاد ســطحی با جلوه ای زیباتر و براقیت دلخواه 
توصیه می شــود. زمان خشــک شــدن ســریع و ایجاد جلوه ای زیبا از رنگ آکریلیک، از ویژگی های 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 محیط زیســت از مزایای این الک اســت. الک 
آکریلیک پایه آب الوان، یک محصول تزئینی است که قابلیت اعمال بر روی سطوح رنگ شده و رنگ 
نشده در داخل و خار� ساختمان را دارا است. این محصول که محصولی دوستدار محیط زیست است 
به سبب بهره مندی از فناوری نانو، مقاومت سطح را نسبت به تابش نور خورشید و شرایط جوی به طور 

چشمگیری افزایش می دهد. این الک آکریلیک در دو نوع مات و نیمه براق به تولید رسیده است.

مشخصات فنی
طبق استاندارد ISO 2813 میزان براقیت )Glass Value( در زاویه 60 درجه:

 اگر براقیت باالتر از GU 70 نمونه براق است.
 اگر براقیت بین GU 20 و GU 40 باشد نمونه نیمه براق است.

 اگر پایین تر از GU 20 باشد نمونه مات است.



۱۴۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرستان تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
نمایندگــی فــروش: تهــران، اتوبــان رســالت، خیابــان اســتاد حســن بنا جنوبــی، کوچه شــهید عباس 

زارعی، پالک 68

تولید رنگ و رزین الواننام شرکت 

1360سال ت�سی�

تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، پالک 3، طبقه 3ن�انی شرکت 

www.alvanpaint.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده



۱۵۰

تخته گوشت ضدباکتری
معرفی محصول

تخته برش یک تخته بادوام برای خرد کردن انواع مواد غذایی است. تخته برش آشپزخانه معموال 
برای تهیه غذا استفاده می شود. این نوع تخته ها اغلب از پالستیک یا چوب و در طول و عرض های 
مختلفی ســاخته می شــوند. برخالف چوب، بیشــتر تخته های پالســتیکی غیر متخلخل هســتند که 
این باع� می شــود باکتری ها به داخل آن نفوذ نکنند. این امر ضروری اســت که بعد از هر اســتفاده 
از تختــه آن را تمیــز کــرد؛ زیــرا باکتری هــا می تواننــد در هــر نقصــی از ســطح باقی مانــده و رشــد کنند. 
باکتری ها می توانند به آســانی از یک بخش آشــپزخانه به بخش دیگر و از یک غذا به غذای دیگر با 
کمک چاقوها، دســت یا ســطح تخته های برش منتقل شــوند. نانوذرات اکسیدروی به طور صنعتی 
برای اصالح پالســتیک ها استفاده می شوند. یک مشخصه عمومی این ماده خاصیت آنتی باکتریال 
آن است. فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات اکسیدروی در مقابل باکتری های بیماری زا برای انسان از 

قبیل E.Coli و S.aureus ا�بات شده است.
ایــن محصــول به طــور خاص بــرای برش گوشــت و محاف�ــت از آن در برابــر آلودگی هــای باکتریایی 

استفاده می شود.
در مقیــاس نانــو، ذرات اکســیدروی در مقایســه با نمونه بالک آن گونه های اکســیژن فعال بیشــتری 

تولید می کنند و بنابراین فعالیت آنتی باکتریال نانوذرات آن بیشتر دیده می شود.



۱۵۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
ایــن محصــول به عنــوان یک تختــه برش گوشــت حاوی نانوذرات اکســید روی شــناخته می شــود. 
غل�ت نانوذرات اکســید روی در این محصول ppm 751 اســت. این محصول طبق اســتاندارد ملی 

10900 دارای فعالیت آنتی باکتریال است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرک صنعتی 
نصیرآباد

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
فروشگاه دائمی:

تهران، شــوش خیابــان صابونیان، پاســاژ میالد، 
طبقه همکف، پالک 243

شرکت پرهام پالست آریانام شرکت 

تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان سرو 21، پالک 71-73ن�انی شرکت 

www.sheikhyplastic.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده



۱۵۲

دریچه آدم رو نانوکامپوزیتی با خواص مکانیکی باال
معرفی محصول

دریچه آدم رو سرپوشــی اســت که برای ورودی های آدم رو استفاده می شــود. برای جلوگیری از افتادن 
کسی یا چیزی درون دریچه و ممانعت از ورود افراد و مواد غیرمجاز به درون آن به کار می رود. استفاده 
از سرپوش دریچه های آدم رو به رم باستان برمی گردد که از جنس سنگ و برای دریچه های فاضالب 
به کار می رفتند. این نوع سرپوش ها معموال از چدن، بتن و یا ترکیبی از هر دو ساخته می شوند که باع� 
ارزان بودن، مقاوم و ســنگین بودن )معموال با وزن بیشــتر از 50 کیلوگرم( آن ها می شــود. دریچه های 
آدم رو همچنیــن می تواننــد از فیبــر گالس یــا دیگــر مواد کامپوزیتی ســاخته شــوند. ســرپوش های رای� 
به سادگی فرسوده شده و برای بازیافت کردن دزدیده می شوند. به همین دلیل استفاده از دریچه های 
پلیمری به دلیل تولید ارزان قیمت، 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 آدم رو حاوی نانوذرات آمورف ســیلیکا اســت. ذرات دارای توزیع اندازه ای بین 
20 تــا 50 نانومتــر بــوده و خلوص آن 99 درصد اســت. با افزودن نانوذرات خــواص مکانیکی نهایی 



۱۵۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان فارس، شهرک صنعتی 
بزرگ شیراز

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.matinfrp.com

طراحی مهندسی متین )توسعه هنر متین(نام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، ســعادت آباد، بین میدان ســرو و میدان کتاب، بلوار ســرو غربی، پالک 

98، ساختمان نگین طبقه 3، واحد 20

www.matinfrp.comن�انی سایت اینترنتی 

م�خصه
ظاهر )شکل، 

گرید، قطر 
))mm)

جزء 
نانومتری

توزیع اندازه 
)nm( ذرات

خلوص 
نانوذرات 

)٪(

آزمون 
مانایی 
)mm)

آزمون فشار 
)KN)

مقدار
دریچه آدم رو 

 ،A15،دایره ای(
)345

50990/1226/14-20سیلیکا

اطالعات شرکت تولیدکننده

محصول در آزمون های مانایی و فشار طبق آزمون استاندارد ملی ایران به شماره 14976 بهبود می یابد.
نانوذرات ســیلیکا به عنوان نانوفیلر به طور ویژه اســتحکام، مدول و ســختی ماتریس پلیمری را با نفوذ در آن افزایش 

می دهند.

استاندارد ملی 
ایران به شماره 

14976



۱۵۴

سطل زباله حاوی نانوذرات نقره
با خاصیت آنتی باکتریال

معرفی محصول
یک ظرف نگهداری زباله معموال از فلز یا پالســتیک ســاخته می شــود. این ظروف از پلیمری هایی از 
قبیل پلی پروپیلین ســاخته می شــوند. این پلیمر طیف وســیعی از کاربردها را در ساخت و تولید لوازم 
و کاالهــای پلیمری به دلیل هزینه کم تولید شــامل می شــود. اســتفاده از پلی پروپیلین آنتی باکتریال 
کــه دســته ای از پلیمرهــا با فعالیت آنتی باکتریال اســت به طور پیوســته افزایش یافته اســت. این امر 
بــه این دلیل اســت که مــواد پلیمری می توانند به ســادگی توســط باکتری یا قارچ محاصره شــوند که 
متعاقبــا ایــن موضــوع به انتقــال بیماری ها و عفونت های شــدید منجر می شــود. جلوگیــری از آلوده 
شــدن ســطح پلیمرها توسط میکروب ها می تواند به وسیله استفاده از یک عامل ضدباکتریایی فعال 
ماننــد نانــوذرات نقــره درون ســاختار آن هــا صورت گیــرد. یون های نقــره و ترکیبــات آن برای طیف 
وســیعی از باکتری ها بســیار کشنده هستند. آن ها ســمیت خیلی کمی را برای سلول های بدن انسان 
نشــان می دهنــد آن چنانکــه اســتفاده از نقره در اشــکال مختلف یک روش رای� بــرای محاف�ت در 
مقابل باکتری ها اســت. قابل ذکر اســت که ا�ر ضدباکتریایی نانوکامپوزیت پلیمر- نقره محفوظ باقی 
می ماند و بازدهی ضدباکتریایی خوب آن در برابر گونه های مختلف باکتری ها مشاهده شده است.



۱۵۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرک صنعتی 
پرند

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.sanatsazan.ir

نانــوذرات نقره به ســطح غشــاء ســلولی می چســبد و خواصــی از قبیــل نفوذپذیری و تنفــس باکتری را مختــل می کند. 
می توان فرض کرد که مقید شــدن ذرات به میکروارگانیســم ها به مســاحت ســطح موجود برای واکنش دادن با آن ها 
بســتگی دارد. ذرات بــا انــدازه کوچک تــر دارای مســاحت ســطحی بزرگ تر برای برهم کنــش با باکتری ها بــوده که این 

منجر به داشتن ا�ر ضدباکتریایی بیشتر در مقایسه با ذرات بزرگ تر می شود.

صنعت سازان کسری پرندنام شرکت 

1393سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، میدان شــوش، خیابان صابونیان، خیابان کاخ جوانان، پاســا ژ ال�دیر، 

طبقه پنجم، واحد 5

www.sanatsazan.irن�انی سایت اینترنتی 

مقدارم�خصه

پلی پروپیلینماده پلیمری

نانوذرات نقرهجزء نانومتری

غل�ت جزء نانومتری 
)ppm)

10

اطالعات شرکت تولیدکننده



۱۵۶

ژئوممبران ضدباکتری
معرفی محصول

ژئوممبــران یــک حائــل غشــایی مصنوعی با نفوذپذیری بســیار کم اســت که در پروژه هــای مختلف 
حوزه مهندسی ژئوتکنیک به من�ور کنترل نشت آب یا گاز استفاده می شود.

مشخصات فنی
امــروزه ژئوممبران هــا 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 محیط زیســت و منابع آبی از خود نشــان می دهد. قابل ذکر اســت که ا�ر ضدباکتریایی نانو 
کامپوزیــت پلیمــر- نقــره پایدار اســت و بازدهــی ضدباکتریایــی خــوب آن در برابر گونه هــای مختلف 
باکتری ها مشــاهده شــده اســت. یون های نقره و ترکیبات آن برای طیف وسیعی از باکتری ها بسیار 
کشــنده هســتند. این محصــول به عنــوان ژئوممبران حــاوی نانوذرات نقره شــناخته می شــود. این 

محصول خاصیت آنتی باکتریال مطابق با آزمون استاندارد 10900 از خود نشان می دهد.



۱۵۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان البرز، خیابان پروژه 
طالییه

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.decamond.ir

تولیدی صنعتی دکاموندنام شرکت 

1366سال ت�سی�

کر� ، محمدشهر، بلوار امام خمینی، جنب الماس شهر، ساختمان دکاموندن�انی شرکت 

www.decamond.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده



۱۵۸

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات اکسیدروی 
با خاصیت آنتی باکتریال

معرفی محصول
ایــن محصول گرانــول نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن-اکســیدروی اســت که حضور نانوذرات اکســیدروی 
باعــ� ایجــاد خاصیــت آنتی باکتریــال شــده اســت. منســوجات محیط م�ــذی بــرای رشــد باکتری ها 
محســوب می شوند. برای تولید منســوجاتی با خاصیت آنتی باکتریال اســتفاده از نانوذرات موردتوجه 
قرار گرفته است. نانوذرات اکسیدروی یکی از نانوذرات پرکاربرد برای مقابله با باکتری ها است. کاربرد 
این گرانول نانوکامپوزیتی تولید الیاف بســــیار نازک مورداستفاده در نساجی است. صنایع بسته بندی 
غذایی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی از دیگر صنایعی هستند که این گرانول در آن ها 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 می کند.



۱۵۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

اطالعات بازار

 برخی خریداران
صنایــع  غذایــی،  و  صنعتــی  بســته بندی  صنایــع 
ســیم و کابــل و الکترونیــک و لــوازم خانگــی و ســایر 

مصرف کنندگان کامپاندهای پلیمری تخصصی

رنگدانه سیرجاننام شرکت 

1375سال ت�سی�

تهران،  خیابان دکتر شریعتی، خیابان پاکستان، کوی هشتم، پالک 24 ن�انی شرکت 

www.rangdaneh.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.rangdaneh.ir/shop

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

کرمان، شهرک صنعتی سیرجان

محل تولید



۱۶۰

رنگ ترافیکی حاوی نانوکلی برای افزایش 
مقاومت در برابر سایش

معرفی محصول
رنگ ها مخلوطی از رنگدانه ها و پرکننده ها هســتند که در یک رزین یا زمینه متصل کننده قرار گرفته اند. 
همچنین یک مایع )آب یا حالل( نیز به مخلوط مذکور اضافه می شود تا انعطاف پذیری در محصول نهایی 
جهت کاربرد در موارد مختلف ایجاد شود. اجزاء و افزودنی های مختلفی نیز می توانند برای ایجاد خواص 
مشخصی به رنگ اضافه شوند. نانورنگ ترافیکی معمولی خیابانی، برای کاربری های عمومی خط کشی 
مورداســتفاده قرار می گیرد. این رنگ که با اســتفاده از فناوری نانو خواص آن بهبود داده شــده است برای 
انواع خط کشی ها از جمله خطوط محوری در خیابان های داخل شهری و بین شهری، خط کشی پارکینگ، 

خطوط عابر پیاده و عالئم ترافیکی افقی بر روی جاده استفاده می شود.

مشخصات فنی
ایــن محصــول به عنوان رنگ ضدخش دارای افزودنی های معدنی در ابعاد نانویی اســت که باع� 
افزایــش مقاومت به ســایش این رنگ می شــوند. افزودنی اصلی جهت ایجــاد این خاصیت نانوکلی 

است.



۱۶۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

اطالعات بازار

پیشگامان فناوری آسیانام شرکت 

1382سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
بلــوار کشــاورز، ابتــدای وصــال شــیرازی، کوچه شــاهد، پــالک 17، پــارک علم و 

فناوری دانشگاه تهران، واحد 001

www.tnpaint.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@tnpaint.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان آذربایجان شرقی، شهر 
تبریز

محل تولید

پروانه استاندارد 
تشویقی



۱۶۲

رنگ نانوعایق
معرفی محصول

رنگ نانوعایق محصولی اســت که با کمک فناوری نانو موفق شــده اســت در عین برآورده ســاختن 
مســائل زیســت محیطی، عایــق کاری حرارتی با پوشــش الیه نازک را بــه همراه مقاومــت در برابر نم، 
رطوبت و رشد کپک و قارچ، یک جا به ارم�ان آورد. این رنگ دارای رزین آکریلیک پایه آب است که 

در آن از نانوکامپوزیت Nano Silicasol XL100 استفاده شده است.
کاربردهای محصول:

 دیوارهای داخلی و نمای ساختمان
 سقف ساختمان

 اتاق های فنی و کنترل
 زیرشیروانی

 کانال های تهویه هوا
 قاب فلزی پنجره ها

 عایق کاری کانکس و کانتینر



۱۶۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
رنگ نانوعایق ســاختمانی با داشــتن مقاومت عالی در مقابل گرما و سرما، از پایداری در برابر عوامل 
جوی و اشعه UV خورشید نیز برخوردار است و با استفاده از روش های آسان و سریع قابل اجرا بوده 

و به صورت تک جزیی و بدون حالل مصرف می شود.

فنی مهندسی پوشش صنعت نانوفن تهراننام شرکت 

1385سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
فلکــه دوم تهرانپــارس، خیابــان جشــنواره، خیابان ســجده ای جنوبی، کوچه 

طاهریان )1/170( ، پالک 26، طبقه همکف

 www.nanoisola.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۱۶۴

پلی اتیلن پردازش شده با پالسما برای 
بهبود خاصیت رنگ پذیری

معرفی محصول
فنــاوری پالســما دارای کاربردهــای مفیــدی بــوده و در صنایــع مختلفــی از قبیــل صنعــت خــودرو، 
الکترونیــک، پزشــکی، نســاجی، لوازم خانگــی و مــواد گســترش یافته اســت. مفیدتریــن کاربردهای 
پالســما در زمینــه اصــالح ســطح اســت. علــم چســبندگی و فناوری پالســما در راســتای هــم به پیش 
می روند. هدف بســیاری از کاربردهای پالســما در اصالح سطح ت�ییر ویژگی های سطح برای افزایش 
یا کاهش توانایی آن در چســبندگی اســت. به طور اساســی، هرچه انرژی ســطح ماده بیشــتر باشــد، 
قابلیت چســبندگی آن نیز بیشــتر می شــود، به من�ور اینکه سطوح رنگ ها و چســب ها را به طور م��ر 
به خود بچســبانند، تحت یک عملیات بهبود چســبندگی قرار می گیرند. این کار هنگامی که ســطوح 

پالستیکی مشخص با انرژی سطحی کم  رنگ آمیزی می شوند، بسیار م��ر خواهد بود.
ایــن محصــول به طور خاص بــرای افزایش قابلیت رنگ پذیری و چســبندگی ســطوح پلیمری به کار 

می رود.



۱۶۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
این محصول یک سطح پلیمری پالسما شده شامل زبری نانومتری است. با اعمال پالسما به سطح 
پلیمــر، زبــری آن به انــدازه 11 نانومتــر افزایش و زاویه تمــاس آن به اندازه 40 درصــد کاهش می یابد. 
ایجاد زبری نانومقیاس بر روی سطح پلیمری باع� افزایش جذب و چسبندگی رنگ بر روی سطح 

می شود.

مهندسی پالسما ایده آزمانام شرکت 

1395سال ت�سی�

 تهران، شهرک ولیعصر، خیابان سجادی جنوبی، خیابان وفادار، پالک 70ن�انی شرکت 

 parsautomation@yahoo.comایمیل 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۱۶۶

گرانول ای بی اس )ABS( حاوی نانوذرات 
اکسیدروی

معرفی محصول
مــاده آکریلونیتریــل بوتادین اســتایرن )ABS( از 3 مونومر آکریلونیتریل، بوتادین و اســتایرن ســاخته 
می شــود کــه هرکــدام از ایــن مونومرهــا خــواص ویــژه ای را بــه آن می بخشــند. از جمله ایــن خواص 
می تــوان بــه شــفافیت حاصــل از اســتایرن، انعطاف پذیری ناشــی از وجــود بوتادین و نیــز قطبیت و 
مقاومــت شــیمیایی حاصــل از وجــود مونومــر آکریلونیتریــل اشــاره کرد. این مــاده را می تــوان با دیگر 
پلیمرها مانند پلی وینیل کلراید و یا پلی کربنات آلیاژ کرد و به خواص بهتری دست یافت که می توان 

از آن در تولید قطعات مختلف که نیاز به خاصیت آنتی باکتریال است، استفاده کرد.
گرانــول ABS آنتی باکتریــال تولیــد شــده در ســاخت قطعــات لــوازم خانگــی ماننــد یخچــال، فریــزر، 

جاروبرقی و نیز سایر وسایل آنتی باکتریال از جمله اسباب بازی های کودکان به کار می رود.



۱۶۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
بــا افــزودن نانــوذرات اکســیدروی بــه گرانول خــام ABS و تهیــه مســتربچ گرانــول ABS آنتی باکتریال 

می توان جلوی رشد باکتری ها در بدنه یخچال را گرفت.

اطالعات بازار

شرکت آروین سپهرپارتنام شرکت 

1391سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
 مشــهد، بلوار هاشــمیه، نبش هاشــمیه 27، ساختمان فردوســی، طبقه سوم، 

واحد 5 

sepehrarvin885@gmail.comایمیل

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
sepehrarvin885@gmail.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۱۶۸

چسب پی وی سی فیلتر روغن با ویسکوزیته 
باال حاوی نانوذرات

معرفی محصول
چســب ها یکی از پرکاربردترین مواد در زندگی روزمره ما هســتند. این محصول به طور گسترده ای در 
صنایع مختلف نیز مورداستفاده قرار می گیرد. تولیدکنندگان صنعتی فیلترهای روغن از چسب برای 
مونتاژ اجزای مختلف فیلتر از قبیل چســباندن کاغذ فیلتر به چهارچوب یا نصب واشــر فیلتر استفاده 
می کننــد. ایــن ســازندگان ســال ها اســت کــه از پالستیســول ها به عنــوان چســب و بــرای قالب گیری 
استفاده می کنند. این مواد نیازی به مخلوط کردن یا افزودن سایر اجزاء ندارند و می توانند از طریق 
یک مخزن اســتوانه ای به طور مســتقیم پم� شــوند. این مواد همچنین قادر به تحمل حرارت زیاد 
به مدت حداقل ده دقیقه هستند. یکی از مشکالت این نوع چسب ها پایین بودن ویسکوزیته آن ها 
اســت کــه کاربردشــان را محدود و ســرعت کار بــا آن ها را کاهــش می دهد. افزودن نانوذرات مناســب 
بــه چســب ها می تواند موجب بهبود این خاصیت شــود؛ درحالی که ا�ر منفــی بر دیگر ویژگی های آن 

نداشته باشد.



۱۶۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
چســب به صورت مایع و غیرقابل اشــتعال با دمای اســتقامت 150 درجه سانتی گراد در مدت زمان 2 
 Standard Test Method» دقیقه اســت. ویســکوزیته این محصول مطابق با استاندارد بین المللی
ASTM D1200 موردارزیابــی قــرار گرفتــه و  بــه شــماره   «for Viscosity by Ford Viscosity Cup

نتای� نشــان می دهد که افزودن نانوذرات، ویســکوزیته محصول را به اندازه 37/13 درصد افزایش 
می دهد.

این محصول در قوطی های 25 کیلوگرمی و بشکه های 250 کیلوگرمی موجود است.

اطالعات بازار

 اورانوسنام شرکت 

1358سال ت�سی�

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

www.uranuspaint.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
 info@tehranuranus.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

البــرز، شــهرک صنعتــی  اســتان 
سیمین دشت

محل تولید



۱۷۰

رنگ اپوکسی حاوی نانومواد جهت افزایش 
مقاومت در مقابل خوردگی

معرفی محصول
در فناوری هــای پیشــرفته، خوردگــی هنوز به عنوان یک مشــکل اساســی درن�ر گرفته می شــود؛ زیرا 
دلیــل اصلــی خرابی هــای صنعتی و اتــالف میلیاردها دالر به طور ســاالنه برای نگهداری پیشــگیرانه، 
تعمیر و بازســازی مواد فلزی اســت. رنگ های 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 می کنند. 
پوشــش ضدخوردگی محاف�ت مازادی از ســطوح فلزی به عمل آورده و به عنوان یک مانع از تماس 
ترکیبــات شــیمیایی و عوامل خورنده با زیــر الیه جلوگیری می کند. با افــزودن نانومواد به عنوان فیلر 
در رنگ پلیمری، بازدهی مقاومت آن در برابر خوردگی افزایش یافته درحالی که خواص مکانیکی نیز 

بهبود می یابد. چنین مزایایی این مواد را برای کاربردهای صنعتی موردتائید قرار می دهند.



۱۷۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
مقاومــت در برابــر خوردگــی نانوپوشــش اپوکســی می تواند بــه خواص ســدکنندگی نانــوذرات مربوط 
باشــد. اپوکســی بستر قرارگیری نانوذرات بوده و با اضافه شدن نانوذرات به چسبندگی بین اپوکسی 
و ســطح فلــزی بهبود می یابــد. این ذرات با کاهش حفرات موجود در پوشــش و افزایش مســیر نفوذ 

برای محلول خورنده، خواص سدکنندگی بهتری را در پوشش های پلیمری ایجاد می کند.

اطالعات بازار

نانوآریسا پوششنام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
گیــالن، کیلومتر 10 اتوبان رشــت-قزوین، مجتمع پــارک علم و فناوری گیالن، 

واحد 5

www.nanoarisa.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@nanoarisa.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان گیالن، مجتمع پارک 
علم و فناوری گیالن

محل تولید

تایید آزمایشگاه 
مترا



۱۷۲

رنگ آلکیدی حاوی نانومواد جهت افزایش 
مقاومت در مقابل خوردگی

معرفی محصول
هنگامی کــه مــواد فلــزی در محیط خورنــده قرار می گیرند، تمایــل به واکنش های شــیمیایی با هوا و 
یا آب از خود نشــان می دهند و ا�رات خوردگی بر روی ســطوح این مواد نمایان می شــود. 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 آن ها در معرض هوا بســتگی دارد. معیارهای 
ضدخوردگــی در محیط هایــی بــا میــزان بــاالی رطوبــت، غبــار و نمــک از اهمیــت ویــژه ای برخوردار 
هســتند. روش هــای متعــددی بــرای جلوگیــری از خوردگــی وجــود دارد کــه مو�رتریــن آن هــا روش 
رنگ آمیزی ســطوح هســتند. در این روش رنگ های ضدخوردگی به عنوان یک مانع عمل کرده و از 
تمــاس بین ترکیبات شــیمیایی و مواد خورنده با فلز میزبان جلوگیــری می کنند. این محصول برای 

پوشش سطوح مختلف در کاربردهای داخل ساختمان و صنعتی به کار می رود.



۱۷۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
این محصول به عنوان رنگ آلکیدی حاوی نانوورقه های اکســید گرافن شــناخته می شود. در ساختار آن 

ناخالصی هایی از قبیل گرافن خالص، گرافیت و کربن آمورف نیز مشاهده می شود.

اطالعات بازار

نانوآریسا پوششنام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
گیــالن، کیلومتر 10 اتوبان رشــت-قزوین، مجتمع پارك علــم و فناوري گیالن، 

واحد 5

www.nanoarisa.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@nanoarisa.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تایید آزمایشگاه 
مترا 

استان گیالن، مجتمع پارک 
علم و فناوری گیالن

محل تولید



۱۷۴

آمیزه نانوکامپوزیتی لوله و اتصاالت 
بی صدا

معرفی محصول
نانوکامپوزیــت عایــق صــدا بر پایــه پلیمر پلی پروپیلــن و فاز تقویت کننــده 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، طراحی شده است. این محصول مناسب برای تزریق لوله 

و اتصاالت فاضالبی با عبورپذیری کم صدا است.

مشخصات فنی
 کاهش آلودگی صوتی در لوله های فاضالبی ساختمان های مسکونی

 حف� و بهبود خواص مکانیکی لوله های عایق صدا به ویژه استحکام ضربه



۱۷۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

پارسا پلیمر شریفنام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب ا�، خیابان شهید قاسمی، پالک 

37، طبقه اول

www.parsapolymer.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان قزوین، شهرک صنعتی 
کاسپین

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
 خریــد به صــورت اینترنتــی در ســایت 

شرکت انجام می شود.

 برخی خریداران
شرکت لوله وحید



۱۷۶

PVC نانوافزودنی
معرفی محصول

بــا توجه به ماهیت شــکننده پلیمر پل وینیل کلرایــد )PVC(، یکی از بزرگ ترین معضل تولیدکنندگان 
محصــوالت پی وی ســی ســخت )UPVC( مشــکل شــکنندگی به ویــژه در دماهــای پایین اســت. این 
محصول بسته افزودنی حاوی نانوذرات است که به عنوان عاملی سازگارکننده بین پودر PVC و سایر 
افزودنی ها 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 می شود.

مشخصات فنی
 حذف اجزای گران قیمت وارداتی از فرموالسیون

 کاهش قیمت تمام شده
 حف� و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی



۱۷۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

آریا پلیمر پیشگامنام شرکت 

1387سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اصفهــان، بلــوار دانشــگاه صنعتــی، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی، ســاختمان 

فن آفرینی 2، واحد 2

www.ariapolymer.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.ariapolymer.ir

 برخی خریداران
شــرکت پیشــگام پالست اهواز، شــرکت لوله ظریف 

کار برتر

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســـتان اصــفــهان، شــهـرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان 

محل تولید



۱۷۸

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات نقره 
با خاصیت آنتی باکتریال

معرفی محصول
پلی پروپیلــن )PP( یــا پلی     پروپین یک رزین مصنوعی ساخته شــده به روش پلیمریزاســیون پروپیلن 
اســت. PP به طورمعمــول محکــم و انعطاف پذیــر اســت؛ به ویــژه هنگامی کــه بــا اتیلــن کوپلیمریــزه 
می شود. این ویژگی به آن اجازه می دهد تا به عنوان یک پالستیک مهندسی به کار رود که با موادی 
از قبیل اکریلو نیتریل استایرن بوتادین )ABS( رقابت می کند. PP همچنین به طور قابل قبولی یک 
محصــول تجــاری به حســاب می آیــد. انرژی ســطحی کــم و فقــدان گروه هــای عاملــی پلی پروپیلن، 
توسعه پوشش های مطلوب بر روی سطوح آن را محدود می کنند. از این رو به فعالیت ضدباکتریایی 
اضافی برای اســتفاده در کاربردهای ضدباکتریایی نیازمند اســت. یون های نقره و ترکیبات آن برای 
طیف وســیعی از باکتری ها بســیار کشــنده هستند. قابل ذکر اســت که ا�ر ضدباکتریایی نانوکامپوزیت 
پلیمــر- نقــره محفــوظ باقی می مانــد و بازدهــی آنتی باکتریــال خــوب آن در برابر گونه هــای مختلف 
باکتری هــا مشاهده شــده اســت. محــدوده کاربردهــای پلی پروپیلــن بســیار وســیع اســت. برخــی از 
مهم تریــن کاربردهــای آن بســته بندی انعطاف پذیــر، بســته بندی مهروموم شــده، صنعــت خودرو، 
الیاف و پارچه، پزشــکی و صنعتی اســت. ا�ر ضدباکتریایی نقره به طور چشــمگیری در بعد نانومتری 
افزایــش می یابــد، به طوری که قــادر به از بین بردن بیش از 650 نوع باکتری هســتند. این نانوذرات 

رامو- آلیبرت



۱۷۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
 این محصول گرانول پلی پروپیلن آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره با توزیع اندازه ای کمتر از 20 

نانومتر است. غل�ت نقره در این محصول ppm 145 است.
باکتــری  و   4×104 بــه   5×108 از  اشرشــیاکلی  کاهــش  میــزان   13703 ملــی  اســتانداد  طبــق  بــر   

استافیلوکوکوس از 108×5 به 104×1 کاهش داشته است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

رامو آلیبرتنام شرکت 

1351سال ت�سی�

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، پالک 14، واحد 14.ن�انی شرکت 

 www.ramo-plastic.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان البرز، شهرستان کر�

محل تولید

اطالعات بازار

 برخی خریداران
شرکت مهرساز گستر پارس

فعالیت های ضدقارچی شــدیدی نیز در مقابل بعضی از عفونت های قارچی از خود نشــان می دهند. نانوذرات نقره با 
ترکیبات ســولفور و فســفر پروت�ین های غشــاء واکنش داده و بر روی مورفولوژی و ســاختار ســلول باکتری ا�ر گذاشــته و 

موجب مرگ آن می شود.

 کانال های خرید
www.ramo-plastic.com 



۱۸۰

مستربچ حاوی نانوذرات برپایه پلی اتیلن
(ADFIL 230( با خواص مکانیکی باال

معرفی محصول
در ایــن محصــول کربنــات کلســیم با ابعــاد نانو در بســتر پلی اتیلن به صــورت 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 می شــود 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 درحالی که ازدیاد طول تا نقطه پارگی افزایش خواهد یافت. عبور نور از البه الی 
ذرات نانومتری پخش شــده کربنات کلســیم بهتر اتفاق می افتد و ماتی کمتری ایجاد خواهد شد. در 
مواردی که فیلم تهیه شــده نیاز به جوش خوردن داشــته باشــد وجود این مســتربچ در فرموالســیون 

تولید، دمای جوش ماده را پایین می آورد.



۱۸۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

شرکت پویا پلیمر تهراننام شرکت 

1377سال ت�سی�

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه سی و یکم، پالک 12، طبقه دومن�انی شرکت 

www.pooyapolymertehran.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

 توزیع نانو کربنات کلسیم در بستر پلی اتیلن با امکان عبور نور بسیار باال
 ایجاد خاصیت آنتی بالک و باالتر رفتن سیکل تولید

 افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی با امکان پوشش دهی و ایجاد براقیت سطح
 کاهش جمع شوندگی و جلوگیری از دفرمه شدن قطعه

 افزایش پایداری حرارتی
 افزایش مدول و استحکام کششی

 کاهش دمای دوخت پذیری و جوش خوردن

 کانال های خرید
www.pooyapolymertehran.com



۱۸۲

نانوکامپوزیت پلی آمید-نانولوله های کربنی
جهت بهبود هدایت الکتریکی

معرفی محصول
ایــن محصــول به طــور خــاص در تولیــد قطعــات سیســتم سوخت رســانی خــودرو بــرای بهبــود 

خاصیت تخلیه الکترواستاتیک )ESD( به کار می رود.

