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امروزه تعداد قابل توجهی از ترکیبات دارویی فعال۱ برای درمان بیماری ها، در حال کشف هستند؛ اما متاسفانه 
خواص نامطلوبی مانند حاللیت کم و فقر عملکرد ۲ADME، ساخت فرموالسیون محصوالت دارویی موثر را 
با چالش هایی رو به  رو می کند. در واقع بیش از40درصد از دارویی های نامزد خطوط تولید و در حال توسعه، 
به عنوان دارو های کم محلول طبقه بندی شــده اند. این ترکیبات به عنوان سیستم های کالس داروهای زیستی۳ 
درجه II با حداکثر فراهمی زیســتی با ســرعت انحالل محدود طبقه بندی شــده اند. از آنجایی که انحالل دارو 
در آب رابطه ی مســتقیم با اســتفاده دارو دارد؛ به تازگی فن آوری های مهندسی مانند خشک کردن انجمادی 
پاششی4 و انجماد پاششی در مایع۵، برای تولید پودر جامد میکرونیزه توسعه یافته اند. ساختار آمورف و سطح باال 
در ذرات نانوساختار تولید شده با SFL و SFD، سبب افزایش انحالل پذیری، ترشوندگی، زیست فراهمی۶  و در 
نتیجه افزایش جذب دارو می شوند. در این روش از مخلوط سرمازا نیتروژن مایع برای تشکیل نانو ذرات جامد 
دیسپرس و ذارت نانو دیسپرس API درون شبکه پلیمر آبدوست استفاده می شود. از روش های خشک کردن و 

تولید نانوذرات می توان به انجماد خشک7، خشک کردن پاششیSFD ،8 و SFL اشاره کرد.

 SFD کامپوزیت های تولید شــده با SEM شــکل 2. تصاویر 
چهارنازله

 شــکل 3. تصاویر SEM پودرهای 
SFD زیستی تولید شده با

)SFD( شکل 1. نمای شماتیک از فرآیند خشک کردن انجمادی پاششی 

خالء

یخ

لغزش N2 (g)

خشک کردن انجمادی

نیتروژن 
مایع

انجماد کردن 
پاششی گرانول منجمد
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انجامد خشک
انجماد خشک فرآیندی است که به طور گسترده 
بــرای خشــک کــردن و بهبــود پایــداری انواع 
محصوالت دارویی از جمله: ویروس ها، واکسن ها، 
پروتئین ها، پپتید ها و یا حامل های کلوئیدی مانند 
لیپوزم هــا، نانوذرات و نانوامولســیون ها اســتفاده 
می شــود. این فرآیند نسبتا آهســته و گران بوده و 
بــرای محصوالت، بــا ارزش افزوده باال مناســب 

است.
فرآیند انجماد خشک را می توان به سه مرحله تقسیم بندی کرد:

 انجماد۹ 
 خشک کردن اولیه۱0

 خشک کردن ثانویه )دفع آب انجمادی۱۱(

خشک کردن پاششی 
در خشک کردن پاششی سطح وسیعی جهت انتقال گرما و جرم توسط اتمیزه کردن مایع به قطرات بسیار کوچک 
فراهم می شود. قطرات اتمایز شده به جریان هوای گرم پاشیده می شوند، به طوری که این قطرات به ذرات جامد 
خشک تبدیل می شوند. محصول خشک کردن پاششی با ظاهری یکنواخت به سادگی قابل تشخیص است. شکل 
ذرات به صورت توخالی با حفرات کوچک است. قطره وارد شده به جریان هوای خشک و گرم در خارج دارای 
پوسته و در مرکز هنوز مایع است. مایع مرکز ذره با پاشش به داخل فضای اتاق خشک، بخار شده و خارج می شود. 

روش حاضر، اجازه می دهد که محصول خشک برخی از خواص خوراک اولیه را دارا باشد:
 قطره خشک شده از یک امولسیون دارای فاز دیسپرس در درون و یک الیه فاز پیوسته خارجی است.

 هنگام بازسازی، امولسیون به راحتی دوباره شکل می گیرد.

