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سند گسترش فناوری نانو در افق 1404
در چشــم انداز بیســت ســاله کشــور )1404 - 1384(، جمهــوری اســامی ایــران کشــوری توســعه یافتــه، بــا جایــگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه، با هویت اســامی و انقابی، الهام بخش در جهان اســام و با تعامل سازنده 
و مؤثر در روابط بین الملل تصویر شــده اســت. در راســتای این چشم انداز، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در سال 1382، 
برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه نهادها و دســتگاه های اجرایی کشــور در توســعه فناوری نانو تأســیس 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 فناوری نانو تهیه و به تصویب هیئت دولت رسید.
در دوره ده ســاله اول، در مســیر حرکت در راســتای این چشــم انداز، گام هایی مٔوثر و موفق برداشته شد و الگویی از حرکت 
علمــی و جهــادی هدفمند و برنامه ریزی شــده در جهت توســعه فناوری نانو ارائه شــد. ســند گســترش کاربــرد فناوری نانو 
در افــق 1404 بــر اســاس ارزیابی هــای انجام شــده از نحوه اجرای ســند ده ســاله اول و بازخوردهای حاصــل از اجرای آن 
و همچنیــن بــر اســاس رویکردهــا و سیاســت های جدیــد در توســعه علم و فناوری، تدوین شــد. در این ســند تاش شــده 
تــا اهــداف و نحــوه دســتیابی به آن ها به گونه ای به روزرســانی شــود که پیشــگامی کشــور در عرصه این فنــاوری نوظهور، 

شتابان تر از گذشته ادامه یابد. 
در دوره جدیــد، افزایــش اقتــدار علمــی کشــور، توســعه صنعــت و بــازار نانــو و نقش آفرینــی ایــن فنــاوری در زندگــی مــردم 

هدف گیری شده است. 
مطابــق بــا ایــن چشــم انداز، پیشــرفت های فناوری نانو در ایران اســامی تا ســال 1404 بــا تاثیرگذاری در آبادانی کشــور و 
تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. مبتنی بر این رویکردها، چشم انداز و سه هدف کان برای ده ساله دوم 

پیشرفت نانو در کشور معین شد که عبارت اند از:
 ارتقای اثرگذاری 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

 تصویر کلی محصوالت و بازار نانو در ایران
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کتاب محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران
پیشــرفت فناوری نانــو بــا هــدف تولیــد ثــروت و بهبود کیفیــت زندگی مــردم، موجب تولیــد محصوالت صنعتــی متنوع در 
زمینه هــای گوناگون شــده اســت. در راســتای معرفی محصــوالت صنعتــی دارای گواهی نانومقیاس ویرایش ششــم کتب 

محصوالت و تجهیزات فناوری نانو به تفکیک حوزه های صنعتی مختلف، در شش جلد منتشر شده است. 

واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانوی ایران
واحــد ارزیابــی محصــوالت فناوری نانوی ایران با هدف ایجاد شــفافیت بــازار، افزایش اعتماد مصرف کننــدگان و ارتقای 
کیفی محصوالت فناوری نانو در ســال 138۶ با حمایت های ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو تأسیس و در مؤسسه خدمات 
توسعه فناوری تا بازار ایرانیان مستقر شد. مأموریت اصلی این واحد؛ ارزیابی خواص و اثبات مقیاس نانویی محصوالت 
و اعطای گواهینامه نانومقیاس است. بررسی بیش از 2000پرونده و اعطای گواهینامه به بیش از 4۵0 محصول در این 

سال ها از دستاوردهای این واحد است.
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شاخص های محصول فناوری نانو
بــر اســاس تعریــف اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملــی 2114۵ »فناوری نانو - واژه هــا، اصطاحات و 
تعاریــف اصلی« محصول فناوری نانو، محصولی اســت که کارکرد یا ویژگــی 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- فرایند تولید محصول مهندسی باشد.

بــه محصوالتــی کــه مطابــق بــا اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملــی 
2114۵ در حــوزه فناوری نانــو قــرار می گیرنــد، پس از بازرســی و انجام آزمون هــای مرتبط، 
گواهینامهنانومقیاس اعطا می شود. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک ساله صادر شده 
و قابل تمدیــد اســت. همچنیــن در طــول مدت اعتبــار جهــت اطمینان از ثبــات مقیاس و 

خواص محصول تولیدی، بازرسی های دوره ای از شرکت انجام می شود.
بــه فناوری ها و محصوالتی کــه تولیدکننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده کرده 

و الزامــات تولیــدی و تجــاری مندرج در آیین نامه های مؤسســه ازجمله پروانه ســاخت و بهره بــرداری، واحد کنترل کیفی 
فعال، سایر مجوزهای موردنیاز و… را دارا نباشد، گواهینامهآزمایشینانومقیاس اعطا می شود.

گواهینامهنانومقیاس

تعداد محصوالت و تجهیزات فناوری نانو
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محصوالت تجهیزات مجموع

214 667453

آمار محصوالت و تجهیزات فناوری نانوی ایران که تا پایان خرداد سال 1۳۹۹، گواهینامه نانومقیاس را اخذ 
کرده اند

توزیع محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس از نظر حوزه صنعتی

تجهیزات

54
مجموع

245
محصوالت

191

مجموعمحصوالتوتجهیزاتفناورینانو

شرکتهایتولیدکنندهمحصوالتوتجهیزاتفناورینانو

نساجیوپوشاک،
11درصد

عمرانوساختمان،24درصد

پتیک،2درصد
ُ
ا آب،کشاورزیوبستهبندی،1درصد

حملونقل،9درصد

انرژیونفت،5درصد

کاالیخانگی،14درصد

ملزوماتصنعتی،11درصددارووسالمت،12درصد

مواداولیه،11درصد
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آمار فروش در سه حوزه کاال، تجهیزات و خدمات فناوری نانو به شرح زیر است:

آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک صادرات و فروش داخل )میلیارد ریال(
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آمار کل فروش محصوالت نانو ساخت ایران به تفکیک کاال، تجهیزات و خدمات )میلیارد ریال(
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کاال خدمات تجهیزات
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2،494
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حجم بازار محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران
در ســند گســترش کاربــرد فناوری نانــوی ایران، دســت یابی به ســهم یــک تا دو درصــدی از بــازار جهانی فناوری نانو توســط 
محصوالت نانو ساخت داخل در سال 1404 هدف گذاری شده است. طبق تعریف بازار فناوری نانو که در استاندارد بین المللی 

ایزو به شماره ISO/TS 18110:2015 به تصویب رسیده است؛ بازار فناوری نانو شامل سه بخش ذیل است:
 بازار کاالهای نانو  بازار تجهیزات نانو  بازار خدمات فناوری نانو

در ســال 139۶ بــرای پنجمیــن ســال متوالــی حجــم بــازار حــدودًا دو برابــر شــده اســت. در پایــان ســال 1397 از داده هــای 
جمع آوری شده از بازار محصوالت فناوری نانوی ایران، رقم کلی فروش معادل 2۵,4۶2میلیارد ریال به دست آمده است.

از مجموع بازار فروش محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1397، رقم 2,۶72میلیارد ریال -حدود 10٫۵درصد- مربوط به 
صادرات این محصوالت به کشورهای دیگر و 22,790میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده است.

کشورهای هدف صادرات محصوالت نانوی ایران در سال 1397

 حجم صادرات محصوالت فناوری نانوی ایران
گســترش برنامه های صادراتی ســتاد نانو به ویژه در ســال های اخیر، سبب شد تا بســتر ورود کاال، تجهیزات و خدمات حوزه 
فناوری نانوی ایران به بازارهای جهانی فراهم شود. اگرچه در سال 9۶، صادرات محصوالت نانو رشد 72درصدی نسبت 
به سال قبل 9۵ داشت با این حال به دلیل مشکات اقتصادی و شرایط صادرات و تبادالت مالی ناشی از آن میزان صادرات 
محصــوالت نانــو با کاهش مواجه بود به طوری که میزان صادرات به 29٫۶8میلیون دالر کاهش یافت. تعداد شــرکت های 
نانوی ایران که موفق به صادرات شده اند، از 20 شرکت در سال 139۵ به 37 شرکت در سال 1397 افزایش یافته است. 

افزون بر این، مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال 1397، 3۶ کشور بوده است.

