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فناوری نانو

پیشوند نانو از واژة یونانی نانوس1 به معنای قدکوتاه2 استخراج شده است. نانو که هم اکنون واژه ای شناخته شده برای بیشتر علوم 
پیشرفته است، یک پیشــوند اندازه به مقدار یک میلیاردیم یا 9-10 است. از میان تمام پیشوندهای اندازه و مقیاس های مختلف 
)مانند کیلو 103، میلی 3-10 و...(، امروزه تنها پیشوند نانو به صورت یک علم و فناوری مطرح است که دلیل آن ویژگی های جدیدی 
است که در این ابعاد حاصل می شود. به طور عمده، نانو به عنوان صفت مورد استفاده قرار می گیرد تا پدیده ها، سیستم ها و اشیاء 

را با ویژگی هایی که در ساختار نانومتری حاصل می شوند، توصیف کند.
فناوري نانو درباره ساختارها یا موادي با اندازه بســیار کوچک در حد چند نانو متر بحث مي کند. یک نانومتر )9-10 متر(، تقریبًا 
معادل طول ده اتم هیدروژن یا پنج اتم ســیلیکون ردیف شده در یک خط است. قطر تار موی سر انسان حدوداً 60000 نانومتر 
است. اهمیت مقیاس نانو در تغییر خواص و ویژگی های مواد در این ابعاد است. خواصی که مواد در ابعاد معمولی دارند و مشخصه 
یک ماده هستند مانند استحکام، انعطاف پذیری، رسانایی الکتریکی، خواص مغناطیسی، رنگ، واکنش پذیری و غیره، در ابعاد نانو 
تغییر می کند و ویژگی های جدیدی به وجود می آید. در نتیجه در مقیاس نانو ما با مواد جدیدی ســروکار داریم که خواص قبلی 
خود را ندارند و دارای خواص جدیدی هســتند که باید این خواص مشخص شوند. ابعاد کوچک، اجازه کارآمدي بیشتر در یک 

فضاي معین را مي دهند. 
یکی از حوزه های مهمی که با استفاده از این فناوري امکان تامین نیازهاي صنعت با خواص بهتر، کاهش هزینه ها و تلفات انرژی 
وجود دارد، صنعت برق اســت. خواص مورد نظر مي تواند خواص فیزیکي، مکانیکي، متالورژیکي، شیمیایي و غیره در پنج بخش 
تولید )نیروگاه(، شــبکه انتقال، شبکه توزیع، الکترونیک و مهندسی مواد باشــد. با توجه به کاهش ذخایر نفتي و افزایش نیاز 
جهاني براي تامین انرژي، بکارگیري فناوري نانو در حوزه برق و انرژي مورد توجه فراوان قرار گرفته است. پیش بیني مي شود که 

با بهره گیري از فن آوري نانو تولید برق به میزان 20 تا 25 درصد تا سال 2020 افزایش یابد.
کاربرد فناوري نانو در حوزه برق و انرژي را مي توان به بخش هاي زیر تقسیم کرد:

 ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با کارآیي و خواص بهتر و هزینه کمتر؛
 ساخت و تولید تجهیزاتي که با فناوري هاي مرسوم امکان پذیر نمي باشد؛

 توسعه روش هاي بهره برداري، تعمیرات، نگهداري، بهسازي و نوسازي تاسیسات و تجهیزات صنعت برق؛
 کاهش تلفات برق در شبکه هاي انتقال و توزیع؛

 افزایش راندمان تجهیزات در صنعت برق؛
 افزایش توان و تولید.

در ادامه به برخی از کاربردهای فناوری نانو در پنج حوزه ذکر شده پرداخته خواهد شد.
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سامانه های فیلتراسیون در ورودی هوای توربین های گازی

هوای ورودی به کمپرســور نیروگاه گازی باید کامال تمیز و خشک )عاری از هرگونه ذرات معلق در فضای اطراف خود( باشد زیرا 
از طرفی رســوب گرد و غبار روی پره کمپرسور و توربین شــکل آیرودینامیکی پره های آن ها را به طور محسوس تغییر داده و 
باعث صدمه دیدن آنها می شود و از طرف دیگری باعث ایجاد احتراق نامناسب خواهدشد. بنابراین تمامی توربین های گاز، مجهز 
به ســامانه های فیلتر متعددی جهت تمیز کردن هوای ورودی هستند که در این سامانه ها چند ردیف فیلترهای مختلف جهت 
جلوگیری از ورود قطعات بزرگ تا کوچک وجود دارد. در شکل 1 این قسمت از ورودی هوای توربین گازی نشان داده شده  است. 
در ردیف اول ســامانه ورودی هوا از توری هایی با مش بزرگ جهت جلوگیری از ورود قطعات بزرگ مانند پرنده ها و ... اســتفاده 
می شــود. در ردیف دوم فیلترهای فلزی قرار می گیرند که در آن ذرات عبوری در اثر دوران داخل فیلترها به اطراف کانال عبور 
هوا منتقل شده و از مسیر جریان خارج می شوند. در ردیف سوم از فیلتر هایی استفاده می شود که از عبور ذرات با قطر بزرگتر از 
50 میکرون جلوگیری کنند. معموال در این ردیف از فیلترهای کاغذی، پارچه ای )کیسه ای( و یا فیلترهای استوانه ای و کله قندی 

و کارتریج استفاده می شود.
چالش های اصلی دو نوع فیلتراسیون عبارتند از: 

1. افزایش راندمان و رابطه معکوس آن با کیفیت فیلتراسیون،
2. کثیفی زود هنگام المان های سیستم فیلتراسیون استاتیکی که منجر به تعویض مکرر فیلترها می شود،

3. راندمان پایین فیلتراسیون )خصوصا فیلترهای کیسه ای( در سیستم فیلتراسیون استاتیکی،
4. عبور خط هوای فشــرده در خالف جهت عبور هوای اصلی توسط کمپرسور از فیلترها  و در نتیجه اختالل در فشار و دبی 

هوای ورودی به کمپرسور.

شکل1. قسمت سامانه فیلتراسیون در ورودی هوای توربین گازی

تحقیق و توسعه بر روی نانوالیاف در ســال های اخیر، بدلیل قابلیت قابل مالحظه ی آنها در افزایش عملکرد المان های فیلتری، 
رشــد چشمگیری داشته  اســت. زماني که  قطر  فیبرهاي  پلیمري  از میکرومتر به  زیرمیکرون یا نانومتر کاهش پیدا مي کند، 
خصوصیات جالب توجهي در آن ها ظاهر مي شود که می توان به نسبت بزرگ سطح به حجم، قابلیت انعطاف پذیري در گروه هاي 
عاملي سطحي و عملکرد مکانیکي عالي مانند سختي و قدرت کشساني باال اشاره نمود. این ویژگي برجسته، نانوالیاف  پلیمري را 
به عنوان گزینه ای مهم و مناسب براي کاربردهاي ویژه معرفي مي کند. در حال حاضر روش الکتروریسی بیشترین استفاده را برای 
ساخت نانوالیاف  دارد. در این دستگاه یک درام در داخل حمام محلول پلیمری غوطه ور شده و با اعمال ولتاژ باال به محلول، مواد 
پلیمری به صورت الیاف نازک از سطح درام به سمت جمع کننده ای که در باالی آن قرار دارد، شتاب می گیرند و در نهایت الیه ای 

از نانو الیاف روی سطح جمع کننده تشکیل می شود.

شــکل 2. الف( دســتگاه استاندارد 
الکتروریسی ب( تصویر میکروسکوپ 
الکترونی روبشی از نانوالیاف پلی اورتان 

الکتروریسی شده
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با اعمال پوشــش روی نانوالیاف می توان برخی از خواص آنها مانند استحکام را بهبود بخشید. نانوالیاف با پوشش دهی مستحکم 
در فیلترهای خود تمیزکن یا پالس جت و فیلتراسیون عمقی کاربرد بیشتری پیدا کرده اند. 

یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه ی تولید نانوالیاف، شرکت )H&V( می باشد. این شرکت اخیرا نانووب هایی را تولید کرده  است. 
در این نوع پوشش می توان به فیلتراسیون با راندمان و ماندگاری بیشتر نسبت به انواع قبلی دست یافت. این فناوری پیشرفته 
در نانوالیاف، کاربردهای فراوانی برای بهبود خواص ســدکنندگی، پاالیش مایعات و گازها خواهد داشت. این فناوری شامل یک 

ساختار میکرومتخلخل، بادوام و کنترل فرآیندی بی نظیر است. نمونه ای از این نانووب ها در شکل 3 نشان داده شده است.
در داخل کشور نیز، شرکت هایی مانند فناوران نانومقیاس در زمینه ساخت دستگاه های تولیدکننده نانوالیاف و محصوالت مرتبط 

فعالیت می کنند. در حال حاضر این شــرکت تولیدکننده انواع دستگاه الکتروریسی 
نازلی و بدون نازل در مقیاس آزمایشــگاهی و صنعتی می باشد. دستگاه صنعتی این 
شرکت قادر است تا حدود 1000متر مربع در ساعت را با نانوالیاف پوشش دهد؛ در این 
دستگاه کاغذ فیلتر معمولی با یک الیه از نانوالیاف به منظور کارایی و طول عمر فیلتر 
پوشش داده می شــود. فیلترهایی که در حال حاضر در نیروگاه ها استفاده می شوند، 
کارایی در حدود80 درصد دارند که می توان با پوشش دهی نانوالیاف توسط این شرکت 

به 92-91 درصد افزایش یابد.
در حال حاضر شرکت تولیدی صنعتی بهران فیلتر نیز اقدام به خرید دستگاه تولید 
نانوالیاف در مقیاس صنعتی از شــرکت فناوران نانومقیاس به منظور تولید فیلترهای 
 F9 نیروگاهی، نموده است و توانسته است فیلترهای نیروگاهی در حد کالس جهانی

تولید کند.