 شکل 4. مراحل عملیاتی در خشک کردن پاششی
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خشک کردن پاششیانجماد خشکفرآیند

مزایا

 جلوگیــری از فعالیت های آنزیمی مخرب به 
دلیل دمای پایین فرآیند خشک کردن

 شــبکه ای متخلخل با حجم محلول اولیه در 
محصول نهایی

 آمادگــی انحالل پذیــری بــه دلیــل شــکل 
متخلخل محصول

 عدم نیاز به تهیه ی محلول با غلظت مورد نظر 
قبل از خشک کردن

 بــه دلیــل غلظت هــای پایین، عــدم تمرکز 
نمک ها و دناتوره شدن پروتئین ها 

 اکسیداســیون حداقل به دلیــل انجام فرآیند 
تحت خال باال و تماس نیافتن با اکسیژن

 تراکم باال و حاللیت آماده۱4 از مشــخصه های 
ذارت تشکیل شده محصول

 محصــول دارای ذرات یکنواخــت بــا اندازه 
کنترل شده

 هزینه پایین تولید پودر خشک 
 تبخیر بسیار سریع در قطرات کوچک، به دلیل 

سطح وسیع قطرات برای انتقال جرم و حرارت
 به دلیل تبخیر بسیار سریع، استفاده تمام حرارت 
برای گرمای نهان تبخیر و در نتیجه عدم رســیدن 

قطرات به درجه حرارت باال 

معایب
 محصول با قابلیت جذب رطوبت باال به دلیل 

تخلخل، حاللیت آماده و خشکی کامل
 فرآیندی بسیار کند و گران

 تجهیــزات جانبــی بــزرگ )فن، هیتــر، جدا 
کننده۱۳و...( و گران قیمت

 برای نصب و راه انــدازی تجهیزات در مقیاس 
 ۱۵m بزرگ، نیاز به محفظه خشــک کن با ابعاد

۶m ارتفاع و قطر
 برای جلوگیری از باقی ماندن رطوبت در ذرات، 
نیاز به حرارت زیاد، در نتیجه کاهش بازده حرارتی 

کاربرد

برخی از محصوالت زیســتی کــه با این روش 
می توان تولید کرد، عبارتند از: 

 آنتی بیوتیک ها )به غیر از پنی سیلین(
 محصوالت خونی

 واکسن )ب ث ژ۱۲، تب زرد، آبله(
 آماده ســازی آنزیــم و محیط هــای کشــت 

میکروبیولوژیکی

برخــی از محصــوالت که با ایــن روش می توان 
تولید کرد، عبارتند از: 

بوراکس، اسیدســیتریک، Hexamine، فسفات 
سدیم، ژالتین، نشاســته، سولفات باریم و کلسیم 

فسفات

تصویر

Alpha 1-2 Routine Freeze DryerNano Spray Dryer B - 90

 جدول 1. خالصه فرآیند انجماد خشک و خشک کردن پاششی
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فرآیند خشک کردن انجامدی پاششی
پروتئین ها و پپتیدها اغلب پایداری 
بیشــتری در حالــت جامد نســبت 
بــه حالت محلــول نشــان داده اند. 
 Lyophilization ،SFD روش های
و خشــک کــردن پاششــی جهت 
تولید پودرهــای پروتئینی جامد از 
محلول های پروتئینی مورد استفاده 
قرار می گیرند. در تمام فرآیندهای 
موجود، تنش های همراه با انجماد و 

خشک کردن ممکن است صدمات برگشت ناپذیری مانند، دناتوره شدن ساختار، تجمع و از دست رفتن فعالیت 
آنزیمی بر اثر جذب مجدد آب۱۵، بر روی پروتئین ایجاد کنند. از دست دادن پایداری به دلیل بازشدن و تجمع 
از مهم ترین چالش ها هستند. SFD روش نسبتا جدید برای تولید پودر داروهای زیستی است. در SFD، محلول 
پروتئین حل شــده با نازل هوا-ریزســاز به داخل فاز بخار برودتی به شکل قطرات ریز اسپری می شود. قطرات 
ممکن است در طول زمان پرواز از درون فاز بخار سرد شروع به یخ زدن کنند و پس از تماس با فاز مایع برودتی 

