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معرفی شرکت 3

نشانیالیهسیستمهایانــواعسـاختوطـراحــیزمـینهدرتجـربهسال25ازبیـشباساختـارنانوهایپوشــششرکـت

آنینمؤسـسواستدانشـگاهیتحقـیـقاتدلازآمدهبرشرکتاین.رودمیشماربهایراندرحوزهاینپیشگامانازخألدر

قیقاتیتحوآموزشیدانشگاهی،مراکزنیازهایازخوبیبهکهباشندمیکشـوربرترهایدانشـگاهعلمــیهیـاتاعضایاز

وانیکمکفیزیک،نظیرمختلفهایرشتهدرورزیدهمتخصصینگیریکاربهباساختارنانوهایپوشش.آگاهندکشور

ساختابتوانستکوتاهیمدتدروکردآغازراخودفعالیتایرانیمحققیننیازموردتجهیزاتتأمینهدفباوالکترونیک

بیندرخوبیگاهجایبهپالسیلیزربانشانیالیهوحرارتیتبخیراسپاترینگ،نظیرخألتحتنشانیالیههایسیستمانواع

.کندپیدادستحوزهاینفعاالن



معرفی شرکت 4

باوموجودهایظرفیتازکاملشناختباشرکـتاین

شرکـتاولینعنوانبهخارجیبازارهایبهورودرویکرد

بینهایگواهیاخذبهاقدام91سالدرحوزهاینایرانی

ابمحصولانطباقوکیفیتمدیریتسیستمالمللی

جوزمتوانستبدینوسیلهونموداروپااتحادیهاستانداردهای

.نمایددریافتجهانیبازارهایبهراخودمحصوالتورود

ولیدتبزرگترینحاضرحالدرساختارنانوهایپوشششرکت

انهمیخاوردررومیزیخالتحتنشانیالیهتجهیزاتکننده

سیستمبویژهشرکتاینمحصوالتورودمیشماربه

برایکهکربنیدهیپوششدستگاهوکاتدهتکاسپاترینگ

الیزمیکروآنوالکترونیمیکروسکوپهاینمونهسازیآماده

انجهسراسربهواندشدهمواجهجهانیاقبالبادارندکاربرد

روسیه،،انگلستانهلند،نیوزلند،واسترالیاکشورهایجملهاز

.شوندمیصادراستونیوکانادا،چینایتالیا،پرتغال،



:بعضی از کاربردهای خأل در زندگی روزمرهبب
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خأل و خأل سازی 6

کیلو متر ادامه دارد به بدن ما فشار 100ما در زیر اقیانوسی از هوا زندگی میکنیم و وزن ستون هوای باالی سر ما که تا حدود 

اگر یک بشکه . متری فشار آب را بر روی گوشهای خود حس می کنیم4وارد میکند همانند وقتی که در زیر آب در عمق 

.فلزی را گرم کنیم و سپس در آن را ببندیم و آن را سرد کنیم به دلیل اختالف فشار له میشود
اتمسفر تصور اینکه در عمق آب بتوانیم محفظه ای را کامال از آب و حتی بخار آب خالی کنیم شبیه به ایجاد خأل در محیط

.تصور کنید اگر ما درزیر آب زندگی آب زندگی میکردیم چه محدودیتهایی می داشتیم. است



تجهیزات مورد نیاز برای خأل سازی

(ابعاد، جنس، جوشکاری، پولیش، آببندی، اتصاالت ) محفظه خأل -1

پمپهای خأل-2

فشارسنجها-3

منابع تغذیه-4

کاتدها یا چشمه های تبخیر-5

اتصاالت-6

فلومترهای تزریق گاز و شیرها-7

....(هیترها، فیدتروها، موتورها، ) لوازم جانبی -8
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میزان خأل ایجاد شده در یک محفظه

Low vacuumخأل پایین -1

High vacuum ( HV)خأل باال -2

Ultra High Vacuum ( UHV)خأل خیلی باال -3
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بعضی از کاربردهای سیستمهای الیه نشانی در خأل

میکرو الکترونیک-1

سلولهای خورشیدی-2

پوششهای سخت-3

پوششهای تزینی-4

تجهیزات پزشکی-5

اپتیک و لیزر-6

تحقیق و توسعه-7

.بوده است( PVD) میلیارد دالر سهم این بازار 18فقط در کشور امریکا نزدیک به 2017در سال 
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معرفی محصوالت 10

