
محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول





بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو
 طراحی و اجرا: توسعه فناوری مهرویژن

 تلفـن: 021-63100
 نمابـر: 021-63106310

www.nano.ir :پایگاه اینترنتی 
 report@nano.ir - civil@nano.ir :پست الکترونیک 

 صندوق پستی: 14565-344

محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز

 فناوری نانو چیست؟
فناوری نانـو | 4

 فناوری نانو در صنعت ساخت وساز
فناوری نانو در رنگ ها | 5

فناوری نانو در شیشه ها | 6
فناوری نانو در عایق ها | 7

فناوری نانو در سیمان و بتن | 8
فناوری نانو در تجهیزات ساختمانی | 9

 محصوالت فناوری نانو در صنعت ساخت و سـاز

فهرست مطالب

14 | )low-E  glass( شیشه کنترل کننده انرژی
لوله های بی صدای فاضالب | 15

16 | UPVC پروفیل پنجره های ساختمانی از جنس
17 | UPVC لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس

نانوسیل الوان | 18
کفپوش های رزینی مقاوم در برابر سایش | 19

نانوبتن سبک سازه ای | 20

رنگ ضد خش ترافیکی | 21
پوشش های سخت و مقاوم | 22

کاشی، سرامیک و چینی دارای نانوپوشش های تزئینی | 23
ورق های فوالدی تزئینی | 24

دســتگاه صنعتی الیه نشــانی به روش قوس کاتدی 
25 | )Arc-PVD- Sputtering PVD(



نانو ریشه یونانی »نانس« به معنی کوتوله است. عبارت نانو، پیشوندی است مانند سایر پیشوندها که در ابتدای واحدهای سنجش 
می آیند. یک نانومتر )nm 1( 9-10 متر )یک میلیاردم متر( است. بنابراین نانو نه یک ماده است نه یک جسم، بلکه فقط یک مقیاس 
است. نانومواد به موادی گفته می شود که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس 1 تا 100 نانومتر باشد. کوچک شدن اندازه ذرات در 
حد نانومتر سبب تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها می شود. بنابراین فناوری نانو به بحث درباره تغییرات خواص مواد 
هنگامي  که اندازه ذرات کوچک تر از 100 نانومتر است، مي پردازد. فناوری نانو موج چهارم انقالب صنعتی و پدیده ای عظیم است 
که در تمامی گرایشات علمی راه یافته و از جمله فناوری های نوینی است که با سرعت درحال توسعه می باشد. با کمک این فناوری 
ماهیت مواد و محصوالت نوین در یک میلیاردیم آن چیزی که ما لمس می کنیم تغییر می کند که این تغییر سبب به وجود آمدن 

محصوالتی با کیفیت بسیار باالتر از گذشته می گردد. 
امروزه فناوري نانو به یکی از مهمترین شاخه هاي پیشرفت علم در بسیاري از زمینه هاي علوم و مهندسی از جمله درمان، بهداشت 
و تشخیص پزشکی، الکترونیک، ارتباطات، انرژی های نو، محیط زیست، حمل و نقل، صنایع هوانوردی و صنعت ساخت وساز تبدیل 

شده است.
هر چند آزمایش ها و تحقیقات پیرامون فناوری نانو از ابتداي دهه 80 قرن بیستم به طور جدي شروع شد، اما اثرات تحول آفرین 
و باورنکردني این علم در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر تمامي کشورهاي بزرگ به این موضوع جلب گردد و فناوري 
نانو را به عنوان یکي از مهمترین اولویت هاي تحقیقاتي خویش طي دهه اول قرن بیست و یکم محسوب نمایند . ایران در سال 2000 
که فعالیت در حوزه نانو را آغاز نمود، رتبه 57 جهان را داشت اما اکنون در حوزه این علم بسیار پیشرفت کرده و توانسته است 
در ســال 2014 رتبه هفتم تولید علم در زمینه فناوری نانو را در جهان کسب کند. در سال 2000 رتبه ایران در حوزه نانو حتی از 
رتبه برخی کشورهای عربی هم کمتر بود، اما درحال حاضر ایران در قیاس با کشورهای منطقه، حدود نیمی از تولید دانش نانو در 
جهان اسالم را برعهده دارد و توانسته در بین کشورهای جهان اسالم موفق به کسب رتبه نخست در زمینه تولید علم نانو شود.

فناوری نانـو
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فناوری نانو چیست؟



فناوری نانو در رنگ ها

 رنگ های خود تمیز شونده
رنگ های خود تمیز شــونده دسته ای از نانو پوشــش های محافظتی هستند که 
به منظور افزایش دوام، کاهش هزینه ها و کاهش زمان مورد نیاز برای نگهداری از 
تجهیزات، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. با افزودن انواع مختلفی از نانوذرات 
با قابلیت خود تمیز شــوندگی به رزین رنگ می توان به این رنگ ها دست یافت. 
نانو رنگ های خود تمیز شــونده کیفیت ظاهری ســطح را تغییر نمی دهد، کامال 
شــفاف بوده و قابل استفاده بر روی سطوح داخلی و خارجی ساختمان هستند. 
در این رنگ ها آالینده ها یا دیگر مواد خارجی، چســبندگی بسیار ضعیفی به 
سطح رنگ دارند، بنابراین به آسانی به وسیله عوامل طبیعی )باد و باران( یا تمیز 

کردن سطح زدوده می شوند.

