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یکی از اصلی ترین موضوعات فناوری نانو، ســاخت مواد با خواص جدید است. این مواد ارزش افزوده بسیار باال و کارایی باالتری 
در تمام صنایع خواهند داشت که صنعت خودرو نیز از آن مستثنی نمی باشد. خودروي آینده، با پیشرفت هاي مقرون به صرفه اي 
به بازار خواهد آمد که مبتني  بر کوچک سازي، مواد سبک و مقاوم تر و سیستم هاي جدید انرژي و خودرویي هوشمند خواهد بود. 
برطبق آمارهای ارائه شده صنعت خودروسازی در سال 2004 بازاری حدود 54/2 میلیارد دالر آمریکا را داشته است که در سال 
2015 این رقم به 137/4 میلیارد دالر خواهد رسید و پیش بینی شده است که 8/6 میلیارد دالر از این حجم معامالت با استفاده 

از فناوری نانو حاصل می شود.
 شــرکت های خودروســازی از فناوری نانو و نانومواد برای بهبود عملکرد خودروهای خود و ســازگاری با نیازهای مشتری و 
اســتاندارد های موجود استفاده می کنند. استفاده از نانومواد منجر به بهبود قابلیت های ساختاری، الکتریکی، حرارتی، اُپتیکی، 
مغناطیســی و کاتالیزوری فناوری هایی می شود که برای صنعت خودرو توســعه یافته اند؛ این مواد عالوه بر ایجاد عملکرد باال، 

سازگاری زیادی با محیط زیست داشته و می توانند جایگزین مواد سمی و یا گران شوند.
نانومواد می توانند در کاربردهای بسیار وسیعی مورد استفاده قرار گیرند؛ از جمله این کاربردها می توان به جالدهنده ها، عملیات 
مربوط به شیشه، رنگ های متغیر، پلیمرها و رزین های پرشده با نانومواد، سرامیک ها و روکش های نانوساختار، باتری خودروهای 
برقی، و حسگرها و قطعات الکترونیکی پیشرفته اشاره کرد. این کاربردها می توانند موجب ارائه عملکرد بهتر و یا ایجاد کارکرد 
اضافی همچون مقاومت در برابر ســایش و فرسایش، ســبکی وزن، کاهش اصطکاک، افزایش استحکام، مقاومت در برابر تابش 
ماورای بنفش، کنترل خوردگی یا افزایش زیبایی شوند. برخی از محصوالت توانمند شده با استفاده از فناوری نانو در بازار تا پایان 

سال 2014 در جدول 1 مشاهده می شود.

مقدمه
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لزوم به کارگیری فناوری نانو در خودرو

جدول 1. پیش بینی خوشبینانه و محافظه کارانه بازار محصوالت توانمند شده با فناوری نانو در صنعت خودروسازی در سال 2015 )دالر آمریکا(

تخمین خوشبینانه )دالر(تخمین محافظه کارانه )دالر(زیربخش کاربردی در صنعت خودروسازی

1904090538081811فیلتراسیون هوا، روغن و سوخت 

1200000055170947باتری ها

139920131279840261ترمزها

3237856153964269خنک کننده ها و روان کننده ها  

4466985589339709کاتالیزور اگزوز

102198844170331406چارچوب ها و قطعات

53936990107873979افزودنی های سوخت

54920829153470پیل های سوختی

2696093040441396 المپ ها و نمایشگرها

136079106226798510  رنگ ها و روکش ها

148644585445933755نیمه رساناها و حسگرها  

167410454334820907تایرها

8891852مجموع )میلیون دالر(

صنعت خودروسازی از جمله صنایعی است که توسط 
نانو متحول می شود. از جمله آنها می توان  فناوری 
به موتورهای پیشرفته، اســتفاده از انرژی های نو، 
کاهش وزن ماشین، سیستم های هوشمند، افزایش 
میزان راحتی و افزایش بهره وری اشاره کرد. با توجه 
به سرعت رشد کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو 
تمام خودروسازان و بخش اعظمی از تولید کنندگان 
درگیر بحث فناوری نانو شــده اند که با توجه به این 
روند به نظر می رسد در سال2015، 10 درصد از سهم 
کل بازار خــودرو به محصوالت و خدمات مربوط به 
یابد. گســترش سریع ورود  اختصاص  فناوری نانو 
فناوری نانو به صنعت خــودرو و ورود فناوری های 
جدید به این حوزه ناشــی از عوامل متعددی بوده 
است که هر کدام به نوبه خود سهمی را در این بازار 

داشــته اند که از جمله این عوامل می توان تعلق 4/7 درصد از تولید ناخالص جهان به صنعت خودروسازی )سال2006(، ارتباط 
بیش از 60 نوع صنعت به طور مســتقیم با خودرو، اختصاص یک ششم تجارت جهانی به صنعت خودرو )حجم پول در گردش این 
صنعت ســاالنه معادل 1100میلیارد دالر است(، ســهم حدود 0/8 درصدی تولید صنعت خودروسازی کشور از تولید جهانی این 
صنعت در حال حاضر و اشــتغال بیش از 100میلیون نفر )به طور مستقیم و غیرمستقیم( در صنعت خودروسازی جهان )10درصد 
اشــتغال صنعتی( را به عنوان عوامل مهم بر شمرد. امروزه در کشور آلمان از هر 7 شغل یک شغل و از هر 4دالر مالیات یک دالر 

مربوط به صنعت خودرو سازی  است.
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فیلتراسیون هوا، روغن و سوخت

عملکرد فیلترهای خودرو اهمیت بســیار 
باالیی در کارایی موتــور و راحتی محیط 
هوای  فیلترهای  دارد.  درونــی خــودرو 
نانوالیافی برای اســتفاده در سامانه تهویه 
مطبوع خودرو )کولر( مورد اســتفاده قرار 
گرفته اند. وارد کردن نانوالیاف در فیلترهای 
ســنتزی هوا موجب افزایش کارایی فیلتر 
در حذف ذرات بســیار ریز شده و در عین 
حال افت فشــار پایین و طول عمر باالیی 
بر  فیلترها عالوه  ایــن  ایجاد می کند. در 
کارایی  میان  تعادل  خوب،  بسیار  عملکرد 

فیلتراســیون، افت فشار و طول عمر فیلتر تا حد بسیار زیادی بهبود می یابد، چرا که این سامانه های جدید به عنوان فیلترهای 
عمقی سه بعدی عمل می کنند. نانوالیاف در فیلترهای روغن و ســوخت خودرو نیز به کار رفته اند. فیلترهای نانوالیافی به دلیل 
دارا بودن چگالی پایین، نسبت باالی مساحت سطحی به جرم، حجم باالی منافذ، و اندازه کوچک حفرات برای کاربردهای بسیار 

وسیعی مناسب هستند.
شرکت های بهران فیلتر، نانو ساختار مهرآسا، Donaldson و Amsoil از جمله تولیدکنندگان فیلترهای نانوالیافی برای این کاربردها 

محسوب می شوند.

باتری ها 

نوآوری در زمینه نانومواد موجب ایجاد پیشــرفت در فناوری باتری ها می شود. پیشرفت های صورت گرفته در زمینه روش های 
ســنتز و تولید ارزان و مقیاس پذیر نانومواد منجر به تولید انبوه تعداد محدودی مواد الکترودی شده است که می توانند با حجم 
تولید مورد نیاز برای کاربردهای خودروســازی سازگاری داشته باشند. چندین تولیدکننده خودرو اعالم کرده اند که برنامه هایی 

برای ارائه خودروهایی دارند که از فناوری باتری لیتیومی بهره می برند.
تقاضای بازار برای باتری های یون لیتیومی سبک تر، نازک تر و با ظرفیت باالتر، انجام 
تحقیقات مداوم در زمینه مواد جدید با ویژگی های بهبودیافته را ضروری ســاخته 
است. مواد نانوســاختار امکان تولید نسل جدیدی از ابزارهای ذخیره سازی انرژی 
با چگالــی توان باال، چگالی انرژی باال و ایمنی باال را برای شــرکت ها ایجاد کرده 
است؛ این ابزارها می توانند در خودروهای برقی هیبریدی )HEV(، خودروهای برقی 

هیبریدی قابل شارژ )PHEV( و خودروهای برقی خالص )PEV( به کار روند.
شرکت های خودروسازی همچون کرایســلر از نانومواد در خودروهای برقی خود 
استفاده می کنند تا در عین حفظ ایمنی باال، ظرفیت، چرخه عمر، و سرعت شارژ و 

تخلیه باتر ی ها را افزایش دهند.
مرســدس بنز از باتری های یون لیتیومی در خودروهای هبیریدی کالس S اســتفاده کرده است. این باتری های یون لیتیومی با 
همکاری شــرکت Johnson Controls SAFT تولید می شوند. جنرال موتور نیز از باتری های یون لیتیومی توانمندشده با فناوری 
نانو در خودروهای شورلت PHEV Volt استفاده کرده است. این شرکت با همکاری هیتاچی نسل بعدی خودروهای هیبریدی خود 
را تولید می کند. شــرکت  Chem-LG باتری های یون لیتیومی قابل شــارژ را برای خودروهای هیبریدی هیوندای تولید می کند. 
شرکت های دیگر روند تغییر از باتری های MH-Ni )لیتیوم-هیبرید فلزی( به باتری های یون لیتیومی را برای خودروهای هیبریدی 
دنبال می کنند. این پیشــرفت ها منجر به تالش های بیشتر برای افزایش مقیاس تولید باتری های یون لیتیومی )برای کاربردهای 

کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو
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خودرویی( شده و اثر بسیار زیادی بر کاهش هزینه و افزایش فعالیت های تحقیقاتی بنیادی در حوزه ذخیره انرژی خواهند داشت.