سوریهبلغارستانآذربایجان

عراقبولیویاتریش

عمانپاکستانارمنستان

قزاقستانتاجیکستانازبکستان

قطرتایلندافغانستان

کاناداترکمنستانامارات

کرواسی ترکیهانگلیس

کویتچیناوکراین

گرجستانروسیهایتالیا

لهستانرومانیآلمان

لیتوانیژاپنبرزیل

یونانهندمالزی
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خودرو
کاتالیست

 مبدل کاتالیستی اگزوز خودرو
 کاتالیست اگزوز خودرو کاهنده آلودگی هوا

موتور
 روغن موتور

 افزودنی آب رادیاتور خودرو

فیلتر هوا
 فیلتر هوای خودروی سواری

PAN فیلتر هوای خودرو حاوی نانوالیاف 
 فیلتر هوای خودرو )نانو پردو(

 فیلتر هوای خودرو سنگین

سایر
 اکسپندر باتری خودرو

 خمیر رسانای گرم کن شیشه
 آینه  خودرو ضدبازتاب 

 درزگیر بدنه خودرو
 عایق زیر بدنه خودرو

 چسب تقویت کننده بدنه خودرو
و درزگیر خودرو  عایق صداگیر 



اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
ایران دلکو

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.irandelco.com

مبدل کاتالیستی اگزوز خودرو

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
برای کاهش میزان آالینده های خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی و گازوئیلی، از مبدل کاتالیســتی اســتفاده می شــود. 
مبدل کاتالیستی یا کاتالیزور یکی از قطعاتی است که در مسیر اگزوز خودرو قرار می گیرد و ذرات و گازهای آالینده ناشی 
از احتراق درون موتور خودرو )مانند سه گاز NOx ،HC و CO( را تجزیه کرده و به مواد و عناصر کم خطرتر برای محیط 
زیســت تبدیل می کند. این محصول نانویی نســبت به نمونه های معمولی، از کارایی باالتری برخوردار بوده و شــرایط 
اســتاندارد یــورو 4 را دارد. مبدل هــای کاتالیســتی تولیــدی شــرکت ایران دلکو از نظــر کیفیت و صرفه اقتصــادی، توان 

رقابت با نمونه های خارجی را دارا هستند و در عین حال از هزینه تمام شده کمتری نیز برخوردارند.



لودگی هوا کاتالیست اگزوز خودرو کاهنده آ

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پرتو فرازان آویژه کیمیا

 محل تولید
استان البرز، شهر کرج

 پایگاه اینترنتی
www.partofarazan.com

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
اســتفاده روزافــزون خودروهــا در سراســر دنیــا با افزایــش جمعیت رابطــه مســتقیم دارد؛ بنابراین در مناطــق با تراکم 
جمعیــت بیشــتر فعالیت هــای خودرویــی بیشــتری صــورت می گیــرد. ایــن مســئله پیامدهایی بر ســامتی ســاکنان و 
افــرادی کــه در ایــن مناطــق آلــوده کار می کننــد خواهد داشــت. فلزات گــروه پاتین به نــدرت بر روی پوســته فوقانی 
زمین یافت می شــوند. کاربرد اصلی این فلزات در مبدل های کاتالیســتی خودروهاســت. مبدل کاتالیســتی وسیله ای 
اســت کــه با ایجاد بســتر کاتالیســتی و واکنش اکســایش-کاهش، گاز ها و آالینده های ســمی موجــود در گاز اگزوز را به 

آالینده های کمتر ســمی تبدیل می کند.



روغن موتور

معرفی محصول
مستهلک شــدن موتور خودروها در اثر افزایش دما و اصطکاک از مشــکات اساســی حوزه خودرو به  شمار می آید. بهبود 

کیفیت روغن موتورها در این راستا همواره دغدغه متخصصان است. 
روغن موتورهــای حــاوی افزودنی هــای نانومتری جزو فناوری هــای جدید برای محافظت و افزایــش طول عمر روغن 
و موتور خودرو اســت. نانوذرات سوسپانسیون شــده در روغن موتور به طور کامل در روغن پراکنده  شــده و منافذ ســطوح 
فلزی را پر می کنند. این امر باعث می شــود که یک  الیه روغنی ضخیم تر روی ســطوح ایجادشده و به روغن کاری بهتر 

قطعات می انجامد. 

محصول صادراتی

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پردیس شیمی باختر

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.psb-oil.com

گواهینامه نانومقیاس
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افزودنی آب رادیاتور

معرفی محصول
بــا توجــه به نیاز به کاهش ابعاد سیســتم های انتقال حرارت در وســایل نقلیه از یک طــرف و همچنین نیاز به افزایش 
نرخ انتقال حرارت از طرف دیگر، نانوسیاالت خنک کننده و انتقال دهنده حرارت با راندمان باال مورد توجه ویژه ای قرار 
دارند. برای رسیدن به این هدف، دو رویکرد افزایش سطح مؤثر مبدل  ها و همچنین افزایش ضریب هدایت حرارتی 
سیال در نظر گرفته شده اند. با توجه به تحقیقات انجام شده، میزان افزایش انتقال حرارت در نانوسیال مورد استفاده 
در خودرو، به پارامترهای متفاوتی از قبیل درصد افزودن نانوذرات، جنس آن ها، ابعاد ذرات نانویی و… بستگی دارد. 
نانوســیال های خنک کننده برای خودرو از پراکنده کردن نانوذرات در یک ســیال پایه تولید می شوند. به واسطۀ وجود 
این نانوذرات در افزودنی آب رادیاتور خودرو جهت بهبود خواص خنک کنندگی، ضریب انتقال حرارت ســیال پایه به  

میزان قابل توجهی افزایش می یابد و ضمن خنک کنندگی بهتر، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تأمین نانوساختار آویژه 

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanosavco.ir
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تولیدی و صنعتی 
بهران فیلتر 

 محل تولید
استان خراسان رضوی،

شهر مشهد

 پایگاه اینترنتی
www.behranfilter.com 

فیلترهای هوای خودروی سواری

معرفی محصول
فیلتر هوای خودرو برای محافظت از موتور و جلوگیری از آسیب قطعات موتور توسط ذرات غبار و آلودگی و دیگر ذرات 
مضــر در هــوا بــه  کار می رود. جدید ترین تحــول در صنعت فیلتــر ورود فناوری نانو به این عرصه اســت. با این تکنیک 

سطح الیاف سلولزی و یا مصنوعی با الیه ای از الیاف نانو پوشانده می شود.

گواهینامه نانومقیاس
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
فرانگار شرق

 محل تولید
استان فارس، شهر شیراز

 پایگاه اینترنتی
www.fardafilter.ir

PAN فیلتر هوای خودرو حاوی نانوالیاف

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
تصفیه و جداســازی ذرات معلق از هوا در کاربردهای مختلف دارای اهمیت اســت. در موتورهای احتراقی جلوگیری از 
ورود ذرات به محفظه موتور بر بازده موتور و میزان مصرف سوخت اثرگذار است. استفاده از نانوالیاف با هدف بهبود 

کارایی فیلترهای هوا به خصوص در تصفیه ذرات معلق با اندازه کمتر از یک میکرومتر توسعه فراوانی یافته است.



اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

نانوساختار مهرآسا
 محل تولید

استان اصفهان، شهرک صنعتی 
فناوری اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.nanofilter.ir 

فیلتر هوای خودرو )نانو پردو(

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
فیلتر هوا وســیله ای متشــکل از الیاف اســت که ذرات جامد مانند گردوغبار، آلودگی و باکتری را از هوا پاک می کند. نانوالیاف 
با ضخامت کمتر و ســطح ویژه بیشــتر از الیاف معمولی دارای کاربردهای زیادی در فیلتراســیون هســتند و الکتروریســی یکی 
از فرایندهای موردتوجه و مؤثر در تولید نانوالیاف پیوســته از پلیمرهای مصنوعی و طبیعی اســت. فیلتر هوای خودرو برای 
محافظت موتور در مقابل غبار، گرده، آلودگی و دیگر ذرات مضر در هوا به کار می رود. نانوالیاف به دلیل مســاحت ســطحی 
بــاال، نســبت طــول به عرض زیــاد و وزن مخصوص پایین موجب حذف مقادیــر زیادی از ذرات در حین فرایند فیلتراســیون 
می شــوند و این عملکرد به افزایش بازدهی فرایند فیلتراســیون می انجامد. مکانیزم این عمل به این صورت اســت که الیه 
نازکی از شــبکه نانوالیاف ســدی در مقابل ذرات تشکیل می دهند درحالی که هوا از طریق حجم بزرگی از سوراخ های کوچک 
عبور داده می شــود. در واقع مســاحت ســطح باالی نانوالیاف ذرات کوچک تر را درحالی که هوا از میان حفرات و محیط فیلتر 

عبور می کند، به دام می اندازد.



اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

خراسان رضوی، شهرک صنعتی تولیدی و صنعتی بهران فیلتر
مشهد

www.behranfilter.com

کاسپینآزاد فیلتر www.azadfilter.irقزوین، شهرک صنعتی 

گواهینامه نانومقیاس

فیلتر هوای خودرو سنگین

معرفی محصول
جدید ترین تحول در صنعت فیلتر، ورود فناوری نانو به این عرصه اســت. با این تکنیک ســطح الیاف بزرگ ســلولزی 
و یــا مصنوعــی )معمــواًل بــا قطر 10 تــا 30 میکرومتر( با الیه ای از الیاف بســیار ریز نانو )معمواًل با قطــر ۵0 تا 400 نانومتر( 
پوشانده می شود. در این طرح کاغذ قبل از شروع عملیات چین کن در تولید فیلتر، به وسیله جریان الکتریکی با الیه ای 
از الیاف پلیمری الیه نشــانی می شــود. رشــته های پلیمری تحت تأثیر اختاف پتانســیل بســیار زیاد تشــکیل می شوند. 