فناوری نانو در صنعت ساخت وساز
فناوری نانو نویدبخش پیشــرفت هاي چشــمگیري در زمینه هاي مختلف علمي و صنعتی و از جمله صنعت ساخت و ساز است. 
این فناوری، فرصت های فراوانی را جهت تقویت رقابت در صنعت ساخت و ساز نظیر ساخت و ساز سریع تر، مطمئن تر، مطلوب تر، 
پایدارتر و مقرون  به صرفه تر را فراهم کرده است. فناوری نانو تقریبا در تمام بخش های ساختمان شامل اسکلت، نما، سیستم های 
ساختمانی و طراحی داخلی کاربرد دارد. استفاده از این فناوری در صنعت ساختمان موجب تولید مصالح ساختمانی چند منظوره 
با کارایی باال شده و ضمن ایجاد ارزش افزوده باعث افزایش دوام و کیفیت مصالح ساختمانی شده است. این فناوری از دو جهت به 
صنعت ساختمان کمک می کند: نخست، بهینه سازی و ارتقای عملکردی فناوری های موجود. دوم، ارائه گروه جدیدی از فناوری ها 
و عملکردها که پیش از ظهور فناوری نانو ممکن نبوده است. بنابراین از مزایای کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان می توان به 
افزایش کیفیت مصالح، صرفه جویی در مصرف انرژی و به تبع آن صرفه جویی اقتصادی اشاره کرد. براساس نتایج منتشر شده از 
مطالعات، در 10 زمینه ی کاربردی فناوری نانو در پیشرفت دنیا، صنعت ساختمان در جایگاه هشتم قرار می گیرد. بنابراین کاربرد 
فناوری نانو در صنعت ســاختمان، به نسبت گســتردگی این صنعت، اندک است. اگرچه امروزه شاهد استفاده محدود از مواد و 
مصالح نانو در ساختمان هستیم، اما با توجه به قابلیت های این فناوری نوظهور، انتظار می رود که در آینده ای نزدیک، شاهد رشد 
بسیار چشمگیری در استفاده از مواد  نانو در صنعت ساختمان سازی باشیم. از جمله کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان 

می توان به استفاده از آن در رنگ ها، شیشه ها، عایق های ساختمانی، کاشی  و سرامیک، سیمان و بتن و غیره اشاره کرد.
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 رنگ های آنتی باکتریال
به  دلیل گســترش روزافزون جمعیت ســاکن بر روی کره زمین و در پی آن رشــد 
بسیار ســریع بیماری ها و باکتری های بیماری زا، محققان در تالش اند تا با استفاده 
از راهبردهای پیشــگیرانه مانع از بروز بیماری شوند. با کمک فناوری نانو و استفاده 
از پوشــش های آنتی باکتریال، ویژگی ضد باکتری ذاتی در سطوح ایجاد می شود که 
با شست وشو یا مواد شوینده از بین نمی روند. پوشش های آنتی باکتریال از تشکیل 
باکتری ها، رشد جلبک ها و میکروب ها روی سطح جلوگیری می کنند و باعث حفاظت 
ســطوح در برابر تشــکیل کپک و قارچ در اماکن عمومی، سرویس های بهداشتی، 

آشپزخانه ها وکارخانجات فراورده های غذایی می شوند. 

 رنگ های آنتی استاتیک یا ضد الکتریسیته ی ساکن
الکتریسیته ی ساکن بار الکتریکی اســت که بر خالف جریان الکتریکی، در 
یک مکان ثابت می ماند. مواد به راحتی دست خوش تجمع بار شده و می توانند 
پتانســیل تخلیه بار بزرگی به دست آورند. با توجه به اینکه الکتریسته ساکن 
ایجاد شــده در اثر تردد، ســایش، مالش در صنایع مختلف و به خصوص در 
مکان هایی که مواد قابل اشــتعال وجود دارد، موجب جرقه و انفجار گردیده 
و خســارت جبران ناپذیري به وجود مي آورد، استفاده از روکش آنتي استاتیک 
با قابلیت هدایت الکتریکي و انتقال جریان الکتریســته ساکن در این مکان ها 
الزامي به نظر مي رســد. در رنگ های آنتی استاتیک نانو به دلیل ســطح ویژه باالی پرکننده  ها ، نیاز به مقدار کمتری از این مواد 
برای رسیدن به خاصیت هدایت مطلوب وجود دارد. رنگ آنتی استاتیک نانو خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی باالیی دارد و 

استفاده از این نوع رنگ باعث بهبود فرآیند پذیری، خواص مطلوب رنگ، کیفیت و دوام بسیار باالی آن می شود.