سیستم ترمز و تعلیق 

نیروهای  آئرودینامیک خودروهــا و کاهش  بهبود  با 
کششــی، تقاضای فزاینده ای برای سامانه های ترمز با 
مکانیزم ها و ویژگی های انتشــار گرمای کاراتر وجود 
دارد. نانومواد )مثل نانوذرات ســرامیکی( به شــکل 
روکش های دارای اصطکاک و مقاومت حرارتی باال در 
صفحات ترمز مورد اســتفاده قرار گرفته اند. عملکرد 
اصطکاکی روکش های نانوســاختار بهتر ازروکش های 
معمولی است. یک صفحه ترمز خودرو باید در دماهای 
باالی 350 درجه پایدار بوده، ضریب اصطکاکی باالیی 
در دماهای باال و پایین داشــته و نیز نرخ سایش آن 
کم باشد. برای بهینه ســازی این شرایط، روکش های 
نانوســاختار روی صفحات ترمز قالبی آهنی پاشیده 
شــده و امکان بهبود مقاومت سایشی و خوردگی و 

پایداری حرارتی باال را ایجاد کرده اند. نانوذرات نیز به دلیل رسانایی حرارتی باال و در نتیجه ایجاد عملکرد انتقال حرارتی بهبود 
یافته، در روغن ترمز به کار رفته اند. انرژی جنبشــی یک خودرو از طریق حرارت تولید شده هنگام گرفتن ترمز پراکنده شده 
و از طریق روغن ترمز در ســامانه هیدرولیک آن پخش می شود. اگر حرارت ایجاد شده باعث تبخیر روغن ترمز شود، یک قفل 
بخار ایجاد می شود که از پخش حرارت توسط سامانه هیدرولیکی جلوگیری می نماید. چنین حادثه ای به نوبه خود موجب از کار 
افتادن ترمز و ایجاد خطر می گردد. از آنجایی که روغن ترمز به راحتی توســط حرارت ایجاد شده هنگام ترمزگیری تحت تأثیر 
قرار می گیرد، می توان از نانوسیاالت برای بهبود عملکرد انتقال حرارتی و رفع نگرانی های مربوط به ایمنی خودرو استفاده کرد. 
نانوسیاالت حاوی اکسید مس و اکســید آلومینیوم می  توانند ویژگی  های مطلوبی همچون نقطه جوش، ویسکوزیته و رسانایی 
حرارتی باال را به شکلی پایداری ایجاد نمایند. این نانوذرات مساحت سطحی، ظرفیت گرمایی و رسانایی حرارتی سیال را افزایش 
می دهند. نانوسیاالت برای افزایش نقطه جوش و رسانایی حرارتی به کار رفته و با کاهش بروز قفل بخار، ایمنی خودرو را افزایش 
می دهند. نانوذرات مغناطیسی می توانند عملکرد کمک فنرها را بهبود بخشند. سیاالت مغناطیسی از نانوذرات مغناطیسی که در 
یک ســیال پخش شده اند، به وجود می آیند. این سیاالت قادرند بسته به اندازه نانوذرات، ویسکوزیته ظاهری خود را متناسب با 
شدت میدان مغناطیسی اعمال شده تغییر دهند. بنابراین ویسکوزیته را می توان به صورت دینامیکی کنترل کرد که این امر به 
نوبه خود امکان خفگی )damping( فعال را فراهم می آورد. بدین ترتیب می توان نیروهای مکانیکی بزرگ را با مقادیر بسیار کمی 

از انرژی الکتریکی کنترل کرده و در نتیجه ارتعاش خودرو را بهتر از روش های معمولی کنترل نمود.
برخی از نانوســیاالت می توانند خود را تقریباً به شکل جامد دربیاورند که این ویژگی امکان تغییر سفتی را با سرعت چند هزار 
برابر در ثانیه فراهم می آورد. بنابراین کمک فنرهای مبتنی بر ســیاالت مغناطیســی رانندگی نرم تری را امکان پذیر ساخته و 
می توانند بســته به میل راننده تنظیم شوند. در حال حاضر شرکت های خودروســازی آیودی و جنرال موتور از این فناوری در 

خودروهای خود استفاده می کنند.

خنک کننده ها و روان کننده ها 

خنک سازی یکی از چالش های فنی صنعت خودرو به شمار می رود و نیاز به خنک کننده های جدید و خالقانه با عملکرد بهبودیافته 
وجود دارد. روغن موتور، روغن جعبه دنده اتوماتیک، خنک کننده ها، روان ســازها، و سیاالت سنتزی انتقال حرارتی دما باالی 
دیگر که در ســامانه های حرارتی خودروهای معمول یافت می شوند )رادیاتورها، موتورها، سیستم تهویه و کولر خودرو( به طور 
ذاتی از ویژگی های انتقال حرارتی ضعیفی برخوردارند. نانوســیاالت می توانند به دلیل داشــتن رسانایی حرارتی باال، عملکرد 
بســیار باالتری نسبت به سیاالت انتقال حرارتی موجود از خود نشان دهند. انتشار مقادیر کمی از نانوذرات به یک سیال پایه و 
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نگه داشتن این نانوذرات به شکل سوسپانسیون پایدار 
می تواند ویژگی های حرارتی سیال پایه را تا حد بسیار 

زیادی بهبود بخشد.
استفاده از نانوســیاالت به عنوان خنک کننده امکان 
بهره گیری از رادیاتورهــای کوچکتری را که به دلیل 
کارایی حرارتی باال نیاز به سیال کمتری دارند، فراهم 
می آورد. بدین ترتیب پمپ های خنک کننده می توانند 
کوچکتر شــوند و موتورها نیز در عین ســازگاری با 
قادرند  به نشر آالینده ها،  قوانین سخت گیرانه مربوط 
در دماهای باالتری کار کرده و نیروی پیشران بیشتری 

تولید کنند.
استفاده از نانوســیاالت دارای رسانایی حرارتی باال در رادیاتورها می تواند منجر به کاهش 10 درصدی در بخش جلویی رادیاتور 
شــود. این کاهش در کشش آئرودینامیکی، کاهش 5 درصدی مصرف ســوخت را به همراه خواهد داشت. به عالوه، استفاده از 
نانوسیاالت منجر به کاهش اصطکاک و فرسایش، کم شدن اتالف پارازیتی و بهبود عملکرد قطعاتی همچون پمپ ها و کمپرسورها 

شده و در نتیجه صرفه جویی 6 درصدی در مصرف سوخت را موجب می شود.
تماس ســطوح جامد فلزی با یکدیگر موجب سایش و فرســودگی موتور، دنده ها، بلبرینگ ها و قطعات مکانیکی متحرک دیگر 
می گردد. به طور معمول از روان کننده ها برای ایجاد یک الیه روغن روی قطعات فلزی و ممانعت از تماس مستقیم آنها با یکدیگر 
اســتفاده می شود. اگر این مکانیزم کار نکند، قطعات تحت فشار آســیب می بینند. روان کننده های جامد مبتنی بر فناوری نانو 
اصطکاک میان قطعات متحرک و در نتیجه فرسایش ایجاد شده را به کمترین مقدار رسانده، هزینه های نگهداری را کاهش داده، 
عملکرد کلی خودرو را افزایش داده و می توانند از موتورهای احتراقی، جعبه دنده ها، کمپرســورها و تمام انواع بلبرینگ ها حتی 

در شرایط سخت محافظت کنند.
ترکیبات الیه ای همچون گرافیت، دی ســولفید مولیبدن )MoS2( و دی سولفید تنگستن )WS2( روان کننده های جامد معمول به 
شمار می روند. الیه های این مواد روی هم لغزیده و اصطکاک را کاهش می دهند. لبه های این صفحات از نظر شیمیایی فعال است 
که موجب تجزیه تدریجی آنها و ایجاد پیوند با سطح فلز می شود. از سوی دیگر نانوساختارهایی همچون فولرین ها هیچ لبه فعال 
شیمیایی ندارند. اندازه کوچک، شکل، ترکیب و ساختار این نانوذرات آن ها را به روان کننده های بسیار خوبی تبدیل ساخته است. 