یکی از کاربردهای اصلی این فناوری در فیلتر هوای خودروهای سنگین است.
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اکسپندر باتری خودرو

معرفی محصول
این محصول، اکسپندر باتری سرب-اسید حاوی نانوذرات است که به کمک فناوری نانو، پارامترهای کیفی باتری ها 

در آن لحاظ شده و بازده و کیفیت عملکرد آن در مقایسه با اکسپندرهای مرسوم بهبود یافته است.
به دلیل وجود ویژگی هایی همچون مساحت سطحی زیاد در نانوذرات، مساحت تماس الکترود/الکترولیت، افزایش 
یافته و در نتیجه میزان باالتری از شارژ/دشارژ در این باتری ها مشاهده می شود. همچنین با به کارگیری اکسپندرهای 
باتــری نانــو، مســیر کوتاهی برای انتقال ســریع بــار الکتریکی ایجــاد می شــود. فناوری نانو موجب عملکــرد بهتر باتری 
شده و محدودیت های این باتری های سرب-اسید را با تولید ماده الکترود با مساحت سطح فعال زیاد و بازدهی باال 

برطرف می کند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تولیدی مواد شیمیایی نانوشیمی 
نوین ایرانیان

 محل تولید
استان تهران، سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران

 پایگاه اینترنتی
www.ncnico.ir 

گواهینامه نانومقیاس
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خمیر رسانای گرم کن شیشه

معرفی محصول
برای گرم کن شیشه عقب خودروها، از مواد رسانا استفاده می شود که به ویژه در آب و هوای سرد و فصل زمستان، اثر 
قابل توجهی در رفع بخار شیشه و افزایش دید راننده دارد. خمیرهای رسانا، برای این منظور گزینه مطلوبی است که 
در تولید شیشــه های ایمنی و چاپ مدار گرم کن بر روی شیشــه عقب خودرو به  کار می رود. بهره گیری از فناوری نانو در 
ســاخت خمیرهای رســانا موجــب کاهش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش بــازده انتقال جریان الکتریکی در این 
مواد شــده و بازده عملکرد آن را افزایش داده اســت. ســهولت در چاپ این مواد بروی شیشــه از دیگر ویژگی های این 

خمیرهای رساناست که با به کارگیری نانوذرات، خواص موردانتظار در آن بهبود یافته است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
یاسین شیمی ققنوس

 محل تولید
استان زنجان، شهر خرم دره

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
آینه های اپتیکی برای بازتاب دادن نور در کاربردهای مختلفی از قبیل هدایت پرتو نور، تداخل سنجی، تصویربرداری 
و همچنیــن کاربردهــای عمومــی رایج طراحی می شــوند. این آینه هــا در صنایع گوناگون به ویــژه صنعت خودرو به طور 
گســترده بــه کار می رونــد. در آینه هــای مرســوم تفرق های ناخواســته نور روی بازدهــی و کارایی محصــول اثرات منفی 
داشــته؛ به گونــه ای کــه قابلیــت دیــد را کاهــش می دهنــد. فنــاوری نانوپوشــش ها عملکــرد این گونــه آینه هــا را بهبــود 
می بخشــد؛ به طــوری  که پوشــاندن ســطح آینه بــا نانوالیه ها تفرق های ناخواســته نــور را به حداقل رســانده و عملکرد 

موردنظر را بهبود می بخشد.

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
فنی مهندسی اورنگ صنعت 

سپاهان
استان اصفهان، شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان
orangsanat-co@istt.ir 

www.quzh.irاستان تهران، شهرستان پردیسکوژ آبگین مبین

آینه  خودرو ضدبازتاب



اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی و صنعتی گوهر فام

 محل تولید
استان البرز، شهر کردان

 پایگاه اینترنتی
www.goharfammfg.com

درزگیر بدنه خودرو

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
بــرای پوشــش درز و رفــع فاصلــه بیــن نقاط اتصــال داده شــده در بدنــه و در داخل اتاق خــودرو و ایــرادات احتمالی در 
کارخانه هــای خودروســازی، از خمیرهای پی وی ســی به عنوان درزگیر )ســیلر( اســتفاده میشــود. کاربــرد اصلی درزگیر، 
جلوگیــری از نفــوذ آب، گــرد و غبار و گاز و همچنین ایجاد مقاومت در برابر خوردگی، رطوبت و نفوذ صدا به داخل اتاق 
اســت. این درزگیر ها باید در برابر عوامل شــیمیایی، دمای کوره مونتاژ و نیز اصطکاک و لرزش خودرو، مقاوم باشــند. 
محصول حاضر، درزگیر بدنه خودرویی پلی وینیل کلرید )AU 860( با روان شوندگی مطلوب است که از انعطاف پذیری 
و طــول عمــر باالتــری برخــوردار اســت. به کارگیــری فناوری نانــو در ایــن محصــول، ضمــن افزایش اســتحکام، موجب 
بهبود غلظت درزگیر ها و مقاومت در برابر شره شــدن شــده و در برابر لرزش و شــک های وارده به اتاق خودرو مقاومت 
بیشــتری نشــان می دهد. چسبندگی بســیار خوب به انواع مختلف سطوح، قابلیت پوشش دهی با انواع رنگ ها و اجرا 
و هموارسازی راحت، خشک شدن سریع، پایداری حرارتی عالی و مقاومت باال در برابر شرایط مختلف آب و هوایی، از 

دیگر ویژگی های این درزگیرهاست.
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تولیدی و صنعتی گوهر فام
 محل تولید

استان البرز، شهر کردان
 پایگاه اینترنتی

www.goharfammfg.com

یر بدنه خودرو عایق ز

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
ســطح زیریــن خودرو هــا در معرض انواع تنش های فیزیکی و شــیمیایی مثل پاشــش آب، شــن و ســنگریزه، گل و الی، 
ضربــه و ســایش اســت و در صــورت عــدم حفاظــت به ســرعت دچــار خوردگــی شــده و از بیــن مــی رود. عایــق زیــر بدنه 
خودرویــی پلی وینیل کلریــد - AU 8004، آمیــزه ای اســت که بر پایۀ پلیمر PVC ســاخته شــده و به عنوان عایق صوت، 
حرارت، خوردگی، رطوبت، محافظت خودرو در برابر عوامل محیطی گوناگون کاربرد دارد. استحکام باال، رنگ پذیری 
و چســبندگی عالــی بــه انواع ســطوح، عدم ته نشــینی، روان شــوندگی مطلوب، یکنواختــی و عدم شــره از دیگر خواص 
الزم این محصول اســت که در بدنه، زیر گل گیر، رکاب، ســپر عقب و جلو و نیز قاب درب خودرو اســتفاده می شــود. با 
به کارگیــری فناوری نانــو در ایــن محصــول، نه تنها مشــکل تأمین مواد تا حــد قابل توجهی برطرف شــده بلکه برخی از 

ویژگی های محصول همچون ماندگاری و سیالیت و استحکام نیز بهبود یافته است.
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

عایق خودرو توس
 محل تولید

مشهد، شهرک صنعتی توس
 پایگاه اینترنتی

www.aktcom.ir

چسب تقویت کننده بدنه خودرو

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
چســب تقویت کننــده به صــورت ورقه برای تقویت بدنه خودرو اســتفاده می شــود. این ورق  ها به صورت خودچســب، 
بــدون حــال و از جنــس PVC بــوده و بــر پایــۀ اپوکســی طراحی شــده اند. چســب تقویت کننــده بدنه خــودرو با خواص 
روان شوندگی مطلوب با بهره گیری از فناوری نانو و به وسیله یک الیه فویل یا استیل تقویت شده و قدرت چسبندگی، 
اســتحکام و ســفتی آن، باعــث تقویــت بدنــه بــه میــزان 2 تــا 3 برابر می شــود و از لــرزش و ارتعــاش جلوگیــری می کند. 
ورق های تقویت کننده بدنه در برابر رطوبت، گرما، مواد اسیدی، قلیایی و سرمای شدید مقاوم بوده و بر روی سطوح 
فلزی به خوبی می چسبد. از این ورق ها در صنعت خودرو به منظور تقویت گل گیر , درب  ها و قسمت های ضعیف بدنه 

و همچنین کنترل لرزش استفاده می گردد.
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عایق صداگیر و درزگیر خودرو

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
درزگیــر فوم شــونده، درزگیــر رابــری )الســتیکی( بدنــه خــودرو، عایــق بوتیلــی صداگیر بدنه خــودرو و همچنین چســب 
تقویت کننــده بدنــه خودرو، از جمله محصوالت نانویی شــرکت عایق خودرو توس در زمینه عایق و درزگیر هســتند که 
از گواهی نانومقیاس برخوردارند. این مواد در برابر رطوبت، گرما، مواد شــیمیایی و ســرمای شــدید بسیار مقاوم اند و بر 
روی سطوح از جنس استیل و گالوانیزه به خوبی می چسبند. این ورق ها و درزگیر ها در صنعت خودرو به منظور کنترل 
و جذب ارتعاش در بدنه، ســینی جلو، ســقف و گل گیر اســتفاده می شــود. عدم نیاز به کوره، نصب بســیار آســان، وزن 
نسبی کم در مقایسه با عایق های قیری، قابلیت جذب ارتعاش زیاد و تا حدود 3 برابر در مقایسه با عایق های قیری، 
 PVC از مزایای این درزگیرهاست. نوار و خمیر بوتیلی این نوع درزگیر ها، به صورت خودچسب، بدون حال و از جنس
بــوده و بــر پایــۀ بوتیل طراحی شــده و با انعطــاف و دوام و اســتحکام باالتــر از نمونه های معمول قدرت پوشــانندگی و 

