
برنامه نانو در صنعت ساخت و ساز

به نام خدا



وسازصنعت ساخت شناسیبوم 
ساخت و ساز

ساختمان و 
ساختمان صنعتی

ابنیه کیتاسیسات مکانی

تاسیسات برقی

مهندسی آب

شبکه جمع آوری 
انتقال

آبیاری وزهکشی 
فاضالب

سد سازی چاه

خطوط انتقال آب
ساخت وترمیم 

قنات

راه وترابری

راهداری

راه راه آهن

باند و فرودگاه



کاربردهای فناوری نانو در صنعت  ساخت و سازاولويت بندی

سنگ پليمر گچ و آهک شيشه بتن

عايق رنگ و پوشش چوب کامپوزيت
کاشی، سراميک

و چينی

فوالد آسفالت آجر و سفال

معرفی صنايع هدف



کاربردهای فناوری نانو در صنعت  ساخت و سازاولويت بندی

رزياد بودن حجم بازا
عدم حساسيت به 

قيمت
ميزان تاثيرگذاری
فناوری در صنعت

چرخه عمر صنعت
کم بودن طول عمر 

محصول

اولويت های ملینوع مشتريان
توان فناوری در 

ايجاد مزيت رقابتی
توان علمی و توان 

نواوری صنعت
عدم وجود انحصار 

در صنعت

ت توان توليد محصوال
در داخل

تعداد بازيگران 
صنعت

سرعت نفوذ در 
صنعت

معیارهای اولويت بندی



کاربردهای فناوری نانو در صنعت  ساخت و سازاولويت بندی
989291827978726966655249

آجر و سفالفوالدچوبسنگگچ و آهکآسفالتشيشهکامپوزيتبتنعايقکاشی و سراميکرپليمرنگ
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رنگ های ساختمانی نانویی

هواتصفيه کنند الآنتی ميکروبي هخود تميز شوند ضد خراش عايق حرارتی

تاخير انداز آتش
مقاوم در برابر 

خوردگی
یآنتی گرافيت

خود ترميم 
شونده

مقاوم در برابر 
اشعه فرابنفش

سپر 
سالکترومغناطي

کآنتی استاتي آبگريز خورشيدی ترافيکی

تغييرپذير
رنگ ضد گرد و

غبار
ضد اثر انگشت



رنگ های ساختمانی نانویی
محل کاربرداثرات نانو مادهنانو ماده به کار رفتهرنگ هارديف

TiO2تصفیه کننده هوا1

و ازون موجود NOxحذف کننده آلودگی های هوا، تبديل 
در جو به گازهای بی ضرر

ساختمان ها، سطح جاده ها، وسايل 
نقلیه، حفظ چوب، شیشه ها

ساختمان ها، بیمارستان هاحذف کننده آلودگی ها، باکتری ها، قارچ هاTiO2, ZnO, Agآنتی باکتريال2

خودتمیزشونده3
ای سرامیک ه)غیرآلی پلیمرها -پیوندهای آلی

ون پايه با ديگر ترکیب سیلیک)، سیالن ها ( بهبوديافته
TiO2و ( مواد شیمیايی مانند فلوئور

 هااتومبیل ها، ساختمان ها و شیشهک ها، دفع کثیفی و آب، محافظت در برابر قارچ ها و جلب

اتومبیل ها، کاالهای مصرفیبهبود دهنده مقاومت دربرابر خراشAl2O3و SiO2ضدخراش4

عايق حرارتی5
Nanoنانوکامپوزيت Silicasol XL100 سرامیک ،

TSMو سرامیکMANTI 
ساختمان هاکاهش انتقال حرارت به روش هدايتی 

SiO2تاخیرانداز آتش6

ود گاز وقتی که در معرض حرارت مشخص قرار بگیرند از خ
وبی خفه کننده آتش آزاد می کنند و يا روی سطح های چ

.ننداليه سرامیکی مقاوم دربرابر شعله تولید می ک

ر ساختمان ها، محافظت چوب در براب
آتش

مقاوم دربرابرخوردگی7
TiO2ل و نانورس ها مانند هیدروتالسیت با فرمو

 Mg4 Al2(OH)12CO3xH2Oشیمیايی 
گ، بهبود همگنی رنگ ها و کاهش تخلخل موجود در رن
دگیکاهش نفوذ اکسیژن و آب، افزايش مقاومت به خور

