
فوالد نانوساختار
Sandvik Nano flex

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

سال انتشار: 1394ویرایش نخست

مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانـو  گزارش شماره 85



2

 فناوری نانو ..................................................................................................................................................... 3
 فناوری نانو و فوالدهای نانوساختار ............................................................................................................. 3
 فوالد نانوساختار ساندویک نانوفلکس ...................................................................................................... 4
ترکیب شیمیایی فوالد نانوساختار .................................................................................................................... 4
خواص ویژه فوالد نانوساختار ............................................................................................................................ 5
استحکام فوالد ساندویک نانوفلکس .............................................................................................................. 5
خواص خوردگی در فوالد ساندویک نانوفلکس ............................................................................................. 6
جوش کاری فوالد ساندویک نانوفلکس ........................................................................................................... 6
شکل پذیری .......................................................................................................................................................... 6
 کاربردهای فوالد نانوساختار ساندویک نانوفلکس .................................................................................. 8
 چشم اندازه آینده کاربردها ........................................................................................................................ 9
 فعالیت های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور ................................................................................. 9
 جمع بندی .................................................................................................................................................... 10

ب
طال

ت م
رس

فه
مه

سنا
شنا

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

توسعه فناوری مهرویژن طراحی و اجرا:   
داود قرایلو نظارت: 
report@nano.ir

شرکت توسعه نانوفناوری افشار تهیه کننده : 
metals@nano.ir

تلفـن:   021-63100

021-63106310 نمابـر:  

www.nano.ir پایگاه اینترنتی: 

14565-344 صندوق پستی:  

Sandvik Nano flex فوالد نانوساختار مجموعه گزارش های  
85صنعتی فناوری نانـو



3

و 
نان

ری 
او

فن

فناوری نانــو به کارگیری علوم مختلف بــا دیدگاه متفاوت 
اســت. دیدگاهــی که در آن حتــی به اتم ها، ملکــول ها و 
رفتار آن ها در این ابعاد توجه ویژه ای می شود. با این دیدگاه 
جدید علوم مختلف متحول شده اند تا جایی که فناوری نانو 
را انقالب صنعتی آینده خوانده اند. در این دیدگاه رفتارهایی 
کامالً جدید از مواد دیده می شــود که حتی گاهی در هیچ 
ماده ای دیده نشده بود. ابعادی از ماده که در این دیدگاه مورد 
بررسی قرار می گیرد، یک میلیاردم متر است وکار کردن در 
این ابعاد چندان آسان نیست؛ اما امروزه ممکن شده است و 

محصوالت بر پایه فناوری نانو نیز وارد بازار شده اند.

 شکل2. پل کابلی سری 
پایتخت  در  واقع  واواسان1 

کشور مالزی]1[ 

 شکل1. دست کاری در چیدمان اتمی مواد، 
یکی از راه های ایجاد خواص جدید و یا بهبود 

خواص مواد است.

فناوری نانو و فوالدهای نانوساختار
هر جا که نیاز به استحکام باال به خصوص در دمای باال وجود داشته باشد، فوالد یکی از موادی است که خود را 
جز اولین گزینه ها قرار می دهد. با رشد صنایع مختلف نیاز به فوالدهایی که دارای ترکیبی از خواص متفاوت اند، 
احســاس می شــود. جهت تامین این نیاز ها، روش های زیادی تاکنون ابداع شــده اند و فناوری نانو یکی از این 

روش هاست.

