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فناوری نانو حوزه ای میان رشــته ای از علوم، مهندسی و فناوری است که مواد در مقیاس نانو، یعنی از 1 تا 100 نانومتر را پوشش 
می دهد. در این ابعاد نانومتری مواد می توانند خواص جدیدی را از خود نشــان دهند که در توده آنها وجود ندارد یا ضعیف است. 
به همین دلیل، کاربردهای فناوری نانو در حوزه های گســترده ای چون فیزیک، شیمی، علوم زیستی، علم مواد و علوم مهندسی 
و انرژی به اثبات رســیده است. باتوجه به محدودیت منابع سوخت فسیلي و آثار زیســت محیطی حاصل از استفاده از آنها و 
انتشار بیش از اندازه گازهای گلخانه ای که سبب گرم شدن کره زمین شده است، یافتن منبع انرژی جدید پایدار، قابل اطمینان 
و زیست سازگار، چالشی است که دانشمندان و محققان امروز با آن روبه رو هستند. امروزه توجه به انرژي هاي تجدیدپذیر نظیر 
انرژی خورشیدی، باد، آب و امواج و زیست توده پیل سوختی و هیدروژن در مجامع صنعتي و علمي از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است. انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انرژی درجهان، به عنوان انرژي پاك، ارزان و عاري از هرگونه آلودگي جایگاه خاصی در 
تامین انرژی دارد. انرژی که از جانب خورشید در هر ساعت به زمین می تابد، بیش ازکل انرژی است که ساکنان زمین در طول یک 
سال مصرف می کنند. بنابراین استحصال این انرژی از اهمیت باالیی برخوردار است. کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه 
عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه ای واقع شــده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین 
رده ها قرار دارد. میزان تابش خورشــیدی در ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است 
که باالتر از میزان متوســط جهانی است )شکل1(. در ایران به طور متوسط سالیانه بیش از 280 روز آفتابی گزارش شده است که 
توان خورشــیدی به دست آمده در این روزها بسیار قابل توجه است. امروزه با توجه به ضرورت استحصال انرژی خورشیدی، در 
کشورهای مختلف که دارای پتانسیل مناسب تابش خورشید هستند، انواع سیستم های تولید توان خورشیدی نصب شده است؛ 
به طوری که برق آن به مدار شــبکه سراسری منتقل می  شود. در حال حاضر نیروگاه های خورشیدی نصب شده در سراسر دنیا، 
حدود 178 گیگاوات توان تولید می کنند و پیش بینی می شود که با رفع موانع، ظرفیت توان خورشیدی در نیروگاه های نصب شده 
تا سال 2020 به بیش از 500 گیگاوات برسد. از آنجا که ماهیت ذاتی انرژی های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی، عمدتًا به 
صورت محلی و پراکنده و در محل هایی که امکان اســتفاده از شبکه سراسری وجود ندارد، می باشد، طبیعی است که بهره گیری 
از ایــن انرژی ها، به صورت تولید محلی و پراکنده به جای تولید انبوه و متمرکز بیشــتر توجیه پذیر خواهد بود. به همین دلیل، 
طبق آمار، امروزه اکثر ظرفیت توان خورشــیدی در دنیا به صورت تولید محلی است. با این وجود به نظر می رسد در هر دو روش 

استحصال انرژی خورشیدی )متمرکز و پراکنده( جذابیت های فراوانی برای پرداختن به انرژی خورشیدی وجود دارد.

کاربرد فناوری نانو در استحصال توان از انرژی خورشیدی
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شکل 1. میزان تابش جهانی در کشورها و قاره های مختلف و ایران

ایران

الزم به ذکر است به دو صورت می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد:
1. استفاده از تابش نورانی خورشید برای تولید مستقیم جریان الکتریسیته 

2. اســتفاده از انرژی حرارتی خورشید درنیروگاه های دمای باال برای تولید الکتریسیته و در نیروگاه های دمای پایین برای تولید 
آب گرم و تهویه ساختمان ها و همچنین برای کاربرد در آب شیرین کن های خورشیدی 

در این حوزه، فناوری نانو در اســتحصال انرژی خورشیدی می تواند بسیار کارآمد باشد.  با استفاده از این فناوری می توان بازده 
تجهیزات در دو حوزه تولید جریان الکتریسیته و حرارت را افزایش داد.

حال بهتر است سیستم تولید توان خورشیدی را بیشتر بشناسیم تا با ملزومات این صنعت آشنا شویم.

سازوکار تولید برق خورشیدی

نور خورشــید از طول موج های متفاوت در طیف های نوری )فرابنفش، مرئیوفروسرخ( از بسته های انرژی به نام فوتون ها تشکیل 
شده است. انرژی این فوتون ها براساس طول موج آنها مقادیر متفاوتی را به خود می گیرد. نور خورشید پس از تابش به سطح سلول 
خورشیدی، توسط سلول های خورشیدی جذب شده و به الکتریسیته تبدیل می شود. سلول خورشیدی یک قطعه الکترونیکی 
نیمه هادی است که انرژی نورخورشــید را مستقیما توسط اثر فتوولتاییک به الکتریسیته تبدیل می کند )شکل 2(. با تابش نور 
خورشید به نیمه هادی، الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش نیمه هادی می رود و تولید زوج الکترون-حفره می کند که هردوی 
آنها به تنهایی می توانند درفرایند انتقال بار در نیمه هادی و تولید اختالف پتانســیل شرکت کنند؛ به نحوی که با حضور مصرف 

کننده، می توان بار را در مدارخارجی هدایت کرد )شکل 3(.

شکل 3. سازوکار تولید الکترون و حفرهشکل2. طرح واره تولید توان در سلول های خورشیدی

پنل خورشیدی
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انواع سلول های خورشیدی

 سلول های خورشیدی سیلیکونی )نسل اول(
فناوری نسل اول بر پایه ویفرهای سیلیکونی با ضخامت300 تا 400 میکرومتر 
اســت که ســاختار تک بلوری یا چند بلوری دارند. الیه های سیلیکونی به 
کار رفته با عناصر مختلف آالئیده می شــوند تا تعداد الکترون - حفره های 
زیادی پیدا کنند. این سلول های خورشیدی از کنار هم قرار گرفتن الیه های 
ســیلیکونی آالئیده شده الکترونی و حفره ای، ســاخته شده اند که با تابش 
نور زوج  الکتــرون - حفره تولید می کنند. بدین ترتیب با انتقال بار به مدار 
خارجی، جریان الکتریکی تولید می شود.  این دسته از سلول های خورشیدی 
به واسطه بازده باالی آنها، تجاری شده اند، اما از معایب قابل توجه این دسته 
می توان به گران بودن استخراج مواد اولیه سیلیکون، مصرف باالی انرژی به 
هنگام رشد و برش شــمش های سیلیکونی و کاهش بازده حاصل از آلودگی 

سطح آنها اشاره کرد.

 سلول خورشیدی الیه نازك )نسل دوم(
همان گونه که از نام آنها مشــخص است، اصول کار در این سلول ها مبتنی بر الیه های نازکی از نیمه رسانا است که بر روی یک سطح 
مانند بســترهای شیشه ای، فلزی یا پلیمری نشانده شده باشد. در این سلول های خورشیدی هر الیه مسئول جذب بخشی از طول 
موج نور خورشید می باشد. بدین ترتیب میزان جذب در این نوع از سلول های خورشیدی بیشتر شده و تبدیل انرژی در آنها افزایش 
می یابد. با توجه به خاصیت انعطاف پذیری و قابلیت لوله شدن، این دسته از سلول ها مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرارگرفته است. 

اما از بزرگترین معایب این دسته ازسلول های خورشیدی سمی بودن آنها و بازده پایین تر نسبت به نسل اول می باشد.