پره های توربین 

به طــور کلی، دو نوع توربین وجود دارد که عبارتند از توربین جریان شــعاعی و توربین جریان محوری. به لحاظ امکان ایجاد 
تنش هاي حرارتي ناشــي از درجه حرارت زیاد، توربین هاي جریان شــعاعي معموال در درجه حرارت باال قابل استفاده نیستند. 
در توربین های جریان محوري، هواي داغ فشرده درون اتاق احتراق از  قسمت های مختلف توربین عبور مي کنند. این قسمت ها 
شــامل یک ردیف تیغه هاي ثابت در بدنه و یک ردیف از تیغه هاي متحرک است که روي یک دیسک متحرک قرارگرفته اند و به 
محض آنکه گاز داغ به تیغه هاي ثابت برســد منبسط مي شود و فشار گاز آن به انرژي جنبشي تبدیل مي شود. این فرآیند کامال 

عکس فرآیند فشارافزایي است.

شکل 4. نمونه ای از یک توربین جریان محوری

پره هاي توربین اولیه از فوالدهاي آســتنیتي و به روش فورج تهیه مي شدند ولي بدلیل استحکام خزشي کم در اوایل دهه 1940 
ســریعا با آلیاژهاي پایه جایگزین شدند. پس از آن آلیاژهاي دیگري با استحکام باالتر و توانایي دمایي باالتر در انگلستان و در 
آمریکا طراحي و به کار گرفته شدند. امروزه پره های توربین از جنس سوپرآلیاژها و آلیاژهاي تیتانیوم و آلومینیوم هستند. هزینه 
تامین مواد اولیه از یک سو و پیچیدگی روش های تولید، ماشین کاری و کنترل کیفی از سوی دیگر سبب شده است که این قبیل 
قطعات قیمت تمام شده باالیی داشته باشــند. قطعات مذکور در تماس مستقیم با گازهای داغ هستند و در اثر عوامل تخریبی 
مختلفی از جمله سوخت مورد استفاده شوک های حرارتی و شرایط محیطی، آسیب می بینند. آسیب های وارده به صورت کاهش 
ضخامت و تضعیف فلز پایه به دلیل خوردگی داغ، اکسیداســیون، فرســایش و پوسته شدن یا افت خواص مکانیکی در اثر نفوذ 
عوامل مضر به داخل زمینه آلیاژ، بروز می کنند. در شــکل 5 پره های آســیب دیده شده بدلیل خوردگی و فرسایش نشان داده 

شده است.

شــکل 3. نمونه ای از نانو الیاف تولید شده در 
H&V شرکت
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در ســه دهه اخیر تالش های زیادی برای افزایش مقاومت این 
آلیاژها انجام شده است تا بدین وسیله افزایش توأم با استحکام 
و مقاومت به اکسیداســیون و خوردگی و امکان باال بردن دما 
جهــت افزایش راندمــان توربین فراهم شــود و نیز بتوان از 
ســوخت های ناخالص تر و ارزان تر برای احتراق استفاده کرد. 
افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ، با بهبود ترکیب شــیمیایی، 
اصالح ریزساختار، کنترل دمای کاری و کاهش عوامل خورنده 
در محیط کاری صورت می گیرد. همچنین افزودن برخی عناصر 
مانند کروم و آلومینیوم ســبب افزایش مقاومت به خوردگی و 
اکسیداسیون می شود. اما افزودن این عناصر سایر خواص آلیاژ 
مانند استحکام و مقاومت به ضربه را به شدت کاهش می دهد. از 

طرفی کاهش دمای کاری توربین ها، راندمان را کاهش داده و مقرون به صرفه نخواهد بود. 
با توجه به تاثیر بسزای بکارگیری فناوری نانو در بهبود خواص پوشش ها، تاکنون خواص مختلفی از پوشش ها مورد بررسی قرار 
گرفته است. در این میان پوشش های سد حرارتی )TBC( از اهمیت بسزایی جهت ایزوله کردن حرارتی اجزای داغ، برخوردارند 
چرا که این پوشــش، فلز را ایزوله می کند و باعث می شود که با باالتر رفتن دمای کاری، بازدهی موتور افزایش یابد، دمای اجزای 
فلزی پایین تر بیاید و در نتیجه خوردگی دیرتر صورت گیرد و احتیاج کمتری به خنک کننده باشــد. این موارد در مجموع منجر 
به بهبودکارایی، بازدهی و طول عمر بیشــتر اجزای موتور توربین های گازی می شــود. معموال برای ساخت این مواد از الیه های 
نانو متری اکسید آلومینیوم )Al2O3( و اکسید سیلیسیوم )SiO2( استفاده می شود. مهم ترین آسیب های وارد شده به پوشش های 
سد حرارتی، پوسته شدن در فصل مشترک پوشش سرامیکیـ  فلز می باشد. دلیل این اتفاق اکسیداسیون پوشش اتصالی و تغییر 
سریع درجه حرارت در توربین گاز می باشد. این مشکل را نیز 
می توان با استفاده از مواد نانو ساختار برای پوشش سد حرارتی 
بهبود بخشید. در واقع فلزات نانوساختار با کاهش اندازه دانه، 
سختی و استحکام باالتری دارند. همچنین در نتیجه افزایش مرز 
دانه ها نفوذپذیری و ضریب انبســاط حرارتی افزایش و هدایت 
حرارتی کاهش می یابد. در نتیجه مواد نانوساختار می توانند در 
پوشش های سد حرارتی کاربرد داشته باشند عمده ترین روشی 
که برای پوشش ســد حرارتی در حالت نانوساختار بکار گرفته 
می شود، پوشش دهی پالسمایی است. شــکل 6 تاثیر حضور 

پوشش سد حرارتی را نشان می دهد.

روغن های با عملکرد حرارتی باال در ترانسفورماتورها 

براي خنک کردن و عایق کنندگی ترانســفورماتورهاي برق که در شــبکه انتقال انرژي کاربرد 
زیادي دارند، از روغن اســتفاده می کنند. نقش خنک کنندگی این روغن با افزایش ولتاژ ترانس 
که منجر به افزایش حرارت باالتر می شــود، اهمیت بیشــتري پیدا می کند. از طرفی چون این 
روغن ها داراي ترکیبات آلی هستند، در مقابل حرارت باالي تولیدی در ترانس خصوصیات خود 
را در مدت زمان کمی از دست می دهند و عملکردي نامناسب پیدا می کند؛ بنابراین ارتقاي رفتار 
حرارتی این روغن ها بسیار مهم بوده و یکی از راه کارهاي آن، افزایش ضریب انتقال حرارت آن 
می باشــد. ضریب انتقال حرارت روغن هایی که در حال حاضر در ترانس ها استفاده می شود، در 

حدود W/mK 0/136 می باشد.
با ظهور فناوری نانو، معموال برای کاربردهای خنک کاری در مبدل ها، در سیستم هاي سرمایشی 
و گرمایشی و تجهیزات صنعتی از نانوسیال ها اســتفاده می شود و به همین دلیل در سال هاي 
اخیر کاربرد آن در حوزه انتقال حرارت بســیار گسترده شده و به عنوان یکی از محورهاي مهم 
مطالعاتی، تحقیقات زیادي را به خود جلب کرده اســت. نانوسیال، سوسپانسیون پایداري است 
که از طریق پراکنده کردن یکنواخت نانوذراتی با ضریب حرارتی باال در سیالی مشخص، ساخته 

شکل 5. خوردگی و فرسایش پره های توربین گاز

پره توربین با پوشش 
ضدحرارتی

بستر سوپر 
آلیاژ

باند پوششیپوشش سطحی الیه هوای 
خنک کننده

حرارت

فاصله

هوای 
ک کننده

خن

گازهای داغ

شکل 6. تاثیر پوشش سد حرارتی نانوساختار بر روی پره های توربین گاز

شکل 7. ترانس و محفظه روغن
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می شــود و بطور قابل مالحظه اي نسبت به آن سیال هدایت حرارتی باالتري دارد. لذا با توجه به حضور نانوسیاالت در حوزه هاي 
انتقال حرارت، بررسی استفاده از آن ها در ترانس هاي انتقال برق از جذابیت ویژه اي برخوردار است. در بین نانوساختارهاي مورد 
استفاده در نانوســیاالت امروزه توجه خاصی به نانوساختارهای کربنی می شود. یکی از این ساختارها، گرافن است که از اتصال 
اتم هاي کربن در یک شبکه هگزاگونال تشکیل شده و رفتار فوق العاده اي در انتقال حرارت از خود نشان می دهد بطوریکه ضریب 
هدایت حرارتی آن W/mK 5000 است که خیلی بیشتر از ضریب هدایت حرارتی الماس )W/mK 1800( و ضریب هدایت محوري 
نانولوله هاي کربنی )W/mK 3000( می باشد، زیرا صفحات گرافنی ساختاري دو بعدي داشته و حرارت را در ابعاد بیشتري انتقال 

می دهند. در شکل 8 ساختار گرافن نشان داده شده است.