تحقیقات نشــان داده است اضافه کردن نانو ذرات مس می تواند ناپایداری های سطحی فوالد را کاهش دهد و 
باعث کاهش مراکز تمرکز تنش و در نتیجه شکست در اثر خستگی شود. این امر باعث افزایش ضریب ایمنی 
فوالد شــده و در کاربردهایی که نیازمند ایمنی باال هســتند، گزینه اصلی است. همچنین اصالح فازی فوالد در 
ابعاد نانومتری کابل های مســتحکم تری ایجاد می کند. کابل های فوالدی فوق مســتحکم می تواند، در ساخت 
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پل های کابلی باعث کاهش هزینه و زمان ســاخت شــود و این امر در ساخت پل های کابلی معلق که کابل ها از 
یک ســو به سوی دیگر کشیده شــده اند، واضح تر است. نانو ذرات، اثر تردشدگی فوالد را کاهش داده و باعث 
تقویت ریزساختار از طریق اصالح فازی می شوند. اضافه کردن نانو ذرات منگنز و کلسیم، دانه های درون منطقه 
HAZ ۲ را ریزتر کرده و باعث افزایش چقرمگی جوش می شود. دو نوع محصول نسبتاً جدیدی که امروزه تولید 
می شــود فوالد ساندویک نانوفلکس۳ )تولیدی شرکت فناوری مواد ســاندویک۴( و فوالد MMFX2 )تولیدی 
شرکت فوالد MMFX ۵( است. هر دو این فوالدها مقاومت زیادی در برابر خوردگی دارند؛ اما خواص مکانیکی 
آن ها متفاوت است. فوالد MMFX2 با داشتن نانوساختار اصالح شده،  مقاومت به خوردگی در حد فوالد زنگ 
نزن و هزینه تولید کمتری دارد و فوالد ساندویک نانوفلکس که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند، هم مقاومت 

به خوردگی بسیار باال و هم استحکام بسیار باالیی دارد.

Sandvik Nanoflex  فوالد نانوساختار ساندویک نانوفلکس
فوالد ساندویک نانوفلکس در شرکت ساندویک اختراع شد. متخصصان شرکت ساندیوک سوئیس با همکاری 
متخصصان شرکت ســاخت ریش تراش فیلیپس۶ نوعی فوالد بی نظیر را ساختند و نام آن را به دلیل نانوساختار 
بودن ســاندویک نانوفلس )Sandvik Nanoflex( نهادند. امروزه شرکت ساندویک پیشرو در استفاده تجاری 
از مواد شبه کریستال است و دارای ثبت پتنت بین المللی در فوالدی است که در آن از شبه کریستال ها استفاده 

شده است]۴[.

 شکل3. اتم ها در فوالد 
ساندویک نانوفلکس شبه 
کریستال نظم یافته اند؛ اما 

نظم آن ها دوره ای نیست.

Sandvik Nanoflex ترکیب شیمیایی فوالد نانوساختار 
ترکیب شیمیایی این فوالد زنگ نزن شامل مقدار نسبتاً زیادی از کروم، نیکل و مولیبدن است )جدول 1(.

]4[ Sandvik Nanoflex جدول 1. ترکیب شیمیایی فوالد نانوساختار 

CrNiMoCuTiAlMnSiC+NSعنصر

Wt %1۲/0۹/0۴/0۲/00/۹0/۴0/۵< 0/۵< 0/0۵< 0/00۵

این فوالد شــامل دو فاز آستنیت و مارتنزیت است. فاز آستنیت به فوالد خاصیت انعطاف پذیری و قابلیت تغییر 

 جدول3. استحکام فوالد ساندویک نانوفلکس در دماهای باال]4[
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شــکل بسیار زیادی می دهد و در دماهای پایین تشــکیل فاز مارتنزیت باعث افزایش استحکام تسلیم و سختی 
فوالد می شود.

Sandvik Nanoflex خواص ویژه فوالد نانوساختار 
فوالد شبه کریستال ساندویک نانوفلکس ماده ای 
از فوالد زنگ نزن با استحکام بسیار باالست که 
با خواص خوردگی بســیار خوب ترکیب شده 
است. تنها با عملیات حرارتی ساده ای پس از کار 
سرد می توان استحکام کششــی به شدت باالیی 
را همراه با چقرمگی بســیار عالی به دست آورد 
زیرا این عملیات حرارتی در دماهای پایین انجام 
می شــود و ابعاد مختلف آن بــا ظرافت خاصی 
طراحی شده است. ساخت این فوالد بسیار ساده 
است و به محض آماده شدن، قابلیت تغییر شکل 

بسیار باالیی از خود نشان می دهد.

 استحکام فوالد ساندویک نانوفلکس
عملیات پیرســختی این فوالد در دمای ۴7۵ درجه ســانتی گراد باعث تشکیل رســوبات شبه کریستال شده که 
می تواند اســتحکام این فوالد را تاMPa ۳000 افزایش دهد]۶[. جدول زیر اســتحکام این ماده را در دمای اتاق 

نشان می دهد.