مزایای استفاده از این نانومواد عبارتند از:
 کاهش اصطکاک )روان کنندگی بهتر، هزینه ی انرژی کمتر( و در نتیجه صرفه جویی در مصرف سوخت؛

 کاهش دمای عملکرد )زیرا انرژی کمتری به حرارت تبدیل می شود(؛
 افزایش عمر روغن یا روان کننده و کاهش نیاز به تعویض؛

 ویژگی تحمل بار باال که به معنای کاهش فرسایش قطعات درگیر است؛
 تجزیه گازهای  SOx/NOx در موتورهای احتراقی؛

 مقاومت خوردگی باال؛
 عدم گرفتگی فیلترها به دلیل عبور آسان ذرات از آن

مبدل های کاتالیستی اگزوز

کاهش نشــر گازهای آالینده توســط خودروها نیاز به فناوری های کاتالیزوری کاراتر دارد. ســازمان حفاظت از محیط زیست 
آمریکا حداکثر نشــر گازهای NOX را در سال 2007به g/bhp-hr 1/2 کاهش داد. این مقدار در سال 2010 کاهش بیشتری یافته و 
به g/bhp-hr  0/2 رسید. کاتالیزورهای سه  بخشی )TWC( اصلی ترین فناوری مورد استفاده در کاهش نشر آالینده ها از موتورهای 
بنزینی به شمار می رود. در این کاتالیزور از یک روکش فعال حاوی اکسیدهای فلزی و ترکیبی از فلزات گران بها استفاده می شود. 
با این حال چندین مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال کارایی پایین کاتالیزور مشکل بزرگی بوده و نشان داده 
شــده است چگالی نقص های ساختاری نقش مهمی در فعالیت کاتالیزور دارد؛ با این حال روش های فعلی ایجاد نقص در ساختار 
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این کاتالیزورها گران و دشوار هستند. کارایی کاتالیزورهای سه بخشی به 
دلیل مهاجرت فلزات گران بها روی سطح کاتالیزور و تجمع آنها به شکل 
دانه های بزرگتــر کاهش می یابد. نانوذرات فلزی در مدت زمان طوالنی تر 
عملکرد بهتری از خود نشان داده، از نرخ ترمیم پایین تری برخوردار بوده 
و هزینه استفاده از فلزات گران بها را تا 50 درصد کاهش می دهند. همچنین 
اندازه این ذرات با گذشــت زمان تغییر نمی کند؛ در این سامانه ها کاهش 
مساحت ســطحی روی نمی دهد، زیرا نانوذرات فلزات گران بها مهاجرت 
نکرده و توده ای نمی شــوند. مزدا و نیسان جزء شرکت های خودروسازی 
بزرگی هســتند که از کاتالیزورهای جدید توانمندشده با فناوری نانو در 

خودروهای خود بهره می برند. 

چارچوب ها و قطعات

نانوکامپوزیت های پلیمری در حال تبدیل شــدن به مواد اصلی مورد اســتفاده در تولید چارچوب ها و بدنه خودرو هستند. از 
کاربردهای این حوزه می توان به پوشــش خارجی 4 خودرو از جنس پلی پروپیلن یا  TPO، نانوکامپوزیت های اولفینی رسیبرای 
قطعات خارجی، مواد مقاوم در برابر آتش، و مواد رســی نانومقیاس برای استفاده در کامپوزیت های پالستیکی سبک وزن اشاره 
کرد. به عالوه، نانوکامپوزیت ها در بخش های داخلی خودرو همچون پایه های در، روکش داشــبورد، داشبورد، پوشش کیسه های 

هوا و فیلترهای کنترل کننده هوا به کار می روند.
کامپوزیت های حــاوی نانوصفحات با قرار گرفتن طوالنی مدت در 
معرض آب و هوا دچار فرسودگی نمی شوند و به همین دلیل برای 
استفاده در قطعات خارجی خودرو مناسب هستند. برای کاهش وزن 
خودرو بدون قربانی کردن استحکام یا دوام و در عین حال، افزایش 
بهره وری مصرف سوخت، پارچه ها یا نوارهای تجاری پیش آغشته 
با رزین در حال تولید هســتند که در آنها به جای الیاف معمولی 
کربن، از نانولوله های کربنی اســتفاده شده است. به عالوه، وجود 
مواد ســبک برای موفقیت خودروهای برقی و هیبریدی ضروری 
است تا بدین وسیله وزن اضافی ناشی از باتری های سنگین در این 

خودروها جبران شود.
به طور خالصه، استفاده از نانوکامپوزیت ها در تولید خودرو نیاز به پرکننده کمتری نسبت به مواد معمولی داشته و در عین حال، 
ویژگی های عملکردی مشــابه یا بهتری ایجاد می کنند. اســتفاده از نانومواد هزینه رنگ آمیزی گلگیرهای پالستیکی را کاهش 
می دهد. افزودن مقادیر کمی از نانولوله های کربنی باعث ایجاد رسانایی در قطعات نیمه تمام شده و این قابلیت، امکان استفاده از 
فرایندهای روکش دهی کاراتر و سازگارتر با محیط زیست را فراهم می آورد؛ در این فرایندهای مبتنی بر بارهای مخالف، از ذرات 

پودری بدون حالل استفاده می شود.
کاربرد دیگر این مواد تولید محفظه ضد بار ساکن برای کلیدهاست که از ایجاد جرقه های خطرناک در بخش های حساس جلوگیری 

می کند. همچنین می توان از این ساختارها در تقویت ترموپالستیک ها استفاده کرد )جایگزین الیاف شیشه(.
با افزایش نیاز شرکت ها به تولید قطعات سوخت دارای سطح رسانایی ESD، عالقه به کامپوزیت های پرشده با نانولوله های کربنی 
برای پمپ ها، فیلترها، اتصاالت و خطوط سوخت افزایش یافته است. نانومواد به عنوان افزودنی های رسانای الکتریکی در قطعات 
مربوط به سوخت خودرو که نیاز به رسانایی دارند، به کار می روند. این مواد به عنوان افزودنی به نایلون اضافه شده و از کامپوزیت 
حاصل در ســاخت خطوط سوخت، اتصاالت، محفظه فیلتر سوخت و ســایر قطعات مربوط به سوخت خودرو استفاده می شود؛ 
افزودن این نانومواد به نایلون در عین افزایش رســانایی الکتریکی و جلوگیری از تجمع بار و ایجاد جرقه های خطرناک، قابلیت 
کشــش نایلون در دمای پایین را حفظ می کند. رســانایی باالی نانولوله ها از تجمع هر نوع بار الکتریکی که ممکن است با عبور 

سوخت ازدیواره های نایلونی خط سوخت ایجاد شده و موجب تولید جرقه های خطرناک شوند، ممانعت می کند.
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افزودنی های سوخت

نانومواد به دلیل دارا بودن فعالیت کاتالیزوری باال به افزودنی های سوخت اضافه 
شــده اند. افزودن نانوذرات اکسید سریم به سوخت فشار درون سیلندر موتور را 
کاهش داده و در نتیجه منجر به کاهش نشر NOx و افزایش زمان احتراق می شود؛ 
این امر به نوبه خود موجب کاهش هیدروکربن های نسوخته )تا  15درصد( و کاهش 
مصرف ســوخت بین 5 تا 9 درصد می گردد. همچنین با این کار انتشار نانوذرات 

حاصل از احتراق نیز کم می شود.

پیل های سوختی

فناوری های نانو در ســامانه های پیل سوختی خودرو به عنوان الکترود، غشا، الکترولیت و کاتالیزور الکترود مورد استفاده قرار 
می گیرند. در پیل های ســوختی اکسید جامد می توان با اعمال نانوپودرهای سرامیکی روی پایه ایتریوم-زیرکونیوم پایدار شده، 
رســانایی یونی را بهبود بخشید. در پیل های 
ســوختی غشــای پلیمری، پایداری حرارتی 
نانوکامپوزیت های معدنی-آلی  از  با اســتفاده 
افزایش می یابد. پلیمرهای عامل دار با استفاده 
از فرایند ســل-ژل با نانوذرات معدنی اصالح 
از طریق کار  می شوند. کارایی پیل ســوختی 
در دماهای باالتر افزایش یافته و حساســیت 
کاتالیزورهای مورد استفاده نسبت به مونوکسید 
کربن کاهش می یابد؛ گاز مونوکســید کربن در 
فرایند تولید هیدروژن از متانول ایجاد می شود.