کامال منجمد شوند. 
این سیســتم شــامل پاشــش فشــاری ذرات جامد حاوی مایع به محفظه انجماد خال است، که در نتیجه ی 
آن قطرات اتمیزه از یخ منجمد حاصل شــده و ذرات به صورت منجمد در محفظه خشــک خال ســقوط 
می کنند. ذرات کامال خشــک از مواد جامد و بدون هیچ رطوبتی در طول فرآیند خشــک کردن حاصل 
می شــود. در این روش بــرای هریک از مواد، محلول های آبــی با محتوای مختلفی از مــواد اولیه جامد 
ســاخته می شود. مثال دو محلول دارو و حامل به طور جداگانه تهیه شده و در بخش نازل پاششی خشک 
کن قرار می گیرند. هر دو محلول به طور همزمان توســط هوای فشــرده به صورت اتمیزه پاشــیده شده و 
بالفاصله با برخورد در نوک نازل با یکدیگر مخلوط می شــوند. برای اتمیزه کردن از نازل التراســونیک 
استفاده می شود. محلول به داخل یک ظرف گرد فلزی با قطر مشخص، حاوی یخ خشک، هوای خشک 

توســط  برودتی که  یا هوای 
همــزده  مغناطیســی  همــزن 
می شود، پاشــیده شده است. 
از اتمیــزه محلــول در داخل 
جریــان هــوای ســرد )۶0- 
قطرات  سلســیوس(،  درجــه 
با  تولید شــده در تماس  ریز 
هوای ســرد یخ می زنند. نرخ 
بر اساس  خوراک دهی مایع 

 شکل 5. نمای 
شماتیک از فرآیند 

خشـک کردن 
انجمادی پاششی 
)SFD( با دونازل 

سـیال
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نــوع مایع قابل تنظیم اســت. پس از اتمام پاشــش، ظرف بالفاصله بــه lyophilizer با دمای ۵0- درجه 
سلســیوس منتقل می شــود. با اســتفاده از خال در محفظه دمای قفســه  برای القای خشــک کردن اولیه به 
۲0- درجه سلســیوس می رسد. برای خشــک کردن ثانویه، دما تا حدود ۲0 درجه سلسیوس برای مدت 
زمان مشــخصی افزایش می یابد. عالوه بر این، روش SFD با قرار دادن چهار نازل سیال برای کاربرد  در 
صنعت داروســازی بهبود یافته اســت. همچنین، برای محافظت از فرموالسیون دارو از بخار یا مایع بی اثر 

نیتروژن اســتفاده می شــود. بنابراین فرآیند SFD به طور خالصه شامل مراحل زیر است:
 اتمیزه کردن محلول مایع یا سوسپانسیون با استفاده از امواج فراصوت، یک، دو یا چهار نازل یا ارتعاش 

روزنه خروج قطرات،
 انجماد قطرات در مایع یا بخار برودتی،

 تصعید یخ در دما و فشار پایین و یا معادل آن خشک کردن انجمادی در جو با استفاده از جریان گاز سرد.
اصطالح SFD یک شــرح کلی برای روش ها و ســامانه های متفاوت است، که درنمودار زیر به آنها اشاره شده 

است و در ادامه به شرح این موارد  پرداخته می شود.

انجماد پاششی در 
)SFV( بخار

انجماد پاششی در بخار 
)SFV/L( باالی مایع

انجماد پاششی در 
)SFL( مایع

سیستم های خشک کردن انجمادی 
)SDF( پاششی

انجامد پاششی در مایع
مشــخصه فرآیند SFL اتمیزه 
مســتقیم محلول مایع در زیر 
اســت.  برودتی  مایع  ســطح 
ممکــن اســت ســامانه برای 
انجمــاد پاششــی در داخــل 
مایع برودتی استفاده شود. در 
ایــن روش دانه های متخلخل 
بــا انــدازه میکرونــی حاوی 
آلبومین  انســولین،  نانوذرات 

سرم گاوی۱۶ و داروهای نامحلول در آب تولید شده است. این محلول مایع به طور مستقیم به داخل نیتروژن مایع 
از طریق یک نازل عایق بندی شده اسپری شده، در حالی که در SFD محلول به داخل بخار سرد اسپری می شود. 