 جدول2. مقادیر اسمی استحکام فوالد ساندویک نانوفلکس در دمای 20 درجه سانتی گراد]4[

استحکام کششیاستحکام تسلیم  شرایط 

 MPaksiMPaksi

۳۵0۵17۵010۹آنیل شده

۲۶7-18۵01۳8-۲۶1۹۵0-180087-۶00کارسرد شده

۳77-۲۶00۲0۳-۳۶۳1۴00-۲۵0017۴-1۲00کارسرد شده+ پیرسازی شده

این فوالد حتی در دماهای باال نیز اســتحکام باالی خود را حفظ می کند. جدول زیر استحکام فوالد نانوفلکس 
در دماهای باال را نشان می دهد. داده های جدول زیر برای ماده ای است که تا MPa 1۶۵0 کار سرد شده و سپس 

در دمای ۴7۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت تحت عملیات پیرسازی قرارگرفته است]۴[.

 جدول3. استحکام فوالد ساندویک نانوفلکس در دماهای باال]4[
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طبق گزارش های منتشر شده توسط شرکت ساندویک، مقاومت به خوردگی در فوالد ساندویک نانوفلکس از فوالد 
ASTM 304L بیشــتر اســت و از فوالدهای کروم مارتنزیت تمپر شــده و سخت شده مقاومت به خوردگی بیشتری 

دارد]۴[.

 جوش کاری فوالد ساندویک نانوفلکس
قابلیت جوش کاری در فوالد ســاندویک نانوفلکس بسیار خوب اســت و روش های مناسب برای آن شامل جوش 
MMA۹ ،MIG8 و جوش لیزر است. این فوالد را می توان بدون فلز پرکننده10 در جوش تیگ یا لیزر جوشکاری  ، TIG7

کرد؛ اما استفاده از فلز پرکننده اختیاری است. پرکننده های مناسب برای جوش کاری فوالد ساندویک نانوفلکس در 
سایت این شرکت معرفی شده اند]۴[. البته جوش فوالد ساندویک نانوفلکس برای قسمت های فعال سازه که میزان تنش 

باالیی را تحمل می کنند، مناسب نیست.

  شکل پذیری
فوالد ســاندویک نانوفلکس برای شکل دهی در مناطق حساس مناسب است و استحکام کششی بعد از شکل دهی 
همچنان باال باقی می ماند. در نمودار1 قابلیت خمش برای مواد مختلف ساخت شرکت ساندویک نشان داده شده است.

 شکل4. خوردگی به 
معنای از بین رفتن ماده 
در محیط خورنده است 
و شــامل خوردگی تر و 

خوردگی دما باال  است.

 خواص خوردگی در فوالد ساندویک نانوفلکس
خوردگی فلزات نه تنها خطرناک است بلکه بسیار هزینه بر است و ساالنه میلیاردها دالر صرف تعویض و تعمیر 
قطعات خورده شــده می شود. در مراکز صنعتی عالوه بر هزینه تعویض قطعات، خاموش شدن خارج از برنامه 

کارخانه جهت تعویض قطعات و آلودگی محصوالت و محیط زیست جز سایر مشکالت است.

دما استحکام کششیدمااستحکام کششی 

  ksioFMPaoC
۳۵۶۶8۲۴۵0۲0
۳۴8۲00۲۴00100
۳1۹۴00۲۲00۲00
۳08۶00۲1۲۵۳00
۲877001۹7۵۴00

 جدول3. استحکام فوالد ساندویک نانوفلکس در دماهای باال]4[
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 شکل5. انواع محصوالت فوالد 
ســاندویک نانوفلکس در شرکت 
ساندویک: نوار11 تحت اسـتاندارد 

.UNS S46910 و ASTM A693

 شکل6. انواع محصوالت فوالد 
ســاندویک نانوفلکس در شرکت 
ساندویک: سیم گرد12 با استاندارد 

.UNS S46910

 شکل7. انواع محصوالت فوالد 
ســاندویک نانوفلکس در شرکت 

ساندویک: سیم صاف13. 

