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شرکتمعرفی  3

مای  1یاد  نا     پالس یکی از شرکت هاا  داناب بنیااو       دکترواش شرکت شیمی صنعت رشد سهند با برند 
کاار   زمیناه .   سط اشکاو شما ی دانب آم خته رشته شیمی آ ای  اسای   شاد   1۳۹۵باشد که در ابتدا  سال 

عه م فاو باه    یاد    شرکت    ید روانکارها و ش ینده ها  صنعتی  عریف شده  و  اکن و با انجاا   قییاو و   سا   
.  مقص ال ی در این زمینه ها شده است

 ایراو   ید ک انت   دات ها  پایه کربنی در مییاس صنعتی برا  او ین بار در
 نم نه روانکارها  صنعتی نان   1   ید
  نان   رقم از مقص الت ش ینده صنعتی ۹   ید
  ید مقل ل ضدعف نی کننده بر پایه نان  م اد   
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سمیتاری،سازگزیستدلیلبهکههستندکربنبرپایهکوانتومیموادنانوواقعدرکربنیپایهداتکوانتوم
نای.اندکردهجلبخودبهرابسیاریتوجهطبیعت،درآنفراوانمطلوبویژگیواقتصادیصرفهپایین،
واریسازگزیستتولید،سهولت،موجطولواندازهبهوابستهونورانتشارمانندهستندچندداراینانوذرات
.هستندفراوانوارزاناولیهمواد

                 فلورسانس قوی

                           سمیت کم

 سازگاری                 زیست

  هدایت حرارتی و الکتریکی

  انعطاف پذیری شیمیایی

       خواص انتی باکتریال و انتی وایرال قوی

کاربردهای کربن کوانتوم دات ویژگی های فیزیکی و شناسایی

 تصویربرداری زیستی
  دارورسانی
 حسگر نوری
 کاتالیزور شیمیایی
 تولید محصوالت نوری مانندLEDها
 رادار افزودنی برالی تولید رنگ های هادی و رنگ های ضد
   ا رسانا کردن پلیمرهای عایق در صنایع الستتی  ستازی و یت

پلیمرهای بافت مصنوعی  
    افزودنی در روغن های صنعتی برای فتزایش رانتدمان ضتریب

انتقال حرارتی 
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بدونورداپوششویروسهایانواعرویبرموثرنانوذراتازیکیکربنیپایههایداتکوانتومنانوذراتشدهانجامتحقیقاتطبق
ررویبسینرژی خاصیتباکوانتومکنندهضدعفونی.باشدمیهاقارچومنفیومثبتگرمهایباکتریوهمچنینپوشش

.یاشدزابیماریعواملرویبرهاکنندهضدعفونیتاثیرگذارتربنازیکیعنوانبهتواندمیهامیکروارگانیسم

 کامال ایمن و سازگار با محیط زیستمحصولی

 ر و حتی سطوح استفاده بر روی کلیه سطوح اماکن درمانی، مسکونی، محل کاقابل
شهری 

 مراه در ورورت مرد     1حردود  )ماندگاری طوالنی مدت برر روی سرطوح   داری
(شستشو سطح

 سمیت سلولی  و مد  ایجاد حساسیت تنفسی  فاقد

 از انتشار ویروس از سطحی به سطح دیگرجلوگیری

 رنگ و غیرهاستفاده بر روی تمامی سطوح امم از فلزی، چوبی، پالستیکیقابل ،

 اثر خورندگی و قابل استفاده روی تمامی سطوح و ابزارآالتنداشتن

 بخارات سمی یا شیمیایی و بوی نامطبوع فاقد

 (خشکی پوست و )اثرات حاد جانبی نداشتن...

 (ر نسبت به محصوالت با تاثیر مشابه یا کمت)مناسب تولید قیمت

کوانتومی ویژگی های ضدمفونی کننده 



روانکار صنعتی پایه کوانتومی  6

خیابان ورزش مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -تبریز
04134401834-09355747464

www.shimisanat.com

ستفاده قرار ری و خن  کاری مورد اکاروغن آبصابون در واقع ی  روغن قابل اختالط با آب بوده و با تشکیل امولوسیون روغن در آب و ایجاد شرایط صابونی برای فرایندهای  روان

عه کار شتده  ابزار و قطعه کار موجب از بین رفتن ابزار و قطاصطکاک در تمامی عملیات ماشین کاری نطیر تراشکاری، فرزکاری، سوراخ کاری، برش کاری، حرارت ناشی از . می گیرد

رموالسیون این ف. این محصول یقینا جز محصوالت های تکنولوژی و بی همتا میباشد.  کردکه با استفاده از سیاالت خن  کننده و صابونی تا حد زیادی می توان ازآن آن جلوگیری 