 شکل ۶. نمای 
شماتیک از فرآیند 

SFL در اندازه 
آزمایشگاهی با 

استفاده از نیتروژن 
مایع به عنوان 
مخلوط سرمازا

نازل پاشش 
محلول

مایع نیتروژن

پیستون

محفظه محلول

پمپ 
سرنگی  
دیجیتال
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اتمیزه شــدید قطرات در مایع برودتی، حاصل از ســرعت باال خروج از دهانه کوچک نازل و اصطکاک ایجاد 
شده قطرات در هنگام عبور از مایع در برابر فاز بخار است. ذرات انسولین تولید شده توسط SFL دارای چگالی 
کمِ بالک، ســطح تماس باال، ذرات با توزیع اندازه محدود و بدون از دســت دادن پایداری که توســط دایمر 
کوواالنســی۱7 مشخص می شود، هستند. در بررسی آلبومین ســرم گاوی، از دست دادن مونو در روش خشک 

کردن SFL کمتر از حالت SFD در بررسی های مشابه بوده است. 
ویژگی های فرآیند:

 محلول خوراک در زیر سطح مایع برودتی اتمیزه می شود.
 اتمیزه با اســتفاده از نازل فراصوت با پلیمر عایق پلی اتر اتر کتون۱8 با قطر داخلی ۶۳/۵-۱۲7 میکرومتر 

انجام می شود.
 فشار باال ۳۵0 بار توسط پمپ سرنگی فشاری یا پمپ HPLC ۱۹ ایجاد می شود.

انجامد پاششی در بخار۲۰ )با امتسفر یخ خشک(
ممکن اســت در سامانه از انجماد 
خشک تحت شــرایط جو۲۱ برای 
انجمــاد پاششــی در بخــار مایع 
برودتی )مانند دی اکســید کربن( 
استفاده شود. در این حالت محلول 
اتمیــزه شــده بر خــالف SFL به 
داخل محفظه های که با بخار مایع 
برودتی ســرد شــده است پاشیده 
می شــود و تماسی با مایع برودتی 
نــدارد. همچنیــن، در این حالت 
نیز اتمیزه کردن محلول به فشــار 

کمتری نیاز دارد.
ویژگی های فرآیند:

(<-50°C) محفظه متخلخل جریان تا درجه حرارت مورد نظر با اســتفاده از گاز ســرد یا نیتروژن مایع 
سرد می شود.

 خوراک مایع در داخل گاز برودتی درون محفظه جریان اتمیزه می شود.
 قطرات منجمد بر روی فیلتر خروجی در انتهای محفظه جمع آوری می شوند.

 انجماد پاششی اتمسفری از سرما برای جریان گاز خشک کن استفاده می کند. 

 شکل ۷. 
نمایش شماتیک 

 SFV فرآیند
با استفاده از 

نیتروژن مایع 
به عنوان مایع 

برودتی

خشک کردن انجامدی پاششی  مجموعه گزارش های  
۴۰صنعتی فناوری نانـو
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انجامد پاششی در بخار باالی مایع۲۲ 
مشــخصه فرآینــد SFV/L، اتمیــزه کردن 
محلول مایع یا سوسپانســیون در داخل فاز 
گازی ایجاد شده توسط بخار مایع برودتی 
اســت. این فرآیند برای انجماد پاششی در 
داخــل بخار بــاالی مایع برودتی اســتفاده 
 SFV می شود و محلول اتمیزه شده بر خالف
به طور مســتقیم با مایع و بخار آن برخورد 

می کند.

 شکل 9. طرح قسمت های یک SFV/L با نازل فراصوت )از دو نازل جریان 
با اسپری جریان هوا نیز می توان استفاده کرد(

 شکل 1۰. دیاگرام شماتیک انجماد 
پاششـی خشک با روش چهار نازل 
مایــع )4N-SFD(، کلید: S1: محلول 
 :N ،پمپ :P ،محلول دو :S2 ،نمونه یک
 :V ،کمپرسور :C ،نیتروژن مایع :L ،نازل

گیج فشار، و F: خشک کن انجمادی

 شکل ۸. 
تصویری از 

تجهیزات انجماد 
پاششی در بخار 

باالی نیتروژن 
مایـع

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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محدودیت ها

 فرآیند اغلب ناپیوسته و وقت گیراست.
 حمــل و نقل برخــی از مایعات برودتی 

مشکل است.
 افزایش مقیاس در اندازه ی صنعتی بسیار 

سخت است.
 سترون سازی نیتروژن مایع مشکل است.