شیشه و آیینه خودرو

بروز تصادفات به علت عدم دید مناسب و کافی، به خصوص در شرایط جوی نامساعد مانند باران و گرد و غبار، نیازمندی صنعت 
خودرو را به ایجاد شیشــه ها و آینه های ضدلک در خودرو ایجاد کرده است. با ظهور فناوری نانو، نه تنها در مورد خودروهای در 
حال ساخت این امکان فراهم شده اســت، بلکه روکش های مخصوص این امر نیز برای به کارگیری در مورد خودروهای موجود، 

ساخته شده است.
این نوع روکش روی شیشــه خودروها موجب دفع آب و ذرات گرد و غبار 
شــده و به راحتی می توان ســطح آن را تمیز کرد. این روکش همچنین 
ضدسایش بوده و عالوه بر مقاوم بودن در برابر پرتوهای فرابنفش، از دوامی 
طوالنی برخوردار اســت. عمر این محصول روی شیشــه جلوی خودرو تا 
پنجاه هزار کیلومتر و روی شیشه پنجره هایی که در جهت حرکت ماشین 

قرار ندارند تا پنج سال می رسد.
عــدم دید کافی به هنگام حرکت در خالف جهت تابش آفتاب، به خصوص 

در کشورهای آفتاب خیز، از جمله دالیل بروز حوادث جاده ای می باشد . فناوری نانو توانسته است به رفع این مشکل کمک کند.
استفاده از روش های کلوئیدی برای تهیه نانوذرات حساس به نور به همراه روش های سل- ژل، توانایی بالقوه زیادی برای طراحی 
و تهیه مواد فوتوکرومیک دارد به طوریکه با این روش ایجاد هر شکلی از این مواد ، از جمله فیلم های نازک برای به کارگیری روی 
شیشــه خودروها امکان پذیر است. خواص نوری پوشش های فتوکرومیک در اثر تابش نور تغییر کرده و برای بهینه سازی مصرف 

انرژی داخل خودرو مورد استفاده کاربرد دارند. نانو ذرات WO3 برای ساخت این پوشش ها کاربرد دارد.
استفاده از یک حســگر در آینه عقب خودرو برای تشــخیص نورهای ضعیف و تنظیم آن به هنگام مورد نیاز برای کنترل نور 

خیره کننده خودروهای پشتی توسط حسگر از جمله کاربرد این الیه های الکتروکرومیک می باشد .
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بســیاری از اکســیدهای عناصــر فلزی واســطه از جمله 
تنگســتن، مولیبدن، وانادیم، تیتانیوم وغیره دارای خاصیت 
الکتروکرومیک هســتند. خاصیت الکتروکرومیک عبارتست 
از تغییرات برگشت پذیر ویژگی های اپتیکی مواد در اثر اعمال 
میدان الکتریکی و یا به عبارتی تجمــع و خروج الکترون ها 
یا یون هــا از درون ماده. به بیان دیگــر در طول این فرآیند 
الکترون ها و یون ها بســته به ولتاژ اعمال شده به درون مواد 
الکتروکرومیک وارد شــده یا از آن خارج می شوند به نحوی 
که تعادل بارهای الکتریکی آنها حفظ شــود. از آنجا که این 
پدیده با رسانش الکترون ها و نفوذ یون ها همراه است؛ رسانش 
الکتریکی و نفوذپذیری یونی دو عامل مهم و تعیین کننده در 
مواد الکتروکرومیک به شــمار می آیند. در میان مواد اکسید 
تنگستن به دلیل پاسخ دهی سریع تر و بازده الکتروکرومیک باال در مقایسه با سایر مواد توجه بسیاری از محققین را به خود جلب 

کرده و کاربردهای متنوعی از جمله در نمایشگرها و یا پنجره های هوشمند پیداکرده است . 
نانوذرات WO3 برای ساخت پوشش های الکتروکرومیک درصنایع خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. خواص نوری پوشش های 

الکتروکرومیک در اثر اعمال ولتاژ تغییر کرده و برای بهینه سازی مصرف انرژی داخل خودرو مورد استفاده کاربرد دارند.
قرار دادن یک سطح خنک در یک محیط گرم تر موجب ایجاد مه می شود . این اثر غیر قابل اجتناب است، مگر اینکه سطح مورد 
نظر گرم شود. تشکیل مه در اثر ایجاد قطرات کوچک روی سطح آیینه ای است که موجب انعکاس ذره ای نور می شود . یک سطح 
ابرآبدوست می تواند تا یک حد معینی از تشکیل این قطرات کوچک جلوگیری کند. این قطرات به سادگی با هم ادغام شده و یک 

الیه نازک آب را روی سطح آینه ای ایجاد می کنند که در این حالت، انعکاس پذیری سطح تغییر چندانی نمی کند.
زمانی که روکش های فتوکاتالیزوری دی اکســید تیتانیوم در معرض مقدار مناســبی نور ماورای بنفش قرار گیرند، ابرآبدوست 
می شــوند و این در حالی است که پدیده فوتوکاتالیزوری اکســیدتیتانیوم )TiO2( اثری کاماًل شناخته شده است و بسیاری از 
جزئیات سازوکار آن تاکنون بررسی شده اســت. با توجه به وابستگی فعالیت نانوذرات اکسید تیتانیوم به مساحت سطحی در 

دسترس و قطر ذره ، این نانوذرات در زمره جالب توجه ترین سیستم ها به شمار می آیند.
یکی از تحوالت فناوری نانو اســتفاده از پوشــش های ضد مه 
و ضدغبار در آیینه و شیشــه های خودرو اســت. آیینه ها و 
شیشه های فعالی که همواره تمیزند و به کمک نانوموادی که از 
نور خورشید برای تسریع فعالیت شان استفاده می کنند، عمل 
می کنند. قطرات بخار آب هرگز روی سطح آیینه ها به صورت 
قطره جمع نمی شود بلکه به واسطه خصوصیت فوق آبدوستی 
سطح سریعاً روی سطح پخش شده و یک الیه سنگین آب روی 
سطح ایجاد می کند. این الیه به واسطه افزایش تدریجی وزن 
تمایل به سقوط دارد. در این کاربرد خاصیت آبدوستی شیشه 
توسط دو الیه SiO2 و TiO2 ایجاد می شود. ترکیب SiO2 در الیه 

خارجی قرار دارد و کشش سطحی بین آب و شیشه را کم می کند. TiO2 در الیه داخلی قرار دارد و نور خورشید را جذب نموده و 
مواد آلی را متالشی می کند. با توجه به ساز و کار ذکر شده این الیه از خود خاصیت خودتمیزشوندگی نشان می دهد. با به کارگیری 
این نانو ذرات در شیشــه و آینه خودرو ســطح این دو مه آلود نمی شــود و دید به جلو و عقب خودرو کامل است. پوشش  های 
ابرآب دوست چندالیه  ای ضدمه و ضدبازتابش در شکل نشــان داده شده است. الیه  های متناوب پلیمر و نانوذرات سیلیس )که 
گروه  های هیدروکسیل به سطح آنها متصل شده  اند( پوشش فوق آب دوستی را ایجاد می کنند که قابل استفاده بر روی شیشه و 
دیگر مواد اســت. این پوشش در مقیاس نانو ناهموار است؛ اما هیدروکسیل شدیداً آب دوست بوده، به حفرات نانویی موجود در 

الیه  های چندگانه کمک می  کند تا همانند یک اسفنج، آب را جذب و در همان لحظه دفع کنند.
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نمونه ای دیگر از کاربرد های فناوری نانو در صنعت شیشــه خودرو، شیشــه هایی با قابلیت بازتاب پرتو فروسرخ نور خورشید 
می باشــد. به این گونه که یک الیه بسیار نازک از نانوذرات بین دو الیه ی شیشه قرار گرفته اند که وظیفه آنها بازتاباندن پرتو فرو 

سرخ نور خورشید و در نتیجه جلوگیری از گرم شدن زیاد داخل خودرو می باشد.

