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فناوری نانو چیست؟

فناوری نانو اصطالحی است که طراحی، ساخت و استفاده از ساختارهایی کاربردی را توصیف می نماید که حداقل یکی از ابعاد مشخصه  
آن ها در مقیاس نانومتر باشــد. به عبارت دیگر فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با در در دست گرفتن 
کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود.  فناوری نانو از کنار هم قرار دادن مواد و 
کنترل فرآیندها در مقیاس اتمی و مولکولی ابزارهایی را به بشر معرفی نموده است که می توانند زمینه ساز تحولی شگرف در زندگی 
بشر گردد. این فناوری یک رویکرد بین رشته ای است که به علت عمومیت آن می تواند در تمام زمینه ها منشا تحول باشد. استفاده از 
فناوری نانو در صنایع مختلف سیری متفاوت داشته  است و در برخی از صنایع به مرحله ثمردهی رسیده است و در برخی دیگر هنوز 
در مرحله تحقیقات و توسعه قرار دارد. از جمله صنایعی که فناوری نانو در آن ها در حال توسعه است می توان به موارد زیر اشاره نمود:
صنایع هوانوردی و اتوماسیون، الکترونیک و ارتباطات، تولید مواد شیمیایی، درمان،بهداشت و علوم زیستی، ساخت و تولید، انرژی های 

نو، محیط  زیست، امنیت ملی و صنعت حمل و نقل.
فعالیت های مطالعاتی در زمینه نانو در ایران در سال 2000 آغاز شد. در این سال ایران از نظر تولید علم در زمینه فناوری نانو در جهان 
رتبه 59 و در جهان اسالم پس از کشورهایی چون ترکیه، مصر، مالزی، مغرب و تونس رتبه ششم را به خود اختصاص داده بود. ستاد 
ویژه توسعه فناوری نانودر سال 2003 تاسیس شد و با فعالیت این ستاد پس از گذشت سه سال، در سال 2006 ایران در بین کشورهای 
جهان اسالم موفق به کسب رتبه نخست در زمینه تولید علم فناوری نانو شد و در یک سال پس از آن در منطقه نیز به رتبه نخست 
دست پیدا نمود. ایران اکنون در زمینه تولید علم فناوری نانو در رتبه هشتم جهان قرار دارد و جز 15 کشور برتر دنیا در این زمینه نیز 
هست. ایران تنها کشور جهان اسالم و منطقه خاورمیانه است که در کنار کشورهای قدرتمند در نمایشگاه ساالنه بین المللی فناوری 
نانو شرکت می کند. از آنجایی که  ایران دارای منابع غنی نفت، گاز و انرژی خورشیدی  است، بنابراین به کارگیری فناوری نانو در حوزه 

تولید انرژی، ذخیره سازی و صرفه جویی در مصرف آن یکی از اولویت های توسعه فناوری نانو کشور است.

فناوری نانو و صنعت حمل و نقل

مهندسی حمل ونقل بر روی فرآیندهایی تمرکز می کند که جابجایی یک وسیله نقلیه )جاده ای، ریلی و یا هوایی( را با فراهم نمودن و 
مدیریت زیرساخت های مورد نیاز تسهیل می نماید. در این فرآیند ملزوماتی مورد نیاز است که باید فراهم شوند که از آن جمله می توان 
به تعمیر و  نگهداری مسیرها )جاده ای و ریلی( و مدیریت وسایل نقلیه ای که در مسیرها در حال تردد هستند، اشاره نمود. در تحقیقات 

انجام شده، در مهندسی حمل و نقل ملزومات یک سیستم حمل و نقل موفق را می توان به چهاردسته اصلی تقسیم بندی نمود:
 تأمین امنیت

 دوام تجهیزات
 اقتصادی بودن

 توسعه پایدار

در چشم اندازهای طراحی شده برای توسعه صنعت حمل و نقل در کشورهای پیشرفته پیش بینی شده است که تا سال 2050 یکی از 
ارکان مهم توسعه پایدار سیستم های حمل و نقل، فناوری نانو می باشد. بنابراین این فناوری بر چهار رکن اساسی سیستم های حمل و 