 رنگ های مقاوم به خراش
خراش های ســطحی می توانند طول عمر بســیاری از محصوالتی را کم کنند که انرژی و 
هزینه ی زیادی برای تعویض آن مصرف می شود. خراش برداشتن مواد بسیاری مثل فلزات، 
چوب، پالستیک ها، پلیمر ها و شیشه ها کاربرد آن ها را در بسیاری از موارد محدود می کند. 
پوشش های ضد خراِش نانو، شفاف بوده و دارای کیفیت باالیی هستند و می توانند به صورت 
رنگ یا پوشش های شفاف روی ســطوح ایجاد شوند. در صنعت ساختمان می توان از این 
پوشش ها در نمای خارجی و داخلی، درها، پنجره ها، شیشه ها، کفپوش ها و وسایل داخلی 

ساختمان استفاده کرد. 

فناوری نانو در شیشه ها

 شیشه های هوشمند
با اســتفاده از فناوری نانو در شیشه های هوشــمند می توان میزان جذب نور را در این شیشه ها تغییر داد. شیشه های هوشمند 
توانایی کنترل نور و گرما را بصورت یکجا دارند. شیشه های Low-E  و شیشه های کریستال مایع نمونه ای از شیشه های هوشمند 

هستند.
شیشه های Low-E به شیشه هایی گفته می شوند که به علت الیه نازک پوشش داده شده روی یک طرف آن، انتقال حرارت بسیار 
کمتری نســبت به شیشه های معمولی دارند. به این معنا که این شیشــه ها می توانند از جذب گرمای نامطلوب ناشی از تشعشع 
پرتوهای نور جلوگیری کنند. با کمک فناوری نانو در شیشه های هوشمند کنترل کننده انرژی، شیشه تبدیل به عنصری فوق العاده 
موثر جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش روشــنایی و دید ساختمان و زیبایی نما می شود. این نوع شیشه ها ایده ی ساختمانی با 
پنجره هایی بزرگ را عملی می کنند که نور و زیبایی اطراف را به داخل ساختمان می آورد. این شیشه ها دارای قابلیت تنظیم رنگ 

هستند به طوری که می توان با تنظیم مقدار جریان، شدت تیرگی رنگ شیشه را تنظیم نمود.
در نوعی دیگری از شیشه های هوشمند کنترل کننده انرژی که بیشتر به عنوان جداکننده در فضاهای درونی ساختمان به کار برده 
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فناوری نانو در صنعت 
ساخت وساز



می شــوند، از الیه ی نازک کریستال مایع بین شیشه  ها استفاده می شود. با گذراندن جریان الکتریسیته از فیلم، کریستال مایع 
شیشــه شفاف می شود و با قطع جریان، کریستال ها با جهت گیری تصادفی خود در فضا موجب پخش کردن نور و در نتیجه مات 
شدن شیشه می شوند. بنابراین با این سیستم می توان میلیون ها دالر در گرمایش و سرمایش و نورپردازی فضاها صرفه جویی کرد.

  شیشه های ضد انعکاس
در پاره ای از کاربردهای معماری، انعکاس نور از شیشــه ها، عاملی نامطلوب تلقی شده و از 
کیفیت زیبایی شناختی و آســایش حرارتی فضا می کاهد. با کمک فناوری نانو می توان از 
شیشه های ضدانعکاس برای کاربردهایی که  انعکاس نور پایین و عبور باال الزم است، استفاده 
کرد. شیشــه های ضدانعکاس کاربردهای گوناگونی دارند که از آن جمله می توان به استفاده 
آن ها در نمای خارجی فروشــگاه های تجاری و ویترین مغازه ها، در فضای داخلی که بازتاب 
نور مزاحم دید و نورپردازی مناسب اســت مثل موزه ها یا نمایشگاه های اشیای ارزشمند، 

ماشین ها ،عینک ها، موبایل ها ، دوربین ها و ... اشاره کرد.

 شیشه های ضدمه و ضدغبار )خودتمیزشونده(
شیشــه هاي خودتمیز شونده از ســال 2002 در بازار در دســترس بوده اند و هر روز نیاز 
و تقاضا برای اســتفاده از این شیشه ها رو به افزایش اســت. در این شیشه ها افزون بر اثر 
خودتمیزشوندگی، از اثر فتوکاتالیستی نیز برای تجزیه باکتری ها و آلودگی ها استفاده شده 
است. قطرات بخار آب هرگز روی سطح این شیشه ها به صورت قطره جمع نمی شود و ایجاد 
مه گرفتگی عملکرد شیشه را مختل نمی کند. بنابراین با کمک فناوری نانو می توان شیشه ها 
و آینه هایی همیشه شفاف و تمیز داشت. کیفیت خودتمیزشوندگی در این شیشه ها به کمک 
استفاده از پوشــش های به ضخامت چند نانومتر است که در شفافیت شیشه هیچ تغییری 

ایجاد نمی کنند.