مشخصات فنی
ایــن محصــول یــک نانوکامپوزیــت پلــی آمیــد- نانولولــه کربنــی هســت. اضافه کــردن نانولولــه کربنی 
استحکام کششی و مقاومت در برابر ضربه را بهبود می بخشد. افزایش طول در نقطه تسلیم )4 درصد( 
�ابت هســت درحالی که این ویژگی در نقطه شکســت )7 درصد( در مقایسه با پلی آمید خالص کاهش 
می یابد. عالوه بر این، نانولوله های کربنی رسانایی الکتریکی را بهبود بخشیده آن چنان که رسانایی 
ســطحی و حجمــی بــه ترتیــب تــا مقادیــر E-9 Ω/sq 2/46 وE-8 S/cm  2/12 افزایش یافته و مقاومت 

سطحی و حجمی به ترتیب تا مقادیر E+8 S/sq 4/21 و E+7 Ω.cm 9/39 کاهش می یابند.



۱۸۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمرنام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، بزرگــراه شــهید همــت، جنت آبــاد شــمالی، خیابــان 35 متری گلســتان 

)مخبری(، پالک 332، واحد 1

www.razinpolymer.comن�انی سایت اینترنتی 

نام 
محصول

نانوکامپوزیت 
پلی آمید-

نانولوله کربنی

افزایش طول در 
4نقطه تسلیم )٪(

جن� 
پلیمر پایه

پلی آمید 
)نایلون 6(

افزایش طول در 
نقطه شکست 

)٪(
7

جن� جزء 
نانومتری

نانولوله کربنی 
چند دیواره

مقاومت به ضربه 
)kJ/M2( 4آیزود

ابعاد جزء 
نانومتری 

(nm)
مقاومت سطحی 8-15

)S/sq)1/4 E+8

�ل�ت جزء 
نانومتری 

(٪w)
مقاومت حجمی ٪3

)Ω/cm)9/9 E+7

استحکام 
ک��ی 
(MPa)

رسانایی سطحی 77
)Ω/sq)6/2 E-9

مدول 
ک�سانی 

(MPa)
رسانایی حجمی 4500

)S/cm)12/2 E-8

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان قم، شهرک صنعتی 
شکوهیه

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
شماره تماس دفتر فروش: 021-44628102, 44628129 44628098



۱۸۴

مستربچ پلی آمید )PA( آنتی باکتریال حاوی نانوذرات
معرفی محصول

پلی آمیدهای مصنوعی به دلیل دوام و اســتحکام باال به طور رای� در صنعت نســاجی، خودرو، فرش و 
پوشــاک ورزشی مورداســتفاده قرار می گیرند. مواد پالستیکی جدید با خواص ضدباکتریایی ذاتی برای 
این من�ور می توانند به وســیله 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 می گیرد.
پرکاربردتریــن روش برای تولید پلیمرهای آنتی باکتریال شــامل اســتفاده از مواد آلــی و غیرآلی متفاوت 
از قبیــل عصــاره چای، کیتوســان، مــس، نقــره، روی و غیــره در ماتریس های پلیمری اســت. فعالیت 
آنتی باکتریــال ایــن نانــو مواد در مقابــل باکتری های بیمــاری زا از قبیل E.Coli و S.aureus ا�بات شــده 

است. 
 پلی آمیدها به طور رای� در صنعت نساجی، اتومبیل، فرش و پوشاک ورزشی و غیره مورداستفاده 

قرار می گیرند.
 آمیــزه پلی اتیلنی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات اکســیدروی، مســتربچ آنتی باکتریــال پایه PP و 

مستربچ آنتی باکتریال پایه ABS از دیگر محصوالت تولیدی این شرکت هستند.



۱۸۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانرنگ، رزین و کامپوزیترنگ، رزین و کامپوزیت

مشخصات فنی
نانــوذرات در مقایســه بــا نمونــه بالک آن گونه های اکســیژن فعال بیشــتری تولید می کننــد و بنابراین 

فعالیت آنتی باکتریال نانوذرات بیشتر دیده می شود.

پارسا پلیمر شریفنام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
بین کیلومتر 17 و 18 جاده قدیم کر�، پل کفش ملی به سمت شهریار، خیابان 

توانبخشی، خیابان سالمندان قدس، کوچه سامان، پالک 4

www.parsapolymer.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
استان  تهران، شهر  تهران

محل تولید





محصوالت
حوزه کاالی خانگی

 ظروف چینی ضدباکتری، ضدقارچ با پوشش آبگریز
TiN ظروف با پوشش طالیی، مقاوم و نانوساختار 
 فیلتر هوای آنتی باکتریال کولر آبی حاوی نانوذرات

 یخچال و فریز آنتی باکتریال
 ماشین های لباسشویی و ظرفشویی با بدنه پوشش داده شده با پوشش نانومتری ضدزنگ

 شیرآالت بهداشتی با پوشش نانومتری تزئینی (طرح آکووا)
 شیرآالت بهداشتی با پوشش نانومتری تزئینی (طرح هلیا)

 ظرف نگهداری رب



۱۸۸

ظروف چینی ضدباکتری، ضدقارچ با پوشش آبگریز
معرفی محصول

شســتن بشــقاب های چینی پس از صرف غذا کاری مال ل آور اســت. ظروف چینی چرب، بســیار لیز و 
شکننده هستند و لکه های چربی در برخی از موارد پس از شست وشو همچنان باقی می مانند. این 
محصول چینی با خاصیت آب گریزی است که با کمک نانوذرات دارای یک سطح آب گریز است که 
هرگونه مایع قطبی را بر روی ســطح به صورت قطره ای شــکل می ســازد و از پخش شــدن مایعات بر 

روی سطح جلوگیری می کند که در نهایت باع� شستشوی آسان ظرف می شود.
ظــروف مختلــف بــه دلیــل تمــاس با دســت آلوده و یــا باقی مانــدن غذا بــر روی ســطوح آن ها مکان 
مناســبی بــرای رشــد باکتری هــا و قارچ  هــا هســتند. از آنجایــی  کــه نانــوذرات آنتی باکتریــال در ایــن 
محصول از رشــد این گونه میکروارگانیســم ها جلوگیری می کنند، اســتفاده از این مواد در ساخت این 

ظروف راه حل مفیدی برای حل این مشکل است.

مشخصات فنی
ســیلیکون ها دارای فضای آزاد مناســبی در ساختارشــان هســتند که این ســاختار باع� شده که تک 
مولکول های گازی آب در این فضا جا بگیرند، اما قطرات آب به وسیله گروه های آب گریز متیل دفع 



۱۸۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانکاالی خانگیکاالی خانگی

اطالعات بازار

صنایع چینی تقدیسنام شرکت 

1384سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران،  شــوش، خیابــان صابونیــان، خیابــان کاخ جوانــان، پاســاژ نــور، طبقه 

ششم

www.taghdisporcelain.com ن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

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

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
رضــوی،  اســتان  خراســان 

شهرستان گناباد

محل تولید

پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

می شوند که خاصیت آب گریزی را ایجاد می کند.
با کاهش اندازه ذرات به مقیاس نانو، رهایش یون های روی افزایش یافته که این امر به افزایش فعالیت ضدباکتریایی 

و ضدقارچی آن ها می انجامد.



۱۹۰

TiN ظروف با پوشش طالیی، مقاوم و نانوساختار
معرفی محصول

امروزه استفاده از فلزات برای تهیه ظروف مختلف، به دلیل زیبایی و استحکام مناسب، موردتوجه 
قــرار گرفتــه اســت. بــه همین جهت، انــواع مختلف ظــروف مطابق با ســلیقه های متفــاوت، به بازار 
عرضه شــده اند. این ظروف با گذشــت زمان زیبایی خود را از دســت خواهند داد، همچنین به دلیل 
شست وشــو و عوامــل این چنینــی دچــار خوردگــی و خراش و لکه خواهند شــد، بنابراین الزم اســت با 
پوشش های مناسب به من�ور حفاظت در برابر این عوامل و همچنین افزایش زیبایی پوشش داده 
شــوند. پوشــش های TiN پوشش های مقاوم به خوردگی و سایش هســتند که به دلیل رنگ طالیی 
زیبایشــان بــرای کاربــرد تزئینی نیز به کار می روند. این پوشــش های ســرامیکی در برابــر موادغذایی 
پایــدار هســتند. عــالوه بــر ایــن، از ایجاد لکــه وقتی در معــرض موادغذایی، مــواد شــوینده و آب قرار 

می گیرند، نیز جلوگیری به عمل می آورند. 

ظروف تولیدی توسط این شرکت:
 سینی طالئی

 سرویس چا ی خوری طالئی
 ساالدخوری طالیی

 سوپ خوری طالیی
 گرم نگهدارنده نوشیدنی طالیی

 سوفله خوری طالیی
 شمعدان طالیی



۱۹۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانکاالی خانگیکاالی خانگی

مشخصات فنی
 PVD: Physical( بــر ســطح، رســوب فیزیکــی بخــار TiN دو روش رایــ� بــرای اعمــال پوشــش های
Vapor Deposition( و رســوب شــیمیایی بخــار )CVD: Chemical Vapor Deposition( بــوده که 

به جهت مزایایی که روش های مختلف Arc-PVD) PVD و اســپاترینگ( مانند ســرعت باال، قابلیت 
حصول ســاختار نانو، کیفیت و یکنواختی دارند، روش های مرســوم تری برای اعمال این پوشش  ها 

به شمار می روند.

اطالعات بازار

تک استیل پایانام شرکت 

1385سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، میــدان شــوش، خیابــان صابونیــان، خیابــان کاخ جوانــان، مجتمــع 

تجاری نور، طبقه 1ـ ، پالک 166

 www.taksteel.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
 تهران، میدان شوش، خیابان صابونیان، خیابان کاخ جوانان، مجتمع تجاری نور، طبقه 1ـ ، 

پالک 166

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، شهرک صنعتی عباس آباد

محل تولید



۱۹۲

فیلتر هوای آنتی باکتریال کولر آبی حاوی نانوذرات
معرفی محصول

این محصول یک فیلتر هوای آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره اســت که به صورت پوشــش روی 
کولر آبی قرار می گیرد. فیلتر هوا وســیله ای متشــکل از مواد پارچه ای 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 آنتی باکتریال در کولر آبی برای جلوگیری از رشــد باکتری ها که ناشــی از وجود رطوبت در 
محیط داخل کولر هســتند، به  کار برده می شــود. با افزودن نانوذرات نقره در پارچه فیلتر، یون های 

حمله کننده به باکتری ها درون ساختار آن آزاد شده و از رشد باکتری ها جلوگیری می کنند.

مشخصات فنی
نانــوذرات نقره با ترکیبات ســولفور و فســفر پروت�ین های غشــاء واکنش داده و بــر روی مورفولوژی و 
ساختار سلول باکتری ا�ر گذاشته و موجب مرگ آن می شوند. با کاهش اندازه ذره، رهایش یون های 

نقره افزایش یافته که این موجب افزایش فعالیت های ضدباکتریایی آن ها می شود.



۱۹۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانکاالی خانگیکاالی خانگی

اطالعات بازار

ماشین هوشمند رایمندنام شرکت 

1389سال ت�سی�

 تهران، خیابان دولت، پالک 457، ساختمان مهراز، طبقه 8، واحد 16ن�انی شرکت 

www.raymandmh.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.raymandmh.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

سمنان، شهرک صنعتی شرق

محل تولید



۱۹۴

یخچال و فریز آنتی باکتریال
معرفی محصول

امروزه یکی الزامات اساســی آشــپزخانه ها، یخچال و فریزرها هستند چرا که بیشتر موادغذایی بیش 
از چنــد ســاعت و حداک�ــر چنــد روز نمی توانند در دمای اتاق دوام بیاورند. این وســایل مانع از فســاد 
موادغذایــی و در نتیجــه جلوگیــری از هــدرروی آن هــا می شــود. قابل ذکر اســت که وجــود باکتر ی ها 
درون یخچال مدت زمان نگهداری موادغذایی را کاهش می دهد زیرا این باکتری ها سبب افزایش 
ســرعت فســاد می شوند و حتی در برخی موارد از عوامل بیماری زا نیز به شمار می روند. این محصول 
با داشتن یخچال و فریزر به طور همزمان، فضای کوچکی از آشپزخانه را اش�ال می کند و در مواردی 
کــه بــه فضــای زیاد بــرای نگهداری مــواد غذایی نیاز نیســت می تواند کاربردی باشــد. بــرای کاهش 
حضــور باکتری هــا در بدنــه یخچــال و در نتیجــه کاهــش فســاد موادغذایی ایــن یخچال هــا با بدنه 

آنتی باکتریال ساخته شده اند که در ساختشان از فناوری نانو استفاده شده است.
یخچال های آنتی باکتریال در انواع زیر تولید شده اند:

 یخچال و فریزر کمبی آنتی باکتریال
 یخچال و فریز آنتی باکتریال

 یخچال و فریز دوقلو آنتی باکتریال
 یخچال و فریز سایدبای ساید آنتی باکتریال



۱۹۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانکاالی خانگیکاالی خانگی

مشخصات فنی
در فرآینــد تولیــد بدنــه داخلــی یخچــال گرانول های حــاوی نانــوذرات با مــواد اولیه مخلوط شــده و 

محصول نهایی تولید می شود.

اطالعات بازار

کلور ایرانیان شرقنام شرکت 

1393سال ت�سی�

شهرستان نیشابور، شهرک صنعتی خیام ن�انی شرکت 

www.iranshargh-clever.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
دفتر فروش : خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، شهرک صنعتی خیام، 05138831757

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

خراسان رضوی، نیشابور

محل تولید



۱۹۶

ماشــین های لباسشویی و ظرفشــویی با بدنه 
پوشش داده شده با پوشش نانومتری ضدزنگ

معرفی محصول
بــه دلیــل حضــور دائمــی مــواد شــوینده و آب در فرآینــد شست  وشــوی ماشــین های لباسشــویی و 
ظرفشــویی، بدنــه ایــن محصــوالت بایــد در مقابل خوردگــی مقاوم باشــند؛ بنابراین از پوشــش های 
خاصــی روی بدنــه فلــزی ایــن لوازم اســتفاده می شــود. یکــی از انواع این پوشــش ها، پوشــش های 
تبدیلی است. از انواع پوشش های تبدیلی می توان به پوشش های فسفاته، کروماته، زیرکونیومی و 
اندایزینگ اشاره کرد. کاربردهای اصلی این پوشش ها حفاظت در برابر خوردگی و به عنوان زیرالیه 
رنگ های آلی و معدنی است. پوشش های تبدیلی پایه زیرکونیومی دارای مزیت های مهمی نسبت 
بــه فرآیندهای مرســومی چون فســفاته هســتند. از آن جمله می توان به عدم حضــور عناصر مضری 
چون نیکل، کروم، فســفات، عدم ایجاد آلودگی های زیســت محیطی، تولید پوشش های فوق نازک 
)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 می شود.



۱۹۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانکاالی خانگیکاالی خانگی

مشخصات فنی
استفاده از پوشش تبدیلی با ضخامت نانومتری سبب بهبود خواص خوردگی می شود

اطالعات بازار

 برخی خریداران
عموم جامعه

تولیدی و صنعتی پاکشومانام شرکت 

1354سال ت�سی�

 تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان 12، شماره 28ن�انی شرکت 

 www.pakshoma.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.pakshomacenter.com
www.digikala.com
www.zanbil.ir
www.kalagard.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

قم، شهرک صنعتی محمودآباد

محل تولید



۱۹۸

شیرآالت بهداشتی با پوشش نانومتری 
تزئینی )طرح آکووا(

معرفی محصول
به طور کلی شــیرآالت از دو جنس آلیاژ برن� یا ســرب خشک ساخته می شوند و تنها روکش های آن ها 
اســت کــه تفاوت هــای ظاهــری در آن ها ایجاد می کنــد. بعد از جنس فلز مورداســتفاده در شــیرآالت، 
آبکاری دارای اهمیت فراوان است که می تواند در مقاومت شیر تا�یر به سزایی داشته باشد و هرچه 
کیفیت آبکاری بهتر باشد شیرآالت دیرتر فرسوده می شوند. انواع روکش های 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 پوشــش های 
نانوســاختار دارای ســختی و مقاومت در برابر خوردگی باالتر تولید می شــود. شناخته شــده ترین این 

پوشش های تزئینی نانوساختار TiN است.



۱۹۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانکاالی خانگیکاالی خانگی

مشخصات فنی
سختی نمونه اصلی )پوشش دهی شده با TiN( نسبت به نمونه شاهد )بدون پوشش دهی( از 149 

ویکرز به 739 ویکرز 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 100 ساعت به 240 ساعت بهبود یافته است.

اطالعات بازار

درخشان صنعت آناهیتانام شرکت 

1387سال ت�سی�

تهران،  شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار سعدی، خیابان یازدهم، پالک 2039ن�انی شرکت 

 www.derakhshantaps.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.kalagard.com
www.digikala.com
www.hooding.ir

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران،  شهرک صنعتی عباس آباد

محل تولید



۲۰۰

شــیرآالت بهداشتی آویســا با پوشش 
نانومتری تزئینی

معرفی محصول
به طور کلی شــیرآالت از دو جنس آلیاژ برن� یا ســرب خشک ساخته می شوند و تنها روکش های آن ها 
اســت کــه تفاوت هــای ظاهــری در آن ها ایجاد می کنــد. بعد از جنس فلز مورداســتفاده در شــیرآالت، 
آبکاری دارای اهمیت فراوان است که می تواند در مقاومت شیر تا�یر به سزایی داشته باشد و هرچه 
کیفیت آبکاری بهتر باشد شیرآالت دیرتر فرسوده می شوند. انواع روکش های 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 پوشــش های 
نانوســاختار دارای ســختی و مقاومت در برابر خوردگی باالتر تولید می شــود. شناخته شــده ترین این 

پوشش های تزئینی نانوساختار TiN است.



۲۰۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانکاالی خانگیکاالی خانگی

مشخصات فنی
سختی نمونه اصلی )پوشش دهی شده با TiN( نسبت به نمونه شاهد )بدون پوشش دهی( از 149 

ویکرز به 739 ویکرز 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 100 ساعت به 240 ساعت بهبود یافته است.

اطالعات بازار

شیرآالت بهداشتی پاشازاده آویسانام شرکت 

1389سال ت�سی�

تهران، سه راه اقدسیه، روبه روی مخابرات، کوچه پارک اول، واحد 205 ن�انی شرکت 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.yatay.ir
www.digikala.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرستان پاکدشت

محل تولید



۲۰۲

ظرف نگهداری رب
معرفی محصول

رب یکی از چاشــنی های بســیار پرکاربرد است که در ظروفی توســط کارخانجات بسته بندی می شود 
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 می افتد. 
کپک هــا بــه دلیل اینکه با هوای داخل ظرف رب ترکیب می شــوند، رشــد می کنند و از آنجا که عالقه  
زیــادی بــه انتشــار دارنــد، به ســرعت در تمام ظرف پخش می شــوند. یکــی از راهکارهــای حف� رب 
از فســاد اســتفاده از ظــروف ضدباکتــری و قارچ اســت کــه در فرآیند تولیــد آن ها مواد اولیــه به  صورت 
نانــوذرات بــه کار رفتــه اســت. کاربــرد این ظروف بــه گونه ای اســت که عــالوه بر حف� خــواص مواد 

درونشان، مانع از رشد قارچ، کپک و باکتری می شوند. 

مشخصات فنی
در این محصول با استفاده از فناوری نانو خاصیت آنتی باکتریالی و ضدقارچی برای حف� خواص و 
جلوگیری از رشــد کپک و باکتری به دســت آمده است. در واقع با افزایش سطح ویژه به دلیل کاهش 

اندازه ذرات و با توجه به خاصیت فوتوکاتالیستی ذرات نانو این خاصیت به دست می آید.



۲۰۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانکاالی خانگیکاالی خانگی

توسعه خانه و آشپزخانه زندگی نوین سپاهاننام شرکت 

1395سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اســتان خراســان رضــوی، شــهر مشــهد،  بلــوار وکیل آباد، بلــوار هاشــمیه، نبش 

هاشمیه 27، ساختمان فردوسی، طبقه 3، واحد 5

 www.zinovinco.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان، شهرک 
صنعتی مورچه خورت

محل تولید





محصوالت
حوزه نساجی و پوشاک

 نخ نانوکامپوزیتی نایلون
 فرش ماشینی ضدمیکروبی
 فرش دستباف آنتی باکتریال

 فرش آنتی باکتریال حاوی نانوذرات اکسیدروی
 پارچه های ضدامواج و رسانا با قابلیت شیلد و جذب امواج الکترومغناطیس

 شکم بند بارداری ضدامواج
 حوله آنتی باکتریال آالله
 حوله ضدباکتری سلین

 پوشاک آنتی باکتریال
 الیاف پلی پروپیلن ضدباکتری

 چادر آنتی باکتریال بنیتا
 کفش آبگریز با استفاده از فناوری پالسما

 نخ پلی استر آنتی باکتریال
 برند هاینو

 جوراب آنتی باکتریال حاوی نانوذرات



۲۰۶

نخ نانوکامپوزیتی نایلون
معرفی محصول

از آنجــا کــه منســوجات محــل مناســبی برای رشــد باکتری هــا و قارچ ها به شــمار می آینــد، در صورت 
وجــود رطوبــت، حرارت و مواد آالینده در منســوجات، موجبات بیماری، عفونــت و بوی بد را فراهم 
می آورند. در این رابطه در تولید نخ نایلون آنتی باکتریال در فرآیند ذوب ریسی، فرآیند اختالط گرانول 
پلی آمید با درصد مشــخصی از مســتربچ کامپوزیتی حاوی نانونقره و تیتانیوم دی اکسید پلیمر نایلون 

صورت گرفته تا فیالمنت های POY ارائه شوند.

 تیشرت زنانه آنتی باکتریال
 لباس زیر مردانه آنتی باکتریال

 شلوار ورزشی آنتی باکتریال
 تاپ زنانه آنتی باکتریال

 جوراب واریس آنتی باکتریال

 جوراب آنتی باکتریال
 حوله آنتی باکتریال

 دستکش آنتی باکتریال
 روبالشی آنتی باکتریال

 ملحفه آنتی باکتریال



۲۰۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

مشخصات فنی
 خاصیت ضدمیکروب، ضد�ار�، ضدبو و حساسیت پوستی

 �بات در برابر شست�وهای مکرر و رهایش حدا�لی در محیط زیست

مجوزها و تأییدیه ها

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز

محل تولید

تهران زرنخنام شرکت 

1380سال ت�سی�

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

www.zarnakh.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
تماس با نمایندگان فروش

http:// yon.ir/1EoGE

 برخی خریداران
شــرکت های پاآرا، حریربافت، پاما، مهنام، گلفام و 

پتوی پاریزان و...

گواهینامه نانومقیاس



۲۰۸

فرش ماشینی ضدمیکروبی
معرفی محصول

میکروب ها، باکتری ها و میکروارگانیسم ها از دالیل اصلی ایجاد بیماری ها، عفونت ها 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 رفت وآمد 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 محیط زیست



۲۰۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

نساجی فرخ سپهر کاشاننام شرکت 

1369سال ت�سی�

تهران، باالتر از پل سیدخندان، خیابان شهید مجتبایی، پالک 10ن�انی شرکت 

www.farrahicarpet.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان زنجان، شهر زنجان

محل تولید

ت�ییدیه بهداشتی از 
وزارت بهداشت

اطالعات بازار

 کانال های خرید
اینترنتــی  خریــد  شــرکت،  ســایت  طریــق  از 

میسر است.
از طریــق لینک زیــر نمایندگی هــای فروش 

شرکت قابل دسترسی است:
http:// yon.ir/5OeqP

 وضعیت فروش و صادرات
صادرات به کشــورهای چین، کردستان عراق، 
انگلیــس، روســیه، عمــان، بحریــن، امــارات، 

عربستان.



۲۱۰

فرش دستباف آنتی باکتریال
معرفی محصول

فرش های موجود در منازل محیط مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم می کنند. باکتری هایی که در 
فرش ها رشــد می کنند دلیل اصلی بیماری ها، عفونت ها و ایجاد بوی بد هســتند. هرچند استفاده از 
مواد ضدعفونی کننده منجر به کاهش فعالیت این باکتری ها می شــود، اما امکان حذف کامل آن ها 
از محیــط را ندارنــد. فرش هــای آنتی باکتریــال به دلیــل حضور مــواد آنتی باکتریــال در بافت آن �بات 

باالیی در برابر شستشو داشته و از رشد انواع باکتری ها در محیط جلوگیری می کند.

مشخصات فنی
 �بات باالی مواد آنتی باکتریال بر روی فرش دستباف از جنس پلی آمید و نخ ابریشم

 جلوگیری از بوگرفتگی فرش
 ممانعت از رشد باکتری های گرم م�بت و گرم منفی



۲۱۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

فرش یادگار کهن جینام شرکت 

1395سال ت�سی�

اصفهان، خیابان جی، کوچه شهید مصدق زاده، پالک 405ن�انی شرکت 

www.carpetnano.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار
 کانال های خرید

www.carpetnano.com از طریق سایت شرکت 

گواهینامه 
نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان، شهر اصفهان

محل تولید

ت�ییدیه و پروانه 
ساخت از وزارت 
بهداشت و درمان



۲۱۲

فرش آنتی باکتریال حاوی نانوذرات اکسیدروی
معرفی محصول

اخیرًا صنعت فرش ســهم بازار خود را به دلیل رابطه بین نواحی فرش شــده و افزایش بیماری، آســم 
و آلرژی از دســت داده اســت. استفاده از پوشش های کف نرم در مدارس، بیمارستان ها و دیگر مراکز 
بهداشتی به دلیل اینکه از فرش به عنوان محیطی برای حضور میکروارگانیسم ها در محیط داخل 
یــاد می شــود، موردبح� قرار گرفته اســت. هــوای محیط داخل ســاختمان ها ترکیــب پیچیده ای از 
زیســت آئروســل ها و ذرات غیرزیســتی اســت. دو نــوع روش آنتی باکتریــال بــرای ضدعفونــی کــردن 
فرش هــا و روکش هــا وجــود دارد. نوع اول در فرآیند ســاخت اســتفاده می شــود که از فســاد باکتریایی 
ترکیبــات التکــس کــه پیــش از فرآیند ســاخت از آن ها اســتفاده می شــود جلوگیری می کنــد. نوع دوم 
اســتفاده از افزودنــی آنتی باکتریــال در بافت فرش یا پشــت فــرش در حین فرآیند تولید اســت. هدف 
اصلــی از ایــن روش درمــان، حفاظــت در برابــر رشــد میکروارگانیزم هــا هنگامی کــه فــرش در محیــط 

مرطوب قرار می گیرد، است.



۲۱۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

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

است. 
نانوذرات اکســیدروی، گونه های اکســیژن فعال بیشتری در مقایسه با نمونه بالک آن تولید می کنند 

و بنابراین از فعالیت ضدباکتریایی بیشتری برخوردارند.

فرش مشهدنام شرکت 

1356 سال ت�سی�

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان عاطفی، پالک 100، طبقه چهارمن�انی شرکت 

www.mashadcarpet.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان خراســان رضوی، شــهر 
مشهد

محل تولید



۲۱۴

پارچه های ضدامواج و رسانا با قابلیت شیلد 
و جذب امواج الکترومغناطیس

معرفی محصول
امروزه و در عصر پیشــرفت تکنولوژی، کاربرد و اســتفاده از طیف های فرکانســی و امواج رادیویی در 
حال گســترش روزافزون اســت اما مطالعات نشــان داده اند که این امواج می توانند ســبب مشــکالتی 
همچــون ســردرد، بی حالــی، بی حوصلگی و ناتوانی های جســمی و ذهنی کودکان و حتــی انواعی از 
سرطان شود. پارچه های رسانا و ضدامواج می توانند فرکانس های مختلف امواج الکتروم�ناطیسی 
را جــذب یــا بازتــاب کننــد و در نتیجــه کاربردهــای بالقــوه گســترده ای در حوزه هایــی ن�یر پزشــکی، 
الکترونیک، مخابرات و ســایر صنایع دارند. به طور م�ال از این منســوجات می توان برای لباس ها و 
شــکم بندهای بارداری ضدامواج، کاله و لباس های نوزاد ضدامواج و همچنین در صنایع مخابراتی 

برای جلوگیری از تداخل امواج آنتن های مجاور استفاده کرد.

مشخصات فنی
 اندازه ذرات 20-30 نانومتر

IEEE STD 299 قابلیت شیلد 100٪ بر اساس تست استاندارد 



۲۱۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

نانو ماد پارسنام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان آزادی، خیابان زنجان شمالی، بلوار سیادت، پالک 34، طبقه 

اول

www.zistabzar.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 قابلیت ضدباکتری ٪100
 �بات شستشویی باال )15 سیکل شستشویی(

 از دیگر خواص می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 عدم استفاده از مواد سمی

 عدم ایجاد حساسیت
 انعطاف پذیری

 قیمت پایین در مقایسه با محصوالت مشابه

استان تهران، حسن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب 
)ســازمان پژوهش های علمی و 

صنعتی ایران(

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
دیجــی کاال، فروشــگاه های معتبر فروش 
لــوازم پزشــکی، شــرکت نانومــاد پــارس، 

شرکت تن سان طب هگمتانه

 برخی خریداران
شــرکت تن ســان طب هگمتانه، شــرکت های 
تولید قطعات الکترونیکی، شرکت های تولید 

لوازم پزشکی



۲۱۶

شکم بند بارداری ضدامواج
معرفی محصول

فناوری هــای نویــن توانســته اند بســیاری از مشــکالت زندگی انســان امــروز را حل کنند. بــا این حال 
برخی از جنبه های فناوری، ت��یرات منفی هم به همراه خود آورده اند. امواج الکتروم�ناطیس با دو 
منش� طبیعی و انسانی، نقش مهمی در زندگی امروزی ما بازی می کنند. از این امواج برای ارتباطات 
رادیویــی، تلویزیونــی، شــبکه های مخابراتــی و ارتباطــات بی ســیم اســتفاده می شــود. مطالعــات 
متعددی درمورد رابطه این امواج با مشــکالت جدی ســالمت انســان از جمله سرطان، سقط جنین، 
خســتگی های 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

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

 �بات شستشوی باال



۲۱۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

تن سان طب هگمتانهنام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اســتان همدان، شــهر اســدآباد، میدان مطهری، کوچه شــهید مهرداد صوفی، 

بلوار چمران، پالک 20، طبقه همکف

www.tancomedical.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه 
نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان همدان، شهر اسدآباد

محل تولید

ت�ییدیه و پروانه 
ساخت از وزارت 
بهداشت و درمان

اطالعات بازار

 کانال های خرید

https://www.digikala.com



۲۱۸

حوله ضدباکتری آالله
معرفی محصول

با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماری ها، شمار میکروارگانیسم های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها 
افزایش یافته و عفونت ها از طریق این میکروارگانیســم ها نیز اتفاق می افتند. حوله  عوامل آلرژی زا، 
جرم هــا و باکتری هــا را درون بافــت پارچه به دام می اندازد. با اضافه شــدن نقــره، یون های نقره به 

آلودگی درون حوله حمله کرده و از رشد باکتری ها جلوگیری می کنند.

مشخصات فنی
این محصول حوله بافته شده با نخ پلی آمید حاوی نانوذرات نقره است. تقریبا 23 تا 25 درصد این 
حوله با نخ آنتی باکتریال بافته شده است. این محصول تا حدی از رشد باکتری ها جلوگیری می کند.



۲۱۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

بانیان آذر نوین ایده آلنام شرکت 

1393سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، خیابــان ولیعصــر، تقاطع طالقانــی، پالک 1545، ســاختمان گلســتان، 

طبقه 9، واحد 18

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها



۲۲۰

حوله ضدباکتری سلین
معرفی محصول

حوله به دلیل مرطوب بودن و تماس های مکرر با ســطح دســت می تواند مکان مناســبی برای رشــد 
باکتری ها باشــد. اســتفاده از حوله آنتی باکتریال را می توان راه حل مناســبی برای جلوگیری از ا�رات 
مضــر باکتری هــا قلمــداد کــرد. حوله هــای آنتی باکتریــال، آلرژن ها، جرم هــا و باکتری هایــی که درون 
بافت پارچه به دام افتاده  اند را از بین می برند. در این حوله، با اضافه شــدن نانوذرات اکســیدروی، 

یون های روی به آلودگی درون حوله حمله کرده و از رشد باکتری ها جلوگیری می کنند.

مشخصات فنی
بــا کاهــش انــدازه ذرات به مقیاس نانو، رهایش یون های روی افزایــش یافته که این امر به افزایش 

فعالیت آنتی باکتریال آن ها می انجامد.



