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معرفي شركت1

...توسعه مواد پيشرفته، ادامه دارد

تولید، فرآوری و گرانوله سازی انواع 
پودرهای سرامیکی



مدیرهمعرفي اعضا هيئت 2

سید احمد شریف نیا

موادمهندسی کارشناسی ارشد 

عامل مدیر 

سعید قربانی

موادمهندسی کارشناسی ارشد 

مدیرهرئیس هیئت 

عرفانی ارسطو

نانومهندسی کارشناسی ارشد 

مواد

مدیرهنایب رئیس هیئت 
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اكسيدیپودرهای سراميکي

سولفيدی فلوریدی

نيتریدی

كاربيدی

Al2O3

ZnO

ZnS MgF2

Si3N4

SiC

ZrO2

توليدات



خدمات4

گرانوله سازی

اسپری درایر
اسپری فریز درایر

کلسیناسیون

 2000کوره عملیات حرارتی تحت خالء
درجه

 درجه1700کوره عملیات حرارتی
 درجه 1200کوره عملیات حرارتی
 درجه300آون

خردایش

جت میل صنعتی
جار میل
میکسر سه بعدی
بال میل

تف جوشی
تف جوشی پالسمای جرقه ای
پرس گرم
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MgF2

لنزهای اپتيکي

پوشش ضد 
انعکاس

كاشي سراميک

چيني آالت

Al2O3

نسوز

پوليش

ZnO

كاشي آنتي باكتریال

الآجر نمای آنتي باكتری

پوشش توربين

ZrO2

كاربردها



ویژگي ها پودر با ساختار نانو6

نانو متر100اندازه دانه ها كمتر از : ریزساختار نانو

عدم آگلومراسيون ساختار نانو متری
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قيمت رقابتي

اندازه دانه نانو متری

خلوص  باال

عدم توليد داخلي

بومي سازی تکنولوژی بومي

عدم نياز به پيش ماده وارداتي

عدم تغيير در خط توليد فعلي

تحریمي بودن نمونه های وارداتي

مزایای رقابتي



مجوزها وافتخارات8

گواهي نانو مقياس پودر 
منيزیم فلورید

افتتاح خط توليد آلومينا توسط
ي معاونت محترم علمدكتر ستاری 

و فناوری رئيس جمهور

گواهي نانو مقياس پودر
سولفيد  روی

گواهي نانو مقياس پودر 
اكسيد سيليسيم

گواهي نانو مقياس پودر
آلومينا

7سطح آمادگي فناوری مجوز واحد فناوری مجوز دانش بنيان 
1توليدی نوع 

رونمایي محصول توسط دكتر 
غالمي وزیر محترم علوم 

تحقيقات و فناوری

بازدید از خط توليد توسط دكتر 
سركار ریاست محترم ستاد ویژه 

فناوری نانو

ن حضور در نمایشگاه بي
Nanochinaالمللي 

بازدید از خط توليد توسط 
و ميرعامل و مدیران صنایع الکتر

اپتيک صاایران
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فروش محصول به صورت نمایندگي 

حضور در نمایشگاه های داخلي و خارجي

ارسال نمونه رایگان به صنایع مختلف دیجيتال ماركتينگ و طراحي سایت

حضور در همایش های مرتبط

بازریابي مستقيم

بازاریابي و فروشاستراتژی 
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تجهت صادرافلورید و آلومينا افزایش ميزان توليد نانوپودر منيزیم 

باكتریال و خود تمييز شوندهراه اندازی خط توليد نانوپودر آنتي 

افزایش توليد پودر آلومينا و ورود به صنایع دیگر

توليد نيمه صنعتي نانو پودر زیركونيا مخصوص پوشش سد حرارتي

پروژه های در حال توسعه
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توليد گرانول منيزیم فلورید انستوليد پيگمنت فسفرس توليد كلوئيد نانو سيليکا توليد آلومينا فيوزد توليد نانو پودر تصفيه هوا

(آینده پژوهي)برنامه های واحد تحقيق و توسعه 



معرفي سایت12

WWW.RASATECH.CO



...توسعه مواد پيشرفته، ادامه دارد
Hitech Material Development, to be continued…

شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان، مجتمع تجاری
3سازی فناوری سوله شماره 

03133931260
(مهندس ارسطو)09981234060: مدیر بازرگاني

(مهندس قرباني)09129477099: مدیر فني

03133931261

Rasa.induco@gmail.com

Rasatech.co

WWW.RASATECH.CO

با تشکر از توجه شما