 شیشه های ضدآتش
شیشــه های محافظ در برابر آتش نیز یکی دیگر از دســتاوردهای فناوری نانو در صنعت 
شیشه اســت. در زمینه مقابله با آتش، همیشه برای شیشــه چند نکته منفی وجود دارد 
و آن شــکنندگی، شعله ور شدن و نشر دود ناشــی از ذوب شیشه در هنگام وقوع حریق 
است. با استفاده از نانوذرات، می توان شیشه های ضدحریق به وجود آورد که در اثر حرارت، 
یک پوشش اسفنج مانند )الیه ای مات( را تشکیل می دهند و از شکستن شیشه جلوگیری 
می شــود. این شیشه  ها در مقایسه با نمونه های قبلی تقریبًا 50 درصد سبک تر هستند و اثر 

ضدحریق آن ها 2 برابر بیشتر است.

فناوری نانو در عایق ها

 عایق های حرارتی
فاکتور مهم در انتخاب این عایق ها، میزان مقاومت حرارتی آنها اســت. هر قدر این مقاومت باالتر باشد عایق، حرارت را کمتر از 
خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد، افزایش می یابد. پس به جای ضخامت عایق ها، بهتر اســت مقاومت حرارتی 
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آنها با هم مقایسه شــوند. مبنای کار مواد عایق، بر دارا بودن تعداد زیادی حفره در ساختار است که 
تا حد امکان بتوانند هــوا را در میان خود نگه دارند. نانومواد به دلیل داشــتن تخلخل های ریزتر و 
بیشــتر، قابلیت بیشتری برای به دام انداختن هوا داخل ماده دارند و با استفاده از این مواد می توان با 
ضخامت های کمتری به خاصیت مطلوب رسید. نانوعایق های حرارتی بسیار مقاوم، سبک و با کیفیت 
هستند و نســبت به عایق های سنتی قابلیت بیشتری در کاهش اتالف انرژی داشته و به مقدار 2 تا 6 

برابر بازده باالتری دارند.

 عایق های صوتی
عوامل بســیاري در عملکرد صوتي محیط نقش دارند. در این راستا به منظور کاهش و مقابله با 
صوت انتقالی )آلودگی صوتی( از محیطی به محیط دیگر از عایق های صوتی استفاده می شود. در 
مواد عایق صوتی سرعت حرکت امواج صوتی کاهش می یابد. هرچه عایق صوتی قابلیت بیشتری 
در کاهش دادن ســرعت صوت در یک محیط داشته باشد، به ضخامت کم تری نیز از آن ماده ی 
عایق نیاز اســت. نانو عایق های صوتی نسبت به عایق های سنتی دارای ضخامت بسیار کمتری 

هستند و قابلیت بیشتری در کاهش دادن سرعت صوت در محیط را دارند.

 عایق های رطوبتی
مقاومــت در برابر نفوذ رطوبــت، نقش مهمی در دوام مواد ســاختمانی دارد. 
رطوبت موجب فســاد مواد مستعد و عامل رشــد باکتری ها و قارچ ها است. 
متأسفانه اســتفاده از برخی مواد ضد آب موجود در بازار در این راستا با انتشار 
ترکیبات آلی فرار همراه است. نانو صفحات رس و نانو فیبرهای سلولزی از جمله 
نانو پوشــش های مقاوم در برابر رطوبت هســتند که با داشتن وزن بسیار کم و 
خاصیت زیست ســازگاری باال از بروز خطرات مواد پلیمری جلوگیری کرده و 

هیچ گونه عارضه ی جانبی ندارند.

فناوری نانو در سیمان و بتن
 ارتقای کیفی سیمان و مصالح پایه سیمانی

کاربرد انواع ســیمان در حوزه های مختلف ساختمان سازی به  اندازه ای فراگیر 
است که شــاید نتوان بدون وجود این ماده ی کم نظیر، بسیاری از فرایندهای 
ساخت و ساز را انجام داد. در سازه های پرمقاومت، سازه های بزرگ، سازه هایی که 
در معرض آب هستند، بتن و مالت های سیمانی، سنگ های مصنوعی و ... معموال 
اثری از ســیمان به  چشم می خورد. فناوری نانو و اســتفاده از نانومواد مختلف 
می تواند ســبب بهبود خواص سیمان شود. فناوری نانو این پتانسیل را دارد که 
با ورود به صنعت سیمان، چالش هایی مانند انتشار دی اکسید کربن، مقاومت کم 
در برابر ترک خوردگی، زمان عمل آوری طوالنی، اســتحکام کششی کم، جذب 
زیاد آب، قابلیت چکش خواری کم و بســیاری از عملکردهای مکانیکی دیگر را 
هدف قرار دهد. به عنوان مثال با ترکیب نانو ذرات مختلف، نانولوله های کربنی، 
نانورس ها و نانوفیبرهای کربنی با مواد ســیمانی، بهبود قابل توجهی در خواص 

فیزیکی و مکانیکی سیمان ایجاد می شود.

