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»ان شــاءاهلل کشــور پیشــرفتهاى شــما را خواهــد دیــد. و ایــن 
مسئله ى هدایت کار به سمت بازار و ثروت که در این گزارشها 
مــن یــک جــا مالحظه کــردم، خیلى مهم اســت؛ یعنــى کارى 
بشــود که این شــرکتهاى دانش بنیان به معنــاى واقعى کلمه 
بتواننــد از ایــن محصول اســتفاده کننــد، از این فکر اســتفاده 
کننــد؛ ایــن موجب مى شــود کــه کار علمى شــما و تحقیقاتى 
شــما در محیــط زندگى مردم تأثیــر خود را نشــان بدهد؛ این 

تضمین پیشرفت کار شما است ان شاءاهلل«

بخشى از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى
در جمع خانواده فناوری نانو
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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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8



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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نانومواد
نانوپودرها

 پودر سیلیکونی عامل دار 
 پودر هیدروکسی آپاتیت کربناته

 پودر ایروژل سیلیکا
 پودر نقره

 پودر آلومینا
 پودر سیلیکا

 پودر بوهمیت
 پودر فلورید منیزیم

 پودر سولفید روی
 پودر اکسید روی

 دستگاه تولید نانوپودرها

نانوسیاالت
 نانوکلوئید سلنیوم

 نانوکلوئید نقره
4000 ppm - نانوکلوئید نقره 

 سوسپانسیون اکسید گرافن و پلی آنیلین
 نانوکلوئید سیلیکا

 نانوامولسیون سیلیکونی

 نانوکلوئید جهت تولید منســوجات پلی استر 
ضد باکتری

 دستگاه تولید نانوسیاالت
 آب گریزکننده های سطوح و اشیا

سایر نانومواد
 کوانتوم دات های پایه کربن

 جوهر قلم رسانا
 خمیر رسانا

 رزین ترموپالست
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معرفی محصول

ســیلیکون ماده ای کاربردی و قابل توجه اســت که در بســیاری از صنایع و فناوری ها مورداســتفاده قرار گرفته اســت. از 
جمله این کاربردها، استفاده گسترده در عرصه در نانوکامپوزیت هاست. محصول POSS نانوماده ای بر پایۀ سیلیکون 
اســت که می تواند در انواع کامپوزیت ها مورداســتفاده قرار گیرد. در این بین، پودر نانوذرات اکتا وینیل سیل سسکویی 
اکســان )Octavinyl POSS( به واســطۀ وجود پیوند دوگانه حاضر در گوشــه های قفس ســیلیکونی بســیار واکنش پذیر 

است. برخی از کاربردهای POSS عبارت اند:
تصفیهآب: در کامپوزیت های مورداستفاده در حذف رنگدانه ها از پساب های صنعتی

صنعتپزشکی: در کامپوزیت های دندانی و دارورسانی
صنعتبرق: در کابل های برق فشارقوی

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
اترک بسپار فن

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

پودر سیلیکونی عامل دار
پودر اکتاوینیل سیل سسکویی اکسان



پودر هیدروکسی آپاتیت کربناته

13

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
هیدروکســی آپاتیت به دلیل داشــتن ســازگاری زیســتی، زیســت فعالی و قابلیت اطمینان برای کاربری در بدن، به طور 
گسترده  برای کاربردهای پزشکی مانند درمان نواقص و بازسازی بافت استخوان استفاده می شود. آپاتیت بیولوژیکی 
به عنوان مهم ترین بخش معدنی بافت دندان و اســتخوان، دارای ســاختار نانومتری اســت و به نظر می رسد استفاده 
از هیدروکســی آپاتیت نانوســاختار با ترکیب فازی مشــابه با آپاتیت بیولوژیکی می تواند قابلیت اطمینان از کاربرد آن را 
افزایش دهد. محصول تولید شــده، پودر هیدروکســی آپاتیت کربناته شــده نانوســاختار اســت که قابلیت ایجاد ســطح 

تماس باال را فراهم خواهد کرد. 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پردیس پژوهش فناوران یزد

 محل تولید
استان یزد، شهرستان تفت

 پایگاه اینترنتی
www.presearch.ir
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گواهینامه نانومقیاس

ل سیلیکا پودر ایروژ

معرفی محصول
آئروژل هــا )هواژل هــا(، موادی بســیار ســبک و متخلخل و با کاربردهای فراوان صنعتی هســتند. ایــن مواد، از خواص 
بی نظیری مانند پایداری ابعادی، سطح ویژه و تخلخل باال )8۵ تا 99٫8درصد(، چگالی پایین، هدایت حرارتی کم، 
شفافیت باال و ثابت دی الکتریک بسیار پایین برخوردارند. آئروژل ها در موارد مختلفی مانند عایق حرارتی در شیشه ها 
و سقف های نیمه شفاف، کاتالیست ها، مواد آب گریز، عایق بندی ادوات صنعت هوافضا، محافظت حرارتی غواصان 
و سیستم های انتقال دارو به کار می روند. محصول حاضر، پودر آئروژل سیلیکا با سطح ویژه 2۵0 مترمربع بر گرم است 

که برای کاربردهای صنعتی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پاکان آتیه نانو دانش

 محل تولید
استان قزوین، شهر قزوین

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir
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گواهینامه نانومقیاس

پودر نقره

معرفی محصول
نانــوذرات و نانوســاختارهای نقــره به دلیــل دارا بــودن خــواص منحصر به فرد فیزیکی و شــیمیایی به طــور روزافزون در 
کاربردهــای مختلــف مورداســتفاده قــرار می گیرنــد. خــواص اپتیکــی، الکتریکــی )رســانایی الکتریکی زیــاد(، گرمایی و 
بیولوژیکی از جمله این خواص هســتند. خواص رســانایی الکتریکی قابل توجه نقره به اثبات رسیده است و به همین 
دلیل به عنوان یک ســیم رســانا در مدارهای الکتریکی که نیازمند مقاومت کم و رســانایی زیاد هســتند به طور گســترده 
کاربــرد دارد. مقاومــت الکتریکــی نانوســاختارهای نقــره کمتــر از میکــرو ساختارهاســت. از این پــودر بــرای تولید خمیر 

رسانای نقره با کاربرد ساخت گرم کن شیشه خودرو استفاده می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
یاسین شیمی ققنوس

 محل تولید
استان زنجان، شهر خرم دره

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir



اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.nanops.irاستان اصفهان، شهر اصفهاننانوپارس اسپادانا

www.aic.irاستان یزد، شهرک صنعتی اردکانسرامیک های صنعتی اردکان

لومینا پودر آ

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
گاما آلومینای نانوســاختار، به عنوان پایه کاتالیســت در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، داروسازی و خودروسازی کاربرد 
دارد. ارزش پایه کاتالیست معادل 90 درصد ارزش کاتالیست است. پیش از بومی شدن تولید این محصول و در زمانی 
که پایه  کاتالیســت در کشــور موجود نبود، مصرف کنندگان پایه  کاتالیســت نهایی را با هر قیمتی و هر کیفیتی از خارج از 
کشور تأمین می کردند. تولید داخلی این پایه کاتالیست موجب کاهش هزینه ها در صنایع مهم و کاربردی شده است. 
همچنین کیفیت این پایه  کاتالیست در حد نمونه خارجی است و به عاوه، تغییرات خاصی جهت ارتقای عملکرد آن 

در هنگام استفاده به عنوان پایه کاتالیست اعمال شده است.



معرفی محصول
نانــوذرات ســیلیکا شــامل مجموعــه ای از ذرات کوچک دی اکســید ســیلیس اســت که از طریــق پیوندهای کوواالنســی و 
هیدروژنی به هم متصل شده و ذرات بزرگ تری را تشکیل می دهد. مزیت اصلی نانوسیلیکا در مقایسه با میکروسیلیکا، 

مساحت سطح باالی آن بوده که باعث می شود در بسترهای مورداستفاده برهم ُکنش بیشتری از خود نشان دهد.
شایان ذکر است مجتمع فناوری های نوین فدک سپاهان، گریدهایA7 ،A4 از این محصول را تولید می کند. همچنین 
محصول پودر ســیلیکای شــرکت صنایع نانوســیلیس ایساتیس، به عنوان نانوپودر سیلیکا با ســاختار آمورف و با خلوص 
43٫93درصــد اســت. پودرهــا به صورت گریدهــای 90 و 99درصد از انواع آن به  شــمار می رود. گریدهــای 99درصد برای 
مصارف بهداشــتی توصیه می شــود و گریدهای 90درصد نیز برای ســایر مصارف مورد اســتفاده قرار می گیرد. با توجه به 
این درصدهای مختلف برای مصارف ســاختمانی، تولید بتن های خودمتراکم، بخش ریخته گری و فرآورده های نفتی 

استفاده می شود. 