مقاومت باالتری داشته و در دو نوع نواری و خمیری برای صنایع خودروسازی تولید می شوند.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

عایق خودرو توس
 محل تولید

مشهد، شهرک صنعتی توس
 پایگاه اینترنتی

www.aktcom.ir
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یلی حمل و نقل ر
 فیلتر هوای لوکوموتیو

 ریل بند )تراورس(
 رنگ عایق بدنه لوکوموتیو



معرفی محصول
 در لکوموتیو ها نیز مانند تمامی ماشین  ها و موتور  ها کلیه سیال های مورد استفاده باید از سیستم فیلتراسیون مناسب 
برخــوردار باشــند. هــوای مــورد اســتفاده در لکوموتیــو نیز باید توســط فیلتر مناســب تصفیه شــود که با توجــه به اینکه 
لکوموتیو هــا زمــان طوالنــی در مقاصد مختلف در حال حرکت می باشــند لذا تأمین هوای کافی و عدم افت فشــار باال در 
فواصل زمانی مشــخص اهمیت بســیاری دارد. به دلیل اهمیت افت فشــار پایین در لکوموتیو ها اســتفاده از فیلتر ها با 
بستر راندمان باال امکان پذیر نیست ولی استفاده از فیلتر ها با پوشش نانو الیاف این مشکل را برطرف می کند به طوری 
که با استفاده از فیلتر نانو می توان باالترین کیفیت فیلتراسیون مورد نیاز را ایجاد کرد در حالی که دبی مورد نیاز سیستم 
نیز تأمین شــده باشــد. افت فشــار پایین فیلتر سبب می شــود عمر فیلتر نســبت به فیلترهای معمولی )راندمان پایین( 

کاهشی نداشته باشد.
انواع این فیلترها عبارت اند:

 فیلتر هوای لوکوموتیو
 فیلتر هوای کمپرسور

 فیلتر هوای خودروهای ســنگین، ماشــین آالت 
راه سازی و کشاورزی

 فیلتر غبار گیر صنعتی
 فیلتر گاز با پوشش نانوالیاف

 فیلتر هوای ورودی توربین

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

خراسان رضوی، شهرک صنعتی تولیدی و صنعتی بهران فیلتر
مشهد

www.behranfilter.com

کاسپینآزاد فیلتر www.azadfilter.irقزوین، شهرک صنعتی 

محصول صادراتی

گواهینامه نانومقیاس

فیلتر هوای لوکوموتیو
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

دانش بنیان انبوه سازی 
مسکن بهدیس سامان امین

 محل تولید
استان البرز، شهر نظرآباد

 پایگاه اینترنتی
www.vandidad-co.com 

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
بــه تکیــه گاه بتنــی که ریل ها روی آن بســته می شــود ریل بند یا تراورس بتنی گفته می شــود. وظیفــه انتقال و توزیع 
صحیــح بــار از ریل هــا به باالســت، حفظ فاصله ثابت بین دو رشــته ریــل راه آهن، و تأمین مقاومــت کافی در جهات 
قائــم و افقــی از کاربردهــای تراورس ها می باشــد. تراورس هــای بتنی، ضمن مقاومــت باال در برابر حــرارت، پایداری 
بیشــتری در برابــر نیروهــای وارد بــر خــط راه آهــن دارند. به عــاوه می توان باالســت را از دانه های ریزتــر و در نتیجه 
ارزان تــر انتخــاب نمــود. مقاومــت در برابــر بارهــای ضربــه ای و مقاومــت در برابــر خســتگی از دیگــر ویژگی های این 

تراورس های بتنی است. 

یل بند )تراورس( ر



رنگ عایق بدنه لوکوموتیو 

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسین شیمیایی و 
رنگ سازی نیلی فام ری

 محل تولید
صنعتــی  شــهرک  قــم،  اســتان 

شمس آباد

 پایگاه اینترنتی
www.nilifam.com
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گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
ایــن محصــول، رنــگ عایــق حــرارت و صــوت در محــدوده 1000 هرتــز، اســت کــه بــرای عایــق کاری ســطوح مختلف، 
جلوگیری از اتاف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه  ها در محل هایی نظیر بدنه لوکوموتیو و موتورخانه کشــتی اســتفاده 
می شود. این رنگ به گونه ای طراحی شده که با وجود ضخامت کم، ضمن کاهش هدایت حرارتی و جلوگیری از اتاف 

انرژی، عایق صوت نیز بوده و دامنه وسیعی از ارتعاشات را مستهلک می سازد.
 برتری بزرگ دیگر این نوع پوشــش  ها ضخامت کم پوشــش اســت که موجب می شــود بار مرده کمتری بر ســازه اعمال 

گردد و ضمن حفاظت از سازه های فلزی قطار یا کشتی، فضای کمتری را اشغال کند. 

برخیکاربردهایرنگعایقبدنه:

 بدنه واگن ها، بدنه کشتی، بدنه هواپیما
 موتورخانه ها مانند موتورخانه کشتی

 کانکس های فلزی

 دودکش های حرارتی
 اتاق های ماشین آالت و تجهیزات

 لوله های تأسیساتی و تجهیزات سازه ای و ساختمانی



یایی صنایع در
 رنگ اپوکسی و آلکیدی ضد خوردگی

 کف پوش بتنی ضدسایش
 سامانه آب توازن کشتی



معرفی محصول
پدیده خوردگی همواره به عنوان معضلی مهم در صنایع دریایی و کشتیرانی، مطرح بوده است که باعث بروز مشکات 
عدیــده ای در ابزارهــا و قطعات و ادوات موجود می شــود. یکــی از راههای جلوگیری از خوردگی، اســتفاده از رنگ های 
ضد خوردگی و بادوام، مبتنی بر فناوری نانو است که در شرایط آب و هوایی نامساعد نیز قابلیت و کارایی خود را حفظ 
می کنند. مقاومت به خوردگی عالی، مقاومت در برابر اشعه UV، مقاومت در برابر خراش، پایداری در برابر نفت، آب و 
هوا و چســبندگی عالی به زیرالیه از جمله ویژگی های این رنگ های نانویی اســت. این رنگها در مکان هایی همچون 
سطوح باالی خط آبخور شناورها، سطح عرشه، پوسته بیرونی و داخلی موتور اصلی و فرعی، پمپ ها و لوله ها، کاربرد 

دارند. دو نوع رنگ اپوکسی و آلکیدی ضدخوردگی توسط این شرکت عرضه شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوآریسا پوشش

 محل تولید
استان گیان، رشت

 پایگاه اینترنتی
www.nanoarisa.com

گواهینامه نانومقیاس

لکیدی ضد خوردگی رنگ اپوکسی و آ
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گواهینامه نانومقیاس

کف پــوش بتنــی مقــاوم بــه ســایش

33

معرفی محصول
کشــش، مقاومــت و عمــر کفپوش  هــای بتنــی تولیــد شــده بــا فناوری نانــو، از کیفیــت باالتــری نســبت بــه نمونه هــای 
 معمولــی برخــوردار اســت بطوریکه می تــوان از آن در مکانهایی ماننــد انبارهای صنایع دریایی و کشــتیرانی، بندرگاه ها 
و اســکله ها -کــه عوامــل مخــرب محیطی همچون فشــار و ضربه های شــدید مکانیکی وجــود دارد- براحتی اســتفاده 
نمــود. مقاومــت مکانیکــی عالــی، وزن مخصوص پاییــن، نفوذپذیری و جذب ســطحی پایین آب، مقاومت خمشــی 
بهبود یافته، مقاومت به ضربه عالی، کیفیت و سطح ظاهری مناسب، دوام باال و تغییر ابعادی کم، از جمله ویژگیهای 

این نوع کفپوش های بتنی است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
آپتوس ایران

 محل تولید
استان البرز، کرج

 پایگاه اینترنتی
www.aptusiran.com

 نام تولید کننده
دانش بنیان انبوه سازی 

مسکن بهدیس سامان امین

 محل تولید
 پایگاه اینترنتیاستان تهران، شهر تهران

www.vandidad-co.com



معرفی محصول
آب توازن، آب شیرین یا شوری است که در تانک های توازن و انبار کاالی کشتی ها به منظور حفظ تعادل کشتی و قابلیت 
مانــور آن در طــول ســفر، نگهــداری می شــود. هــم اکنــون ســاالنه 10میلیارد تن آب تــوازن )به عنــوان عامل اصلــی انتقال 
گونه های مختلف در سراسر جهان( به وسیله کشتی ها جابه جا می شود. با توجه به پیامدهای اکوسیستمی این موضوع، 
ســازمان بین المللــی دریانــوردی مقرراتــی پیرامون تخلیه آب توازن بــه دریا وضع نموده و مطابق کنوانســیون بین المللی 
مدیریت آب توازن )BWM(، شرکت های کشتیرانی موظف اند تا سیستم های تصفیۀ آب توازن را بر روی کشتی ها نصب 
کنند؛ با توجه به این ضرورت، در سامانه حاضر، از روش الکتروکلرینیشن و فناوری آند با پوشش نانوساختار در الکترولیز 
آب دریا، و به منظور تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت و تزریق آن به آب توازن کشتی، استفاده می شود. شایان ذکر 