 بتن سبک
 اســتفاده از بتن سبک باعث سبک سازی بنا و مقاومت بیشتر آن در برابر زلزله خواهد شد. همچنین، استفاده از بتن سبک نانو 
در ســاختمان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، زیرا به علت کاهش جرم، بار مرده ساختمان )وزنی که خود سازه دارد( ، ابعاد 
ستون ها، تیرها و ضخامت سقف ها کاهش می یابد، که این امر باعث صرفه جویی در مصرف مصالح ساختمانی مانند سیمان و فوالد 
می شود. بتن سبک نانویی عایقی مناسب در مقابل گرما، سرما و صدا است، که دلیل آن وجود تخلخل های بسیار ریز در این بتن 

8

فناوری نانو در صنعت 
ساخت وساز



است. بتن ســبک حداقل 10 برابر بتن معمولی عایق صوت و حرارت است. بنابراین میزان عایق سازی صوتی و حرارتی این بتن 
به گونه ای است که در اکثر موارد نیاز به  استفاده از الیه های اضافی جهت عایق بندی جزیی یا کلی نخواهد بود، و این امر از لحاظ 

اقتصادی مقرون به صرفه است. 

 بتن خودترمیم شونده
کنترل و جلوگیری از بروز ترک، یکی از مشکالت اصلی در هر سازه 
بتنی است. ترک خوردگی در بتن ممکن است به  صورت داخلی و یا 
تحت تاثیر عوامل و محیط خارجی ایجاد شده و عملکرد سازه بتنی 
را مختل نماید. بنابراین خود ترمیم شوندگی یکی از ارزشمندترین 
پدیده هایی اســت که برای غلبه بر مشــکل کاهش یکپارچگی 
عملکردی )که بر اثر آسیب دیدن مواد رخ می دهد(، به کار می رود. 
فرایند خودترمیم شــوندگی، باید بالفاصله پس از وقوع آســیب، 
به طور خودکار انجام شــود و محدوده ی آسیب دیده، یکپارچگی 
خود را شبیه آنچه پیش از آسیب دیدن داشت، به دست آورد. ورود 

فناوری  نانو به صنعت بتن با پیدایش کامپوزیت های خود ترمیم، تداعی کننده ی ساخت سازه های هوشمند با شناسایی خرابی و 
ترمیم خود به خودی است.

 نانو بتن هوشمند گرمازا
برف روبی و باز کردن جاده ها، پل ها و باندهای فرودگاه مســدود شده در اثر بارش برف در زمستان، یکی از چالش های بزرگ در 
زمینه ی نگهداری مسیرهای ارتباطی در کشــورهای سردسیر و برف خیز است که هزینه های زیادی را به سازمان های راهداری 
تحمیل می کند. روش های قدیمی که اغلب مبتنی بر پخش کردن نمک در ســطح راه به منظور ذوب کردن برف است، هزینه بر، 
زمان بر و دارای آثار ســوء زیست محیطی هستند. در همین راســتا و به کمک فناوری نانو، نوع جدیدی از بتن ابداع شده که به 
گونه ای هوشــمندانه و خودکار، ایمنی راه های بتنی را مورد پایش قرار داده و در صورت لزوم مبادرت به یخ زدایی از ســطح راه 
می کند. نانوبتن هوشــمند گرمازا طبق فناوری  نانو طراحی شده و از این محصول برای بســتر راه ها و باند فرودگاه ها استفاده 
می شــود. نانو بتن هوشمند گرمازا می تواند در هر لحظه اطالعات دقیقی از درجه حرارت و تغییرات آن به سیستم کنترل کننده 
مرکزی ارســال کند. در این سیستم در صورتی که دما در هر منطقه از سطح مورد نظر به حدود دمای یخبندان برسد، دستگاه 
کنترل کننده به صورت اتوماتیک اقدام به گرم کردن آن بخش کرده و برف و یخ موجود روی ســطح را تخلیه می کند. در نتیجه 

معبر، جاده یا باند فرودگاه همواره خشک و ایمن است.

فناوری نانو در تجهیزات ساختمانی

 لوله ی بی صدا
زندگی مــدرن امروزه، نا هنجاری های فراوانی را به دنبال داشــته 
که آلودگی صوتی یکی از آنها می باشــد. کاهش فضای زندگی در 
شهرهای بزرگ و استفاده از مواد سبک و با دوام جدید، باعث بوجود 
آمدن اســتاندارد های اجباری به منظور کنترل سر وصدا در محیط 
زندگی انسان ها شده است. در این میان، ادوات نصب شده در داخل 
ساختمان مانند فن ها، فن کویل های سقفی و دیواری، لوله کشی های 
آب سرد و گرم ســاختمان، سیســتم های فاضالب بهداشتی از 
مهم ترین عوامل تولید سر و صدا در محیط زندگی محسوب می شوند 
که در هنگام انتخاب هر یک می بایست اســتاندارد آن وسیله را 
مدنظــر قرار داد. در میان این ادوات، لوله های انتقال فاضالب نقش 

مهمی را در تولید صدا های نا خواسته به محیط زندگی بازی کرده که علت این موضوع، عدم نصب آن ها در زمین و نصب در فضای 
مسکونی می باشد.