۲۲۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

اطالعات بازار

شرکت حوله یاس سپید مشهدنام شرکت 

1395سال ت�سی�

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

 celintowel@gmail.comایمیل

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
دفتر فروش: مشهد، پن� راه سناباد، کوچه علوی، شماره 16 و 18 

05138446682

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان خراســان رضــوی، شــهر 
مشهد

محل تولید



۲۲۲

پوشاک آنتی باکتریال
معرفی محصول

رشــد میکروارگانیســم ها بر روی سطح منســوجات باع� ا�رات نامطلوبی نه تنها در خود پارچه بلکه 
در شــخص اســتفاده کننده از آن منســوج می شــود. لباس های زیر به دلیل ارتباط مســتقیم با پوست 
بــدن یکــی از عوامــل مهــم در ایجاد بیماری های پوســتی از قبیل حساســیت، قارچ، ســوزش بدن و 
التهابــات پوســتی هســتند. بنابرایــن، به دلیــل افزایش آگاهــی از ا�ــرات عوامل بیماری زا بر ســالمت 
عمــوم در طــول ســال های اخیــر، تحقیقات و پیشــرفت های زیــادی به من�ور به حداقل رســاندن و 
یــا حتــی از بین بردن رشــد باکتری ها بر روی لباس های زیر صورت گرفته اســت. نانوذرات به عنوان 
راه حلی برای این موضوع به شمار می روند. محصوالت شرکت کیان تن پوش شامل موارد زیر است:

 زیرپوش مردانه آنتی باکتریال
 شورت مردانه آنتی باکتریال

مشخصات فنی
نانوذرات فلزی به دلیل مســاحت ســطحی زیادشــان می توانند ســریع تر نســبت به ذرات بزرگ تر در 
محیــط، مقــدار زیــادی از یون های فلزی را آزادکــرده و در نتیجه خاصیت ضد باکتریایی بیشــتری را 

نشان دهند.



۲۲۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

اطالعات بازار

کیان تن پوشنام شرکت 

1365سال ت�سی�

شهر  مشهد، روستای گرجی، گرجی 8، پالک 80ن�انی شرکت 

www.kiantp.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.kiantp.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان خراســان رضوی، شــهر 
مشهد

محل تولید



۲۲۴

الیاف پلی پروپیلن ضدباکتری
معرفی محصول

پلی پروپیلن در صنعت نســاجی برای تولید الیاف مصنوعی و منسوجات بی بافت استفاده می شود. 
مشــکل عمــده الیــاف مصنوعــی رشــد باکتری هــا و قارچ هــا در آن هــا اســت. اســتفاده از نانــوذرات 
اکسیدروی برای مقابله با باکتری ها کاربرد قابل توجهی دارد. ت�بیت نانوذرات اکسیدروی در سطح 
الیاف پلی پروپیلن خاصیت آنتی باکتریال در آن ها ایجاد می کند. به دلیل حضور این ذرات در شبکه 
پلیمــری نــخ احتمــال خــروج نانوذرات کاهــش یافته و پایــداری خاصیــت آنتی باکتریــال محصوالت 

تولیدی افزایش قابل مالح�ه می یابد.

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 می کند.



۲۲۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

نانونخ و گرانول سیرجاننام شرکت 

1385سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان بهشــتی )عباس آباد(، خیابان پاکســتان، کوچه هشــتم، پالک 

24، طبقه اول، واحد 1

www.sirjannano.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان کرمان، منطقه ویژه 
اقتصادی سیرجان

محل تولید



۲۲۶

چادر آنتی باکتریال بنیتا
معرفی محصول

چادر یکی از پوشــش های مرســوم در کشــور ما ایران و دیگر جوامع اســالمی اســت. این نوع پوشــش 
نیز مانند دیگر البســه می تواند محلی برای رشــد میکروارگانیســم ها و باکتری ها باشــد. برای همین 
من�ور اســتفاده از مواد آنتی باکتریال در بافت یا مراحل تکمیلی دوخت انواع البســه مخصوصا چادر 
کمــک بســیاری بــه جلوگیــری از انتشــار میکروارگانیزم هــا و باکتری ها خواهــد کرد. یک گــروه از مواد 
آنتی باکتریــال 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 قارچ ها دارند. موسســه فرهنگی پژوهشــی حجاب و عفاف تولیدکننده انواع چادر 
و قواره هــای چــادری در محصوالت خود از این نانوذرات آنتی باکتریال اســتفاده کرده و انواع چادر با 

خاصیت آنتی باکتریال را به بازار عرضه کرده است.
 چادر آنتی باکتریال بنیتا

 قواره پارچه چادر آنتی باکتریال بنیتا



۲۲۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

مشخصات فنی
محصول تولیدشــده مطابق اســتاندارد ملی ایران به شــماره 7664، 10 بار شســته شد. نتای� نشان 
می دهــد کــه این محصــول فعالیــت آنتی باکتریال قــوی را مطابق با اســتاندارد ملی ایران به شــماره 

11070 )نساجی- تعیین فعالیت ضدباکتریایی در کاالهای نساجی( از خود نشان می دهد.

اطالعات بازار

موسسه فرهنگی پژوهشی حجاب و عفافنام شرکت 

1386سال ت�سی�

تهران، چهارراه پاسداران، پالک 492، طبقه چهارم، واحد 17ن�انی شرکت 

 www.hejaboefaf.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

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

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۲۲۸

کفش آبگریز با استفاده از فناوری پالسما
معرفی محصول

ورود آب بــه کفــش می توانــد باعــ� حــس بــد خیــس شــدن پا و جــوراب، پوســیدگی کفــش، کاهش 
اســتحکام )به عنوان م�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 پوشــش های 

آب گریز به طور قابل توجهی در تولید کفش به کار می روند. 

مشخصات فنی
پوشــش پالســما )ایجادشــده توســط پالســمای ســرد( قادر به بازســازی توپوگرافی سطح بســیاری از 
الیاف و پارچه ها )زبری نانومقیاس( است. این بازسازی ها با ت�ییر کیفیت سطح و ایجاد گروه های 

عاملی که منجر به افزایش خاصیت آب گریزی می شوند، صورت می گیرد.



۲۲۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

اطالعات بازار

سپنتا نوین ویرانام شرکت 

1389سال ت�سی�

تهران،  حسن آباد، بلوار امام خمینی، شهرک بهشت، کمیل 3، پالک 4ن�انی شرکت 

www.kafshsepanta.com ن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@kafshsepanta.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

رضــوی،  خراســان  اســتان 
شهر مشهد

محل تولید



۲۳۰

نخ پلی استر آنتی باکتریال
معرفی محصول

مواد پلیمری می توانند به ســادگی توســط باکتری ها یا قارچ ها آلوده شــوند که این موضوع به انتقال 
بیماری هــا و عفونت هــای شــدید منجــر می شــود. جلوگیــری از آلــوده شــدن ســطح پلیمرهــا توســط 
میکروب ها می تواند به وســیله اســتفاده از یک عامل ضدباکتریایی فعال مانند نانوذرات نقره درون 
ســاختار آن هــا صورت گیرد. پلی اســتر جزو دســته ای از پلیمرها اســت کــه حاوی گروه عاملی اســتر در 
زنجیــره خــود هســتند. الیــاف پلی اســتر دارای ســختی زیاد، جــذب پاییــن آب و آب رفتگــی حداقل 
در مقایســه بــا دیگــر الیاف صنعتی اســت. این مــاده به طور گســترده در صنعت لباس بــه کار می رود. 
یون های نقره و ترکیبات آن برای طیف وســیعی از باکتری ها بســیار کشــنده هســتند. آن ها ســمیت 

خیلی کمی را برای سلول های بدن انسان نشان می دهند.

مشخصات فنی
اســتفاده از نانوذرات نقره در فرآیند تولید نخ موجب در دام افتادن این نانوذرات در بدنه نخ شــده و 

خاصیت آنتی باکتریال باماندگاری مناسبی را ایجاد می کند.



۲۳۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

اطالعات بازار

نفیس نخنام شرکت 

1382سال ت�سی�

تهران، خیابان آفریقا، خیابان فرزان غربی، پالك 47، طبقه دوم، واحد 3ن�انی شرکت 

�www.naن�انی سایت اینترنتی snakh.com

اطالعات شرکت تولیدکننده

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

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان قزوین، شهرك صنعتی لیا

محل تولید

تاییدیه
 بهداشتی



۲۳۲

هاینــو
معرفی برند

معرفی حوزه محصوالت

شــرکت هاینو با هدف ایجاد و تروی� یک برند مشــترک در حوزه منســوجات پیشــرفته ت�ســیس شــد. 
فرهنگ ســازی و آگاه ســازی مصرف کنندگان از ویژگی های منسوجات پیشرفته و تروی� خرید کاالهای 
تولید داخل باکیفیت و غیر تقلبی از مهم ترین اهداف این شرکت است. ورود برند مشترک به بازارهای 

صادراتی و فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد برندشاپ از اهداف اقتصادی این شرکت است.
چشــم انداز این شــرکت تبدیل شــدن به بزرگ ترین برند و شــبکه فروش درزمینه منسوجات پیشرفته 

است.

 پوشاک خانگی
 منسوجات خانگی
 لباس زیر و جوراب

 پوشاک مادر و نوزاد
 محصوالت تخصصی



۲۳۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

فناوری های موجود

 ضدلک و آب
 ضدباکتری

 ضدامواج
 خودتمیزشونده

 معطر
 کندسوز

 ضدچروک
 سوپر جاذب

مجوزها و تأییدیه ها

هاینونام شرکت 

1395سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان ســتارخان، خیابان شــهید حبیب ا�، نبش سروش یکم، پالک 

195

www.highno.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس
برای محصوالت نانویی



۲۳۴

شرکت تولیدکنندهمحصولکاربرد

پوشاک

پاآرازیرپوش

پاآرا - حریربافت -پاماجوراب

مهناملباس زیر

حریربافتدستکش

نقشینه بافت تبریزجوراب شلواری

کارگاه سیدرضاتی شرت

مهنامتی شرت ورزشی

مهنامشلوار زنانه

مهنامشلوار ورزشی

مهنامتاپ زنانه

منسوجات خانگی

کارگاه سیدرضا - گلفامروبالشی

گلفامملحفه

پتوی پاریزانپتوی

محصــوالت نهایــی زیــر به عنوان نمونــه با دارا بودن گواهــی نانومقیاس از محصول میانی شــرکت زرنــخ تولید و روانه 
بازار شده اند.



محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننساجی و پوشاکنساجی و پوشاک

۲۳۵

جوراب آنتی باکتریال حاوی نانوذرات
معرفی محصول

با رشد جمعیت جهان و گسترش بیماری ها، شمار میکروارگانیسم های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها 
افزایــش می یابــد و عفونت هــا از طریــق ایــن میکروارگانیســم ها نیــز اتفــاق می افتنــد. بــا افزایــش در 
گونه هــای مقــاوم میکروارگانیســم ها نیــاز بــه منســوجات ضدمیکروبــی بیشــتر احســاس می شــود. 
یون های نقره و ترکیبات آن برای طیف وســیعی از باکتری ها بســیار کشــنده هســتند. آن ها ســمیت 
خیلــی کمــی در برابر ســلول های بدن انســان نشــان می دهنــد، چنان که اســتفاده از نقره در اشــکال 
مختلف روشــی رای� برای محاف�ت در مقابل باکتری ها اســت. قابل ذکر اســت که ا�ر ضدباکتریایی 
نانوکامپوزیت پلیمر- نقره محفوظ باقی می ماند و بازدهی آنتی باکتریال خوب آن در برابر گونه های 

مختلف باکتری ها مشاهده شده است. 



۲۳۶

مشخصات فنی
ا�ر ضدباکتریایی نقره به طور چشــمگیری در ابعاد نانومتری افزایش می یابد، به طوری که آن ها قادر 
به از بین بردن بیش از 650 نوع باکتری هستند. این نانوذرات فعالیت های ضدقارچی شدیدی نیز 
در مقابــل بعضــی از عفونت های قارچی از خود نشــان می دهند. نانوذرات نقره با ترکیبات ســولفور و 
فســفر پروت�ین های غشــاء واکنش داده و بر روی مورفولوژی و ســاختار ســلولی باکتری ا�ر گذاشــته و 
موجب مرگ آن می شــود. با کاهش اندازه ذره، ر هایش یون های نقره افزایش یافته که این موجب 

افزایش فعالیت های ضدباکتریایی آن ها می شود.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تاییدیه بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جوراب بافی پاپوشنام شرکت 

1394سال ت�سی�

خیابان پانزده خرداد، خیابان پامنار، کوچه حاجی ها، بن بست چهارم، پالک 1ن�انی شرکت 
smohammad1388@gmail.comایمیل

جوراب و دستکش حاوی نانوذرات اکسیدروی و نقره

کارگاه تولیدی حسین عیسی زادهنام شرکت 

1394سال ت�سی�

تهران، خیابان خیام شمالی، کوچه پرویز ستاری، پالک 3 و 4ن�انی شرکت 

pama.socks@gmail.comایمیل

جوراب آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره



۲۳۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

پوشاک مهیارنام شرکت 

1366سال ت�سی�

زنجان، میدان انقالب، خیابان شفاعت، پالک 69ن�انی شرکت 
www.mahyarco.comن�انی سایت اینترنتی 

جوراب ضدمیکروبی

کاسپین جورابنام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
زنجــان، بلوار اســتقالل، خیابان بیاتی، پشــت بانک 

رفاه، پالک 155
www.caspersocks.irن�انی سایت اینترنتی 

جوراب و حوله آنتی باکتریال 

پیشتاز منفرد نساجینام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
میدان محمدیه، خیابان مولوی شــرقی، کوچه چراغ 

برق، کوچه سرهنگ، پالک 3، واحد 1
www.moorcheh-socks.comن�انی سایت اینترنتی 

جوراب بافته شده با الیاف حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال

میچکا آریا پوشنام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، میــدان محمدیــه، خیابــان مولــوی شــرقی، 
کوچه ســعادت، کوچه مع�م، بن بســت حسنخانی، 

پالک 83
 www.michkaco.comن�انی سایت اینترنتی 

جوراب آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره



۲۳۸



محصوالت
حوزه خودرو و حمل و نقل

 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)

DZ نانو کوالنت 
 روغن موتور حاوی نانوذرات سرامیکی

 روغن موتور حاوی نانوذرات
 کاتالیست اگزوز خودرو کاهنده آلودگی هوا

 گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات کربنات کلســیم مورداســتفاده برای ساخت سینی فن 
خودروها

 سینی فن خودرو
 آینه های اپتیکی بر پایه نانوپوشش ها



۲۴۰

سره الکترود نقطه جوش
معرفی محصول

آرتــرود نانــو کامپوزیتــی متشــکل از آلیــاژ مــس و ذرات نانواکســید آلومینیــوم کوچک تــر از 15 نانومتــر 
اســت کــه بــه طــور یکنواخت در ماتریــس مس پراکنده شــده اســت. اکســید آلومینیوم توســط فرآیند 
اکسیداســیون داخلــی تولید می شــود. طی این فرآیند اکســیژن بــا آلومینیوم در داخل شــبکه مس در 
حالــت جامــد، واکنــش می دهد. این روش در مقایســه بــا تکنیک های 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 می شوند 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 ماشین کاری ساخته شده است. دقت و �بات ابعادی محصوالت 

با استفاده از قالب کاربید دقیق تضمین شده است.

کاربرد: 
 مونتاژ بدنه خودرو )رباتیک و دستی( 

 لوازم خانگی
 صنایع هوا فضا )جوشکاری(



۲۴۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

آرتاش کامپوزیتنام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، امیرآبــاد شــمالی، نبــش کوچــه صادقی، ســاختمان امیــر )ش 1917(، 

طبقه 9، شماره 902

www.artashcomposite.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.artashcomposite.com

مشخصات فنی

�گالی
ســانتی متر  بــر  گــرم   8٫81
مکعــب در دمــای 20 درجــه 

سانتی گرا د

1083 درجه سانتی گراددمای ذوب

IACS ٪80هدایت الکتریکی

هدایت حرارتی
320 وات بــر متــر کلویــن در 

دمای 20 درجه سانتی گراد

مقاومت الکتریکی
2٫15 میکرواهم- سانتی متر 

در دمای 20 درجه

125 گیگاپاسگالمدول االستیسیته

160 برینلسختی

510 مگا پاسکالاستحکام ک��ی

 برخی خریداران
شرکت ایران خودرو، شرکت سای�ا

اســتان البــرز ، شــهرک صنعتــی 
بهارستان

محل تولید



۲۴۲

نازل جوشکاری زیر پودری
معرفی محصول

توزیــع یکنواخــت نانــوذرات Al2O3، نانــو 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 می دهد. برای م�ال 
نــازل جوش تماســی در جوش کاری زیر پــودری قوس نیازمند هدایت حرارتی باال، مقاومت سایشــی 
و پایــداری ســاختاری در دمــای بــاال اســت. نانوکامپوزیت آرتــرود تمامی این نیازمندی ها را پوشــش 
می دهــد و می توانــد یــک جایگزیــن عالی برای آلیاژهایــی از قبیل برلیم- مس یا کــرم – زیرکونیوم–  
مــس باشــد. این محصول در مقایســه با آلیاژهــای Cu-Cr-Zr طول 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 می دهد.

کاربرد: صنایع لوله سازی و جوشکاری های حجم باال



۲۴۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان البرز ، شهرک بهارستان

محل تولید

آرتاش کامپوزیتنام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، امیرآبــاد شــمالی، نبــش کوچــه صادقی، ســاختمان امیــر )ش 1917(، 

طبقه 9، شماره 902

www.artashcomposite.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.artashcomposite.com

�گالی
ســانتی متر  بــر  گــرم   8٫81
مکعب در دمای 20 درجه 

سانتی گرا د

1083 درجه سانتی گراددمای ذوب

IACS ٪80هدایت الکتریکی

هدایت حرارتی
320 وات بــر متــر کلوین در 
دمای 20 درجه سانتی گراد

مقاومت الکتریکی
2٫15 میکرواهم - سانتی متر 

در دمای 20 درجه

125 گیگاپاسگالمدول االستیسیته

160 برینلسختی

510 مگا پاسکالاستحکام ک��ی

 برخی خریداران
شرکت ایران خودرو، شرکت سای�ا

گواهی انطباق
ISO 9001:2008

Certi�cate of Compliance 
according to EN ISO 5182 and 
EN ISO 5821



۲۴۴

میلگرد مس-آلومینا
معرفی محصول

این محصول نانو کامپوزیتی متشکل از آلیاژ مس و ذرات نانواکسید آلومینیوم زیر 15 نانومتر است که 
به طور یکنواخت در ماتریس مس پراکنده شــده اســت. اکســید آلومینیوم توسط فرآیند اکسیداسیون 
داخلی تولید می شود. اکسید آلومینیوم بسیار سخت و از ن�ر حرارتی پایدار است. این ذرات در حالی 

باع� استحکام مس می شوند که در کاهش هدایت حرارتی و الکتریکی مس، کمترین تا�یر را دارد.

کاربرد:
 ساخت الکترودهای جوش مقاومتی

 نازل جوشکاری زیر پودری
CO2 نازل جوشکاری 



۲۴۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی

استان البرز ، شهرک بهارستان

محل تولید

آرتاش کامپوزیتنام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، امیرآبــاد شــمالی، نبــش کوچــه صادقی، ســاختمان امیــر )ش 1917(، 

طبقه 9، شماره 902

www.artashcomposite.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.artashcomposite.com

�گالی
8٫81 گرم بر سانتی متر مکعب 
در دمای 20 درجه سانتی گرا د

1083 درجه سانتی گراددمای ذوب

IACS ٪80هدایت الکتریکی

هدایت حرارتی
در  کلویــن  وات بر متــر   320

دمای 20 درجه سانتی گراد

مقاومت الکتریکی
2٫15 میکرواهم - سانتی متر 

در دمای 20 درجه

125 گیگاپاسگالمدول االستیسیته

160 برینلسختی

510 مگا پاسکالاستحکام ک��ی

 برخی خریداران
شرکت ایران خودرو، شرکت سای�ا

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

گواهی انطباق
ISO 9001:2008

Certi�cate of Compliance 
according to EN ISO 5182 and EN 
ISO 5821



۲۴۶

فیلتر هوای خودرو سنگین
معرفی محصول

جدید ترین تحول درصنعت فیلتر ورود فناوری نانو به این عرصه است. با این تکنیک سطح الیاف 
بــزرگ ســلولزی و یــا مصنوعــی )معموال با قطــر 10 تــا 30 میکرومتر( با الیــه ای از الیاف بســیار ریز نانو 
)معموال با قطر 50 تا 400 نانومتر( پوشانده می شود. در این طرح کاغذ قبل از شروع عملیات چین کن 
در تولیــد فیلتــر، به وســیله جریان الکتریکی بــا الیه ای از الیاف پلیمری با قطر بیــن 50 تا 300 نانومتر 
الیه نشــانی می شــود. رشــته های پلیمری با قطر نانومتریک تحت ت��یر اختالف پتانســیل بسیار زیاد 

تشکیل می شوند. یکی از کاربردهای اصلی این فناوری در فیلتر هوای خودروهای سنگین است.

مشخصات فنی
 ارتقای راندمان فیلتراسیون از طریق کاهش اندازه سوراخ ها

 افزایش عمر فیلتر با بهره گیری از فیلتراسیون سطحی



۲۴۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت 

1372سال ت�سی�

تهران، خیابان فاطمی، نبش کوچه ششم، ساختمان تهران 64، پالک156ن�انی شرکت 

www.behranfilter.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
سایت شرکت و نمایندگی ها در سراسر 

کشور

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان خراسان رضوی، شهرک 
صنعتی مشهد

محل تولید



۲۴۸

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 به کار می رود. جدید ترین تحول در صنعت فیلتر ورود نانوتکنولوژی 
بــه ایــن عرصــه اســت. با ایــن تکنیک ســطح الیاف ســلولزی و یــا مصنوعی با الیــه ای از الیــاف نانو 

پوشانده می شود.

مشخصات فنی
در این فیلتر، کاغذ فیلتر مصرفی قبل از شــروع عملیات چین کن، با اســتفاده از دســتگاه الکتروریســی 
و به وســیله دســتگاه الکتروریســی بــا الیــه ای از الیــاف پلیمــری )از جنس پلی آمیــد( با قطر کمتــر از 100 
نانومترنانومتــر پوشــش داده می شــود، ایــن عمل موجــب افزایش راندمــان جذب گردوغبار می شــود. 

پوشش دهی فیلتر کاغذ معمولی با الیاف الکتروریسی باع� ایجاد افت فشار عبوری از فیلتر می شود.



۲۴۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت 

1371سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران،  خیابــان فاطمــی، نبــش کوچــه ششــم، ســاختمان تهــران 64، پــالک 

  156

�www.behranن�انی سایت اینترنتی lter.com 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

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

ISO/TC 29001

استان خراسان رضوی، شهر مشهد

محل تولید



۲۵۰

فیلتر هوای خودرو )نانو پردو(
معرفی محصول

فیلتر هوا وســیله ای متشــکل از الیاف اســت که ذرات جامد مانند گردوغبار، آلودگی و باکتری را از هوا 
پــاک می کنــد. پلــی اکریلونیتریل )PAN( یا کرســلن 61، یک رزین مصنوعی نیمه کریســتالی با فرمول 
خطی n(C3H3N) اســت. این ماده یک پلیمر پرکاربرد برای تولید محصوالت متنوع شــامل غشــاهای 
فیلتراسیون، الیاف توخالی برای اسمز معکوس، منسوجات و الیاف PAN اکسید 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 می رود. نانوالیاف به دلیل مســاحت ســطحی باال، نســبت طول به عــرض زیاد و 
چگالی پایین موجب حذف مقادیر زیادی از ذرات در حین فرآیند فیلتراسیون می شوند و این عملکرد 
بــه افزایــش بازدهی فرآیند فیلتراســیون می انجامد. مکانیــزم این عمل به این صورت اســت که الیه 
نازکی از شبکه نانوالیاف سدی در مقابل ذرات تشکیل می دهند درحالی که هوا از طریق حجم بزرگی 
از ســوراخ های کوچک عبور داده می شــود. در واقع مساحت ســطح باالی نانوالیاف ذرات کوچک تر را 

درحالی که هوا از میان حفرات و محیط فیلتر عبور می کند، به دام می اندازد.



۲۵۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی
ایــن محصــول یــک فیلتر هــوای خودرو شــامل نانوالیــاف PAN با ضخامــت بین 80 تــا 130 نانومتر 
است. ضخامت 70 درصد از این الیاف کمتر از 100 نانومتر است. این محصول به ترتیب 12٫5 و 10 
درصــد افزایــش در ظرفیت جذب و بازدهی فیلتراســیون از خود نشــان می دهد. اختالف فشــار در دو 

طرف این فیلتر با اضافه شدن نانوالیاف افزایش یافته است.

نانوساختار مهرآسانام شرکت 

1392سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اصفهــان،  خیابــان عالمه امینی، خیابــان خلیل آباد، کوی صدوقی، بن بســت 

قائم، پالک 10، واحد 3

�www.nanoن�انی سایت اینترنتی lter.ir 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
https://www.digikala.com/Product/
DKP-184493

 وضعیت فروش
بــرای اک�ر خودروهــای داخلی تولیــد و به بازار 

عرضه شده است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان، شهرک صنعتی 
فناوری اصفهان

محل تولید



۲۵۲

DZ نانو کوالنت
معرفی محصول

امــروزه بــا توجــه به نیاز به کاهش ابعاد سیســتم های انتقال حرارت در وســایل نقلیــه از یک طرف و 
همچنیــن نیــاز به افزایش نــرخ انتقال حرارت از طرف دیگر، سیســتم های انتقال حرارت با راندمان 
بــاال مــورد توجه ویژه ای قرار دارند. ضریب هدایت حرارتی پایین ســیاالت رایــ� انتقال حرارت مانند 
آب در مقایسه با فلزات، مانع اصلی در کوچک سازی مبدل های حرارتی است. برای رسیدن به این 
هــدف، دو رویکــرد افزایش ســطح مو�ر مبدل هــا و همچنین افزایــش ضریب هدایت حرارتی ســیال 
درن�ر گرفته شده اند. نانوسیال ها از پراکنده شدن ذرات نانویی در یک سیال پایه به وجود می آیند. 
به واســطه ایــن ذرات، ضریــب انتقال حرارت ســیال پایه به میــزان قابل توجهی افزایــش یافته و در 
مصــرف انــرژی صرفه جویی به عمل خواهد آمد. تحقیقات نشــان می دهد که میزان افزایش انتقال 
نانوســیال ها، بــه پارامترهــای متفاوتی از قبیــل درصد افزودن نانــوذرات، جنس آن هــا، ابعاد ذرات 

نانویی و... بستگی دارد.

مشخصات فنی
قابل کاربرد در:

 گرمایش و مبدل های خنک کننده



۲۵۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تامین نانوساختار آویژه نام شرکت 

1389سال ت�سی�

تهران، ستارخان، خیابان حبیب اله، نبش سروش یکم، پالک 195ن�انی شرکت 

www.nanosavco.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 ژنراتور دیزل
 نیروگاه ژنراتور

 ماشین آالت کشاورزی
 سیستم های سرمایش و چیلرها

 موتورهای دیزل )کامیون و اتوبوس(
 انواع اتومبیل

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال اهای خرید
www.nanosavco.ir

 برخی خریداران
ترابــری،  راه  شــرکت های  کهنــوج،  نیــروگاه  کنــگان،  نیــروگاه 
سکوی نفت الوان، شرکت رجا جهت قطارها، نیروگاه طرشت، 

پاالیشگاه مجتمع گازی پارس جنوبی



۲۵۴

روغن موتور حاوی نانوذرات سرامیکی
معرفی محصول

روانکارهــا بــا توجــه بــه قابلیت هایی 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 می شــوند. در حــال حاضر، بیشــترین اســتفاده از روانکارها مربوط به موتورهــای گازوئیلی، 
دیزلی و گاز طبیعی اســت. در ســالیان اخیر در ســاخت روغن موتورها از افزودنی های حاوی ســولفور 
و فســفر اســتفاده می شــد که مشــکالت زیســت محیطی نیز به همراه داشــتند. با توجه به اســتفاده از 
فناوری نانو در صنایع در سال های اخیر، گروهی از انواع افزودنی های نانومتری برای روانکارها پا به 
عرصــه ظهور گذاشــته اند. نانومواد به عنوان افزودنی مکمل روغــن، می توانند موجب کاهش میزان 
گشتاور، ضریب اصطکاک موتور و سایش شوند. از مهم ترین ت��یرات مصرف این نوع افزودنی ها به 
عنوان مکمل روغن موتور خودرو می توان به مواردی چون کاهش مصرف ســوخت، بهبود عملکرد 
و افزایش عمر موتور خودرو اشاره کرد. مواد نانوساختار همچنین می توانند با ورود به حفرات سطح 

سبب ترمیم و یا پرشدن آن ها شوند. 



۲۵۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی
 حضور ذرات با اندازه زیر 100 نانومتر و مورفولوژی مکعبی شکل

 کاهش نرخ سایش
 کاهش ضریب اصطکاک

نانو روانکار ایرانیاننام شرکت 

1389سال ت�سی�

تهران، خیابان الهیه، خیابان مریم شرقی، پالک 47، طبقه چهارم، واحد 11ن�انی شرکت 

www.nanoyuz.comن�انی سایت اینترنتی 

دسته بندی نام محصول
محصول

اندازه جز 
نانومتری

جن� جز 
کارایینانومتری

روغن موتور حاوی 
زیر 100 نانوسیالنانو ذرات

کاهش نرخ اکسید فلزینانومتر
سایش

کاهش ضریب 
اصطکاک

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.nanoyuz.com

استان مرکزی، شهرک صنعتی 
مامونیه

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها



۲۵۶

روغن موتور حاوی نانوذرات
معرفی محصول

مســتهلک شــدن موتــور خودروهــا در ا�ــر افزایــش دما و اصطکاک از مشــکالت اساســی حــوزه خودرو 
به شمار می آید. بهبود کیفیت روغن موتورها در این راستا همواره دغدغه متخصصان است. 

روغن موتورهــای حــاوی افزودنی هــای نانومتری جــز فناوری های جدید بــرای محاف�ت و افزایش 
طــول عمــر روغــن و موتور خــودرو اســت. نانوالماس های سوسپانســیون شــده در روغن موتور به طور 
کامل در روغن پراکنده شــده و منافذ ســطوح فلزی را پر می کنند. این امر باع� می شــود که یک الیه 

روغنی ضخیم تر روی سطوح ایجادشده و به روغن کاری بهتر قطعات می انجامد. 

مشخصات فنی
الماس هــای نانــو انــدازه به عنوان بلبرینگ عمل می کنند. آن ها منافذ ســطوح فلــزی را پر کرده و به 
تشــکیل یک الیــه روغن بر روی ســطوح داخلی موتــور کمک کرده و رطوبت و نقص های ایجادشــده 
که باع� فرســایش می شــوند را می پوشــانند. بلبرینگ های نانوالماس اصطکاک ل�زشــی که معمواًل 
بین سطوح فلزی اتفاق می افتد را به اصطکاک غلتشی تبدیل می کنند که این امر به کاهش حرارت 

ایجادشده و کاهش میزان فرسایش موتور می انجامد.



۲۵۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

اطالعات بازار

پردیس شیمی باخترنام شرکت 

1380سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اســتان تهــران، شــهر تهران،  خیابــان جیحــون، تقاطع مالک اشــتر، کوی خرم 

بخت، پالک 10، واحد 2

www.psb-oil.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
دفتــر فــروش: تهــران، خیابــان جیحــون، تقاطــع مالک اشــتر، کوی خــرم بخــت، پــالک 10، واحد 2 

02166886680

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۲۵۸

کاتالیست اگزوز خودرو کاهنده آلودگی هوا
معرفی محصول

اســتفاده روزافــزون خودروهــا در سراســر دنیــا بــا افزایش جمعیــت رابطــه مســتقیم دارد؛ بنابراین در 
مناطــق بــا تراکــم جمعیــت بیشــتر فعالیت هــای خودرویــی بیشــتری صــورت می گیــرد. این مســ�له 
پیامدهایی بر ســالمتی ســاکنان و افرادی که در این مناطق آلوده کار می کنند خواهد داشــت. فلزات 
گــروه پالتیــن به نــدرت بــر روی پوســته فوقانــی زمیــن یافــت می شــوند. کاربرد اصلــی این فلــزات در 
مبدل های کاتالیســتی خودروها اســت. مبدل کاتالیســتی وسیله ای اســت که با کاتالیز کردن واکنش 
اکســایش-کاهش، گازها و آالینده های ســمی موجود در گاز اگزوز را به آالینده های کمتر ســمی تبدیل 

می کند.

مشخصات فنی
هرچه اندازه نانوذرات کوچک تر می شود، فعالیت کاتالیستی افزایش می یابد. نسبت سطح به حجم 
بــاال و اتم هــای ســطحی فعال نانــوذرات پاالدیوم و رودیوم در مقایســه با نمونه بالــک آن ها موجب 
شــده که این مواد همانند ســایر روش های دوستدار محیط زیست به عنوان جایگزینی مناسب برای 

تسهیل شرایط واکنش نسبت به واکنش های رای� معرفی شوند.