نقل، تأثیراتی مهم و بنیادی خواهد داشت:
فناوری نانو با فراهم نمودن موادی کارا و سخت سبب افزایش امنیت و بهبود دوام تجهیزات مورد استفاده در صنعت حمل و نقل خواهد 
شد. از سوی دیگر، استفاده از این مواد سبب کاهش هزینه های تعمیرات و  نگهداری در بخش حمل و نقل نیز می گردد و هزینه های 

سیستم های حمل و نقل را تا حد قابل توجهی کاهش خواهد داد.
همچنین فناوری نانو با استفاده از سیستم های تجدید پذیر انرژی نظیر انرژی  خورشیدی، کاهش میزان آالینده های خروجی از وسایل 
نقلیه سبب کاهش مصرف انرژی و آلودگی های ناشی از استفاده از سوخت های فسیلی می گردد و از این طریق نقشی اساسی در توسعه 

پایدار سیستم های حمل و نقل ایفا خواهد نمود.

حمل و نقل ریلی در ایران

کشــور ایران با داشتن بیش از  10 هزار کیلومتر راه ریلی و کریدورهای متعدد ریلی- زمینی- هوایی و دریایی در سراسر کشور، از 
شمال تا جنوب و از غرب به شرق، و همچنین ارتباط از شمال و غرب کشور با کشورهای تازه استقالل یافته و اروپا و از جنوب کشور 
با آب های آزاد، از موقعیت سیاسی و ژئوپولتیکی بسیار ویژه ای در منطقه خاور میانه برخوردار است. این موقعیت راهبردی، همیشه 
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توجه جهانی را به ایران معطوف نموده است. قرار گرفتن ایران در منطقه خاورمیانه و لزوم ارتباطات حمل و نقل اعم از کاال و یا مسافر 
نیز بر این امتیازات افزوده است.

حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه و بستر رشد اقتصادی، از اصلی ترین شاخص های رشد اقتصادی تلقی می شود 
که تأثیر فراوانی بر رشد اقتصادی کشــور دارد. بدون وجود شبکه حمل و نقل پیشرفته، مطلوب و کارا، تجهیزات جانبی و ناوگان 
مناسب، تصور رشد و توسعه عمومی کشور تقریباً غیرممکن به نظر می رسد. تحقق اهداف عالی در حمل و نقل ریلی نیازمند مطالعات 
مستمر و منسجم و نیز توسعه فعالیت های پژوهشی در کنار سایر فعالیت های مدیریتی و عملکردی است. توجه بیشتر به این بخش 
و توسعه کمی و کیفی آن به همراه توجه به فناوری های روز دنیا مانند فناوری نانو می تواند گام مهمی در رشد سریع و توسعه کشور 

داشته باشد.

زمینه های کاربرد فناوری نانو در حمل و نقل ریلی

به طور کلی، زمینه های کاربرد فناوری نانو در حمل و نقل ریلی را می توان در درخت فناوری نانو در حمل و نقل ریلی خالصه نمود. این 
درخت در صفحه بعد مشاهده می گردد.

در ادامه به اهم کاربردهای فناوری نانو در زمینه حمل و نقل ریلی پرداخته خواهد شد:

 کاربرد فناوری نانو در ابنیه موجود در مسیر
پل های در طول مسیر خط آهن، یکی از مهم ترین و بحرانی ترین نقاط موجود در مسیر هستند. امروزه به منظور کاهش آسیب دیدگی 
پل ها بر اثر ارتعاشات ناشی از عبور قطارهای مختلف باری و مسافری، از المان های جذب انرژی و یا ایزوله کردن انرژی استفاده می شود 
که االستومرها کاربرد فراوانی در این زمینه دارند. اضافه نمودن نانوذرات به االستومرها، قابلیت شکل پذیری و مقاومت آن ها به میزان 