 نمــودار 1. شــعاع خمش 
کمتــر در فوالد ســاندویک 
قابلیت  نانوفلکس نشان دهنده 
نسبت  آن  باالتر  شکل پذیری 
به ســایر فوالدهــای مطرح 
ســاخت شرکت ســاندویک 
است)هرچه شعاع خمش کمتر 
آن  شکل پذیری  قابلیت  باشد 
قسمت  است(]4[.  بیشتر  ماده 
پررنگ در طول نورد و قسمت 
کم رنگ در عرض نورد اســت.

0

1

2

3

4

5

در عرض نورد

در طول نورد

12R11 9RU10 Nano flex

شــرکت ساندویک ســوئیس این فوالد را به دو صورت نوار و سیم گرد، مسطح و شکل دهی شده )پروفیل( به 
فروش می رساند.

سطح  انواع  از   شکل9.نمونه ای 
تولیدی شرکت  پروفیل های  مقطع 

ساندویک]4[.

 شــکل8. انواع محصوالت فوالد ساندویک نانوفلکس در شرکت 
ساندویک: سیم شکل داده شده )پروفیل(14 .

پروفیل های تولیدی شرکت ساندویک قادر به تولید 1۳00 نمونه پروفیل می باشند که در شکل زیر نمونه ای از 
این پروفیل ها نشان داده شده اند.
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همچنین از فوالد ســاندویک نانوفلکس برای ساخت ابزارهایی که به پوست بدن انسان نفوذ می کند )همچون 
منگنه جراحی1۵ و ســرنگ های قابل بازیافت1۶ برای واکســینه کردن و طب سوزنی( و ساخت ابزار ریزجراحی 

)شامل تیغه ها، اره، مته استخوانی، پیچ گوشتی و پانچ های بیوپسی17( استفاده شده است.
یکی از کاربردهای مناسب این فوالد در فنرهایی است که در حالت فشرده قرار می گیرند؛ مخصوصاً مواردی 

که زمان آسایش18 کم در دمای باال مورد نیاز باشد ]۴[.

مواد مورد اســتفاده در قطعات برنده ای که توسط شــرکت فیلیپس استفاده می شود، باید خواص ویژه ای داشته 

 شکل11. منگنه جراحی
 شــکل12. فنر یکی از کاربردهای فوالد 

ساندویک نانوفلکس است.

 شــکل10. سوزن جراحی ساخته شده از فوالد ســاندویک نانوفلکس نیاز 
به شکل دهی مخصوصی دارد.

Flattened outside curvature

Flattened inside curvature

Flat sides

Fine wire diameter
Narrow point

کاربردهای فوالد نانوساختار ساندویک نانوفلکس
در شــرایطی که نیاز به خواص خوردگی خوب به همراه اســتحکام باال و قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیری 
خوب باشــد، فوالد ساندویک نانوفلکس گزینه مناسبی اســت. این فوالد در طراحی های پیچیده همچون ابزار 
پزشــکی به ویژه سوزن جراحی جهت جراحی های چشم و قلب مناســب است، زیرا این سوزن ها می بایست به 
اندازه کافی سخت و تیز باشند تا از بافت بدن انسان عبور کنند و در عین حال آنقدر انعطاف پذیر و چکش خوار 

باشند تا بتوانند به شکل های مختلف درآیند.

Sandvik Nano flex فوالد نانوساختار مجموعه گزارش های  
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 شــکل13. تیغه ریش 
تراش ســاخته شــده از 
فوالد نانوساختارساندویک 
نانوفلکس. شــکل خاص، 
و  به ســایش  مقاومــت 
ویژگی های  از  خوردگــی 
اساسی این قطعه است]5[.

179

3
2

US patent

European Patent Office
Australia
WIPO

به  اختراع های  نمودار2.   
سازمان های  در  رسیده  ثبت 

مختلف ثبت اختراع]6[.