۲۵۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

اطالعات بازار

پرتو فرازان آویژه کیمیانام شرکت 

1393سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
استان البرز، شهر کر�، مهرویال، خیابان درختی، ساختمان باران، پالک 312، 

واحد 7

www.parto-farazan.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@parto-farazan.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان البرز، شهر کر�

محل تولید

ISO/Tcs16949



۲۶۰

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات کربنات 
کلسیم مورداستفاده برای ساخت سینی فن 

خودروها
معرفی محصول

پلی پروپیلــن بــه دلیــل ارزان قیمــت بــودن و دارا بــودن خواص مکانیکی و قالب شــدن عالی بیشــتر 
از نصــف مــواد به کاررفتــه در خــودرو را به خــود اختصاص می دهد. توســعه ترکیبــات پلی پروپیلن در 
کاربردهــای خــودرو با عملکرد بهبودیافته رزین های پلی پروپیلن بیشــتر موردحمایت قرار گرفته اند. 
فیلرهای غیرآلی به من�ور بهبود عملکرد پلی پروپیلن به آن ها اضافه می شــوند. اســتحکام ضربه در 
این ترکیبات با پراکنده کردن نانوذرات درون ماتریس آن ها افزایش می یابد. این محصول به عنوان 
یک کامپاند پلی پروپیلن حاوی نانوذرات شــناخته می شود. اضافه کردن نانوذرات استحکام ضربه 
آن را افزایــش و میــزان ازدیــاد طول آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و به طور خاص برای 

تولید سینی فن خودرو استفاده می شود.



۲۶۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی
اضافه کردن نانوفیلر در ســاختار یک کامپوزیت می تواند اســتحکام برهم کنش بین ماتریس پلیمر و 
نانوفیلــر را گســترش دهــد که این امر می تواند خــواص الکتریکی، حرارتی و مکانیکی آن را به شــدت 
افزایش دهد. الحاق نانوذرات می تواند به مقاومت بیشتر در برابر ضربه بیانجامد که این با افزایش 

مدول االستیک همراه است.

اطالعات بازار

رامو آلیبرتنام شرکت 

1351سال ت�سی�

تهران،  میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، پالک 14، واحد 4 ن�انی شرکت 

 www.ramoplastic.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

www.ramoplastic.ir  کانال های خرید 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

قزوین، شهرک صنعتی قزوین

محل تولید



۲۶۲

سینی فن خودرو
معرفی محصول

پلی پروپیلــن بــه دلیــل ارزان قیمــت بــودن و دارا بــودن خواص مکانیکی و قالب شــدن عالی بیشــتر 
از نصــف مــواد به کاررفتــه در خــودرو را به خــود اختصاص می دهد. توســعه ترکیبــات پلی پروپیلن در 
کاربردهــای خودرو با عملکــرد بهبودیافته رزین های پلی پروپیلن بیشــتر موردحمایت قرارگرفته اند. 
فیلرهای غیرآلی به من�ور بهبود عملکرد پلی پروپیلن به آن ها اضافه می شــوند. اســتحکام ضربه در 
این ترکیبات با پراکنده کردن نانوذرات درون ماتریس آن ها افزایش می یابد. این محصول به عنوان 
یک کامپاند پلی پروپیلن حاوی نانوذرات شــناخته می شود. اضافه کردن نانوذرات استحکام ضربه 
آن را افزایــش و میــزان ازدیــاد طول آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و به طور خاص برای 

تولید سینی فن خودرو استفاده می شود.

مشخصات فنی
اضافه کردن نانوفیلر در ســاختار یک کامپوزیت می تواند اســتحکام برهم کنش بین ماتریس پلیمر و 
نانوفیلــر را گســترش دهــد که این امر می تواند خــواص الکتریکی، حرارتی و مکانیکی آن را به شــدت 
افزایش دهد. الحاق نانوذرات می تواند به مقاومت بیشتر در برابر ضربه بیانجامد که این با افزایش 

مدول االستیک همراه است.



۲۶۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

مهرساز گستر پارس نام شرکت 

1381سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران،  شــهرک صنعتــی عباس آبــاد، بلــوار ابــن ســینا، بلــوار ســعدی، خیابان 

چلچله، خیابان عقاب، پالک 1607

www.mehrsaz.netن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۲۶۴

آینه های اپتیکی بر پایه نانوپوشش ها
معرفی محصول

نــور،  پرتــو  قبیــل هدایــت  از  کاربردهــای مختلفــی  نــور در  بازتــاب دادن  بــرای  اپتیکــی  آینه هــای 
تداخل ســنجی، تصویربرداری و همچنین کاربردهای عمومی رای� طراحی می شــوند. این آینه ها در 
صنایع گوناگون به ویژه صنعت خودرو به طور گسترده به کار می روند. در آینه های مرسوم تفرق های 
ناخواســته نــور روی بازدهــی و کارآیــی محصــول ا�ــرات منفی داشــته؛ به گونــه ای که قابلیــت دید را 
کاهــش می دهنــد. فناوری نانوپوشــش ها عملکرد این گونــه آینه ها را بهبود می بخشــد؛ به طوری که 
پوشــاندن ســطح آینه با نانوالیه ها تفرق های ناخواســته نور را به حداقل رسانده و عملکرد موردن�ر 

را بهبود می بخشد.

مشخصات فنی
نانوپوشــش ها در ســطح آینــه به دلیل ضخامــت کمتر از طول موج نــور مریی، از تفرق نــور جلوگیری 
می کنند. ضخامت پوشــش در این محصول کمتر از 100 نانومتر اســت و اســتفاده از آن باع� کاهش 
50 درصدی در بازتاب نور شده است. این پوشش مطابق استاندارد MIL-C-675 خواص چسبندگی 

مناسبی از خود نشان می دهد.



۲۶۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانخودرو و حمل و نقلخودرو و حمل و نقل

فنی مهندسی اورنگ صنعت سپاهاننام شرکت 

1387سال ت�سی�

اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد 143ن�انی شرکت 

 orangsanat-co@istt.irایمیل

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
Orangsanat-co@istt.ir 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان

محل تولید





محصوالت
انرژی، نفت و صنایع وابسته

 نانو فیلتر نیروگاهی بهران
 نانوکاتالیست اکسی کلراسیون

 کلوئید نقره با کاربرد افزایش انتقال حرارت
 نانوکاتالیست گوگردزدا

 نانوکاتالیست دهیدروژناسیون
 فیلتر هوای ورودی توربین

(IR139) نانو کاتالیست رفرمینگ نفتا 
 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 خنک کننده نیروگاهی

 فیلترهای صنعتی



۲۶۸

نانو فیلتر نیروگاهی بهران
معرفی محصول

ایــن دســته از محصــوالت شــرکت بهــران فیلتــر بــا اســتفاده از فنــاوری نانوالیــاف هــوای ورودی بــه 
کمپرســور توربین هــای گازی را تــا کالس F9 مطابق اســتاندارد EN779 پاک ســازی می کنند. راندمان 
باالی 99٪ برای ذرات 400 نانومتری و راندمان کلی 99٫9٪ در جداسازی ذرات آلودگی معلق در هوا 
در کنار میانگین افت فشار حتی کمتر از فیلترهای معمولی )که راندمان فیلتراسیون بسیار پایین تری 
دارنــد.( و همچنیــن عمــر و دوره کارکــرد طوالنی تر مزایای مهمی هســتند که فیلترهای تولیدشــده با 

فناوری نانوالیاف را متمایز می سازند.

مشخصات فنی
 حفاظت بهتر از قطعات توربین های نیروگاهی

 کاهش هزینه های توقفات و افزایش ضریب آمادگی
 بیش از 1٪ افزایش توان تولید برق

 افزایش عمر فیلترها حداقل به 1/5 برابر عمر فعلی



۲۶۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت 

1371سال ت�سی�

تهران، خیابان فاطمی، نبش کوچه ششم، ساختمان تهران 64، پالک 156ن�انی شرکت 

www.behranfilter.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان خراسان رضوی، شهرک 
صنعتی مشهد

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.behranfilter.com

 برخی خریداران
40 نیروگاه تولید برق در کشور

ت�ییدیه راندمان از VTT فنالند



۲۷۰

نانوکاتالیست اکسی کلراسیون
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 تشکیل شده حین فرآیند تولید آلومینا هست؛ که دارای 
قطــر تخلخــل بین 2 تا 50 نانومتر اســت که به علت ســطح ویــژه باال، تخلخل بــاال، پایداری حرارتی 
مناســب و توزیع مناســب انــدازه تخلخل ها، به عنــوان متداول ترین پایه کاتالیســت در واکنش های 

غیرهمگن مورداستفاده است.
نانو کاتالیســت اکســی کلراســیون، در راکتورهای تولید EDC صنایع پتروشیمی جهت تبدیل اتیلن به 

اتیلن دی کلراید و تهیه خوراک اولیه PVC مورداستفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی
کلرید مس به عنوان کاتالیزور در واکنش اکســی کلریناســیون هیدروکربن ها اســتفاده می شود. فرآیند 
اکســی کلراســیون اتیلــن شــامل ســه مرحلــه اســت. مرحلــه اول احیــا کلرید مــس اســت. مرحله دوم 

اکسیداسیون مجدد با استفاده از O2 و مرحله سوم کلراسیون کلرید مس با استفاده از HCl است. 



۲۷۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

نانوپارس اسپادانانام شرکت 

1386سال ت�سی�

اصفهان، شهر ابریشم، شهرک فناوران ابریشم، پالک 23ن�انی شرکت 

www.nanops.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان اصفهان، شهرک فناوران 
ابریشم

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.nanops.ir

 برخی خریداران
پتروشیمی آبادان، پتروشیمی اروند



۲۷۲

کلوئید نقره با کاربرد افزایش
انتقال حرارت
معرفی محصول

فلزهــا رســاناهای خوبــی به شــمار می روند و گرمــا را به راحتی انتقــال می دهند. رســانایی گرمایی به 
رسانایی الکتریکی مربوط می شود به طوری که رساناهای خوب الکتریکی، رساناهای خوب حرارتی 
نیز هستند. انتقال حرارت، تبادل انرژی گرمایی بین سامانه های فیزیکی محسوب می شود. میزان 
انتقــال حرارت به دمای سیســتم و خــواص محیطی که در آن انتقال صورت می گیرد بســتگی دارد. 
انتقال حرارت در راستایی که آنتروپی بخشی از سیستم را افزایش می دهد اتفاق می افتد. نقره یک 
فلز واسطه نرم، سفید و براق است که دارای بیشترین رسانایی الکتریکی، گرمایی و درخشندگی در 
میان تمام فلزات است. پوشش دهی سطوح فلزات با نقره به افزایش ضریب انتقال حرارت زیر الیه 
منجر می شــود. نانوذرات نقره جز تجاری ترین نانوذرات در جهان به شــمار می روند. افزایش میزان 
سطح م��ر در زمان تبدیل نقره بالک به نانوذرات نقره باع� بیشتر شدن سرعت انتقال حرارت در 

پوشش های ایجادشده با این ماده می شود.



۲۷۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

مشخصات فنی
پوشش های سطحی که برای افزایش انتقال حرارت سطح به کار می روند، بازدهی وسایل گرمایشی 
را افزایــش می دهنــد. ایــن پوشــش ها باع� افزایش ســرعت انتقــال حرارت ســطحی در مبدل های 

حرارتی نیز می شوند.

نانوپوشش فلزنام شرکت 

1387سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان ســتارخان، خیابان شــهید حبیب اله، تقاطع با خیابان ســروش 

یکم، پالک 51

www.nanochem.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

 برخی خریداران
نیروگاه طرشت، نیروگاه کهنوج



۲۷۴

نانوکاتالیست گوگردزدا
معرفی محصول

وجــود بیش ازحــد مجــاز گوگــرد در انــواع ســوخت و برش هــای نفتــی همچون نفتــا، افزون بــر ایجاد 
آالینده هــای هــوا باع� خوردگی مخازن، راکتورهـــا، لوله هـــا و اتصال های فلـــزی می شــود. در حال 
حاضــر حــذف گوگــرد از ترکیب هــای نفتــی بــا اســتفاده از کاتالیســت های گوگردزدایــی و در مجاورت 
هیــدروژن انجام می شــود، بدین ترتیب که اتم گوگرد در دما، فشــار و نســبت معینــی از هیدروژن، به 
هیدروژن سولفید تبدیل می شود. کاتالیست های بر پایه گاما آلومینا ازجمله کاتالیست هایی است که 
برای گوگردزدایی استفاده می شود. اکسید آلومینیوم )آلومینا( کاربردهای مختلفی از قبیل غشاهای 
ســرامیکی، رنگ ها، کاتالیســت های پاالیشــگاهی و شــیمیایی، کنترل آلودگی و پایه کاتالیست را دارا 

است.

مشخصات فنی
آلومینای گامای مزومتخلخل که دارای قطر تخلخل بین 2 تا 50 نانومتر اســت به علت ســطح ویژه 
باال، تخلخل باال، پایداری حرارتی مناسب و توزیع مناسب اندازه تخلخل ها، به عنوان متداول ترین 



۲۷۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.nanops.ir

نانوپارس اسپادانانام شرکت 

1386سال ت�سی�

اصفهان، شهر ابریشم، شهرک فناوران ابریشم، پالک 32ن�انی شرکت 

www.nanops.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان اصفهان، شهرک فناوران 
ابریشم

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

پایــه کاتالیســت در واکنش هــای گوگردزدایی مورداســتفاده اســت. در این مواد مزومتخلخل، نســبت ســطح به حجم 
نســبت بــه مــاده بالــک افزایش می یابد. ســطح مخصوص بــاالی نانوحفرات ایجادشــده در کاتالیســت باع� افزایش 

سطح م��ر و فعالیت کاتالیستی می شود.



۲۷۶

نانوکاتالیست دهیدروژناسیون
معرفی محصول

کاتالیســت های دهیدروژناسیون در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد فراوانی دارند. برای حداک�ر 
کارایی این کاتالیست ها الزم است که بیشترین سطح فعالیت کاتالیستی را داشته باشند. لذا ضروری 
اســت تا مواد فعال کاتالیســت در حفرات نانویی پایه کاتالیســت به خوبی توزیع شــده باشــند. یکی از 
انواع فرآیندهای دهیدروژناسیون که در صنایع نفت و گاز صورت می گیرد تبدیل بوتانول درجه 2 به 

متیل اتیل کتون )MEK( است. 

مشخصات فنی
در مواد مزومتخلخل نسبت سطح به حجم نسبت به ماده بالک افزایش می یابد. سطح مخصوص 

باالی نانو حفرات ایجادشده در کاتالیست باع� افزایش سطح م��ر و فعالیت کاتالیستی می شود.



۲۷۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.nanops.ir

نانوپارس اسپادانانام شرکت 

1386سال ت�سی�

اصفهان، شهر ابریشم، شهرک فناوران ابریشم، پالک 32ن�انی شرکت 

www.nanops.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان اصفهان، شهرک فناوران 
ابریشم

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها



۲۷۸

فیلتر هوای ورودی توربین
معرفی محصول

فیلتــر هــوا وســیله ای متشــکل از الیاف اســت که ذرات جامــد مانند گردوغبــار، آلودگــی و باکتری را از 
هــوا پــاک می کنــد. پلی آمید یک ماکــرو مولکول با واحدهای تکــراری از زنجیره آمیدی چســبیده به 
هــم اســت. پلــی آمیدها به طور طبیعــی و مصنوعی وجــود دارند. پلی آمیدهای ســنتز شــده به دلیل 
دوام و اســتحکام بــاال عمومــا در تولیــد منســوجات، اتومبیــل، فرش هــا و لباس هــای ورزشــی بــه کار 
می رونــد. 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 پلی آمید باضخامت متوســط 80 
نانومتر اســت. اضافه کــردن نانوالیاف در این محصول باع� افزایش قابل توجه بازده فیلتراســیون 

شده است.



۲۷۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.azadfilter.ir

آزاد فیلترنام شرکت 

1374سال ت�سی�

تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ناهید، پالک 5، طبقه چهارمن�انی شرکت 

�www.azadن�انی سایت اینترنتی lter.ir

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها



۲۸۰

(IR139( نانو کاتالیست رفرمینگ نفتا
معرفی محصول

کاتالیســت پایه آلومینا )گاما( ازجمله کاتالیســت هایی است که در زمینه استفاده در فرآیند رفرمینگ 
کاتالیســتی ســابقه طوالنــی دارد. همچنیــن بــه دلیــل انتخاب پذیــری بــاال بــرای تشــکیل ترکیبــات 
آروماتیک، برای اســتفاده در ســاختارهای رفرمینگ پیوســته بســیار مناســب اســت. فعل وانفعاالت 
اسیدی معموال در فرآیند ریفرمینگ بر عهده آلومینا است. همچنین فعل وانفعاالت هیدروژن زدایی 
توســط برخی فلزات انجام می شــود که بروی این کاتالیست تلقیح شده اند؛ بنابراین کاتالیست های 

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 واکنش ها موجود 
اســت. همچنین اســتفاده از نانوذرات تلقیح شــده بر روی پایه، ســطح در دســترس بســیار باالیی از 
ترکیــب موردن�ــر را جهت انجام واکنش های رفرمینگ در اختیار می گذارد. کارایی مشــابه محصول 

AR701 شرکت Axens فرانسه است.



۲۸۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

توسعه دانش و فناوری ایلیانام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
کیلومتر 15 آزادراه تهران پردیس، پارک فناوری پردیس، کوچه نوآوری ششم، 

پالک 63

www.ilya-corp.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

فنــاوری  پــارک  تهــران،  اســتان 
پردیس 

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.ilya-corp.com

 برخی خریداران
پتروشیمی نوری



۲۸۲

پاتروکست؛ جرم ریختنی )کست( دیرگداز و نسوز
معرفی محصول

این محصول جرم ریختنی نســوز حاوی نانوذرات بوده که به عنوان جایگزین کســت های ریختنی 
در کارخانجات فوالدی، صنایع ســیمان و پتروشــیمی استفاده می شود. خصوصیت بارز آن مقاومت 
فشــاری ســرد بســیار باالی آن اســت که بســته به درصد آلومینای موجود در فرمول از دمای 1400 تا 
1850 درجــه حــرارت را تحمل می کند. جرم  نســوز شــامل خاک های سیلیســی، خاک های اســپینل، 
جرم هــای آلومینایــی و… اســت و برای نســوزکاری کوره هــای القایی، پاتیل ها، تاندیش ها، ســاخت 

بلوک های کوره، تعمیرات تاندیش، پاتیل و کوره مورداستفاده قرار می گیرد. 

مشخصات فنی
اک�ریــت جرم های ریختنی بر پایه ســیمان های آلومینات کلســیم )CAC( هســتند.  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 شــبه کروی بوده و می توانند به صورت ذرات 
مجزا و یا به میزان محدودی به صورت کلوخه ظاهر شــوند. وابســته به روش و شــرایط تولید، ذرات 

تشکیل شده دارای توزیع اندازه وسیع و یا باریک هستند. 



۲۸۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

مجوزها و تأییدیه ها
استان تهران، شهر تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
info@patron-group.org 

گروه پات روشان نیکتانام شرکت 

1392سال ت�سی�

 تهران، خیابان مالصدرا، پالک 162، طبقه چهارمن�انی شرکت 

 www.patron.groupن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس



۲۸۴

گرمکن تشعشعی حاوی نانوذرات کاتالیستی
معرفی محصول

استفاده از کوره  ها 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 می شود. با 
استفاده از کاتالیست  در واکنش احتراق می توان 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 جای گذاری می شــود. الیه هــای 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 به عنــوان ســوخت مصرفی، از یک طــرف وارد این صفحات می  شــود و پس از عبــور از الیه 
عایق به ســطح کاتالیست می  رسد. برای شــروع واکنش احتراق در حضور کاتالیست، سطح کاتالیست 

پیش گرم شده و واکنش احتراق در دمای پایین و بدون تشکیل شعله آغاز می شود.
 کاربردهای این محصول: 

 خشک  کردن رنگ عایق روی کابل های برق
 ترمو فرمینگ )ت�ییر شکل با گرما(

 خشک  کردن رنگ شیشه )دکوراسیون(
 پیش گرمایش محصوالت نساجی

 گرم کردن محیط های صنعتی
 خشک کردن جوهر چاپ

 امکان استفاده در محیط ها با گاز قابل اشتعال



۲۸۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

مشخصات فنی
با توجه به اینکه اصلی  ترین عامل کنترل کننده ظرفیت پنل  های 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 می یابد.

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

به فرآوران نوین آریا سرمدنام شرکت 

1389سال ت�سی�

تهران، جاده لشگرک، جاده تلو لواسان، بزرگراه شهید بابائین�انی شرکت 

اطالعات شرکت تولیدکننده

مجوزها و تأییدیه ها

گواهینامه نانومقیاس



۲۸۶

سوسپانسیون ناکول
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 تشکیل شده دارای توزیع 

اندازه وسیع و یا باریک هستند.
ناکول در صنایع نفت و گاز به عنوان یک افزایه برای سیاالت حفاری استفاده می شود.

مشخصات فنی
سوسپانســیون ناکول با ســاختار کریســتالی آمورف و بی شــکل تولید شــده و متوســط اندازه ذرات آن 

کمتر از 20 نانومتر است.



۲۸۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

مجوزها و تأییدیه ها

استان خوزستان،  شهر اهواز

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
Info@petropng.com

پترو پژوهان نانوگستر نام شرکت 

1393سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اســتان خوزســتان،  اهــواز، خیابــان آزادگان )24 متری(، نبش خیابان شــهید 

آهنگری 

 www.petropng.com ن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس



۲۸۸

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 به کار می  رود. 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 می شود. این تکنولوژی در عین حال که باع� افزایش راندمان جذب 

گردوغبار می شود افت فشار زیادی ایجاد نمی کند.

مشخصات فنی
الیاف الکتروریسی شده دارای قطر کمتر از 100 نانومتر بوده و سطح کاغذ فیلتر را به صورت یکنواخت 

پوشش می دهند. جنس این نانوالیاف به طور معمول از پلی آمید است.



۲۸۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

اطالعات بازار

 برخی خریداران
گلســتان،  گاز  تالــش،  گاز  جنوبــی،  پــارس  گاز 

شرکت گاز مازندران و ...

ماشین سازی اندیشه شمالنام شرکت 

1364سال ت�سی�

رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، جنب پم� بنزین دولت آباد، خیابان صنایعن�انی شرکت 

www.andisheshomal.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
m.boushehri@mabnanirou.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان گیالن، رشت

محل تولید

تاییدیه DMTA براساس 
EN 779 استاندارد



۲۹۰

کاتالیست سولفور زدایی حاوی نانوذرات
معرفی محصول

ترکیبات گوگرددار به دلیل آسیب زدن به سالمتی انسان، منابع آب، کاتالیست ها و سایر ادوات، جزء 
اصلی آلودگی های هوا و فرآیندهای شیمیایی به شمار می روند. حذف کردن ترکیبات گوگرددار یکی 
از فرآیندهــای مهم در کاربرد ســوخت های فســیلی اســت. جاذب های غیرآلی مختلفــی برای از بین 
بردن H2S در این گونه کاربردها به کار می روند. در این میان، جاذب ســولفورزدای اکســیدروی یکی 
از مهم ترین  جاذب ها برای حذف H2S در دماهای متوسط است. این برتری به این دلیل است که 
ترمودینامیک واکنش ZnO-H2S از جاذب های ســولفورزدای دیگر مطلوب تر بوده و از قابلیت جذب 
گوگرد باالتری برخوردار هستند. استفاده از تکنولوژی نانو به دلیل ویژگی های منحصربه فرد موجب 

بهبود کارایی و خواص در این دست محصوالت شده است.

مشخصات فنی
ذرات بــا ابعاد نانومتری و جاذب  های نانوســاختار به دلیل داشــتن نســبت ســطح بــه حجم باال نرخ 

سولفورزدایی را افزایش می دهند. 



۲۹۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

اطالعات بازار

گسترش فناوری خوارزمینام شرکت 

1392سال ت�سی�

تهران، شیخ بهایی شمالی، باالتر از میدان ونک، روبه روی امداد خودرون�انی شرکت 

www.kharazmi-rt.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@kharazmi-rt.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
استان البرز، شهرستان کر�

محل تولید



۲۹۲

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 خنک کننــده مایع( منتقل می کند و درنتیجه این امر 
دمــای آن وســیله در ســطوح بهینه خــود تعدیل می شــود. در رایانه ها، هیت ســینک ها برای خنک 
کــردن واحدهــای پــردازش مرکزی یــا پردازنده هــای گرافیکــی اســتفاده می شــوند. 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 ایده آل اســت؛ اگرچه فلزات 
غیرآهنــی دیگــر از قبیــل منیزیم و تیتانیــوم نیز می توانند آندایز شــوند. آندایزینگ بــا غوطه ور کردن 
آلومینیــوم درون حمــام الکترولیــت اســیدی و عبــور دادن یــک جریــان الکتریکــی از حمــام انجــام 
می شود. یک کاتد درون تانک آندایزینگ نصب می شود، آلومینیوم به عنوان یک آند عمل کرده آن 
چنانکه یون های اکسیژن از الکترولیت آزادشده تا با اتم های آلومینیوم در سطح بخش آندایز شده 



۲۹۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

مشخصات فنی
آلومینــای  بــا پوشــش  آلومینیومــی پوشــانده شــده  یــک هیــت ســینک  به عنــوان  ایــن محصــول 
نانومتخلخل شناخته می شود که حاوی حفره هایی با قطر کمتر از 10 نانومتر است. این محصول در 
مقایســه با قطعه بدون پوشــش نانوساختار بهبود قابل توجهی در مقاومت در برابر خوردگی و انتقال 

حرارت از خود نشان می دهد.

اطالعات بازار

نانو آبکار ایساتیس نام شرکت 

1391سال ت�سی�

یزد،  بلوار دانشجو، خیابان تعاون، پارک علم و فناوری یزد، واحد 187ن�انی شرکت 

www.inp-coating.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
Hodanasirizade@yahoo.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
استان یزد

محل تولید

ترکیب شــوند. در محصول مدن�ر، الیه نانومتخلخل آلومینا روی ســطح هیت سینک آلومینیومی با روش آندایزینگ 
پوشانده می شود که این منجر به افزایش مقاومت در برابر خوردگی و انتقال حرارت آن می شود.

قطعات هیت سینک به طورکلی در خنک کننده ریزپردازنده ها، الم� های دیودی، لحیم کاری و غیره به کار می روند.



۲۹۴

سیال خنک کننده نیروگاهی
)سیال افزایش دهنده انتقال حرارت ریبویلر واحد تثبیت 

میعانات حاوی نانوذرات(
معرفی محصول

امــروزه بــا توجــه به نیاز به کاهش ابعاد سیســتم های انتقال حرارت در وســایل نقلیــه از یک طرف و 
همچنیــن نیــاز به افزایش نــرخ انتقال حرارت از طرف دیگر، سیســتم های انتقال حرارت با راندمان 
بــاال موردتوجــه ویژه ای قرار دارند. ضریب هدایت حرارتی پایین ســیاالت رایــ� انتقال حرارت مانند 
آب در مقایسه با فلزات، مانع اصلی در کوچک سازی مبدل های حرارتی است. برای رسیدن به این 
هــدف، دو رویکــرد افزایش ســطح مو�ر مبدل هــا و همچنین افزایــش ضریب هدایت حرارتی ســیال 
درن�ر گرفته شده اند. نانوسیال ها از پراکنده شدن ذرات نانویی در یک سیال پایه به وجود می آیند. 
به واســطه ایــن ذرات، ضریــب انتقال حرارت ســیال پایه به میــزان قابل توجهی افزایــش یافته و در 
مصــرف انــرژی صرفه جویی به عمل خواهد آمد. تحقیقات نشــان می دهد که میزان افزایش انتقال 
نانوســیال ها، بــه پارامترهــای متفاوتی از قبیــل درصد افزودن نانــوذرات، جنس آن هــا، ابعاد ذرات 

نانویی و... بستگی دارد. 



۲۹۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

اطالعات بازار

 برخی خریداران
نیــروگاه کنگان، نیــروگاه کهنوج، شــرکت های راه ترابری، 
ســکوی نفــت الوان، شــرکت رجــا جهــت قطارها، نیــروگاه 

طرشت، پاالیشگاه مجتمع گازی پارس جنوبی

تامین نانوساختار آویژه نام شرکت 

1389سال ت�سی�

تهران، ستارخان، خیابان حبیب اله، نبش سروش یکم، پالک 195ن�انی شرکت 

 www.nanosavco.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
www.nanosavco.ir 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

��ر��د: 
 گرمایش و مبدل های خنک کننده 

 ژنراتور دیزل 
 نیروگاه ژنراتور 

 ماشین آالت کشاورزی 
 سیستم های سرمایش و چیلرهای 

 موتورهای دیزل )کامیون و اتوبوس( 
 انواع اتومبیل

افزودنــی خنک کننــده آب رادیاتــور )کوالنــت DZ( دیگــر محصــول تولیــدی شــرکت تامیــن نانوســاختار آویــژه اســت. 
نانوخنک کننده DZ، کلوئیدی است که حاوی نانوذرات فلزی است، هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی از ویژگی های 

نانوکلوئیدهای فلزی بوده که به طورگسترده در صنعت مورداستفاده قرار می گیرند.



۲۹۶

فیلترهای صنعتی

معرفی محصول
فیلتــر صنعتــی که به نام بگ فیلتر نیز شــناخته می شــود، یک وســیله کنترل کننــده آلودگی هوا برای 
جمــع آوری ذرات گردوغبــار از فرآیندهای صنعتی اســت. کارخانجات صنعتــی از این محصول برای 
کنتــرل نشــر آلودگــی هــوا اســتفاده می کنند. در ســاخت ایــن کیســه ها می تــوان از نانوالیــاف پلیمری 
اســتفاده کــرد. ایــن نانوالیــاف دارای نســبت ســطح بــه حجــم بــاال و حجــم باالیــی از تخلخل های 

میکرومتری هستند و باع� بهبود فیلتراسیون می شوند. 

مشخصات فنی
نانوالیــاف بــه دلیــل نســبت ســطح بــه حجــم بــاال و تخلخــل زیــاد بازدهــی فیلتراســیون را افزایــش 
می دهنــد. طبــق اســتاندارد ملی ایران، افزودن نانوالیــاف به فیلتر بازدهی جــذب گردوغبار را بهبود 

بخشیده است.



۲۹۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانانرژی، نفت و صنایع وابستهانرژی، نفت و صنایع وابسته

اطالعات بازار

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

نانوفناوران خاورنام شرکت 

1391سال ت�سی�

تهران،  خیابان انقالب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان باالور، پالک 7ن�انی شرکت 

www.nanokhavar.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@nanokhavar.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان سمنان، شهرک صنعتی 
ایوانکی

محل تولید





محصوالت
حوزه نانـومواد

 پودر نانو ساختار سیلیس
 کلوئید سیلیکا

 کلوئید نانو سیلیکا
A5 نانوسیلیس رسوبی گرید 

 ایروژل سیلیکا
4000 ppm - نانو کلوئید نقره 

 پودر نانوذرات بوهمیت
4A زئولیت 

 پودر آلومینا نانوساختار با فاز غالب گاما
 پودر هیدروکسی آپاتیت کربناته نانوساختار

4000 ppm – کلوئید نانوذرات نقره 
 کامپاند زیست تخریب پذیر

 نانوکلوئید نقره جهت تولید منسوجات پلی استر آنتی باکتریال
 نانوامولسیون لیپوزومال فسفاتیدیل کولین



۳۰۰

پودر نانو ساختار سیلیس
معرفی محصول

توســعه فنــاوری نانو منجر به تولید پودر ســیلیکای نانومتری، شــده اســت که به عنــوان پرکننده در 
طراحی کامپوزیت ها به طور وسیعی مورداستفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی
 کاربرد:

ساخت وســاز در بخش ساختمان ســازی: یکی از خواص نانوذرات ســیلیکا، تقویت مکانیکی مواد بر 
پایه سیمان است.

کامپوزیت هــای پلیمــری: کاربــرد نانــوذرات ســیلیکا در تهیــه نانــو کامپوزیت هــای پلیمــری یکــی از 
کاربردهای برجســته آن ها اســت. این مواد به عنوان یک پرکننده یا تقویت کننده در مواد کامپوزیتی 

پیشرفته با بهبود خواص گرمایی، مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی آن ها عمل می کنند.
کاربردهــای دیگــر: بــه دلیــل ســطح ویــژه بــاال و ســاختار متخلخــل ســازمان یافته آن هــا، ســیلیکای 
مزومتخلخــل یــک مــاده جالــب به عنــوان فازهــای �ابــت بــرای کروماتوگرافــی مایــع با عملکــرد باال 
(HPLC( به شــمار می رود. در زمینه بیوحسگرها، نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل به دلیل خلوص 



۳۰۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

صنایع نانوسیلیس ایساتیسنام شرکت 

1392سال ت�سی�

یزد، میدان شهدای محراب، بازارچه 15 خرداد، شیمی پخش یزدن�انی شرکت 

www.isatissilica.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.isatissilica.com

باال باع� بهبود حساسیت و زمان پاسخ حسگرها می شوند.
مزیت اصلی نانوسیلیکا سطح ویژه باالی آن در مقایسه با میکرو سیلیکا است که این امر باع� برهمکنش های بیشتر 

در محیط مورداستفاده می شود.
این محصول به عنوان پودر نانوساختار سیلیکا با ساختار آمورف شناخته می شود و خلوص آن 93/43 درصد است.