شکل 8. ساختار گرافن

کاهش تلفات و افزایش خواص مغناطیسی هسته های ترانس ها

رشــد فناوري مستلزم توسعه و بهینه سازي موادي است که پایه هاي فناوري را شکل می دهند. یکی از موادي که در صنعت برق 
و صنایع مربوطه در تولید، انتقال و توزیع نقش برجســته اي دارد، ماده تشکیل دهندة هسته هاي مغناطیسی ترانس ها، القاگرها 
و ســایر ادوات الکترومغناطیسی است. نقش این مواد تقویت شار مغناطیسی اســت. این مواد دسته ای از مواد فرومغناطیس 
هســتند که به آن ها مواد نرم مغناطیسی گفته می شوند. مشخصه خواص مغناطیســی این مواد، مغناطش اشباع باال )MS( به 

همراه میدان پســماند زدای )HC( پایین می باشــد. طی چند دهه اخیر تحقیقات 
گسترده ای روی این مواد انجام شده است و خانواده های مختلفی از این مواد معرفی 
شــده اند. فریت ها و فوالدهای ســیلیکونی از جمله خانواده های مرسوم این مواد 
هستند. فریت ها، به عنوان اکســیدهاي سرامیکی مغناطیسی، به دلیل روش های 
ساده ساخت )متالورژي پودر( قابلیت ساخت در ابعاد و اشکال مختلف را با سهولت 
بیشتر دارند. گرچه فریت ها نسبت به فلزات مغناطیسی و آلیاژهاي آن ها، به دلیل 
مغناطش کمتر، در رتبۀ پایین تري قرار دارند، اما می توانند در فرکانس هاي باال مورد 
استفاده قرارگیرند. فریت ها کاربردهاي وســیع در سیستم هاي ذخیره اطالعات، 
منابع تغذیه سوئیچینگ، حسگرهاي گاز، ابزارهاي مایکروویو، صنایع الکتریکی و 
حسگرهاي رطوبتی دارند. در شکل 9 نمونه ای از یک هسته فریتی نشان داده شده 
است. در حال حاضر  در بسیاری از کاربردها در داخل و خارج از کشور از فوالدهای 
سیلیکونی نیز استفاده می شود. این دسته از فوالدها مغناطش اشباع باالیی )حدود 
2 تسال( دارند اما به دلیل میدان پســماند زدای باال تلفات انرژی زیادی نسبت به 

فریت ها دارند.
به طور کلی چالش اصلی در مورد کلیه مواد نرم مغناطیس تلفات انرژی ورودی می باشد. در تمامی بخش های صنعت برق )تولید، 
انتقال و توزیع( تلفات انرژی از اهمیت باالیی برخوردار است به همین خاطر استفاده از مواد و روش هایی که باعث کاهش تلفات 
می شوند، بسیار مورد توجه هستند. امروزه یک دسته از مواد نرم مغناطیس که با استفاده از فناوری نانو به منظور کاهش تلفات 
پیشنهاد شده است، آلیاژهای آمورف نانوکریستالین هستند. در این ترکیبات از یک ساختار آمورف به منظور افزایش مقاومت 
الکتریکی در ابتدا استفاده می شود و در مراحل بعدی با استفاده از یک عملیات حرارتی کنترل شده، دانه های نانوکریستالین در 
داخل زمینه آمورف جوانه می زند. در شکل 10 به صورت شماتیک ترکیب این ساختار نشان داده شده است. استفاده از ترکیبی 
از ساختار آمورف و نانوکریستالین باعث کاهش میدان پسماندزدا و به تبع آن کاهش تلفات مغناطیسی می شود ضمن اینکه با 

با استفاده از  شکل 9. هســته های فریتی که 
متالورژی پودر در ابعاد مختلف ساخته می شوند
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طراحی مناسب آلیاژ می توان به مغناطش های اشباع 
باال نیز دست یافت. معموال این ترکیبات از عناصری 
مانند آهن، ســیلیکون، مس، بور وغیره تشــکیل 
می شــود. یک خانواده تجاری شده از این آلیاژها، 
نام  با  اتمی(  )درصد   Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 ترکیــب 

تجاری Finemet می باشد.
این خانواده از مواد نرم مغناطیس معموالً با استفاده 
از روش های انجماد فوق ســریع ساخته می شوند تا 
آمورف موردنظر دست یافت. یکی  به ساختار  بتوان 
زمینه، مذاب ریسی3  این  در  از دستگاه های مرسوم 
می باشد که تصویر آن در شکل 11 نشان داده شده 
اســت. در حال حاضر در داخل کشــور نمونه های 
آزمایشگاهی این دســتگاه وجود دارد و نمونه های 

صنعتی نیز به زودی به بازار عرضه خواهد شد.

شکل 11.  شکل سمت راست دستگاه مذاب ریسی، سمت چپ ریختن مذاب روی چرخ مسی

همان طور که در شــکل هم نشان داده شده اســت در این دستگاه، مذاب از 
طریق یک نازل روی چرخ مسی آبگرد ریخته می شود که باعث می شود مذاب 
به صورت فوق سریع سرد شود و ساختار آمورف تشکیل می شود. عرض نوارهای 
تولیدشده قابل کنترل است. نوارهای تولیدشده درنهایت به صورت هسته های 

بالک متصل می شوند که نمونه ای از آن ها در شکل 12 نشان داده شده است. 

نانو پوشش های ابرآبگریز در مقره ها

وظیفه مقره ها، عایق کردن هر قســمت از تاسیســات الکتریکی و بخش های تحت ولتاژ از زمین و یا به عنوان نگهدارنده آن ها 
می باشد و بسته به کاربرد از جنس های مختلف )سرامیکی، شیشه ای و...( ساخته می شوند. در شکل 13، انواع مختلف مقره نشان 
داد شــده است. مقره هایي که امروزه به صورت وسیعي در خطوط انتقال و توزیع استفاده مي گردند، تحت تنش هاي الکتریکي و 
محیطي قرار مي گیرند. افت خواص، شکست و ازکارافتادگی این نوع مقره ها که معموالً ناشي از آلودگي مي باشد، مشکالت زیادي 

شکل 12. یک هسته نانوکریستالین از تجمیع کردن 
نوارهای آمورف نانوکریستالین

شکل 10. ساختار آمورف نانوکریستالین، زمینه آمورف حاوی نانوذرات کریستالین
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را در بسیاري از کشورهاي جهان خصوصًا در نواحي با آلودگي زیاد به همراه دارد. در مناطق آلوده و مرطوب، ایجاد جریان نشتي 
و تشکیل قوس معموالً منجر به ازکارافتادگی مقره ها مي گردد. توقف جریان، خارج شدن خطوط از مدار و ازکارافتادن خط در این 
وضعیت بروز کرده که سبب ایجاد خسارات جدي و صدمات اقتصادي زیادي مي شود. راه حل مناسب جهت جلوگیري از این امر 

ایجاد پوشش های ضدگردوغبار و آلودگی بر روی مقره ها مي باشد.