ر کاربردهای الیه نشانی در خالء فرایندی برای ایجاد یک الیه چند نانومتری تا چند میکرومتری روی سطوح مختلف به منظو

شیدی و از جمله این کاربردها عبارتند از ساخت میکرو سنسورها، حوزه اپتیک و فوتونیک، سلول های خور. مختلف می باشد

.میکروسکوپ های الکترونی است

 Physical Vapor)کلیه محصوالت شرکت پوشش های نانوساختار در زمینه الیه نشانی در خالء به روش رسوب بخار فیزیکی 

Deposition (PVD))ظر را روی در این روش از الیه نشانی با استفاده از یک تغییر فیزیکی مثل تبخیر، ماده مورد ن. هستند

محصوالت . ردتبخیر ماده مورد نظر می تواند به روش های مختلفی صورت پذی. سطح در نظر گرفته شده الیه نشانی می کنند

:با توجه به روش الیه نشانی به سه دسته تقسیم می شوندشرکت پوشش های نانو ساختار 

(:  Carbon Coaters)های الیه نشانی کربن دستگاه -1

نمونه ها به علت شفافیت باالی کربن در محدوده طول موج اشعه ایکس و هدایت الکتریکی باالی این ماده، در آماده سازی

با . ه می شودجهت مشاهده با میکروسکوپ الکترونی و آنالیز با اشعه ایکس از ایجاد پوشش نانومتری روی نمونه ها استفاد

نوساختار توجه به فشار نهایی دستگاه برای کاربرد های مختلف، این مجموعه از دستگاه های ساخت شرکت پوشش های نا

:دارای دو مدل می باشند



معرفی محصوالت 11

DCR(Desk Carbon Coater):ایمرحلهدوروتاریپمپیکبهمجهزمدلاین

آمادهبرایمناسبوبودهتورمیلی30ازکمتردستگاهایننهاییفشار.باشدمی

ایکساشعهباهانمونهآنالیز،(SEM)روبشیالکترونیمیکروسکوپهاینمونهسازی

(EDS / WDS)باشدمینازکالیهکاربردهایو.

DCT(Turbo Pumped Desk Carbon Coater):توربوپمپبهمجهزمدلاین

وFE-SEM،TEM،EDS/WDS،EBSDکاربردهایبرایمناسبوبودهمولکوالر

تاشودمیموجبباالخالءمحیطیکدرکربننشانیالیه.باشدمینازکالیهساخت

باالییوشنرزولبهنیازکههایینمونهبرایوبودهباالییکیفیتدارایشدهایجادالیه

.باشدمناسبدارند،



معرفی محصوالت 12

Sputter)اسپاترینگروشبهنشانیالیههایدستگاه-2 Coaters):

آنرافاطنواحیدروشودمیبمبارانباال،انرژیبامثبتهاییونتوسطکاتدبهمتصلتارگتاسپاترینگروشدر

ایندر.نشینندمیزیرالیهرویوشدهجداآنسطحازتارگتهایاتمبمباران،ایننتیجهدر.گیردمیشکلپالسما

حیندرپالسمابقایاصلیعاملمثبت،هاییونتوسطتارگتبمباراناثردرشدهایجادثانویههایالکترونفرایند

نهایی،ارفشبهتوجهبانانوساختارهایپوشششرکتساختهایدستگاهازمجموعهاین.باشندمینشانیالیهفرایند