گواهینامه نانومقیاس
پودر سیلیکا

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
مجتمع فناوری های نوین فدک 

سپاهان
استان اصفهان، شهرک صنعتی 

کوهپایه
www.fadakgroup.ir

www.isatissilica.comاستان یزد، شهرستان مهریزصنایع نانوسیلیس ایساتیس
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پودر بوهمیت

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران

 محل تولید
استان آذربایجان شرقی، 

آذرشهر

 پایگاه اینترنتی
www.apnp.gov.ir

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
بوهمیــت بــا فرمول شــیمیایی AlOOH از مجموعه کانی های نامحلول در اســید اســت. بوهمیت یکــی از مواد معدنی 
است که دارای کاربردهای زیادی در حوزه های سرامیک، نفت، پتروشیمی و پزشکی است که مثا به عنوان کاتالیست 
و پایه کاتالیســت، غشــا، نســوزها و ســاینده ها، جاذب ها، به عنوان مکمل واکســن از آن اســتفاده شــده 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 به میزان بیش از 300 تن در پاالیشگاه ها استفاده می شود.
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گواهینامه نانومقیاس

یم ید منیز پودر فلور

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
رایکا صنعت افرند

 محل تولید
اصفهان، شهر خمینی شهر

 پایگاه اینترنتی
www.rasatech.co

معرفی محصول
UV، سنســورهای شــیمیایی،  MgF در کاربردهــای نشــر میــدان، فعالیت هــای کاتالیســتی، سنســورهای  نانــوذرات 
بیوسنســورها، ترانزیســتورهای اثــر میدانــی، رســاناهای نــوع p، سنســورهای گازی و نانوژنراتورهــا مورداســتفاده قــرار 

می گیرند.
یکی از کاربردهای ویژه این محصول ساخت پنجره های نوری به دلیل خواص اپتیکی آن است.
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معرفی محصول
 ZnS ســولفیدروی( یکــی از اولین نیمه رســاناهای شــناخته شــده اســت. در مقایســه با نمونــه بالک، پودر نانــوذرات( 
دارای خواص فیزیکی و شــیمیایی قابل توجهی اســت. این خواص شــامل افزایش نســبت ســطح به حجم، اثر اندازه 
کوانتومی، اثر ســطحی و حجمی و اثر میکروســکوپی تونل زنی کوانتومی، جذب اپتیکی، فعالیت شــیمیایی و مقاومت 

حرارتی بیشتر، خاصیت کاتالیستی و نقطه ذوب پایین است.
شــیمیایی،  UV، سنســورهای  کاتالیســتی، سنســورهای  فعالیت هــای  میــدان،  نشــر  کاربردهــای  در   ZnS نانــوذرات 
بیوسنســورها، ترانزیســتورهای اثــر میدانــی، رســاناهای نــوع p، سنســورهای گازی و نانوژنراتورهــا مورداســتفاده قــرار 

می گیرند. یکی از کاربردهای ویژه این محصول ساخت پنجره های نوری به دلیل خواص اپتیکی آن است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
رایکا صنعت افرند

 محل تولید
اصفهان، شهر خمینی شهر

 پایگاه اینترنتی
www.rasatech.co

گواهینامه نانومقیاس

 پودر سولفید روی
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پودر اکسید روی

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.asepe-company.irآذربایجان شرقی، شهر تبریزآرمان جستجوگران انرژی نور

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
اکســید روی یک ماده غیرمعدنی ســفید رنگ و غیرقابل انحال در آب با فرمول شیمیایی ZnO است. هدایت حرارتی 
بــاال، خــواص ضد باکتریایــی، مرطوب کنندگــی، و ضریــب شکســت باال از جمله خواص اکســید روی اســت. نانو اکســید 
روی ترکیبــی زیســت ســازگار و ایمــن بــوده و می توانــد در پزشــکی به راحتی بــه کار رود و به علت خاصیــت جذب امواج 
ماورای بنفش، به طور وســیعی در ترکیبات بهداشــتی و آرایشــی استفاده می شــود. این ترکیب در حذف بوی بد بدن و 
جلوگیری از رویش باکتری ها کمک می کند و به خوبی موجب تســکین هر گونه حساســیت پوســتی می شــود. این ماده 
به عنوان افزودنی در تولید مواد مختلفی همچون الستیک، پاستیک، شیشه، سیمان و سرامیک، پمادها، کرم های 
ضد آفتاب، روان کننده ها، رنگ ها، چسب ها، باتری ها، اطفای حریق، ادوات جاذب اشعه فرابنفش )UV(، و مصارف 
ضد خوردگــی و ضد قارچی اســتفاده می شــود. نانوذرات اکســیدروی دارای مــوارد کاربرد مختلف از قبیل دســتگاه های 
نــوری، دســتگاه های الکتریکی، الیه های ضدباکتری، الیه هــای ضدخوردگی، فیلتر ضدقارچ، مــواد غذایی افزودنی، 

صنایع سرامیکی، صنعت بتن، چسب زخم، سیگار و صنعت نیمه هادی است.
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نانوکلوئید سلنیوم

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.asepe-company.irآذربایجان شرقی، شهر تبریزآرمان جستجوگران انرژی نور

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
ســلنیم یک نافلز ســمی بوده که کاربردهای زیادی برای آن مطرح اســت. نانو ذره سلنیوم به عنوان یک آنتی اکسیدان 
قوی و طبیعی، قدرت باالیی در پاکســازی رادیکال های آزاد دارد. نانوکلوئید ســلنیم نیز سوسپانســیونی حاوی ذرات 
نانومتری ســلنیم در یک محلول معین اســت که کاربردهای ضدباکتریایی و آنتی اکســیدان داشــته و در صنایع آرایشی 
و بهداشــتی به کار می رود. به طور مثال، به عنوان حامل در حســگرهای زیســتی، در تشــخیص پزشکی، رکتیفایرهای 
الکتریکی، فوتوســل ها، عکاســی، فتوکپی، هادی نور با نقطه ذوب نســبتا پایین، شکل دهی شیشه، کاربرد دارد. این 
ماده یکی از عناصر ضروری برای ســامت انســان اســت که جهت بهبود عملکرد سیســتم ایمنی و اثرات ضد ســرطان 
ضــروری اســت. نانو ذرات ســلنیوم از موادی هســتند کــه خاصیت ضد میکروبــی، ضد قارچی و ضد انگلــی آن ها گزارش 

شده است.
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اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.asepe-company.irآذربایجان شرقی، شهر تبریزآرمان جستجوگران انرژی نور

گستران آذر ساختار www.dgas-company.irآذربایجان شرقی، شهر تبریزدانش 

کسیر www.mehrabexir.comتهران، شهر صنعتی عباس آبادصنایع شیمیایی مهراب ا

معرفی محصول
نانوکلوئید نقره سوسپانسیونی حاوی ذرات نانومتری نقره در یک محلول معین است. این نانوکلوئیدها از غلظتی در 
حدود 100، 7۵0 و ppm 1000 برخوردارند. نانوذرات نقره از خواص فیزیکی و شــیمیایی ویژه، از جمله نســبت ســطح 
بــه حجم بــاال، ماهیت ضدباکتریایــی و ضدعفونی کننده برخوردارنــد. از جمله کاربردهای ایــن نانوکلوئید، میتوان به 
ایجاد خاصیت ضد میکروبی و ضد باکتریایی در پلیمرها، پارچه ها و الیاف پوشــاک، ســطوح تجهیزات پزشکی، صنایع 
بســته  بندی مواد غذایی، کاربردهای نوری )ســلول خورشــیدی(، رسانشــی )چســب های هادی و صفحات لمســی(، 
شیمیایی )کاتالیست ها( و گرمایی و انتقال حرارت اشاره نمود. نانوکلوئید نقره در صنایع کشاورزی، دام پروری، لوازم 

خانگی، آرایشی و بهداشتی، ساختمان، نفت و گاز و انرژی و دفاعی نیز کاربرد دارد.

نانوکلوئید نقره

گواهینامه نانومقیاس
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گواهینامه نانومقیاس

  4000 ppm- نانوکلوئید نقره

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.nanomad.coاستان همدان، شهر همداننانو ماد مهارت شیمی

www.nanochem.irاستان تهران، شهر تهراننانو پوشش فلز

www.baranchemistry.comاستان تهران، شهر تهرانباران شیمی پاسارگاد

معرفی محصول
کلوئیــد نقــره حــاوی یون  هــا و ذرات باردار خیلی کوچک نقره در یک محیط مایع اســت. نقــره کلوئیدی به عنوان یک 
عامــل قــوی ضدعفونــت عمل می کنــد. نانوذرات نقره به واســطۀ خــواص مطلوب اپتیکــی، رســانایی و ضدباکتریایی 
در صنایــع مختلــف مورداســتفاده قرار می گیرنــد. به عنوان مثال از ایــن نانوکلوئیدها میتوان در مایــع ضد عفونی کننده 
ســطوح، کف ســالن، دیوارهــا و محوطه نگهداری دام و طیور یا نانوســیاالتی برای ایجاد پوشــش بــرروی زیرالیه های 

فلزی و افزایش انتقال حرارت در آن ها استفاده کرد.
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سوسپانسیون اکسید گرافن و پلی آنیلین

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.nanoproduct.irتهران،شهر تهراننانو توانا پارس

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
از سوسپانسیون اکسید گرافن و پلی آنیلین سنتز شده در حضور اکسنده آمونیومی، می توان برای حذف فلزات سنگین 
از پســاب ها، تولید پوشــش های ضدخوردگی و فتوکاتالیست اســتفاده کرد. این محصول با روشی تولید شده که بسیار 

ساده بوده و قیمت تمام شده آن نسبت به روش های دیگر بسیار پایین است.
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اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.isatissilica.comاستان یزد، شهرستان مهریزصنایع نانوسیلیس ایساتیس

مهندسی بازرگانی پدیده شمس 
www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانایرانیان

گواهینامه نانومقیاس
نانوکلوئید سیلیکا

معرفی محصول
کلوئید ســیلیکا )ســیلیکا ســل( سوسپانســیونی از ذرات آمورف، ریز، غیرمتخلخل و نوعًا کروی ســیلیکا در یک فاز مایع 
است. کلوئید سیلیکا چگال تر از آب بوده و پایدار است تا به ذرات اجازه بدهد به صورت معلق در محلول باقی بمانند. 
انــواع مختلفــی از ســیلیکای کلوئیــدی وجــود دارد؛ اما تمام آن هــا از ذرات ســیلیکا در محدوده اندازه 3 تــا 1۵0 نانومتر 
تشــکیل شــده اند. شــکل ظاهری این ذرات، کروی یا شــبه 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 1۵درصد وزنی
 کلوئید سیلیکا 2۵درصد وزنی

 کلوئید سیلیکا 30درصد وزنی
 کلوئید سیلیکا 21درصد وزنی
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معرفی محصول
ناکــول، سوسپانســیون پایــداری از نانــوذرات آمــورف اکســید فلزی در فــاز مایع اســت. مورفولوژی ایــن ذرات، کروی یا 

شبه کروی است و وابسته به روش و شرایط 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.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پترو پژوهان نانوگستر

 محل تولید
استان خوزستان،  شهر اهواز

 پایگاه اینترنتی
www.petropng.com

سوسپانسیون ناکول

گواهینامه نانومقیاس
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نانوامولسیون سیلیکونی

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوبسپار آیتک

 محل تولید
استان تهران، شهر اسامشهر

 پایگاه اینترنتی
www.petrocomen.com

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول

نانوامولســیون ســیلیکونی کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف از جمله شیمیایی، حفاری، غذایی، پوشش های 
آب گریــز، حــوزه پزشــکی و دارویــی، لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، تولیــد ســوخت های نانو امولســیونی و… دارد. مایعات 
ســیلیکونی در مقابــل اثــرات اشــعه های UV، گامــا، ایکس، آلفا و بتا بســیار پایدارتر از ترکیبات کربن هســتند، به همین 
دلیل از آن ها جهت حفاظت از ســطوح در برابر این اشــعه ها اســتفاده می شــود. نانو امولســیون ســیلیکون، غیرســمی و 
پایدار در برابر حرارت است که به عنوان روان کننده، براق کننده، ضد الکتریسته ساکن، ضد استاتیک و محافظت کننده 
و کاهــش اصطــکاک بیــن تــار و پــود الیــاف در منســوجات بــه کار بــرده می شــود. همچنیــن در فیلم های پاســتیکی از 
نانوامولســیون ســیلیکونی بــرای کنتــرل میزان عبور اکســیژن، بخــار آب و دی اکســید کربن و بهبود خــواص مکانیکی 
اســتفاده کرد. عاوه بر آن این محصول به دلیل خاصیت ســوپر هیدروفوبیک می تواند به عنوان آب گریزکننده ســطوح 

مورداستفاده قرار گیرد.
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نانوکلوئید جهت تولید منسوجات پلی استر ضد باکتری

معرفی محصول
ایــن نانوکلوئیــد حــاوی یون هــا و ذرات بــاردار خیلــی کوچــک در یــک محیــط مایــع اســت. هنگامی کــه ذرات، بــار 
الکترواســتاتیک هم نــام داشــته باشــند، یکدیگــر را دفــع کــرده و باعــث تشــکیل سوسپانســیون یکنواختــی از ذرات در 
سراســر محیط می شــود. با به کارگیری این نانوکلوئید در تولید منسوجات می توان طیف وسیعی از محصوالت نساجی 

ضدباکتری شامل انواع الیاف، پوشاک و پارچه های ضدباکتری را تولید کرد.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

صنایع شیمیایی مهراب
 اکسیر

 محل تولید
ݢاستان تهران، شهرک صنعتی  ݢ

عباس آباد

 پایگاه اینترنتی
www.mehrabexir.com

گواهینامه نانومقیاس

29



دستگاه نانوکلوئیدساز و نانوپودرساز
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پیام آوران نانوفناوری فردانگر

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.pnf-co.com

معرفی محصول

در این دستگاه بر اساس فرایند انفجار الکتریکی سیم و با استفاده از عبور برق با ولتاژ و جریان باال از یک سیم فلزی، 
ماده مورد نظر، در محیط مایع به نانوکلوئید و در محیط گازی به نانوپودر تبدیل می شــود. ازاین رو امکان تولید انواع 

نانوکلوئیدها و نانوپودرها با این دستگاه ممکن شده است.
در این روش، هر نوع سیم نازک رسانا را می توان به نانوذرات تبدیل کرد. جزئیات فرایند انفجار الکتریکی سیم بدین 
صــورت اســت کــه ابتــدا بــا تخلیه یک منبــع الکتریکی ولتــاژ باال، یک پالــس جریان با چگالی باال داخل ســیم تشــکیل 
می شــود. به دلیــل نــرخ بــاالی تزریق انرژی، چگالی انرژی ســیم از انــرژی پیوند فراتر مــی رود؛ بنابراین، به ســرعت به 
جوش می آید، نوری ســاطع می شــود و ترکیبی از قطرات بخار فوق اشــباع و در حال جوش از سیم انفجار یافته تشکیل 
می شــود. ســنتز نانــوذرات و نانوپودرهــای فلزی نظیر آهن، طا، نقــره، مس، آلومینیوم و… در محیــط گازی به منظور 

تولید نانوپودرها و در محیط مایع به منظور تولید نانوکلوئیدهای فلزی از کاربردهای این دستگاه است.
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یزکننده های سطوح و اشیا آب گر

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
محصــوالت آب گریــز در صنایــع ســاختمانی و ســطوح اجســام مختلــف مورداســتفاده قــرار می گیرنــد. بــا اعمــال ایــن 
محلول های آب گریز به صورت پوشــش بر روی اشــیا، از چســبندگی ذرات آب بر روی ســطح ممانعت شده و در سطوح 
ســاختمانی منجر به جدایش آلودگی ها توســط قطرات آب باران می شــود و در نتیجه از ســطح در برابر مجموعه ای از 

اثرات مخرب محیطی و آب و هوایی محافظت کرده و باعث افزایش عمر و دوام زیبایی آن می شوند.

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانمهندسی تکنولوژی های برتر فرما

www.nanoproduct.irاستان تهران، شهر تهرانمطالعاتی تولیدی نانوپودر توس

www.nanopadsharif.comاستان تهران، شهر تهراننانوپاد شریف

www.nanofaraz.comاستان اصفهان، شهر اصفهاننانوفراز سپاهان

www.nanoproduct.irاستان سمنان، شهر سمنانهومان شیمی پارس
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کوانتوم دات های پایه کربن

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
نقاط کوانتومی یا کوانتوم دات ها، نانوذراتی نیمرسانا هستند که از پایه های صنایع الکترونیک نوین به شمار می روند. 
نقــاط کوانتومــی، به خاطر کوچک بودنشــان، رفتار متفاوتــی دارند و این رفتار متفاوت، قابلیت های بی ســابقه ای را در 
محصــوالت ایجــاد می کنــد. مهم تریــن کاربــرد ایــن کوانتوم دات هــا در صنایــع تولید باتری های خورشــیدی و ســاخت 
المپ های ال ای دی اســت؛ در پزشــکی نیز برای طراحی و ساخت نانو بیوسنســورهای بسیار حساس و پایداری نوری 
باالتر استفاده می شوند. این نانومواد در ابزارهایی مانند دیودهای نوری و رایانه  های خانگی، نشانگرهای بیولوژیکی، 
اتم های مصنوعی، بردهای الکترونیکی و نســل جدید تلویزیون  ها، روان کارها، رنگ های فلورســانس، براق کننده ها 
و پاک کننده هــای صنعتــی نیز قابل اســتفاده اند. به عنوان مثــال از کوانتوم ها دات های کربنی بــه جهت ویژگی انتقال 
حرارتــی، در روان کارهــای صنعتــی و بــرای کاهش اصطکاک قطعات ماشــین های صنعتی اســتفاده می شــود. به جای 
اســتفاده از رادیوداروهــا می تــوان از ایــن ســاختار در تصویربرداری هــای زیســتی اســتفاده کــرد و یــا امروزه شــرکت های 
بزرگ تولید کننده لوازم صوتی و تصویری از کوانتوم دات ها به منظور تولید نســل جدید ال ای دی ها اســتفاده می کنند. 
کوانتوم دات های پایه کربنی عاوه  بر ویژگی فلورسانسی و نوری که در نسل قبل تر نیز وجود داشت دارای ویژگی هایی 

مانند هدایت حرارتی و الکتریکی باال و خواص نوری شدیدتر و قوی تری هستند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
شیمی صنعت رشد سهند

 محل تولید
آذربایجان شرقی، شهر تبریز

 پایگاه اینترنتی
www.shimisanat.com
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جوهر قلم رسانا
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوماد مهارت شیمی

 محل تولید
استان همدان، شهر همدان

 پایگاه اینترنتی
www.nanomad.co

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
قلــم رســانا در واقــع یک قلم حاوی نوع خاصی جوهر رساناســت و می تواند خطوط و طراح هایــی روی کاغذ ایجاد کند 