 سلول های خورشیدی رنگدانه ای )نسل سوم(
اجزای اصلی یک سلول خورشــیدی رنگدانه ای یک فتوالکترود 
 )TiO2( شــامل یک الیه مزومتخلخل از جنس تیتانیوم دی اکسید
حساس شده به رنگدانه می باشــد. در این سلول، فوتون ورودی 
توسط رنگدانه جذب شده و سبب تولید الکترون و حفره می شود. 
الکترون برانگیخته شده در رنگدانه به نانوذرات TiO2 منتقل شود. 
نانوذرات TiO2 به عنوان حامل این الکترون عمل کرده و در نهایت 
الکترون به الکترود می رســد. الکترونی که به الکترود می رســد، 
توسط ســیم به الکترود مقابل )الکترود احیاکننده( انتقال یافته و 
در عمل احیای الکترولیت مشارکت می کند. از طرفی حفره رنگدانه 
توسط محلول احیا شده و آماده دریافت فوتون بعدی می گردد. به 

شکل 4. ساختار و نحوه عملکرد یک سلول خورشیدی رنگدانه ایاین ترتیب جریان در مدار خارجی نیز برقرار می شود. 
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ورود فناوری  نانو در صنعت سلول های خورشیدی

به طور کلی، فناوری نانو به طرق گوناگون بر عملکرد سلول های خورشیدی تاثیر مثبت گذاشته است. این تاثیرات کاربردی، در 
قالب موارد زیر قابل انجام است:

1. افزایش جذب و به دام انداختن نور خورشید
2. ارائه ی ساختارهای جدید مبتنی بر فناوری نانو برای سلول های خورشیدی 

3. بهره گیری از نانوسیال ها جهت بهبود عملکرد سامانه های خورشیدی 
4. کاربرد فتوکاتالیست های مبتنی بر فناوری نانو در سلول های خورشیدی

5. کاربرد نانوپوشش ها 
6. کاربرد فناوری نانو در سیستم های ذخیره کننده توان

موارد باال تنها بخشی از کارکردهای فناوری نانو در عرصه انرژی خورشیدی بوده و فناوری نانو در سایر حوزه های انرژی خورشیدی، 
نظیر سیستم های حرارتی خورشیدی، نیز کاربردهای چشم گیری از خود نشان داده است.

 افزایش جذب و به دام انداختن نور خورشید
نانوذرات نورتاب؛ راهکاری مناسب برای افزایش بازده سلول خورشیدی

از ابتدای پیدایش علم نانو، در طول دهه های گذشــته، مواد نانو به صورت های گوناگون با کاربردهای مختلف ایجاد و تولید شده 
است. در این میان، نانوذرات نورتاب، با توجه به خاصیت بسیار جالب توجهی که در زمینه جذب و بازتابی نور دارند، بسیار مورد 
توجه قرار گرفته است. نانوذرات نورتاب از قبیل نقاط کوانتومی، نانوذرات بر پایه طال یا نقره، نانوالماس فلورسنت1 درافزایش بازده 
ســلول های خورشیدی کاربرد فراوانی دارند. وجه مشترك تمامی این نانوذرات در خواص منحصر به فرد اپتیکی آن ها می باشد. 
به بیان ســاده، ویژگی اصلی این نانوذرات، خاصیت فلورسنت بودن آنها است. این دسته از نانوذرات، بسته به نوع و ابعادشان، 
می تواننــد طول موج های متفاوتی را جــذب کرده و به حالت تحریک در بیایند و در ادامه، این انرژی جذب شــده را در قالب 
تشعشعاتی با طول موج دیگر یا طول موج اولیه از خود منتشر نمایند. نقاط کوانتومی، به دلیل خواص بسیار عالی اپتوالکترونیک 
خود در ســلول های خورشیدی به عنوان جانشینی برای رنگدانه ها معرفی شــوند. این امر منجر به امکان تغییر ولتاژ یا جریان 
خروجی سلول خورشیدی حساس شــده به نقاط کوانتومی می گردد. همچنین، جذابیت دیگر این مواد این است که به واسطه 
خاصیت فتوالکتریک )تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته( خود، می توانند دامنه جذب نور خورشید را از نور مرئی فراتر برده 
و محدوده های اشعه فروسرخ را نیز جذب نمایند. مدل سازی های تئوری سلول های بر پایه نقاط کوانتومی، افزایش بازده سلول، 

تا حدود 64% را پیش بینی کرده است که بسیار قابل توجه است.

شکل 5. خاصیت نورتابی نقاط کوانتومی
شکل A .6( نمودار تغییرات شدت نورتابی برحسب طول موج نقاط 

کوانتومی B( تغییر ابعاد و تغییر خواص نورتابی نقاط کوانتومی

یکی از جدیدترین موادی که باعث افزایش حساسیت سلول های خورشیدی به نور و افزایش جذب آن ها می شود، نقاط کوانتومی 
سولفیدنقره )Ag2S( است. این نقاط کوانتومی، در محدوده طول موج 400 تا 1000 نانومتری طیف خورشید، از خود حساسیت نشان 
می دهند؛ بنابراین عالوه بر نور مرئی )400-700 نانومتر(، محدوده اشعه فروسرخ را نیز جذب می کنند. گونه دیگر از این خانواده، 
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نقاط کوانتومی ســلنایدنقره )Ag2Se( می باشد که تمام طیف خورشیدی را پوشش داده و پهنای حساسیت آن 7 تا 14 برابر نقاط 
کوانتومی معمولی اســت. جریان الکتریکی خروجی از این سلول ها 4 برابر سلول های معمولی حساس شده به رنگدانه می باشد. 
بنابراین، می توان مشاهده کرد که این نقاط کوانتومی، گزینه های بسیار مناسبی برای بهبود بازده سلول های خورشیدی هستند 

و در نتیجه، سرمایه گذاری بر روی تحقیقات آتی در این زمینه برای رسیدن به فاز تجاری کامال ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 ارائه ی ساختارهای جدید مبتنی بر فناوری نانو برای سلول های خورشیدی 
سلول های خورشیدی شفاف: تحولی در صنعت خورشیدی

با ورود فناوری نانو به عرصه ی ســاخت سلول های خورشیدی و ارائه ساختارهای نوین، دریچه های جدیدی از انواع کاربری های 
سلول خورشیدی به دنیای صنعت و فناوری گشوده شد. ساخت سلول های خورشیدی کامال شفاف از این دسته  ساختارهای نوین 

است. 
ساختار کلی سلول های خورشیدی شفاف به صورت ترکیبی از یک زیرالیه ی شفاف )از جنس شیشه یا پالستیک( و نانوالیه هایی 
از جنس هایی با خواص اپتیکی مختلف و ضخامت های متفاوت اســت که مسئول جذب  در خارج از محدوده نور مرئی می باشند. 
ســلول های شــفاف، نور مرئی را از خود عبور داده و در عوض ناحیه فرابنفش  و نزدیک به فروسرخ را جذب کرده و تولید توان 
می کنند. این خصوصیت منحصر به فرد در سلول های خورشیدی شفاف، باعث ایجاد کاربردهای وسیع در ساختمان ها و خودروها 
می شود. میزان گذردهی نور مرئی در انواع مختلف سلول از 50 تا 80 درصد متفاوت است. محققان امیدوارند که به کمک فناوری 
نانو، رسیدن به بازده 12% بدون از دست دادن خاصیت عبور دهی سلول دور از دسترس نباشد. ضخیم ترین الیه در این ساختار، 
الیه ی می باشــد که از جنس شیشه یا پالستیک بوده و روی آن عمل الیه نشانی و پوشــش انجام می شود. سایر پوشش ها در 
ابعاد نانو دو روی زیرالیه قرار داده می شــوند. در مرکز الیه ها، دوالیه ای فعال قرار دارند که با دریافت نور تحریک شده و تولید 
الکترون می کنند. یکی از این دو الیه از جنس کلروآلومینیوم فتالوسیانین بوده و به عنوان دهنده ی الکترون ارگانیک عمل کرده 
و دیگری، یک گیرنده ی الکترون از جنس کربن C60( 60( می باشــد. ضخامت کلروآلومینیوم فتالوسیانین  برابر با 15 و کربن 60 
برابر با 30 نانومتر می باشد. در دو سوی این الیه ها، الکترودها الیه نشانی می شوند. این الکترودها از جنس ITO/MoO3 می باشند. 
ضخامت این الکترودها نیز کمتر از 20 نانومتر است. از آن جا که الکترودها باید شفاف باشند )و نه از جنس فلز معمولی(، یک الیه 
در انتهای سلول می تواند اضافه شود تا طول موج های مشخصی از نور خورشید را بازتاب داده و دوباره به محیط سلول باز گرداند 
تا فرایند جذب و تبدیل مجددا تکرار گردد. مشــاهده می شود که طی این قابلیت منحصر به فرد، اکثر نور مرئی عبور کرده و در 

طول موج های کوتاه و بلند طیف نور خورشید جذب و تبدیل رخ می دهد.

