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معرفی شرکت 1

بخشیایمان علی 
دکترای مهندسی رنگ

محمد مهدویان 
دکترای مهندسی رنگ

بهرام رمضان زاده 
دکترای مهندسی رنگ
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نانوذراتتهیه•
ضدخوردگیهایرنگدانهتهیه•
شوندهخودترمیموضدخوردگیهایپوشش•
UVبرابردرمقاومپوششهای•

باکتریالآنتیپوششهای•
خوردگیهایبازدارنده•
تبدیلیهایپوشش•
چسب•

زمینه های تحقیقاتی 



رزومه شرکت 3

:سوابق علمی و تحقیقاتی
المللیبیناختراعثبت2داخلی،اختراعثبتISI،30مقاله100ازبیش

(1392خودکفایی،جهادسازمانپژوهشی،طرح)ایمندفاعیهایسازهترمیموایجادمنظوربهسبکپلیمریبتنساختوطراحی
(1392خودکفایی،جهادسازمانپژوهشی،طرحنظامیهایپوششدراستفادهجهترویفسفاترنگدانهسنتز

(1392تبریزسهنددانشگاه-پژوهشیطرح)خوردگیضدهایرنگدانهحاویآلیهایپوششکاتدیجدایشبررسی
(1393)پاکبانشرکتهایقالبولولهخطوطدرموجودهایخوردگیبرایراهکارارائهوبررسی
.(1390)اکریلیکآبپایهآستریکدرفسفات هاخانوادهازخوردگیضدپیگمنتنوعسهعملکردمقایسه

اینمآمیزیرنگعملیاتاجرایجهتودجاتعاونبنیادنظرموردپوششیسامانه هایانتخابدرخصوصپژوهشیومشاورهخدماتارایه
.(1396)چمرانشهیدوفکوریشهرکمسکونیبلوک هایخارجی
.(1396)ودجاتعاونبنیادچمرانشهیدشهرکساختمان هاینمایآمیزیرنگبرمقیمنظارتوبازرسی
.(1396)سپهرعقیقشکوفهرفاهیخدماتموسسهفکوریشهیدشهرکساختمان هاینمایآمیزیرنگبرمقیمنظارتوبازرسی
.(1396)فوالدیرادیاتورهایدراستفادهموردپوششوچسبمابینچسبندگیمشکلرفعجهتپژوهشیمطالعه

.(1397)رقبصنعتالویتباتجهیزاتدراستفادهجهتجدیدآلیپوشش هایتولیدعملیاتیبرنامهارائهواقتصادیوفنیامکان سنجی
برقتصنعالویتباتجهیزاتدراستفادهجهتجدیدمعدنیپوشش هایتولیدعملیاتیبرنامهارائهواقتصادیوفنیامکان سنجی

(1397).
ردخوردگیازحفاظتمنظوربهمناسبافزودنی هایوبازدارنده هاساختبرایعملیاتیبرنامهارائهواقتصادیوفنیامکان سنجی

(1398)برقصنعتتجهیزات
PVC(1398)دیوارپوش هایجهتنورخورشیدبرابردرمقاومپوششتولیدفنیدانشارائه
PVC(1398)دیوارپوش هایجهتباکتریالآنتیپوشش هایتولیدفنیدانشارائه
(1398)آنیلینپلی-اکسایدگرافنتولیدفنیدانشارائه
(1399مجری،)PVCدیوارپوش هایجهتویروسآنتیپوششتولیدفنیدانشارائه
(1399)ژئوممبرین هاجهتنورخورشیدبرابردرمقاومپوششتولیدفنیدانشارائه
(1400)زنگمبدلپرایمرتولیدفنیدانشارائه