لوله های بی صدا، سیستمی متشــکل از لوله ها و لوازم جانبی است که به منظور کاهش سروصدای ناشی از تخلیه فاضالب و آب 
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باران طراحی شــده است. این سیستم نسل جدید لوله های سه الیه می باشــد که با استفاده از فناوری نانو و جهت انتقال بدون 
صدای فاضالب در داخل ســاختمان و انشعابات فاضالب خارج ساختمان طراحی گردیده است. در لوله های بی صدا و با استفاده 
از فناوری نانو به دلیل ســاختار، طراحی و خصوصیات مواد به کار رفته در لوله، صدای حاصل از جریان آب به گونه ای موثر جذب 
نانو مواد  موجود در الیه میانی شــده و از انتقال صوت به بیرون از لوله جلوگیری می شود. طبق استاندارد موجود در مورد کنترل 
صوت تجهیزات مختلف در فضاهای مسکونی، میزان مجاز شدت آلودگی صوتی سیستم های تأسیساتی لوله کشی، حداکثر مقدار 
30 دسی بل تعیین گردیده است، اما با استفاده از لوله ی  بی صدا، صدای حاصل از جریان حداکثر، حدود 18 دسی بل خواهد بود. 

 لوله های آب گرم
خوردگي یکي از مشکالت عمده در لوله هاي آب گرم است که براي رفع آن، ساالنه مبالغ قابل توجهي 
هزینه مي شود. وقفه در ارائه خدمات و هزینه تعمیرات نیز زیان هنگفتي در پي خواهد داشت. بنابراین 
استفاده از بازدارنده هایي که بتواند واکنش هاي شیمیایي را کند و یا متوقف نموده و باعث افزایش عمر 
مفید لوله ها شود، ضروري است. به دلیل اینکه بیشتر واکنش هاي فیزیکي و شیمیایي از طریق سطح، 
فعل و انفعال خود را انجام مي دهند، جلوگیري از این واکنش ها باید از طریق تغییر در عملکرد سطوح 
و روکش هاي مربوطه انجام شود. از رنگ هاي نانویي براي عایق سازي لوله ها و آنتي باکتریال کردن آنها 

استفاده مي شــود. رنگ  عایق نانو هدایت حرارتی پایین و چسبندگی باال دارد و به طور همزمان قابلیت محافظت از خوردگی و 
انتقال حرارتی را دارا می باشــد. همچنین در رنگ هایی که حاوي کلویید آنتي میکروبیال هستند خاصیت ضد قارچ، ضد کپک و 

ضد ویروس شدن به رنگ اضافه می گردد.

 لوله و اتصاالت سخت پی وی سی
با توجه به اهمیت و گســتردگی صنعت ساختمان ســازی، بهبود کیفیت محصوالت پلیمری مورد استفاده در این صنعت حائز 
اهمیت فراوانی است. در صورت بروز پدیده ی شــکنندگی محصوالتی از جنس UPVC، شامل لوله، اتصاالت و پروفیل؛ به دلیل 
نصب در داخل ) زیرکار( مشــکالت عدیده ای برای ساکنین واحد مسکونی جهت تعویض این قطعه پیش رو خواهد بود. امروزه با 
کمک فناوری نانو، تولید لوله و اتصاالت پی وی سی سخت امکان پذیر شده 
است. اســتفاده از نانوذرات در تولید صنعتی محصوالت پی وی سی سخت، 
افزایش قابل توجه در اســتحکام ضربه این محصوالت را به دنبال داشته 
است. استحکام ضربه لوله های UPVC با اســتفاده از نانوذرات، تا بیش از 
4 برابر اســتاندارد افزایش داده اســت. این افزایش مقاومت به ضربه در 
پروفیل های پی وی سی تا 5/2 برابر و برای اتصاالت حداقل 8 برابر استاندارد 
بوده است. به دلیل اندازه ی منحصر بفرد نانوذرات و وجود سطح ویژه باالی 
آنها، حفره های ریز زیادی در سطح مشترک نانوذرات و پلیمر ایجاد می شود. 
به عبارتی، وجود این حفره ها، آستانه ی انرژی شکست لوله های پی وی سی 
ســخت را افزایش داده و منجر به بهبود خواص قطعه ی نهایی می شــود. 
همچنین خواص حرارتی مناسب در کنار کاهش قیمت تمام شده ی محصول نهایی، از جمله دستاوردهای استفاده از فناوری نانو 

در تولید این محصول است.

 کفپوش های پلیمری
نانوکفپوش های پلیمری به سه دسته اپوکسی، پلی یورتان و هیبریدی تقسیم می شوند. 
نانوکفپوش های پلیمری بســته به نوع کاربرد و ویژگی ها به انواع، ضد خش و سایش، 
آنتی باکتریال، آنتی استاتیک، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و آسان تمیز شونده تقسیم 
می شوند. استفاده از فناوری نانو در ساخت این کفپوش ها باعث بهبود خواص فیزیکی 
و مکانیکی و ایجاد ویژگی های جدیدی در این کفپوش ها شــده است. به عنوان مثال، 
خاصیت آنتی باکتریال نانوکفپوش های اپوکســی بیش از 99 درصد است و مقاومت  به  

سایش این نانوکفپوش ها  حدود 10 برابر نسبت به کفپوش های معمولی بیشتر است.