که رسانای الکتریسیته هستند.
قلم رسانا با استفاده از کلوئید نانوذرات با غلظت باال تولید شده و از آن برای ایجاد خطوط و طرح های رسانا استفاده 
می شــود. امروزه جوهرهای بر پایۀ نانوذرات مهم ترین محصوالت تجاری مشتق شــده از فناوری نانو را ارائه می دهند 
و در سراســر دنیــا توجــه زیادی را در زمینــه تحقیقات به خود جلــب کرده اند. نانوذرات فلزی در مقایســه با دیگر ذرات 
دارای خواص منحصربه فردی از قبیل رسانایی الکتریکی باال در واحد حجم در بعد نانو هستند که این ویژگی آن ها را 
در کاربردهای متفاوت از جمله الکترونیک برای ساخت کاردستی جهت آموزش مدارهای الکتریکی در مدارس بسیار 

موردتوجه قرار می دهد.
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خمیر رسانا

معرفی محصول
مواد رســانا در اشــکال مختلفی مانند ســیم  ها و صفحات فلزی، نخ های رســانا، رنگ  های رسانا، مایعات و خمیرهای 
رســانا موجــود بوده و کاربردهــای مختلفی را به خود اختصاص می  دهند. خمیرهای رســانا از ترکیب فلزات گران بهای 
ســنگین و رنگین ســاخته شــده و در صنایع مختلف به خصوص صنایع الکترونیک بســیار کاربردی هستند. خمیر نقره 
یکی از متداول ترین خمیرهای رساناست که در ساخت پنل  های خورشیدی و فتوولتائیک، مدارات الکتریکی موبایل 
و بی سیم  ها و همچنین به عنوان مدار گرمکن در وسایل حمل و نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی به کار می رود. این 
مــاده یکــی از نیازهای اساســی خودروســازان و شیشه ســازان خودرو در چاپ مــدار گرمکن بر روی شیشــه عقب و تولید 
شیشــه  های ایمنی خودروهاســت. استفاده از نانوذرات در ساخت خمیرهای رسانا موجب کاهش مقاومت الکتریکی و 

در نتیجه افزایش بازده انتقال جریان این مواد می شود.

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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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مجتمع صنایع شیمیایی ریف

 محل تولید
اصفهان، شهرک صنعتی رازی

 پایگاه اینترنتی
www.reefiran.com

ین ترموپالست رز
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معرفی محصول
این محصول نانوکامپوزیت رزین اکریلیک ترموپاست، حاوی نانومواد اصاح شده است که در صنایع تولید رنگ مورد 
اســتفاده قــرار می گیرد. نانوالیه هــای موجود در این محصول می توانند درون پلیمر، توزیع شــده و نوعی نانوکامپوزیت 
تشــکیل دهند. این رزین نانوکامپوزیتی، ســازگاری زیادی با پیگمنت و پرکننده های معمول در صنعت رنگ دارد و از 
قابلیت ترکنندگی بســیار خوب پیگمنت در رنگ، برخوردار اســت. چســبندگی عالی، مقاومت عالی در برابر تغییر رنگ 
بــا عوامل شــیمیایی و شست وشــو، مقاومت به ســایش و خراش، ســختی باال، خشک شــدن ســریع و مانــدگاری باال، از 
ویژگی های این نانوماده اســت که برای ســاخت محصوالتی همچون رنگ های ترافیکی در مناطق معتدل و ســرد نیز 

مورداستفاده قرار می گیرد.





نانوپوشش
شیشه و آینه

 خانواده شیشه های کنترل کننده انرژی
 خانواده شیشه های رفلکس و رنگی

 پوشش نابازتابنده )آنتی رفلکس(
 پوشش لنز دوربین

 آینه با پوشش نانومتری
 آینه های اپتیکی

 کاشی و سرامیک
 کاشی با پوشش نانوساختار تزیینی 

شیرآالت و یراق آالت
 شیرآالت با پوشش نانوساختار تزیینی

 یراق آالت و دستگیره با پوشش تزیینی

سایر
 خدمات پوشش دهی تزیینی

 اجاق گاز با پوشش نانوساختار تزیینی
 ورق استیل طالیی

 ظروف با پوشش طالیی

 هیت سینک
 کلکتورهای ضدخوردگی

 پوشش تبدیلی بر پایۀ زیرکونیوم

تجهیزات و خدمات
 خدمات پوشش دهی سخت و مقاوم

 خدمات پوشش های سخت بر روی سطوح
فنــاوری  بــا  بخــار  فیزیکــی  الیه نشــانی  دســتگاه   

هیبریدی 
 دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
 دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی

 دستگاه الیه نشانی چندمنظوره در خأل
بــه کمــک   دســتگاه الیه نشــانی شــیمیایی بخــار 

پالسما



ی خانواده شیشه های کنترل کننده انرژ

معرفی محصول
شیشــه های کنترل کننــده انــرژی بــا بهره گیــری از فنــاوری نانوپوشــش ها و کنترل انتقال انرژی، شیشــه را بــه ماده ای 
فوق العــاده مؤثــر جهــت کاهــش مصرف انــرژی، افزایش روشــنایی و دید ســاختمان و زیبایی نما تبدیــل می  کند. این 
نــوع شیشــه ها ایــده ســاختمانی بــا پنجره هایی بــزرگ را عملی می کننــد که نور و زیبایــی اطراف را به داخل ســاختمان 
می آورند. این محصول عبور اشعه مادون قرمز و جذب گرمای حاصل از نور خورشید را به شدت کاهش داده و در عین 
حال امکان عبور بیشترین میزان نور مریی را می دهد. تا سه برابر بیشتر از دوجداره معمولی عایق حرارت است و این 
ویژگــی باعــث مزیت هــای فراوانی همچــون جلوگیــری از هدررفت انرژی گرمایــی، محافظت زیســت محیطی به دلیل 

کاهش در مصرف انرژی برای تأمین گرما و جلوگیری از بخار کردن شیشه در فصول سرد سال می شود.
 این نوع شیشــه ها در انواع مختلف و با راندمان های متفاوت تولید می گردند گروه صنعتی شیشــه کاوه و ســه شــرکت 

شیشه فلوت کاویان، آسا فلوت و کاوه فلوت در زمینه تولید این محصوالت فعالیت می نمایند:
 شیشه کنترل کننده انرژی اکو استار

 شیشه کنترل کننده انرژی اکو استار پاس

محصول صادراتی
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه صنعتی شیشه کاوه

 محل تولید
استان مرکزی، شهر ساوه، شهرک 

صنعتی کاوه

 پایگاه اینترنتی
www.kavehglass.com



معرفی محصول
اســتفاده از نانوپوشــش ها بــه روی شیشــه ها، عــاوه بــر تأمین کــردن نــور محیــط، بــر زیبایی فضــا، آرامش ســاکنان و 
هزینه های ســرمایش و گرمایشــی ساختمان تأثیر قابل توجهی می گذارد. قابلیت برش، خم کردن و حرارت دادن بدون 
ایجاد آسیب به الیه رویین شیشه، جلوگیری از تابش نور زیاد در طول روز، جلوگیری از عبور اشعه های مضر خورشید، 
کنترل اشــعه IR تا حد زیاد، ایجاد محیط و فضای ســالم برای زیباســازی شــهر و صرفه جویی در هزینه ها و کنترل مؤثر 
انرژی از ویژگی های این محصوالت اســت. این نوع شیشــه ها طیف های مختلف اشعه های UV خورشیدی را بازتاب 

کرده و از تغییر رنگ وسایل در منزل جلوگیری می کنند.
شیشه های رفلکس کاوه در رنگ های دودی، آبی، سبز، طایی، برنز، صورتی و سوپر سیلور تولید می شود. شرکت های 

شیشه کاوه فلوت، آسافلوت و فلوت کاویان در این زمینه فعالیت می کنند.

خانواده شیشه های رفلکس و رنگی 

محصول صادراتی
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه صنعتی شیشه کاوه

 محل تولید
استان مرکزی، شهر ساوه، شهرک 

صنعتی کاوه

 پایگاه اینترنتی
www.kavehglass.com



پوشش نابازتابنده )آنتی رفلکس(

معرفی محصول
نور متفرق شده از بی نظمی های سطحی عملکرد اپتیکی قطعات مختلف را تضعیف می کند. این مورد شامل کاهش 
در بازدهی اپتیکی، کاهش کانتراست و شفافیت تصویر با ایجاد یک تصویر تار است. BK7 یک شیشه اپتیکی باکیفیت 
باالســت کــه کاربردهــای متنوعــی در ادوات اپتیکــی دارد. از آنجایی کــه BK7 به خوبــی در آزمون های شــیمیایی عمل 
کــرده و فراینــد تولیــد آســانی دارد، قیمت نهایی آن کاهــش می یابد. این شیشــه می تواند به عنوان رتیــکل در لنزهای 
چشــمی وســایل دیدبانی مانند تلسکوپ، دید تلســکوپی، میکروسکوپ و یا صفحه اسیلوســکوپ 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.

گواهینامه نانومقیاس
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

فنی مهندسی اورنگ صنعت 
سپاهان

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان

 پایگاه اینترنتی
orangsanat-co@istt.ir 



پوشش لنز دوربین

معرفی محصول
امروزه مواد شــفاف مانند انواع لنزهای محافظ چشــمی، شیشــه اتومبیل، آینه ها، شیشــه عینک، انواع نمایشــگرها، 
سلول های خورشیدی، ماسک های محافظ شفاف و دوربین های شکاری و دوربین های مورد استفاده در تجهیزات 
نظامی مانند انواع اسلحه، حجم زیادی از صنعت اپتیک را به خود اختصاص داده است. در این مواد به منظور از بین 
بردن تصاویر مجازی و افزایش کیفیت و بازده، نیاز به افزایش میزان نور عبوری و کاهش بازتاب نور از ســطح اســت. 
اســتفاده از پوشــش نانومتری حاوی تخلخل های با ابعاد مشخص می تواند ضریب شکست الزم را فراهم کند. کاربرد 
نانو پوشش های چندالیه بر روی سطح جلویی سلول های فوتوولتاییک یا وسایل اپتوالکترونیک، بازتاب نور فرودی 
را کاهش داده و به بهبود عملکرد این وسایل منجر می شود. محصول حاضر دوربین دوچشمی، دوربین تک چشمی، 

دوربین ساح شکاری است که بر سطح لنز آن پوشش ضد بازتاب اعمال شده است.