(LDH)نانو رنگدانه ضد خوردگی هیدروکسید الیه ای مضاعف 

6

محصول/ عنوان فناوری

جایگزین کرومات و فسفات روی در پوشش های : هدف
ضد خوردگی

4



شورکداخلدراولیهموادبهدسترسیقابلیت•
رسایبهنسبتباالتربازدارندگیراندمان•

خوردگیضدهایرنگدانه
درزیستمحیطآلودگیوسمیتعدم•

خوردگیضدهایرنگدانهبامقایسه
برایشوندگیترمیمخودقابلیتایجاد•

پلیمریهایپوشش

7

مزایای فناوری و محصول 5



ساعت1000نتایج آزمون سالت اسپری پس از  6



ساز و کار بازدارندگی

Substrate

Cl-

Cl-

Cl-
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(LDH)نانو رنگدانه ضد خوردگی هیدروکسید الیه ای مضاعف 

10

محصول/ عنوان فناوری

جایگزین کرومات و فسفات روی : هدف

در پوشش های ضد خوردگی

8



محصول/ عنوان فناوری

الک حاوی جزء نانومتری با خواص آنتی باکتریال و
UVحفاظت از زیرالیه ها در برابر اشعه ی 

کاربردها

 مناسب جهت پنل های پالستیکی مانند دیوارپوش هایPVC با
کاربرد نمای ساختمان

 مناسب جهت کاربردهای بیمارستانی
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نمونه های بدون پوشش و با پوشش در میزان تغییرات رنگ
زمان های مختلف قرارگیری در معرض شرایط جوی

(QUVآزمون )

9
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تاییدیه ها 10
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بررسی اقتصادی و بازار

(آلمانرنولیت)بلهدارد؟مشابهمحصولاینآیا

نمونهویورو9مترمربعهرازایهرآلمانینمونهقیمت

.میباشدیورو1ازکمترمحافظپوششاطلسشرکت

بلهاست؟رقابتقابلمحصولاینکیفیتآیا

11
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خوردگی بتن

وزمینیهایسازهدرپرکاربردموادازمسلحبتن-

زمینیزیر

مصرفموردبتنتنمیلیارد25جهاندرساالنه-

میفردهربازایتن3.5معادلکهمیگیردقرار

(2010سالآمار).باشد

دالرمیلیارد8.3ساالنهآمریکامتحدهایاالتدر-

بدلیلهاسازهایننگهداریوتعمیراتیهزینه

(2006سالآمار).شودمیفوالدخوردگی

12
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خوردگی بتن

-pHچونهمترکیباتیوجودبدلیلبتنمحیط

Ca(OH)2دباشمیقلیاییبسیارسیماندر.

(>12.5)

ازلمتشکبتنسطحرویمحافظالیهتشکیل-

.ɣ-Fe2O3

رتاسیدییبوسیلهمحافظیالیهتخریب-

یبواسطهشدنحلیاوقلیاییمحیطشدن

.خورندههاییون

13
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خوردگی بتن

تنبدرمیلگردخوردگیشروعاصلیهایمکانیزم

ترمحیطدرکربناکسیددینفوذ-

اشباعمحیطدرکلرایدخورندههاییوننفوذ-

دمیلگرسطحرویکاتدیوآندیهایواکنش

Fe → Fe2+ + 2e- آندیواکنش

O2 + 2H2O + 4e- → OH- کاتدیواکنش

14
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مکانیزم های آغاز خوردگی میلگرد در بتن

1.بتنترمحیطدرکربناکسیددینفوذ(carbonation)

گرددمیمحافظیالیهرفتنبینازوبتنقلیاییمحیطشدناسیدیسبب.

CO2 + H2O → H2CO3

H2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2H2O

2.آبازاشباعمحیطدرکلریوننفوذ

 -adsorption-displacement

- chemico-mechanical

- migration-penetration

وشودنمیمصرفتخریبیپروسهطولدرکلریون

.شودمیخوردگیبهدادنسرعتموجب

Fe3+ + Fe2+ + 6Cl- → FeCl3 + 

FeCl

15
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خوردگی بتن

یونهایواکنشFe2+ :

 Fe2++ 2OH-→ Fe(OH)2 (Ferrous hydroxide)

 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3 (Ferric

hydroxide)

 2Fe(OH)3 → Fe2O3.H2O +2H2O (hydrated Ferric

oxide)