شکل 7. تفاوت طیف جذب سلول خورشیدی شفاف و معمولی؛ خطوط خاکستری رنگ، طیف نور خورشیدی، 
خطوط سیاه طیف جذب سلول ها و ناحیه رنگی طول موج نور مرئی را نشان می دهد.
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 نانوسیال راهی مناسب برای انتقال حرارت و کاهش دما در سامانه های خورشیدی
نانوســیال ترکیبي از جامد- مایع است که در آن نانو ذرات فلزي یا غیر فلزي در سیال پایه معلق اند. ذرات نانومتری معلق نظیر 
سیلسیم اکساید، تیتانیم اکساید، اکســید مس، یا نانوذرات فلزی نیکل یا نانولوله های کربنی و گرافن باعث تغییر ویژگي هاي 

جابجایي و انتقال حرارت سیال مي شوند که قابلیت بسیاري براي افزایش انتقال حرارت از خود نشان مي دهند.
نانو ســیال ها اغلب در صنعت به دلیل داشتن ضریب انتقال حرارت باال در موتورها و یا مبدل های گرمایی برای افزایش راندمان 
و نیز صرفه اقتصادی مورد اســتفاده قرار می گیرند. اخیرا برخی از موسسات و شرکت های تحقیقاتی نانو سیال ها را در گرم کن ها 
و یا باتری های خورشــیدی نیز مورد اســتفاده قرار می دهند. از آنجایی که تابش نور در طول موج های بلند بر سطح سلول های 
خورشــیدی سبب گرم شدن آن شده و این افزایش دما موجب کاهش راندمان می شود، لذا خنک کاری سلول های خورشیدی از 
اهمیت خاصی برخودار می  شود. در حال حاضر با عبور جریانی از هوا این خنک کاری انجام می شود که در کاهش دما اثر چندانی 
ندارد. استفاده از نانوسیال سبب می شــود تا حرارت بیشتری از سلول  خورشیدی به بیرون منتقل گردد و راندمان و طول عمر 
سلول های خورشیدی افزایش یابد. از طرفی از این حرارت نیز می توان برای پیش گرمایش مخازن آب و گرم کردن فضای داخلی 

ساختمان استفاده کرد. 
عالوه براین نانوسیال در سامانه های حرارتی خورشیدی نیز کاربرد دارد. این سیستم های حرارتی خورشیدی نظیر کلکتورهای 
تخت و سهموی خورشیدی، آب گرمکن خورشیدی و یا آب شیرین کن ها با جذب انرژی حرارتی خورشیدی کار می کنند و از طریق 

ســیال دیگری، حرارت جذب شــده را به مبدل های حرارتی 
منتقل می کنند. این حــرارت می تواند صرف گرمایش مخازن 
آب یا منازل شود. در این راســتا نانوسیال در انتقال حرارت 
ســامانه ها به مبدل حرارتی، بهتر و  بیشتر از سیال های عادی 
عمل می کند. با استفاده از نانوسیال می توان ابعاد سامانه های 
حرارتی خورشیدی را کوچکتر و کارآمدتر کرد و بدین ترتیب 
هزینه های اولیه ساخت و نگهداری این سامانه ها را کاهش داد.

 کاربرد فتوکاتالیست های مبتنی بر فناوری نانو در سلول های خورشیدی
نانوفوتوکاتالیست ها دریچه ای جدید برای بهبود بازده

فوتوکاتالیست ها معموالً اکســیدهای جامد نیمه رسانایی هستند که با جذب فوتون ها یک جفت الکترون-حفره در آن ها ایجاد 
می شود. این الکترون-حفره می توانند با مولکول های موجود در ســطح ذرات واکنش دهند. از فوتوکاتالیست ها در سلول های 
خورشــیدی، تصفیه آب، تصفیه آالینده های هوا، شیشه های خودتمیزشــونده، تجزیه مولکول های آلی و... استفاده می شود. 
ظرفیت جذب باالی فوتوکاتالیست ها و عملکرد آن ها در معرض نور مرئی و فرابنفش دامنه کاربرد آنها را وسیع تر نموده است. در 
این خصوص انواع نانو فوتوکاتالیست ها مانند دی اکسید تیتانیوم، اکسید روی، سولفید کادمیوم و... مورد استفاده قرار گرفته اند. 
عمده ترین مشکل فوتوکاتالیســت ها جذب طول موج های کوتاه طیف نور خورشید است. بر همین اساس کارایی و بازدهی آنها 
کاهش می یابد و به دنبال آن هزینه  های اقتصادی نیز افزایش خواهد داشت. برای رفع مشکل و جذب طول موج های بلندتر )در 
محدوده طول موج نورهای مرئی( توسط فوتوکاتالیست ها، از ترکیب آن با یکدیگر و یا استفاده از دو نوع کاتالیست همزمان بهره 
می جویند. به عنوان مثال افزودن نانوذرات نقره به اکسید تیتانیم عملکرد فوتوکاتالیست اکسید تیتانیم در جذب طول موج های 
400 تــا 450 نانومتر که در محدوده قابل رویت قرار دارد، را افزایش چشــمگیری می دهد. با توجه به اینکه فوتوکاتالیســت ها 
طیف های نوری مختلفی را جذب می کنند، استفاده از آن ها در ســلول های خورشیدی موجب جذب باالتر نور در داخل سلول 
و در نتیجه افزایش بازده سلول خورشیدی می شود. همچنین اکثر نانوفوتوکاتالیست ها دارای خاصیت خود تمیز شوندگی و ضد 
بخار و ضد گرد و غبار هســتند، پس استفاده از آن ها در بیرون و بدنه ی ســلول های خورشیدی سبب ایجاد محیطی عاری از 
آلودگی های محیطی  و موانع ورود نور به داخل ســلول شــده و موجب افزایش جذب نور خورشید و بازده سلول می شود. یکی 
دیگر از کاربردهای نانوفوتوکاتالیست ها در سلول های خورشیدی عالوه بر افزایش محدوده جذب و هدایت آن به سمت نور مرئی، 
بهبود و تسریع در انتقال الکترون به سمت الکترودها و در نتیجه کاهش مقاومت درون سلول ها می باشد. در این صورت بازترکیب 

الکترون ها با حفره ها کاهش یافته و جریان الکتریکی تولید شده افزایش پیدا می کند و بازده تبدیل انرژی بهبود می یابد.

شکل 8. طرح واره نانوسیال، نانوذرات در محیط سیال پایه
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شکل 9. نحوه عملکرد  یک نانوذره فوتوکاتالیست در فرآیند خودتمیزکنندگی

 نانوپوشش های خود تمیزشونده و ضدانعکاس دهنده، محافظت و افزایش بازده
یکی از عوامل کاهش دهنده بازده ســلول های خورشــیدی عوامل محیطی 
نظیر انعکاس نور از سطح سلول-خورشیدی، هوای ابری و موانع ایجاد شده 
عبور نور مانند الیه های رسوبی برسطح سلول های خورشیدی است. پیشرفت 
فناوری و ساخت الیه های نانومتری که دارای خواص جالب خودتمیز شوندگی 
و ضد انعکاس هســتند، تولید توان خورشیدی را در حل این مسئله افزایش 
می دهد. نانوپوشش های متشکل از نانوذرات اکسید تیتانیم که با جذب طول 
موج فرابنفش نور خورشید قادر است آلودگی های آلی نظیر هیدروکربن ها را 
از بین ببرد، قادر است با از بین بردن آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی، 
سطح ســلول های خورشیدی را تمیز نگه داشته و مانع کدر شدن آنها گردد. 
بدین ترتیب نور خورشــید با شدت بیشتری به سطح سلول  رسیده و فرایند 
تولید الکترون و حفره با بازدهی بیشتر ادامه پیدا کند. عالوه براین با استفاده 

از فناوری نانو می توان خواص آب دوســتی و آب گریزی سطح شیشه را تغییر داد به گونه ای که آب تمایل به خیس نمودن سطح 
نداشته باشد تا اثرات رسوبی امالح موجود درآب برسطح  شیشه باقی بماند.