است که این پروژه با شرکت ملی نفت کش ایران وارد مرحله قرارداد شده است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
آتیه پردازان شریف

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.apzsharif.com

گواهینامه نانومقیاس

سامانه آب توازن کشتی
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صنایع هوایی
 نانوکف پوش ضدحریق و مقاوم به سایش

 رنگ پلی یورتان نانو
 رنگ ترافیکی باند فرودگاه

 رنگ پلی یورتان ضدشره و مقاوم
 پوشش نابازتابنده

 پتوی هواپیمای ضدباکتری
 پارچه ضدباکتری

 فیلتر هواپیما



معرفی محصول
کف پوش هــای نانویــی، متناســب بــا کاربری هــای متنــوع در بخش هــای مختلــف فرودگاهــی همچــون آشــیانه  ها، 
ســاختمان های تعمیر و نگهداری، پارکینگ های خودرو های ســبک و سنگین، مسیر های عبوری خودرو  ها در نواحی 
پروازی، انبار  ها و مکان های لجستیک، سالن های عمومی و تجاری، آشپزخانه  ها وغذاخوری  ها  کاربرد دارند. سرعت 
و سهولت، تنوع رنگ و محصول، مقاومت در برابر فرسایش کف آشیانه هواپیما، سایش، یخ زدگی و لغزش در روزهای 
برفی و بارانی، مقاومت در برابر شــوک حرارتی، نور خورشــید و تغییرات آب و هوایی، اســتحکام مکانیکی و شــیمیایی 
بــاال و دوام طوالنــی، از مزایای این نوع کف پوش هاســت که آن را از کف پوش های معمولی متمایز ســاخته اســت. این 
کف پوش های آشــیانه هواپیما در برابر کاربری های ســنگین مقاومت قابل توجهی از خود به نمایش گذاشــته و ایمنی 
پرواز را افزایش می دهند. اســتفاده از این کف پوش های نانویی از تخریب کف ســازه جلوگیری می کند و سرعت نصب 
و ترمیم باالیی دارد. به عنوان نمونه شــرکت مهندســی تعمیرات هواپیمایی فارســکو، برای حل مشــکل فرسایش کف 

آشیانه هواپیما از این کف پوش های نانویی استفاده کرده است. 

یق و مقاوم به سایش نانوکف پوش ضدحر

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
بسپار سازان ایرانیان

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.BasaPolymer.com
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

تولیدی صنعتی و شیمیایی 
گیتی آسا

 محل تولید
استان اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.gitiassa.com

رنگ پلی یورتان نانو
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معرفی محصول
یکی از کاربردهای مهم رنگ پلی یورتان با خواص اصاح شــده، اســتفاده از این مواد در صنایع هوایی مانند پوشــش 
دهــی بدنــه، تأسیســات و کابین هواپیماســت. ایــن رنــگ دارای خواصی همچون مقاومت شــیمیایی مناســب، عدم 
شره شــدن، اســتحکام کافی و مقاومت در برابر شــوک های حرارتی و اشــعه فرابنفش و باران اســیدی اســت و به عنوان 
الیه نهایی برای پوشــش ســطوح هواپیما اســتفاده می شود. به عاوه دارای مدت زمان خشک شدن بسیار کوتاه است 
و خاصیت ضدشر گی آن باعث می شود تا رنگ پس از اعمال بر روی سطوح زاویه دار و خمیده فلزی به خوبی بچسبد 
و شــره نکنــد. امــروزه، اســتفاده از فناوری نانــو به منظور عدم شره شــدن رنگ اعمالــی بر روی بدنه، راهــکاری مهم در 
افزایش کیفیت پوشــش دهی هواپیما می باشــد. شــرکت گیتی آســا به عنوان تولیدکننده رنگ های نانویی توانســته تا 
ایــن رنگ هــای ویــژه را بــرای صنعت هوایی و رنگ آمیــزی بدنه هواپیما تولید و به شــرکت هایی نظیر هســااصفهان، 

سها، هوانیروز و پنها عرضه کند.
 



معرفی محصول
یکــی از کاربردهــای رنگ های ترافیکی، خط کشــی باند فــرودگاه و تعیین محدوده  های ایمن برای حرکت، برخاســتن 
و فــرود هواپیماســت. رنگ هــای ترافیکــی معمولــی، بــا ضعف هایــی همچــون کوتاهــی دوره  عمــر و مقاومــت پاییــن 
در برابــر ســایش و خــراش مواجــه انــد. با به کارگیــری رنگ های ترافیکی نانــو، عاوه بر کارکــرد بهتر و افزایــش ایمنی و 
دوام، هزینه هــای مالــی مربــوط کاهــش می یابــد. از طرفی دارای زمان خشک شــدن ســریع، مقاومت عالی در شــرایط 
جوی مختلف با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی است. این رنگ  ها، عاوه بر باند فرودگاه ها، 
بــرای خــط کشــی خیابان هــای شــهری و ِبیِن شــهری، جاده  ها، خطــوط عابر پیــاده، زمین های ورزشــی و جــداول نیز 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرند. اســتفاده از این رنگ ها موجب دوام بیشــتر بر ســازه ها و کاهش چشــمگیر تعداد دفعات 

رنگ آمیزی در آشیانه هواپیما شده و در نتیجه هزینه های ساالنه در صنایع هوایی را کاهش داده است. 

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.reefiran.comاصفهان، شهرک صنعتی رازیمجتمع صنایع شیمیایی ریف

www.tnpaint.comآذربایجان شرقی، شهر تبریزپیشگامان فناوری آسیا

گواهینامه نانومقیاس

رنگ ترافیکی باند فرودگاه
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معرفی محصول
یکی از کاربردهای مهم انواع رنگ و رزین، پوشــش دهی بدنه، تأسیســات و کابین هواپیماهاســت. خواصی همچون 
مقاومت شــیمیایی مناســب، عدم شره شدن، اســتحکام کافی و مقاومت در برابر شــوک های حرارتی و اشعه فرابنفش 
از جمله خواص موردنیاز رنگ هایی اســت که در پوشــش دهی بدنه هواپیما اســتفاده می شــوند. رنگ اســتفاده شــده 
در بدنــه هواپیمــا بایــد قابلیــت کافــی برای مقاومــت در برابر عوامل شــیمیایی ماننــد روغن هیدرولیک )اســکایدرول( 
استفاده شده در بخش های مختلف هواپیما از جمله قطعات موتور را نیز فراهم کند. زیرا در صورت نشتی این روغن 
و تمــاس بــه بدنــه هواپیمــا و انحال رنگ بدنه، مشــکاتی در عملکرد هواپیما ایجاد می شــود. رنگ ضداســکایدرول 
بدنــه هواپیمــای شــرکت گوهرفام چســبندگی زیــاد به زیرالیــه داشــته، انعطاف پذیری و خــواص مکانیکی مناســب و 
همچنیــن مقاومــت شــیمیایی بــاال در برابر موادی مانند روغن اســکایدرول ایجــاد می کند. این رنــگ نانویی مقاومت 
در برابر شره شــدن را نیز بهبود داده اســت. هواپیمایی زاگرس برای رنگ آمیزی بدنه هواپیما از رنگ های نانویی این 

شرکت استفاده کرده است. این رنگ های نانویی تأییدیه سازمان هواپیمایی کشور را نیز دریافت کرده است.

رنگ پلی یورتان ضدشره و مقاوم
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی و صنعتی گوهرفام

 محل تولید
استان البرز، شهر کردان

 پایگاه اینترنتی
www.goharfammfg.com

گواهینامه نانومقیاس
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پوشش نابازتابنده

معرفی محصول
نور متفرق شده از بی نظمی های سطحی عملکرد اپتیکی قطعات مختلف را تضعیف می کند. این مورد شامل کاهش 
در بازدهــی اپتیکــی، کاهــش کانتراســت و شــفافیت تصویــر بــا ایجــاد یــک تصویر تــار اســت. BK7 یک شیشــه اپتیکی 
باکیفیت باالســت که کاربردهای متنوعی در ادوات اپتیکی دارد. از آنجایی که BK7 به خوبی در آزمون های شــیمیایی 
عمــل کــرده و فراینــد تولیــد آســانی دارد، قیمــت نهایــی آن کاهــش می یابد. این شیشــه می توانــد در صنایــع هوایی و 
تجهیزات مورداستفاده در آن،به عنوان رتیکل در لنزهای چشمی وسایل دیدبانی مانند تلسکوپ، دید تلسکوپی و یا 
صفحه اسیلوسکوپ و یا شیشه هواپیما به کار رود. فناوری نانوپوشش عملکرد این گونه شیشه  ها را بهبود بخشیده؛ 