استان یزد، شهرستان مهریز

محل تولید



۳۰۲

کلوئید سیلیکا
معرفی محصول

کلوئید ســیلیکا )ســیلیکا سل( سوسپانسیونی از ذرات آمورف، ریز، غیرمتخلخل و نوعًا کروی سیلیکا 
در یــک فــاز مایــع اســت. کلوئیــد ســیلیکا چگال تــر از آب بوده و پایدار اســت تــا به ذرات اجــازه بدهد 
به صــورت معلــق در محلــول باقی بمانند. انواع مختلفی از ســیلیکای کلوئیدی وجــود دارد؛ اما تمام 
آن هــا از ذرات ســیلیکا در محــدوده اندازه 3 تا 150 نانومتر تشــکیل شــده اند. مورفولوژی این ذرات، 
کروی یا شبه کروی بوده و می توانند به صورت ذرات مجزا و یا به میزان محدودی به صورت کلوخه 
ظاهر شوند. وابسته به روش و شرایط تولید، ذرات تشکیل شده دارای توزیع اندازه وسیع و یا باریک 

هستند. 
 کلوئید سیلیکا 15 درصد

 کلوئید سیلیکا 25 درصد وزنی

مشخصات فنی
مزیــت اصلــی نانوســیلیکا، مســاحت ســطح ویژه بــاالی آن نســبت به میکروســیلیکا بــوده که باع� 
برهم کنش های بیشــتر آن در محیط های مورداســتفاده می شود. ذرات سیلیکا در ابعاد نانومتری با 

سهولت بیشتری پایدار شده و سیلیکای کلوئیدی پایدارتری تشکیل می دهند.



۳۰۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

اطالعات بازار

 برخی خریداران
دانشگاه بین الملل قزوین

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شاهرود

صنایع نانوسیلیس ایساتیسنام شرکت 

1392سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
یزد، انتهای بلوار دانشجو، بعد از میدان شهدای محراب، بازارچه 15 خرداد، 

شیمی پخش یزد

www.isatissilica.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
021-29904031
021-29904017
021-22403160
Info@jam-plasmatech.com

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان یزد، شهرستان مهریز

محل تولید



۳۰۴

کلوئید نانو سیلیکا
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 آن ها از ذرات سیلیکا 
در محــدوده انــدازه 3 تــا 150 نانومتــر تشکیل شــده اند. این محصــول خواص گوناگونــی را در صنایع 

مختلف به ترکیبات کامپوزیتی می بخشد.

مشخصات فنی
ســیلیکا ســل به عنوان یک پیش ماده پرکاربرد در بســیاری از کاربردهای صنعتی مورداســتفاده قرار 

می گیرد.
 ساخت وساز:

برای افزایش دوام و استحکام بتن، بهبود عملکرد سیمان و تقویت زمین
 ریخته گری:

به من�ور افزایش دقت، استحکام، ایمنی و اطمینان در صنعت ریخته گری از قبیل ریختگی دقیق 
و مواد نسوز



۳۰۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

مهندسی بازرگانی پدیده شمس ایرانیاننام شرکت 

1388سال ت�سی�

تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالبن�انی شرکت 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

 صیقل کاری:
ایجاد سطوح صاف و تقریبا بی عیب بر روی نیمه رساناهای سیلیکونی، ویفرهای یاقوت کبود و لنزهای اپتیکی

 الیه نشانی:
کاربردهــای ســیلیکا ســل در صنعــت پوشــش دهی شــامل روکــش کردن چــوب، پوشــش های مقــاوم در برابر ســایش، 
پوشــش های عایق و غیرآلی، پوشــش های غیر چسبناک، صنعت کاغذ، جوهرافشان و عکاسی، رنگ دانه و پرکننده، 
فیلم های پالســتیکی، پوشــش های محاف� و تزیینی اســت که منجر به بهبود ســختی و دوام، بهبود خواص ضدلک 

پوشش ها و... می شود.
 سایر کاربردها:

عــالوه بــر کاربردهــای ذکرشــده ســیلیکا ســل می توانــد در صنعــت چسب ســازی، تصفیــه آشــامیدنی ها، کاتالیســت ها، 
باتری های ژله ای و AGM، نساجی، مواد تمیزکننده و تصفیه آب به کار رود.

 کانال های خرید
http://yon.ir/0uGGT

اطالعات بازار



۳۰۶

A5 نانوسیلیس رسوبی گرید
معرفی محصول

نانوذرات سیلیکا شامل مجموعه ای از ذرات کوچک دی اکسید سیلیس است که از طریق پیوندهای 
کوواالنســی و هیدروژنــی بــه هــم متصــل شــده و ذرات بزرگ تــری را تشــکیل می دهــد. مزیــت اصلــی 
نانوســیلیکا در مقایســه با میکروسیلیکا، مساحت سطح باالی آن بوده که باع� می شود 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 

مهم ترین آن ها می توان به صنعت رنگ و پوشش، صنعت الستیک و صنایع بتن اشاره کرد.
عــالوه بــر موارد ذکرشــده نانوســیلیکا می توانــد در تولیــد کاتالیســت ها، نانوکامپوزیت هــای پلیمری، 
ســرامیکی و فلزی، مواد عایق الکتریکی، بیوسنســورها، ســرامیک های دندانی، ســاینده های ویژه 

و... مورداستفاده قرار گیرد.



۳۰۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

اطالعات بازار

 کانال های خرید
ارتباط با بخش فروش از طریق لینک زیر؛

http://yon.ir/MYBNW

مجتمع فناوری های نوین فدک سپاهاننام شرکت 

1383سال ت�سی�

اصفهان، خیابان بزرگمهر، چهارراه نورباران، کوچه 20، پالک 4ن�انی شرکت 

www.fadakgroup.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان اصفهان، شهرک صنعتی 
کوهپایه

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها



۳۰۸

ایروژل سیلیکا
معرفی محصول

ایــروژل بــا نام تجــاری ایرولیت )AERULATE(، یک نوع ســیلیکاژل بی شــکل ســنتزی اســت )کامال 
متفــاوت بــا ســیلیکای بلوری( که کمتریــن چگالی را در میان مــواد جامد دارد و چگالی اش تنها ســه 

برابر هوا است. به دلیل خواص مختلف در صنایع گوناگون کاربرد دارد.

کاربرد
 افزودنی در ساخت بالنکت های عایق سرد و گرم

 افزودنی در ساخت رنگ های صنعتی عایق اپوکسی و آکریلیک
 پرکننده در شیشه های عایق حرارتی و عایق صدا مورداستفاده در سقف سالن ها و استخرها

 پرکننده محف�ه شیشه های دوجداره
 ساخت الیه عایق در لباس های ورزش های زمستانی

 استفاده به عنوان مواد آب گریز



۳۰۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.vaspart.com

واکنش صنعت پارتنام شرکت 

1391سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اصفهــان،  تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  صنعتــی،  دانشــگاه  بلــوار  اصفهــان، 

ساختمان شیخ بهایی، شماره 268

www.vaspart.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اســتان اصفهان، شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها



۳۱۰

4000 ppm - نانو کلوئید نقره
معرفی محصول

کلوئیــد نقــره حاوی یون ها و ذرات بــاردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع اســت. هنگامی که 
ذرات، بار الکترواستاتیک هم نام داشته باشند، یکدیگر را دفع کرده و باع� تشکیل سوسپانسیون 
یکنواختی از ذرات در سرتاســر محیط می شــود. این کلوئید حاوی خواص مختلفی اســت که یکی از 

آن ها خاصیت آنتی باکتریال این ماده است.

کاربرد
نانــوذرات نقــره به واســطه خــواص مطلــوب اپتیکــی، رســانایی و ضدباکتریایــی در صنایــع مختلف 

مورداستفاده قرار می گیرند.
 کاربردهــای تشــخیصی: نانــوذرات نقــره در حســگرهای زیســتی و ابزارهــای تشــخیصی به عنوان 

برچسب بیولوژیکی به من�ور تشخیص های کمی استفاده می شوند.
 کاربردهــای ضدباکتریایــی: ایــن نانــوذرات بــه دلیــل خــواص ضدباکتریایــی در صنعت پوشــاک و 

کفش، رنگ، پانسمان زخم، لوازم خانه، لوازم آرایشی و پالستیک مورداستفاده قرار می گیرند.
 کاربردهــای رســانش: نانــوذرات نقــره در جوهرهــای رســانا و بــرای افزایــش رســانایی الکتریکی و 



۳۱۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.baranchemistry.com

باران شیمی پاسارگادنام شرکت 

1391سال ت�سی�

تهران، خیابان دولت، نبش محسنیان، پالک 126، واحد 15ن�انی شرکت 

www.baranchemistry.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

گرمایی ترکیبات شیمیایی به کار می روند.
 )MEF( کاربردهای اپتیکی: این محصول پرکاربرد در طیف سنجی نوری پیشرفته شامل فلورسانس فلزی پیشرفته 

و پراش سطحی رامان پیشرفته )SERS( نیز استفاده می شود.
نانوذرات نقره در حالت کلوئیدی به دلیل توزیع یکنواخت و عدم به هم چسبیدن ذرات می توانند به طور م��رتری در 

کاربردهای ذکرشده مورداستفاده قرار گیرند.



۳۱۲

پودر نانوذرات بوهمیت
معرفی محصول

بوهمیت با فرمول شــیمیایی AlOOH از مجموعه کانی های نامحلول در اســید اســت. از ن�ر شــکل 
بلوری اورتورمبیک، نیمه شــفاف و دارای ترکیب 85 درصد Al2O3 و 15 درصد H2O اســت. بوهمیت 
یکــی از مــواد معدنی اســت که دارای کاربردهای زیادی در حوزه های ســرامیک، نفت، پتروشــیمی و 
پزشــکی اســت که م�ال به عنوان کاتالیســت و پایه کاتالیســت، غشا، نسوزها و ســاینده ها، جاذب ها، 
به عنوان مکمل واکســن از آن اســتفاده شده اســت. یکی از مهم ترین کاربردهای بوهمیت به عنوان 
پیش ماده در سنتز انواع فازهای آلومینا )گاما، آلفا، اتا و تتا( است. این کانی در ایران ساالنه 300 تن 

در پاالیشگاه ها استفاده می شود.

مشخصات فنی
براســاس نتایــ� آزمون های BET و BJH ارائه شــده برای پــودر بوهمیت، میانگین انــدازه  حفرات به 
ترتیب 28/13 و 53/3 نانومتر و مساحت سطح ویژه آن به ترتیب 180 و 215 مترمربع بر گرم گزارش 
شده است. در این آزمون، جذب معموال از طریق ایزوترم هایی بیان می شود که معادل میزان جذب 

شونده روی سطح جاذب است که تابعی از میزان ماده جذب شونده در شرایط دمای �ابت است.



۳۱۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

اطالعات بازار

نام شرکت 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )مرکز تحقیقات کاربرد 

مواد معدنی غرب کشور(

1390سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
آذربایجــان شــرقی، آذرشــهر،  کیلومتــر 8 جــاده آذر شــهر، عجــب شــیر، مرکــز 

تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور

www.apnp.gov.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
دفتر فروش: آذربایجان شرقی، آذرشهر، کیلومتر 8 جاده آذر شهر، عجب شیر، مرکز تحقیقات کاربرد 

مواد معدنی غرب کشور. 04124226607

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان آذربایجان شــرقی، 
آذرشهر

محل تولید



۳۱۴

پودر آلومینا نانوساختار با فاز غالب گاما
معرفی محصول

ایــن محصــول اکســید آلومینیــوم متخلخــل با فــاز غالب گاما اســت که بــا روش هیدروکسیژل ســازی 
تولید شــده و به طور گســترده به عنوان پایه کاتالیست استفاده می شــود. 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 می شود.



۳۱۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

نانوپارس اسپادانانام شرکت 

1386سال ت�سی�

  شهر ابریشم، خیابان کشاورز، شهرک فناوران ابریشم، پالک 32ن�انی شرکت 

www.nanops.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اصفهان

محل تولید



۳۱۶

پودر هیدروکسی آپاتیت کربناته 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 می شــود. آپاتیت بیولوژیکی به عنــوان مهم ترین بخش معدنی بافت دندان و اســتخوان، 
دارای ســاختار نانومتری اســت و به ن�ر می رسد استفاده از هیدروکســی آپاتیت نانوساختار با ترکیب 
فــازی مشــابه با آپاتیت بیولوژیکــی می تواند 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 کوچک تر از 30 نانومتر از هیدروکســی آپاتیت تشــکیل شــده 
اســت که این ســطح نانوســاختار امکان تماس باالی بافت های اســتخوانی با ســطح پودر را فراهم 

می کند.



۳۱۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

اطالعات بازار

پردیس پژوهش فناوران یزدنام شرکت 

1390سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
 یــزد، بلــوار شــهید صدوقی، قبل از تــاالر هنر، مجتمــع پژوهش و فنــاوری امام 

حسن مجتبی)ع(، مرکز رشد زیست فناوری پزشکی 

www.presearch.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
info@presearch.ir 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان یزد، شهرستان تفت

محل تولید



۳۱۸

 4000 ppm – کلوئید نانوذرات نقره
معرفی محصول

کلوئیــد نقــره حاوی یون ها و ذرات باردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع اســت. اگرچه وجود 
یون هــای نقــره در ایــن دســته از محصــوالت دارای اهمیــت اســت اما یــک محلــول 100 درصدی از 
یون هــای نقــره، کلوئیــد نقره به شــمار نمــی رود. گاهی اوقــات از کلوئید نقــره به عنوان نانــو نقره نیز 
یاد می شــود که شــامل ذراتی در محدوده بین 1 تا 100 نانومتر هســتند. نقره کلوئیدی به عنوان یک 
عامل قوی ضدعفونت عمل می کند. نانوذرات نقره به واســطه خواص مطلوب اپتیکی، رســانایی و 

ضدباکتریایی در صنایع مختلف مورداستفاده قرار می گیرند.

مشخصات فنی
کلوئیــد نانــوذرات نقــره دارای اندازه ذرات زیــر 100 نانومتر بوده که متوســط انــدازه ذرات 50 نانومتر 
اســت. فازهای موجود در کلوئید نقره، نقره فلزی و همچنین نیترات ســدیم و ســدیم آزید به عنوان 

محصوالت جانبی حاصل از واکنش هستند.



۳۱۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

اطالعات بازار

نانو ماد مهارت شیمینام شرکت 

1394سال ت�سی�

همدان، سی متری شکریه، خیابان توحید، کوچه قیام، پالک 23، واحد 1 ن�انی شرکت 

www.nanomad.coن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 کانال های خرید
r_azadbakht@yahoo.com 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان همدان

محل تولید



۳۲۰

کامپاند زیست تخریب پذیر
معرفی محصول

بــه دلیــل محدودیــت منابع نفتــی، افزایــش اســتفاده از پلیمرهــای زیســت تخریب ناپذیر مشــکالت 
جدی برای محیط زیســت ایجاد کرده اند. بنابراین مواد پلیمری تخریب پذیر یا زیســت تخریب پذیر 
امروزه توجه بســیاری را به خود جلب کرده اند. پلیمرهای طبیعی و ســنتزی که از ن�ر هیدرولیتیکی 
و آنزیماتیکی شــامل زنجیره های ناپایدار باشــند، زیســت تخریب پذیر هســتند. به دلیل هزینه باالی 
تولیــد پلیمرهــای ســنتزی، تمرکــز بــر روی پلیمرهــای طبیعــی معطوف شــده اســت که به طــور ذاتی 
زیســت تخریب پذیر بــوده و می توانند گزینه ای 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 می شــود و به دلیل زیســت تخریب پذیری کامل، هزینه پایین و قابلیت 
تجدیدپذیــری، به عنــوان یــک گزینه عالی برای توســعه مواد پایــدار درن�ر گرفته می شــود. افزودن 
نشاســته بــه پلیمرهای ســنتزی می تواند موجــب ایجاد خــواص زیســت تخریب پذیری در محصول 

نهایی شود؛ اما خواص مکانیکی آن را تحت تا�یر منفی قرار می دهد.



۳۲۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

مشخصات فنی
افزودن نانومواد به کامپاندهای پلیمری موجب بهبود خواص مکانیکی و شیمیایی آن ها می شود، 
جــذب رطــوت محصــول کاهــش می یابــد و میــزان رهایــش گاز کربن دی اکســید افزایــش می یابد که 

نشان دهنده بهبود خاصیت زیست تخریب پذیری محصول است.

پارسا پلیمر شریفنام شرکت 

1386سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
بین کیلومتر 17 و 18 جاده قدیم کر�، پل کفش ملی به سمت شهریار، خیابان 

توانبخشی، خیابان سالمندان قدس، کوچه سامان، پالک 4

www.parsapolymer.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان  تهران، شهر  تهران

محل تولید



۳۲۲

نانوکلوئید نقره جهت تولید منسوجات 
پلی استر آنتی باکتریال

معرفی محصول
کلوئید نقره حاوی یون ها و ذرات باردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع است. هنگامی که ذرات، 
بار الکترواستاتیک هم نام داشته باشند، یکدیگر را دفع کرده و باع� تشکیل سوسپانسیون یکنواختی 
از ذرات در سراسر محیط می شود. اگرچه وجود یون های نقره در این دسته از محصوالت دارای اهمیت 
اســت امــا یــک محلــول 100 درصــدی از یون های نقــره، کلوئید نقــره به شــمار نمــی رود. نام گذاری های 
متعددی برای توصیف کلوئید نقره انجام شــده اســت که یکی از آن ها «ســل نقره» است. گاهی اوقات از 

کلوئید نقره به عنوان نانو نقره نیز یاد می شود که شامل ذراتی در محدوده بین 1 تا 100 نانومتر هستند.

مشخصات فنی
متوســط انــدازه واقعــی ذرات کــروی شــکل این محصــول کمتــر 30 نانومتر اســت. درحالی کــه اندازه 
هیدرودینامیک ذرات به دســت آمده از روش DLS، 17 نانومتر با شــاخص پراکندگی 0٫6383 است. 
ســدیم نیتــرات )NaNO3( به عنــوان محصــول جانبــی واکنــش تولیــد کلوئیــد به صــورت محلــول در 
محصــول نهایی مشــاهده می شــود. این محصول بــا مکانیزم الکترواســتریک پایدار شــده و غل�ت 

نقره در آن ppm 1010 است.



۳۲۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوموادنانـومواد

صنایع شیمیایی مهراب اکسیرنام شرکت 

1393سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان سوم، خیابان نارون، 

پالک 671

www.mehrabexir.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.mehrabexir.com

ݢاســتان تهــران، شـــهـرک  ݢ
صــنعتی عباس آباد

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها





محصوالت
حوزه نانوپوشش

 معرفی نانوپوشش  ها
 دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی

PVD به روش SUPER HARD تجهیزات الیه نشانی پوشش های 
 دستگاه پوشش دهی صنعتی به روش قوس کاتدی مدل ۲۳۰۰
 دستگاه پوشش دهی صنعتی به روش قوس کاتدی مدل ۱۶۰۰

 دستگاه پوشش دهی صنعتی به روش اسپاترینگ مدل ۱۶۰۰
 پوشــش های نانوالیه و نانوکامپوزیت فوق ســخت و مقاوم به ســایش و فرسایش بر روی 

سطوح انواع ابزارهای برش و تراش
 پوشش های نانوالیه و نانوکامپوزیت فوق سخت و مقاوم به سایش، فرسایش و خوردگی بر 

روی سطوح انواع قالب های فلزی شکل دهی مواد
 پوشش های نانوالیه و نانوکامپوزیت فوق سخت و مقاوم به سایش و خوردگی بر روی سطوح 

پره های بخش سرد موتورهای توربینی
 پوشش نانوساختار سخت بر روی قالب اکستروژن آلومینیوم

 نانوپوشش گلفا؛ پوشش های نانوساختار تزئینی مقاوم به خوردگی و خراش
 پوشش تبدیلی نانو سرامیکی بر پایه زیرکونیوم

(SurBond) پوشش تبدیلی نانوزیرکونیوم 



۳۲۶

معرفی نانوپوشش  ها
معرفی مرکز توسعه نانوپوشش ایران

مرکــز توســعه نانوپوشــش یکــی از زیرمجموعه هــای کارگــروه صنعت و بازار ســتاد نانو اســت که باهدف رســوخ فناوری 
نانوپوشش ها در صنایع کشور و همچنین هدایت و حمایت شرکت های فناور در این حوزه فعالیت می نماید. این مرکز 
با گردآوری اســاتید، متخصصان و کارشناســان ممتاز کشــور در حوزه نانوپوشــش ها، در جهت توانمند نمودن کشــور در 
عرصــه این فناوری و کاســتن از میزان وابســتگی تــالش می کند. این مرکز تصمیم دارد در آینــده نزدیک به عنوان یک 

مجموعه برتر حوزه نانوفناوری در آسیا خود را معرفی کند. بخشی از اهداف این مرکز عبارت اند از:
 آشنایی صنایع با فناوری نانوپوشش ها و مزایای به کارگیری آن

 ارائه مشاوره و خدمات به صنایع کشور جهت حل مشکالت با تکیه بر توانمندی فناوری
 رسوخ و به کارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع کشور

 کمک به توسعه، بلوغ، عرضه و بازارسازی فناوری
 کمک به افزایش بهره وری صنایع کشور از طریق به کارگیری فناوری

 صادرات ماشین آالت، تکنولوژی های فرآیندی و خدمات به کشورهای خارجی

معرفی فناوری نانوپوشش ها
پوشــش دهی فرآیندی مهندســی اســت که در آن با پوشاندن ســطح با مواد مناســب، امکان افزایش دوام و ماندگاری 
قطعه، ماشــین آالت و تجهیزات فراهم می شــود. با ظهور فناوری نانو، فرآیند پوشــش دهی قطعات با اســتفاده از این 



۳۲۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

فناوری توســعه پیدا کرد که افزایش بازده، عمر و کارایی را به دنبال دارد. نانوپوشــش ها دســته ای از روکش ها هستند 
که در یکی از اجزای خود دارای ابعاد 1 تا 100 نانومتر می باشــند و همچنین خواص ویژه و منحصربه فردی نســبت به 
پوشــش های متــداول و ســنتی دارنــد. در فناوری نانوپوشــش به دلیل ماهیت نانویی پوشــش ها، خــواص متفاوت و 

منحصربه فردی در سطح قطعه ایجاد خواهد شد.

روش های الیه ن�انی

حالت �ازیحالت محلولحالت م�اب یا نیمه م�اب

جوشکاری
 لیزر

پالسما
پاشش 
حرارتی 

سل ژل 
اسپری/ 

�وطه وری

الکترو 
شیمیایی

محلول 
شیمیایی

رسوب 
فیزیکی 

بخار

رسوب 
شیمیایی 

بخار

دسته بندی انواع پوشش ها و نانو پوشش های مقاوم از لحاظ ساختاری

خواصم�الشماتیکجزء نانومتری

پوشش 
متداول

بدون جزء 
نانومتری

آبکاری
VPS -HVOF

بهبود خواص عملکردی 
نسبت به قطعه پایه

نانوساختار 
کردن

ساختار سازنده 
نانومتری

آبکاری نانو
PACVD و PVD

ESD و EB-PVD

افزایش مقاومت به خوردگی
افزایش پایداری حرارتی

افزایش مقاومت به سایش

نانوکامپوزیت 
کردن

پراکنده شدن 
نانوذرات

آبکاری نانو
Nano-HVOF

PACVD و PVD

افزایش سختی سطح
افزایش مقاوم به سایش

نانو الیه کردن
پوشش با 
ضخامت 
نانومتری

PVD
PACVD

افزایش چقرمگی شکست
کاهش ضریب اصطکاک
بهبود مقاومت به سایش

فرآیند 
دو مرحله ای

یکی از موارد 
فوق + الیه 
نیتریده شده

 Plasma nitriding

+
PACVD یا PVD

افزایش عملکرد مکانیکی
افزایش چسبندگی پوشش



۳۲۸۳۲۸۳۲۸

نگاهی گذرا برکاربردهای فناوری نانوپوشش در صنایع مختلف

معرفی کاربرد ها و مزایای نانو پوشش هاحوزه صنعتی

نفت و انرژی

خوردگی و ســایش شــدید در محیط های عملیاتی صنایع نفت و انرژی، سطح 
قطعات و تجهیزات مربوطه را تخریب می کند. نانوپوشش ها عالوه  بر افزایش 
عمــر کاری ایــن قطعــات و تجهیــزات، مدت زمان وقفه در عملیــات مختلف را 

کاهش می دهند.

ساختمان و خانگی

بــه دلیــل تنــوع رنگــی، خــواص مناســب، ســهولت در الیه نشــانی روی انــواع 
مــواد، زیبایــی ظاهــری، عــدم جــذب لکــه و رســوب و صرفــه اقتصــادی بــاال، 
نانوپوشش ها کاربرد زیادی در این صنایع از جمله شیرآالت، یراق آالت، کاشی 

و سرامیک دارند.

خودرو سازی

 نانوپوشــش ها در اجزای مکانیکی خودرو و ابزار و قالب ها اســتفاده می شــوند. 
افزایــش عملکــرد و بازدهــی موتــور، بهبــود شــکل ظاهــری درونــی و بیرونــی، 
کاهش مصرف ســوخت، زیست ســازگاری و صرفه اقتصادی، از نتای� استفاده 

از این فناوری است.

ک�اورزی و ��ایی / �ال� و ابزار
بلبرینــگ  و  ماننــد موتورهــا، چرخ دنده هــا  تعمیــر تجهیزاتــی  و  نگهــداری  در 
ماشــین آالت و همچنیــن تی�ه هــای بــرش کمباین هــا بــا اســتفاده از فنــاوری 

نانوپوشش  در برابر سایش، خوردگی و ضربه مقاومت ایجاد می شود.

ساخت و تولید
نگهــداری و تعمیــر ابــزار هــا و قالب هــا در صنایــع مختلــف، در برابــر ســایش، 
خوردگی و ضربه از نکات مهم اســت. فناوری نانوپوشش موجب افزایش عمر 

و بهبود کیفیت قالب ها، ابزارها و محصوالت نهایی می شود.

پلیمر و پالستیک
دســتگاه های مختلــف صنایــع پالســتیک و پلیمــر از جملــه ســیلندر و مــاردون 
اکســترودر، قالــب تزریق پالســتیک، قالب های دمشــی و تی�ه هــای مختلف با 

استفاده از نانوپوشش ها خواص و کیفیت بهتری پیدا می کنند.



۳۲۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

هواف�ا
بــا ایــن فناوری درصــد اطمینان و طول عمر تجهیــزات و قطعات افزایش پیدا 
می کنــد. اعمــال این نوع پوشــش ها باع� مقاومــت به دمای بــاال، خوردگی و 

سایش اجزای موتور و سایر تجهیزات این صنعت می شود.

نساجی

قطعات ماشــین های بافندگی و ریسندگی مانند تسمه، چرخ، گیره های راپیر، 
انواع ســوزن ها، رینگ ها و شــیطانک ها، قطعات ماشین های رنگرزی چاپ و 
تکمیــل، همگــی بــه علل مختلفی دچار تخریب می شــوند و نیاز به اســتفاده از 

نانوپوشش ها دارند. 

پزشکی و دارویی

ابزارهای پزشــکی، ایمپلنت ها، قطعات صنایع دارویی، فرآوری و بسته بندی 
و بســیاری از قطعــات الکترونیکــی و مکانیکــی دقیــق را بــه من�ــور افزایــش 
سختی، خن�ی بودن شیمیایی، زیست سازگاری و آنتی باکتریال بودن پوشش 

می دهند.

ن�انی مرکز
تهران،خیابان ســتارخان، خیابان شــهید حبیب ا�، خیابان شــهید متولیان، 

پالک 9

www.nanocoating.irن�انی سایت اینترنتی

info@nanocoating.irن�انی پست الکترونیکی

اطالعات تماس مرکز توسعه نانوپوشش



۳۳۰

دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی
معرفی محصول

دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی به دلیل بهره گیری از تکنولوژی های اسپاترینگ 
و تبخیر حرارتی با قوس کاتدی می تواند به عنوان ابزاری مناســب برای ســاخت پوشش های مختلف 
مورداســتفاده قرار گیرد. در روش اســپاترینگ، بیشتر تمرکز بر روی بمباران یونی تارگت است که اساسا 
روشی غیر حرارتی قلمداد می شود، در حالی که در الیه نشانی قوس کاتدی یک قوس الکتریکی وظیفه 
گرمایش موضعی تارگت را بر عهده دارد. در فرآیند الیه نشانی قوس کاتدی ولتاژ ایجاد شده توسط منبع 
ت�ذیه باع� ایجاد قوس الکتریکی بین آند و کاتد می شود. جریان قوس بر روی سطح بسیار کوچکی 
از کاتد متمرکز شده و دانسیته ی جریان بسیار باالیی ایجاد می کند. 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 رسوب دهی می شــود. پالسمای ایجاد شــده به سرعت به طرف 

زیرالیه )آند( گسترش یافته و بر روی زیرالیه رسوب می کند.
کاربرد:

 پوشــش دهی الیه های بســیار ســخت، الیه های فوق سخت و پوشــش های نانو کامپوزیت شامل 
AlCrTiN ،ZrN ،CrN ،TiAlN ،TiN و TiAlSiN بر روی ابزارآالت به من�ور افزایش عملکرد و عمر کاری 

آن ها.



۳۳۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت 

1388سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اصفهــان،  بلــوار دانشــگاه صنعتی، 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 

ساختمان فن آفرینی 1، 110
 www.sevinplasma.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

مشخصات فنی

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی روشی 
کارآمــد و م��ــر برای پوشــش دهی طیف وســیعی 
از پوشــش های فــوق ســخت، پوشــش های نانو 
نــازک چنــد الیــه ماننــد  کامپوزیــت و فیلم هــای 
 TiAlSiN و   AlCrTiN   ، ZrN   ، CrN  ،TiAlN  ،TiN

می باشد.

مکانیزم تبخیر 
و الیه ن�انی

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

یونی(

تعداد 
کاتدهای دوار

8 کاتد
)در حالت قوس کاتدی، می تواند با 

مگنترون اسپاترینگ DC جایگزین شود(

��مه تبخیر 
حرارتی

یک چشمه تبخیری حرارتی خطی به 
همراه 16 بوته تنگستنی

ابعاد محف�ه
1200×1000 میلی متر(�طر×ارتفاع)

ولتاژ بایاس
DC

)حالت انتخابی: پالسی(

ابعاد ناحیه 
پالسما

(�طر×ارتفاع)
700×900 میلی متر

ب��ینه وزن 
زیرالیه

400 کیلوگرم

استان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

محل تولید



۳۳۲

تجهیزات الیه نشانی
 SUPER HARD پوشش های

PVD به روش
معرفی محصول

دســتگاه الیه نشــانی روی انــواع قالــب، ابزار و قطعات صنعتــی به روش PVD و با فنــاوری هیبریدی 
بــا قابلیــت ایجــاد انواع پوشــش ها با ســاختارهای مختلف نانویــی مطابق با آخرین اســتانداردهای 

بین المللی 

مشخصات فنی
 دارای سیستم تبخیر و اسپاترینگ با قابلیت کارکرد هم زمان

 با ابعاد محف�ه طراحی شده بر اساس نوع و حجم کاربرد صنعتی
 قابلیت ت�ییر SET UP جهت ایجاد انواع مختلف پوشش های فوق سخت

 دارای سیستم CATHODIC ARC با کاتدهای مخصوص طراحی شده در شرکت سوین پالسما
قابلیت پوشش دهی قطعات سنگین تا 300 کیلوگرم



۳۳۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09352425805 
09133193283
03133932325
PVD.jahdi@gmail.com

 برخی خریداران
در حــال حاضــر بیــش از 3 شــرکت در کشــور 
چین درخواســت خرید بــرای این محصول را 

داده اند.

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت 

1387سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
اصفهــان، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، خیابــان 14، ســوله 4 و 5، 

کدپستی 8415682895

www.sevinplasma.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

محل تولید



۳۳۴

پوشش های نانوالیه و 
نانوکامپوزیت فوق سخت و مقاوم به سایش

و فرسایش بر روی سطوح انواع ابزارهای برش و تراش
معرفی محصول

پوشــش های نانوالیــه و نانوکامپوزیــت شــامل ترکیب هــای TiN،TiAlN ،TiCN ،TiSiN جهت اعمال 
بــر روی انــواع ابزارهای برشــی از قبیــل انواع مته، قالویز، برقو، فرز انگشــتی و ابزارهای دنده تراشــی 
هاب و شی�ر به من�ور افزایش طول عمر ابزارها )5-3 برابر(، بهبود عملکرد ابزارها و افزایش کیفیت 

قطعات تولیدی.