گواهینامه نانومقیاس
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
نوآوران مدبر صنعت

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.nms-co.com



معرفی محصول
بیشــتر آینه ها با افزودن روکش بازتابنده به یک صفحه مناســب )معمواًل شیشــه( ســاخته می شــوند. در بیشــتر آینه ها 
این صفحه به دلیل آســانی ســاخت، شــفافیت، ســختی، و توانایی داشتن رویه صاف، شیشه اســت. روکش بازتابنده 
معمواًل به پشــت آینه افزوده می شــود تا از فرسایش و آسیب های ناگهانی در پناه بماند. گروه صنعتی شیشه کاوه برای 
تولید آینه از پوشــش آلومینیوم و کروم اســتفاده می کند. این آینه آلومینیومی با اســتفاده از فناوری نانو و الیه نشانی فلز 
آلومینیــوم بــر روی شیشــه تولید می شــود و در مقایســه با آینه نقره از قیمــت پایین تری برخوردار اســت، در مواردی که 

حساسیت کاربری کمتر است می توان از این نوع آینه ها استفاده کرد.
آینه کروم برای مناطق مرطوب و مکان هایی با رطوبت باال )حمام، استخر شنای سرپوشیده( مناسب است. پوشش 
کروم بسیار مقاوم است و رطوبت نمی تواند کمترین تاثیری روی آن بگذارد. از این آینه ها همچنین می توان به عنوان 

یک سبک تزیینی برای طراحی های جدید و یا برای تولید جلوه های بصری با بازتاب های متنوع استفاده کرد.

محصول صادراتی

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

کاوه استان مرکزی، شهر ساوه، شهرک گروه صنعتی شیشه 
کاوه صنعتی 

www.kavehglass.com

www.quzh.irاستان تهران، شهرستان پردیسکوژ آبگین مبین

گواهینامه نانومقیاس
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 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

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
نانوپوشــش ها در ســطح آینــه به دلیــل ضخامت کمتــر از طول موج نور مریــی، از تفرق نور جلوگیــری می کنند. ضخامت 
پوشــش در این محصول کمتر از 100 نانومتر اســت و اســتفاده از آن باعث کاهش ۵0 درصدی در بازتاب نور شــده اســت. 
آینه های اپتیکی برای بازتاب دادن نور در کاربردهای مختلفی از قبیل هدایت پرتو نور، تداخل ســنجی، تصویربرداری 
و همچنیــن کاربردهــای عمومــی رایج طراحی می شــوند. ایــن آینه ها در صنایــع گوناگون به ویژه صنعت خــودرو به طور 
گسترده به کار می روند. در آینه های مرسوم تفرق های ناخواسته نور روی بازدهی و کارایی محصول اثرات منفی داشته؛ 
به گونــه ای کــه قابلیــت دیــد را کاهش می دهنــد. فناوری نانوپوشــش ها عملکــرد این گونــه آینه ها را بهبود می بخشــد؛ 
به طوری  که پوشاندن سطح آینه با نانوالیه ها تفرق های ناخواسته نور را به حداقل رسانده و عملکرد موردنظر را بهبود 
می بخشــد. در کاربردهــای ایــن نانوپوشــش ها در آینه خودرو، پوشــش دهی نه در پشــت آینــه، بلکه بــر روی آن انجام 

می گیرد. زیرا نانوپوشش دهی بر پشت آینه موجب ایجاد دوبینی برای راننده و افزایش احتمال بروز حادثه می شود.

اطالعات تولید کننده

آینه های اپتیکی
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معرفی محصول
امــروزه بــا پیشــرفت فنــاوری، رنگ آمیزی و طراحی کاشــی ها نیز با تجهیــزات و روش های مدرن تــری انجام می گیرد. 
یکی از روش های جدید طراحی کاشی ها استفاده از پوشش های بادوام نانوساختار به روش PVD است. پوشش های 
ایجاد شــده به این روش ماندگاری بســیاری خوبی داشــته و از جا و براقیت چشــمگیری برخوردارند. این کاشی ها در 

حمام، سرویس بهداشتی، دیوار و کف، دکوراسیون داخلی منازل و… کاربرد دارند.
گفتنی است عاوه بر تولید کاشی، خدمات پوشش های نانوساختار تزیینی بر روی کاشی نیز ارائه می شود.

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

www.araceram.comاستان تهران، شهر شهریارگروه تولیدی آراسرام

گستر جاوید www.negarestantile.comاستان تهران، شهر قدسنگار 
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یینی شیرآالت با پوشش نانوساختار تز

معرفی محصول
به طور کلی شیرآالت از دو جنس آلیاژ برنج یا سرب خشک ساخته می شوند و تنها روکش های آن هاست که تفاوت های 
ظاهری در آن ها ایجاد می کند. انواع روکش های تزیینی که برای شــیرآالت کاربرد بیشــتری دارند عبارت اند از: برنج، 
برنــز، مــس و اســتیل. اما از آنجــا که تولیدکنندگان همــواره به دنبال محصوالت بــا زیبایی، کیفیت و طول عمر بیشــتر 
هســتند، امروزه شــیرآالتی با پوشــش های نانوســاختار دارای ســختی و مقاومت در برابر خوردگی باالتر تولید می شوند. 
شناخته شــده ترین ایــن پوشــش های تزیینــی نانوســاختار TiN و TiAlN اســت. تهــران و قــم از محل های فعــال تولید 

این گونه شیرآالت است.

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی نام تولید کننده

کار پویا www.kelarpooya.comتولیدی و صنعتی 

کریم پور www.karimpourtaps.irگروه صنعتی 

 www.derakhshantaps.comدرخشان صنعت آناهیتا

 پایگاه اینترنتی نام تولید کننده

www.nanoproduct.irشیرآالت بهداشتی پاشازاده آویسا

www.shouder.comصنایع توسعه ساختمان آروشا

www.AtrisaTaps.irشیرآالت بهداشتی آتریسا
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گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
جنس اکثر یراق آالت از فلز است بنابراین باید در مقابل زنگ زدگی، تغییر رنگ و فرسودگی های ناشی از استفاده زیاد مقاوم 
باشند. بعد از گذشت چند سال استفاده از انواع دستگیره در و کابینت، تغییر رنگ و سیاه شدن در اکثر آن  ها حتی با برندهای 
معروف نیز مشــاهده می شــود. پوشش های نانوساختار تولیدشده به روِش PVD در رنگ های متنوع، زیبایی همراه با دوام 

طوالنی مدت را برای انواع یراق آالت به همراه خواهد داشت.

یینی یراق آالت و دستگیره با پوشش تز
اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

استان تهران، شهرستان گروه صنعتی مصلحی )سه.آ(
پردیس

www.3aco.ir

استان سمنان، شهرک صنعتی  کارخانجات ایران برنز استیل
پایتخت

www.bronzesteel.ir

استان تهران، شهرک صنعتی تلرانس
خرمدشت

www.toleranceco.com

استان تهران، شهر ستان  دستگیره ایران
پاکدشت

www.dastgirehiran.com
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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
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یینی اجاق گاز با پوشش نانوساختار تز

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
کن صنعت آذین

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.can.ir

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
ظاهــر و رنــگ اعمــال شــده یکی از مهمتریــن پارامترهای مٔوثــر در انتخاب لوازم خانگی اســت که عاوه بــر زیبایی، در 
بهبــود خواصــی همچــون مقاومت در برابر خراش یا رطوبت حائز اهمیت اســت. ســطح اجــاق گاز به علت مجاورت در 
برابر گرمای ناشــی از شــعله، حضور مداوم مواد غذایی و به خصوص روغن ها، و همچنین رطوبت موجود در محیط، 
نیازمند اعمال روش هایی برای افزایش عمر کارکرد است. اجاق گاز با پوشش نانومتری به منظور ایجاد ظاهر تزیینی 
و بهبود خواص مقاومت به خراش، دارای ســختی باال و مقاومت به ســایش و خوردگی مطلوب بوده و به آســانی تمیز 
می شــود. ایجــاد ایــن نانوپوشــش تٔاثیــر چندانــی روی قیمــت نهایی محصول نداشــته امــا ارزش افزوده زیــادی برای 

مصرف کننده به دنبال دارد.
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ورق استیل طالیی
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
ماندگار استیل پارس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.mstpars.com

گواهینامه نانومقیاس

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.
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ظروف با پوشش طالیی

گواهینامه نانومقیاس
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تک استیل پایا