محصوالتتشکیلازپسآهنحجمافزایشازناشیتنش
موجبدرنهایتومیلگردسطحازآنشدنجداسببخوردگی
.میشودبتنساختاردرترکوشدنالیهالیه

.خوردگی فوالد عالوه بر تخریب میلگرد موجب تخریب فاز بتن میشود

16
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مکانیزم های تخریب بتن

carbonatio

n

نفوذ یون های 
مخرب

تنش های 
مکانیکی

(CaO)x(SiO2)(H2O)x + xCO2 → xCaCO3 + (SiO2)(H2O)t + (z-t)H2O

.شودمیترکایجادوسیمانیهیدراتهمحصوالترفتنبینازسبب

هاینمکلتشکیوکلسیمهایهیدراتوآلومیناتفازباواکنشسببکهکلریوننفوذمانند
Friedelوcalcium oxychloride

بتنفازتخریبوترکایجادوزدنیخوشدنذوبهایسیکلدرانبساطایجادسببکهآبنفوذ

سیمانهیدراسیوندراختالل

حرارتیانقباضوانبساط

17
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خوردگی بتن

روش های محافظتی

افزودنی های پوشش آرماتور
بتن

پوشش سطحی 
بتن

عوامل 
آبگریز

سد کننده 
خلل و فرج

بازدارنده ها

آغشته 
سازی

پوشش آلی

18



محصول/ عنوان فناوری

پوشش آب گریز مخصوص بتن
(Atlas Aquaphob)
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محصول/ عنوان فناوری

پوشش تک جزئی حاوی جزء نانومتری جهت بهبود 
UVخواص مقاومت در برابر خوردگی و 

زیرالیه های فوالدی

20



مزایا

هعنوانارایهیکنانوپوششتکجزئیوتکالیهمقاومدربرابرخوردگیب
.جایگزینیبرایسیستمهایچندالیهمتداول

نیزاستفادهازفناورینانودربهبودعملکردمقاومتدربرابرخوردگیو
.افزایشطولعمرمفیدپوشش

فراینداجرایآسانوکمهزینه
قیمتپایینترازپوششهایرایج
ینتضم)مقاومتبهخوردگیسهبرابریدرمقایسهباپوششهایرایج

(ساعتدوامدربرابرآزمونتشدیدیافتهخوردگیمهنمک3000حداقل

21
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نانوتاییدیه نانومقیاس ستاد ویژه ستاد فناوری•
پژوهشگاه رنگ•
دانشگاه امیرکبیر•
ثبت اختراع داخلی•
.ثبت اختراع خارجی در جریان است•

تاییدیه ها
23



رنگ آکریلیک عایق حرارتی نانویی پایه آب

24



.برابرمصرفجهانیاست۴.۴برابرژاپنو1۴نرخمصرفانرژیدرایران

30%

15%

25%

10%

20%

30%

30%

35%

25%

10%

عایقکاریدرزمانساخت
عایقخارجیساختمانبا

استفادهازسازه

عایقخارجیساختمانبا
استفادهازروشهای

جدید
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رنگ آکریلیک عایق حرارتی نانویی پایه آب
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موادنانوازاستفاده
انداختندامبهبرای
کاهشموجبکههوا

حرارتانتقالضریب
.گرددمیپوشش

حبس هوا

باهایرنگدانهحضور
نورپراکنشباالیتوانایی

قدرتکهانرژیو
راسطحازانرژیبازتابش

.میبردباال

پیگمنت های بازتابنده

هایرنگدانهحضور
حرارتبرابردرمقاوم
ضریبدارایکه

ینپایحرارتیرسانایی
اگرمانتقالازوبوده

میکنندجلوگیری

رنگدانه های مقاوم حرارتی

نحوه عملکرد

27



ارزیابی کیفی

28



جهتساختمانهابتنیوفلزیسطوحرویپوشش
خارجوداخلبهگرماانتقالازجلوگیری

قبیلازصنعتیتجهیزاتخارجیسطوحدمایکاهش
.....وراکتورهاومخازن

انرژیودماباتجهیزاتدرانرژیوسوختمصرفکاهش
وفلزیصنایعپاالیشگاه،ها،پتروشیمیبویژهباالحرارتی
نظامی