منسوجات خودرو

فناوری نانو در پارچه با نانو ذرات دی اکسید تیتانیم خاصیت خود تمیز شوندگی را ایجاد کرده است. پارچه های خود تمیزشونده 
با الهام گیری از برگ لوتوس یا نیلوفر آبی در طبیعت آغاز شــد این گیاه در آب گل آلود می روید اما برگ های آن پس از بیرون 
آمدن چند متر باالتر از سطح آب قرار می گیرد قطرات آبی که بر روی یک نیلوفر آبی قرار می گیرند درخشندگی عجیبی دارند 
و آب باران آلودگی ها را به ســادگی از سطح گیاه می زداید. تکنیک های نانویی جدید، با استفاده از نانومواد، نظیر نانوپلیمرهای 
فلوئوروکربن متصل به ســطح پارچه شده، به وسیله ی فرایند خشــک یا مرطوب )فرآوری پالسما (، از طریق ممانعت از اتصال 
آلودگی، آب و روغن به پارچه، به تمیز نگه داشــتن پارچه کمک می کند. استفاده از فرایند خشک مزایای افزوده ای چون مصرف 

انرژی کمتر و سازگاری زیست محیطی بیشتری را نسبت به فرایند مرطوب شامل می شود.
بر اساس استاندارد ضد آتش کردن الیاف به معنای شعله ور نشدن در هنگام آتش سوزی است، به عبارت دیگر الیاف ضد آتش در 

هنگام آتش سوزی بدون شعله ور شدن جمع شده، به صورت پودر درآمده و فرو می ریزد.
در مقایسه با نانو کامپوزیت های ترکیبات هالوژن-آنتیموان و فسفر-برم ، که عالوه بر داشتن محدودیت عملکرد دارای پیامدهای 
زیست محیطی ، نانو کامپوزیت های حاوی رس اصالح شــده آلی )montrillonite( توزیع شده در ماتریس پلیمری انتخابی توجه 
فراوانــی به خود جلب کرده اند. آن ها هم چنین در غلظت کم )w/w5 درصد یا کم تر( هم موثرند . با وجود این کارشناســان بیان 
می کنند که در حال حاضرکلوئیدال پنتاکسید آنتیموان ، خاک رس و کربن نانولوله ها بسیار گران تر از رو ش های سنتی هستند و به 
میزان قابل توجهی ویژگی باالتر از حفاظت را ارائه نمی کنند. بنابراین، حتی اگر آنها سازگارتر با محیط زیست هستند، استفاده از 
آنها در حال حاضر مختل است. بهبود عملکرد بیشتر و یا کاهش هزینه ها )یا هر دو( به احتمال زیاد این وضعیت را تغییر می دهد.
با استفاده از نانو ذرات نقره ، پارچه های رســانایی تولید شده است که قادر است از دمای بدن الکتریسیته تولید کند و آن را به 
صورت سیگنال های قلب عالئم حیاتی انسان را ثبت کند، این خاصیت در پارچه تولید شده کاربردهایی چون محافظت در برابر 

سرما و گرمازایی را نیز دارد.
نانوذرات اکسید روی، آلومینا، سیلیکا و نانولوله کربنی برای بهبود مقاومت پارگی و سایشی هستند. آنها می توانند با بسیاری از 

پیش ماده های پلیمرهای الیاف مانند پلی استایرن ، پلی پروپیلن ، و یا پی وینیل الکل قبل از ریسندگی یا متناوبا مخلوط شوند .

المپ ها و نمایشگرها

ابزارهای نورافشان مانند LEDها )دیودهای نورافشــان(، OLEDها )دیودهای نورافشان آلی(، نمایشگرهای فلورسانس یا نشر 
زمینه، و الکترولومینسانس از نانوفســفر و نانوالیه ها برای بهبود عملکرد خود بهره می برند. این ابزارها به شکل روزافزونی در 
روشنایی خودروها مورد اســتفاده قرار می گیرند، زیرا نسبت به المپ های فلورسانس و نئون برق بسیار کمتری مصرف کرده و 

طول عمر باالتری دارند.
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طول موجب جذبی و نشری فسفر نانومقیاس با فسفر توده ای 
فرق داشــته و نســبت به آن از کارایی و طول عمر باالتری 
برخوردار است. از آنجایی که انرژی شکاف باندی به اندازه ذرات 
بستگی دارد، کوپل شدن نانوفسفر با مواد نیمه رسانای جدید 
امکان تولید انواع مختلفی از ابزارهای جدید را ایجاد می کند. 
بسیاری از نانوفسفرهای نســل اول )از جمله نقاط کوانتومی( 
از عناصر ســمی مانند کادمیوم و سرب ساخته می شوند. مواد 
جایگزینی همچون ســولفید روی دپ شده با منگنز یا مس و 
نقاط D در حال ورود به بازار هستند. در حال حاضر دیودهای 
نورافشان ساخته شده از نقاط کوانتومی در بازار وجود دارند و 
به شکلی واقعی نور سفید گرم و درخشان 2700 درجه کلوینی 

با ضریب نشر نوری باال )CRI 91( و با کارایی باالی 60 لومن بر وات تولید می کنند.

رنگ ها و روکش ها 

نانوپودرهای اکســید فلزی به شکل وسیعی به عنوان افزودنی رنگ در صنعت خودروســازی به کار رفته و امکان ایجاد اثرات 
رنگی جدید و ســختی و دوام باالتر را فراهم می آورند. روکش های مختلف حاوی کربیدها، نیتریدها، فلزات یا ســرامیک های 
نانومقیاس نقشــی کلیدی در عملکرد بخش های مکانیکی داخلی خودرو )همانند موتور( ایفا می کنند. روکش های نانوساختار با 
کاهش فرســایش و ساییدگی، طول عمر مواد کاری را افزایش داده و در عین حال، با کاهش تبدیل انرژی به گرما، کارایی خودرو 

را باال می برند. روکش ها می توانند بهره وری 
ابزارها را افزایش داده )طول عمر باالی ابزار، 
فرکانس چرخه باالتر، پرداخت کمتر قطعات 
کیفیت  کرده،  کــم  را  تولید  هزینه  کاری( 
محصوالت را بهبود بخشیده )ایجاد سطوح 
باالتر  درجه  بهتر،  ابعادی  پایداری  صاف تر، 
تغییر شــکل فلزات و مراحل کمتر تولید( 
و میــزان مصــرف روان کننده ها را کاهش 
دهنــد. روکش های نانوســاختار همچنین 
قادرند قدرت موتــور را افزایش داده و در 
نتیجه مصرف ســوخت را کم کرده و دمای 
گاز خروجــی از اگزوز را بــاال ببرند. این 
روکش ها در مقایســه با روکش های حاوی 
دانه های درشت تر از پایداری حرارتی باالتر 

و رسانایی حرارتی پایین تری برخوردارند.

نیمه رساناها و حسگرها 

به دلیل نیاز به بهبود عملکرد، کاهش هزینه و افزایش اطمینان پذیری، حســگرها از اهمیت باالیی برخوردار بوده و پیش  بینی 
می شود نقش آن ها در برآوردن انتظارات مشتری در زمینه خودروهای شخصی و متصل به شبکه افزایش یابد. از حسگرها برای 
جمع آوری اطالعات درباره پارامترهای خودرو همچون فشــار، ارتفاع خودرو، جریان، دما، حرارت، رطوبت، سرعت، شتاب، گاز 

اگزوز و کوبش و گشتاور موتور استفاده می شود.
در حال حاضر قطعات الکترونیکی )شامل حسگرهای فیزیکی و شیمیایی( حدود 20 درصد از هزینه تولید یک خودرو را تشکیل 
می دهند. حســگرها در تمام بخش های خودرو از موتور گرفته تا فرمان، و از ایمنی خودرو گرفته تا پایش و تشــخیص حاضر 
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هستند. به طور میانگین در یک خودروی معمولی بین 30 تا 40 حسگر از انواع مختلف به کار گرفته می شود. تعداد حسگرها در 
خودروهای لوکس و گران قیمت حدود 120 عدد بوده و این مقدار در حال افزایش است.

تعداد زیادی از این حســگرها، از جمله حســگرهای گازی، از نانومواد بهره مند خواهند شد. در حال حاضر نانولوله های کربنی، 
نقاط کوانتومی و اکسیدهای فلزی نانوساختار در حال توسعه 
هستند تا از آن ها در بهبود حساسیت و انتخابگری حسگرهای 
گازی در داخل اتاق خودرو )هوای داخل خودرو( و مدیریت 
موتور اســتفاده شود. کنترل نشــر آالینده ها، اندازه گیری 
میزان فرســایش قطعات و پایش کیفیت هوای داخل خودرو 
کاربردهای اصلی حسگرها در بخش خودرو به شمار می روند. 