زیادی افزایش می یابد.
موادی مانند گوگرد به االستومر اضافه می شوند تا بین زنجیره های پلیمری االستومر پیوندهای عرضی برقرار نمایند. اضافه نمودن 

نانوذرات اکسید روی به االستومر می تواند به عنوان یک فعال کننده، قرار گیری گوگرد بین زنجیره های پلیمر را تسهیل نماید.
دیگر کاربردهای فناوری نانو که می توان در سازه های ریلی نام برد:

1- استفاده از فناوری نانو در بهبود خواص مصالح مورد استفاده در پل ها.
2- استفاده از نانو مواد در سیستم های self-monitoring به طوری که ترک ها و خرابی های به وجود آمده را به منظور ترمیم نمایش دهند.

3- استفاده از فناوری نانو در مواد خود اصالحی.

 سازه های خود تعمیر با به کارگیری پلیمرهای نانوساختار
زمینه ای که به تازگی بر روی آن بررسی هایی انجام شده است، سازه های خود تعمیر می باشد. تحقیقات در زمینه پلیمرهای ساختاری از 
ساخت گاردریل هایی خبر می دهد که خود قادر به تعمیر قسمت های آسیب دیده خود هستند. نتایج این تحقیقات حاکی از آن است 
که حتی آسفالت ها و سازه های بتنی که در آزمایشگاه ساخته می شوند، دارای چنین خاصیتی هستند و می توانند خرابی های خود را 
تعمیر کنند. این مورد در موقع وقوع زلزله نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد چرا که در صورت عملی شدن استفاده از این گونه مصالح 
ساختمانی، سازه ها قادر خواهند بود صدمات وارده به خود را بهبود بخشند. در هر حال فناوری نانو به سمت انقالبی در حرکت است که 
به طور حتم در آینده ای نه چندان دور، سازه های خود تعمیر، از حیطه  کارهای تحقیقاتی فراتر خواهند رفت و از این فناوری در ساخت 

بزرگ راه ها، پل ها و سایر سازه ها استفاده خواهد شد.

 ساخت قطعات سبک و مقاوم با استفاده از نانوکامپوزیت ها
در صنعت ناوگان حمل و نقل ریلی، استفاده از کامپوزیت های سبک تر موجب کاهش وزن وسیله نقلیه ریلی می شود. کاهش وزن در 
واگن های باری امکان افزایش ظرفیت بار قابل حمل را در آن ها فراهم می نماید و در واگن های مسافربری و کشنده سبب کاهش مصرف 
سوخت می گردد. با توجه به افزایش تدریجی قیمت سوخت در دراز مدت و توجه به این نکته که یکی از هزینه های جاری عمده در 
بخش حمل و نقل ریلی هزینه سوخت است، استفاده از کامپوزیت های گران قیمت که سبب کاهش وزن می گردد نیز برگشت سرمایه 
سریعی خواهد داشت و از نظر اقتصادی کامالً مقرون به صرفه خواهد بود. توسعه این کامپوزیت ها می تواند استفاده از آنها را به تمام 

قطعات واگن های ریلی تعمیم دهد.
از دیگر کاربردهای فناوری نانو در حوزه حمل و نقل ریلی می توان به استفاده از اسپری های حرارتی پوشش های نانوساختار، پوشش های 

مقاوم به حرارت در پره های توربین، قطعات دوار مقاوم به سایش و... اشاره نمود. 
قابلیت های اقتصادی این فناوری چندین میلیارد دالر در سال است و توسعه آن صنایع هوافضا )مانند شرکت بویینگ(، صنایع موتور 

جت )مانند جنرال الکتریک( و صنایع خودروسازی )مانند فورد( را تحت تأثیر قرار داده است.
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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 شرکت 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 در حیطه فناوری نانو در آسیا خود را معرفی کند 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

نام فناوری: پوشش های سخت و مقاوم

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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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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اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