10

فناوری نانو در صنعت 
ساخت وساز



11





در صنعت ساخت و سـاز
محصوالت فناوری نانو



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی شیشه کاوهنام شرکت

کاوهنام برند

1363سال تأسیس

ساوه - شهرک صنعتی کاوه - خیابان 12 - روبروی آتش نشانی - شرکت شیشه کاوه فلوتآدرس

www.Kavehglass.comنشانی سایت اینترنتی

شیشه و مواد شیمیایی در صنعت شیشهحوزه صنعتی تحت فعالیت

شیشه و ظروف شیشه اینام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

روزانه 40000 متر مربع در دو خط تولید Low-Eظرفیت تولید

ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات

U value = 5.8-6 (w/m2°C) شیشه معمولی

U value=3.4-2.5 (w/m2°C) شیشه دو جداره

low-E شیشه U value=1.1 (w/m2°C)

)low-E  glass( نام محصول: شیشه کنترل کننده انرژی

با پوشش دادن الیه های بســیار نازک فلزی و اکسید فلزی 
روی شیشه، با فناوری نانو، شیشه هایی تولید می شود که تا 
حد زیادی کاستی های شیشه معمولی را مخصوصًا در رابطه 
با اتالف انرژی حرارتی خنثی می کند. در عین حال تأمین نور 
مرئی را که از خواص اصلی شیشــه می باشد حفظ می نماید. 
عبور نور مرئی باال، عایق حرارتی مناســب در فصل گرم و 
سرد، انعکاس درصد زیادی از اشعه مادون قرمز )780-3000(، 
حذف کل اشــعه مادون قرمز بعد از طول موج 3000، کاهش 
%50 عبور اشعه مضر ماوراء بنفش نسبت به شیشه ساده، از 

ویژگی های این محصول به شمار می رود.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1096-4

CE0120-EN

محل تولید

استان مرکزی - شهرک صنعتی کاوه

ژی
 انر

ف
صر

ش م
کاه
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در صنعت ساخت و سـاز



اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی وحیدنام شرکت

موری سایلننام برند

1374سال تأسیس

خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - کوچه سیزدهم - پالک 40 - طبقه دوم - واحد 12آدرس

http://www.vahidgroup.com نشانی سایت اینترنتی

لوله و اتصاالت پلیمریحوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله و اتصاالت سه الیه پوش فیت فاضالبی بی صدانام محصول اصلی

55 نفرتعداد کارکنان

3955 تنظرفیت تولید

فاضالب و ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 صرفه جویی 2 میلیون یورویی
 عدم نیاز به واردات این محصول

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

نحوه عملکرد و ویژگی ها

از نانوکامپوزیت هــا در تولید لوله هــای بی صدای فاضالب به 
منظور کاهش صدای سیال عبوری در محیط استفاده می شود. 
این پدیده در لوله های با مقطع های بزرگتر کاماًل مشهود است 
و بــا بکارگیری این لوله ها می توان از انتشــار صدای فاضالب 
 muri silent pipe در محیط جلوگیری کرد. سیســتم لوله کشی
مشکل عایق ســازی صوتی در شبکه انتقال فاضالب را به نحو 

مطلوب حل کرده است.

نام محصول: لوله های بی صدای فاضالب

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه،مسکن،شهر سازی

 گواهی بررسی خواص محصول از SKZ آلمان

محل تولید
استان مازندران - شهرک صنعتی شورمست
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UPVC نام محصول: پروفیل پنجره های ساختمانی از جنس

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت دنیای پروفیل پی وی سی غربنام شرکت

نام برند

1387سال تأسیس

دفتر مرکزی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان البرز - خیابان تابان شـرقی - خیابان ملکی سودمند - پالک 2آدرس

www.kicogroup.comنشانی سایت اینترنتی

تولید پروفیل پنجره های ساختمانی از جنس UPVCحوزه صنعتی تحت فعالیت

پروفیل پنجره های ساختمانی از جنس UPVCنام محصول اصلی

50 نفرتعداد کارکنان

3500 تن در سالظرفیت تولید

صنعت ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 کاهش هزینه تولید به واسطه کاهش قیمت مواد اولیه
 افزایش طول عمر محصول

 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

نحوه عملکرد و ویژگی ها
این پروفیل ها ویژگی های خوبی نظیر اســتحکام 
مناســب، مقاومت به ضربه باالتــر و مقاومت در 
برابر اشــعه ماوراء بنفش را دارا است و نسبت به 
پروفیل هــای غیرنانویی به دلیل کاهش ماده اولیه 
از قیمت پایین تری برخوردار اســت، ضمن اینکه 
استانداردهای ملی ایران را نیز دریافت نموده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

استان کرمانشاه - ماهیدشت
محل تولید
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محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز



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، آبرسانی، برق و مخابراتمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش طول عمر محصول
 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 ها و اتصاالت دارای ویژگی های خوبی نظیر 
استحکام مناسب، مقاومت به ضربه باالتر، مقاومت 
در برابر حرارت و ســایش می باشند و توانسته اند 
دریافت  را  اســتاندارد  اداره  به  مربوط  تست های 

نمایند.