:شوندمیتقسیمدستهچندبه(RFیاDC)اعمالیولتاژنوعوکاتدهاتعداد

DSR1(Desk Sputter Coater):مدلرومیزیاسپاترینگدستگاهDSR1ابـعادبا

هدفشانینالیهبهاقداماسپاترینگروشبهاستقادرمناسببسیارقیمتیوکوچک

انعنوبهعمدتاونمودهپاالدیوموپالتینطال،مانندنجیبفلزاتجنسازهایی

موردتحقیقاتیهایآزمایشگاهدرالکترونیمیکروسکوپهاینمونهدهندهپوشش

.گیردمیقراراستفاده



معرفی محصوالت 13

DST1-170(Turbo Pumped, Desk Sputter Coater):سیستمیکمدلاین

پمپوایشیشهمحفظهبا(پاشوکند)اسپاترینگروشبهخالءتحتنشانیالیه

یکبودنارادباوبودهمگنترونکاتدیکبهمجهزدستگاهاین.باشدمیتوربومولکوالر

ویاکسید)فلزاتازوسیعیگروهنشانیالیهبهقادروات،80توانباDCتغذیهمنبع

.باشدمی،(اکسیدیغیر

DST1-300(Large chambered, Turbo pumped Desk Sputter Coater):این

شیشهظهمحفبا(پاشوکند)اسپاترینگروشبهخالءتحتنشانیالیهسیستممدل

آبگردترونمگنکاتدیکبهمجهزدستگاهاین.باشدمیتوربومولکوالرپمپوبزرگای

نشانیالیهبهقادر،DCوRFتغذیهمنابعنصبقابلیتباوبودهاینچی(4یا2،3)

یکسراموهاهادینیمه،(اکسیدیغیرواکسیدی)فلزاتشاملموادازوسیعیگروه

مترسانتی15قطرتابزرگهاینمونهنشانیالیهبرایمناسبمدلاین.باشدمیها

.باشدمیهمزمانصورتبهکوچکنمونهچندیاو



معرفی محصوالت 14

DST3(Triple Target Desk Sputter Coater):

کند)گاسپاترینروشبهخالءدرنشانیالیهسیستمیکمدلاین

.اشدبمیتوربومولکوالرپمپوبزرگایشیشهمحفظهبا(پاشو

داراباوهبوداینچیدوآبگردمگنترونکاتدسهبهمجهزدستگاهاین

ازوسیعیگروهنشانیالیهبهقادر،DCوRFتغذیهمنابعبودن

وهاهادینیمه،(اکسیدیغیرواکسیدی)فلزاتشاملمواد

الیهنازکالیهچسبندگیافزایشمنظوربه.باشدمیهاسرامیک

زیرالیهبهبایاسولتاژولت300اعمالامکانزیرالیه،بهشدهنشانی

.داردودوجنیزکلینرپالسماوزیرالیهکنندهگرمنصبهمچنینو



معرفی محصوالت 15

Thermal)حرارتیتبخیرروشبهنشانیالیههایدستگاه-3 Evaporation Coaters):

مادهبخیرتبرایالکتریکیجریاناعمالکمکبهوخالءمحیطدرکهاستفرآیندیحرارتیتبخیرروشبهنشانیالیه

مادههکمحلیمیانفشاراختالفاساسبرزیرالیهسمتبهشدهتبخیرمادهانتقالوهدایتوگیردمیصورتمنبع

مدلیکنانوساختارهایپوشششرکتساختهایدستگاهازمجموعهایندر.افتدمیاتفاقدارد،قرارزیرالیهومنبع

.داردوجود

DTT(Desk Thermal Evaporator):ابعادباخالءدرحرارتیتبخیردستگاه

موردفشاربهدقیقه10ازکمترطیدراستقادررومیزیمدلدرمناسببسیار

اقداموندکشروعمختلفبسکتیابوتهسهازرانشانیالیهعملیاتورسیدهنظر

بهبخیرتمنبعسهازنشانیالیهقابلیت.نمایدمختلفهایالیهانواعساختبه

آوردهفراهمرادستگاهاینتوسطآلیاژیهایالیهایجادامکانهمزمان،صورت

درظرنمورد(بسکت–بوته)تبخیرمنبعانتخابامکانبودنداراباDTT.است

.باشدمیایچندالیهساختقابلیتداراینشانی،الیهحین



معرفی محصوالت 16

Pulsed)لیزریپالسازاستفادهبانشانیالیهدستگاه-4 Laser Deposition):

ازلیزرپرتووشودمیدادهقرارمحفظهازخارجدر(لیزر)تبخیرمنبعپالسی،لیزرازاستفادهبانشانیالیهروشدر

سطحازشدهجداهایاتموکردهبرخورداست،دورانحالدرکههدفسطحبهمناسبزاویةتحتپنجرهیکطریق

ظرنموردمادهبهثانیهنانوچندازکمترخیزشزمانبالیزرپالسروشایندر.شوندمینشاندهالیهزیررویهدف

ترکیبیدموانشانیالیهبرایروشاین.شودمیاستوکیومتریتغییربدوننظرموردمادهتبخیرموجبوشدهتابانده