با پیشــرفت فناوری نانو در جهان، امروزه می توان از پوشش های سرامیکي بر روی سطوحي مانند مقره استفاده کرد که عالوه 
بر ایجاد خاصیت آب گریزی، خاصیت خود پاالیندگی را نیز ایفا  کند و از طرفي به دلیل کوچک بودن ذرات پوشــش، چسبندگي 
مناســبي با سطح نیز به وجود  آورد. اســتفاده از این نوع پوشــش  بر روی مقره در نواحي مختلف آب و هوایي به خصوص در 
محیط هایي با آلودگي باال، مي تواند کمک شــایاني به از بین رفتن پدیده تخلیه جزئي که یکي از مهم ترین مشکالت مقره ها در 
نواحي آلوده و مرطوب اســت، نماید. در صورت حضور چنین پوششی بر روی سطح، سطوح در مقابل آب ایمن شده و درنتیجه 
آلودگي هاي دیگر که در اثر حضور آب تمایل به حضور بر روی ســطح خواهند داشــت، از بین مي روند. ضخامت این پوشش ها 
مي تواند چندین نانومتر تا چندین میکرون باشــد. همچنین این پوشش می تواند شفاف، کدر، رنگي و یا غیررنگی باشد. الزم به 
ذکر اســت که در صورت استفاده از این پوشش ها دیگر نیاز به شستشوي مقره ها در فصول مختلف سال نمي باشد. ضمن اینکه 

مشکالت تخلیه جزئي و قطع شدن برق که نارضایتي هاي زیادي را پدید مي آورد نیز از بین مي رود.
نحوه قرارگیري قطره آب بر روي ســطح قبل و بعد از اعمال پوشــش در شکل 15 مشاهده می گردد. همان طور که در این شکل 
مشخص است، قبل از اعمال پوشش قطره آب کاماًل بر روي سطح پخش شده و سطح آن را خیس می کند اما پس از اعمال پوشش، 
قطره آب جمع شده و ســطح را تر نمی کند. از دیگر مزایاي پوشش اعمال شده شفافیت آن می باشد که امکان کاربرد آن را در 

اجسام مختلف و صنایع گوناگون فراهم می سازد.

شکل 13. انواع مقره ها با جنس  های مختلف

شکل 14. مقره های آسیب دیده

شکل 15. ســمت راســت، مقره قبل از 
پوشش دهی و خیس شدن سطح آن با آب 
و در قسمت ســمت چپ، نحوه قرارگیري 
قطره آب بر روي مقره بعد از اعمال پوشش
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ادوات اپتوالکترونیک 

ادوات اپتوالکترونیک به قطعات الکترونیکی گفته می شــود که عملکرد آن ها موجب تشعشع طیف خاصی از نور مرئی یا نامرئی 
می شــود. همچنین قطعات الکترونیکی که سیگنال های نوری را دریافت و به معادل الکترونیکی تبدیل می کنند، جزء این ادوات 
محسوب می شوند. مجموعه وســیعی از قطعات الکترونیک از دیودهای نورانی ساده گرفته تا پیشرفته ترین صفحات نمایش و 

منابع نوری مورد استفاده در ارتباطات فیبر نوری در همین دسته قابل طبقه بندی هستند.
دیود نورانی یا همان LED اولین و ســاده ترین قطعه اپتوالکترونیکی اســت که به نوعی در سایر ادوات اپتوالکتریکی هم از آن 
استفاده می شود. دیودهای نورانی از سال 1962 به صورت عملی وارد بازار قطعات الکترونیکی شدند. یک دیود ساده از یک پیوند 
p-n تشــکیل شده است. در حالت تعادل گرمایی و بدون اعمال ولتاژ خارجی بر اثر مجاورت نیمه هادی نوع n و نوع p حفره های 
موجود در نیمه هادی نوع p الکترون های موجود در نیمه هادی نوع n را جذب می کنند. در اثر این فرآیند قســمتی از نیمه هادی 
نوع n در مجاورت نیمه هادی نوع p از الکترون خالی می شود. الکترون های جذب شده در سمت p حفره های را اشغال می کنند و 
به این ترتیب در قسمتی از نیمه هادی نوع p که در مجاورت پیوند قرار دارد حفره ای وجود نخواهد داشت. پس می توان گفت که 
قسمتی از ساختار از حامل های بار تخلیه می شود. به این قسمت ناحیه تخلیه گفته می شود. وجود ناحیه ی تخلیه باعث می شود 

که ادامه ی فرآیند جذب الکترون ها به سمت حفره ها متوقف شده و جریان در پیوند صفر شود.

شکل 16. پیوند p-n الف( در حالت تعادل گرمایی ب( در حالت بایاس معکوس ج( در حالت بایاس مستقیم

زمانی که  دیود در حالت بایاس معکوس قرار می گیرد، یعنی ســر مثبت منبع ولتاژ به کاتد و سر منفی آن به آند وصل می شود 
میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ سبب می شود الکترون های سمت n به سمت p رانده شوند و در آن جا با حفره ها ترکیب شوند و به 
همین خاطر عرض ناحیه تخلیه بیشتر می شود. وجود ناحیه تخلیه از آن جا که دارای هیچ حامل جریانی نیست باعث می شود که 
جریان از دیود عبور نکند. در عوض زمانی که دیود در حالت بایاس مستقیم قرار دارد و سر مثبت منبع تغذیه به آند و سر منفی 
آن به کاتد وصل اســت در ناحیه p تجمع حفره ها و در ناحیه n تجمع الکترون ها بیشتر خواهد شد. به این ترتیب ناحیه تخلیه 
به تدریج باریک تر می شود و با افزایش ولتاژ منبع تغذیه محو می شود. طبیعی است که با حذف ناحیه تخلیه و وجود منبع ولتاژ 
خارجی جریان در دیود به وجود خواهد آمد. با توجه به آن چه گفته شــد می بینیم که دیودها توانایی این را دارند که جریان را 
از یکسو عبور دهند و از سوی دیگر جلوی جریان را بگیرند. زمانی که دیود در حالت بایاس مستقیم بوده و جریان در آن برقرار 
باشــد حامل های جریان یعنی الکترون ها از ناحیه n و حفره ها از ناحیه p وارد پیوند می شوند و در آن جا بازترکیب شده و در اثر 
بازترکیب مقدار انرژی به صورت فوتون آزاد خواهند کرد. مقدار انرژی آزاد شده و در نتیجه طول موج فوتون آزاد شده بستگی 
به جنس و میزان ناخالصی های نیمه هادی n و p دارد. در دیود های معمولی انرژی آزاد شده معموال به صورت حرارتی آزاد می شود. 

ولی در انواع دیودهای نورافشان فوتون آزاد شده دارای طیف مرئی و یا فروسرخ یا فرابنفش خواهد بود.
نمایشگرهای کریســتال مایع )LCD( نســل بعدی ادوات اپتوالکترونیک هستند که اگر چه ســاختار آن ها بر پایه ی خواص 
کریستال های مایع طراحی و ساخته شده است، همچنان بی نیاز از دیودهای نورانی نیستند. تصویر تولید شده در LCD ها )رنگی 
یا ســیاه و سفید( برای اینکه به وضوح قابل رویت باشد نیاز به تابش نور سفید از پس زمینه دارد و به همین خاطر نمایشگرهای 
LCD همگی دارای نور پس زمینه هستند. تامین نور پس زمینه به طرق مختلفی من جمله صفحات فلورسنت امکان پذیر می باشد 
با این وجود بهینه ترین روش اســتفاده از دیودهای نورانی سفید است. از همین روست که LCDهای با پس زمینه LED در حال 
حاضر مرغوب ترین و پرکاربردترین نوع LCD در بازار هستند. نسل جدیدتر نمایشگرها که عمال آخرین نسل تجاری شده هستند 
OLEDها هستند که برخالف LCD ها کال مبتنی بر دیودهای نورانی هستند. این نمایشگرها بر پایه نوع خاصی از دیودهای نورانی 
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که با عنوان دیودهای نورانی ارگانیک شــناخته می شوند طراحی شــده اند و از این حیث دارای تفاوت با نسل قبلی هستند که 
تصویر نهایی از ترکیب نورهای ســاطع شده از دیودهای نورانی ساخته می شود و دیودهای نورانی دیگر تنها نقش نور پس زمینه 
را ندارند. با توجه به آنچه گفته شــد می توان اینطور نتیجه گرفته که دیودهای نورانی به لحاظ اینکه قادر به ســاطع کردن نور 
هستند؛ نقش بسیار مهمی در صنعت الکترونیک دارند و از همین رو هر تغییر و پیشرفتی در طراحی و تولید منابع نور می تواند 
نقش ســازنده ای در بهبود کیفیت ادوات اپتوالکترونیکی داشته باشــد. در ادامه به راهکارهای فناوری نانو در زمینه ی ادوات 

اپتوالکترونیک پرداخته خواهد شد.
یکی از چالش های موجود در زمینه ی تولید و بکارگیری دیودهای نورانی بحث تولید طیف نورانی دلخواه اســت. در بســیاری 
موارد تنظیم دقیق شــکاف انرژی پیوند p-n برای تولید موج دلخواه امکان پذیر نمی باشــد )با توجه به محدودیت های ساختاری 
نیمه هادی های مورد اســتفاده در پیوند(. اشکال اساسی دیگر در این زمینه این است که اصوال در یک دیود نورانی معمولی همه 
فوتون های آزاد شده دارای انرژی و در نتیجه طول موج یکسانی نیستند و در نتیجه نور ساطع شده دارای مجموعه ای از فوتون ها 

با طول موج هایی نزدیک به طول موج هدف هستند.  این مساله خصوصا 
در زمینه ارتباطات فیبر نوری مطلوب نیست.