مشخصات فنی
 سختی فوق العاده باال )5000 -2500 ویکرز( به همراه تافنس ایده آل

 صافی سطح ایده آل )رافنس کمتر از 0/2 میکرون(
 چسبندگی عالی به فوالد

 تریبولوژی مناسب )جهت ممانعت از چسبیدن مواد به ابزار(
 مقاومت سایشی باال و ضریب اصطکاک مناسب



۳۳۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت 

1387سال ت�سی�

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 14، سوله 4 و 5 ن�انی شرکت 

www.sevinplasma.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09352425805 
09133193283
03133932325
PVD.jahdi@gmail.com

 برخی خریداران
در  ابــزار  مصرف کننــده  شــرکت  از 130  بیــش 
ایــران از ایــن محصــول اســتفاده می کنند که 
می توان به شــرکت هایی چون تراکتورســازی 

تبریز و مگاموتور اشاره کرد

استان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

محل تولید



۳۳۶

پوشش های نانوالیه و نانوکامپوزیت
فوق سخت و مقاوم به سایش، فرسایش و خوردگی

بر روی سطوح انواع قالب های فلزی شکل دهی مواد
معرفی محصول

پوشــش های نانوالیــه و نانوکامپوزیــت فوق ســخت و مقاوم به ســایش، فرســایش و خوردگی جهت 
اعمال بر روی انواع قالب های شــکل دهی از قبیل قالب های ســنبه و ماتریس، پانچ، فرم و کشــش 
عمیق؛ فور� سرد و گرم؛ اکستروژن؛ ریخته گری دایکست و ریژه و تزریق پالستیک، موجب افزایش 

کیفیت سطحی و طول عمر قالب ها تا 10 برابر و بهبود چشمگیر عملکرد قالب ها خواهند شد.

مشخصات فنی
 سختی فوق العاده باال )5000-2500 ویکرز( به همراه تافنس ایده آل

 صافی سطح ایده آل )رافنس کمتر از 0/2 میکرون(
 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 1100 درجه سانتی گراد



۳۳۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت 

1387سال ت�سی�

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 14، سوله 4 و 5ن�انی شرکت 

www.sevinplasma.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09352425805 
09133193283
03133932325
PVD.jahdi@gmail.com

 برخی خریداران
شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو، تولیدکنندگان 
شــیرآالت خانگــی و صنعتــی، تولیدکننــدگان مقاطــع و 

پروفیل های فلزی

استان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

محل تولید



۳۳۸

پوشش های نانوالیه و نانوکامپوزیت
فوق سخت و مقاوم به سایش و خوردگی بر روی 

سطوح پره های بخش سرد موتورهای توربینی
معرفی محصول

پوشــش های نانوالیــه و نانوکامپوزیــت فــوق ســخت و مقــاوم به ســایش و خوردگی جهــت اعمال بر 
روی انواع پره های توربین و کمپرسور مورداستفاده در صنایع نفت، گاز و هوایی به عنوان جایگزین 

پوشش های قدیمی

مشخصات فنی
 سختی فوق العاده باال به همراه تافنس ایده آل

 صافی سطح ایده آل )رافنس کمتر از 0/2 میکرون( و ایجاد کمترین اصطکاک با هوا
 چسبندگی عالی به فوالد به همراه تنش پسماند کم و قابلیت تحمل تنش های سیکلی

 مقاومت به خوردگی ایده آل )تا 400 ساعت بر اساس تست سالت اسپری(
 مقاومت سایشی فوق العاده باال و ضریب اصطکاک بسیار پایین



۳۳۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت 

1387سال ت�سی�

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 14، سوله 4 و 5 ن�انی شرکت 

www.sevinplasma.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09352425805 
09133193283
03133932325
PVD.jahdi@gmail.com

 برخی خریداران
در حــال حاضر بزرگ ترین شــرکت های تولیدکننده 
توربیــن و کمپرســور در صنایــع نفــت، گاز و هوایــی 
جزء مشتریان این محصول هستند که از آن دست 

می توان به شرکت اوتک و گروه مپنا اشاره کرد.

استان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

محل تولید



۳۴۰

دستگاه پوشش دهی
صنعتی به روش قوس کاتدی مدل ۲۳۰۰

معرفی محصول
پوشــش دهی به روش قوس کاتدی یکی از روش های رســوب فیزیکی )PVD( اســت که در آن از قوس 
الکتریکی برای تبخیر مواد از روی سطح تارگت استفاده می کنند. ایجاد پوشش های مقاوم به خراش، 
خوردگــی و نیــز پوشــش های دکوراتیــو بــا تنوع رنگــی از قابلیت های این دســتگاه به شــمار مــی رود. از 
مهم ترین کاربردهای این مدل دستگاه می توان به پوشش دهی تزئینی و مقاوم به خراش و خوردگی 

در لوله های فلزی، ورق های فلزی بزرگ جهت استفاده در نما، آسانسور و... اشاره کرد.

مشخصات فنی
×10-5 torr و فشار نهایی Φ 230 cm × L350 cm محف�ه خ� استوانه ای 

 دارای 39 کاتد آرک با تارگت 3 اینچی و سه MFC مجزا جهت کنترل گازهای فرآیند
 دارای سامانه گرم کن تا دمای 200 درجه سانتی گراد

 دارای چرخاننده نمونه با قابلیت تن�یم سرعت چرخش
 دارای سامانه کنترلی با مانیتور صفحه لمسی تمام رنگی

 دارای بایاس زیرالیه با منبع پالسی و سامانه تمیزکاری با پالسما
 امکان پوشش دهی بر روی انواع فلزات، سرامیک، شیشه و ...

Ti ،TiN ،TiCN ،Zr ،ZrN ،Cr ،CrN امکان الیه نشانی الیه های مختلف از جمله 



۳۴۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09128117103

 برخی خریداران
شرکت های تولیدکننده ورق های استیل رنگی

یارنیکان صالحنام شرکت 

1385سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، خیابــان آزادی، خیابــان حبیــب زادگان، بن بســت فاطمــی، پــالک 1، 

طبقه5، واحد 13

www.ynsaleh.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرک صنعتی 
زاگرس

محل تولید



۳۴۲

دستگاه پوشش دهی
صنعتی به روش قوس کاتدی مدل ۱۶۰۰

معرفی محصول
پوشش دهی قوس کاتدی یکی از روش های رسوب فیزیکی )PVD( است که در آن از قوس الکتریکی 
بــرای تبخیــر مــواد از روی ســطح تارگــت اســتفاده می شــود. از مزیت هــای اصلــی ایــن روش ایجــاد 
پوشــش های مقاوم به خراش و خوردگی و دارای ظاهر زیبا و نیز تنوع رنگی زیاد اســت. از مهم ترین 
کاربردهــای ایــن دســتگاه می تــوان بــه پوشــش دهی شــیرآالت بهداشــتی، کاشــی و ســرامیک های 

ساختمانی، ظروف آشپزخانه، یراق آالت و... اشاره کرد.

مشخصات فنی
×10-5 torr و فشار نهایی Φ 160 cm × h180 cm محف�ه خ� استوانه ای 

 دارای 20 کاتد آرک با تارگت 3 اینچی و سه MFC مجزا جهت کنترل گازهای فرآیند
 دارای سامانه گرم کن تا دمای 200 درجه و چرخاننده نمونه با قابلیت تن�یم سرعت

 دارای سامانه کنترلی با مانیتور صفحه لمسی تمام رنگی
 دارای بایاس زیرالیه با منبع پالسی و سامانه تمیزکاری با پالسما
 امکان پوشش دهی بر روی انواع فلزات، سرامیک، شیشه و ...

Ti ،TiN ،TiCN ،Zr ،ZrN ،Cr ،CrN امکان الیه نشانی الیه های مختلف ازجمله 



۳۴۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09128117103

 برخی خریداران
شــرکت نانوپوشــش گلفا، شــرکت تک اســتیل پایا، شرکت شــیرآالت ادرینا، 
شــرکت شــیرآالت کالرپویا، شــرکت نگارســتان، پارس پی وی دی و شــرکت 
شیرآالت شودر، صنایع آبکاری مرادی، شرکت کیمیای صنعت مدرن و ...

یارنیکان صالحنام شرکت 

1385سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، خیابــان آزادی، خیابــان حبیــب زادگان، بن بســت فاطمــی، پــالک 1، 

طبقه5، واحد 13
www.ynsaleh.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرک صنعتی زاگرس

محل تولید



۳۴۴

دستگاه پوشش دهی
صنعتی به روش اسپاترینگ مدل ۱۶۰۰

معرفی محصول
فرآیند کندوپاش یا اسپاترینگ یکی از روش های الیه نشانی فیزیکی حالت بخار است. در این روش 
یون هــاِی بــا شــتاب باال، پس از برخــورد به ماده تارگت، با انتقال انرژی خود باع� جدا شــدن ماده 
تارگــت و پخش شــدن آن در فضا می شــوند. با این روش امکان پوشــش دهی بــر روی انواع قطعات 

اپتیکی مانند آینه خودرو، مواد پالستیکی حساس به دمای باال و... با دقت باال وجود دارد.

مشخصات فنی
×10-5 torr با فشار نهایی Φ 160 cm × h180 cm محف�ه خ� استوانه ای 

 دارای 2 منبع کندوپاش مستطیلی و چرخاننده نمونه با قابلیت تن�یم سرعت
 دارای سامانه کنترلی با مانیتور صفحه لمسی تمام رنگی

 دارای سامانه تمیزکاری با پالسما



۳۴۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09128117103

 برخی خریداران
شرکت کوژ آبگین مبین تولیدکننده آینه های خودرو و 

شرکت اورنگ سپاهان

یارنیکان صالحنام شرکت 

1385سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، خیابــان آزادی، خیابــان حبیــب زادگان، بن بســت فاطمــی، پالک 1، 

طبقه5، واحد13

www.ynsaleh.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرک صنعتی 
زاگرس

محل تولید



۳۴۶

پوشش نانوساختار سخت
بر روی قالب اکستروژن آلومینیوم

معرفی محصول
ایــن پوشــش های نانوالیــه )TiN/CrN( به ضخامت 3 میکرون و با ســختی فوق العــاده باال، موجب 
افزایش مقاومت به سایش قالب ها در برابر سیالن آلومینیوم از شیار قالب شده و موجب افزایش سه 

برابری تولید قالب می شود.

مشخصات فنی
 عدم تمایل به چسبیدن آلومینیوم به قالب

 کاهش فشار دستگاه، به دلیل کاهش اصطکاک قالب و مذاب
 امکان افزایش سه برابری تولید بدون افزایش وزن پروفیل



۳۴۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، حسن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

شرکت فناوران سخت آرانام شرکت 

1393سال ت�سی�

ن�انی شرکت 

تهــران، بزرگــراه آزادگان جنــوب، بزرگــراه فتح، ســه راه شــهریار، بزرگــراه تهران 
-شــهریار، پل بادامک، خیابان شهید احسانی راد، حسن آباد خالصه، مجتمع 
تحقیقاتــی عصــر انقــالب )ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران(، 

سالن های فناوری نانو، سالن 4
www.hardcoating.ir - www.PVDcoating.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
09125009519
09124228013
 02156277081

 برخی خریداران
• شرکت های سازندگان قطعات خودرویی

• شرکت های نیروگاهی و قطعات نیروگاه
• شرکت های تولیدکنندگان پروفیل



۳۴۸

نانوپوشش گلفا
پوشش های نانوساختار تزئینی مقاوم 

به خوردگی و خراش
معرفی محصول

پوشــش های 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، 
یراق آالت و... با هزینه ای بســیار مناســب پوشــش داده می شــود. همچنین امکان پوشــش بر روی 

انواع فلزات، سرامیک ها، شیشه، ای بی اس و... وجود دارد.

مشخصات فنی
 مقاومت به خراش و خوردگی باال

 ضد حساسیت و سازگار با بدن
 رنگ های تزئینی زیبا و متنوع

 جایگزین مناسب برای روش های آبکاری سنتی
 دوست دار محیط زیست



۳۴۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر بومهن

محل تولید

نور مهر هدانام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، شــهر بومهــن، خیابــان کامیــون داران، خیابــان اشــتیاق اول، خیابان 

امیرالم�منین )ع(، پالک 15

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
02176256037
02176238740

 برخی خریداران
شیرآالت آویسا، شیرآالت درخشان، شیرآالت شایان



۳۵۰

پوشش تبدیلی
نانو سرامیکی بر پایه زیرکونیوم

معرفی محصول
پوشــش های تبدیلــی بر پایــه نانو زیرکونیوم به من�ور افزایش چســبندگی رنــگ و ایجاد مقاومت به 
خوردگی بیشتر، به کاررفته و جایگزینی مناسب برای پوشش های فسفاته و کروماته قدیمی هستند. 
این پوشش ها بر پایه ترکیبات سازگار با محیط زیست بوده و همچنین از مزیت اصلی این پوشش ها 

عدم نیاز به انرژی گرمایی و در نتیجه کاهش هزینه ها 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.



۳۵۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان تهران، شهرســتان ورامین، شهرک صنعتی 
چرمشهر

محل تولید

شیلرفرآیندپارسنام شرکت 

1388سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، بزرگــراه همــت غــرب، شــهرک گلســتان، بلوارعلیمــرادی )کوهــک(، 

مجتمع تجاری اداری طوبی، بلوک اداری A، طبقه سوم اداری، واحد 5

www.SCHILLERCO.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
 info@SCHILLERCO.com

 02146084611 
 02146084714

 برخی خریداران
کلیه صنایع فلزی مانند قطعات خودرو، لوازم خانگی، 
تابلوهــای بــرق، پروفیل و قطعــات آلومینیوم، ورق و 

قطعات گالوانیزه و...



۳۵۲

پوشش تبدیلی
(SurBond( نانوزیرکونیوم

معرفی محصول
این محلول قابلیت تشــکیل یک الیه نانومتری بر پایه نانو اکســید زیرکونیوم بر روی ســطح را دارد و 

باع� افزایش چسبندگی و خواص ضدخوردگی رنگ بر روی سطوح فلزات می شود.

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 می کند.



۳۵۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانـوپوششنانـوپوشش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

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

پتروشیمی ایران

محل تولید

کیا نانوپوششنام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، میــدان هفت تیــر، ابتدای خیابان بهار شــیراز، مجتمــع امین، طبقه 2 

واحد 10

www.kianano.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
021 88848512
02188315109

 برخی خریداران
و  گاز  تاکنــو  ماننــد  لوازم خانگــی  شــرکت های 

شرکت حدید مبتکران





تجهیزات پردازش پالسمایی سطح
 کرونا تریتمنت با الکترود سرامیکی

 پالسـما گالیـد
 پالسـما روتاری جت

(PlasmaTex) سامانه پردازش پالسمایی منسوجات 
 سامانه پردازش پالسمای اتمسفری کرونا

(ACPJ-16AR) سیستم پالسمای جت سرد اتمسفری 
 سامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی

 کرونا پرینت
 پالسما کلینر

 دستگاه استریالیزر پالسما
 سامانه پردازش پالسمایی منسوجات و اشیاء



۳۵۶

پالسـما
معرفی فناوری پالسما

پالســما که پس از ســه حالت جامد، مایع و گاز به عنوان حالت چهارم ماده محســوب می شود، گاز یونیزه شده ای است 
که شامل الکترون های آزاد، یون ها، رادیکال ها، ذرات خن�ی )اتم ها و مولکول ها( است که با اعمال ولتاژ باال به گازها 
ایجــاد می شــود. به عبارت دیگر می توان گفت که واژه پالســما به گاز یونیزه شــده ای اطالق می شــود کــه همه یا بخش 
قابل توجهی از اتم های آن یک یا چند الکترون از دست داده و به یون های م�بت تبدیل شده باشند. آتش، خورشید 

و رعدوبرق نمونه هایی از پالسمای موجود در طبیعت هستند.
برای تشــکیل پالســما با اعمال ولتاژ و میدان م�ناطیســی گازها را یونیزه می کنند که منجر به تولید میدان پالســمایی 
الکترواستاتیکی می شود. در هنگام تخلیه الکتریکی در میان شکاف الکترودها و یا در مکان هایی که میدان الکتریکی 
متمرکز شــده اســت، گازها هادی شــده و هاله پالسما را تشکیل می دهد. پالسما در محدوده وسیعی از دما و فشار تولید 

می شود. با توجه به دمای الکترون، یون و ذرات خن�ی پالسما می تواند حرارتی و یا غیرحرارتی باشد.
 پالســمای ســرد اتمســفری از جمله فناوری های نوظهور و نویدبخش اســت که به علت کار در فشــار اتمسفری و دمای 
محیط در کاربردهای بســیاری مورداســتقبال قرار گرفته اســت. پالســمای ســرد به عنوان روشــی منحصربه فرد و ســبز 
می تواند بدون ت�ییر در ساختار و خواص کلی ماده باع� ت�ییر در ویژگی های سطح آن شود و کاربردهای گوناگونی در 
صنایع مختلف داشته باشد. در شکل روبه رو صنایعی که فناوری پالسما در آن ها کاربرد دارد، نشان داده شده است.



۳۵۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

در ادامه کاربردهای فناوری پالسما در برخی صنایع مرور شده است؛

کاربردهای فناوری پالسما در صنعت نساجی
بــرای بهبــود خــواص  افزایــش آب دوســتی   

ترشوندگی
 بهبود خواص رنگرزی و چاپ پذیری

 آهارگیری پارچه
 بهبود قدرت چسبندگی

 بهبود جذب روغن
 بهبود خواص آنتی استاتیکی

و  آب گریــزی  خصوصیــت  هم زمــان  ایجــاد   
روغن گریزی در منسوجات

 ضد آب رفتگی و ضد خارش کردن پارچه های 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

پالســما      

پزشکی

نساجی

محیط 
زیست

کشاورزی 
و صنایع 
وابسته

الکترونیک

پلیمری



۳۵۸

کاربردهای فناوری پالسما در حوزه پزشکی
 استفاده از پالسما در فشار اتمسفری برای درمان

 استفاده از پالسما در بهبود زخم و درمان های پوستی
 اصالح سطوح مرتبط با مرتبط با فرآیندهای زیستی به کمک پالسما

 استفاده از فناوری پالسما برای استرلیزه کردن و ضدعفونی نمودن

کاربردهای فناوری پالسما در حوزه محیط زیست
 مطالعه تشکیل ازن به وسیله تخلیه در فشار اتمسفری

 جلوگیری از انتشار ترکیبات آلی فرار
 تجزیه مواد مضر به وسیله پالسما

 تصفیه آب و پساب با استفاده از پالسما
 تسریع فرآیند از بین بردن مواد مضر با استفاده از فناوری پالسما

 
کاربردهای فناوری پالسما در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

 افزایش جوانه زنی بذرها
 میکروب زدایی سطوح مواد غذایی

 بهبود قابلیت چاپ پذیری بسته بندی
 بسته بندی های ضدتعریق

 ت�ییر خصوصیت آب دوستی و آب گریزی سطوح
 افزایش چسبندگی

 نشاندن پوشش بر سطوح ظروف بسته بندی مواد غذایی برای کنترل انتقال گازها
 استریل ابزارآالت و ماشین آالت



۳۵۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

معرفی پلتفرم توسعه صنعتی پالسمای سرد

پلتفرم توسعه صنعتی پالسمای سرد به عنوان یکی از زیرمجموعه های کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری 
نانــو، از ســال 1393 فعالیــت خود با هدف بهره گیری از فن آوری پالســمای ســرد در حل عارضه هــای صنعتی آغاز نموده 
اســت. ایــن فن آوری پتانســیل باالیی در پردازش ســطوح بــرای کاربردهای مختلفــی چون میکروب زدایــی، تمیزکاری، 
افزایش چســبندگی، رنگ پذیری و... دارد و قابلیت ارائه راه حل های مقرون به صرفه برای اســتفاده در بخش صنعت را 
دارا اســت. این مرکز ســعی بر آن دارد تا با مشــارکت متخصصین پالسما و سایر رشته های مرتبط در کشور در کنار توسعه و 
ارتقــاء دانــش فنی این فن آوری به ارائــه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های صنعتی و تروی� بهره برداری تجاری 
از فــن آوری پالســما بپــردازد. تاکنون محصوالت پالســمایی متعــددی در مقیاس صنعتی، نیمه صنعتی و آزمایشــگاهی و 
تحقیقاتــی بــرای پاســخگویی به نیازهــای صنعت و بازار در شــرکت های 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 رنگ پذیری، چاپ پذیری و چسبندگی با کاربری صنایع مختلف چون خودروسازی، چاپ و بسته بندی، 
ساخت دستگاه پالسمای سرد اتمسفری برای پردازش منسوجات از جمله فن آوری ها و محصوالت تولید شده هستند. 
رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان متشکل از متخصصین چند رشته، مرتفع کردن نیازهای صنایع کشور و به کارگیری 
توانمندی های بومی دانش پالسما در حل عارضه های صنعتی، توسعه بازار محصوالت پالسمایی و کاربرد آن ها، انتقال 

فن آوری و تجاری سازی آن برخی از چشم اندازهای این مرکز در سال های پیش رو است.
این پلتفرم با ایجاد زیرساخت های مناسب کسب وکار در جهت فراهم آوردن شرایط استفاده از توانمندی های داخلی در 
راستای توسعه به کارگیری فن آوری نوین پالسما در صنایع مختلف گام برمی دارد. از اهم م�موریت های این مرکز به موارد 

زیر می توان اشاره کرد:
 کمک به انجام تحقیقات و توسعه کاربردهای پالسما در راستای پاسخگویی به عارضه های صنعتی

 برقراری ارتباط میان فن آوران این حوزه و صنایع مختلف
 ارائه خدمات مشاوره ای و بسته های حمایتی برای رصد و گسترش بازار

 خدمات تسهیل پذیرش فناوری پالسما به صنایع عالقه مند



۳۶۰

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.



۳۶۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

محل تولیدمجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های 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

مهندسی پالسما ایده آزمانام شرکت 

1395سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، شــهرک ولی عصر، خیابان شــهید صفری، کوچه شــهید وفــادار غربی، 

پالک 70

parsautomation@yahoo.comایمیل 

اطالعات شرکت تولیدکنندهاطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه 
نانومقیاس

ارتباط با فناوری نانو
با استفاده از این دستگاه ایجاد ت�ییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. 

استان تهران، شهر تهران



۳۶۲

پالسـما گالیـد
معرفی محصول

پالســما در فضای بین دو الکترود هاللی شــکل ایجاد می شــود. چگالی الکترونی باالی این سیستم در 
دمــای پایین باع� شــده تا پردازش مواد مختلف که در معرض پالســمای گالید قــرار می گیرند، بدون 

تخریب یا ت�ییر در سطح مواد باشد.

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



۳۶۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های 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

مهندسی پالسما ایده آزمانام شرکت 

1395سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، شــهرک ولی عصر، خیابان شــهید صفری، کوچه شــهید وفــادار غربی، 

پالک 70

parsautomation@yahoo.comایمیل 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
با استفاده از این دستگاه ایجاد ت�ییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. 



۳۶۴

پالسـما 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 می دهد.

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



۳۶۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های 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

مهندسی پالسما ایده آزمانام شرکت 

1395سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، شــهرک ولی عصر، خیابان شــهید صفری، کوچه شــهید وفــادار غربی، 

پالک 70

parsautomation@yahoo.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
با استفاده از این دستگاه ایجاد ت�ییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. 



۳۶۶

سامانه پردازش 
(PlasmaTex( پالسمایی منسوجات

معرفی محصول
دســتگاه پالســماتکس )PlasmaTex( می توانــد بــا افزایــش انــرژی ســطحی انــواع منســوجات جهت 
کاهش مصرف آب و رنگ و ســایر مواد شــیمیایی مورداســتفاده قرار گیرد. پالســما به دلیل برخورداری 
از گونه های پرانرژی و درعین حال دمای پایین، بســیار مناســب برای پردازش سطوح حساس به گرما 
به ویژه انواع پارچه ها است. در فرآیند پردازش سطوح به این روش به واسطه تشکیل گروه های عاملی 

بر روی سطح و ت�ییر زبری سطح، درجه باالیی از فعال سازی حاصل می شود.
ویژگی ها:

 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 هزینه های جاری
 کاهش BOD / COD پساب و آ�ار زیست محیطی ناشی از آن

 کوتاه شدن زمان پردازش
 امکان انجام فرآیند به صورت مداوم در سرعت های صنعتی

 امکان پردازش منسوجات در فشار محیط )اتمسفری( در خط تولید



۳۶۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.adeeco.ir
www.hitechmachine.ir

 برخی خریداران
در حال ا�بات و انطباق کارایی 

به مجموعه های صنعتی

مدل های 
دستگاه

 PlasmaTex
60220

 PlasmaTex
40160

 PlasmaTex
30220

 PlasmaTex
20160

 PlasmaTex
2080

 PlasmaTex
1080

10 کیلو وات20 کیلو وات20 کیلو وات30 کیلو وات40 کیلو وات60 کیلو واتتوان

�رض 
800 میلی متر800 میلی متر1600 میلی متر2200 میلی متر1600 میلی متر2200 میلی متر�لتک

نام شرکت 
مهندسی تجهیزات 

پیشرفته آدیکو

1391سال ت�سی�

ن�انی شرکت 

تهران، بلوار کشاورز، تقاطع 
شانزده آذر، ساختمان 

کمال الدین بهزاد، پالک 
78، طبقه 5، واحد 514

www.adeeco.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

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 الیه های سطحی را شامل می شود. 
در هر سطح کاربری می توان مواردی از ارتباط آن با نانوفناوری 
را ذکــر کــرد. در یــک مورد، می تــوان به ایجاد و یــا افزایش زبری 
ســطح در مقیــاس نانو اشــاره کــرد. در این حالت انت�ــار می رود 
که ترشوندگی و قابلیت جذب رنگ سطوح الیاف و منسوجات 
افزایش یابد. مورد دیگر حضور الیه   فعال شده سطحی است که 
ســبب می شــود با ایجاد پیوند های در سطح اتمی، چسبندگی 

پوشش ها و نانوالیه ها به طور قابل توجهی بهبود یابد.

مشخصات فنی

25-18 کیلوهرتزفرکان�

5/1 میلی مترضخامت ماده

390×125×198 سانتی مترابعاد 

2500 کیلوگرموزن 

6 میلی متر�طر الکترود

2 میلی مترب��ینه �� ب�ن الکترود

70-5 متر بر دقیقهنر� تولید

  300 درجه سانتی گراددمای پالسما



۳۶۸

سامانه پردازش 
پالسمای اتمسفری کرونا

معرفی محصول
مشــعل پالســمای کرونا، ســامانه ای است که برای پردازش ســطوح دوبعدی و سه بعدی پلیمری 
استفاده می شود. کاربردهای آن عبارت است از: افزایش قابلیت چسبندگی پلیمرها و کامپوزیت ها، 

افزایش رنگ پذیری پلیمرها، فعال سازی سطوح به من�ور تقویت چسبندگی انواع رزین ها.

مشخصات فنی
 توان مشعل 700 وات

 ابعاد مشعل 3 در 6 سانتی متر با طول بیش از 5 سانتی متر
 قابلیت استفاده در سامانه اسکن اتوماتیک

 دارای سیستم ایمنی برای کاربر
 قابلیت دائم کاری



۳۶۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.iranlabexpo.ir
www.basafan.com

 برخی خریداران
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

مجموعه های صنعتی

بسا فن آوران نصیرنام شرکت 

1390سال ت�سی�

تهران، خیابان آزادی، بن بست قدیر، کوچه 13، پالک 2، واحد 10ن�انی شرکت 

www.basafan.comن�انی سایت اینترنتی 
info@basafan.com

اطالعات شرکت تولیدکننده

ت�ییدیه ارتباط با فناوری نانو

استان تهران، شهرتهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
ایجــاد و یا افزایش زبری ســطح در مقیــاس نانو از 
جمله ویژگی های این فرآیند است. در این حالت 
انت�ار می رود که ترشوندگی و قابلیت جذب رنگ 
ســطوح الیــاف و منســوجات افزایــش یابــد. مورد 
دیگــر حضــور الیــه   فعال شــده ســطحی اســت که 
سبب می شود با ایجاد پیوند های در سطح اتمی، 
چســبندگی پوشــش ها و نانوالیه هــا به طــور قابل 

توجهی بهبود یابد.



۳۷۰

سیستم پالسمای 
(ACPJ-16AR) جت سرد اتمسفری

معرفی محصول
دســتگاه ACPJ-16AR سیســـتمی 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 ویژگی های این سیستم برای حصول 

نتای� چسـبندگی مناسب در کاربردهای مختلف است.

مشخصات فنی
50 (W)× 30(D) × 60(H) cm :ابعاد 

 ~ 40 kg :وزن 
 ولتاژ ورودی: Hz  ،220 V AC 50،  تک فاز

6-10 kV :ولتاژ خروجی 
~20 kHz :فرکانس کاری 

600-1000 W :توان 
 برای مواد: غیرفلزی و فلزی

 گاز مورد استفاده: هوا
 پهنای م��ر پردازش:

ACPJ-16A: 8-12 mm

ACPJ-16AR: 12-40 mm



۳۷۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

در حال دریافت گواهینامه 
نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
info@ad-kavoshyaran.com
www.iranlabexpo.ir

 برخی خریداران
در حــال ا�بات و انطبــاق کارایی به مجموعه های 

صنعتی

کاوش یاران فن پویانام شرکت 

1391سال ت�سی�

بزرگراه یادگار امام، خیابان ای�ارگران شمالی، خیابان امام زاده داود، پالک 31ن�انی شرکت 

www.ad-kavoshyaran.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

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 می رود که ترشوندگی و قابلیت جذب 
رنگ ســطوح مانند الیاف و یا منســوجات افزایش 
یابــد. مــورد دیگر حضور الیه   فعال شــده ســطحی 
اســت که ســبب می شــود با ایجــاد پیوند هایی در 
سطح اتمی، چسبندگی پوشش ها و نانوالیه ها به 

طور قابل توجهی بهبود یابد.



۳۷۲

سامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی

معرفی محصول
تخلیــه ســد دی الکتریــک (DBD) روشــی جدید و خالقانه برای تولید پالســمای غیرحرارتی اســت که 
اخیرابه طور گســترده ای در شــاخه های مختلف علم و تکنولوژی موردتوجه قرار گرفته است. تخلیه 
ســد دی الکتریــک، یــک تخلیه الکتریکی بین دو الکترود اســت که حداقل یکــی از الکترودها با یک 
الیه دی الکتریک پوشــانده شــده اســت. اعمال ولتاژ متناوب بر الکترودها منجر به ایجاد پالســمای 
غیرحرارتــی ســد دی الکتریــک در فشــار اتمســفری می شــود. از جملــه کاربردهــای ایــن تکنولوژی در 
صنایــع غذایــی و کشــاورزی اســت. میکروب زدایــی ســطح غــذا و جوانه زنــی بــذر، دو کاربــرد جذاب 

پالسمای DBD است که می تواند ت�ییرات بزرگی در صنعت آینده به بار آورد.

مشخصات فنی
 ابعاد: 45)عرض( - 70 )طول( - 60 )ارتفاع( سانتی متر

 وزن: حدودا 50 کیلوگرم 
 ولتاژ ورودی: Hz ،AC 220 V 50، تک فاز )مقاومت زمین کمتر از 0/5 اهم(

50 Hz ،0-25 kV ولتاژ خروجی: ولتاژ مت�یر 



۳۷۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.ad-kavoshyaran.ir
info@ad-kavoshyaran.com
www.iranlabexpo.ir

 برخی خریداران
موسسه تحقیقات کشاورزی

کاوش یاران فن پویانام شرکت 

1391سال ت�سی�

بزرگراه یادگار امام، خیابان ای�ارگران شمالی، خیابان امام زاده داود، پالک 31ن�انی شرکت 

www.ad-kavoshyaran.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

0-10 kV ،6-20 kHz :ولتاژ مت�یر 
 22 cm :اندازه محف�ه آزمون: قطر 

 2/5 cm فاصله الکترودهای محف�ه آزمون: قابل تن�یم 
 0/5-

 مواد مورد پردازش: مواد نارسانا 
 گاز کاری در محف�ه آزمون: هوا 

 زمان پردازش: قابل تن�یم )مد تناوبی و پیوسته(
 پروب جانبی: جت پالســمای ســرد، پروب پالســمای سد 

دی الکتریک
ا�ربخشــی ایــن دســتگاه بــر میکروب زدایی و مهــار فعالیت 
آنزیمی در برخی از محصوالت غذایی توسط مرکز تحقیقات 

کشاورزی ت�یید شده است. 