مزایای SFD در مقایسه با سایر روش های تولید ذرات
1 تولید فرمول پودر دارویی میکرونیزه برای تنفس پودر خشــک، سامانه های کنترلی رهایش در دارورسانی، 

.intradermal delivery کاربردهای تزریقی و
 ۱0۳ K/s 2 نرخ دســت یافتنی خنک کننــده
با اســتفاده از نیتــروژن مایع بــرای قطراتی با 

اندازه ی ۱0 میکرومتر.
3 پشــتیبانی از نرخ سریع ســرد کردن برای 
تشکیل آب شیشه ای۲۳ قبل از این که پروتئین 
دچار تجمع در محلول انجماد متمرکز۲4 شود.

4 می تــوان از دناتوره شــدن پروتئین ها که 
به دلیل فرآیند آرام ســازی ایجاد می شــوند، 
توسط شکل گیری شیشه ای، جلوگیری کرد. 

5 عملکرد باالی فرایند )باالی ۹۵درصد( برای )SFL و SFV/L ( در مقایسه با خشک کردن پاششی،
۶ کنترل بهتر اندازه نهایی ذرات در مقایسه با خشک کردن پاششی،

۷ عملکرد باالی فرآیند،
۸ کنترل خوب از پارامترهای ذرات،

9 سازگاری خوب زیست داروها و مواد جانبی گوناگون،
1۰ تنش مالیم بر زیست داروها،

11 در زمان اســتفاده برای مواد قابل خشــک کــردن انجمادی پاششــی مانند عصاره قهــوه، آب میوه، 
مواد زیســتی و غیره، این فرایند باعث افزایش خواص آن ها می شــود و به دلیل عملکرد پیوســته هزینه ها 

می یابد. کاهش 
12 افزایش مقیاس و نشــان دادن خط تولید مناســب با اســتفاده از فرآیند انجماد خشک برای آماده سازی 
مولکول های زیســتی پیچیده به صورت پودر که ساده ســازی ذخیره و دارورسانی را برای داروهای جدید 

مبتنی بر پروتئین را به همراه دارد.
13 تولید در مقیاس باال و پیشرفت در فرآیند تولید پودر با انجماد پاششی خشک اتمسفری۲۵.

خشک کردن انجامدی پاششی  مجموعه گزارش های  
۴۰صنعتی فناوری نانـو
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رشکت های مهم و پیشگام

:Shanghai Pilotech شرکت ابزار و تجهیزات 
 Shanghai تجهیــزات  و  ابــزار  شــرکت 
Pilotech، دســتگاه آزمایشــگاهی خشک 

کــردن انجمــادی پاششــیYC-3000 کــه 
ترکیبی از خشــک کردن پاششی و تکنیک 
lyophilization خال است را به بازار عرضه 

کرده اســت. همچنیــن انواع دســتگاه های 
آزمایشــگاهی خشک کن پاششی با نام های 

YC-015 ، YC-1800 و YC-1000 را تولید کرده است.

دســتگاه آزمایشگاه انجماد پاششــی خشــک YC-3000 می تواند برای dehydration در دمای پایین برای 
مواد فعال، ویســکوز، قند باال و حســاس به دما مانند داروهای گیاهی طب چینی، عصاره محصوالت طبیعی، 

محصوالت لبنی، عوامل زیستی، آنزیم، آب میوه طبیعی و مواد پلیمری استفاده شود.

 ویژگی ها:
 lyophilization 1 با ترکیــب تکنیک های
  YC-3000 ،پاششی dehydration در خال و
زمان کوتاهی تری برای خشک کردن نسبت 
به روش ســنتی خشــک کردن انجمادی در 
خــال دارد. مواد پودر جامد خشــک اساســا 
خواص زیستی و شیمیایی خود را به آسانی و 
برای نگهداری طوالنی مدت حفظ می کنند 
و هنگامی کــه به آنها آب اضافه می  شــود، 
مواد به حالت قبل از خشک کردن انجمادی 

باز می گردند.
2 تجهیــزات موجــود دارای یک سیســتم 
خنک کننــده با کمپرســور متراکــم کننده 
بسته ی هوای سرد با عملکرد خنک کنندگی 

ســریع، دمای انجماد پایین و دارای قابلیت جذب رطوبت باال اســت. دما و میزان خال در یک نمایشــگر 
دیجیتال به صورت دقیق و مستقیم نمایش داده می شوند.