راه  حل فناوری نانو برای چالش های مورد اشاره، استفاده از نقاط کوانتومی 
است. نقاط کوانتومی نانوکریستال های نیمه هادی هستند که دارای خواص 
اپتیکی منحصر به فردی می باشند. ساختار نقاط کوانتومی به طور معمول 
به صورت پوسته-هسته می باشد. هسته که معموال از عناصر گروه های 
II-VI و یا III-V جدول تناوبی تشکیل می شود، توسط پوسته ای از جنس 

ترکیبات نیمه هادی پوشانده می شود.
مکانیزمی که طی آن در یک ترکیب نیمه هادی هدایت ایجاد می شود در 
تصویر 17 نشان داده شده است. الکترون ها که به صورت معمول در الیه 
ظرفیت قرار می گیرند، با جذب انرژی به الیه هدایت منتقل می شــوند و 
یک حفره در الیه ظرفیت به جای می گذارند. الکترون های موجود در الیه 
هدایت ناپایدار هستند و باید مجدد به الیه ظرفیت برگردند. الکترون ها 
ضمن بازگشــت به الیه ظرفیت با حفره ها باز ترکیب شده و انرژی آزاد 
می کنند. انرژی الزم برای برانگیخته کردن الکترون با انرژی آزاد شــده 
هنگام بازترکیب یکســان و برابر با شکاف انرژی بین الیه هدایت و الیه 

ظرفیت است.
مقدار شکاف انرژی بسته به نوع ترکیب نیمه هادی متفاوت است. نقاط کوانتومی نیز با اندازه های مختلف شکاف انرژی وجود دارند. 
هر چه اندازه نقاط کوانتومی کوچکتر شود شکاف انرژی آن ها بزرگتر می گردد. در نتیجه برای برانگیخته کردن الکترون در نقاط 
کوانتومی کوچکتر به انرژی بیشتری )نور با طول موج کوتاهتر( نیاز است و برعکس. محدوده نور ساطع شده از نقاط کوانتومی نور 
 p مرئی و فروسرخ را شامل می شود. طیف نور تولید شده در دیودهای نورانی معمولی وابسته به جنس و میزان ناخالصی های نواحی
و n دیود است. ولی در نقاط کوانتومی انرژی آزاد شده و به تبع آن طول موج و رنگ نور تولید شده وابسته به ابعاد نقطه کوانتومی 

است. این تفاوت اساسی اجازه می دهد که نقاط کوانتومی توانایی تولید هر طیف نوری را از یک ماده مشخص داشته باشند.

شکل 17. ساختار الیه های ظرفیت و هدایت در نیمه هادی

شکل 18. طیف نور مرئی ساطع شده از نقاط کوانتومی

1. Nanos 2. Dwarf   3. Melt Spinning

پی نوشت ها

12

فناوری نانو در
صنعت بـرق
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کاربردهای
 فناوری نانـو
در صنعت برق

باتری ها 

آبی

زمین گرمایی بادی
خورشیدی  
پیل سوختی)فتوولتاییک( 

-افزایش 
استحکام  
و مقاومت 
حرارتی 

-سبک سازی
- بهبود بازده

-افزایش بازده و 
بهبود جذب نور
-بهبود طول 

عمر
- خود پاالیندگی
-کاهش قیمت

-جلوگیری از 
تشکیل رسوب 

در لوله های 
انتقال

- روان کنندگی

-افزایش بازده
-کاهش هزینه 

ساخت
-بهبود طول 

عمر مفید پیل 
سوختی

تجدیدپذیر

- افزایش بازده
- بهبود طول 

عمر
- بهبود 

زمان شارژ 
و ماندگاری 

شارژ

حرارتی

اگزوز و 
استک مدخل هوا

فیلتراسیون 
هوای ورودی

کمپرسور

جلوگیری 
از خوردگی 

پره  های 
کمپرسور 

مخازن 
سوخت

میله رتور و 
بلبرینگ

- افزایش روانکاری
استحکام و 

مقاومت پره ها 
- مقاومت  
حرارتی پره 

توربین
- ضد آب کردن 

پره
- سبک سازی 

پره توربین

بویلر

جلوگیری از 
اکسیداسیون 

لوله های 
سوپر هیتر و 

ری هیتر

کندانسور و 
فید واتر پمپ

برج 
خنک کننده

- سیستم 
خنک کننده در 

کندانسور
- سیستم 

تصفیه آب و 
افزایش راندمان 

نیروگاه

ژنراتور

- کاهش 
تلفات ژنراتور 
و افزایش بازده 
با استفاده از 

مواد مغناطیسی 
نانو ساختار

- جلوگیری از 
تاب برداشتن 
شافت ژنراتور

محفظه 
احتراق

- جلوگیری از 
ترک خوردن 

محفظه احتراق 
در دماهای باال
- باال بردن 
دمای احتراق

- جلوگیری از 
اتالف حرارتی 

در محفظه 
احتراق

- افزایش 
راندمان توربین 

گازی

بخاری سیکل ترکیبیگازی

نیروگاه برق

الکترونیک

تولید انرژی 
الکتریکی

گیت منطقی

سنسور ها

سنسور 
شیمیایی

سنسور 
حالت

  سنسور 
نوری

  سنسور 
مواد

- افزایش 
حساسیت و 
کاهش زمان 

واکنش
- کاهش هزینه 

تولید
- کاهش حجم 

و وزن

ترانزیستور

نقاط 
کوانتومی

دیود

- بهبود بازده و 
کاهش تلفات

- کاهش حجم 
و وزن

- افزایش طول 
عمر

نیمه هادی ها

خازن

- بهبود 
ظرفیت خازن

- کاهش حجم 
و اندازه

- افزایش طول 
عمر

مقاومت

-استفاده در 
نانو مدار های 

الکتریکی
افزایش دقت 

محاسبات
-کاهش حجم 

و سایز

LCD

-افزایش توان 
حرارتی و 

کاهش حرارت 
تولید شده
-کاهش 

تلفات انرژی 
الکتریکی و 
افزایش بازده

-کاهش 
ضخامت و 

حجم

LED

OLED

نمایشگرها

مهندسی مواد

افزایش 
استحکام

مقاومت به 
خزش

مقاومت 
حرارتی 
پره های 
توربین

مقاومت 
برابر امواج 

الکترو 
مغناطیسی

پوشش وغشا

- بهبود طول 
عمر تجهیزات 

و مواد و 
مقاومت در برابر 

پوسیدگی
- مقاومت در 
برابر امواج 

مزاحم
- بهبود  

مقاومت مواد در 
برابر حرارت و 

آتش 
- ایجاد خاصیت 

آنتی استاتیک

بهبود 
خاصیت 

رنگ

- جذب 
نکردن حرارت 

نور خورشید
- بهبود طول 
عمر رنگ و 

مقاومت در برابر 
پوسیدگی و 
عوامل طبیعی

نانو سیال 
خنک 
کننده

-بهبود هدایت 
گرمایی

-تابعیت بهتر 
هدایت گرمایی 

از دما
-بهبود پایداری 
و جلوگیری از 

ته نشینی سیال 

انتقال حرارت
ساخت 

مواد هادی 
حرارت

ساخت 
مواد عایق 

حرارت

- بهبود خواص 
ایزوالسیون 

مواد
- کاهش وزن 

مواد عایق
- بهبود مقاومت 

عایق و هادی 
حرارت نسبت 

به شکست
- انطباق بهتر 
ضریب انبساط 

حرارتی 

خنک کاری

توربین

توزیع انرژی 
الکتریکی

انتقال انرژی 
الکتریکی
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کاربردهای
 فناوری نانـو
در صنعت برق