ب صتابونهای  این محصول تمامی مشکالت گذشتته مربتوط بته استتفاده از آ    . محصول حاصل سالها مطالعه و تحقیق و توسعه و ارتباط نزدی  با صنایع ماشینکاری کشور میباشد

. دمینرال، سنتتی  و نانو را بر طرف کرده و همچنین از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی شرایط بسیار مطلوبی را برای مصرف کننده فراهم مینمای

 روانکار  ط ل عمر افزایب
 ۹0کاهب پسماند آبصاب و  ا  %
  بهب د عملکرد فنی روانکار
  کاهب بخارات آبصاب و
کاهب میزاو مصرف روانکار
  زیست سازگار
 عد  ایجاد ب گرفتگی و فساد
 دارا  خ اص آنتی باکتریال و آنتی وایرال
قابلیت استفاده برا  ان ا  متریال هااعم از چدو، آ  مینی   و غیره
قابلیت حل ش ندگی مطل ب حتی با آب ها  دارا  درجه سختی باال
 عد  دوفاز شدو بد یل ایجاد ام  سی و پایدار و همگن
 افزایب ط ل عمر قطعه و ابزار  راش بد یل عد  ایجاد خ ردگی و زنگ زدگی

روغن روانکار پایه کوانتومی ویژگی های 
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  نی کننده نان  برا  مقل ل ضدعفدریافت گ اهی نان مییاس از معاونت علمی و فناور  ستاد ویژه فناور 
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   از معاونت علمی و فناور  ریاست جمه ر 1دریافت مج ز دانب بنیاو با عن او    ید  ن
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 یست مقص الت م رد  ایید معاونت علمی فناور  ریاست جمه ر 
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 دریافت گ اهی  ایید مقص ل از صنایع مختلف برا  روانکار صنعتی برا  دستگاه ها  ماشینکار (cutting oil)(
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 ۹6سال ش را در و بسیج مهندساو سپاه عاانتخاب مدیرعامل شرکت به عن او پژوهشکر بر ر استاو آذربایجاو شرقی
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   دری  دوره ها  آم زشی ایمنی و عارضه یابی و آشنایی با رواو کننده ها  صنعتی 



توانمندی ها و فرصت های صادراتیبیان  13

ن  خیابان ورزش مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجا-تبریز
04134401834-09355747464

www.shimisanat.com

ه دو ت  دبیر وامید می  ه صادرات در کان و   جو با   جه به اینکه شمار می آید، به ن پا با   جه با اینکه صادرات در ایراو امر  
در ایان راساتا   . نناد ک   یدات خ د را از طریو صادرات عرضاه  است، فرصت مناسبی برا     یدکنندگاو به وج د آمده  ا بت انند 

جهاانی  شرکت شیمی صنعت رشد سهند نیز با داشتن برنامه ها  مدوو ساعی در عرضاه و صاادرات    یادات خا د در بازارهاا       
.  خ اهد داشت که از جمله آو ها می   او به م ارد زیر اشاره کرد

 وادرات نانو مواد کوانتومی به منوان مواد اولیه

ه محصوالت مشابه  امکان وادرت ضذمفونی کننده پایه کوانتومی با کیفیت باال و قیمت پایین نسبت ب

ار مانند ترکیه   وادرات روغن روانکار پایه کوانتومی و امکان رقابت با محصوالت اروپایی در کشورهای همجو
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دگی،  های همکاری تحقیقاتی، بازاریابی و فروش، اعطای نماینفرصت 
و رفع نیازهااعالم  نیاز همکاری با صنایع و مخاطبان و 

 آمادگی برای امطای نمایندگی با استانهای فاقد نمایندگی

همکاری گسترده با ونایع مادر تخصصی ماشینکاری کشور

 ن ونایع با محصوالت تولیدی آکردن تکنولوژی موادکوانتومی آمادگی برای همکاری با ونایع مختلف برای وارد

مختلف،عصنایبههاآوورودزمینهدر  سعهو قییوامکاوونان م ادک انت میجملهازومقص التب دوهایتکبه  جهبا
وهمکار ها زمینهآوردوفراهمو جربیات بادلمنظ ربه  سعهو قییوراستا درسهندرشدصنعتشیمیبنیاودانبشرکت
.نمایدمیآمادگیاعال مقص التعرضههمچنین

ی دارد کاه باه      ید مقص الت جدید و  افزایب فرصت ها  عرضه مقص الت برنامه هایخص ص افزایب    ید، همچنین  شرکت در 
.برخی از آو ها  اشاره  می ش د

 تنوع تولید محصوالت هایتک افزایش

رتقا کیفیت و رفع ایرادات محصوالت جدیدا

 ارتقا سیستم بازاریابی و فروش

 معرفی محصوالت به شرکت ها و ونایع  هدف
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