.باشدمیمناسببسیار...وهاایشبکهابرپلیمرها،اکسیدها،ها،نیتراتمثل

PLD(Pulsed Laser Deposition):

رنجانینشالیهبهقادرکهاستباالخالءنشانیالیهسیستمیکدستگاهاین

ازاستفادهابنشانیالیهروشدر.باشدمیپالسیلیزرازاستفادهباموادازوسیعی

لیزروپرتوشودمیدادهقرارمحفظهازخارجدر(لیزر)تبخیرمنبعپالسی،لیزر

است،دورانحالدرکههدفسطحبهمناسبزاویةتحتپنجرهیکطریقاز

.شوندمینشاندهالیهزیررویهدفسطحازشدهجداهایاتموکردهبرخورد



محصوالتمعرفی  17

دستگاه های ترکیبی-5

وجودتگاهدسیکدرروشدوتجمیعضرورتمواقعازبعضیدرخالءدرنشانیالیههایسیستمکاربراننیازبهتوجهبا

:ازدعبارتنکهاستکردهارائهترکیبیهایسیستممجموعهیکنانوساختارهایپوشششرکتراستاایندر.دارد

DSCR(Desk Sputter & Carbon Coater):روشبهاستقادردستگاهاین

ال،طمانندنجیبفلزاتجنسازهدفهایینشانیالیهبهاقداماسپاترینگ

کربننشانهالیسیستمبهتجهیزقابلیتباهمچنینونمایدپاالدیوموپالتین

میراهمفنیزراحرارتیتبخیرروشبهکربنینخازکربننشانیالیهامکان

.کند
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DSCT(High vacuum Desk Sputter & Carbon Coater):

تبخیرونگاسپاتریفرایندانجاممنظوربهتعویضقابلدر  دوبادستگاهیک

وودهبتوربومولکوالرپمپبهمجهزدستگاهاین.باشدمیکربنحرارتی

الیهامکاندستگاهاین.استدارارافلزاتازوسیعیرنجاسپاترینگقابلیت

Carbon)کربنیهایمیلهازکربننشانی Rod)آوردمیفراهمنیزرا.

Plasmaوحرارتیتبخیرامکانهمچنین cleanerاینهایکاراییدیگراز

.استمدل

PLD-T(Pulsed Laser Deposition & Thermal Evaporation

Coater):لیزری،پالسازاستفادهبانشانیالیهامکانبرعالوهدستگاهاین

میفراهمرکارببراینیزراحرارتیتبخیرروشبهنشانیالیهانجامقابلیت

.آورد

محصوالتمعرفی 



محصوالتمعرفی 19

DST3-T(Triple Target Desk Sputter & Thermal

Evaporation Coater):

ورگبزایشیشهمحفظهباخالءدرنشانیالیهسیستمیک

اتدکسهبهمجهزدستگاهاین.باشدمیتوربومولکوالرپمپ

روشبهنشانیالیهانجامبرایاینچیدوآبگردمگنترون

انجامبرایحرارتیتبخیرسامانهیکو(کندوپاش)اسپاترینگ

ابعمنبودنداراباوبودهحرارتیتبخیرروشبهنشانیالیه

لشامموادازوسیعیگروهنشانیالیهبهقادر،DCوRFتغذیه

اهسرامیکوهاهادینیمه،(اکسیدیغیرواکسیدی)فلزات

Plasma.باشدمی cleanerاستدستگاهاینامکاناتدیگراز.



و توانمندی هاافتخارات  20

 المللی یازدهمین جشنواره برترین محصوالت نانوفناوری ایران که همزمان با نهمین نمایشگاه بینکسب رتبه دوم در

.گردیدبرگزار 95مهر 17-14نانوفناوری ایران در 

 دستگاه به خارج از کشور100صادرات بیش از

 میلیون دالر طی دو سال گذشته2فروش حدود



و توانمندی هاافتخارات  21

حضور در نمایشگاه های بین المللی مختلف



و توانمندی هاافتخارات  22

حضور در نمایشگاه های بین المللی مختلف



و توانمندی هاافتخارات  23

حضور در نمایشگاه های بین المللی مختلف



راه های فروش و دسترسی خرید محصوالت شرکت 24

اینالتمحصوخریدسفارشبرایکشور،داخلدرساختارنانوهایپوشششرکتبودنشدهشناختهبهتوجهبا
کارشناسانباتلفنیصورتبهیاونمودمراجعهwww.pvd.irنشانیبهآناینترنتیسایتبهتوانمیشرکت