انتقال انرژی 
الکتریکی

دستگاه تغذیه 
DC

تولید انرژی 
الکتریکی

برق گیربدون    
فاصله هوایی

برق گیر با 
فاصله هوایی

- افزایش تعداد 
مرزدانه ها و 
کاهش دمای 

زینتر 
- بهبود 
مشخصه 
غیرخطی 
وریستور

 - کاهش 
جریان نشتی و 
احیا وریستور

برق گیر

شینه و اتصاالت

شینه نرمشینه سخت

- رسانایی 
حرارتی و 

انعطاف پذیری 
بیشتر 

- افزایش 
مقاومت مکانیکی

- کاهش وزن

مقره و پایه

مقره میخیمقره آویز

- خاصیت 
آب گریزی و 

خودپاالیندگی 
- افزایش 
مقاومت 
مکانیکی

- کاهش وزن

مقره
 تکیه گاهی

- افزایش 
مقاومت 
مکانیکی 

- کاهش وزن

استراکچر کلید قدرت

سکسیونردژنکتور

-افزایش طول 
عمر

-افزایش 
مقاومت در برابر 

جرقه زنی و 
ذوب شدن
- افزایش 

مقاومت عایقی

کابل انتقال

کابل کابل مسی
آلومینیومی

- بهبود 
استحکام 
مکانیکی و 
کاهش وزن

 - بهبود هدایت 
الکتریکی و 
کاهش تلفات
- افزایش 

مقاومت مکانیکی 
عایق دور سیم

ترانس

ترانس 
ترانس ولتاژجریان

-کاهش تلفات
-افزایش طول 

عمر ترانس

ترانسفورماتور 
انتقال

روغن

- افزایش 
ضریب انتقال 
حرارت روغن

- کاهش تلفات 
و بهبود خواص 

مغناطیسی 
- کاهش وزن و 

ابعاد

- خاصیت 
آب گریزی و 

خودپاالیندگی 
- افزایش 
مقاومت 
مکانیکی

بوشینگهسته

-افزایش 
پایداری

-بهبود بهتر 
کنترل ولتاژ

راکتور تله موج

الکترونیک

مهندسی مواد

پست توزیع

ترانسفورماتور 
توزیع

-کاهش تلفات 
و بهبود خواص 

مغناطیسی 
هسته

-بهبود ضریب 
انتقال حرارت 
روغن ترانس

تابلو برق

-کاهش تلفات 
در تابلو

-بهبود انتقال 
حرارت و جذب 
نکردن حرارت 

محیط
- افزایش 
مقاومت در 

برابر خوردگی و 
حرارت

بخش 
کنترل

-کوچک تر 
شدن حجم 
دستگاه های 

موجود
-مقاومت 

قسمت های 
پالستیکی 

در برابر آتش 
و حرارت 
وخوردگی

-افزایش طول 
عمر قطعات

جرقه گیر

- بهبود 
رسانایی

- انعطاف پذیری 
بیشتر

-بهبود مقاومت 
مکانیکی

سیستم چاه ارت

- انتقال 
بهتر جریان 

الکتریکی
- بهبود 
خاصیت 

چسبندگی و 
رطوبت پذیری

-بهبود مقاومت 
صفحه چاه 

ارت در مقابل 
خوردگی

دژنکتور

سکسیونر

-افزایش طول 
عمر

-افزایش 
مقاومت در 

برابر جرقه زنی 
و ذوب شدن
- افزایش 

مقاومت عایقی

کلید های قدرت

کابل هوایی

کابل زمینی

-کاهش تلفات 
-افزایش 
مقاومت 

مکانیکی و 
مقاومت در 

برابر خوردگی و 
پوسیدگی
-افزایش 

مقاومت عایقی 
روکش کابل 
خطوط زمینی

شبکه توزیع

کنتور 
دیجیتال

کنتور 
معمولی

-افزایش طول 
عمر قطعات 

فلزی و مقاومت 
در برابر 

پوسیدگی و 
فرسودگی
- بهبود 

مقاومت پوشش 
کنتور در برابر 

گرما و سرما
-بهبود مقاومت 

سیم ها و 
ترمینال های 

کنتور در برابر 
عبور جریان 

زیاد
- کاهش وزن و 

حجم

کنتور برق

توزیع انرژی 
الکتریکی

بانک خازن

- افزایش 
ظرفیت خازن

- کاهش حجم 
بانک خازن

-افزایش طول 
عمر خازن

-کاهش هزینه 
ساخت

توزیع انرژی 
الکتریکی



محصوالت نیروگاهی

 نانوفیلرت نیروگاهی بهران
 گرانول آنتی باکرتیال بر پایه نانوذرات

 نانوسیال خنک کننده
 نانوسیلیس کلوئیدی

 آئروژل
 نانوامولوسیون ایجاد کننده پوشش آب گریز



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، شهرک صنعتی مشهد
محل تولید

نام محصول:
نانوفیلتر نیروگاهی بهران
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نام محصول:
گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقره

اطالعات شرکت تولید کننده

رامو آلیبرتنام شرکت

Nano Ramoنام برند

1351سال تأسیس

تهران، میدان ولی عصر )عج(، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، نبش کوچه پنجم، پالک 14، واحد 4آدرس

www.ramo-plastic.comنشانی سایت اینترنتی

مواد واسط نانوییحوزه صنعتی تحت فعالیت

گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقرهنام محصول اصلی

60  نفرتعداد کارکنان

100 تن در سالظرفیت تولید

ساخت لوله و اتصاالت کامپوزیتی آنتی باکتریال و آنتی میکروبیال، ساخت قطعات کامپوزیتی در داخل یخچال ها، قطعات محل های کاربرد محصول
خودرو، لوازم خانگی، کلیه قطعات پلیمری بیمارستانی و بهداشتی.

اثـرات

 از بین بردن انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ و کپک
 عدم ایجاد حساسیت در صورت تماس با پوست بدن

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیا س

نحوه عملکرد و ویژگی ها

گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقره 
دارای خاصیت آنتی میکروبیال اســت که 
بیشتر به منظور کاربرد در ساخت قطعات 
کامپوزیتی پلیمری به منظور از بین بردن 
باکتری ها، ویروس ها و... در صنایع مختلفی 
قطعات  خانگی،  لوازم  خودرو سازی،  چون 
پلیمری بیمارستانی و... مورد استفاده قرار 

می گیرد.

رامو- آلیبرت
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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(، پارک 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 استهالک 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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اطالعات شرکت تولید کننده

واکنش صنعت پارتنام شرکت

آئرولیتنام برند

1391سال تأسیس

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی - شهرک 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، شهرک 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
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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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نانوپوشش های سخت و مقاوم

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

 پوشش دهی انواع قالب ها
 ورق های فوالدی تزئینی

 دستگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی



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( - پالک 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-شهرک 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- پالک 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- پالک 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 - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان شیخ بهایی - شماره 157آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفر مستقیمتعداد کارکنان

روزانه پوشش دهی 300 عدد ورق 60 ×30 سانتی مترظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

 نمای خارجی ساختمان ها
 محیط داخلی هتل ها، برج ها و مراکز خرید

 محیط های تفریحی و سرگرمی
 آسانسورها

 درها، نرده ها و دستگیره ها
 شیرآالت بهداشتی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان اصفهان - اصفهان

اثـرات

 بهبود کیفیت محصول نهایی
 افزایش ارزش افزوده محصول

 افزایش توان صادراتی محصول

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوپوشــش ها بر روی ورق های  انواع  ایجاد 
 ،Arc-PVD روش  از  اســتفاده  بــا  فوالدی 
خواص ویژه ای از جملــه ظاهری زیبا، تنوع 
رنگ های انتخابی، خواص خوردگی، سایش و 
اکسیداسیون عالی، ضد خش، آنتی باکتریال، 
ضد اثر انگشــت، بازتاب UV، فرایند و تولید 
ســازگار با محیط زیست، غیرحساسیت زا و 
افزایش چندین برابــری عمرکاری را به این 

محصوالت می بخشد.

نام محصول:
ورق های فوالدی تزئینی
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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 - پالک226 - 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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محصـوالت حوزه
رنگ، رزین و کامپوزیت

 رنگ عایق حرارتی نانو
 رنگ خودمتیز شونده نانو

ParsaNano 
 الکرتود نقطه جوش
PVC نانو افزودنی 

 نانو امولسیون شوینده شیشه
 نانومحلول ارگانیک پاک کننده منایشگرهای تصویری



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(، پالک26، 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، ترک 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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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، پالک 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

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

33



اطالعات شرکت تولید کننده

پارسا پلیمر شریفنام شرکت

ParsaNanoنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب اهلل، خیابان شهید قاسمی، پالک 37، واحد 1آدرس

www.parsapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت کامپوزیت و پلیمرحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوکامپوزیت با استحکام و چسبندگی رنگ عالینام محصول اصلی

70تعداد کارکنان

2000 تن در سالظرفیت تولید

تزئینات داخلی خودرو، قطعات رنگ شدنِی داخلی و خارجی خودرو مانند قالپاقمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانومقیا س

 گواهینامۀ ایزو 9001-2008 از کشور آلمان

محل تولید

استان تهران، شــهر تهران، پل کفش ملی، به سمت شهریار، 
خیابان توانبخشی، خیابان سالمندان قدس، کوچه سامان 4

اثـرات

 چسبندگی بسیار زیاد رنگ به قطعه و طول عمر بسیار باال
 کیفیت مطابق استانداردهای جهانی همراه با کاهش هزینه تولید

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این محصــول نانوکامپوزیتــی بر پایه 
اضافه  با  که  می باشد   )PP( پلی پروپیلن 
نمودن مواد نانو، برای کاربردهایی که نیاز 
کششی،  استحکام  االستیک،  مدول  به 
مقاومت به ضربه و چسبندگی رنگ عالی 
دارند، طراحی شده است. از این محصول 
برای قالب گیری تزریقی قطعات خارجی 
خودرو به خصــوص قطعاتی که به رنگ 
استفاده  قالپاق(  )نظیر  دارند  نیاز  شدن 

می شود.