از آنجایی که میزان تولید الکترون- حفره در سلول های نیمه هادی با شدت نورخورشیدی متناسب است، لذا حذف بخش انعکاس 
یافته نور خورشید توسط شیشه محافظ سطح سلو ل های خورشیدی و انتقال آن به سطح نیمه هادی یکی از راهکارهای افزایش 
توان می باشد. در این راستا نانوپوشش های ضد انعکاس متشکل از نانوساختارها نظیر نانوکرات از جنس پلی دیمیتیل سیلوکسان 
)PDMS( یا الیه های نانومتخلخل ســیلیکا با نانوذرات تیتانیم اکسید مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این که بسیاری از 
این نانوپوشش ها هنوز در مرحله تولید آزمایشگاهی است، اما افزایش بازدهی سلول های خورشیدی جذابیت الزم را برای تجاری 

شدن آنها ایجاد خواهد کرد.

 کاربرد فناوری نانو در سیستم های ذخیره کننده توان
یکی از مشکالت موجود در سیستم های تولید توان خورشیدی ناپایداری و تولید نامنظم است. تولید توان در این سیستم ها تابع 
شرایط محیطی نظیر شــرایط آب و هوایی، دما، ساعات تابش نور خورشید و... می باشد. به همین دلیل در این سیستم ها تولید 
ثابت و یکنواخت امکان پذیر نمی باشد. لذا وجود یک ذخیره کننده مانند باتری ضروری است تا تغییرات تولید توان را در لحظه 
مصرف از بین ببرد. باتری های معمولی دارای  وزن و حجم زیاد و کارایی پایین هستند و تعمیر و تعویض آنها هزینه زیادی را برای 
مصرف کننده به وجود می آورد. در میان باتری های نسل جدید، باتری های لیتیمی مورد توجه می باشد.  فناوری نانو در این حوزه 

نیز کاربرد فراوانی دارد. 
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شکل 10. طرح واره مکانیزم عملکرد باتری لیتیمی در حالت شارژ و دشارژ

مهم ترین تفاوت بین پیل های معمولی و باتری های لیتیمی استفاده از حالل های آلی به جای آب به عنوان حالل الکترولیت است. 
در باتری های لیتیمی یون لیتیم ارتباط الکتریکی بین دو الکترود را برقرار می نماید و در دو الکترود در حالت شــارژ و دشــارژ 
تبادل الکترون انجام می دهد. الکترولیت های مورد استفاده در باتری لیتیمی با پایه LiPF6، عمدتا از لیتیم آلکیل کربنات، لیتیم 
آلکوکســید، بخش های نمکی دیگر مثل فلورید لیتیم تشکیل شده اند. یکی از مشــکالت عمده الکترولیت های مایع مقاومت 
الکتریکی باال به دلیل اســتفاده از حالل های آلی اســت. در این زمینه به منظور بهبود عملکرد الکترولیت از نانومواد استفاده 
می شود. اضافه کردن پودرها به ویژه در شکل نانوذره، از ترکیباتی مانند اکسید آلومینیم، اکسید سیلیسیم و اکسید زیرکونیم 
به الکترولیت غیرآبی، می تواند هدایت را تا 6 برابر افزایش دهد. روند تحقیقات گســترده منجر به ساخت الکترولیت های جامد 
پلیمری به جای الکترولیت های مایع باتری های لیتیمی نسل اول شده است. کاهش احتمال تراوش الکترولیت به بیرون، افزایش 
مقاومــت در برابر آتش گیری و در نتیجه افزایش ایمنی از ویژگی های الکترولیت های پلیمری اســت. درمیان پلیمرهای هادی 
یون لیتیم، به پلیمر جامد با پایه پلی اتیلن اکســید توجه زیادی می شود. قیمت پایین، پایداری شیمیایی مناسب و ایمنی باال از 
مشخصه های بارز این پلیمر است اما هدایت این پلیمرها نسبت به لیتیم تنها در دماهای باالتر از 70 درجه رخ می دهد و سازوکار 
هدایت در این پلیمرها بیشــتر به دلیل حرکت آنیون ها است و تعداد لیتیم انتقال یافته توسط این پلیمرها پایین است که این 
امر موجب محدودیت در توان باتری های لیتیم یون می شــود. افزودن نانوذرات پرکننده سرامیکی نظیر اکسید تیتانیم، اکسید 

آلومینیم و اکسید سیلیســیم به درون ماتریس پلیمر پلی اتیلن اکسید تا حد قابل توجهی این مشکل را از 
بین می برد. عالوه براین، وجود نانوذرات مانع از بلوری شــدن زنجیره های پلیمری تحت 

بازپخت  در دمای 70 درجه می شــود که این عمل باعث پایداری فاز 
آمورف در دمای پایین تر شــده و هدایت یونی را افزایش می دهد. 
اخیرا تحقیقات زیادی روی پلیمرهای بلوری پلی اتیلن اکســید به 

همــراه SbLiX )که در آن )x=As, P صورت گرفته اســت که 
نشــان دهنده هدایت این پلیمرها به یون لیتیم می باشد. در 

این پلیمرها، زنجیره پلی اتیلن اکســید به شکل 
تونلی هدایت یون لیتیم را تسهیل می کند. 

در  نانومتری  کانال های  ایجاد   11 شــکل 
نشان می دهد که مسیر  را  پلیمر  ساختار 

انتقال یون لیتیم را تشکیل می دهد.
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شکل 11. طرح واره ای ازساختار بلوری پلیمر پلی اتیلن اکسید و نمک LiX و کانال های ایجاد شده. در این 
شکل یون های لیتیم با کره های کوچک آبی نمایش داده شده است.

بــا جمع بندی مطالب باال، می تــوان گفت که 
اگرچه اســتفاده از فناوری نانو در ســاخت و 
بهبود عملکرد سلول های خورشیدی، در حال 
حاضر در مرحله ی تحقیقاتی به سر می برد، اما 
می توان گفت کــه مرحله ی گذار برای ورود به 
نزدیک و  این حوزه بسیار  برای  عرصه تجاری 
قریب الوقوع خواهد بود. با توجه به پتانســیل 
بســیار باالیی که این حوزه در بهبود عملکرد 
ســلول های خورشــیدی از خود نشان داده 
است، می توان تجاری سازی این فناوری را یک 
نقطه عطف قابل توجه در صنعت ســلول های 

خورشیدی قلمداد نمود.

1. Florescent nano diamond

پی نوشت 
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فناوری نانو و
انرژی خورشیدی



درخت فناورى نانو
کاربردهاى فناورى نانـو

در حوزه انرژى هاى نو و تجدیدپذیر 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو

کاتد

کاتد

فوتو آند

فوتو آند

نانوذرات - 
نانوصفحات

نانوذرات-
نانوصفحات-

نقاط کوانتومى

نانوذرات- نانولوله ها-
نانوصفحات - نقاط کوانتومى

نانوذرات -  
نانوصفحات

الکترودها  

پلى کریستال

چند الیه اى
CIS-CIGS 

نانوذرات و 
نانوالیه ها

مونوکریستالالکترولیت مایعالکترولیت جامد

نانوپوشش 
خود تمیزشونده و 

ضد انعکاس

الیه هاى 
کادمیوم تلوراید

نانوالیه ها

مصرفذخیره سازى

باترى هاى 
لیتیمى

نانوذرات

ابرخازن ها 
و باترى هاى 

لیتیمى

نانوذرات-
نانوصفحات 

گرافنى

متصل به 
شبکه

مستقل از 
شبکه

سلول هاى فوتوولتاییک
نسل اول

سلول هاى خورشیدى  
الیه  نازك نسل دوم

سلول هاى خورشیدى 
رنگ دانه اى

تولید

انرژى حرارتى انرژى الکتریکى

انـرژى
خورشیدى

نانوذرات- 
نانوصفحات

باترى هاى لیتیمى- 
ابرخازن ها



درخت فناورى نانو
کاربردهاى فناورى نانـو

در حوزه انرژى هاى نو و تجدیدپذیر 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو

نانوپوشش

نانوپوشش

نانوپوشش 
کامپوزیتى آینه هاى 

مرکزى
فوتوولتاییک 
(PV/T) گرمایى

فوتوالکترولیز  
آب

سهموى الکترولیز 
آب

تخت

آینه هاى سهموى  
ناودانى

نانوسیال

فوتو آند
اجاق خورشیدىکوره خورشیدىخشک کن خورشیدى

نانوذرات نانوذرات نانوذرات

فیلتر آب منبع ذخیره آب گرم

نانوفیلترها

صفحه جاذب صفحه شیشه اىصفحه جاذب صفحه شیشه اى

نانومیله هانانوسیال

نانوذرات-
نانولوله ها

نانوسیال نانوذرات-
نانوپوشش ها

منبع سیال گرم PCM نانو

ذخیره سازى تولید

نانوذرات - 
نانولوله هاى کربنى

نانوپوشش هاى 
کامپوزیتى

نانوذرات - 
نانولوله هاى کربنى

نانوپوشش 
ضد انعکاس

نانوپوشش 
ضد انعکاس

نیروگاهى

آینه هاى سهموى  
بشقابى

غیر نیروگاهى

تولید 
هیدروژن

کلکتورهاى 
خورشیدى

آب شیرین کن خورشیدى آب گرمکن خورشیدى

انرژى الکتریکى انرژى حرارتى

انـرژى
خورشیدى



محصوالت فناوری نانو
در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر

 شیشه کنرتل کننده انرژی
 صفحات جاذب گرمایی

 منسوجات محافظ امواج
 آئــروژل

 رنگ عایق حرارتی نانو
 رنگ خود متیز شونده نانو

 نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریز

 نانوسیال خنک کننده و افزایش دهنده سطح 
رادیاتور ماشین

 نانوسیلیس کلوئیدی
 الکرتود نقطه جوش

 نانوفیلرت هوای خودرو
 نانوفیلرت نیروگاهی بهران

 نانو فيلرت هوای خودروهای سنگین



نام محصول:
شیشه کنترل کننده انرژی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

در شیشــه کنترل کنندة انرژی )Low-E( که دو نوع مختلف 
Single و Double می باشد، با ایجاد الیه های بسیار نازك فلزی و 
اکسید فلزی روی شیشه با استفاده از فناوری نانو تا حد زیادی 
کاستی های شیشه معمولی مخصوصا در رابطه با اتالف انرژی 
حرارتی رفع می گــردد. در عین حال تأمین نور مرئی را که از 
خواص اصلی شیشه می باشد، حفظ می نماید. عبور نور مرئی 
باال، عایق حرارتی مناسب در فصل گرم وسرد، انعکاس درصد 
زیادی از اشــعه مادون قرمز، حذف کل اشعه مادون قرمز بعد 
از طول موج 3000 آنگستروم و کاهش 50 درصدی عبور اشعه 
مضر ماوراء بنفش نســبت به شیشه ساده از ویژگی های این 

محصول به شمار می رود.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
CE0120-EN تأییدیه 

 گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی شیشه کاورهنام شرکت

کاوهنام برند

1363سال تأسیس

ساوه، شهرك صنعتی کاوه، خیابان دوازدهم، روبروی آتش نشانی، شرکت شیشه کاوه فلوتآدرس

www.kavehglass.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

شیشه کنترل کننده انرژینام محصول اصلی

400 نفرتعداد کارکنان

28000 مترمربع در روزظرفیت تولید

کاربرد در ساخت شیشه پنجره های ساختمانیمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 کاهش مصرف انرژی

 کاهش هزینه های مربوط به مصرف انرژی

استان مرکزی، ساوه
محل تولید
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محصوالت فناوری نانو
در حوزه انرژی های نـو

و تجدیدپذیر



نام محصول:
صفحات جاذب گرمایی

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت هماون انرژی اسپادانانام شرکت

هماوننام برند

1393سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانآدرس

www.hemavenenergy.comنشانی سایت اینترنتی

انرژی های تجدیدپذیرحوزه صنعتی تحت فعالیت

صفحات جاذب گرمایینام محصول اصلی

4 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

خانگی، کشاورزی، صنعتمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانو مقیاس

محل تولید

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان امید

اثـرات

-

نحوه عملکرد و ویژگی ها

صفحات جاذب خورشیدی با پوشش تک الیه حاوی نانو ذرات سیلیس گرمای حاصل از خورشید 
را دریافت و انرژی گرمایی مورد نیاز در آبگرمکن های خورشیدی و موارد مشابه را تأمین می کند. 
هرکلکتور خورشیدی 2×1 متر دمای 300 لیتر آب در روز را به  65 درجه سانتی گراد می رساند.

از ویژگی های این محصول، تک الیه بودن پوشش صفحه جاذب گرمایی، ارزان بودن الیه  افشانی 
و تناسب آن با آب و هوای ایران است.
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

نانونساجی مادنام شرکت

-نام برند

1385سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان زنجان شمالی، بلوار سیادت، پالك 34آدرس

-نشانی سایت اینترنتی
صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

منسوج محافظ امواجنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

سفارش محورظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
منسوجات جاذب و محافظ  امواج برای صنایع نظامی و پزشکی، منسوجات، مدارهای الکترونیکی چاپی، تهیه پارچه های 
با قابلیت رسانایی موضعی )طرح دار(، مدارهای الکترونیکی بافته شده، لباس های هوشمند جهت اندازه گیری ضربان قلب 

و...، سلول های خورشیدی منعطف، آنتن های منعطف، باتری های منعطف پارچه ای

امروزه و در عصر پیشرفت فناوری، استفاده از طیف هاي فرکانسي و  
امواج رادیویي در حال گسترش روزافزون است. با توجه به مضرات 
و تاثیر ســوء این امواج بر انســان و همچنین با توجه به مصارف 
مختلفی که می تواند پارچه های با قابلیت جذب و محافظت از امواج 
در صنایع مختلف داشته باشد با بکارگیری فناوری نانو منسوجات 
محافظ امواج تولید شده است. این منسوجات عالوه بر حفاظت و 

جذب امواج برای تولید منسوجات الکترونیک نیز کاربرد دارد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تاییدیه نانومقیاس

 تاییدیه خواص محافظت در برابر امواج از آزمایشگاه های نظامی
 گواهی بررسی خاصیت ضد میکروب از آزمایشگاه میکرو بیولوژی دانشگاه تربیت مدرس

 آزمون های استاندارد IEEE STD 299 برای خواص منسوج

محل تولید

تهران

اثـرات
 محافظت در برابر مایکروویو

 خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ 
 ثبات های شستشویی و نوری مطلوب

 انعطاف پذیری و وزن کم
 تنفس پذیری  

نام محصول:
منسوجات محافظ امواج
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محصوالت فناوری نانو
در حوزه انرژی های نـو

و تجدیدپذیر



اطالعات شرکت تولید کننده

واکنش صنعت پارتنام شرکت

آئرولیتنام برند

1391سال تأسیس

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی - شهرك علمی و تحقیقاتی - ساختمان شیخ بهایی - 268آدرس

www.vaspart.comنشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

ایروژل سیلیسنام محصول اصلی

18  نفرتعداد کارکنان

2 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در انواع عایق های حرارتی و صوتی در صنعت ساخت و ساز، نفت و انرژی و...محل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی ارزی 

استان اصفهان، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

)یا آمورف(  آئروژل )هواژل( یک نوع سیلیکاژل بی شکل 
سنتزی است )کاماًل متفاوت با سیلیکای بلوری است( که 
کمترین چگالی را در میان مــواد جامد دارد و چگالی  آن 
تنها سه برابر هواست. این ماده بر روی یک الیه  با ساختار 
قابل انعطاف پخش می شــود و دارای مقاومت گرمایی باال، 
انعطاف پذیری خوب و چگالی بسیار کم می باشد. این ماده 
همچنین در خازن ها اســتفاده می شــود که حجم خازن 
ساخته شده توسط این ماده 2000 تا 5000 بار کوچک تر از 

مشابه آن با مواد دیگر است.

