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معرفی مرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزین

:مرکزتأسیس

نانوستادبازاروصنعتکارگروهنظرزیر1396فروردین

:مرکزماموریت

کشورصنعتیمختلفهایحوزهدرنانوفناوریرسوخبهکمک

کشورداخلیتوانبرتکیهباباکیفیتمحصوالتتولید

نانوفناوریحوزهدرفنیدانشایجادبرایالزمهایزیرساختایجاد

المللیبینسطحدرنانوفناورانهمحصوالتبازارتوسعه



معرفی مرکز

«نمرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و رزی»حوزه های کاری 

رنگ و رزین انانوکامپوزیت ه

رزین و چسبرنگ ها سرامیکی پلیمری فلزی

االستومری ترموستکترموپالستی



فناورهای مرکز از شرکت های معرفی برخی از حمایت 

وبورسگمرک،جملهازخصوصیودولتینهادهایسایردرگریتسهیل...

تخصصیکارگزارانطریقازفنیدانشفروشوارزشگذاریبهکمک

الزمگواهینامه هایواستانداردهاها،تاییدیهمجوزها،دریافتجهتفنیومالیهایحمایت

المللیبینوداخلیهاینمایشگاهدرهاشرکتحضورازحمایت

وپایلوتاندازیراهدرونزا،توسعهوتحقیقگردش،درسرمایهتسهیالتارائه...

درمستقردفاترطریقازالمللیبینسطحدرنانومحصوالتبازارتوسعهوفنیدانشفروشبهکمک

سوریهعراق،ترکیه،اندونزی،هند،چین،شاملمنتخبکشورهای

 دبه نشانی زیر مراجعه کنی( کریدور ستاد)به وب سایت موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان:

https://tmsc.ir/service?tab=3 



شبکه تبادل فناوری



های صنعتیشمایی از برنامه چالش

عرضه :کنندگان فناوری
هسته های، های دانش بنیانشرکت

...(فناور و

:فناوریمتقاضیان 
ها، های صنعتی، سازمانشرکت

...وسرمایه گذاران 

1کارگزار 

2کارگزار 

nکارگزار 

انعقاد قرارداد 
تبادل فناوری
بین طرفین 

کمک به فروش
تجهیزات خط 

تولید 

ه کمک به توسع
بازار محصوالت 

و خدمات نانو

کمک به تکمیل و
توسعه فناوری با
توجه به تقاضا 

جستجوی راه حل 
فناورانه برای 

تقاضاهای واقعی 

شناسایی 
تقاضاهای 
صنعتی 

کارگزاران تبادل فناوریوظایف 



های معرفی فرصت
فناوری

چالش های صنایع

پروژه موفق200

های صنعتیروش اجرای برنامه چالش

تقاضای فناوری2000بیش از 

بازمدل نوآوری 

Open Innovation



برگزار شده در شبکه تبادل با همکاری مرکزنوآوری و فناوری برخی از چالش های 





برخی فناوری های موجود و 

طرح های موفق مرکز
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و

هانانوافزودنی

های نانوکامپوزیت
پلیمری

رنگ های 
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ی
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باکتریالآنتی
ضدخش
رسانا
عایق صوت
کند سوز
مقاوم به ضربه
کاهنده وزن و اعوجاج
پذیرتخریبزیست

ضد خش
ضد سایش
ضد اشعه فرابنفش

باکتریالآنتی
استاتیکآنتی
ضد خوردگی
ترافیکی
رسانا
ضد حریق
عایق حرارت
ضد امواج

نانوسیلیکا
نانوکربنات کلسیم
نانو اکسید روی
نانوذرات خاک رس
پیگمنت ضد خوردگی
نانورنگدانه
 نانوافزودنیUPVC

های موجودبرخی فناوری



زیستمحیط پذیر و دوستدار های زیست تخریب در کیسه :کاربرد

خاصیت زیست تخریب پذیری در محیطدارای : خاصیت

(یکدارای تأییدیه از شرکت وینکوته بلژ)تولید انبوه : وضعیت تولید



خودرودر ساخت سپر :کاربرد

پربهبود مقاومت به ضربه س: خاصیت

آزمون–مواد     
MFI

(g/10 min)
مدول

(MPa)
یکششاستحکام

(MPa)
طولازدیاد
(%)

ضربه
(Kj/m2)

PP3/5±24450/5±9003±1050±2خام

PP10≥55≥25≥1050≥10حاوی نانوذرات≤



اه با کاهش وزن در ساخت قطعات پلیمری با کمترین تغییر در ابعاد همر:کاربرد

تولید نیمه صنعتی: وضعیت تولید

: ویژگی ها

کاهش میزان مواد اولیه مصرفی و وزن محصول-

حذف شرینکیج در محصوالت نهایی/کاهش-

کاهش فشار فرآیند تزریق پالستیک -

افزایش سرعت تولید-

افزایش دقت ابعادی محصول-

بهبود مقاومت به ضربه-

ربهوافل ساختمانی مقاوم به ض









INIC

ویژگی ها:

دارای مقاومت به خوردگی باال

مقاوم در برابر آب، روغن و هوا

چسبندگی مناسب به سطح زیرالیه

کاربردها:

، کاربرد برای مقاوم به خوردگی کردن انواع سطوح فلزی

و خودرو، نفتصنعت در صنایع مختلف از جمله ... بتنی و 

...انرژی، و 

رنگ مقاوم به خوردگی بر پایه رزین های آلکیدی و اپوکسینانو : نام محصول



INIC

 ها ویژگی:

عتبهبود مقاومت به خوردگی تا چند برابر نمونه های معمولی و رایج در صن

 کاربردها:

برخی از قطعات خودرو، سازه های کاربرد در ایجاد خاصیت ضد خوردگی در 

مان فلزی، بدنه فلزی لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبل

…فلزی، تیرهای چراغ برق، و 



:و کاربرد نانوکفپوش ها خواص 

وخراشسایش،برابردرباالمقاومتوخوببراقیتباسطوحرویعالیچسبندگی...

وهاینگپارکها،بیمارستانکارخانجات،تولیدهایسالنورزشی،هایسالنکفبرایاستفاده...

های ضدخش و ضدسایشنانوکفپوش : نام محصول



سامانه  پردازش  پالسمایی

:پالسماییپردازشسامانهکاربردهایوخواص

:منظوربهپلیمرهاسطوحپردازش-

آبگریزیخاصیتایجاد

آبدوستیخاصیتایجاد

رنگپذیریچاپبهبود

فلزبهپلیمرچسبندگیبهبود



09352358553: همراه 
021Email: bagheri@nano.ir–63102371: مستقیم تلفن 

:  نشانی تارنمای مرکز
www.nanocomposite.ir

www.nanoindustry.ir/nanocomposite 

:اینستاگرام شبکه اجتماعی 
www.instagram.com/nanocompositeforum

 https://t.me/IDCNCیا   @IDCNC:                                      پیام رسان تلگرام

https://ble.ir/nanocompositeیا   @nanocomposite:   پیام رسان بله

اطالعات تماس با مرکز



مابا تشکر از توجه ش

انوگروه صنعت ستاد فناوری ن
رزینمرکز توسعه نانوکامپوزیت، رنگ و: تهیه کننده 

Nanoindustry.ir

Nanocomposite.ir