تهران - بزرگراه شهید ستاری - خیابان شهید مخبری - نرسیده به شاهین - پالک 226 - طبقه 2آدرس

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات عملیات مهندسی سطح پالسماییحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه عملیات سطحی به روش پالسمای سرد اتمسفرینام محصول اصلی

30 نفرتعداد کارکنان

ساالنه 20 دستگاه صنعتیظرفیت تولید

صنایع بسته بندی مواد غذایی - صنایع نساجی - صنایع نفت و پتروشیمی -  صنایع داروسازی و بهداشتیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش زمان ماندگاری
 کاهش دور ریز مواد غذایی

 آماده سازی سطحی منسوجات

استان تهران - شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانو مقیاس

نام محصول: دستگاه عملیات سطحی به روش پالسمای سرد 
اتمسـفری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

از این دستگاه برای عملیات ســطحی و افزودن خواصی ویژه به 
سطوح منسوجات در صنایع نساجی، برای افزایش زمان ماندگاری 
و استریلیزاســیون در صنایــع غذایی و همچنیــن  در صنایع 

پتروشیمی و محیط زیست استفاده می گردد.
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

تعاوني تولیدي رنگ و رزین الواننام شرکت

نانوسیل - NANOSILنام برند

1360سال تأسیس

میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفي، پالک 23آدرس

www.alvanpaint.comنشانی سایت اینترنتی

پوشش و رنگحوزه صنعتی تحت فعالیت

سیلر نفوذي آبگریز کنندهنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

آبگریز نمودن کلیه مصالح ساختماني اعم از نماهاي آجري و بتوني و... ایستگاه هاي قطار به منظور حفظ زیبایي و دوام محل های کاربرد محصول
درازمدت بنا و همچنین افزایش دوام ریل بندها )تراورس(

نام محصول: نانوسیل الوان

آبگریز نمودن ســطوح جهت حفاظت از آنهــا از اهمیت خاصي 
برخوردار مي باشــد که این امر در راستاي حفاظت سطوح نماي 
ســاختمان ها از رطوبت و تخریب هاي وارده بعدي مي باشد. این 
محصول یک الیه نفوذي بي رنگ بر روي سطح تشکیل مي دهد که 
از نفوذ مویینه آب و مواد مخرب محلول در آن جلوگیري مي نماید. 
از آنجا که این عوامل از بسته شــدن حفــرات موئینه جلوگیري 
مي نمایند، سطح مذکور با این قابلیت تنفس خود را حفظ نموده و 
همچنین از سطح در برابر ایجاد قارچ، کپک، شوره و... محافظت 

مي گردد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

محل تولید

تهــران، کیلومتر21جاده مخصــوص کرج، بعد از 
وردآورد، نبش خیابان بهار 4

اثـرات

 ایجاد آبگریزی باال بر روی سطح )زاویه تماس باالي 150 درجه(
 عدم تشکیل فیلم بر روي سطح )حفظ قابلیت تنفس پذیري 

سطح(
 عدم تغییر رنگ و ظاهر بر روي سطح اعمالی سیلر

 عمق نفوذ خوب
 خشک شدن بدون ایجاد سطح چسبنده

 ایجاد خاصیت آبگریزي سریع
 مقاوم در برابر نور خورشید 
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

بسپارسازان ایرانیاننام شرکت

بساپلیمرنام برند

1391سال تأسیس

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت بسپارسازان ایرانیانآدرس

www.BASApolymer.comنشانی سایت اینترنتی

کارخانه ها، پارکینگ ها، بهداشتی و بیمارستانی، اداری و تجاری، انبارهاحوزه صنعتی تحت فعالیت

کفپوش اپوکسی ضدسایشنام محصول اصلی

8 نفرتعداد کارکنان

120000 متر مربع در سالظرفیت تولید

کارخانه ها، پارکینگ ها، بهداشتی و بیمارستانی، محیط های اداری و تجاریمحل های کاربرد محصول