به طوری  که پوشاندن سطح آینه با نانوالیه  ها پراکندگی نور را کاهش می دهد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فنی مهندسی اورنگ صنعت 
سپاهان

 محل تولید
اصفهان، شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان

 پایگاه اینترنتی
Orangsanat-co@istt.ir 

گواهینامه نانومقیاس
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پتوی هواپیمای ضدباکتری

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
اکثر قریب به اتفاق پتوهایی که در خطوط هواپیمایی جهان اســتفاده می شــوند، شسته و دوباره استفاده می شوند. در 
برخی موارد این پتوها از مواد قابل بازیافت نیز ساخته شده و بعد از مصرف برای بازیافت فرستاده می شوند؛ اما اغلب 
بعد از اســتفاده از پتوهای خطوط هوایی، آن ها در یک سیســتم خشک شــویی صنعتی شســته می شوند. این پتوهای 
ســبک کــه اغلب قابلیت گرم کنندگی مناســبی دارنــد معمواًل از پارچه هایــی با جنس مرغوب بافته می شــوند چون الزم 
اســت بارها و بارها شســته شــوند. این پتوها ممکن اســت در حین استفاده توسط مســافرین، باکتری و میکروب  هایی 
جــذب کننــد کــه در حین شست وشــو از بین نرفته و موجــب ایجاد بیماری در مســافران بعدی شــوند. محصول حاضر 
برای رفع این مشکل از پارچه پلی استر-اکریلیک و حاوی نانوذراتی است که منجر به ایجاد خاصیت ضدمیکروبی در 
این پارچه  ها شــده اســت. در واقع حضور این نانوذرات، که سطح فعال زیادی نسبت به حجمشان دارند با باکتری  ها 
واکنش داده و آن ها را غیر فعال می کنند. باکتری  ها از یک آنزیم برای جذب اکســیژن و زنده ماندن اســتفاده می  کنند. 

استفاده از این نانوذرات، باعث غیرفعال شدن عملکرد این آنزیم و در نتیجه دریافت اکسیژن می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
صنایع نساجی زرباف امین

 محل تولید
اســتان مرکــزی، ســاوه، شــهرک 

صنعتی کاوه

 پایگاه اینترنتی
www.zarbafamin.com 
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پارچه ضدباکتری

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
از جمله کاربردهای پارچه های ضد باکتری و آب گریز، استفاده در صنعت هواپیمایی است که پارچه های مورداستفاده 
در این صنعت بایستی از استانداردهای خاصی برخوردار باشند. به طور مثال برای محافظت بیشتر از صندلی وسایل 
نقلیه همچون هواپیما و قطار، از یک روکش بر روی آن استفاده می شود؛ چراکه صندلی اینگونه وسایل نقلیه به دلیل 
تماس مداوم با بدن افراد مختلف و تعریق، محل مناســبی برای رشــد باکتری ها و میکرو ارگانیسم هاســت. محصول 
حاضر روکش صندلی ضدباکتری اســت که با اســتفاده از فناوری نانو در آن خاصیت ضدباکتری پایدار ایجاد می شــود. 
این روکش از منسوجات با دوام تولید می شود تا بتواند عمل محافظت و سهولت در استفاده را به خوبی انجام دهد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی تیزتک

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک 

صنعتی اشترجان

 پایگاه اینترنتی
www.tiztakco.com
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معرفی محصول
فیلتــر هــوا بــرای محافظــت قطعات در برابــر ذرات گرد و غبار و آلودگی ها بــه کار می رود. با فیلتر نانــو، جذب حداکثری 
ذرات گرد و غبار موجود در هوا و بهبود عملکرد فیلتراسیون میسر می شود. به عاوه هزینه تولید این محصول نسبت به 
نمونه های مشابه کمتر است. افزایش بازده، با کاهش اندازه سوراخ ها و افزایش عمر فیلتر با بهره گیری از فیلتراسیون 
ســطحی ممکن شــده اســت. بنابراین اســتفاده از آن ها به عنــوان فیلتر در هواپیما هــا، مطلوب تــر از فیلترهای معمول 
خواهد بود. به طور کلی استفاده از فیلترهای نانویی نسبت به فیلترهای مشابه با مدیای غیر نانویی به دلیل عملکرد 
فیلتراســیون ســطحی به جــای فیلتراســیون عمقــی، از مزایایی همچــون بهره وری اقتصــادی، بهبــود وضعیت تهویه 

هوای کابین، افزایش دوام فیلتر به میزان 20٪، عدم وجود افت فشار و افزایش طول عمر فیلتر، برخوردار است.
 شایان ذکر است که این شرکت در ساخت انواع دیگر فیلترها نیز فعالیت دارد. 

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

www.azadfilter.irاستان تهران، تهرانآزاد فیلتر

گواهینامه نانومقیاس

فیلتر هواپیما
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صنایع فلزی
مواد اولیه فلزی

 ورق استیل طالیی
 پروفیل آلومینیم مقاوم به سایش و خوردگی

 میلگرد مس-آلومینا

جوشکاری و ذوب
 سره الکترود جوش نقطه ای

 نازل جوشکاری زیرپودری
 سیم جوش توپودری

 الکترود جوشکاری
 پوشش آنتی اسپاتر

 پاتروکست؛ جرم ریختنی نسوز
 نانوسرامیک های دمای باال و نسوز

سایر محصوالت و خدمات
 کلکتورهای ضدخوردگی

 هیت سینک
 خدمات نانوپوشش های سخت بر روی سطوح گوناگون

 خدمات پوشش دهی تزیینی



اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
ماندگار استیل پارس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.mstpars.com
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معرفی محصول
طراحی نما در هر ســاختمانی اهمیت زیادی دارد، زیرا اولین جز ســاختمان اســت که در معرض دید قرار دارد و امروزه 
اســتفاده از طرح ها و رنگ های خاص در دکوراســیون داخلی و خارجی مورداســتقبال ســازندگان و خریداران قرار گرفته 
  TiNاست. یکی از جدیدترین طراحی ها استفاده از المان های طایی ساخته از ورق استیل با پوشش های نانوساختار
طایی اســت. این پوشــش های سرامیکی عاوه بر استحکام و خواص مکانیکی مناسب، مقاومت به خوردگی خوبی 
را نیز ســبب می شــوند. تمام این خواص برای پوشــش نمای ساختمان الزم اســت، مخصوصًا نماهای فلزی از جنس 
فوالد زنگ نزن که به مرور در معرض خوردگی و ســایش قرار گرفته و تخریب می شــوند. پوشش های TiN به روش های 
مختلفــی می تواننــد روی ســطح فلزات اعمال شــود. این پوشــش ها در نمای داخلی و خارجی ســاختمان، آسانســور و 

موارد تزیینی کاربرد دارند.

ورق استیل طالیی



اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
آلومینیم البرز پاسارگاد

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران، 

شهرک صنعتی قلعه میر

 پایگاه اینترنتی
www.aluminum-alborz.com

لومینیم مقاوم به سایش و خوردگی پروفیل آ
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معرفی محصول
قطعات آلومینیومی به علت قیمت کم، چگالی پایین، اســتحکام قابل قبول و ظاهر مناســب کاربردهای فراوانی مانند 
اســکلت انــواع ســازه ها، ســتون ها، دیوارهــای محافظ، نرده راه پلــه و درب و پنجــره و قطعات اتومبیل پیــدا کرده اند. 
به منظــور بهبــود خواصــی همچــون مقاومت بــه خوردگی و ســایش و افزایش زیبایــی ظاهری، از اعمال پوشــش های 
اکســیدی بــا ضخامت، اســتحکام و چســبندگی باال بــه روِش آندایزینگ اســتفاده می  شــود. با کنترل شــرایط و حصول 
پوششی با تخلخل های نانومتری، عاوه بر بهبود خواص یادشده، رنگ پذیری نیز افزایش می یابد. پروفیل آلومینیم 
با پوشش آندایزینگ نانوساختار مقاوم در برابر سایش و خوردگی، کاربردهای فراوانی در انواع سازه ها مانند دیوارهای 

محافظ و ستون ها، درب و پنجره ساختمان، نرده راه پله، پل ها و صنایع اتومبیل و هواپیما دارد.



اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
آرتاش کامپوزیت

 محل تولید
استان البرز، شهرک صنعتی 

بهارستان

 پایگاه اینترنتی
www.artashcomposite.com

لومینا میلگرد مس-آ
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معرفی محصول
ایــن محصــول نانو کامپوزیتی متشــکل از آلیاژ مــس و نانوذراتی با ابعاد کمتر از 1۵ نانومتر اســت که به طور یکنواخت در 
ماتریس مس پراکنده شــده اســت. نانوذرات مورداســتفاده توســط فرایند اکسیداســیون داخلی تولید می شــود و بســیار 
سخت و از نظر حرارتی پایدار است. این ذرات در حالی باعث استحکام مس می شوند که در کاهش هدایت حرارتی و 

الکتریکی مس، کمترین تٔاثیر را دارد.