نام محصول:
آئــروژل

19



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پوشش صنعت نانو فن تهراننام شرکت

رنگ عایق حرارتی نانونام برند

1385سال تأسیس

تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان سجده ای جنوبی، کوچه طاهریان )170/1(، پالك26، طبقه همکف.آدرس

www.nanoisola.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ عایق حرارتی نانونام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

30 تن در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
قابلیت اســتفاده در منازل مسکونی، ادارات، سازمان ها و مدارس در نقاط گرمسیر یا سردسیر؛ قابل استفاده در مخازن 
و تانک های حمل مواد ســوختی به منظور کاهش تبخیر مواد فرار نفتی مانند بنزین؛ قابل استفاده در سقف اتوبوس ها، 

کانتینرها و... به منظور کاهش مصرف سوخت

رنگ عایق حرارتی مبتنی بر فنــاوری نانو محصولی بر پایه 
رزین های پایه آب و حالل است که حاوی پیگمنت های خنثی 
و نانوافزودنی می باشد که مصارف صنعتی و ساختمانی دارد. 
این رنگ پوسته پوسته نمی شود، ترك نمی خورد و چسبندگی 
بسیار عالی و مقاومت بسیار مناســب در برابر تست سالت 
اسپری و آلودگی هوا، قارچ ها و میکروب ها از خود نشان داده 
است. تاثیر اســتفاده از این پوشش در روزهای خیلی گرم یا 
خیلی سرد بسیار بیشتر بوده و می تواند اختالف دمایی تا 20 
درجه سانتی گراد بین دمای محیط خارج و داخل ایجاد کند تا 
به خوبی از انتقال حرارت ناشی از گرادیان دمایی در دو سمتی 

که محیط بسته است، جلوگیری نماید.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، تهران

اثـرات
 صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایش و گرمایش

 دوست دار محیط زیست به علت عدم نیاز به حالل
 روش اجرا بسیار ساده با قیمت مناسب و قابل رقابت با رنگ آمیزی معمولی

نام محصول:
رنگ عایق حرارتی نانو
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محصوالت فناوری نانو
در حوزه انرژی های نـو

و تجدیدپذیر



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

نیلی فامنام شرکت

نانوفام SCنام برند

1381سال تأسیس

تهران، بلوار مرزداران، بلوار آریا فر، نبش گلدیس 5، پالك 17، واحد 1آدرس

www.nilifam.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ خودتمیزشونده نانونام محصول اصلی

9 نفرتعداد کارکنان

20 تن در سالظرفیت تولید

قابلیت اســتفاده در سطوح بیرونی و نماهای ساختمان ها، قابلیت استفاده در سطوح داخلی مانند تونل ها و... در حضور محل های کاربرد محصول
.UV اشعه نور

خودتمیزشونده ی  پوشش  یک  نانو  خود تمیز شونده  رنگ 
شفاف اســت که با بهره گیری از خاصیت فوتوکاتالیستی 
نانوذرات در حضور اشــعه ماوراء بنفش ســاخته شده 
است. هنگام تابش نور خورشــید، اشعه UV به نانوذرات 
موجود در سطح پوشــش برخورد کرده که باعث ایجاد 
خاصیت فوتوکاتالیستی شــده و درنتیجه قادر به تجزیه 
آالینده های محیطــی می گردد. عالوه بر آن، به دلیل عدم 
چسبندگی مواد آالینده بر روی سطح، باقیمانده آالینده ها 
نیز به راحتی و به وسیله بارش باران از روی سطح زدوده 
به مقاومت  این محصول می توان  از ویژگی های  می شوند. 
در برابر نور خورشــید، آب بندی ســطوح، ضد کپک و 
ضدباکتری، عدم جذب آلودگی ها، جلوگیری از ایجاد قارچ 

و جلبک اشاره کرد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، تهران

اثـرات

 عدم چسبندگی مواد آالینده روی سطوح به دلیل خاصیت فتوکاتالیستی
 کاهش آلودگی های زیست محیطی با استفاه از تجزیه و تصفیه آالینده ها

 بهبود سالمت افراد جامعه همراه با افزایش بهداشت محیط

نام محصول:
رنگ خود تمیز شونده نانو
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نام محصول:
نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریز

نحوه عملکرد و ویژگی ها

تمام مصالح ساختماني در معرض تخریب هــای محیطي شامل 
آب، بـاد و حمله های میکروارگانیسـمي قـرار دارنـد. آبگریز 
نمودن ســطوح موجب حفاظت مصالح ســاختمانی مخصوصا 
نمای ساختمان از رطوبت وتخریب های وارده بعدی می شود. با 
اعمال این پوشش روی سطح، الیه ای نفوذی بی رنگ روی سطح 
تشکیل شده که برپایه مواد نانومتری سیالن/سیلوکسان بوده 
و از نفــوذ مویینه آب و مواد مخــرب محلول در آن جلوگیری 
می نماید. از آنجا که این عوامل از بســته شدن حفرات مویینه 
جلوگیری می نمایند، سطح مذکور با این قابلیت تنفس خود را 
حفظ نموده و همچنین از سطح در برابر ایجاد قارچ، کپک، شوره 

و... محافظت می نماید.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تاییدیه نانومقیاس تهران، جاده مخصوص کرج
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

تعاونی تولیدی رنگ و رزین الواننام شرکت

نانوسیلنام برند

1360سال تأسیس

تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، شماره 22آدرس

www.alvanpaint.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریزنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کاربرد در آبگریز نمودن کلیه مصالح ساختمانی اعم از نماهای آجری، بتونی و... به منظور حفظ زیبایی و دوام بنای ساختمانی محل های کاربرد محصول
و نیز افزایش دوام ریل بندها

اثـرات
 ایجاد خاصیت آبگریزی روی سطح با زاویه تماس بیش از 150 درجه

 بهبود کیفیت ظاهری همراه با عدم تغییر رنگ روی سطح
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اطالعات شرکت تولید کننده

نانوپوشش فلزنام شرکت

-نام برند

1385سال تأسیس

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم )شانزدهم(، پارك علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان آدرس
شماره 2 ، طبقه 2، واحد 323

http://www.nanochem.irنشانی سایت اینترنتی

صنعت خودروحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو کوالنت DZنام محصول اصلی

6 نفرتعداد کارکنان

100 لیتر در روزظرفیت تولید

اتومبیل های بنزینی، ماشین آالت راه سازی، ماشین آالت کشاورزی، دیزل ژنراتور، سایر ماشین آالت صنعتی، سیستم های محل های کاربرد محصول
کولینگ نیروگاهی

نام محصول: نانوسیال خنک کننده
و افزایش دهنده سطح رادیاتور ماشین

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س

محل تولید

استان البرز، شهرستان کرج

اثـرات

 افزایش دهنده انتقال حرارت در رادیاتور ماشین
 جلوگیری از جوش آوردن موتور 

 کاهش دهنده مصرف سوخت 

 کاهش دهنده خوردگی
 کاهش دهنده استهالك موتور

کاهش آالینده های زیست محیطی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

مکانیزم خنک کنندگی نانو کوالنت DZ بطور کامل با ضد جوش ها 
و کوالنت های موجود در بازار های داخلی وخارجی متفاوت است.
در حقیقت ضد جوش ها یا کوالنت های شــناخته شــده در بازار، 
پایه الکلی بوده و نقطه جوش ســیال عامل را افزایش می دهد، 
در صورتیکه نانو کوالنت DZ پایه آبی بوده و ازطریق چســبیدن 
نانوذرات به دیواره داخلی مبدل ، سطح تبادل حرارتی را افزایش 
می دهد که این افزایش ســطح باعث افزایــش انتقال حرارت از 
مبدل های حرارتی یا رادیاتور ماشــین خواهد شد و به خنک تر 

شدن موتور کمک می کند.
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی پدیده شمس ایرانیاننام شرکت

نانوسیلیس کلوئیدینام برند

1392سال تأسیس

بزرگراه آزادگان مســیر شمال به جنوب - احمدآباد مســتوفي - بعد از میدان پارسا - انتهاي خیابان انقالب - مجتمع آدرس
تحقیقاتی عصر انقالب

-نشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوسیلیس کلوئیدینام محصول اصلی

6 نفرتعداد کارکنان

300 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در صنایع مختلف مانند کاشی، سرامیک، ریخته گری، غذایی و...محل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش هزینه ها و صرفه جویی ارزی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوســیلیس کلوئیدي ذرات بســیار ریز بین 1 تا 100 نانومتر 
سیلیس بي شــکل با خلوص بیش از 99 درصد به صورت یک 

محلول کلوئیدي در آب مي باشد.
استفاده از نانوسیلیس کلوئیدی در بتن، خصوصیات مکانیکي 
و دوام بتن را بهبود بخشــیده و با افزایش عمر مفید ســازه، 
آلودگي هاي زیســت محیطي همچون تولیــد گاز گل خانه اي 

دي اکسید کربن را کاهش می دهد.
کاربردهای نانوسیلیس کلوئیدی عبارتند از:

 خاصیت ضدسایش؛
 ضدلغزش؛ 
 ضدحریق؛

 ضد انعکاس سطوح.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س استان تهران،حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