کاربردهای دیگر حسگرها در این بخش عبارتند از:
 کنترل مسیر با اســتفاده از MEMS-NEMS )سامانه های 

میکروالکترومکانیکی و نانوالکترومکانیکی(؛
 فیلم های نانومغناطیسی در اسپینترونیک؛

 لنزهای مادون قرمز پلیمری با شفافیت باال؛
 حسگرهای مادون قرمز با حساسیت باال

تایرها

مواد نانوســاختار استانداردی همچون کربن 
سیاه و ســیلیکای بی شــکل که به عنوان 
پرکننده الستیک در تایرها استفاده می شوند، 
هم اکنون یک صنعت چنــد میلیارد دالری 
محسوب می شــود. نانوپرکننده های دیگری 
همچون مونتموریلونیت نیز به صورت معمول 
بــرای تقویت ویژگی هــای مکانیکی، ایجاد 
مقاومت در برابر تابش ماورای بنفش و بهبود 
ویژگی های سایشی به الستیک های طبیعی و 

سنتزی افزوده می شوند.
بر خالف مواد دیگر که می توانند شــکل های 
نانویی و توده ای متفاوتی داشته باشند، تمام 
انواع کربن ســیاه و ســیلیکای بی شکل به 
صورت متراکم و تودهای در بازار ارائه شــده 
و بنابراین مواد نانوساختار به شمار می روند؛ 

به دلیل شــرایط خاص تولید این مواد، شکل های مجزای توده ای و یا غیر معمول از آنها وجود ندارد. این مواد مدت هاست که در 
صنعت تایرســازی به کار می روند و بنابراین نمی توانند به عنوان نانومواد »جدید« به شمار روند؛ به همین دلیل در این گزارش 
به این مواد پرداخته نشده است. سیلسزکیوکسان های چندوجهی الیگومری )POSS( نانواکسیدها )سیلیکا، آلومینا(، نانوالیاف 
کربنــی، نانولوله های کربنی تک دیواره و چنددیواره، نانومواد الیه ای ماننــد رس مونتموریلونیت و گرافن جزء نانومواد جدیدی 
هستند که برای ایجاد ویژگی های جدید و بهبود عملکرد تایرها تحت بررسی قرار دارند. دوام باال، وزن پایین و مقاومت چرخشی 

پایین، ویژگی های مطلوبی هستند که این مواد می توانند در تایرها ایجاد کنند.

حسگر کنترل ضربان قلب برای تشخیص راننده خواب آلود
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در صنعت خودرو
محصوالت فناوری نانو



اطالعات شرکت تولید کننده

پارسا پلیمر شریفنام شرکت

-نام 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

ParsaNanoنام محصول اصلی

70تعداد کارکنان

2000 تن در سالظرفیت تولید

تزئینات داخلی خودرو، قطعات رنگ شــدنِی داخلی و خارجی خودرو، مخزن های تجمیع بخارات ســوخت، مثاًل قطعۀ محل های کاربرد محصول
کنیستر

ParsaNano :نام 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

 مقاومت بسیار باال به خش و خراش پذیری مطابق با باالترین استانداردهای جهانی
 چسبندگی بسیار زیاد رنگ به قطعه و طول عمر بسیار باال و با کیفیت

 عدم نفوذپذیری گازها از مخازن پالستیکی در خودرو و تجمیع صد در صدی این گازها

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پارسا پلیمر شــریف، به عنوان یکی از نخستین 
شرکت های دانش بنیان کشــور، در حوزه تولید 
ترکیبــات پیشــرفته پلیمــری و محصوالت 
محصوالت  این  می نماید.  فعالیت  نانوکامپوزیتی 
در صنایــع مختلف از قبیل خــودرو، لوله های 
وغیره  خانگی  لوازم  بسته بندی،  فاضالب،  و  آب 
با پشتوانه 15 سال  کاربرد دارند. این شــرکت 
کار تحقیقاتی، از ســال 1386 تولید آمیزه های 
پلیمری را با رویکردی دانش محور در پیش گرفته 
و توانسته از واردات بسیاری از ترکیبات پلیمری 

و خروج ارز جلوگیری نماید.
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محصوالت فناوری نانو
در صنعت خودرو



اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی و صنعتی بهران فیلترنام شرکت

بهران فیلترنام برند

1371سال تأسیس

تهران، خیابان فاطمی، نبش کوچه ششم، ساختمان تهران 64، پالک156آدرس

http://www.behranfilter.comنشانی سایت اینترنتی

تولید انواع فیلترهای خودرویی و صنعتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

فیلتر هوای نانویینام محصول اصلی

50تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

انواع خودرو هاي سواري و تجاري )اتوبوس هاي درون شهري و برون شهري، کامیون ها و کامیونت ها، کشنده ها، ماشین هاي محل های کاربرد محصول
راه سازي و معدني، انواع شناورهاي کوچک و متوسط و غیره(

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی مشهد

اثـرات

 راندمان فیلتراسیون باالتر
 کاهش مصرف سوخت

 افزایش توان و کشش موتور
 افزایش عمر محصول در مقایسه با فیلترهای معمولی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول: نانو فیلتر هواي خودروهای سنگین

ایــن محصول با بکار گیــري فناوري 
نانوالیاف در فیلتر هواي خودرو، امکان 
دستیابي به سطوح بسیار باالي راندمان 
فیلتراسیون را فراهم می نماید. فناوري 
بکار رفته در این محصول سطح حفاظت 
از موتور خودرو را تا باالترین سطوحي 
که در فیلتراســیون هواي ورودي به 
توربین هاي نیروگاهي کاربرد دارند، باال 
مي برد و باعث مي شود که حتي ذرات 
ریز گرد معلق در هوا نیز نتوانند از این 

فیلترها عبور کنند.
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

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

نام محصول: الکترود نقطه جوش

الکترود جــوش آرتــرود نانوکامپوزیتی 
متشــکل از آلیاژ مس و نانوذرات اکسید 
آلومینیوم اســت که به طــور یکنواخت 
در ماتریس مس پراکنده شــده اســت. 
اکسیژن طی فرآیند اکسیداسیون داخلی 
با آلومینیــوم در داخل شــبکه مس در 
حالت جامــد واکنش داده و باعث افزایش 
به  الکترود می شود  و ســختی  استحکام 
طوریکــه در کاهش هدایــت حرارتی و 
الکتریکــی مس، کمترین تاثیــر را دارد. 
نانوکامپوزیت ها  ایــن  بارز  ویژگی های  از 
این اســت  آلیاژهای مس،  برخالف دیگر 
که بعد از قرارگرفتن در معرض دمای باال، 
ســختی خود را به صورت منحصربه فردی 

حفظ می کنند.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانومقیا س

ISO/TS 27687استاندارد 
ISIRI 12098 استاندارد 

محل تولید

استان البرز، کرج

اثـرات

صادرات به کشورهای همسایه و ارزآوری برای کشور
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اطالعات شرکت تولید کننده

نانو ساختار مهر آسانام شرکت

پردونام برند

1392سال تأسیس

اصفهان، خیابان عالمه امینی، خیابان خلیل آباد، کوی صدوقی، بن بست قائم، پالک 10، واحد 3آدرس

www.nanofilter.irنشانی سایت اینترنتی

خودروحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوفیلتر هوای خودرونام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

کاربرد در موتور خودرو به منظور تصفیه هوای ورودیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش عمر مفید فیلتر
 افزایش راندمان و شتاب خودرو همراه با کاهش مصرف سوخت

 کاهش آلودگی هوا و کمک به بهبود سالمت جامعه    

استان اصفهان، شهرک صنعتی فناوری اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیا س
 پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نانوفیلتر هوای خودرو دارای یک الیه نانوالیاف روی ســطح 
کاغذ فیلتر اســت که باعث افزایش نسبت سطح به حجم 
شده اســت. افزایش این نســبت باعث تأثیرگذاری بیشتر 
روی فرآیند تصفیه هوای ورودی به موتور خودرو می گردد. 
کوچکترین جزء ورودی به داخل محفظه احتراق موتور دوده 
می باشد که مضر بوده و توســط فرآیند فیلتراسیون جذب 
می گردد. این محصول با جــذب و به دام انداختن ذرات در 
مقیاس نانومتری اجازه عبور جریان هوای بهتر را نسبت به 
فیلترهای معمولی داده که موجب بهبود عملکرد و افزایش 
قدرت موتور می گردد. مکانیسم به دام افتادن ذرات مضر در 
فیلترهای نانو سطحی و در فیلترهای معمولی عمقی می باشد 
که  این امر موجب افزایش طول عمر فیلترهای نانویی نسبت 

به غیرنانویی شده است.