AWESOME SLIDE
Power Point Presentation

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

کاربرد 29



مصرفالگویاصالحوانرژیمصرفکاهش

گرمایشوسرمایشانرژیمصرفدرجوییصرفه

محیطرطوبتوباراننفوذبرابردرمقاوم،گریزآب،رطوبتونمضدپوشش

جویرایطشدرباالبسیارمقاومتدلیلبهساختمانهاباموبیرونینمایدراستفادهقابل

مختلف
والوانیزهگبتنی،سیمانی،گچی،چوبی،فلزی،سطوحرویبرباالچسبندگیبا

سطوحسایر

پوششورنگتنفسقابلیتدارای

سطحنمودنتمیزراحتیوصابونوآبباشستشوقابل

قارچو،کپکهاباکتریرشدبرابردرمقاوم

نوعمتهایرنگبهتبدیلجهتآبپایهرنگدانهکردناضافهقابلیتدارای

مزایا 30



آکریلیکآب:نوعرنگ
سایررنگها–سفید:فامپایه

آب:حالل

69:درصدجامد

1.65:دانسیته

1g/L<:میزانموادآلیفرار مترمربع۴:پوششتئوری

سال3:دورهانبارداری

9.5:پیاچ

:**ضریبانتقالجرارت
0.057

50-5:دمایاعمال

مترمربع3:پوششعملی

1:خشکشدنسطحی
ساعت

ساعت6:خشکشدنعمقی

مشخصات فنی

31
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بودناصلضمانت،(NF320-L)عایقرنگازاستفادهدرموردنکتهمهمترین

مبادیازایران،بازاردرموجوددرموجودعایقرنگهایاکثرمتاسفانه،.استآن

رددرموقطعیتبانمیتوانومیشوندایرانواردغیرقانونیبهطوروغیررسمی

تنهاوددارصنعتیکاربردرنگهاایناکثرهمچنیندادنظرآنهااصالتوکیفیت

ایقعخاصیتوداردراساختماننمادراستفادهقابلیتایرانبازاردرمحصولاین

گردیباشد،ایرانیکامالبرندیازشماانتخابوقتیاما.میکندایجادرابودن

محصولمیتوانیدچون.داشتنخواهیدراکاالبودناصلنگرانیودغدغه

عتبرمنمایندگیهایوتولیدکنندهشرکتفروشگاهازمستقیماراموردنظرتان

وشدهاندساختهایرانوهوایآببرایمحصول،اینطرفی،از.بخریدآنهافروش

نشاندخوازبهترینتیجهوداردایرانآبوهواییواقلیمیشرایطباخوبیتطابق

بهنایوکردهایمکمکخودماناقتصادبهدرواقعایرانی،برندازحمایتبا.دهدمی

.استبیشتراشتغالزاییمعنای ISONEM

Zhizhang.Co       12     $ / m2 

104   $

A

B

مقایسه با بازار جهانی 33
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سایر محصوالت شرکت
 (دارای گواهی نانو مقیاس)سوسپانسیون اکسید گرافن
انواع اکسید گرافن اصالح شده جهت استفاده در پوشش های پلیمری
 پوشش نانوکامپوزیتی آبگریز با دوام جوی باال جهت بهبود عملکرد خود تمیز شوندگی
 سطوح ساختمانی رنگ شده و نشده
پوشش وایت برد
پوشش مناسب جهت لوله های آب آشامیدنی
پوشش ضدیخ
پوشش آب گریز جهت اعمال بر پارچه و منسوجات
پوشش های آنتی باکتریال
پوشش مخصوص اعمال بر روی سطوح گالوانیزه
نانوپوشش های تبدیلی جهت آماده سازی سطوح
پوشش نچسب آنتی گرافیتی
پوشش با مقاومت حرارتی باال
پوشش ضدحریق
پوشش خودتمیزشونده
پوشش های خودترمیم شونده

34



با سپاس از توجه شما