نام محصول:
نانوسیلیس کلوئیدی
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نام محصول:
الکترود نقطه جوش 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوکامپوزیتی  آرتــرود  جــوش  الکترود 
متشکل از آلیاژ مس و نانوذرات اکسید فلزی 
است که به طور یکنواخت در ماتریس مس 
پراکنده شده اســت. اکسیژن طی فرآیند 
اکسیداسیون داخلی با آلومینیوم در داخل 
شــبکه مس در حالت جامد واکنش داده و 
باعث افزایش اســتحکام و سختی الکترود 
می شود به طوریکه در کاهش هدایت حرارتی 
و الکتریکی مــس، کمترین تاثیر را دارد. از 
ویژگی های بارز این نانوکامپوزیت ها برخالف 
دیگر آلیاژهای مس،حفظ سختی پس از قرار 

گرفتن در معرض دمای باال می باشد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تأییدیه نانومقیا س
ISO/TS 27687 استاندارد 

 ISIRI 12098 استاندارد 

استان البرز، کرج
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

آرتاش کامپوزیتنام شرکت

آرترودنام برند

1387سال تأسیس

تهران، خیابان امیرآباد شمالی، نبش کوچه صادقی، ساختمان امیر، طبقه 9، شماره 902آدرس

www.artashcomposite.comنشانی سایت اینترنتی

خودروحوزه صنعتی تحت فعالیت

الکترود نقطه جوشنام محصول اصلی

25 نفرتعداد کارکنان

20 تن در سال )یک میلیون عدد در سال(ظرفیت تولید

کاربرد در جوشکاری نقطه ای و جوشکاری زیر پودری قطعات مربوط به خودرومحل های کاربرد محصول

اثـرات
 بهبود کیفیت محصول همراه با افزایش طول عمر

 کاهش هزینه تولید
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نام محصول:
نانوفیلتر هوای خودرو

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو ساختار مهر آسانام شرکت

پردونام برند

1392سال تأسیس

اصفهان، کیلومتر 39 بزرگراه اصفهان-تهران، شهرك صنعتی فناوری اصفهان، فرعی 8آدرس

www.nanofilter.irنشانی سایت اینترنتی

خودروحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوفیلتر هوای خودرونام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کاربرد در موتور خودرو به منظور تصفیه هوای ورودیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش عمر مفید فیلتر
 افزایش راندمان و شتاب خودرو همراه با کاهش مصرف سوخت

 کاهش آلودگی هوا و کمک به بهبود سالمت جامعه    

استان اصفهان، شهرك صنعتی فناوری اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیا س
 پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوفیلتر هوای خودرو دارای یک الیه نانوالیاف روی ســطح 
کاغذ فیلتر اســت که باعث افزایش نسبت سطح به حجم 
شده اســت. افزایش این نســبت باعث تاثیرگذاری بیشتر 
روی فرآیند تصفیه هوای ورودی به موتور خودرو می گردد. 
کوچک ترین جزء ورودی به داخل محفظه احتراق موتور دوده 
می باشد که مضر بوده و توســط فرآیند فیلتراسیون جذب 
می گردد. این محصول با جــذب و به دام انداختن ذرات در 
مقیاس نانومتری اجازه عبور جریان هوای بهتر را نسبت به 
فیلترهای معمولی داده که موجب بهبود عملکرد و افزایش 
قدرت موتور می گردد. مکانیسم به دام افتادن ذرات مضر در 
فیلترهای نانو سطحی و در فیلترهای معمولی عمقی می باشد 
که  این امر موجب افزایش طول عمر فیلترهای نانویی نسبت 

به غیرنانویی شده است.
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

در این محصول الیه ای متشکل از نانوالیاف وجود دارد که در مقایسه با کاغذ 
فیلتر از ســوراخ های کوچک تری برخوردار است، تا به این وسیله راندمان 
جداسازی ذرات در فیلتر باالتر رفته، سرعت افزایش افت فشار فیلتر کاهش 

یافته و عمر فیلتر افزایش یابد.

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت

بهران فیلترنام برند

1372سال تأسیس

مشهد - خیابان احمد آباد - مقابل سی متری دوم - ساختمان میر - طبقه 3آدرس

http://www.behranfilter.comنشانی سایت اینترنتی

تولید انواع فیلترهای خودرویی و صنعتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو فیلتر هوای نیروگاهینام محصول اصلی

50 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

نیروگاه های تولید برق محل های کاربرد محصول

اثـرات

1. حفاظت بهتر از قطعات توربین های نیروگاهی
2. کاهش هزینه های توقفات و افزایش ضریب آمادگی

3. بیش از 1% افزایش توان تولید برق
4. افزایش عمر فیلترها حداقل به 1/5 برابر عمر فعلی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 VTT گواهی نانو نمــاد، تأییدیه راندمان از 

فنالند
 تأییدیه کارآیی محصوالت از مشتریان

استان خراسان رضوی، مشهد، شهرك صنعتی مشهد
محل تولید

نام محصول:
نانوفیلتر نیروگاهی بهران
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نام محصول:
نانو فیلتر هواي خودروهای سنگین

اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت

بهران فیلترنام برند

1371سال تأسیس

تهران، خیابان فاطمی، نبش کوچه ششم، ساختمان تهران 64، پالك156آدرس

http://www.behranfilter.comنشانی سایت اینترنتی

تولید انواع فیلترهای خودرویی و صنعتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

فیلتر هوای نانویینام محصول اصلی

50تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

انواع خودرو هاي سواري و تجاري )اتوبوس هاي درون شهري و برون شهري، کامیون ها و کامیونت ها، کشنده ها، ماشین هاي محل های کاربرد محصول
راه سازي و معدني، انواع شناورهاي کوچک و متوسط و غیره(

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه  نانومقیاس

محل تولید

استان خراسان رضوی، مشهد، شهرك صنعتی مشهد

اثـرات

 راندمان فیلتراسیون باالتر
 کاهش مصرف سوخت

 افزایش توان و کشش موتور
 افزایش عمر محصول در مقایسه با فیلترهای معمولی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایــن محصول با بکار گیــري فناوري 
نانوالیاف در فیلتر هواي خودرو، امکان 
دستیابي به سطوح بسیار باالي راندمان 
فیلتراسیون را فراهم می نماید. فناوري 
بکار رفته در این محصول سطح حفاظت 
از موتور خودرو را تا باالترین سطوحي 
که در فیلتراســیون هواي ورودي به 
توربین هاي نیروگاهي کاربرد دارند، باال 
مي برد و باعث مي شود که حتي ذرات 
ریز گرد معلق در هوا نیز نتوانند از این 

فیلترها عبور کنند.
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حوزه نانوپوشش

 معرفی مرکز نانوپوشش
 پوشش دهی ابزارهای برشی و ابزارهای شکل دهی فلزات

 پوشش دهی انواع قالب ها
 دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی

)Arc-PVD- Sputtering PVD(

محصـوالت



نحوه عملکرد و ویژگی ها

مرکز توسعه نانوپوشــش یکی از زیرمجموعه های کارگروه 
صنعت و بازار ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1392 
با هدف رسوخ فناوری نانوپوشش  ها در صنایع و شرکت های 
متقاضی و همچنین هدایت و حمایت شــرکت  های سازنده 
تجهیزات تشــکیل شــد. این مرکز با گردآوری اســاتید، 
متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در حیطه نانوپوشش ها 

در جهت توانمند نمودن کشور در عرصه این فناوری و کاستن از میزان وابستگی از این طریق تالش می کند. در حال حاضر این 
مرکز در گام اول با ارائه خدمات همچون مشــاوره و عارضه یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، و آموزش تخصصی و حمایت  های 
مالی ویژه در صدد بهره  مندی صنایع و شــرکت های متقاضی در حیطه این فناوری می باشد. مرکز توسعه نانوپوشش تصمیم دارد 
در آینده ی نه چندان دور به عنوان یکی از برترین مراکز معرفی شــود تا از این  رو به صادرات این فناوری دست یابد. بخشی از 

اهداف این مرکز عبارتند از:

 آشنایی شرکت ها و صنایع با پتانسیل  های بالقوه و بالفعل این فناوری ها
 ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شرکت ها و صنایع

 حل مشکالت صنعتی موجود صنعت با تکیه بر توانمندی این فناوری ها
 رسوخ و بکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع و شرکت ها

 کمک به توسعه فناوری در شرکت  ها و صنایع داخلی
 کمک به فناوران و شرکت  ها جهت عرضه این فناوری ها

 بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری نانوپوشش ها
 افزایش بهره  وری شرکت از طریق بکارگیری این فناوری ها

 روزآمد نمودن شرکت ها و صنایع از آخرین تحوالت در این حوزه از فناوری

معرفی مرکز نانوپوشش

اطالعات شرکت تولید کننده

مرکز توسعه نانوپوششنام شرکت

-نام برند

-سال تأسیس

 تهران - خیابان ستارخان - خیابان شهید حبیب اهلل - بلوار شهید متولیان )گلها( - پالك 9آدرس

www.nanocoating.irنشانی سایت اینترنتی

صنایعی که قطعات آنها دچار سایش و یا فرسایش می شودحوزه صنعتی تحت فعالیت

پوشش های سخت و مقاومنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

صنایع خودروسازی، قطعه سازی، حمل و نقل ریلی، نساجی، صنایع فلزی، ماشین آالت کشاورزیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش عمر قطعات
 عدم نیاز به تعمیرات متوالی

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی به خارج از کشور 
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معرفی انواع نانوپوشش ها و کاربرد آن ها در صنایع مختلف

کاربردهاجنس پوششنوع پوششنسل پوشش

TiN ،TiC ،CrN و ZrNپوشش های دوجزیینسل اول
نانوپوشش ها با توجه به ویژگی هایشان برای استفاده در یک 
کاربرد خاص مناسب تر می باشند. از این رو نانوپوشش های 

ذکر شده در صنایع زیر مورد استفاده می باشند:   
 صنعت خودرو

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 صنایع برق و نیروگاهی
 صنایع نظامی و دفاعی

 صنایع هوایی
 صنایع حمل و نقل ریلی و دریایی

 صنایع ساختمان و تزئینی
 صنعت نساجی

 صنایع پزشکی و دارویی
 صنایع کشاورزی و مواد غذایی

 صنایع مادر: مانند ابزارســازی، قالب سازی، ریخته گری، 
آهنگری و غیره

TiCN ،TiAlN ،TiSiN و پوشش های سه جزیینسل دوم
AlCrN

TiN/VN و TiN/TiAlNپوشش های چندالیه و ابرشبکه اینسل سوم

TiAlSiNپوشش های نانوکامپوزیتینسل چهارم

DLCپوشش های خودروانکار جامدنسل پنجم

پوشش های هیبریدی، ترکیبی از نسل ششم
دو نسل مختلف

ترکیب پوشش های نسل های 
مختلف با الیه های نانومتری 

پوشش 
 پوشش تک الیه پوشش چندجزئی پوشش گرادیانی پوشش چندالیه  پوشش نانوالیهنانوکامپوزیتی
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

سوین پالسمانام برند

1387سال تأسیس

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- شماره 157آدرس

www.sevinplasma.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفرتعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی1000 مته سایز 8 در روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز ابزار محل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان اصفهان، اصفهان

اثـرات

 افزایش سرعت براده برداری ابزارها
 کاهش هزینه تولید

 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایجاد انواع نانوپوشش ها بر روی ابزارهای برشی و ابزارهای شکل دهی 
فلزات مانند هاب ها، شیپرها، تیغچه ها و غیره  با استفاده از روش های 
الیه نشــانی همچون PVD و PACVD خواص ویژه ای از جمله افزایش 
سختی، افزایش مقاومت به سایش ابزار و در نتیجه افزایش عمرکاری 

ابزارها را در بر خواهد داشت.

نام محصول:
پوشش دهی ابزارهای برشی و ابزارهای 

شکل دهی فلزات
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اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران سخت آرانام شرکت

سخت آرانام برند

1393سال تأسیس

تهران- بزرگراه جالل آل احمد- جنب دانشکده اقتصاد- پالك 3آدرس

www.aracoat.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفرتعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی150 مته سایز 8 در روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز ابزار محل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، شهر تهران

اثـرات

 افزایش سرعت براده برداری ابزارها
 کاهش هزینه تولید

 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایجاد انواع نانوپوشش ها بر روی ابزارهای برشی و ابزارهای شکل دهی 
فلزات مانند هاب ها، شیپرها، تیغچه ها و غیره  با استفاده از روش های 
الیه نشانی همچون PVD و PACVD خواص ویژه ای از جمله افزایش 
سختی، افزایش مقاومت به سایش ابزار و در نتیجه افزایش عمرکاری 

ابزارها را در بر خواهد داشت.

نام محصول:
پوشش دهی ابزارهای برشی و 

ابزارهای شکل دهی فلزات
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اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران سخت آرانام شرکت

سخت آرانام برند

1393سال تأسیس

تهران- بزرگراه جالل آل احمد- جنب دانشکده اقتصاد- پالك 3آدرس

www.aracoat.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفرتعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی یک مجموعه کامل قالب های خودرو تندر 90، در 8 روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز به قالبمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، شهر تهران

اثـرات

 افزایش عمرکاری قالب ها
 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 کاهش هزینه تولید
 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول:
پوشش دهی انواع قالب ها

الیه نشــانی انــواع قالب ها همچــون قالب های 
اکســتروژن، تزریق پالســتیک و فورج بسته به 
کاربرد آن ها با استفاده از انواع پوشش های سخت 
افزایش  بهبود خواصــی همچون  موجب  مقاوم  و 
سختی، مقاومت به ســایش، افزایش کنترل دقت 
ابعادی و کاهش چسبندگی ذرات به سطوح قالب ها  
با اســتفاده از  انواع روش هــای PACVD ،PVD و 

نانوآبکاری می شود.
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

سوین پالسمانام برند

1387سال تأسیس

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- شماره 157آدرس

www.sevinplasma.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفر تعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی یک مجموعه کامل قالب های خودرو تندر 90، در مدت 4 روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز به قالبمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان اصفهان، اصفهان

اثـرات

 افزایش عمرکاری قالب ها
 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 کاهش هزینه تولید
 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

الیه نشــانی انواع قالب ها همچــون قالب های 
اکســتروژن، تزریق پالستیک و فورج بسته به 
پوشش های  انواع  از  اســتفاده  با  آن ها  کاربرد 
ســخت و مقاوم موجب بهبود خواصی همچون 
افزایش  سایش،  به  مقاومت  افزایش ســختی، 
و کاهش چسبندگی ذرات  ابعادی  کنترل دقت 
به سطوح قالب ها  با استفاده از  انواع روش های 

PACVD ،PVD و نانوآبکاری می شود.

نام محصول:
پوشش دهی انواع قالب ها
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اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

تهران - بزرگراه شهید ستاری - خیابان شهید مخبری - نرسیده به شاهین - پالك226 - طبقه 2آدرس

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات عملیات مهندسی سطح پالسماییحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیستم صنعتی الیه شانی به روش روش ARC و Sputteringنام محصول اصلی

30 نفر مستقیمتعداد کارکنان

ساالنه 20 دستگاه صنعتیظرفیت تولید

صنایع ابزار آالت و قالب ها - صنایع شیشه و آینه سازی - صنایع اپتیک - صنایع کاشی و سرامیک - صنایع پزشکی - محل های کاربرد محصول
صنایع تزئینی

اثـرات
 صرفه جویی ارزی

 کاهش وابستگی صنایع کشور به تجهیزات خارجی

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این دســتگاه جهت ایجاد پوشش های نانوساختار 
سخت و مقاوم، ایجاد پوشش های اپتیکی و همچنین 
ایجاد پوشــش های تزئینی بر روی فلزات، شیشه و 

سرامیک ها به کار می رود.

نام محصول:
دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی 

(Arc-PVD- Sputtering PVD)
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از مجموعه گزارش های کوتاه صنعتی مرتبط با
 انرژی های نو و تجدیدپذیر منتشر شده است



از مجموعه کتاب های
محصوالت فناوری نانـو

منتشر شده است

محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت بـرق 

تاریخ انتشار
پاییز 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت نساجی

تاریخ انتشار
پاییز 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت آب و فاضالب 

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

تاریخ انتشار
پاییز 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو در
حوزه رنگ، رزین، کامپوزیت و پلیمر

محصوالت فناوری نانو
در صنعت خودرو 

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

تاریخ انتشار
پاییز 1394

ویرایش 
دوم

محصوالت فناوری نانو
ساخت ایــران

Iranian 
Nanotechnology 
Products





محصوالت فناوری نانو در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو
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