.نمودحاصلتماسفروشبخش

http://www.pvd.ir/


توانمندی ها و فرصت های صادراتی 25

ارسالوهاحریمتبهمربوزمشکالتانگلستانکشوردرشرکتیکثبتبااستتوانستهساختـارنانوهایپوشــششرکـت

بازارهبساختارنانوهایپوشششرکتمشکالت،اینشدنبرطرفبا.نمایدرفعحدودیتاراکشورهاسایربهمحصوالت

آلمان،،بالروسهند،لهستان،ایتالیا،انگلیس،،آمریکاجنوبی،کرهکشورهایدراکنونهموکردهپیداورودجهانیبزرگ

.استفعالهاینمایندگیدارایروسیهوکانادا

هانآمعتبرترینازکهاستاستفادهحالدرکشورازخارجتحقیقاتیمرکزودانشگاه100ازبیشدرشرکتاینمحصوالت

.کرداشاره....ویونیورسیتیدلفاکسفوردیونیورستی،تگزاس،MITدانشگاهبهتوانمی
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سالدرنانوساختارهایپوشششرکتصادرات

1400

(دستگاه12)جنوبیکره-

اسپانیا-

مصر-

استونی-

بالروس-

دستگاه5انگلستان-

دستگاه3هند-

دستگاه15امریکا-

دستگاه2پرتغال-

(دستگاه4)لهستان-

دستگاه6روسیه-

هلند-

دستگاه2اتریش-

سنگاپور-

چین-

کویت-

لیتوانی-
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یازنرفعمنظوربهشرکتاینمحصوالتارتقایجهتدرهموارهساختارنانوهایپوشششرکتتوسعهوتحقیقتیم

هایپوشششرکتتولیدیهایدستگاهدرشدهحاصلجدیدهایپیشرفتجملهاز.استتالشدرمحققانوپژوهشگران

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمینانوساختار

هشدایجادالیهیکنواختیافزایشمنظوربهDTTمدلحرارتیتبخیردستگاهارتقای-

پیداایشافزشدهایجادالیهیکنواختیتبخیر،چشمهونمونهبینفاصلهافزایشبا

کردخواهد

اخبار مهم شرکت
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Plasmaامکانافزودن- CleanerمثلکربننشانالیهبهمجهزهایسیستمدرDCR،DCT،DSCTوDSCR.

باهاتوریرویکربنالیهایجادازپسکهدهدمیراامکاناینTEMهایمیکروسکوپکاربرانبهویژگیاینشدنافزوده

Plasmaازاستفاده Cleanerکنندآبدوستراشدهنشانیالیهکربنخال،شکستنبهنیازبدونو
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DSCTوDST1-170مثلکوچکمحفظهدارایهایمدلبهحرارتیتبخیرامکانافزودن-

تمیزامکان،کندمیایجادهامدلاینکاربرانبرایراطالمثلفلزاتیحرارتیتبخیرامکاناینکهبرعالوهویژگیاین

.آوردمیفراهمTEMهایمیکروسکوپکاربرانبرایراهادریچهکردن



اخبار مهم شرکت 31

-Vacuum Coaters  for Glove Box

یتیمی وجود اکسیژن، رطوبت هوا و ذرات معلق در هوا باعث افت کیفیت بعضی از الیه های نازک مانند باتریهای ل•
رل شده انجام عمل الیه نشانی در یک اتمسفر خنثی و کنت. الیه نازک و سلولهای خورشیدی ارگانیک می گردد

. سبب بهبود چشمگیر محصول نهایی خواهد شدGlove Boxمانند 
را دارد طی چند ماه آینده  Glove Boxمحصوالت جدید شرکت پوششهای نانو ساختار که قابلیت قرار گیری در •

وارد بازار خواهد شد



اطالعات تماس شرکت

:                                                         موبایل

09125018353

                                                  Mahdavi@pvd.ir:ایمیل

021-66033555:                                                       تلفن

                                            www.pvd.ir:وبسایت شرکت

nanostructuredcoatings@:  اینستاگرام

https://t.me/nanostructuredcoatings:               تلگرام



تشکر از توجه شما