ساختمان ها، اتومبیل ها، شناورها،
محافظت کننده چوب

SiO2آنتی گرافیتی8

قاوم به راحتی تمیز می شوند و در مقابل ديوارنويسی م
.هستند

(ديوارها)ساختمان ها 

اتومبیل ها، لوازم آرايشیخود ترمیم کننده سطحرآلیغی-ژل های پلیمر و پیوندهای پلیمری آلیخودترمیم شونده9



رنگ های ساختمانی نانویی

محل کاربرداثرات نانو مادهنانو ماده به کار رفتهرنگ هارديف

TiO2 ،ZnO ،CeO2فشمقاوم دربرابر اشعه فرابن10
ز نفوذ بهبود مقاومت دربرابر اشعه فرابنفش، ممانعت ا

اشعه های مرئی و فروسرخ
شه ها، ساختمان ها، پالستیک ها، شی
حفاظت کننده چوب

ساختمان هامحافظت دربرابر امواج الکترومغناطیسنانوفیبرهای کربنی و اليه های گرافیتسپرالکترومغناطیس11

اتومبیل هابهبود دهنده فرايند اسپری رنگفولرين کربن، نانوفیبرهای کربنیآنتی استاتیک12

شیشه ها، حفاظت کننده چوبممانعت از نفوذ آبSiO2آبگريز13

ساختمان هاجذب اشعه خورشید و تولید الکتريسیتهو سولفیدکادمیمTiO2خورشیدی14

جاده هامقاومت به سايش و خراشنانو کلی ترافیکی15

اتومبیل هاتغییر رنگ(الکتروکرومیک) WO3تغییرپذير16

SiO2, Al2O3, TiO2ضد اثرانگشت17
فوالد کاهش اثرانگشت، ممانعت از لکه دار شدن سطوح

 هاسطوح فوالد ضدزنگ، شیشهزنگ نزن

18
ضد گرد
و غبار

فلوئورپلیمرهاآبگريز

صفحات خورشیدیممانعت از چسبیدن گرد و غبار به سطح آبدوست
و اکسیدهای تیتانیوم( SiOx)اکسیدهای سیلیکا 

(TiOx)

پلی کربناتآنتی استاتیک



بررسی بازار جهانی رنگ ها
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بررسی بازار جهانی رنگ های نانویی

2022سال 

بيشترين 
پتانسيل 

2015سال 
نرخ رشد

میلیارد دالر13/094 میلیون دالر3،327

درصد21

رنگ های 
یفتوکاتالیست



حجم بازار جهانی رنگ های 
(میلیارد دالر)نانويی   

نانويیانواع رنگ های

3/327
(سال2015)

13/094
(سال2022)

ضد خراش

تصفیه کنند هوا

مقاوم در برابر اشعه فرابنفش

خود ترمیم شونده

آنتی گرافیتی

خورشیدی

آنتی استاتیک

ضد اثر انگشت

رنگ های ساختمانی



وضعيت کلی صنعت رنگ ایران

 (بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت)کد آیسیک محصوالت رنگ و پوشش ۸6در مجموع

۲۷۲(در کشور هم اکنون ) تولید کننده رنگ

۱ میلیارد تومان۱۰،۰۰۰حدود : ایران، حجم بازارانواع رنگ و پوشش در تولید ظرفیت تن در سال  میلیون

 کشورهایی مثل )شش سال اخیر طی میلیون دالر ۱5۲هزار تن رنگ به ارزش تقریبی 5۸صادرات حدود
(ترکمنستان، افغانستان، عراق، تاجیکستان و قزاقستان 

 میلیون دالر به کشورطی شش سال اخیر 5/۷3هزار تن رنگ به ارزش 6/۱۹مجموع واردات حدود
(کشورهای ترکیه، جمهوری کره، امارات متحده عربی، آلمان و ایتالیا)



عایق های ساختمانی



عایق های نانویی

عایق های مبتنی بر 
ایروژل

رنگ عایق بر پایه نانو پنل های عایق خال
سیلیکاسُل

رنگ عایق بر پایه نانو 
پودرهای سرامیکی

عایق های امواج 
الکترومغناطیس

عایق های دوجزئی مواد عایق برودت 
نانویی

شیشه های با پوشش
Low-E



روند کلی پتنت های ثبت شده در زمينه انواع عایق ها
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عایق های حرارتی نانویی عایق های ضد حریق نانویی عایق های رطوبتی نانویی
عایق های صوتی نانویی عایق عای امواج الکترومغناطیسی نانویی