 محل تولید
تهران، شهرک صنعتی عباس آباد

 پایگاه اینترنتی
www.taksteel.com 

معرفی محصول
امروزه استفاده از فلزات برای تهیه ظروف مختلف، به دلیل زیبایی و استحکام مناسب، موردتوجه قرار گرفته است. 
به همین جهت، انواع مختلف ظروف مطابق با ســلیقه های متفاوت، به بازار عرضه شــده اند. این ظروف با گذشــت 
زمان زیبایی خود را از دست خواهند داد، همچنین به دلیل شست وشو و عوامل این چنینی دچار خوردگی و خراش و 
لکه خواهند شد، بنابراین الزم است با پوشش های مناسب به منظور حفاظت در برابر این عوامل و همچنین افزایش 
زیبایی پوشش داده شوند. پوشش های TiN پوشش های مقاوم به خوردگی و سایش هستند که به دلیل رنگ طایی 
زیبایشــان برای کاربرد تزیینی نیز به کار می روند. این پوشــش های سرامیکی در برابر موادغذایی پایدار هستند. عاوه 

بر این، از ایجاد لکه وقتی در معرض موادغذایی، مواد شوینده و آب قرار می گیرند، نیز جلوگیری به عمل می آورند. 
ظروف تولیدی توسط این شرکت:

 سینی طایی
 سرویس چا ی خوری طایی

 ساالدخوری طایی
 سوپ خوری طایی

 گرم نگهدارنده نوشیدنی طایی
 سوفله خوری طایی

 شمعدان طایی



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 اســت؛الیه نانومتخلخل 
آلومینــا روی ســطح آلومینیومــی با روش آندایزینگ پوشــانده می شــود که منجر بــه افزایش مقاومــت 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

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانو آبکار ایساتیس 

 محل تولید
استان یزد، شهر یزد

 پایگاه اینترنتی
www.inp-coating.com
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 کلکتورهای ضدخوردگی

معرفی محصول
کلکتورها به عنوان جمع کننده و مقسم در تأسیسات آبی ساختمان 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 سایش پایین و نسبت استحکام به وزن کم، 
دارای ضعف های عمده هســتند. با انتخاب صحیح آلیاژ آلومینیم و ایجاد پوشــش های نانوســاختار اکســیدی بر روی 
سطح این فلز تمامی ضعف های ذکر شده در موارد باال مرتفع می گردد. 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 

مورداستفاده قرار می گیرد.

گواهینامه نانومقیاس
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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



خدمات پوشش دهی سخت و مقاوم

معرفی محصول
پوشــش های نانوالیــه و نانوکامپوزیــت شــامل ترکیب هــای TiN ،TiAlN ،TiCN ،TiSiN ،TiAlSiN جهت اعمال بر روی 
انواع ابزارهای برشی از قبیل انواع مته، قاویز، برقو، فرز انگشتی و ابزارهای دنده تراشی هاب و شیپر به منظور افزایش 

طول عمر ابزارها )۵-3 برابر(، بهبود عملکرد ابزارها و افزایش کیفیت قطعات تولیدی می باشد. 
همچنین فهرست خدمات زیر دارای تأییدیه نانومقیاس بوده و قابل ارائه است:

 خدمات پوشش دهی سخت و مقاوم ابزار برشی )مته، 
قاویز و فرز و…( 

 خدمات پوشش دهی سخت و مقاوم ابزار دنده تراشی 
 خدمات پوشش دهی سخت و مقاوم پره کمپرسور 

 خدمات پوشــش دهی ســخت و مقاوم سنبه، ماتریس 
و فاین 

قالب هــای  مقــاوم  و  ســخت  پوشــش دهی  خدمــات   
اکسترود فلزی 

 خدمات پوشش دهی سخت و مقاوم قالب های تولید 
سیم، مفتول و لوله 

 خدمات پوشش دهی سخت و مقاوم قالب های تولید 

شیشه 
 خدمات پوشــش دهی ســخت و مقاوم قالب های سرد 

و گرم فلزات 
قالب هــای  مقــاوم  و  ســخت  پوشــش دهی  خدمــات   

فرم دهی ورق 
قالب هــای  مقــاوم  و  ســخت  پوشــش دهی  خدمــات   

کشش عمیق 
 خدمات پوشــش دهی سخت و مقاوم قطعات سوخت 

رسانی موتور 
 خدمــات پوشــش دهی ســخت و مقاوم مندرل کشــش 

فلزات 

گواهینامه نانومقیاس
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

مهندسی سطح سوین پاسما
 محل تولید

اســتان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.sevinplasma.ir



خدمات پوشش های سخت بر روی سطوح

معرفی محصول
روش رســوب گــذاری فیزیکــی از فــاز بخــار )PVD( یکــی از پرکاربردتریــن روش هــای الیــه نشــانی جهــت دســتیابی بــه 
پوشش های نانوساختار با خواص مطلوب می باشد. با استفاده از این روش می توان پوشش های تک الیه، چندالیه، 
گرادیانــی و کامپوزیتــی ایجــاد کــرد. به عنوان مثال، یکی از پوشــش های تولیدی شــرکت فناوران ســخت آرا، پوشــش 
دوالیــه TiN/TiAlN بــر روی زیــر الیــه فــوالد، حاوی الیه هــای متوالی از جنــس TiN/TiAlN می باشــد. دلیل اســتفاده از 
پوشش های چندالیه، بهینه سازی و تجمیع خواص مطلوب پوشش های مختلف در یک پوشش است. مزیت عمده 
ابــزار دارای چنیــن پوشــش هایی بــر پایــۀ تیتانیم، ســختی باال، ضریــب اصطکاک پاییــن، و مقاومت مطلــوب 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
 نام تولید کننده

فناوران سخت آرا
 محل تولید

استان تهران، سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران

 پایگاه اینترنتی
www.PVDcoating.ir

گواهینامه نانومقیاس
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یدی یکی بخار با فناوری هیبر دستگاه الیه نشانی فیز

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی به دلیل بهره گیری از  فناوری های اســپاترینگ و تبخیر حرارتی 
با قوس کاتدی می تواند به عنوان ابزاری مناســب برای ســاخت پوشش های مختلف مورداستفاده قرار گیرد. در روش 
اســپاترینگ، بیشــتر تمرکز بر روی بمباران یونی تارگت اســت که اساسًا روشــی غیرحرارتی قلمداد می شود، در حالی که 
در الیه نشــانی قوس کاتدی یک قوس الکتریکی وظیفه گرمایش موضعی تارگت را بر عهده دارد. در فرایند الیه نشــانی 
قوس کاتدی ولتاژ ایجاد شــده توســط منبع تغذیه باعث ایجاد قوس الکتریکی بین آند و کاتد می شــود. جریان قوس 
بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و چگالی جریان بسیار باالیی ایجاد می کند. این چگالی جریان باال با 
چگالی باالی توان همراه شده و از طریق یک استحاله فازی موضعی در سطح تارگت )کاتد( باعث یونیزه شدن کامل 
ســطح و ایجاد پاســمای رسوب دهی می شــود. پاسمای ایجاد شده به ســرعت به طرف زیرالیه )آند( گسترش یافته و 

بر روی زیرالیه رسوب می کند.

55

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندسی سطح سوین پاسما

 محل تولید
اســتان اصفهان، شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.sevinplasma.ir



یکی با قوس کاتدی دستگاه الیه نشانی تبخیر فیز

معرفی محصول
الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی یک فرایند صنعتی اســت که به طور گســترده برای اعمال پوشــش های الیه 
نازک با کیفیت باال مورداســتفاده قرار می گیرد. این فرایند تحت شــرایط خأل انجام می شــود. الیه نشانی تبخیر فیزیکی 
بــا قــوس کاتــدی می توانــد در مدهــای DC و یــا پالســی انجام شــود. در هریــک از حالت های مذکــور، ولتاژ ایجاد شــده 
توســط منبــع تغذیــه باعــث ایجاد قوس الکتریکی بین آند و کاتد می شــود. جریان قوس بر روی ســطح بســیار کوچکی 
از کاتــد متمرکــز شــده و چگالــی جریان بســیار باالیی ایجاد می کند. این چگالــی جریان باال با چگالی بــاالی توان همراه 
شــده و از طریق یک اســتحاله فازی موضعی در ســطح تارگت )کاتد( باعث یونیزه شــدن کامل سطح و ایجاد پاسمای 
رســوب دهی می شــود. پاســمای ایجاد شــده به ســرعت به طرف زیرالیه )آند( گســترش یافته و بر روی زیرالیه رســوب 

می کند.
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
یار نیکان صالح

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.ynsaleh.ir



یکی با قوس کاتدی دستگاه الیه نشانی تبخیر فیز

معرفی محصول
الیه نشــانی تبخیــر فیزیکــی بــا قــوس کاتــدی یک فراینــد صنعتی اســت که به طور گســترده بــرای اعمال پوشــش های 
الیه نــازک بــا کیفیــت باال مورداســتفاده قــرار می گیرد. ایــن فرایند تحت شــرایط خأل انجام می شــود. الیه نشــانی تبخیر 
فیزیکــی بــا قــوس کاتدی می تواند در مدهای DC و یا پالســی انجام شــود. در هریک از حالت های مذکــور، ولتاژ ایجاد 
شده توسط منبع تغذیه باعث ایجاد قوس الکتریکی بین آند و کاتد می شود. جریان قوس بر روی سطح بسیار کوچکی 
از کاتــد متمرکــز شــده و چگالــی جریان بســیار باالیی ایجاد می کند. این چگالــی جریان باال با چگالی بــاالی توان همراه 
شــده و از طریق یک اســتحاله فازی موضعی در ســطح تارگت )کاتد( باعث یونیزه شــدن کامل سطح و ایجاد پاسمای 
رســوب دهی می شــود. پاســمای ایجاد شــده به ســرعت به طرف زیرالیه )آند( گســترش یافته و بر روی زیرالیه رســوب 