نام محصول: کفپوش های رزینی مقاوم در برابر سایش

کفپوش هــای یکپارچه و بــدون درز، کامال 
آنتی باکتریال،  و  ساده تمیز شــونده  ضدآب، 
برای  مناسب  به ســایش،  مقاوم  ضدلغزش، 
فضاهای بیرونــی و داخلــی، در طرح ها و 
بر روی  رنگ های بســیار متنوع، قابل اجرا 

انواع زیرسازی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانو مقیاس 

 تأییدیه انیستیتو پاستور ایران

محل تولید

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت بسپارسازان ایرانیان

اثـرات

 افزایش عمر مصرف در اثر افزایش مقاومت سایشی و مکانیکی 
کفپوش

 حفاظت از سطح بتن در برابر فرسایش و نفوذ مایعات
 تمیزشدن آسان

 آنتی باکتریال بودن
 قابلیت ایجاد خواص آنتی استاتیک

 حرکت آسان چمدان ها و ساک های چرخ دار
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اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی تهران زرنخنام شرکت

زرنخنام برند

1376سال تأسیس

دفتر مرکزی: میرداماد - میدان مادر - بهروز - برج بیژن - طبقه3 - واحد 3/1 آدرس

www.zarnakh.comنشانی سایت اینترنتی

نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

نخ نانو آنتی باکتریال )پلی آمید(نام محصول اصلی

200 نفرتعداد کارکنان

یک تن در روزظرفیت تولید

انواع منسوجات )به ویژه پوشاک(محل های کاربرد محصول

اثـرات
 پیشگیری از طیف متنوعی از بیماری ها

 کاهش هزینه های درمانی
 افزایش سطح زندگی مردم

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نخ ضد باکتری با فناوری نانوکامپوزیت تولید می شود. با استفاده از نانوذرات نقره 
در ساختار این نخ که از نوع نایلون می باشد خاصیت ضدباکتری ایجاد می شود. 
به دلیل قرارگیري نانو ذرات در مرحله ذوب ریسی، امکان حبس نانوذرات نقره 
در ســاختار پلیمری الیاف نایلون به وجود آمده و همین امر سبب دوام خواص 
حاصل از حضور این نانوذرات در نخ می شود. همچنین نانوذرات نقره موجود در 
این نخ ها در اثر شستشو و یا استفاده مکرر خارج نشده و در نتیجه خواص اولیه 
این نخ ها کاهش نمی یابد. ضمن اینکه از ورود این ذرات به پســاب شستشو و 
بروز آلودگی های زیســتی جلوگیری خواهد شد. این نخ بنابر آزمون های انجام 
شــده، خاصیت ضدمیکروب و ضدقارچ در برابر باکتری ها و قارچ های مختلف 

نشان داده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 مجوز وزارت بهداشت

 تأییدیه نانو مقیاس
 گواهی بررسی خاصیت ضدمیکروب از البراتوار IGC ژاپن

 تأییدیه انستیتو پاستور ایران

محل تولید
استان قزوین- شهر صنعتی البرز

نام محصول: نخ نانو کامپوزیتی ضدباکتری
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اطالعات شرکت تولید کننده

دنیای نانو فناوری پارسیاننام شرکت

-نام برند

1393سال تأسیس

ستارخان، نبش پل ستارخان، پالک 529آدرس

-نشانی سایت اینترنتی

افزودنی های بتنحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوبتن الیافی فوق مقاومنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کلیه ساختارهای بتنیمحل های کاربرد محصول

نام محصول: نانوبتن الیافی فوق مقاوم
نحوه عملکرد و ویژگی ها

ساخت و تولید نانو بتن الیافی فوق مقاوم 
موجــب افزایش پایــداری و طول عمر 
سازه ها می گردد. این بتن موجب افزایش 
سطح بنای مفید و کاهش چشم گیر میزان 

مصرف بتن و میلگرد می شود.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانو مقیاس

اثـرات

 مقاوم سازی
 زودگیری

 ضدآب شدن
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محصوالت فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو
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