نام محصول: نانوفیلتر هوای خودرو
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

آریا پلیمر پیشگامنام شرکت

آریا پلیمر پیشگامنام 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

کامپاندهای مقاوم به ضربه و خراشمحل های کاربرد محصول

نام محصول: نانوافزودنی پی وی سی

با توجه به ماهیت شــکننده پلیمر پلی وینیل کلراید 
تولیدکنندگان  بزرگترین معضــالت  از  )PVC(، یکی 
محصوالت پی وی ســی ســخت )UPVC( مشــکل 
شــکنندگی به ویژه در دماهای پایین می باشد. 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 اســتحکام ضربه، افزایش مقاومت به حرارت 
و بهبود کیفیت و شفافیت محصول به میزان چندین 

برابر می گردد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س

محل تولید

استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
شرکت آریا پلیمر پیشگام

اثـرات

 حذف اجزای گران قیمت وارداتی از فرموالسیون
 کاهش قیمت تمام شده

 حفظ و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی
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اطالعات شرکت تولید کننده

رامو آلیبرتنام شرکت

نانورامونام برند

1351سال تأسیس

تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکاتیان، نبش کوچه پنجم، پالک 14، طبقه 2، واحد 4آدرس

http://ramo-plastic.comنشانی سایت اینترنتی

کامپوزیت و پلیمرحوزه صنعتی تحت فعالیت

گرانول پلی پروپیلن حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریالنام محصول اصلی

60تعداد کارکنان

100 تن در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

ساخت قطعات داخلی، خارجی و تزئینی خودرو
ساخت نایلون های بسته بندی و یا دستکش های صنعتی و بهداشتی

ساخت لوله و اتصاالت پلیمری آنتی باکتریال و آنتی میکروبیال
قطعات پلیمری در داخل یخچال ها، لوازم خانگی و الکترونیک

میز، صندلی و ظروف پلیمری آشپزخانه، رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها، مدارس وغیره
اسباب بازی های کودکان

صندلی و دستگیره های قطارهای شهری
کلیه قطعات پلیمری بیمارستانی و بهداشتی

سطل های زباله شهری و بیمارستانی

اثـرات

این محصول برای کلیه پایه های پلیمری مانند پلی پروپیلن، پلی اتیلن، PVC ،ABS وغیره قابل استفاده بوده و عالوه بر ایجاد خواص 
آنتی باکتریال هیچگونه تغییری در رنگ و یا خواص مکانیکی محصول ایجاد نمی کند.

استان قزوین، شهرستان قزوین
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیا س

نحوه عملکرد و ویژگی ها

مهمترین ترکیبی که در این محصوالت اســتفاده می شود 
نانو سیدهای نقره است. نانوسیدها ترکیبی از نانو ذرات نقره 
و ترکیبات روی می باشــد.این نانوسیدها در مستربچ ها به 
نســبت 5 الی 20 درصد مورد استفاده قرار می دهند و این 
مستربچ ها را نیز می توان به نسبت 1 تا100 درصد بنا به نوع 

محصول مورد استفاده قرار داد.

نام محصول: گرانول و مستربچ های آنتی باکتریال
برپایه فناوری نانو
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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 ونقطه جوش ســیال عامــل 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

شرکت مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

-نام برند

1388سال تأسیس

-آدرس

Sevinplasma.comنشانی سایت اینترنتی

خودرو، نفت، هوایی،نساجی، ابزارآالت، کشاورزیحوزه صنعتی تحت فعالیت

پوشش های نانوساختار سخت و مقاومنام محصول اصلی

10تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

کلیه قطعات صنعتی تحت سایش و خوردگی
انواع ابزار برشی )شامل مته؛ قالویز؛ فرز؛ ابزار های دنده تراشی وغیره(

انواع قالب )شامل قالب کشش و پانچ؛ دایکست؛فورج گرم؛ تزریق؛ اکسترود وغیره(
قطعات تزئینی و دکوراسیون

اثـرات

 مقاومت به سایش از دمای محیط تا دمای 1200 درجه سانتی گراد
 ضریب اصطکاک خیلی کم )0/05-0/5(

 )2000-5000 HV( سختی خیلی زیاد 
 مقاومت به خوردگی در محیط های اسیدی بازی و نمکی و خوردگی دمای باال

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

 TiN ،TiCN ،TiAlN.CrN ،TiAlSiN ،TiSiN انواع پوشــش های
و... در قالب ساختارهای تک الیه، چندالیه، نانوالیه، گرادیانی 
و نانوکامپوزیت و کربن شبه الماس مشتمل بر بیش از 22 نوع 

پوشش متنوع.

نام محصول: پوشش های نانوساختار و نانوکامپوزیت سخت مقاوم به 
)PVD( سایش و خوردگی با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار
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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

فناوران سخت آرانام شرکت

آرا کتنام برند

1393سال تأسیس

تهران، بزرگراه جالل آل احمد، جنب دانشکده اقتصاد، پالک3آدرس

http://aracoat.irنشانی سایت اینترنتی

صنایع خودرو، قطعه سازی، صنایع قالب سازی، ابزارسازی، شکل دهی موادحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های سخت و مقاومنام محصول اصلی

5تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

قطعات دچار سایش، فرسایش و خوردگی
ابزارهای ماشین کاری

ابزارهای شکل دهی فلزات
قطعات تزئینی و دکوراتیو

نام محصول: پوشش های صنعتی/ خدمات دانش فنی پوشش 
و عارضه یابی صنعتی

مجوزهای دریافت شده برای محصول
-

محل تولید

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی 
عصر انقالب

اثـرات

 افزایش عمر کاری قطعات، ابزارها و قالب ها
 افزایش بهره وری تولید

 رفع چالش های صنعتی حوزه پوشش

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پیشرفته  پوشــش دهی  خدمات  ارائه   
صنعتی )TiN ،TiAlN ،CrN ،DLC و غیره(؛ 
 ارائه خدمــات عارضه یابی صنعتی در 

حوزه پوشش؛
 ارائه خدمــات و مشــاوره صنعتی و 

پژوهشی؛ 
 رسوخ فناوری نانو در صنعت
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اطالعات شرکت تولید کننده

www.nanoindustry.irنشانی سایت اینترنتی
khalaj@nano.ir

خودرو، نساجی، محیط زیست، کامپوزیت و پلیمرحوزه صنعتی تحت فعالیت

فناوری پالسمای سردنام محصول اصلی

8تعداد کارکنان

محل های کاربرد محصول

 آب بندی در برابر رطوبت برای چراغ های اتومبیل
 آب بندی شیشه جلوی خودرو

 آب بندی جعبه الکترونیکی خودرو
SOx و NOx تبدیل و حذف گازهای آالینده مانند 

)VOCs( تبدیل و حذف مواد آلی و فرار 
 حذف فلزات سنگین و میکرواورگانیسم ها در پساب صنعتی

 کاهش BOD و COD در پساب صنعتی
 آب گریز نمودن سطوح پارچه ای اتومبیل

 آنتی باکتریال نمودن سطوح پارچه ای

مجوزهای دریافت شده برای محصول
-

محل تولید

استان تهران، شهر تهران، ولنجک

اثـرات

 افزایش انرژی سطحی و خاصیت چسبندگی سطوح در دمای 
پایین

 پردازش یکنواخت و هموار سطوح حتی به صورت سه بعدی
 پردازش روزنه ها و نقاط خاص در سطوح سه بعدی

 فعال سازی سریع سطوح و امکان فعال سازی در ابعاد بزرگ
 تمیز کاری سطوح

 تغییر خواص سطحی بدون تغییر خواص حجمی
 صرفه اقتصادی و ماندگاری باالی خواص چسبندگی

 افزایش چسبندگی رنگ
 آب گریزکردن منسوجات خودرو

 افزایش رنگ پذیری روکش های صندلی
 کاهش اصطکاک خودرو با هوا

 سازگار با محیط زیست
 عدم ایجاد خسارت های حرارتی
 راندمان باال در تبدیل آالینده ها

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول: فناوری پالسمای سرد

پالســما به عنوان حالــت چهارم 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. پالسمای غیر حرارتی به 
دلیل خواص منحصر به فرد در صنایع مختلف کاربرد های بسیاری 
دارند. از پالسما می توان برای تبدیل انواع آالینده ها به ترکیبات 
بی خطر اســتفاده نمود. از این فناوری نیــز می توان برای اصالح 

سطوح، افزایش انرژی سطحی و چسبندگی استفاده نمود.
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگرنام شرکت

PNFنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان ظفر، نرسیده به بزرگراه مدرس، پالک 248، واحد همکفآدرس

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی

تجهیزات ساز و تصفیه آبحوزه صنعتی تحت فعالیت

دستگاه نانو کویتاسیوننام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

60 دستگاهظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

تصفیه انواع آب های آشامیدنی و کشاورزی
عالوه بر آن، این دستگاه در حوزه های وسیعی دارای کاربرد است که اهم آن عبارت است از:

 استفاده از نانوکاویتاسیون در تولید امولسیون آب- مازوت؛
 استفاده از نانوکاویتاسیون در سبک سازی نفت؛

 پاستوریزاسیون سرد شیر و آبمیوه.