می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
خأل پوشان فلز

 محل تولید
استان تهران، سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران

 پایگاه اینترنتی
www.khpf.co.ir
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
خأل پوشان فلز

 محل تولید
استان تهران، سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران

 پایگاه اینترنتی
www.khpf.co.ir

یکی با پرتو الکترونی دستگاه الیه نشانی تبخیر فیز

معرفی محصول
تبخیر به کمک باریکه الکترونی (Electron Beam Evaporation) یکی از روش های الیه نشــانی فیزیکی بخار اســت 
کــه در آن تارگــت )مــاده مورداســتفاده بــرای پوشــش( در داخل یک محفظه تحت خأل باال توســط یک پرتــو الکترونی 
گســیل شــده از یک فیامان تنگســتنی تبخیر شــده و به حالت گازی تبدیل می شــود. در ادامه اتم ها یا مولکول های 
تبخیر شده بر روی زیرالیه رسوب کرده و الیه نازکی از ماده پوشش موردنظر روی زیرالیه ایجاد می کنند. از آنجایی که 
در این روش امکان انتقال مستقیم انرژی به سطح ماده هدف )تارگت( توسط پرتو الکترونی وجود دارد، این فرایند 
انتخابــی ایدئــال برای تبخیر مواد با نقطه ذوب باال خواهد بود. این روش دارای نرخ رســوب دهی قابل ماحظه بوده 

)0٫1 تا 100 نانومتر بر دقیقه( که می تواند پوشش های متراکم با قابلیت چسبندگی باال به زیرالیه ایجاد کند.
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دستگاه الیه نشانی چند منظوره در خأل

معرفی محصول
دســتگاه الیه نشــانی چندمنظوره در خأل مجهز به فناوری اســپاترینگ مغناطیســی، امکان تبخیر طیف وسیعی از مواد 
و الیه نشــانی بر روی انواع زیرالیه با جنس های متفاوت را امکانپذیر می ســازد. اســپاترینگ مغناطیســی متداول ترین 
روش اســپاترینگ اســت که در آن میدان مغناطیســی به موازات ســطح کاتد اعمال می شــود. این عمل باعث می شود 
تا الکترون ها به جای طی مســیر به صورت مســتقیم، به صورت مارپیچی حرکت کنند. در این صورت، عاوه بر این که 
الکترون هــا پرانرژی تــر می شــوند، مســیر بیشــتری را طــی کــرده و اتم هــای بیشــتری از مــاده منبــع را یونیــزه می کنند. 
بنابرایــن میــدان مغناطیســی، پاســما را در اطراف ســطح منبع محــدود می  کند که ایــن دام الکترونــی، آهنگ برخورد 
بیــن الکترون هــا و مولکول هــای گاز که کندوپاش را به عهده دارند افزایش می دهد و ســبب می شــود که الیه نشــانی در 

فشارهای پایین تر قابل انجام شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
خأل پوشان فلز

 محل تولید
استان تهران، سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران

 پایگاه اینترنتی
www.khpf.co.ir
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پاسما پژوه پارس

 محل تولید
استان البرز، شهر کرج

 پایگاه اینترنتی
www.plasmapazhouh.ir

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

معرفی محصول
الیه نشــانی شــیمیایی از فاز بخار به کمک پاســما )PECVD( یک نوع ویژه ای از روش الیه نشــانی شیمیایی از فاز بخار 
اســت کــه در آن بــه کمــک پاســما همه واکنش هــای CVD تحت تأثیر قــرار می گیرد و ایــن امکان را فراهم می ســازد که 
واکنش هــای فــوق به صــورت خیلــی مٔوثرتــری در دماهــای بــه نســبت پایین تری انجــام شــود. ایجاد پوشــش TiN با 

استفاده از این روش توسط شرکت پاسما پژوه پارس، انجام می پذیرد.
در این روش، اســتفاده از پاســما دمای انجام واکنش های CVD را تا مقادیر بین 200 تا 400 درجه ســانتی گراد کاهش 
می دهد، در حالی که دمای کاری روش های پیشــین CVD، در محدودٔه دمایی 42۵ تا 900 درجه ســانتی گراد اســت. 
اســتفاده از پاســما دامنه گســترش روش های CVD را به قدری گســترش می دهد که پوشــش دهی همه مواد هادی و 

غیرهادی به وسیله آن امکان پذیر می شود.
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نانوالیاف
فیلتر

 فیلترهای هوای خودرو
 فیلتر هوای لوکوموتیو

 فیلترهای صنعتی و نیروگاهی

ماسک های تنفسی

تجهیزات و خدمات الکتروریسی
 دستگاه الکتروریسی صنعتی

 دستگاه نیمه صنعتی تولید نانوالیاف
 دستگاه نیمه صنعتی الکتروریسی تمام خودکار

 خدمات الکتروریسی



معرفی محصول
فیلتر هوای خودرو )خودروهای ســواری و خودروهای ســنگین( برای محافظت از موتور و جلوگیری از آســیب قطعات 
موتــور توســط ذرات غبــار و آلودگی و دیگر ذرات مضــر در هوا به  کار می رود. این نانوفیلترهــا باعث احتراق کامل تر و در 
نتیجــه کاهش محســوس مصرف ســوخت، باالرفتــن راندمان خودرو، کاهــش آالیندگی خروجی اگزوز، افزایش شــتاب 
خــودرو و کاهــش آلودگی هوا می شــود. فیلتــر هوای »پردو« و »فردا« برای خودروهای ســواری و فیلتر هوای »بهران« و 
»آزاد فیلتر« برای خودروهای سواری و سنگین و ماشین آالت راه سازی و کشاورزی، دارای گواهی نانومقیاس هستند.

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی تولیدی و صنعتی بهران فیلتر
مشهد

www.behranfilter.com 

www.fardafilter.irاستان فارس، شهر شیرازفرانگار شرق

استان اصفهان، شهرک صنعتی فناوری نانوساختار مهرآسا
اصفهان

www.nanofilter.ir

کاسپینآزاد فیلتر www.azadfilter.irاستان قزوین، شهرک صنعتی 

فیلترهای هوای خودرو
گواهینامه نانومقیاس
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محصول صادراتی

معرفی محصول
 در لکوموتیو ها نیز مانند تمامی ماشــین ها و موتور ها کلیه ســیال های مورد اســتفاده می بایســت از سیستم فیلتراسیون 
مناســب برخوردار باشــند. هوای مورد استفاده در لکوموتیو نیز می بایست توسط فیلتر مناسب تصفیه شود که با توجه 
بــه اینکــه لکوموتیو هــا زمــان طوالنی در مقاصــد مختلف در حال حرکت می باشــند لــذا تأمین هوای کافــی 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 بســتر راندمان باال امکان  پذیر نیســت ولی اســتفاده از فیلتر ها با پوشــش نانو الیاف این مشــکل را بر طرف 
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 سیســتم نیز تأمین شــده باشــد. افت فشار پایین فیلتر سبب می شــود؛ عمر فیلتر نسبت به فیلترهای معمولی 

)راندمان پایین( کاهشی نداشته باشد.
انواع این فیلترها عبارت اند:

 فیلتر هوای لوکوموتیو
 فیلتر هوای کمپرسور

 فیلتر هوای ورودی توربین
 فیلتر هوای خودروهای ســنگین، ماشــین آالت 

راه سازی و کشاورزی
 فیلتر غبار گیر صنعتی

 فیلتر گاز با پوشش نانوالیاف

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.behranfilter.comخراسان رضوی، شهرک صنعتی مشهدتولیدی و صنعتی بهران فیلتر

کاسپینآزاد فیلتر www.azadfilter.irاستان قزوین، شهرک صنعتی 

گواهینامه نانومقیاس

فیلتر هوای لوکوموتیو
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 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

استان خراسان رضوی، شهرک تولیدی و صنعتی بهران فیلتر
صنعتی مشهد

www.behranfilter.com

استان قزوین، شهرک صنعتی آزاد فیلتر
کاسپین

www.azadfilter.ir

استان سمنان، شهرک صنعتی نانوفناوران خاور
ایوانکی

www.nanokhavar.com

گیان، شهر رشتماشین سازی اندیشه شمال www.andisheshomal.comاستان 

معرفی محصول
نانوفیلترهــای صنعتــی، با حذف ذرات ریز در هوای ورودی ماشــین آالت صنعتی، توربین،موتور، توربوکمپرســورهای 
صنایع،بدون افت فشار محسوس،باعث کاهش مصرف سوخت و هزینه های تولید و تعمیرات می شود. بازده رده ای 

از این فیلترها، حداقل 4 برابر و عمر آن ها حداقل 1٫۵ برابر طوالنی تر از فیلترهای معمولی است.