عایق

2020

رمیلیارد دال65

حجم بازار جهانی 
عایق ها

2014

میلیارد دالر40



کاربرد نانو انواع عايق

ف
دي

ر

سیلیکونیمواد پايه  رطوبتیعايق های 1

نانوسیلیس•
آئروژل•

پوشش های مقاوم در برابر حريق 2

کربنیهای نانولوله•
نانونقره•

سعايق های امواج الکترومغناطی 3

آئروژل•
خالهای عايقپنل•
سیلیکونیپايه •
برچسب شیشه ها•

برودتی-عايق های حرارتی 4

ايروژل عايق های صوتی 5

جمع کل



بتن نانویی

بتن های با 
استحکام باال

بتن های 
دهخودترمیم شون

ضد گرد وغبار
مقاومت سايشی

باال
بتن های خود 

تمیزشونده

بتن پارچه ای
سنگ مصنوعی 

مزار سنگ)پايه بتنی

...(و

قطعات 
وش های کفپ،تراوس)بتنی

...(وبتنی ضد آالیند 

بتن های ضد 
جلبک

بتن های با 
مقاومت کششی 

باال

بتن های سبک 
سازه ای

بتن های با 
يننفوذپذيری پاي

بتن های با مواد 
تغيير فاز دهنده

self- healing textile.xml


کاربرد نانو
حجم بازار جهانی

(الرمیلیارد د)بتن
انواع  بتن

االبتن های با استحکام ب

ندهبتن های خودترمیم شو

دهخودتمیزشونهای بتن

ضد گرد وغبار

مقاومت سایشی باال

دهبتن های خود تمیزشون

بتن پارچه ای

تنیسنگ مصنوعی پایه ب

بتن های ضد جلبک

652
2022سال 

تن بتن معمولی، ب
با مقاومت باال، 

د بتن با عملکر
، باال،بتن سبک
بتن پاشیده 

تن ، ب(شاتکریت)
متخلخل، بتن 
، فشرده غلتکی
قطعات بتنی

بتن



نانوییسيمان

سيمان های پايه 
پوزوالنی

سیمان های ضد
آاليندگی

سیمان های 
هخودتمیزشوند

سيمان با جذب 
آب پايين

سيمان های آنتی
باکتريال

سيمان های با 
مقاومت باال

سيمان با کاهش 
Co2انتشار 

سيمان گل حفاری
سيمان های با 

مقاومت خوردگی 
باال



کاربرد نانو حجم بازار در کشور حجم بازار جهانی انواع  سیمان

نیسیمان های پایه پوزوال
سیمان های ضد 

آالیندگی
سیمان های 

خودتمیزشونده
ینسیمان با جذب آب پای

تریالسیمان های آنتی باک
سیمان های با مقاومت 

باال
ار سیمان با کاهش انتش

Co2
سیمان های با مقاومت 

خوردگی باال

میلیارد تن 7
در سال

میلیارد دالر700

سیمان پرتلند،
سیمان معمولی

تن در میلیون80
(ظرفیت بالقوه)سال

4000
میلیارد تومان

95

6000
97سال

سيمان



کاربرد نانو
حجم بازار

کشور در سال
( تن) 

انواع محصوالت

ف
دي

ر

و افزايش استحکام
مقاومت به ضربه 400،000

ی لوله و اتصاالت فاضالب
UPVCمستحکم 

1

بیصدا کردن و 
عايق صوت 20،000 یلوله و اتصاالت فاضالب

PPبیصدا
2

UVبه اشعه مقاوم 50،000 PVCهای ديوارپوش
نمای ساختمان

3

افزايش استحکام 50،000 فومیزهPVCکفپوش های  4

شیبهبود مقاومت ساي 30،000 کفپوش های اپوکسی 
مقاوم به سايش

5

550،000 (تن)بازار جمع کل حجم

محصوالت پليمری حوزه ساختمان



ضد چسبندگی

ر مقاومت باال در براب
فرآيند های 

خم شدن، سفت )حرارتی
..(شدن،

الآنتی باکتري
ا کم گسیلی ي

سوالر کنترل
ضد انعکاس 

ضد اثر انگشت ضد گرد وغبار
مقاومت سايشی

باال
ضد مه ندهآسان تمیز شو

...(والکتروکرومیک)هوشمند جاذب نور
دافع آب و 

روغن 
هخود تمیزشوند انعکاس دهنده 

IR

انواع شيشه های نانویی



کاربرد نانو
حجم بازار در 

کشور
(نمیلیارد توما)