3 برای جذب آب، از تجهیزات گرمایشی و تصفیه هوای طبیعی برای حفظ نمونه ها استفاده می شود.
4 اتصال خال مناسب و قابل اعتماد با استفاده از بست های دارای استاندارد بین المللی.

5 عملکرد پایدار، بهره برداری آسان و کم سرو صدا.

 شکل 11. دستگاه آزمایشگاهی خشک کردن انجمادی 
 YC-3000 پا ششی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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وضعیت فناوری در ایران و جهان 
مطالعـات و تحقیقـات زیـادی در این زمینـه 
در کشـــور مـا صـــورت پذیرفتـــه اسـت. 
ایـــن مطالعـات بـا هـــدف ایجـاد و توسـعه 
فنـــاوری نانـو و اصـــالح محصـوالت نانـو 
در ســـطوح مختلــــف مــــورد بررســی و 
کنــکاش قــرار گرفتــه اســت. از مجموعه 
فعالیت های انجام شده، موارد زیر قابل اشاره 

هستند:

مخترعانعنوان اختراع

تولید پودر ماست پروبیوتیک با استفاده از 
فرآیندهاي خشک کن پاششي و انجمادي

محمد امین حنیف پور، مهرداد نیاکوثري، 
محمد هادي اسکندري و معصومه ایزدي

فرآیند تولید پودر عصاره انجیر با تکنیک 
خشک کن پاششي و انجمادي

حسن زندي، مهرداد نیاکوثري و مریم 
کالنتري

 جدول 2. اختراعات ثبت شده در ایران

:PowderPro AB شرکت 
 Freeze تولید کننده دســتگاه ها و تجهیــزات
Granulation، انجماد پاششی و خشک کردن 

انجمادی پاششی است. از دستگاه های موجود 
برای تولید پودرهای مواد سرامیکی با دانه بندی 
 Al2O3 ،ZrO2( همگن و خشک مانند اکسیدها
SiO2( نیتریدهــا )Si3N4(، کاربیدهــا )SiC( و 

همچنین بــرای تولید نانو مواد )نانو پودر( مانند 
اکســید فلزات، الماس، مواد منفجره، داروها، 
پروتئین ها و آنزیم ها اســتفاده می شود. دستگاه 
PS-20 دارای یــک محفظه پاشــش با جریان 

مدوام نیتروژن مایــع و یک پمپ برای جریان 
مایع نیتروژن اســت، همچنین دستگاه مجهز به 
بخشــی برای از بین بردن مداوم تکه های یخ و 

تنظیم سطح نیتروژن مایع است. 

 شـکل 12. تصویری از 
نمونه دسـتگاه خشک کن 

انجمادی پاششـی 
تولیدی توسط شرکت 

PowderPro AB

خشک کردن انجامدی پاششی  مجموعه گزارش های  
۴۰صنعتی فناوری نانـو
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سال ثبت نمایندهمخترععنوان اختراع
اختراع

شماره 
ثبت

کاربرد یا 
توضیحات

Method of spray 
freeze drying 
proteins for 

pharmaceutical 
administration

Maa, Yuh-fun, 
Nguyen, 

Phuong-anh

Genentech, 
Inc.

۲0۱۱US 
6284282

 SFD استفاده از
برای تولید پودر 
خشک پروتئینی 

برای تجویز 
ریوی دارو

Spray freeze dry 
of compositions 
for pulmonary 
administration

Truong-le, Vu, 
Pham, Binh V. 

, Carpenter, 
John F.

Med 
Immune, LLC

۲0۱۲US 
8293275

استفاده از روش 
SFD برای تولید 

پودر خشک 
برای مواد زیستی 

مانند ویروس، 
لیپوزم ها و... 

Powder formation 
by atmospheric 

spray-freeze drying

Wang, 
Zhaolin

Finlay, Warren 
H.

Wang, 
Zhaolin
Finlay, 

Warren H.

۲0۱۲US 
8322046

استفاده از روش 
SFD برای 

داروهای حساس 
به دما

Spray-freeze-drying 
process for the 
preparation of 

pellets comprising 
percolation drying

Haas, Heinrich, 
Drexler, Klaus, 
Wiggenhorn, 

Michael

MediGene 
AG 

۲008EP
1915987

روشی برای 
تولید سیستم های 

کلوئیدی و 
داروهای حساس 

به دما

Spray freeze-dried 
compositions

Maa, Yuh-fun
Prestrelski, 
Steven J.