گواهینامه نانومقیاس

فیلترهای صنعتی و نیروگاهی

اطالعات تولید کنندگان
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گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کنندگان
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.fnm.irاستان تهران، شهر تهرانفناوران نانومقیاس

ک www.masknano.comاستان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهاننانو تارپا

کسین سبز اسپادان www.nanoxinco.comاستان اصفهان، شهر اصفهانا

www.nanokhavar.comسمنان، شهرک صنعتی ایوانکینانوفناوران خاور

imenmaskazar.comاستان تهران، شهر تهرانایمن ماسک آذر

www.zistabzar.comاستان تهران، شهر تهرانزیست ابزار پژوهان

ماسک های تنفسی

معرفی محصول
به دلیــل وجــود آلودگی هــای مختلف همچون ریزگردهــا، ویروس ها و باکتری ها در هوا و برای حفظ ســامتی و تنفس 
هوای ســالم، اســتفاده از انواع ماســک ها، گسترش یافته اســت. در مکان هایی که آلودگی هوا بسیار باالست، استفاده 
از ماســک ها ضــروری اســت. میــزان راندمان جــذب بــاالی ذرات از ویژگی های مهم ماســک های نانویی اســت که در 
کاس هــای متفــاوت و چندالیــه و در انــواع ســاده و ســوپاپ دار، توســط شــرکت های دارنــده گواهــی نانومقیــاس تولید 
می شــود. در حال حاضر، محصوالت این شــرکت ها به صورت ماســک های N95 عمومی، پزشــکی، صنعتی، آرایشگر، 

کودکان، FFP1 و FFP2 با فناوری نانو به بازار عرضه می شود. 
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
فناوران نانومقیاس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.fnm.ir

یسی صنعتی دستگاه الکترور

معرفی محصول
با استفاده از خط تولید صنعتی نانوالیاف با دستگاه الکتروریسی، می توان نانوالیاف مورد نیاز برای کاربردهای متنوع 
ماننــد تولیــد نانوفیلترهــا و ماســک های تنفســی را در مقیــاس صنعتــی تولید نمود. در حــال حاضر بخشــی از تولیدات 
فیلتر و ماســک نانویی توســط این دستگاه عرضه می شود. دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی، آزمایشگاهی، دمشی و 
دســتگاه الکتروریســی غوطه وری، چهار نوع تجهیز دیگر ســاخت شــرکت فناوران نانومقیاس است. کاغذ فیلتر حاوی 
نانو الیاف جهت بهبود راندمان حذف ذرات جامد از جریان هوا، از محصوالت این شرکت و دارای گواهی نانومقیاس 
اســت. شــرکت فناوران نانومقیاس، تاکنون موفق به صادرات دســتگاه صنعتی الکتروریســی برای تولید نانوالیاف به 
کشــورهایی همچــون کره جنوبی، مالزی و چین شــده اســت. با توجه به شــیوع ویــروس کووید 19 و لــزوم جلوگیری از 
ابتای افراد به بیماری کرونا، این شرکت با استفاده از دستگاه مذکور، برای افزایش ظرفیت تولید ماسک های نانویی 
و نیز تولید مدیای موردنیاز برای تولیدکنندگان مطرح ماسک های نانو در کشور اقدام کرد و از این طریق بخشی از نیاز 

جامعه به ویژه کادر پزشکی و درمانی کشور به ماسک های نانو را برطرف ساخت. 

محصول صادراتی
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مشخصات فنی دستگاه الکتروریسی صنعتی )شرکت فناوران نانومقیاس(

INFL400INFL800INFL1000مدلهایدستگاه

تعدادواحدهای
4۶8الکتروریسی

تک فاز، 220 ولت، ۶0-۵0 هرتز / سه فاز، 380 ولت، ۶0-۵0 هرتز )در صورت نیاز منبعتغذیه
مشتری(

کیلوولتمنبعتغذیهولتاژباال کیلوولت مثبت و منفی / نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت 0٫1   

درامریسنده)سیستمبدون
نازل(

ع سفارش( /  جنس: استیل / طول: 1۶0-30 سانتی متر )بسته به نو
قطر: ۶ سانتی متر / سرعت چرخش: 20-1 دور در دقیقه

نازلهایریسنده)سیستم
نازلی(

ع سفارش( / تعداد: از 20  جنس: استیل / طول: 1۶0-30 سانتی متر )بسته به نو
تا 100 نازل در هر واحد الکتروریسی / سرعت تزریق: 100 میکرولیتر در ساعت تا 20 

میلی لیتر در ساعت

جنس: استیل / ابعاد: متغیر )بسته به اندازه درام ریسنده( / فاصله الکتروریسی: جمعکننده)کالکتور(
20-۵ سانتی متر

جریانمصرفیدستگاهدر
ظرفیتکامل

کنترل، جمع کن و  گرم کن محفظه: 20-10 آمپر / خشک کن: 1۵-10 آمپر /  سیستم 
منبع ولتاژ باال: 1۵-10 آمپر

کنترل دمای محیط الکتروریسی )دمای محیط تا 4۵ درجه سانتی گراد(سیستمگرمایش

کارکردسیستمتهویه کش با امکان برنامه ریزی مدت  خروج حال از محفظه توسط هوا

PLC + HMI / دارای دکمه قطع اضطراری برق دستگاهسیستمکنترل

از ۶0 تا ۵00 نانومترابعادنانوالیاف

کلیه بخش های دستگاهمحفظه فلزی، با ۶ درب جهت دسترسی آسان به 

ابعاد
ع سفارش و تعداد واحدها( طول: ۶ تا 8 متر )بسته به نو

ع سفارش( ارتفاع: 200 تا 2۵0 سانتی متر )بسته به نو
ع سفارش و عرض واحدها( عرض: 1 تا 2 متر )بسته به نو

ع سفارش و تعداد واحدها(وزندستگاه کیلوگرم )بسته به نو از 1۵00 تا 3۵00 
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دستگاه نیمه صنعتی تولید نانوالیاف
اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
فناوری نانوساختار آسیا

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.anstco.com

معرفی محصول
الکتروریســی از روش های بســیار مســتعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلول های سوسپانســیون 
)پیش ماده پلیمری( به شــمار می رود. تولید دســته وســیعی از محصوالت متشــکل از نانوالیاف پلیمری و ســرامیکی و 
ایجاد ریزساختارهای متنوع شامل تولید نانوالیاف با سطوح صاف و یا متخلخل، تولید نانوالیاف حاوی نانوذرات، و 
نیز تولید نانوالیاف بسیار ظریف توسط این تجهیز و در خطوط صنعتی تمام اتوماتیک الکتروریسی امکان پذیر است. 
همچنین امکان برنامه ریزی و کنترل تمامی پارامترها از طریق ســامانه های کامپیوتری مهیا شــده اســت. شــایان ذکر 
اســت که شــرکت اطلس ســازه آریا از زیرمجموعه های شــرکت فناوری نانوســاختار آســیا، نیز در حال حاضر ارائه دهنده 

تجهیزات آزمایشگاهی تولید نانو الیاف می باشد.
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
فناوران تجهیزات نانو آزما

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoazma.com

یسی تمام خودکار دستگاه نیمه صنعتی الکترور

معرفی محصول
یکــی از روش هــای کارآمــد تولیــد نانوالیــاف پلیمــری چــه در مقیــاس صنعتــی و چــه تحقیقاتــی، اســتفاده از فنــاوری 
الکتروریســی اســت. پیش مــاده پلیمــری ورودی فرایند فــوق می تواند به صورت محلــول و یا مذاب پلیمری باشــد. در 
ایــن دســتگاه، به کمک یک میدان الکتریکی با قدرت کافی، ابتدا ســیان باریکی از مایــع )پیش ماده پلیمری( ایجاد 

می شود و سپس در ادامه با ناپایدارسازی سیان فوق نانوالیاف پلیمری تولید شود.
این دستگاه الکتروریسی از 3 واحد اصلی تشکیل شده است:

 1- واحد نخ ریس متصل به یک منبع تغذیه ولتاژ باال جریان مستقیم )چند ده کیلوولت(
 2- پمپ تزریق 

 3- صفحه جمع کننده با قطبیت الکتریکی معکوس نسبت به واحد نخ ریس
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معرفی محصول
نانوالیــاف یکــی از مهم تریــن انــواع نانوســاختارها هســتند و کاربردهــای متنــوع و گســترده ای در صنایــع مختلــف پیدا 
کرده انــد. هنگامــی کــه قطر الیاف از مقیاس میکرومتر )برای مثــال 10 - 100 میکرومتر( به مقیاس نانومتر )برای مثال 
100 - 10 نانومتر( می رســد، خواص شــگفت انگیزی همچون ســطح مخصوص فوق العاده زیاد، افزایش نسبت سطح 
به حجم، افزایش انعطاف پذیری و کارایی بســیار باال، مانند ســختی و اســتحکام کششــی بیشــتر، مشــاهده می شــود. 
این خواص برجســته باعث می شــود که نانوالیاف انتخاب مناســبی برای بســیاری از کاربردهای مهم در فناوری های 
پیشــرفته باشــند. در این راســتا شــرکت فنــاوران نانومقیــاس خدمات ارائــه کاغذ فیلتر حــاوی نانوالیــاف جهت بهبود 
راندمان حذف ذرات جامد از جریان هوا و شــرکت نانوفناوران خاور نیز خدمات پوشــش دهی نانو الیاف PAN بر روی 

کاغذ فیلتر را ارائه می دهد.

اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.fnm.irاستان تهران، شهر تهرانفناوران نانومقیاس

www.nanokhavar.comسمنان، شهرک صنعتی ایوانکینانوفناوران خاور

گواهینامه نانومقیاس

یسی خدمات الکترور
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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 پنجم
نانومواد، نانوپوشش ها و نانوالیاف

ویرایش ششــم کتــ� محصــوالت و تجهیــزات فناوری 
نانــو به تفکیــک حوزه هــای صنعتــی مختلــف در شــش 
جلد منتشــر شــده اســت. در کتاب حاضر )جلد پنجم( 
بــه معرفــی نانومــواد و حوزه هــای زیرســاختی فنــاوری 

)مانند نانوپوشش ها و نانوالیاف( پرداخته می شود.

ویرایش ششم
تابستان 1399