استان اصفهان - بزرگراه ذوب آهن - شهر ابریشم
محل تولید

UPVC نام محصول: لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس
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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 اســت که این امر در راســتاي 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 

18

محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز



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

این کفپوش ها به صــورت یکپارچه و بدون 
درز و دارای ویژگی هایــی از جمله ضدآب، 
ضدلغزش،  آنتی باکتریال،  و  ساده تمیز شونده 
مقاوم به سایش، مناسب برای فضاهای بیرونی 
و داخلی، در طرح ها و رنگ های متنوع و قابل 

اجرا بر روی انواع زیرسازی هستند.

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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نحوه عملکرد و ویژگی ها

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

www.vandidad-co.comنشانی 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 یکپارچه، شیب بندی پشت باممحل های کاربرد محصول

نام محصول: نانوبتن سبک سازه ای

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.

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
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پیشگامان فناوری آسیانام شرکت

لوتوسنام برند

1382سال تأسیس

تهران، خیابان فلسطین، بین میدان فلسطین و ایتالیا، پالک 388، طبقه اول، واحد اولآدرس

www.tnpaint.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت رنگ، صنعت ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ ترافیکی لوتوسنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

خط کشی پارکینگ، خط کشی خطوط عابر پیاده، اجرای عالئم ترافیکی افقی بر روی جاده و خطوط هشدار لرزانندهمحل های کاربرد محصول

نام محصول: رنگ ضد خش ترافیکی

نانو رنــگ ترافیکی بــا برند لوتوس، یکــی از مهمترین 
نانو  این  محصوالت شرکت پیشگامان فناوری آسیا است 
رنگ ترافیکی به رنگ ترافیکی تک جزئی و رنگ ترافیکی 
دو جزئی تقسیم می شود. نانو رنگ های ترافیکی تک جزئی 
محصوالت پایه حالل بوده و با اســتفاده از ماشین آالت و 
تجهیزات به روز دنیا تولید و ارائه می شــود. نانو رنگ های 
ترافیکی تک جزئی شــامل نانو رنگ ترافیکی معمولی، 
ماندگاری باال، مقاوم در برابر کثیفی، مناطق گرمســیری، 
سریع خشــک و فرودگاهی است. نانو رنگ های ترافیکی 
دو جزئی بــدون حالل بوده و برای خط کشــی خطوط و 
عالئم ترافیکی و خطوط عابر پیاده استفاده می شود. این 
محصوالت دارای مقاومــت باال در برابر آفتاب و همچنین 
ماندگاری و عمر باال در ســطح معابر می باشند. رنگ های 
ترافیکی دو جزئی به دو محصول معمولی و ماندگاری باال 

تقسیم بندی می شوند.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 ASTM گواهی تست های آزمایشگاهی براساس استانداردهای 

 تأییدیه نانومقیاس 

محل تولید

آذربایجان شرقی - کیلومتر 27 جاده تبریز آذرشهر - 
شهرک صنعتی شهید سلیمی

اثـرات

 ماندگاری باال
 مقاومت باال در برابر آفتاب
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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 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 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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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

یارنیکان صالحنام شرکت

یارنیکاننام برند

1385سال تأسیس

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

www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی

ساخت تجهیزات الیه نشانی، ارائه خدمات الیه نشانیحوزه صنعتی تحت فعالیت

انواع نانوپوشش ها مانند پوشش های ترکیبات نیتریدینام محصول اصلی

30 نفرتعداد کارکنان

روزانه پوشش دهی 750 کاشی با ابعاد 60 ×30 سانتی مترظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
 محیط داخلی ساختمان ها، هتل ها، برج ها و مراکز خرید

 محیط های تفریحی و سرگرمی
 سرویس بهداشتی

نام محصول: کاشی، سرامیک و چینی دارای نانوپوشش های 
تزئینـی

ایجــاد انواع نانوپوشــش ها بر روی کاشــی، 
 ،Arc-PVD سرامیک و چینی با استفاده از روش
خواص ویژه ای از جملــه ظاهری زیبا، جذابیت 
و تنــوع رنگ ها، خواص خوردگی، ســایش و 
بازتاب  انگشت،  اثر  اکسیداســیون عالی، ضد 
UV، سازگار با محیط زیست، غیرحساسیت زا و 
در نهایت افزایش عمرکاری را به این محصوالت 

می بخشد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
در حال دریافت تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران - شهر تهران

اثـرات

 بهبود کیفیت محصول نهایی
 افزایش ارزش افزوده محصول

 افزایش توان صادراتی محصول
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

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

نام محصول: ورق های فوالدی تزئینی

نانوپوشــش ها بر روی ورق های  انواع  ایجاد 
 ،Arc-PVD فــوالدی بــا اســتفاده از روش
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.

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
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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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از مجموعه کتاب های محصوالت فناوری نانو منتشر شده است

Iranian 
Nanotechnology 
Products

تاریخ انتشار
زمستان 1393

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
ساخت ایــران

محصوالت فناوری نانو
در صنعت حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

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
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محصوالت فناوری نانو در صنعت ساخت و سـاز
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