Powderject 
Research 
Limited

۲007US 
7229645

روشی برای 
اسپری محلول 
عامل دارویی با 
۲0درصد وزنی 
یا بیشتر از جامد

Drying process and 
apparatus

Carson, James 
Kenneth

Hill, Harold 
Keith

Agresearch 
Limited۲0۱۱US 

8012313

 SFD فناوری
برای تولید 
نانوذرات

 جدول3. اختراعات ثبت شده در جهان

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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رشکت های پیشگام در ایران
از  انجمــادی یکــی  دســتگاه خشــک کن 
دستگاه هایی اســت که در داخل کشور نیز 
تولید می شــود. یکی از شــرکت های فعال 
در این زمینه شــرکت مهندســی پژوهشــی 

تجهیزات سازان پیشتاز بوده است. 

شرکت مهندسی پژوهشی تجهیزات سازان پیشتازنام شرکت

مشخصات دستگاه
 سطح اتاقک خشک کن: ۳000 سانتی متر مربع

 درجه حرارت کویل های خنک کننده: ۶0 درجه سانتی گراد
 ظرفیت نهایی کویل ها: ۱0 کیلوگرم 

حوزه کاربرد
 صنایع دارویی و غذایی، پزشکی و بانک های خون

 صنایع شیمیایی، بیوتکنولوژی، گیاه شناسی و کشاورزی
متالوژی و غیره

اطالعات اقتصادی
 عرضه دستگاه با قیمتی معادل ۵0 درصد قیمت نمونه خارجی

 قیمت نمونه داخلی دستگاه ۱۵ هزار دالر
 عرضه و فروش ۳0 دستگاه در داخل کشور

تصویر

خشک کردن انجامدی پاششی  مجموعه گزارش های  
۴۰صنعتی فناوری نانـو
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهای نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، »نساجی«، »ساخت وساز«، 

»بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - ۶۶87۱۲۵۹ :مرکز پخش
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 نماهای کامپوزیتی نانویی
 کاربرد پوشش های نانو در لوله های آب گرم

 ظروف آشپزخانه با پوشش  نانویی
 تکمیل ضدآتش و دیرسوزی منسوجات

 نانوذرات لیپیدی، سامانه ای جدید برای دارورسانی
 نـانو بلور های دارویی فرموالسیون جدید داروهای 

کم محلول
 نانومیسل ها و نقش آنها در رهایش دارو 

 نقش فناوری نانو در توسعه پچ های پوستی
کاربردهای فناوری نانو در سیمان حفاری

 کاربردهای فناوری نانو در گل حفاری
کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی

 بهره گیـری از جاذب هـای نانـو بر پایـه آئروژل ها 
درحذف آالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی استاتیک
 داروهای متصل شده به پادتن

 تصفیه آب با استفاده ازغشاء پلیمری نانوفیلتراسیون
 نانوحسـگرها جهـت آزمایش های بیوشـیمیایی 

متداول خون )تعیین میزان قند، چربی و...(
 نانـوکامپوزیــت های زیست تخریب پذیــر برای 

بسته بندی مواد غذایی
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های خود تمیز شونده

  کاربرد فناوری  نانو در رنگ های  ضد خش
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی  باکتریال

 کاربرد فناوری نانو در عایق های حرارتی
 کاربرد فناوری نانو در عایق های صوتی

 افزایش تولیـد و کیفیت محصوالت کشـاورزی با 
استفاده از نانوکود های بیولوژیک

 کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا

 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک
 کاربرد فناوری نانو در بتن 

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
 کاربرد فناوری نانو در محیط های بیمارستانی
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی
 کاربرد های فناوری نانو در عایق های رطوبت

 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضالب
 حذف آالینده های آب با اسـتفاده از نانوذرات آهن 

صفر ظرفیتی
 کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان

 اسـتفاده از غشاء نانولوله کربنی جهت نمک زدایی 
و تصفیه آب

 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک
 غنی سـازی محصوالت کشـاورزی بـا نانو کودهای 

کالته آهن و روی
 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 

نفت خام

خشک کردن انجامدی پاششی  مجموعه گزارش های  
۴۰صنعتی فناوری نانـو