نام محصول:
 ParsaNano

)نانوکامپوزیت با استحکام و چسبندگی رنگ عالی(
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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

35



اطالعات شرکت تولید کننده

آریا پلیمر پیشگامنام شرکت

آریا پلیمرنام برند

1387سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 233آدرس

www.ariapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

مواد واسط نانوییحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوافزودنی پی وی سینام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

500 تن در سالظرفیت تولید

لوله و اتصاالت شرکت داراکار و شرکت پیشگام پالست اهواز، پروفیل درب و پنجره شرکت دنیای پروفیل پی وی سی غرب و...محل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س

محل تولید

استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اثـرات

 حذف اجزای گران قیمت وارداتی از فرموالسیون
 کاهش قیمت تمام شده

 حفظ و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پل وینیل کلراید  پلیمر  ماهیت شــکننده  به  توجه  با 
)PVC(، یکــی از بزرگترین معضــل تولیدکنندگان 
محصوالت پی وی ســی ســخت )UPVC( مشــکل 
شــکنندگی بویژه در دماهای پایین می باشــد.  این 
محصول بســته افزودنی حاوی نانوذرات است که به 
عنوان عاملی ســازگارکننده بین پودر PVC و سایر 
افزودنی ها عمل کرده و باعث بهبود خواص مکانیکی 
)از جمله استحکام ضربه(، افزایش مقاومت به حرارت 
و بهبود کیفیت و شفافیت محصول به میزان چندین 

برابر می گردد.

نام محصول:
 نانوافزودنی پی وی سی
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اطالعات شرکت تولید کننده

کیمیا شیمی سهندنام شرکت

مهرتاشنام برند

1380سال تأسیس

تهران ، خیابان ستارخان، جنب 24 متری خسرو، پالک 912، طبقه 3، واحد 6آدرس

www.kcsnano.comنشانی سایت اینترنتی

پاک کننده هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

شوینده شیشهنام محصول اصلی

21 نفرتعداد کارکنان

300 تن ساالنهظرفیت تولید

پاک کننده صفحات LCD و LED تلویزیون، کامپیوتر، موبایل و دیگر تجهیزات الکترونیکیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 دارای خاصیت آنتی باکتریال
 دارای خاصیت استاتیک

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز
محل تولید

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

به دلیل آنکه در فرموالســیون این محصــول الکل وجود 
ندارد تاثیر مخرب بر روی ســطح نمی گذارد و حتی زودتر 
از محصوالت حاوی الکل خشــک می شود. این پاک کننده 
همچنین برخالف محصوالت مشابه که دارای قدرت اسیدی 
یا قلیائی می باشــند و موجب صدمه زدن به سطوح در اثر 
مرور زمان می گردند، اسیدی یا قلیائی نبوده و به سطح زیانی 

نمی رساند.

نام محصول:
نانو امولسیون شوینده شیشه

37



نحوه عملکرد و ویژگی ها

ایــن محصول بر خالف دیگر پاک کننده ها فاقد حاللهای آلی اســت. 
حاللهای آلی که عمدتاً در پاک کننده ها استفاده می شود، اتانول است. 
معموالً اســتفاده از حاللهای آلی همچون اتانول سبب خشکی پوست 
می شــود و به غیر از اتانول، دیگر حاللهای آلی همچون متانول سمی 

بوده و به شدت خطرناک هستند.

اطالعات شرکت تولید کننده

ستاره تابان پاکنام شرکت

MSKنام برند

1390سال تأسیس

استان گیالن، منطقه آزاد انزلی، شهرک صنعتی 1آدرس

http://www.stp-nano.comنشانی سایت اینترنتی

شویندهحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانومحلول ارگانیک پاک کننده نمایشگرهای تصویرینام محصول اصلی

30تعداد کارکنان

150 تنظرفیت تولید

در زمینه شست و شو و تمیزکاری انواع صفحات نمایش، موبایل، تبلت، LCD و LED و کلیه سطوح شیشه ای و کریستالیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

عدم استفاده از عوامل سمی  و حفظ محیط زیست

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان گیالن، منطقه آزاد انزلی

نام محصول:
نانومحلول ارگانیک پاک کننده 

نمایشگرهای تصویری
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محصـوالت حوزه
تصفیه پساب های صنعتی

 سامانه تصفیه آب و پساب با استفاده از سیستم های نانوفیلرتاسیون 
غشایی ) به روش هارمودینامیکی(

 سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پالسام
 سامانه نانو کاویتاسیون جهت آرسنیک زدایی از آب



اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسي ساخت آب روبش رسوب مهسارنام شرکت

مهسارنام برند

1388سال تأسیس

تهران، احمدآباد مستوفي، سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ایرانآدرس

Watertech.irنشانی سایت اینترنتی
Iran-membrane.com

تصفیه آب و فاضالبحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه تصفیه پساب صنعتينام محصول اصلی
 6 نفرتعداد کارکنان

براساس سفارش )50 دستگاه در سال(ظرفیت تولید

صنایع آالینده محیط زیستمحل های کاربرد محصول
تولید آب آشامیدني

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

محل تولید

تهران، سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ایران

اثـرات

 بهبود تولید در صنایع کشاورزي و بهبود کیفیت آب شرب 
 صرفه جویی انرژی به میزان 35% در مقایسه با مشابه خارجی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمودینامیک، دستگاهی است 
 )Fouling( که با به وجود آوردن تنش در سطح سیال مانع ایجاد گرفتگی
بر سطح غشای نانویی گردیده و دسترسی آسان مولکول های آب به سطح 
غشا را موجب می گردد. آب عبور کرده از منافذ نانویی، فاقد آلودگی های 
محلــول و نامحلول بوده و آلودگی های مذکور بــا جریان المینار آب به 

خروجی بخش فشرده شده هدایت گردیده و به منبع برگشتی می ریزد.

نام محصول:
سامانه تصفیه آب و پساب با استفاده از سیستم های 

نانوفیلتراسیون غشایی ) به روش هارمودینامیکی(
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت  پاالیش پالسما صنعتنام شرکت

-نام برند

1393سال تأسیس

تبریز، خیابان راه آهن، کوچه باغ، تقاطع قطران )چهارراه شهاب(، جنب قنادی نائبیانآدرس

-نشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات تصفیه پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیستم های تصفیه پسابنام محصول اصلی

5تعداد کارکنان

100 متر مکعبظرفیت سیستم

محل های کاربرد محصول

کارخانجات دارای پساب صنعتی و نیازمند پیش تصفیه برای ورود پساب به تصفیه خانه
کلیه تصفیه خانه ها برای کاهش نیاز به استفاده از مواد شیمیایی و کاهش هزینه ها

تصفیه پساب های پتروشیمی ها و پاالیشگاه های کشور
حذف مواد نفتی از سطح دریاها و مناطق نزدیک به پایانه های نفتی روی دریا

مجوزهای دریافت شده برای محصول
-

محل تولید

استان آذبایجان شرقی، شهر تبریز
OSW محل اجرای پایلوت: شرکت پتروشیمی تبریز، جهت تصفیه پساب

اثـرات

 حذف فلزات سنگین از پساب و تصفیه خانه های آب شرب شهری
 حذف کلیه میکرواورگانیسم ها

 حذف بیش از 80% مواد رنگینه و رنگ دانه ها
 کاهش BOD و COD به میزان %80

 %90 کاهش کدورت
 هزینه تعمیر و نگهداری پایین
 صرفه جویی در مصرف انرژی

 حفظ محیط زیست به دلیل عدم صرف هیچ گونه ماده شیمیایی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پالســما به عنوان حالت چهــارم ماده از محیطی فعال شــامل 
الکترون  هــا، یون  ها، رادیکال  ها و گونه  های شــیمیایی مختلفی 
تشکیل شده اســت. این محیط فعال بستری مناسب برای انجام 
واکنش های مختلف را فراهم نموده است. ایجاد میکرو اسپارکها 
توسط تخلیه الکتریکی نانو ثانیه بین الکترودها در پساب، حباب-
هایی را در ابعاد نانو و میکرومتری بــه وجود می آورد که به علت 
اختالف دمای گازهای داخل حباب و بیرون آن، شروع به افزایش 
حجم در سیال می نماید و در نهایت پدیده کویتاسیون پالسمایی 
رخ می دهد. وا پاشی حباب ها باعث ایجاد دمای باالی موضعی )حدود 

5000 درجه کلوین( می گردد. از طرفی این حباب ها حاوی الکترون و یون می باشند که با وا پاشی آنها باعث تشکیل انواع رادیکال های 
اکسید کننده قوی می شوند. این رادیکال ها در نهایت با ترکیبات موجود در پساب وارد واکنش شده و باعث ایجاد لخته و رسوب 

در پساب می گردد که به صورت جامد از پساب قابل جدا سازی است.