اثـرات

کاهش اثرات زیان بار آب های آلوده و کاهش هزینه های درمانی

محل تولید: استان تهران - شهر تهران
محل اجرای پایلوت: اردبیل

مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید
تاییدیه نانو مقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

راکتورهای مربوطه که قلب دســتگاه می باشند بر 
اساس ظرفیت دستگاه طراحی و ساخته می شوند. 
آب وارد دستگاه شــده و با عبور از از راکتورها، 
حباب های نانومتریک  ایجاد می شــود و در مرحله 
بعد با  انفجار حباب در بخــش دیگری از راکتور، 
حجم زیــادی از رادیکال های آزاد OH و H بوجود 
می آید کــه  با عامل هیدروکســیل واکنش داده 
نمک های اکســیدی آن فلز واکنش ایجاد شده و 
باعث جذب و از بین بردن فلزات ســنگینی نظیر 

جیوه و آرسنیک از آب آشامیدنی می گردد.

نام محصول: دستگاه حذف فلزات سنگین از آب شـرب به 
روش نانو کویتاسیون
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مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

استان تهران، شهریار، شهرک صنعتی گلگون
محل تولید

نحوه عملکرد و ویژگی ها

دستگاه تصفیه پساب صنعتی نانو غشایی هارمو دینامیک 
از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

الف: مدول غشایی:
دســتگاه از صفحات غشــای پلیمری با منافــذ نانو از 
جنس پلی آمیــد )PA(  و یــا پلی ســولفون )PS( و یا 
پلی اتر ســولفون )PES( و یا پلی آکریلو نیتریل )PAN(  و 
با  ازآنها  یا پلی وینیل دی فلوراید )PVDF( و یــا ترکیبی 
ساختاری محافظتی از پلی استر و یا پلی پروپیلن تشکیل 
شده است که ســیال آلوده به صورت موازی با سطح این 

غشاها در حال حرکت المینار است.
ب: بخش ایجاد حرکت هارمودنیامیک با فرکانس باال:

 صفحات غشایی در بخش دوم حرکتی هارمونیک نوسانی 
با فرکانسی معین دارد که در هر مورد میزان آن به وسیله 
تســت های آزمایشــگاهی تعیین و تثبیت می شود. این 
 Shear( فرکانس حرکتی باعث ایجاد تنش برشــی بزرگ

Stress( و معینی در سیال می شود.
دســتگاه تصفیه پســاب صنعتی نانو غشــایی هارمو 
دینامیک، دستگاهی اســت که با به وجود آوردن تنش 
)Shear Rate( در حدود S/1  150000 در ســطح سیال مانع 
ایجاد تمرکز آلودگی )Fouling(  بر ســطح غشای نانویی 
گردیده و دسترســی آسان ملکول های آب به سطح غشا 
را باعث می گردد. آب عبور کــرده از منافذ نانویی، فاقد 
آلودگی های محلول و نامحلول بوده و آلودگی های مذکور 
با جریان المینار آب به خروجی بخش فشرده شده هدایت 
شده و به منبع برگشتی می ریزد. آب عبور کرده از منافذ 
نانویی غشا به وســیله واسطه های انتقال از جنس پلیمر 
پلی پروپیلن، به سمت کانال هدایت آب تصفیه می رود و 

به منبع آب تصفیه می ریزد.

نام محصول: دستگاه تصفیه آب و پساب با استفاده از  سیستم 
نانو فیلتراسیون غشایی به روش هارمودینامیکی
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت مهندسی و ساخت آب روبش رسوب مهسارنام شرکت

مهسارنام برند

1388سال تأسیس

تهران، بزرگراه صیاد شیرازی، حسین آباد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، مرکز رشد واحدهای فناور آدرس
صنایع رنگ

-نشانی سایت اینترنتی

تصفیه آب و پسابحوزه صنعتی تحت فعالیت

-نام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول

تصفیه آ ب های کشاورزی و انواع آب های آلوده صنعتی
عالوه بر آن، این دستگاه در حوزه های وسیعی دارای کاربرد است که اهم آن عبارت است از:

 تصفیه شیرابه زباله؛
 تصفیه انواع پسآب های صنعتی و شیمیایی؛

 تصفیه انواع پسآب های میکروبی و زیستی مربوط به شرکت های داروسازی و بیمارستان ها؛
 تصفیه انواع روغن های خوراکی و صنعتی؛

 به عنوان جداساز در صنایع غذایی و لبنی؛
 به عنوان جداساز در صنایع نفت و پتروشیمی.

اثـرات

 عدم نیاز به زمین و فضای بزرگ
 صرفه جویی ارزی معادل 9 میلیارد ریال به ازای هر دستگاه 

 صرفه جویی انرژی به میزان 35% در مقایسه با مشابه خارجی
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اطالعات شرکت تولید کننده

بسپار سازان ایرانیاننام شرکت

بسا پلیمرنام برند

1391سال تأسیس

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

www.BASApolymer.comنشانی سایت اینترنتی

کارخانجات صنعتیحوزه صنعتی تحت فعالیت

کفپوش اپوکسی ضد سایشنام محصول اصلی

8تعداد کارکنان

120000 مترمربع در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
سالن های تولید و مونتاژ

سالن های رنگ
انبار ها

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانومقیاس

 تأییدیه انیستیتو پاستور ایران

محل تولید

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

اثـرات

 مقاومت سایشی بسیار باال 
 قابلیت پل زدن بر روی ترک ها

 تحمل فشارهای ایستاتیک و دینامیک

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول: نانوکفپوش اپوکسی/رزینی ضد سایش

به  دیرباز،  از  رزینــی  کفپوش های 
مورد  کفپوش های  مهم ترین  عنوان 
مصــرف در صنعت خودرو ســازی 
محصول  این  در  شــده اند.  معرفی 
اســتفاده از نانوذرات سبب افزایش 
سختی و مقاومت به سایش کفپوش 

می گردد.
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

با پوشش  فیلتراسیون سطحی  نحوه عملکرد، 
نانوالیاف می باشد، از ویژگی های آن استفاده از 
نانو الیاف جهت جذب ذرات مضر در  یک الیه 
مقیاس نانومتری که در مقایســه با فیلترهای 

معمولی تا 70 درصد افزایش کارایی دارد.

اطالعات شرکت تولید کننده

توسعه سالمت ایرانیان نام شرکت

پاکدمنام برند

1393سال تأسیس

خیابان کاشانی، تقاطع باکری، خیابان دوم کیهان، پالک 23، واحد 10آدرس

www.pakdam.comنشانی سایت اینترنتی

تولید ماسک های بهداشتی مبتنی بر فناوری نانوحوزه صنعتی تحت فعالیت

ماسک نانوالیافنام محصول اصلی

40 نفرتعداد کارکنان

60 میلیون عدد در سالظرفیت تولید

مکان هایی که آلودگی هوا وجود داردمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 کاهش بیماری های تنفسی
 کاهش هزینه های درمانی

استان البرز، شهرستان کرج
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه نانومقیا س
 مجوز وزارت بهداشت

 مجوز از سازمان غذا و داروی کشور

نام محصول: ماسک نانوالیاف
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی پدیده شمس ایرانیاننام شرکت

-نام برند

1392سال تأسیس

بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمد آباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقالب، مجتمع تحقیقاتی آدرس
عصر انقالب

-نشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانو سیلیس کلوییدینام محصول اصلی

6تعداد کارکنان

300 تن در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
ریخته گری دقیق

صنعت ساختمان و سازه های بتونی
صنایع رنگ، کاغذ، چسب

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

اثـرات

 پراکندگی و نشست پذیری باال
 چسبندگی مناسب به سطح ماده پس از تبخیر رطوبت

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول: نانو سیلیس کلوییدی

محصول بصورت ذرات معلق در مایع می باشد که این ذرات معلق 
می توانند ابعادی بین 5 تا 200 نانومتر داشته باشند. این محصول 
بی بو، غیر سمی و شفاف بوده و تاثیری بر رنگ طبیعی سطح مواد 

ندارد.
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از مجموعه کتاب های محصوالت فناوری نانو منتشر شده است

محصوالت فناوری نانو
در صنعت حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

Iranian 
Nanotechnology 
Products

محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت نساجی

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

تاریخ انتشار
زمستان 1393

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
ساخت ایــران





محصوالت فناوری نانو در صنعت خودرو
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو
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