استان تهران، شهر تهران

ارتباط با فناوری نانومحل تولید
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 می رود که ترشوندگی و 
قابلیت جذب رنگ سطوح مانند الیاف و یا منسوجات افزایش 
یابد. مورد دیگر حضور الیه   فعال شــده سطحی است که سبب 
می شــود بــا ایجــاد پیوند هایــی در ســطح اتمــی، چســبندگی 

پوشش ها و نانوالیه ها به طور قابل توجهی بهبود یابد.



۳۷۴

کرونا پرینت
معرفی محصول

دســتگاه کرونا پرینت نســل جدید ســامانه های جرقه زن )جرقه گیر( اســت که با اســتفاده از فناوری 
پالســما می توانــد ا�رگــذاری یکنواخت تــر و باکیفیت تــری در حوزه چاپ و بســته بندی ایفــا کند. این 
دســتگاه بــا اســتفاده از الکترودهــای ســرامیکی می توانــد پــردازش یکنواختــی را بــر روی پلیمرهــا 
پالســتیک ها و رول هــای فلــزی ایجــاد کند. در ا�ر پردازش پالســمایی ســطح پلیمرها پالســتیک ها و 
رول هــای فلــزی در ابعــاد نانــو دچــار ت�ییــر شــده و گونه هــای شــیمیایی هیدروکســیل، کربوکســیل، 
نیتروژنــی و اکســیژنی بر روی ســطح باقی می مانــد که می تواند ضمن افزایش انرژی ســطحی امکان 
برقراری بهتر باند بین رنگ و ســطح شــود. پردازش ســطح توســط این دســتگاه برای انواع پلیمرها 
مانند PP، PE، PET، نایلون، پلی استایرن، پلی کربنات، پی وی سی و انواع فیلم های متاالیز مناسب 

است.

مشخصات فنی
 عرض دستگاه: 50 سانتی متر )قابل ساخت تا عرض 10 متر بر اساس سفارش مشتری(

 توان مصرفی: 3 کیلووات
 ســرعت پــردازش: 100 تــا 200 متر بر دقیقــه )از حدود 50 متر بر دقیقه تا 1000 متر بر دقیقه براســاس 

سفارش مشتری(



۳۷۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

 گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

شرکت مهندسی پالسما فناور جمنام شرکت 

1394سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، ولنجک، خیابان یمن، بلوار دانشــجو، دانشــگاه شــهید بهشــتی مرکز 

رشد

www.jam-plasmatech.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

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

 وزن: 40 کیلوگرم

اطالعات بازار

 کانال های خرید
021-29904031
021-29904017
021-22403160
Info@jam-plasmatech.com

 برخی خریداران
صنایع چاپ و بسته بندی

استان تهران، شهرتهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
با استفاده از این دستگاه ایجاد ت�ییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. 



۳۷۶

پالسما کلینر
معرفی محصول

ایــن دســتگاه به عنــوان یکی از پرکاربردترین ســامانه های پالســمایی مطرح اســت. در این دســتگاه 
محیــط فعــال پالســما با اعمــال اختالف پتانســیل الکتریکی در فشــار پاییــن و در محــدوده میلی تور 
تشــکیل می شــود. الکترون هــای موجــود در محیــط پالســما اقــدام بــه تولیــد الکترون هــا، یون هــا، 
رادیکال هــا و دیگــر گونه هــای فعــال می کنند که می توانند ســطح موردن�ر را پــردازش کنند. قابلیت 
تزریــق 30 نــوع گاز بــا نــرخ تزریق 0 تا 500 سی ســی بر دقیقه با دقت 0٫1 سی ســی بر دقیقــه برای این 

دستگاه وجود دارد.

مشخصات فنی
 حجم محف�ه: 3 لیتر )بسته به سفارش مشتری قابل ساخت تا 100 لیتر(

 توان کاری: 100 وات )قابل ساخت تا 3 کیلووات(
 فشار کاری: 50 تا 1000 میلی تور

 گاز مصرفی: 30 نوع گاز
 دقت تن�یم فلوی گاز: 0٫01 سی سی بر دقیقه

 جنس محف�ه: کوارتز )یا استیل بنا به سفارش مشتری(



۳۷۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

شرکت دانش بنیان دانش پویان ساتیانام شرکت 

1393سال ت�سی�

استان سمنان، شهرستان شاهرود، بلوار دانشگاه، ساختمان مرکز رشدن�انی شرکت 

satiacompany@gmail.comایمیل 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 برخی خریداران
دانشگاه بین الملل قزوین

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شاهرود

 کانال های خرید
021-29904031
021-29904017
021-22403160
Info@jam-plasmatech.com

 جنس اتصاالت: استیل
 برق ورودی: 220 ولت برق شهری
 دارای نمایشگر فشارسن� دیجیتال

 دارای سیستم اتوماسیون و مانیتور تاچ
 قابلیت تعریف برنامه های آزمایشی

 ابعاد: 50×40×20 سانتی متر
 وزن: تقریبا 15 کیلوگرم

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
الکترون های موجود در محیط پالســما اقدام به تولید 
الکترون ها ، یون ها، رادیکال ها و گونه های فعال دیگر 
می کنند که می تواند سطح موردن�ر را پردازش نماید. 
این دستگاه می تواند برای پردازش انواع مواد پلیمری 

و فلزی در مقیاس نانو استفاده شود. 



۳۷۸

دستگاه استریالیزر پالسما
معرفی محصول

دستگاه استریالیزر پالسما PSP-PL ابزار حساس به دما و رطوبت مانند انواع آندوسکوپ، کاتتر، 
کانوال و ... را در کوتاه ترین زمان و بدون ایجاد مواد ســمی و مضر اســتریل می کند. پس از اتمام 
پروســه اســتریل توســط این دســتگاه آنچــه باقی می ماند بخارآب و اکســیژن اســت کــه کامال با 
محیط سازگارند و آسیبی متوجه کاربران و بیماران نخواهد بود. پروسه استریل دستگاه بسیار 
ســریع بوده )28 تا 65 دقیقه( و نیازی به آماده ســازی اولیه نیســت که این امر گردش کار را در 

بیمارستان ها و مراکز درمانی به میزان قابل توجهی سرعت می بخشد.



۳۷۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.psptrade.com

هی�ت امنــای صرفه جویــی ارزی در معالجه 
بیماران

پارس سینوهه پادنام شرکت 

1388سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، خیابان شــریعتی، میدان شهید 
احمدی روشــن، ابتــدای خیابان جلفا، 

خیابان پاکروان، پالک 20
www.psptrade.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

مجوزها و تأییدیه ها

گواهینامه نانومقیاس

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
ــنــد ســایــر  دســتــگــاه پــالســمــا اســتــریــالیــزر مــان
قابلیت  ســرد،  پالسمای  حــوزه  دستگاه های 
ایجاد ساختار نانومتری بر روی سطح را دارد.

مشخصات فنی
PSP-PL-130PSP-PL-130Dمدل های دستگاه

دو دربتک دربتعداد درب

778×1547×1120 ابعاد 
سانتی متر

 1060×1750×1040
سانتی متر

640 کیلوگرم440 کیلوگرموزن

تکفاز، 230 ولت، 60-50 هرتزمنبع تغ�یه

130 لیتر�رفیت محف�ه

فوالد زنگ نزنجن� محف�ه

کمتر از 60 درجه سانتی گراددمای استریل

هیدروژن پروکساید ٪50ماده مصرفی

مجموع مدت زمان 
سیکل

سیکل بدون لومن: 28 دقیقه
سیکل اقتصادی: 45 دقیقه
سیکل پیشرفته: 62 دقیقه
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 سامانه پردازش
 پالسمایی منسوجات و اشیاء

معرفی محصول
این ســامانه در شــرایط خ� با اســتفاده از امواج فرکانس رادیویی،  گاز و مونومرهای تزریق شده 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 الیه ای با ضخامت نانومتری بر روی جســم،  خــواص ضدآب، ضدلک 
و ضدروغن را ایجاد می کند. دســتگاه صنعتی آب گریز 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، سیستم های الکترونیکی )تبلت، تلفن همراه و ...( یا ادوات 

پزشکی کاربرد دارد.

مشخصات فنی
 ایجاد خاصیت ضدآب و لک

 کنترل فرآیند به صورت اتوماتیک
 قابلیت استفاده در پردازش پوشاک،  کفش و الکترونیک

 قابل ساخت در ابعاد مختلف متناسب با حوزه کاربری
 انجام فرآیند به صورت کامال خشک
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپالســـماپالســـما

مجوزها و تأییدیه ها

ت�ییدیه ارتباط با فناوری نانو

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.iranlabexpo.ir
www.basafan.com

 برخی خریداران
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مجموعه های صنعتی

بسا فن آوران نصیرنام شرکت 

1390سال ت�سی�

تهران، خیابان آزادی، بن بست قدیر، کوچه 13، پالک 2، واحد 10ن�انی شرکت 

www.basafan.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
ایجــاد و یا افزایش زبری ســطح در مقیاس نانو 
از جملــه ویژگی هــای این فرآیند اســت. در این 
حالــت انت�ــار مــی رود کــه ترشــوندگی و قابلیت 
جذب رنگ ســطوح الیاف و منسوجات افزایش 
یابد. مورد دیگر حضور الیه   فعال شــده سطحی 
اســت که سبب می شــود با ایجاد پیوند های در 
ســطح اتمی، چسبندگی پوشش ها و نانوالیه ها 

به طور قابل توجهی بهبود یابد.





تجهیزات تولید نانو الیاف
 دستگاه الکتروریسی صنعتی

 دستگاه الکتروریسی غوطه وری
 دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی

 دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی
 دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک

 دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی
 خط صنعتی تولید نانوالیاف
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امروزه نانوساختارها در حوزه های وسیعی در صنعت مورد توجه قرار گرفته اند. با پدید آمدن نانوساختارها، علومی چون 
ارتباطات، زیست فناوری و محاسبات در سال های اخیر رشد چشمگیری یافته اند. یکی از مهم ترین انواع نانوساختارها، 
نانوالیاف هســتند. هنگامی که قطر الیاف از مقیاس میکرومتر )برای م�ال 10-100 میکرومتر( به مقیاس نانومتر )برای 
م�ال یک صدم تا یک دهم میکرومتر( تبدیل می شــود، یعنی 1000 مرتبه کاهش می یابد، خواص شــگفت انگیزی ن�یر 
ســطح مخصــوص فوق العاده زیاد، نســبت ســطح به حجــم، انعطاف پذیــری و کارآیی بســیار باال )برای م�ال ســختی و 
اســتحکام کششــی( مشاهده می شود. این خواص برجســته باع� می شود که الیاف نانو انتخاب مناسبی برای بسیاری 
از کاربردهای مهم در فناوری های پیشرفته باشند. در این راستا چند سالی است که تحقیقات گسترده ای در سراسر دنیا 
انجام شده است، به خصوص تهیه و تولید انواع مختلف نانوالیاف جهت کاربرد در تقویت کامپوزیت ها، 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
مهم ترین فرآیندی که برای تولید نانوالیاف معرفی شــده اســت، فرآیند الکتروریســی است. این فرآیند به واسطه قابلیت 
ریســیدن محــدوده گســترده تری از الیــاف از جنس هــای مختلف شــامل پلیمری، کامپوزیتی، ســرامیکی، فلــزی از توجه 
ویژه ای برخوردار است. در فرآیند الکتروریسی، پلیمر و یا به عبارتی قطره ای 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 باریک تر 
شده و به سمت سطح جمع کننده حرکت می کند. در این فرآیند الزم است تا اختالف ولتاژ به وجود آمده به اندازه کافی باال 

نانـوالیاف 
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

باشد تا بتواند بر نیروهای کشش سطحی پلیمر غلبه کرده و جریان باریک سیال را از دهنه جت به سمت جمع کننده به 
حرکت درآورد. بسته به محلول و یا مذاب بودن پلیمر مورداستفاده در حین حرکت جت و قبل از رسیدن به جمع کننده 
مقدار زیادی از حالل در روش محلول ریسی تبخیر و یا پلمیر مذاب در روش ذوب ریسی خشک می شود. الیاف به دست 

آمده در صفحه جمع کننده و با توجه به مالح�ات کاربرد نهایی با خصوصیات و شرایط موردن�ر جمع می شوند.

نانوالیاف در ایران
در ایران مطالعه بر روی نانوالیاف از بیش از یک دهه قبل آغاز شده و هم اکنون در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی سوابق 
تحقیقاتی زیادی در این زمینه وجود دارد. حضور شرکت های مختلف ایرانی در زمینه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی برای 
تولید الیاف زمینه ساز پیشرفت های زیادی شده به طوری که امروزه در آزمایشگاه های دانش آموزی توانا در سراسر کشور 
نیز پژوهش روی نانوالیاف جریان دارد. در ایران شرکت های فعال در این حوزه در زمینه ساخت تجهیزات الکتروریسی 
و توســعه و تولیــد محصــول فعالیــت دارند. تجربیات به دســت آمــده در زمینه دانــش فنی تجاری در ایــن زمینه قابلیت 
تولید دستگاه های آزمایشگاهی و صنعتی باقابلیت صادرات را فراهم آورده، محصوالت مختلفی تجاری شده و بازارهای 
روبه رشــدی را شــکل داده اســت. در اردیبهشــت ماه ســال 1395 شــرکت فناوران نانومقیاس، تولیدکننده دستگاه های 
الکتروریسی در مقیاس های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی، موفق به صادرات دستگاه صنعتی الکتروریسی برای 
تولید نانوالیاف به کشــور کره جنوبی 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 شرکت های فعال در این زمینه اشاره شده است:

محصوالتنام شرکت

)FNM( ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیاففناوران نانومقیاس

ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیافنانوساختار آسیا

ساخت تجهیزات آزمایشی و صنعتی نانوالیافتجهیزات نانوآزما

بهران فیلتر
F9 فیلترهای نانولیفی کالس

فیلترهای هوای خودروهای سنگین

ماسک نانویی فیلتردارنانوتارپاک

ماسک نانوییمدبران توسعه سالمت ایرانیان

فیلترهای هوای خودرو سوارینانوساختار مهرآسا

فیلتر هوای ورودی توربینآزاد فیلتر
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دستگاه الکتروریس صنعتی
معرفی محصول

با اســتفاده از این دســتگاه پوشــش انواع نانوالیاف روی زیرالیه های مختلف برای تولید محصوالت 
جدیــد در مقیــاس صنعتــی امکان پذیــر اســت. سیســتم های INFL به طــور گســترده برای تولیــد نانو 

فیلترها و نانو ماسک های تنفسی استفاده می شود.

مشخصات فنی
بــا اســتفاده از خط تولید صنعتی این تجهیزات می توان نانوالیــاف مورد نیاز برای کاربردهای متنوع 
را در مقیاس صنعتی تولید کرد. این دســتگاه ها با 2 مکانیســم اصلی الکتروریسی نازلی و بدون نازل 
ارائه می شــوند که با توجه به مزایای آن ها هر روش برای کاربری خاص می تواند مورداســتفاده قرار 
گیرند. این دســتگاه دارای ســه مدل INFL1000 ، INFL800 ، INFL400 اســت. تفاوت این سه مدل 

در حجم، ظرفیت تولید و تعداد واحد الکتروریسی است.
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

برق ورودی دستگاه

220 ولت، تک فاز، 50-60 
هرتز

380 ولت، سه فاز، 
60-50 هرتز )در صورت 

نیازمشتری(

سیست� �رم کن 
10-20 آمپرمحف�ه

10-15 آمپرخ�ک کن

کنترل، جمع کن و 
10-15 آمپرمنبع ولتاژ باال

واحد الکتروریسی
INFL400 4 واحد برای
INFL600 6 واحد برای

INFL800 و 8 واحد برای

از 0٫005 تا 1 گرم بر مترمربعمیزان پوشش

از 60 تا 500 نانومترابعاد نانوالیاف

درام ریسنده 
درام از جنس استیل(سیست� بدون نازل)

طول
از 30 سانتی متر تا 160 

سانتی متر )بسته به نوع 
سفارش(

6 سانتی متر�طر

20- 1 دور در دقیقهسر�ت �رخش

نازل های ریسنده 
نازل ها از جنس استیل(سیست� نازلی)

طول واحد 
الکتروریسی

از 30 تا 160 سانتی متر 
)بسته به نوع سفارش(

تعداد
از 20 تا 100 نازل در هر واحد 

الکتروریسی

حدا�ل سر�ت 
100 میکرولیتر در ساعتتزری�

ک�ر سر�ت  حدا
20 میلی لیتر در ساعتتزری�

جمع کننده 
از جنس استیل(کالکتور)

کنترل فاصله 
(20-5 سانتی متر(الکتروریسی

8، 16 و 32 سانتی مترابعاد

سیست� �رمایش
کنترل دمای محیط 

الکتروریسی )دمای محیط 
تا 45 درجه سانتی گراد(

تهویه

سیست� ک�ش 
زیرالیه

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

امکان ک�ش و 
بر��ت توسط دو 
موتور مجزا (موتور 
بر��ت سفارشی)

مناس� برای 
زیرالیه های 

انعطاف پ�یر از �بیل 
کا��، پار�ه، فیلتر، 

فویل و...

امکان برنامه ریزی 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 درام ها(
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منبع تغ�یه ولتاژ باال

دارای دستگاه ت�مین 
اختالف پتانسیل 50 

کیلوولت منفی

دارای دستگاه ت�مین 
اختالف پتانسیل 50 

کیلوولت م�بت

کنترل دیجیتال ولتاژ 
 HMI از طری� رابط
مستقل (سفارشی)

نمایشگر دیجیتال جریان 
مصرفی با دقت 1 میکروآمپر 

)سفارشی(

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

سیست� خ�ک کن

محف�ه خشک کن زیرالیه 
با امکان کنترل دمای داخل 

فلزی با 6 درب جهت 
دسترسی آسان به کلیه 

بخش های دستگاه

محف�ه

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

ارتفاع
200 تا 250 سانتی متر )بسته 

به نوع سفارش(

�رض
1 تا 2 متر )بسته به نوع 

سفارش و عرض واحدها(

وزن
از 1500 تا 3500 کیلوگرم 
)بسته به نوع سفارش و 

تعداد واحدها(

سیست� کنترل و پانل

ا�مال ولتاژ منفی و 
م�بت به الکترودها 
و کالکتور به صورت 

مستقل

کنترل نوع پلیمر مصرفی 
در هر واحد الکتروریسی 

بصورت مستقل

سیست� PLC با 
امکان کنترل کلیه 

پارامترها
)HMI( رابط کاربری لمسی

نمایش رطوبت 
داخل محف�ه 

(سفارشی)

قابلیت دیدن داخل 
محف�ه توسط نمایشگر 

)سفارشی(

سیست� های کنترلی 
ولتاژ باال

سیستم های کنترلی جریان 
مصرفی )سفارشی(

دارای دکمه �طع 
اضطراری برق 

دستگاه

تهویه بخارات سمی 
حالل های آلی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، حسن آباد 
مجتمع  خالصه، 
عصر  تحقیقاتــی 

انقالب

محل تولید



۳۸۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد 

لوازم و تجهیزات پزشکی

www.fnm.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های 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 ماشــین آالت صنعتی پیشرفته ساخت 
داخل به آدرس زیر نیز قابل تهیه است؛ 

http://hitechmachine.ir/company/18

 برخی خریداران
شرکت های بهران فیلتر و آزاد فیلتر این دستگاه را خریداری کرده اند.

این محصول به کشورهای کره جنوبی و چین صادر شده است.

ارتباط با فناوری نانو
زمانی که نیرو های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا می کند، بسته به شرایط سیستم باع� تخریب، 
خمش، چرخش و کشــیدگ� الیاف شــده و جمع این عوامل و یا هرکدام آن ها 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 

دستگاه های عمده تولید کننده نانوالیاف است.



۳۹۰

دستگاه الکتروریسی غوطه وری
معرفی محصول

الکتروریســی روش منحصربه فــردی بــرای تولید فیبرهای بســیار ریز )میکرومتر تا نانومتر( با ســطح 
ویژه باال از محلول های 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 نخ ریســی و صفحه جمع کننده زمینی اســت. منبع ت�ذیه پالریتی خاصی را 
بــه محلــول پلیمری و یا مذاب اعمال می کند و ســپس محلول به ســمت یک جمــع کننده با پالریته 
معکوس شتاب داده می شود. این محلول پلیمری به یک لوله موئینه منتقل شده و در لوله موئینه 
با نیروی کشــش ســطحی خود نگه داشــته می شــود. 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� می شــود. 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 می افتد، جت سیال با قطر میلی متری به ی� یا چندین جت سیال با قطر در محدوده 
نانومتری تبدیل می شود و همچنین حالل تبخیر شده و در نهایت الیاف پلیمری بر جای می ماند.

کاربرد:
 جهت تولید نانوالیاف پلیمری/سرامیکی



۳۹۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

NL20NL50NL100مدل های دستگاه

100 سانتی متر50 سانتی متر20 سانتی مترطول درام ریسنده

1500 میلی لیتر750 میلی لیتر350 میلی لیترحج� وان محلول پلیمر

120×130×220 سانتی متر95×90×125 سانتی متر80×70×70 سانتی مترابعاد

120200300وزن

تکفاز، 240-220 ولت، 60-50 هرتزمنبع تغ�یه

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

 جنس: استیل  شکل: صفحه ای یا درام چرخان  فاصله الکتروریسی: 20-5 سانتی مترجمع کننده (کالکتور)
 سرعت: 10 تا 50 دور در دقیقه

کنترل دمای محیط الکتروریسی )دمای محیط تا 40 درجه سانتی گراد(سیست� �رمایش
سیستم کنترل رطوبت محف�ه الکتروریسی )سفارشی(

PLC+ HMسیست� کنترل و پانل
دارای دکمه قطع اضطراری برق دستگاه

خروج حالل از محف�ه توسط هواکش با امکان برنامه ریزی مدت کارکردسیست� تهویه

فلزی، با 3 درب جهت دسترسی آسان به کلیه بخش های دستگاهمحف�ه

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، انتهــای بلــوار کشــاورز، مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد 

لوازم و تجهیزات پزشکی
www.fnm.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده
ارتباط با فناوری نانو

زمانی که نیرو های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی 
کششی غلبه پیدا می کند، بسته به شرایط سیستم 
باعــ� تخریب، خمش، چرخش و کشــیدگی الیاف 
شــده و اجتمــاع ایــن پدیده هــا یــا تک تــک آن هــا 
باعــ� تبدیــل ی� جت ســیال بــا قطــر میلی متری 
بــه ی� یــا چندین جت ســیال بــا قطر در محــدوده 
نانومتری می شــود. بنابراین، این دستگاه، یکی از 

دستگاه های عمده تولید کننده نانو الیاف است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، حسن آباد 
خالصه، مجتمع 
تحقیقاتی عصر 

انقالب

محل تولید



۳۹۲

الکتروریس نیمه صنعتی
معرفی محصول

با اســتفاده از این دســتگاه پوشــش انواع نانوالیاف روی زیرالیه های مختلف برای تولید محصوالت 
جدید در مقیاس نیمه صنعتی امکان پذیر اســت. سیســتم های INFL به طور گسترده برای تولید نانو 

فیلترها و نانو ماسک های تنفسی استفاده می شود.

مشخصات فنی
مــدل  اســت.   NFL100 و   NFL30R3،NFL50،NFL60،NFL60R مــدل  پنــ�  دارای  دســتگاه  ایــن 
NFL30R3 دارای 3 واحد الکتروریســی 30 ســانتی متری دارای سیســتم رول بازکن و رول جمع کن با 

دقت کم و سیســتم کنترل میکروکنترلر، مدل NFL50 با 1 واحد الکتروریســی 50 ســانتی متری بدون 
سیســتم رول بازکن و رول جمع کن و دارای سیســتم کنترل PLC، مدل NFL60 با 1 واحد الکتروریسی 
50 ســانتی متری، سیســتم کنتــرل PLC، بدون سیســتم رول بازکــن و رول جمع کن با دقت متوســط، 
مدل NFL60R با 1 واحد الکتروریســی 60 ســانتی متری با سیســتم رول بازکن و رول جمع کن با دقت 
متوسط و سیستم کنترل PLC و مدل NFL100 با 1 واحد الکتروریسی 100 سانتی متری بدون سیستم 

رول بازکن و رول جمع کن و سیستم کنترل آنالوگ است.



۳۹۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

برق ورودی 
220 ولت، تک فاز، 60-50 هرتزدستگاه

واحد 
الکتروریسی

از 1 تا 3 واحد )بسته به نوع 
سفارش(

سیست� کنترل
PLC با کنترل کامل 

زیرسیستم ها

درام ریسنده 
(سیست� بدون 

نازل)
درام از جنس استیل

طول
از 20 سانتی متر تا 40 سانتی متر 

)بسته به نوع سفارش(

6 سانتی متر�طر

10- 1 دور در دقیقهسر�ت �رخش

نازل های 
ریسنده 

(سیست� نازلی)
نازل ها از جنس استیل

طول واحد 
الکتروریسی

از 20 تا 100 سانتی متر )بسته به 
نوع سفارش(

تعداد
از 10 تا 50 نازل در هر واحد 

الکتروریسی

حدا�ل سر�ت 
100 میکرولیتر در ساعتتزری�

ک�ر سر�ت  حدا
20 میلی لیتر در ساعتتزری�

جمع کننده 
از جنس استیل ضد اسید(کالکتور)

کنترل فاصله 
(20-5 سانتی متر(الکتروریسی

ابعاد
با توجه به اندازه درام ریسنده 

مت�یر است.

سیست� 
�رمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی 
)دمای محیط تا 40 درجه 

سانتی گراد(

تهویه

سیست� ک�ش 
زیرالیه

خروج حالل از محف�ه توسط 
هواکش با امکان برنامه ریزی 

مدت کارکرد

امکان ک�ش و 
بر��ت توسط 
دو موتور مجزا 
(موتور بر��ت 

سفارشی)
مناس� برای 
زیرالیه های 
انعطاف پ�یر 

از �بیل کا��، 
پار�ه، فیلتر، 

فویل و ...

امکان برنامه ریزی میزان کشش 
برحسب طول یا زمان )پوشش 

محدوده خاصی از زیرالیه(، 
جهت حرکت زیرالیه )راست، 

چ� یا دوطرف(
کنترل سرعت کشش تا 250 متر 
در ساعت )بسته به نوع سفارش 

و تعداد درام ها(



۳۹۴

منبع تغ�یه ولتاژ باال

دارای دستگاه 
ت�مین اختالف 

پتانسیل 50 
کیلوولت م�بت

دارای دستگاه ت�مین اختالف 
پتانسیل 50 کیلوولت منفی

نمای�گر 
دیجیتال ولتاژ 

با د�ت 0/1 
کیلوولت

نمایشگر دیجیتال جریان 
مصرفی با دقت 1 میکروآمپر 

)سفارشی(

سیست� 
خ�ک کن

محف�ه خشک کن زیرالیه 
با امکان کنترل دمای داخل 

)سفارشی(

سیست� کنترل و پانل

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

کالکتور بصورت 
مستقل

کنترل نوع پلیمر مصرفی در 
هر واحد الکتروریسی بصورت 

مستقل

نمایش رطوبت 
داخل محف�ه 

(سفارشی)

قابلیت دیدن داخل محف�ه 
توسط نمایشگر )سفارشی(

سیست� های 
کنترلی ولتاژ باال

سیستم های کنترلی جریان 
مصرفی )سفارشی(

دارای دکمه 
�طع اضطراری 

برق دستگاه

تهویه بخارات سمی حالل های 
آلی

محف�ه
فلزی با 6 درب جهت دسترسی 

آسان به کلیه بخش  های 
دستگاه

ابعاد:

طول: 100 تا 200 سانتی متر 
)بسته به نوع سفارش و تعداد 

واحدها(
ارتفاع: 120 تا 180 سانتی متر 

)بسته به نوع سفارش(
عرض: 80 تا 120 سانتی متر 

)بسته به نوع سفارش و عرض 
واحدها(

وزن:
از 100 تا 600 کیلوگرم )بسته به 

نوع سفارش و تعداد واحدها(

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، حسن آباد 
مجتمع  خالصه، 
عصر  تحقیقاتــی 

انقالب

محل تولید



۳۹۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد 

لوازم و تجهیزات پزشکی

www.fnm.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های 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 ماشــین آالت 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 نیرو های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا می کند، بسته به شرایط سیستم باع� تخریب، 
خمــش، چرخــش و کشــیدگی الیاف شــده و اجتماع این پدیده ها یــا تک تک آن ها باع� تبدیل ی� جت ســیال با قطر 
میلی متــری بــه یــ� یــا چندیــن جت ســیال با قطــر در محــدوده نانومتــری می شــود. بنابراین، ایــن دســتگاه، یکی از 

دستگاه های عمده تولید کننده نانو الیاف است.



۳۹۶

الکتروریس آزمایشگاهی
معرفی محصول

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

مشخصات فنی
ایــن دســتگاه دارای دو مــدل ES2000 و ES1000 اســت. تفــاوت مــدل ES2000 در تعــداد سیســتم 
روبــش اســت. توســط این دســتگاه مشــخصات مختلف نانوالیــاف ازجملــه تخلخل، شــکل، قطر، 

ضخامت و آرایش می تواند کنترل شود.



۳۹۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

برق ورودی 
220 ولت، تک فاز، 60-50 هرتزدستگاه

پم� سرنگی
افقی )بدون نیاز به شیلنگ و 

رابط(

تعداد سرنگ 
�ابل نص�

حداک�ر 2 سرنگ )سفارشی تا 10 
سرنگ(

دو حالت تزری�
تزریق ممتد یا تزریق به میزان 

حجم تعیین شده

تزری� 
یکنواخت

تزریق یکنواخت محلول با 
استفاده از میکرودرایور با دقت 

باال

تن�ی� محل 
صفحه 

ف�اردهنده 
سرنگ

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

موفقیت

کنترل نر� 
تزری� محلول 

پلیمری (10 
میکرولیتر تا 

100 میلی لیتر در 
سا�ت)

دارای سوئیچ هشدار اتمام 
محلول سرنگ

سیست� روبش 
نازل ها

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

کنترل سر�ت 
روبش نازل 

 0-2500)
میلی متر در 

د�یقه)

کنترل نقطه شروع و پایان 
روبش )30-0 سانتی متر(

جمع کننده 
(کالکتور)

درام چرخان با سرعت قابل 
کنترل چرخش

جن�: استیل 
یا آلومینیوم

دارای ولتاژ منفی تا 20- 
کیلوولت )سفارشی(

کنترل فاصله 
الکتروریسی 

 5-20)
سانتیمتر)

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

صفحه ای(

سر�ت 
�رخش:

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

8 سانتی متر�طر:

منبع ت�مین 
اختالف 

پتانسیل (ولتاژ 
باال)

نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت 
0/1 کیلوولت

دو منبع ت�ذیه در مدل دوپم�

نمای�گر 
دیجیتال 

جریان مصرفی 
با د�ت 1 

میکروآمپر 
(سفارشی)

دارای دستگاه ت�مین اختالف 
پتانسیل 35 کیلوولت

سیست� 
�رمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی 
)دمای محیط تا 40 درجه 

سانتی گراد(



۳۹۸

تهویه
خروج حالل از محف�ه توسط 

فن با امکان برنامه ریزی مدت 
کارکرد

سیست� کنترل و پانل

استفاده از 
نمای�گر بزرگ 

4 سطری 
به همراه 20 

سو�ی� با�� 
کنترل آسان 

سیست� و 
نمایش کلیه 

اطال�ات 
ضروری 
�ملکرد 

دستگاه شده 
است.

تعبیه کلیدهای عملیاتی در 
کنار 4 سطر نمایشگر باع� 
عدم نیاز به منوهای تودرتو 
شده و بنابراین به راحتی با 

فشار حداک�ر چند کلید، دستگاه 
تن�یم شده و شروع بکار خواهد 

کرد.

محف�ه
فلزی با 3 درب جهت دسترسی 

آسان به کلیه بخش های 
دستگاه

80×70×65 سانتی متر مکعبابعاد

75×105×65 سانتی متر مکعبمدل دو پم�

حدود 80 کیلوگرموزن

100 کیلوگرممدل دو پم�

حاف�ه دا�می
آخرین تن�یمات در حاف�ه 

دائمی دستگاه ذخیره خواهد 
شد.

نرم افزار 
مخصوص

پارامترهای الکتروریسی 
می توانند به راحتی توسط 

کامپیوتر با استفاده از نرم افزار 
مخصوص کنترل شوند. 

)سفارشی(

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، حسن آباد 
مجتمع  خالصه، 
عصر  تحقیقاتــی 

انقالب

محل تولید



۳۹۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد 

لوازم و تجهیزات پزشکی

www.fnm.irن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های 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 آزمایشگاه های توانا در سراسر کشور نصب شده است.

این دستگاه برای آموزش دانش آموزان کشور چین، به این کشور صادر شده است.