نام محصول:
سامانه تصفیه پساب صنعتی با روش پالسما
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان ظفرشرقی، نرسیده به بزرگراه مدرس، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، پالک 248، واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات تصفیه آب و پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت
صنایع غذایی برپایه فناوری نانو

نام محصول اصلی
)EEW( سیستم تولید نانوپودر فلزی یا اکسید - فلزی به روش انفجار الکتریکی سیم

سیستم تولید نانوکلوئیدهای فلزی به روش پالسما در محیط آبی
دستگاه نانو کویتاسیون

سیستم های تصفیه آب و پساب
10تعداد کارکنان

ظرفیت سیستم

تصفیه آب حاوی یون ارسنیک بیشتر از حد مجاز استاندارد به منظور دست یابی به آب آشامیدنی یا کشاورزیمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

اصفهانک واقع در شرق تهران
محل اجرای پایلوت: شهرستان اردبیل

اثـرات

10 ppb کاهش یون ارسنیک موجود در آب به زیر حد مجاز استاندارد

نحوه عملکرد و ویژگی ها

شرکت ایده ی استفاده از انرژی باالی تولید شده 
توســط پدیده کویتاسیون و جاذب های آلومینا را 
از آب به روش نانو کویتاسیون بعنوان یک راه حل 
مناســب برای کاهش یون ارسنیک از PPb110 به 
ارائه   )ppb10( حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی
می کند. در این واحد با ورود آب با ظرفیت 30 لیتر 
در ثانیه به راکتورهای کویتاسیون بخش زیادی از 
ترکیبات ارسنیک و دیگر فلزات سنگین موجود 
در آب شکسته و اکسیدهای فلزی با ظرفیت های 
باالتر را تشکیل می دهد. در مرحله بعد به منظور 
حذف یون آرسنیک پنج ظرفیتی، آب وارد بستر 

جاذب های آلومینای فعال می شود.

نام محصول:
سامانه نانو کاویتاسیون جهت 

آرسنیک زدایی از آب
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محصوالت حوزه سازه

 نانو بنت سبک سازه ای
 کفپوش نانویی مقاوم به سایش

 شیشه کنرتل کننده انرژی
 لوله های سه الیه فاضالبی بی صدا

UPVC لوله و اتصاالت ساختامنی از جنس 



اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت بهدیس سامان امیننام شرکت

-نام برند

1384سال تأسیس

تهران، بلوار مرزداران، خیابان نارون، کوچه نارون، نبش سپهر 4، پالک 2، واحد 2آدرس

 نشانی سایت اینترنتی

صنعت ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو بتن سبک سازه ای )NSLC-1230(نام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کف سازی طبقات، پرکننده حفره ها، دیوارهای یکپارچهمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانو مقیاس

 جواز تولید سازمان صنایع
 تأییدیه تولید نانوبتن سبک سازه ای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

محل تولید

استان البرز، نظرآباد

اثـرات

 کاهش وزن سازه
 مقاومت فشاری بیشتر

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کارایی و خــواص بتن تا حد زیادی بــه مقدار و ابعاد 
زیر ســاختارهای به کار رفته آن مثل ذرات C-S-H، ژل 
سیمان و کپیالری ها بســتگی دارد. ذرات در ابعاد نانو 
خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی متفاوت و منحصر به 
فردی را از خود نشــان می دهند. طرح اختالط مبتنی 
بر نانو مواد نقــش قابل مالحظــه ای در بهبود خواص 
فیزیکی )عملکردی( بتن داشــته که ضمن ایفای نقش 
یک فعال ساز در فعالیت های شیمیایی پوزوالنی منجر به 
تولید بتن با خواص مقاومتی باال می گردد. این نوع بتن 
فوق سبک دارای وزن مخصوص 1250 تا kg/m3 1550 و 

مقاومت فشاری 200 تا kg/m2 500 است.

نام محصول:
نانوبتن سبک سازه ای
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نام محصول:
کفپوش نانویی مقاوم به سایش

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کفپوش نانویی مقاوم به ســایش بر پایه ی رزین اپوکســی، یک 
سیســتم کفپوش یکپارچه و بدون درز متشکل از دو جزء اصلی 
هاردنر و رزین اســت که از ســازه اصلی در برابر عوامل خشن 
فیزیکی و شــیمیایی حفاظت می کند. افزودن نانو ذرات با عث 
افزایش ســختی وکاهش افت وزن در اثر سایش شده و در نتیجه 
طول عمر محصول را افزایش می دهــد. از ویژگی های مهم این 
کفپوش های نانویی می توان به چســبندگی بسیار باال به زیرالیه، 
مقاومت شیمیایی باال در برابر طیف وســیعی از مواد شیمیایی 
خورنده، افزایش چقرمگی، دوام، ارتجاع و مقاومت به ســایش و 
ضربه، مقاومت باالتــر در برابر ترک خوردگی، قابلیت نصب روی 
انواع زیرسازی ها بدون نیاز به تخریب  مانند بتن، سنگ، فلز و... 

اشاره نمود.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
 مجوز از انستیتو پاستور ایران

ISO-9001-2008 مجوز 

استان تهران
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

بسپار سازان ایرانیان )بسا(نام شرکت

بسانام برند

1391سال تأسیس

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، شرکت بسپارسازان ایرانیانآدرس

www.basapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

کفپوش نانویی مقاوم به سایشنام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

150000 مترمربع در سالظرفیت تولید

کاربرد در محیط های صنعتی، سالن های تولید، انبارها، صنایع غذایی و نوشیدنی ها، صنایع دارویی، اتاق های تمیز و محل های کاربرد محصول
مکان های بهداشتی، پارکینگ خودروها و...

اثـرات
 ایجاد ظاهری زیباتر و امکان ایجاد پرداخت های نهایی تزئیناتی

 افزایش امنیت و بهبود بهداشت و سالمت محیط های کار

Advanced Polymers
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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 نازک 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، شهرک 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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نام محصول:
لوله های سه الیه فاضالبی بی صدا

نحوه عملکرد و ویژگی ها

لوله های ســه الیه فاضالبی بی صدا  نسل جدیدی از لوله های 
پوش فیت سه الیه مورد اســتفاده در سیستم فاضالب داخل 
 MURI ســاختمان و کیت های انشعاب فاضالب، با نام تجاری
SILENT PIPE می باشند که با استفاده از فناوری نانو طراحی 
و ساخته شده اند. این محصول به منظور کاهش صدای سیال 
عبوری در محیط با مقاومت حلقوی باالتر نســبت به نســل 
قدیمی خود یعنی لوله های تک الیه پوش فیت جهت استفاده 
در انشعابات فاضالب خارج از ساختمان طراحی گردیده است. 
سیستم لوله کشی MURI SILENT PIPE مشکل عایق سازی 
صوتی در شــبکه انتقال فاضالب را به نحو مطلوب حل کرده 

است. 

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تاییدیه نانومقیاس، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
گواهینامه کیفیــت محصول برای خواص مکانیکی از موسســه SKZ آلمان، 

گواهینامه تست صدا از موسسه Fraunhofer آلمان

استان مازندران، شهرک صنعتی شورمست
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی وحیدنام شرکت

MURI SILENTنام برند

1374سال تأسیس

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه سیزدهم، پالک 40 ، طبقه دوم، واحد12آدرس

www.vahidgroup.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله های سه الیه فاضالبی بی صدانام محصول اصلی

55 نفرتعداد کارکنان

4000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد جهت انتقال بدون صدای فاضالب داخل ساختمان و استفاده در انشعابات فاضالب بیرون ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 عدم نیاز به واردات این محصول و در نتیجه صرفه جویی 2 میلیون یورویی

 کاهش وزن سازه به دلیل استفاده از این محصول
 نیاز به استفاده کمتر از مواد اولیه پلیمری به موجب استفاده از فناوری نانو
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت داراکارنام شرکت

نام برند

1352سال تأسیس

1393سال ورود به حوزه فناوری نانو

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان شیخ بهایی - ساختمان موثق - واحد 13آدرس

www.darakar.comنشانی سایت اینترنتی

تولید لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(حوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(نام محصول اصلی

100 نفرتعداد کارکنان

7000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد جهت مصارف فاضالبی، آب رسانی، برق و مخابراتمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. افزایش طول عمر محصول
2. کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

مجوزهای دریافت شده برای محصول
مجوز از  اســتاندارد ملی ایران )ISIRI(، گواهینامه ISO 9001 )مدیریت کیفیت(، گواهینامه ISO 14001 )محیط زیست( و 18001 

SGS ایمنی و بهداشت شغلی( از موسسه بین المللی( BS OHSAS

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این لوله هــا و اتصاالت از ویژگی هــای خوبی نظیر 
مقاومت  باالتر،  به ضربه  مقاومت  مناسب،  استحکام 
برابر حرارت و سایش می باشــند و توانسته اند  در 
تست های مربوط به اداره استاندارد را دریافت نمایند.

استان اصفهان - بزرگراه ذوب آهن - شهر ابریشم
محل تولید

نام محصول:
UPVC لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس
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از مجموعه گزارش های کوتاه صنعتی
مرتبط با صنعت بـرق منتشر شده است



از مجموعه کتاب های محصوالت فناوری نانو
منتشر شده است

محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت آب و فاضالب 

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت خودرو 

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول
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محصوالت فناوری نانو
در صنعت نساجی

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

تاریخ انتشار
پاییز 1394

ویرایش 
دوم
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