حجم بازار جهانی
(بعمیلیارد مترمر)

های ساختمانیانواع  شیشه

ضد چسبندگی
ند مقاومت باال در برابر فرآی

های حرارتی
آنتی باکتریال
 کم گسیلی یا سوالر

کنترل
 ضد انعکاس
ضد اثر انگشت
ضد گرد وغبار
مقاومت سایشی باال
ضد مه
آسان تمیز شونده
هوشمند
جاذب نور
 دافع آب و روغن
خود تمیزشونده
 انعکاس دهندهIR

6

120
(میلیون تن)

شناییرونوروکنندهتامینشیشه

نرژیامدیریتبردکارباشیشه

1000

3/6
(میلیون تن)

اتشبرابردرمقاومشیشه

حفاظتیبردکارباشیشه

وندکوراسیبردکارباشیشه

هضرببرابردرمقاومشیشه

هضرببرابردرمقاومشیشه

هوشمندهایشیشه

خاصکاربردباشیشه

شيشه های ساختمانی



چالش های صنعت ساخت و ساز

حوزهایندرفناورینفوذپاییننرخ

جدیدمحصوالتعهتوسبراینیازموردمطالعاتیزمینه هایدرعمرانرشتهمتخصصانتسلطعدموبین رشته ایتحقیقاتبهنیاز

وسکنمراه،تحقیقاتمرکزمانندکشوردرساخت وسازصنعتدرفناوریتوسعه دهندهمشابهمراکزمناسبکاراییعدم

شهرسازی

فناورانهمفاهیمازاستفادهسوازجلوگیریوبازیگرانسازماندهیعدم

گزارانسرمایهبرایسرمایهسریعبازگشتانتظار

محصوالتقیمتبهنسبتباالحساسیت

(...وایرانلیدنامهآیینانرژی،برچسب)هادستورالعملپراکندگی



برنامه نانو در صنعت ساخت و ساز



ورودی

شرکت صنعتیR&Dمرکز 

مشاوره و منتورینگ

مشاور
فنی

برنامه زمانی

ستاد 
نانو

دهشتابدهن
شرکت

یصنعت

خروجی

ارائه تخصصی

برای شرکت های •
صنعتی متقاضی

عقد انواع قراردادهای •
صنعتی

ارائه عمومی

برای سایر •
قوهمتقاضیان بال

طرح های 
نوآورانه چالش

(سهامداران)ذینفعان اصلی 

شتابدهنده شرکتیبرنامه 



:حوزه های اولويت دار

سیمانبتن و •

رنگ و رزين•

سرامیکو کاشی •

شیشه•

شتابدهنده شرکتیبرنامه 



شناسايی يک 
شرکت بزرگ  
دارای تحقیق و 

توسعه در هر حوزه

(شرکت الوان:مثال)

همکاری و تولید 
محصوالت نانويی

(محصول نانویی7تولید )

ايجاد جريان در 
صنعت

شرکت های بزرگ اکثر)
رنگی  در زمینه محصوالت 

(رنگی ورود کرده اند

همکاری با ديگر 
شرکت های بزرگ 

حوزه و ايجاد 
همکاری با شرکت )رقابت

...(رنگ کیمیای قم، گوهر فام و

شرکت های بزرگظرفیت 



ظرفیت های قانونی

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و خصوصی 

درج محصوالت نانويی در وندور لیست اين سازمان-1

یمانکاری برگزاری نشست فی مابین شرکت های نانويی وشرکت های پ-2
توسط اين سازمان

راه و شهرسازیوزارت -1



گرگذار، تنظيمارتباط با نهادهای سياست

ردی
شرکت تولیدنام محصول اعنوان فهرست بهف

کننده
سال ورود به 

فهرست بها

لوله و اتصاالت بییکیتاسیسات مکان1
صدا

گروه صنعتی 
94سال وحید

ار شیشه های پوشش دابنیه2
نانویی

گروه صنعتی 
95سال شیشه کاوه

ضد اندود پایه سیمانیابنیه 3
حریق

رنگ و رزین 
96سالالوان

96سالارسنانوپیشتاز پتریالکاشی آنتی باکابنیه4

پساب دستگاه تصفیهیکیتاسیسات مکان5
97سالبابالودکتر خاکستری

کل محصوالت درج 
شده

محصول8
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با تشکر از توجه شما