ارتباط با فناوری نانو
زمانی که نیرو های دافعه الکترو استاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا می کند، بسته به شرایط سیستم باع� تخریب، 
خمــش، چرخــش و کشــیدگی الیــاف شــده و اجتمــاع ایــن پدیده ها یــا تک تک آن هــا باعــ� تبدیل یک جت ســیال با 
قطــر میلی متــری بــه یــک یا چندین جت ســیال با قطر در محــدوده نانومتری می شــود. بنابراین این دســتگاه یکی از 

دستگاه های عمده تولیدکننده نانوالیاف است.



۴۰۰

دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک
معرفی محصول

یکــی از روش هــای کارآمد تولید نانوالیاف پلیمری چه در مقیاس صنعتی و چه تحقیقاتی، اســتفاده 
از فنــاوری الکتروریســی اســت. پیش ماده پلیمری ورودی فرآیند فــوق می تواند به صورت محلول  و 
یا مذاب پلیمری باشــد. در این فناوری به کمک یک میدان الکتریکی با قدرت کافی، ابتدا ســیالن 
باریکی از مایع )پیش ماده پلیمری( ایجاد می شــود و ســپس در ادامه با ناپایدارســازی ســیالن فوق 

نانوالیاف پلیمری تولید می شود. 
یک دستگاه الکتروریسی از 3 واحد اصلی تشکیل شده است: 1- واحد نخ ریس متصل به یک منبع 
ت�ذیــه ولتــاژ بــاال جریان مســتقیم )چند ده کیلــو ولت(، 2- پمــ� تزریق و 3- صفحــه جمع کننده با 

قطبیت الکتریکی معکوس نسبت به واحد نخ ریس. 

 کاربرد:
بســیاری از انــواع پلیمرهای مختلف از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی و زیســت تخریب پذیر و یا 

پلیمر/کامپوزیت م�        توانند در مقیاس آزمایشگاهی توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل شوند.



۴۰۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

ES IES IIES I-IES I-IIES II-IIمدل های دستگاه

80 کیلوگرم80 کیلوگرم80 کیلوگرم60 کیلوگرم60 کیلوگرموزن

منبع تغ�یه ولتاژ باال
35-0 کیلوولت/ 

مستقیم

35-0 کیلوولت/

متناوب

35-0 کیلوولت/

مستقیم

35-0 کیلوولت/

متناوب

35-0 کیلوولت/

مستقیم

11222تعداد الکترودهای ولتاژ باال

12234تعداد پم� های مستقل

11222تعداد جهت های الکتروریسی

تکفاز، 220 ولت، جریان متناوب، 60-50 هرتزمنبع تغ�یه

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

جمع کننده (کالکتور)
سرعت چرخش: 3000-100 دور در دقیقه با قابلیت تعوی� جمع کننده

فاصله الکتروریسی: 20-5 سانتی متر

PLC به همراه رابط HMI )کامال قابل تن�یم(کنترل پنل 

70×70×60 سانتی متر     ابعاد

امکان استفاده از انواع نازل های یک بار مصرف و دائمنازل های ریسنده

کامل الکتریکی )ولتاژ باال(ایزوالسیون

فن آوران تجهیزات نانو آزمانام شرکت 

1389سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 
16 آذر، ساختمان کمال الدین بهزاد، 

پالک 78، طبقه 7، واحد 706
www.nanoazma.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
زمانی که نیرو    های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه 
پیدا می    کند، بســته به شــرایط سیســتم باعــ� تخریب، خمش، 
چرخش و کشیدگی الیاف     شده و اجتماع این پدیده    ها یا تک    تک 
آن    هــا باعــ� تبدیل یک جت ســیال با قطــر میلی    متری، به یک 
یــا چندیــن جت ســیال با قطــر در محــدوده نانومتری می    شــود. 
بنابرایــن ایــن دســتگاه یکی از دســتگاه    های عمــده تولید کننده 

نانوالیاف است.

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر  تهران

محل تولید

گواهی ارتباط با نانو



۴۰۲

الکتروریسی آزمایشگاهی
معرفی محصول

الکتروریسی از روش های بسیار مستعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلول های 
سوسپانســیون )پیش ماده پلیمری( به شــمار می رود. دســتگاه های 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، چندالیه هاي متشــکل از نانوالیاف و نیز تولید پیوســته و یا ناپیوســته 

محصوالت متشکل نانوالیاف امکان پذیر است. 

مشخصات فنی
 ، NF COADN-VI دســتگاه های الکترویســی آزمایشــگاهی تمــام اتوماتیــک ایــن شــرکت در 3 مــدل
NF CO-ANVI و NF CO-ENVI معرفی و عرضه شده اند، که قابلیت تولید دسته وسیعی از نانوالیاف 

پلیمرهــای طبیعــی، ســنتزی و نانــوذرات پلیمــری، ســرامیک را دارا هســتند. به طورکلــی در تمامــی 
مدل های ارائه شده، به دلیل طراحی یکپارچه نرم افزار رابط کاربری و به کارگیری تجهیزات مناسب، 
امــکان تن�یــم، ت�ییــر و کنتــرل تمــام مت�یرهــای فرآینــد پیش و حیــن انجــام عملیــات امکان پذیر 



۴۰۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایراننانــوالیـافنانــوالیـاف

اســت. همچنین به دلیل طراحی مدوالر و منعطف امکان اعمال هرگونه ویرایش در تجهیزات و ماژول های دســتگاه 
براساس نیازمندی های کاربران فراهم شده است. برخی دیگر از قابلیت های مشترک این سه مدل عبارتند از: امکان 
بهره گیری از کاربرد دوگانه این دســتگاه در اســتفاده به عنوان الکترواســپری، امکان به کارگیری آرایش های مختلف از 
ریسنده ها و جمع کننده ها، بهره گیری از سامانه های ایمنی ن�یر قفل درب ایمنی برای جلوگیری از شوک الکتریکی و 
نیز ســامانه تخلیه ایمن برای تخلیه حالل های ســمی و نانوالیاف معلق. گفتنی اســت تفاوت مدل ها در توان دستگاه 

و میزان تولید در مقیاس آزمایشگاهی است.

جز�یات م�خصات فنی

سامانه کنترل
ورود، ت�ییر و کنترل مقدار عددی تمام مت�یرهای فرآیند از طریق پنل صفحه لمسی 

با رابط نرم افزاری طراحی شده 
)ت�ییر مت�یرهای عملیاتی حین انجام فرآیند نیز امکان پذیر است(

دو سامانه ولتاژ باال DC به میزان حداک�ر kV 35 )مدل HVPS-35/500(سامانه ولتاژ باال

جمع کننده
جمع کننده استاتیک از نوع صفحات صاف )مدل )PL-50 با طول 50 میلی متر(
جمع کننده دینامیک از نوع استوانه چرخان )مدل )DR-50 با قطر 50 میلی متر(
جمع کننده دینامیک از نوع استوانه چرخان )مدل DR-30( با قطر 30 میلی متر(

سر�ت �رخش جمع کننده
سرعت چرخش جمع کننده های دینامیک از 250 تا حداک�ر rpm  2500 با دقت 

rpm 1 قابل کنترل است.

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

تعداد و آرایش نازل ها
تعداد حداک�ر سه نازل در هر بازو )مجموعا 6 نازل( و با امکان قرارگیری حداقل 1 

سانتی متر از یکدیگر

نسبت به جمع کننده برابر صفر استزاویه نازل ها

mm 30-250 )قابل کنترل با دقت mm 1(فاصله الکتروریسی



۴۰۴

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

زنجان

محل تولید

جز�یات م�خصات فنی

تمامی مدل ها mm 35اندازه نازل ها

سر�ت حرکت خطی 
سرعت قابل تن�یم بین 1 تا mm/min 550 )با دقت 5 میلی متر بر دقیقه(نازل ها

سامانه تولید نانوالیافت 
موازی تک و �ندالیه

سامانه جدید تولید نانوالیاف موازی از نوع روزنه متحرک )DGM( جهت تولید 
بسترهای متشکل از نانوالیاف موازی از تک الیه های همسان تا چندالیه های 

هیبریدی غیرهمسان

ایمنی و استاندارد واحد

لحاظ کلیه موارد اصول ایمنی شامل؛ 
الف( سامانه قفل درب ایمنی برای جلوگیری از شوک های الکتریکی
ب( سامانه تخلیه ایمن برای حالل های سمی و نانوالیاف های معلق

ج( سامانه بازیافت حالل های مصرفی در فرآیند

ارتفاع 180، عرض 95 و عمق 85 سانتی مترابعاد دستگاه

Kg 215 وزن دستگاه



۴۰۵
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اطلس سازه آریانام شرکت 

1384سال ت�سی�

زنجان،خیابان کوچمشکی، نرسیده به چهارراه اولن�انی شرکت 

www.anstco.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
زمانی که نیرو های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا می کند، بسته به شرایط سیستم باع� تخریب، 
خمــش، چرخــش و کشــیدگی الیاف شــده و اجتمــاع ایــن پدیده هــا یــا تک تک آن هــا باع� تبدیــل یک جت ســیال با 
قطــر میلی متــری بــه یــک یا چندین جت ســیال با قطر در محــدوده نانومتری می شــود. بنابراین این دســتگاه یکی از 

دستگاه های عمده تولید کننده نانوالیاف است.



۴۰۶

خط صنعتی تولید نانوالیاف
معرفی محصول

الکتروریسی از روش های بسیار مستعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلول های 
سوسپانسیون )پیش ماده پلیمری( به شمار می رود. این روش از جهاتی، بسیار شبیه نوع مرسوم تر 
خود یعنی ریســندگی خشــک )Dry spinning( اســت که در آن همانند فرآیند اکســتروژن، پیش ماده 
پلیمــری بــه داخــل یک حدیده )اینجا نخ ریس نامیده می شــود( 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 نخ ریس باید متشــکل از 
لولــه مویین باشــد تا بتواند جریــان باریکی از محلول پیش ماده پلیمری )قطــر کمتر از 1 میلی متر( را 
تولید کند. تفاوت دیگر اعمال اختالف پتانســیل باال )چند ده کیلو ولت( به واحد نخ ریس اســت که، 

محلول قطبیده شده را وا می دارد تا جذب میدان الکتریکی شود.

کاربرد:
 امــکان تولیــد الیه  هــای متشــکل از نانوالیــاف از انــواع پلیمرهــای طبیعــی و ســنتزی و همچنیــن 

نانوذرات سرامیکی



۴۰۷
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NF-Line-IVمدل دستگاه

حداک�ر 150 کیلو ولت )دقت 0/5 کیلو ولت(منبع تغ�یه ولتاژ باال

سامانه تزری�
یک سیستم تزریق متشکل از چندین واحد ریسندگی، قابلیت برنامه ریزی 

مستقل برای هر واحد ریسنده به طور مستقیم از طریق سامانه کنترل

حداقل 4 واحد در هر خط تولید صنعتی )قابل ارتقا به تعداد باالتر(تعداد واحدهای ریسند�ی

آرایش واحدهای ریسند�ی
قابل ت�ییر و برنامه ریزی براساس نیاز کاربر جهت تولید طیف گسترده  ای از 

نانوالیاف

جمع کننده (کالکتور)
قابلیت جمع  آوری الیه  های متشکل از نانوالیاف تولیدی به صورت پیوسته 
بر روی الیه پایه یا منسوج بی  بافت، یا مابین دوالیه پایه یا منسوج بی  بافت 

و یا حتی به صورت خالص

50-10 سانتی متر )با دقت 1میلی متر(فاصله الکتروریسی

200-15 سانتی متر�رض زیرالیه

2-0/1 متر بر دقیقه )دقت 0/01 متر بر دقیقه(سر�ت حرکت خطی زیرالیه 

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

160×100×140ابعاد 

500 کیلوگرموزن دستگاه

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

مشخصات فنی

گواهی ارتباط با نانو
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فناوری نانوساختار آسیانام شرکت 

1387سال ت�سی�

ن�انی شرکت 
تهــران، کارگرجنوبــی، خیابــان آذربایجــان، بعــد از چهــارراه ســلیمانیه، جنــب 

فروشگاه رفاه، پالک 306، واحد 8

www.anstco.comن�انی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
زمانی که نیرو های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا می کند، بسته به شرایط سیستم باع� تخریب، 
خمــش، چرخــش و کشــیدگی الیاف شــده و اجتمــاع ایــن پدیده هــا یــا تک تک آن هــا باع� تبدیــل یک جت ســیال با 
قطــر میلی متــری بــه یــک یا چندین جت ســیال با قطر در محــدوده نانومتری می شــود. بنابراین این دســتگاه یکی از 

دستگاه های عمده تولی کننده نانوالیاف است.



شماره صفحهحوزه صنعتینام شرکتنام محصول

ال�

40بهداشت و سالمتنانوالوند آراداسپری آنتی باکتریال زخم نیواشا

174رنگ، رزین و کامپوزیتپارسا پلیمر شریفآمیزه نانوکامپوزیتی لوله و اتصاالت بی صدا

224نساجی و پوشاکنانونخ و گرانول سیرجانالیاف پلی پروپیلن ضدباکتری

فنی مهندسی اورنگ صنعت آینه های اپتیکی بر پایه نانوپوشش ها
264خودرو حمل و نقلسپاهان

308نانوموادواکنش صنعت پارتایروژل سیلیکا

392نانوالیاففناوران نانومقیاسالکتروریس نیمه صنعتی

396نانوالیاففناوران نانومقیاسالکتروریس آزمایشگاهی

402نانوالیافاطلس سازه آریاالکتروریسی آزمایشگاهی

پ

18دارو و پزشکینانودارو پژوهان پردیسپاکلـی نب

Agi Coat 32بهداشت و سالمتداروسازی عمادپانسمان

42بهداشت و سالمتصنایع تولیدی اصفهان مقدمپد اپیالسیون آنتی باکتریال

64بهداشت و سالمترایان زرین سیناپودر مرگ موش – ُشک بوم

فنی مهندسی اورنگ صنعت پوشش نابازتابنده )آنتی رفلکس(
68اپتیک و الکترونیکسپاهان

98ساختمانشاهین سازه فجرپروفیل در و پنجره UPVC حاوی نانوذرات

پشم سنگ با پوشش حاوی نانوذرات مقاوم در برابر 
120ساختمانصنایع عایق سپاهانجذب آب

142رنگ، رزین و کامپوزیترادسیس پوششپوشش اکریالتی UV پخت حاوی نانوذرات سیلیس

پلی اتیلن پردازش شده با پالسما برای بهبود خاصیت 
164رنگ، رزین و کامپوزیتمهندسی پالسما ایده آزمارنگ پذیری

پارچه های ضد امواج و رسانا با قابلیت شیلد و جذب 
214نساجی و پوشاکنانو ماد پارسامواج الکتروم�ناطیس

222نساجی و پوشاککیان تن پوشپوشاک آنتی باکتریال

282انرژی، نفت و صنایع وابستهگروه پات روشان نیکتاپاتروکست؛ جرم ریختنی )کست( دیرگداز و نسوز

300نانوموادصنایع نانوسیلیس ایساتیسپودر نانو ساختار سیلیس

سازمان توسعه و نوسازی معادن پودر نانوذرات بوهمیت
312نانوموادو صنایع معدنی ایران

314نانوموادنانوپارس اسپاداناپودر آلومینا نانوساختار با فاز غالب گاما

316نانوموادپردیس پژوهش فناوران یزدپودر هیدروکسی آپاتیت کربناته نانوساختار

فهرســت الفبایی
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پوشش های نانوالیه و نانوکامپوزیت فوق سخت 
و مقاوم به سایش و فرسایش بر روی سطوح انواع 

ابزارهای برش و تراش
334نانوپوششمهندسی سطح سوین پالسما

پوشش های نانوالیه و نانوکامپوزیت
فوق سخت و مقاوم به سایش، فرسایش و خوردگی
بر روی سطوح انواع قالب های فلزی شکل دهی مواد

336نانوپوششمهندسی سطح سوین پالسما

پوشش های نانوالیه و نانوکامپوزیت
فوق سخت و مقاوم به سایش و خوردگی بر روی 

سطوح پره های بخش سرد موتورهای توربینی
338نانوپوششمهندسی سطح سوین پالسما

پوشش نانوساختار سخت
346نانوپوشششرکت فناوران سخت آرابر روی قالب اکستروژن آلومینیوم

350نانوپوشششیلرفرآیندپارسپوشش تبدیلی نانو سرامیکی بر پایه زیرکونیوم

)SurBond( 352نانوپوششکیا نانوپوششپوشش تبدیلی نانوزیرکونیوم

362پالسمامهندسی پالسما ایده آزماپالسـما گالیـد

364پالسمامهندسی پالسما ایده آزماپالسـما روتاری جت

شرکت دانش بنیان دانش پویان پالسما کلینر
376پالسماساتیا

ت

150رنگ، رزین و کامپوزیتشرکت پرهام پالست آریاتخته گوشت ضدباکتری

تجهیزات الیه نشانی
 SUPER HARD پوشش های

PVD به روش
332نانوپوششمهندسی سطح سوین پالسما

ج

235نساجی و پوشاک-جوراب آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره

چ

114ساختمانگلنورچراغ های روشنایی آبگریز

چسب پی وی سی فیلتر روغن با ویسکوزیته باال حاوی 
168رنگ، رزین و کامپوزیت اورانوسنانوذرات

موسسه فرهنگی پژوهشی چادر آنتی باکتریال بنیتا
226نساجی و پوشاکحجاب و عفاف

ح

218نساجی و پوشاکبانیان آذر نوین ایده آلحوله ضدباکتری آالله

220نساجی و پوشاکشرکت حوله یاس سپید مشهدحوله ضدباکتری سلین

خ

24دارو و پزشکیزیست ابزار پژوهانخانواده کیت تشخیص سریع

30بهداشت و سالمتکیفیت تولید تکاپوخانواده محصوالت سیلوسپت
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خانواده شوینده های دوست دار محیط زیست برپایه 
36بهداشت و سالمتکیمیا شیمی سهندنانوامولسیون های گیاهی

خانواده شوینده های دوست دار محیط زیست برپایه 
38بهداشت و سالمتستاره تابان پاکنانوامولسیون های گیاهی

104ساختمانپیشگام پالست اهوازخانواده محصوالت لوله و اتصاالت پی وی سی

406نانوالیاففناوری نانو ساختار آسیاخط صنعتی تولید نانوالیاف

د

دستگاه خانگی تصفیه آب خاکستری
86آب، فاضالب و محیط زیستشرکت دانش پژوهان صنعت نانوبا استفاده از غشاهای نانوساختار سرامیکی

طراحی مهندسی متین )توسعه دریچه آدم رو نانوکامپوزیتی با خواص مکانیکی باال
152رنگ، رزین و کامپوزیتهنر متین(

330نانوپوششمهندسی سطح سوین پالسمادستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی

دستگاه پوشش دهی
340نانوپوششیارنیکان صالحصنعتی به روش قوس کاتدی مدل 2300

دستگاه پوشش دهی
342نانوپوششیارنیکان صالحصنعتی به روش قوس کاتدی مدل 1600

دستگاه پوشش دهی
344نانوپوششیارنیکان صالحصنعتی به روش اسپاترینگ مدل 1600

378پالسماپارس سینوهه پاددستگاه استریالیزر پالسما

386نانوالیاففناوران نانومقیاسدستگاه الکتروریس صنعتی

390نانوالیاففناوران نانومقیاسدستگاه الکتروریسی غوطه وری

400نانوالیاففن آوران تجهیزات نانو آزمادستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک

ر

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

تولیدی شیمیایی فام گستر 
126رنگ، رزین و کامپوزیتماهان

128رنگ، رزین و کامپوزیتکیان رنگینرنگ پودری الکترواستاتیک با خاصیت کاهش دود

130رنگ، رزین و کامپوزیترنگ ترک تزیینی آسیارنگ َتَرک تزئینی

132رنگ، رزین و کامپوزیتنیلی فام ریرنگ پایه آب خودتمیزشونده

تولیدی و رنگ سازی تهران رنگ پایه آب آکریلیک آنتی باکتریال
136رنگ، رزین و کامپوزیتاورانوس

138رنگ، رزین و کامپوزیتمجتمع صنایع شیمیایی ریفرنگ ترافیکی ترموپالست سرد

140رنگ، رزین و کامپوزیتمجتمع صنایع شیمیایی ریفرزین نانوکامپوزیت اکریلیک ترموپالست

رنگ ترافیکی حاوی نانوکلی برای افزایش مقاومت در 
160رنگ، رزین و کامپوزیتپیشگامان فناوری آسیابرابر سایش

فنی مهندسی پوشش صنعت رنگ نانوعایق
162رنگ، رزین و کامپوزیتنانوفن تهران
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رنگ اپوکسی حاوی نانومواد جهت افزایش مقاومت در 
170رنگ، رزین و کامپوزیتنانوآریسا پوششمقابل خوردگی

رنگ آلکیدی حاوی نانومواد جهت افزایش مقاومت در 
172رنگ، رزین و کامپوزیتنانوآریسا پوششمقابل خوردگی

254خودرو حمل و نقلنانو روانکار ایرانیانروغن موتور حاوی نانوذرات سرامیکی

ژ

156نساجی و پوشاکتولیدی صنعتی دکاموندژئوممبران ضدباکتری

س

12دارو و پزشکیاکسیر نانوسیناسینادوکسوزوم

14دارو و پزشکیاکسیر نانوسیناسینا کورکومین

16دارو و پزشکیاکسیر نانوسیناسینا آمفولیش

سیستم تصفیه آب
74آب، فاضالب و محیط زیستپاالیش پالسما صنعتو پساب به روش کاویتاسیون پالسمایی

سیستم انتخابی الکترودیالیز انتخابی جهت 
76آب، فاضالب و محیط زیستپیام آوران نانوفناوری فردانگرنیترات زدایی

سامانه نانوکویتاسیون
78آب، فاضالب و محیط زیستپیام آوران نانوفناوری فردانگرجهت آرسنیک زدایی از آب

80آب، فاضالب و محیط زیستپیام آوران نانوفناوری فردانگردستگاه آرسنیک زدایی

108ساختمانچینی بهداشتی مرجان گاریزاتسرویس بهداشتی آنتی باکتریال مرجان

سطل زباله حاوی نانوذرات نقره
154رنگ، رزین و کامپوزیتصنعت سازان کسری پرندبا خاصیت آنتی باکتریال

240خودرو حمل و نقلآرتاش کامپوزیتسره الکترود نقطه جوش

242خودرو حمل و نقلآرتاش کامپوزیتنازل جوشکاری زیر پودری

244خودرو حمل و نقلآرتاش کامپوزیتمیلگرد مس-آلومینا

262خودرو حمل و نقلمهرساز گستر پارسسینی فن خودرو

294انرژی، نفت و صنایع وابستهتامین نانوساختار آویژهسیال خنک کننده نیروگاهی

)PlasmaTex( مهندسی تجهیزات پیشرفته سامانه پردازش پالسمایی منسوجات
366پالسماآدیکو

368پالسمابسا فن آوران نصیرسامانه پردازش پالسمای اتمسفری کرونا

)ACPJ-16AR( 370پالسماکاوش یاران فن پویاسیستم پالسمای جت سرد اتمسفری

372پالسماکاوش یاران فن پویاسامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی

380پالسمابسا فن آوران نصیر سامانه پردازش پالسمایی منسوجات و اشیاء

286انرژی، نفت و صنایع وابستهپترو پژوهان نانوگسترسوسپانسیون ناکول

ش

)Low-E( 92ساختمانگروه صنعتی شیشه کاوهشیشه کنترل کننده انرژی
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شیرآالت بهداشتی با پوشش نانومتری تزئینی )طرح 
198کاالی خانگیدرخشان صنعت آناهیتاآکووا(

200کاالی خانگیشیرآالت بهداشتی پاشازاده آویساشیرآالت بهداشتی آویسا با پوشش نانومتری تزئینی
216نساجی و پوشاکتن سان طب هگمتانهشکم بند بارداری ضدامواج

ض

52بهداشت و سالمتنانوپوشش فلزضدعفونی کننده بیمارستانی )نانوبیوساید(

ظ

188کاالی خانگیصنایع چینی تقدیسظروف چینی ضدباکتری، ضدقارچ با پوشش آبگریز
TiN 190کاالی خانگیتک استیل پایاظروف با پوشش طالیی، مقاوم و نانوساختار

توسعه خانه و آشپزخانه زندگی ظرف نگهداری رب
202کاالی خانگینوین سپاهان

ع

شرکت صنایع الکترواپتیک عینک آفتابی صاایران
34بهداشت و سالمتصاایران )صاپا(

غ

82آب، فاضالب و محیط زیستایفا پژوهشغشاهای نانوکامپوزیتی اولترافیلتراسیون هالوفایبر

NF و MF ،UF 84آب، فاضالب و محیط زیستدانش پژوهان صنعت نانوغشاهای سرامیکی

ف

44بهداشت و سالمتحکیمان دوراندیش پارسفیلتر ترکیبات مضر تنباکو
54بهداشت و سالمتپارس حیانفلوئید و کرم های ضدآفتاب سان سیف

192کاالی خانگیماشین هوشمند رایمندفیلتر هوای آنتی باکتریال کولر آبی حاوی نانوذرات
208نساجی و پوشاکنساجی فرخ سپهر کاشانفرش ماشینی ضدمیکروبی
210نساجی و پوشاکفرش یادگار کهن جیفرش دستباف آنتی باکتریال

212نساجی و پوشاکفرش مشهدفرش آنتی باکتریال حاوی نانوذرات اکسیدروی
246خودرو حمل و نقلتولیدی و صنعتی بهران فیلترفیلتر هوای خودرو سنگین

فیلترهای هوای خودروی سواری با فناوری نانوالیاف 
248خودرو حمل و نقلتولیدی و صنعتی بهران فیلترپلیمری

250خودرو حمل و نقلنانو ساختار مهرآسافیلتر هوای خودرو )نانو پردو(
278انرژی، نفت و صنایع وابستهآزاد فیلترفیلتر هوای ورودی توربین

288انرژی، نفت و صنایع وابستهماشین سازی اندیشه شمالفیلتر هوای نیروگاهی
296انرژی، نفت و صنایع وابستهنانوفناوران خاورفیلترهای صنعتی

ق

70اپتیک و الکترونیکنانوماد مهارت شیمیقلم رسانا
ک

20دارو و پزشکینانو مبنا ایرانیانکیت تشخیص بیومولکول
22دارو و پزشکیزیست ابزار پژوهانکیت تشخیص بارداری )ریما(

46بهداشت و سالمتسبز محیط نانوارسکیسه زباله آنتی باکتریال، زیست تخریب پذیر و مقاوم
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56بهداشت و سالمتپارس حیانکرم ضدآفتاب، روشن کننده و ضدچروک آردن

60بهداشت و سالمتشرکت تولیدی امین صوتکفی کفش آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره

62بهداشت و سالمتنانو پارت خزرکلوئید نانونقره ضدعفونی کننده سطوح

96ساختمانآپتوس ایرانکف پوش های بتنی با مقاومت به سایش باال

کاشی گرانیت حاوی نانوذرات سیلیس با خاصیت 
110ساختمانکاشی گرانیت بهسراملکه گریزی

116ساختماننانوپیشتاز پارسکاشی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات نقره و تیتانیا

118ساختمانشرکت تانیاسرام گاریزاتکاشی و سرامیک آنتی باکتریال

228نساجی و پوشاکسپنتا نوین ویراکفش آبگریز با استفاده از فناوری پالسما

258خودرو حمل و نقلپرتو فرازان آویژه کیمیاکاتالیست اگزوز خودرو کاهنده آلودگی هوا

کلوئید نقره با کاربرد افزایش
272انرژی، نفت و صنایع وابستهنانوپوشش فلزانتقال حرارت

290انرژی، نفت و صنایع وابستهگسترش فناوری خوارزمیکاتالیست سولفور زدایی حاوی نانوذرات

302نانوموادصنایع نانوسیلیس ایساتیسکلوئید سیلیکا

مهندسی بازرگانی پدیده شمس کلوئید نانو سیلیکا
304نانوموادایرانیان

4000 ppm - 318نانوموادنانو ماد مهارت شیمیکلوئید نانوذرات نقره

320نانوموادپارسا پلیمر شریفکامپاند زیست تخریب پذیر

360پالسمامهندسی پالسما ایده آزماکرونا تریتمنت با الکترود سرامیکی

374پالسماشرکت مهندسی پالسما فناور جمکرونا پرینت

گ

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات اکسیدروی با 
158رنگ، رزین و کامپوزیترنگدانه سیرجانخاصیت آنتی باکتریال

166رنگ، رزین و کامپوزیتشرکت آروین سپهرپارتگرانول ای بی اس )ABS( حاوی نانوذرات اکسیدروی

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات نقره با خاصیت 
178رنگ، رزین و کامپوزیترامو آلیبرتآنتی باکتریال

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات کربنات کلسیم 
260خودرو حمل و نقلرامو آلیبرتمورداستفاده برای ساخت سینی فن خودروها

284انرژی، نفت و صنایع وابستهبه فرآوران نوین آریا سرمدگرمکن تشعشعی حاوی نانوذرات کاتالیستی

ل

58بهداشت و سالمتپارس حیانلوسیون و کرم ضدآفتاب هیدرودرم

94ساختمانتولیدی لوله و اتصاالت وحیدلوله و اتصاالت فاضالبی بی صدا

100ساختمانپلیمر یاس گلپایگانلوله  و اتصاالت UPVC سخت حاوی نانوذرات

102ساختمانپویا پلیمر ظریف کار برترلوله UPVC سخت حاوی نانوذرات

148رنگ، رزین و کامپوزیتتولید رنگ و رزین الوانالک آکریلیک پایه آب
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م

28بهداشت و سالمتنانو تارپاکماسک تنفسی فیلتردار

50بهداشت و سالمتنانوفناوران خاورماسک جذب گردوغبار

مرکب پایه آب جوهرافشان فرموله شده
134رنگ، رزین و کامپوزیتتجهیز گامابا نانوذرات پیگمنت

146رنگ، رزین و کامپوزیتتولید رنگ و رزین الوانمگا استون

مستربچ حاوی نانوذرات برپایه پلی اتیلن
)ADFIL 230( 180رنگ، رزین و کامپوزیتشرکت پویا پلیمر تهرانبا خواص مکانیکی باال

ماشین های لباسشویی و ظرفشویی با بدنه پوشش 
196کاالی خانگیتولیدی و صنعتی پاکشوماداده شده با پوشش نانومتری ضدزنگ

ن

نانوکامپوزیت الستیک-سیلیکا جهت استفاده در 
88آب، فاضالب و محیط زیستفرا پیشتاز هونامساخت واشرهای آب بند لوله و اتصاالت

106ساختمانبسپار سازان ایرانیاننانوکف پوش اپوکسی مقاوم به سایش

)NSLC-1230( 112ساختمانمهندسی طرح وندیدادنانو بتن سبک سازه ای

144رنگ، رزین و کامپوزیتتولید رنگ و رزین الواننانـوسـیل

PVC 176رنگ، رزین و کامپوزیتآریا پلیمر پیشگامنانوافزودنی

نانوکامپوزیت پلی آمید-نانولوله های کربنی
جهت بهبود هدایت الکتریکی

تولیدی و بازرگانی آلیاژهای 
182رنگ، رزین و کامپوزیترازین پلیمر

184رنگ، رزین و کامپوزیتپارسا پلیمر شریفمستربچ پلی آمید )PA( آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

206نساجی و پوشاکتهران زرنخنخ نانوکامپوزیتی نایلون

230نساجی و پوشاکنفیس نخنخ پلی استر آنتی باکتریال

DZ 252خودرو حمل و نقلتامین نانوساختار آویژهنانو کوالنت

268انرژی، نفت و صنایع وابستهتولیدی و صنعتی بهران فیلترنانو فیلتر نیروگاهی بهران

270انرژی، نفت و صنایع وابستهنانوپارس اسپادانانانوکاتالیست اکسی کلراسیون

274انرژی، نفت و صنایع وابستهنانوپارس اسپادانانانوکاتالیست گوگردزدا

276انرژی، نفت و صنایع وابستهنانوپارس اسپادانانانوکاتالیست دهیدروژناسیون

)IR139( 280انرژی، نفت و صنایع وابستهتوسعه دانش و فناوری ایلیانانو کاتالیست رفرمینگ نفتا

A5 مجتمع فناوری های نوین فدک نانوسیلیس رسوبی گرید
306نانوموادسپاهان

4000 ppm - 310نانوموادباران شیمی پاسارگادنانو کلوئید نقره

نانوکلوئید نقره جهت تولید منسوجات پلی استر 
322نانوموادصنایع شیمیایی مهراب اکسیرآنتی باکتریال
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348نانوپوششنور مهر هدانانوپوشش گلفا

و

48بهداشت و سالمتکیمیا پژوهش ماهانواکس چرم آنتی باکتریال

TIN 122ساختمانماندگار استیل پارسورق استیل با پوشش طالئی و نانوساختار

ه

232نساجی و پوشاکهاینوهاینو

هیت سینک آلومینیومی با پوشش آلومینای 
292انرژی، نفت و صنایع وابستهنانو آبکار ایساتیسنانومتخلخل

ی

194کاالی خانگیکلور ایرانیان شرقیخچال و فریز آنتی باکتریال
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