کاربرد:
 ساخت الکترودهای جوش مقاومتی

 نازل جوشکاری زیرپودری
CO2 نازل جوشکاری 

محصول صادراتی



اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

آرتاش کامپوزیت
 محل تولید

استان البرز،
شهرک صنعتی بهارستان

 پایگاه اینترنتی
www.artashcomposite.com

سره الکترودجوش نقطه ای
محصول صادراتی
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معرفی محصول
آرتــرود نانوکامپوزیتــی متشــکل از آلیــاژ مــس و نانوذراتــی با ابعــادی کوچک تر از 1۵ نانومتر اســت که به طــور یکنواخت 
در زمینه فلز مس پراکنده شــده اســت. نانوذرات مورد اســتفاده در حالی باعث اســتحکام مس می شــوند که در کاهش 
هدایــت حرارتــی و الکتریکــی مــس، کمترین تٔاثیر را دارند. ســره الکتــرود نقطه جــوش از نانوکامپوزیت آرتــرود در انواع 
مختلف نری و مادگی به طور عمده با روش فرج سرد و در برخی موارد با ماشین کاری ساخته شده است. دقت و ثبات 

ابعادی محصوالت با استفاده از قالب کاربید دقیق تضمین شده است.
کاربرد:

 مونتاژ بدنه خودرو )رباتیک و دستی( 
 لوازم خانگی

 صنایع هوافضا )جوشکاری(



پودری یر نازل جوشکاری ز

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

آرتاش کامپوزیت
 محل تولید

استان البرز،
شهرک صنعتی بهارستان

 پایگاه اینترنتی
www.artashcomposite.com

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
توزیــع یکنواخــت نانــوذرات به کارگرفته شــده در زمینه فلز مــس، نانو کامپوزیت آرترود را به یک انتخاب مناســب برای 
اســتفاده در شــرایط سخت تبدیل کرده اســت. هنگامی که هدایت باال و مقاومت سایشی موردنیاز است )مخصوصًا در 
دماهای باال( نانوکامپوزیت آرترود کارایی مناسبی از خود نشان می دهد. برای مثال نازل جوش تماسی در جوشکاری 
زیر پودری قوس نیازمند هدایت حرارتی باال، مقاومت سایشــی و پایداری ســاختاری در دمای باالســت. نانوکامپوزیت 
آرتــرود تمامی این نیازمندی ها را پوشــش می دهد و می تواند یــک جایگزین عالی برای آلیاژهایی از قبیل برلیم-مس 
یا کرم–زیرکونیوم–مس باشــد. این محصول در مقایســه با آلیاژهای Cu-Cr-Zr طول عمر حداقل دو برابر نشــان داده 

و در مقایسه با آلیاژهای برلیم-مس نیز در صنایع نفت و گاز قیمت تمام شده و طول عمر باالتری نشان می دهد.
کاربرد: صنایع لوله سازی و جوشکاری های حجم باال

محصول صادراتی



سیم جوش توپودری

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

توســعه فناوری های پیشــرفته 
مواد نانو ساختار نماد

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 

 پایگاه اینترنتی
www.namadnanotech.com

گواهینامه نانومقیاس

51

معرفی محصول
نیاز گســترده صنایع بزرگ و کارخانجات مختلف در زمینه تعمیر و نگهداری، ســیم جوش های توپودری را به یک گزینه 
ایــده آل برای جوشــکاری تبدیل کرده اســت. ســیم جوش توپــودری، در واقع یک غاف اســتوانه ای فلزی و پیوســته با 
قطرهــای مختلــف اســت کــه داخــل آن بــا عناصر آلیــاژی مختلــف و پودر فاکــس محافظ پر شــده اســت. با اســتفاده از 
ســیم جوش های توپــودری می تــوان به طیف وســیعی از ترکیب های شــیمیایی و ویژگی های متالورژیکی دســت یافت. 
این ســیم جوشــها، از طریق روش معمول جوشــکاری )جوش CO2 یا همان MIG/MAG( بر روی قطعات صنعتی تحت 
سایش اعمال می شوند و ضمن تشکیل جوش، با ایجاد یک پوشش بر روی سطح، از سایش قطعات جلوگیری نموده 
و با افزایش طول عمر آن ها، موجب کاهش هزینه تعمیر و تعویض قطعات دستگاه ها می شوند. محصول حاضر، سیم 
جوش توپودری ایجادکننده سخت پوش، حاوی رسوبات نانومتری بوده و بسته به نوع، جهت کاربرد تا دمای C° 300 و 
C° ۵00 استفاده می شوند. این محصول، در صنایعی مانند تولید سیمان خاکستری و سفید، فوالد و گندله سازی، معدن، 

حفاری، راه سازی، کاشی و سرامیک، سیلیس کوبی، نئوپان و ام دی اف و آجر، سفال و نسوز کاربرد دارد.



اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
'گروه صنعتی آما

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.ama-co.com
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الکترود جوشکاری

معرفی محصول
یکــی از مباحــث مهــم در صنایــع فلزی، مهندســی جوش و فرایند جوشــکاری جهت اتصال فلزات به یکدیگر اســت. از 

عوامل مؤثر بر کیفیت جوش الکتریکی دو فلز به یکدیگر، نوع الکترود جوشکاری مصرفی در فرایند است.
الکترودهــای جوشــکاری نانو، حاوی نانوذرات با پوشــش قلیایــی مقاوم در برابر جذب رطوبت تولیــد و با کیفیت برتر 
بــه بازار عرضه شــده اســت. بــه کمک فناوری نانو جــذب هیدروژنــی از این طریــق در الکترودها و هنگام جوشــکاری، 
صــورت نمی گیــرد. به همین دلیل از ایجاد عیوبی مانند ترک هیدروژنی جلوگیری، در جوش جلوگیری می شــود. ترک 
هیدروژنی، کیفیت ناحیه جوشکاری شــده را به شــدت کاهش می دهد و می تواند خســارات جبران ناپذیری را به همراه 
داشــته باشــد. الکترودهای جوشــکاری نانویی با اســتحکام های بیشــتر و همچنین الکترودهای مورداســتفاده برای 
جوشــکاری فوالدهــای زنگ نــزن، در صنایع فلزی مختلف و ســاخت تجهیزات و ســازه ها و سیســتم های فلزی کاربرد 

فراوان دارند.



معرفی محصول
در روش های مختلف جوشکاری، پاشش جرقه به قطعات اطراف اجتناب ناپذیر است. جرقه های جوشکاری، ذراتی 
از مــذاب و الکتــرود هســتند که به هنگام عملیات، در اطراف جوش پاشــیده شــده و عیوب ظاهری و یــا متالورژیکی را 
بــه  همــراه دارنــد. همچنین پوشــش اعمالــی در مناطقی که پاشــش جرقه رخ داده، کیفیت مناســبی نداشــته و ممکن 
 اســت منجــر بــه خوردگــی شــود. به منظــور مقابلــه بــا پاشــش جرقــه، عــاوه بــر انتخاب شــرایط مناســب جوشــکاری، 
 می تــوان از ایــن محصــول به عنــوان، پوشــش محافظتــی )محلــول آنتی اســپاتر( اســتفاده کــرد کــه میزان چســبندگی 
جرقه های ناشی از جوشکاری روی سطوح مجاور را کاهش می دهد. این پوشش بر سطح قطعه کار، تورچ جوشکاری 
 و قطعــات فیکســچرها یــا ادوات اطــراف ناحیــه جوشــکاری اعمــال می شــود. ایــن محلــول، ایجاد کننــده پوشــش 
آنتی اســپاتر جهت کاهش چســبندگی جرقه های ناشــی از جوشکاری بر روی ســطوح و بدون مواد مضر برای الیه ازون 
است. این محصول، با ماندگاری باال بر روی سطوح، از ایجاد عیوب ظاهری یا متالورژیکی در قطعات و ادوات موجود 

در محیط جوشکاری جلوگیری کرده و عمر قطعات جوشکاری را افزایش می دهد.

پوشش آنتی اسپاتر

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پرتو بهتاب شیمی البرز

 محل تولید
استان البرز، شهر کرج

 پایگاه اینترنتی
behtabshimi.ir
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معرفی محصول
بــا بهره گیــری از فناوری نانو، جرم های ریختنی )کســت(دیرگداز و نســوز حاوی نانوذرات، تولید و به بازار عرضه شــده 
اســت که در صنایع فلزی، جایگزین بســیار مناســبی برای کســت های ریختنی در کارخانجات متالورژی، صنایع فلزی 
و فوالدی مختلف، محســوب می شــود. خصوصیت بارز این محصول، مقاومت فشــاری ســرد بســیار باالی آن اســت 
کــه بســته بــه درصــد نانــوذرات موجــود در فرمول از دمــای 1400 تــا 18۵0 درجه حــرارت را تحمل می کند. ایــن گروه از 
نســوزها، خــواص مکانیکــی تقویت شــده و روش نصب راحتی دارند و برای نســوزکاری در بلوک های بــاال و پایین کوره 
القایی، ناودانی و سطح پلتفرم کوره القایی، الیه ایمنی تاندیش، الیه ایمنی پاتیل، در پوش پاتیل، درپوش تاندیش، 

عدسی های پیش گرم و تعمیرات کف پایل استفاده می شود.

یختنی نسوز پاتروکست؛ جرم ر
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه پات روشان نیکتا

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.patron.group 

54

گواهینامه نانومقیاس



نانوسرامیک های دمای باال و نسوز

معرفی محصول
محفظــه احتــراق، قســمتی از توربین گازی اســت که در آن عمل احتراق به وســیله ترکیب شــدن هوا و ســوخت صورت 
می گیــرد. محفظــه احتراق توربین های گازی، در معرض باالترین دما قرار می گیرد و باید در برابر عواملی مانند خزش، 
فشار و خستگی گرمایی و سیکلی مقاوم باشد. دیواره محفظه احتراق توربین های مدل V94.2 از کاشی های سرامیکی 
شــیاردار و قوسی شــکل قابل تعویض ساخته شده است. اســتفاده از فناوری نانو در این سرامیک ها، مقاومت به شوک 
حرارتی و طول عمر محفظه را افزایش داده و اســتحکام باالتر، کنترل ابعادی دقیق تر و عملکرد حرارتی مناســب تری 
ایجــاد کرده اســت. به عــاوه برای تولید آن ها به جای روش مرســوم ســل-ژل از روش ریخته گری انجمادی اســتفاده 
شــده اســت. مزیت این فرایند در مقایســه با روش های مشــابه آن، تولید ارزان تر و تولید قطعه نهایی بســیار مشــابه با 
قطعــه و طراحــی اولیه اســت. از جمله شــرکت های طرف قرارداد بــرای مصرف این محصول می تــوان به نیروگاه های 
بــرق و همچنیــن صنایــع فوالد نظیر مجتمع فوالد مبارکه و فوالد ســبا و پیمانکارانی که محصوالت نســوز این صنایع را 

تأمین می کنند، اشاره کرد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
بازرگانی اطلس سرام کویر

 محل تولید
استان قم، شهر قم

 پایگاه اینترنتی
www.atlasceram.ir
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانو آبکار ایساتیس

 محل تولید
استان یزد، شهر یزد

 پایگاه اینترنتی
www.inp-coating.com

 کلکتورهای ضدخوردگی

معرفی محصول
از محصوالت صنایع فلزی، کلکتورها هســتند. کلکتور ها به عنوان جمع کننده و مقســم در تأسیســات آبی ســاختمان  ها 
مورد استفاده قرار می گیرند. این کلکتورها عمومًا از جنس آلیاژهای مس و روی مانند برنج هستند. قیمت باالی برنج 
به همراه وزن باالی آن از مشکات عمده قطعات ساخته شده با این آلیاژ است. تأسیسات پلیمری نیز به علت مقاومت 
به ســایش پایین و نســبت اســتحکام به وزن کم، دارای ضعف های عمده هســتند. با انتخاب صحیح آلیاژ آلومینیم و 
ایجاد پوشش های نانوساختار اکسیدی بر روی سطح این فلز تمامی ضعف های ذکر شده در موارد باال برطرف می شود. 
کلکتورهای آلومینیمی دارای خواص مقاومت در مقابل سایش و همچنین مقاومت در مقابل خوردگی باالیی هستند.

کاربرد:
کلکتورها برای جریان آب ســرمایش و گرمایش مدار بســته و یا آب مصرفی و همچنین جهت عبور گاز با فشــارهای باال 

مورد استفاده قرار می گیرد.
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معرفی محصول
هیت ســینک یک مبدل حرارتی غیرفعال اســت که گرمای تولیدشــده توسط یک وســیله الکترونیکی یا مکانیکی را به 
محیط ســیال )اغلب هوا و یا خنک کننده مایع( منتقل می کند و در نتیجه این امر دمای آن وســیله در ســطوح بهینه 
خود تعدیل می شود. آندایزکردن یک فرایند الکتروشیمیایی برای تبدیل سطوح فلزی به سطوحی بادوام، مقاوم در 
برابر خوردگی و اکسیداســیون آندی اســت. در بین فلزات، آلومینیوم برای آندایزکردن ایدئال است؛ الیه نانومتخلخل 
ســرامیکی روی ســطح آلومینیومی با روش آندایزینگ پوشــانده می شود که منجر به افزایش مقاومت در برابر خوردگی 
و انتقــال حــرارت آن می شــود. قطعات هیت ســینک به طور کلــی در خنک کننــده ریزپردازنده ها، المپ هــای دیودی، 

لحیم کاری و… به کار می روند.

هیت سینک

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانو آبکار ایساتیس

 محل تولید
استان یزد، شهر یزد

 پایگاه اینترنتی
www.inp-coating.com

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
روش رســوب گذاری فیزیکــی از فــاز بخــار )PVD( یکــی از پرکاربردتریــن روش هــای الیه نشــانی جهــت دســتیابی بــه 
پوشــش های نانوســاختار بــا خــواص مطلــوب در صنایــع فلــزی اســت. با اســتفاده از ایــن روش می توان پوشــش های 
تک الیــه، چندالیــه، گرادیانــی و کامپوزیتــی ایجــاد کرد. به عنــوان مثال، یکی از پوشــش های تولیدی شــرکت فناوران 
ســخت آرا، پوشــش دوالیه TiN/TiAlN بر روی زیر الیه فوالد، حاوی الیه های متوالی از جنس TiN/TiAlN است. دلیل 
اســتفاده از پوشــش های چندالیه، بهینه ســازی و تجمیع خواص مطلوب پوشش های مختلف در یک پوشش است. 
مزیت عمده ابزار دارای چنین پوشــش هایی بر پایۀ تیتانیم، ســختی باال، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت مطلوب 
در برابر سایش و خوردگی است. این پوشش ها خواص بسیار خوبی در شرایط کاری خشک و سرعت های باالی برش 

دارند.

اطالعات تولید کننده

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

استان اصفهان، شهرک علمی و مهندسی سطح سوین پاسما
تحقیقاتی اصفهان

www.sevinplasma.ir

استان تهران، سازمان پژوهش های فناوران سخت آرا
علمی و صنعتی ایران

www.PVDcoating.ir

گواهینامه نانومقیاس
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یینی خدمات پوشش دهی تز

معرفی محصول
رنگ مهم ترین خاصیت پوشش های تزیینی و شناخته شده ترین پوشش سخت تزیینی TiN و TiAlN است. با اعمال این 
پوشش ها سطح ظاهری جذاب داشته و سختی باال و سایش کم آن را با دوام تر از طا می سازد. پوشش های سخت تزیینی 
الیــه نــازک در لوازم غذاخوری فلزی، فریم عینک، لوازم تزیینی، جواهرآالت بدلی، شــیرآالت، دســتگیره، یراق آالت و دیگر 
کاربردهای مشابه که در آن ها پوشش در معرض سایش، فرسایش و خوردگی در حین استفاده و تمیزکردن است، کاربرد دارد.

اطالعات تولید کنندگان
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

parspvd.comتهران، شهرک صنعتی پرندپارس پی وی دی

www.toleranceco.comاستان تهران، جاده آبعلیتلرانس

www.AtrisaTaps.irقم، شهرک صنعتی شکوهیهشیرآالت بهداشتی آتریسا

www.bronzesteel.irاستان تهران، شهر تهرانکارخانجات ایران برنز استیل

www.nanoproduct.irخراسان رضوی، مشهدکیمیای سعادت صنعت مدرن

www.araceram.comتهران، شهریارگروه تولیدی آرا سرام

www.golfapvd.comاستان تهران، شهر تهرانگروه صنعتی و بازرگانی نور مهرهدی

گستر جاوید www.negarestantile.comاستان تهران، شهر قدسنگار 

تهران، شهرک صنعتی هارمونی )کارگاه سیداحمد شجاعی(
عباس آباد

www.nanoproduct.ir

www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانسام صنعت )کارگاه ابوالفضل مرادی(

www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانکارگاه تولیدی بخشی

گواهینامه نانومقیاس



ویرایش ششم کتب محصوالت و 
تجهیزات فناوری نانو

به تفکیک حوزه های صنعتی مختلف در شش جلد منتشر شده است

، رنگ و  ساخت و ساز
رزین و لوازم خانگی

 ، نفت، گاز
پتروشیمی، پلیمر 

و انرژی

نانومواد، 
نانوپوشش ها و 

نانوالیاف

سالمت، آب و 
محیط زیست، 

کشاورزی و نساجی

حمل ونقل و 
صنایع فلزی

تجهیزات 
آزمایشگاهی و 

صنعتی

جلد اول

جلد سوم

جلد پنجم

جلد دوم

جلد چهارم

جلد ششم





محصوالت و تجهیزات 
فناوری نانوی ساخت ایران

www.nano.ir
www.INDnano.ir

www.nanoproduct.ir

جلد چهارم
حمل ونقل و صنایع فلزی

ویرایش ششــم کتــب محصــوالت و تجهیــزات فناوری 
نانــو به تفکیــک حوزه هــای صنعتــی مختلــف در شــش 
جلد منتشــر شده اســت. در کتاب حاضر )جلد چهارم( 
بــه معرفــی محصــوالت و تجهیــزات فنــاوری نانــو مــورد 
اســتفاده در صنعــت حمل و نقــل )خــودرو، حمل و نقل 
زمینــی، ریلــی، دریایی و هوایی( و صنایــع فلزی پرداخته 

می شود.

ویرایش ششم
تابستان 1399