باشد. مهم ترین ویژگی موردنیاز، مقاومت به خوردگی است. در کنار آن به دلیل سایش زیاد مقاومت به سایش 
باید باال باشــد. ازآنجاکه شکل این تیغه ها پیچیده اســت ماده مورداستفاده می بایست در مقابل تغییر شکل های 
زیاد در حین فرایند ساخت مقاومت کند. ماده ای که این شرکت انتخاب کرده است فوالد ساندویک نانوفلکس 

است. محفظه اصالح و تیغه های برش نشان داده شده در شکل 1۳ از این ماده ساخته شده اند]۵[.

 چشم اندازه آینده کاربردها
شــرکت ساندویک از فوالد ساندویک نانوفلکس در گستره وسیعی از کاربردها، آزمایش های موفقیت آمیزی 
انجام داده اســت. از جمله این کاربردها اســتفاده از فوالد ســاندویک نانوفلکس در ماهی تابه مخصوص سرخ 
کــردن، اجزای موجود در دیودهای نوری کم مصرف1۹، عایق ســازی حرارتــی در موتورها و حتی تجهیزات 

صخره نوردی و قاب دوچرخه است.

فعالیت های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور
با بررسی بانک اطالعاتی ثبت پایان نامه های دانشجویی ایران هیچ گونه تحقیق و پژوهش دانشگاهی در رابطه با 
فوالد ساندویک نانوفلکس یافت نشد که نشان دهنده ناشناخته بودن این فوالد جدید در حوزه دانشگاهی است. 
اگرچه شــرکت ساندویک در تمام کشورهای همســایه دفتر فروش دارد، اما به دلیل تحریم های بین المللی در 

ایران دفتر فروش نداشته و محصوالت این شرکت نیز تاکنون در ایران عرضه نشده اند.
با بررســی پتنت های به ثبت رســیده در ســازمان های مختلف در مجموع ۳1 اختراع مرتبط با فوالد نانوساختار 
ســاندویک نانوفلکس در موسسات ثبت اختراع به ثبت رسیده است که نتایج این اختراع ها در نمودارهای زیر 

نشان داده شده اند.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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1  Seri Wawasan
۲  Heat Affected Zone
۳  Sandvik Nanoflex
۴  Sandvik Materials Technology
۵  MMFX Steel Corp
۶  philips
7  Tungsten Inert Gas welding
8  Metal Inert Gas welding
۹  manual metal arc welding
10  filler

11  Strip steel
1۲  Round wire
1۳  Flat wire
1۴  Shaped Wire (Profiles)
1۵  Surgical staples
1۶  Retractable syringes
17  Biopsy punches
18  Relaxation time
1۹  Energy saving light emitting diodes 
(LED)
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 نمودار3. اختراع های انجام شده به تفکیک سال انتشار]6[

جمع بندی
فوالد ســاندویک نانوفلکس، فوالد نانوساختار منحصر به فردی با ســاختار اتمی شبه کریستال است که دارای 
چقرمگی و خواص خوردگی بســیار باالیی است. شکل پذیری و استحکام باالی آن موجب شده است تا یکی 
از گزینه های اصلی در انتخاب فوالد مورد استفاده در بسیاری از کاربردها از جمله کاربردهای پزشکی گردد. 
در حال حاضر تحقیقات و کاربردهای صنعتی این نوع فوالد در ایران در مقایسه با کشور های توسعه یافته بسیار 
کمتر اســت که از دالیل آن می توان به جدید بودن این نوع فوالد و انعطاف بیشــتر صنایع مختلف کشور های 

توسعه یافته نسبت به ایران دانست.

Sandvik Nano flex فوالد نانوساختار مجموعه گزارش های  
85صنعتی فناوری نانـو
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و 
منتشر شده است. در این نرم افزار اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و مصاحبه با 

کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شش عنوان از مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با موضوع کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، 

»نساجی«، »ساخت وساز«، »بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - ۶۶871۲۵۹ :مرکز پخش

1  www.wikipedia.org

۲  Abdelrahman AbdelNaieem Abdellatif, Towards sustainable architecture with Nano-
technology, AEIC 2010. A 154.

۳  Zhi Ge, Zhili Gao, Applications of Nanotechnology and Nanomaterials in Construc-
tion, First International Conference on Construction In Developing Countries (ICCIDC–I) 
“Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice”August 4-5, 
2008, Karachi,, Pakistan

۴  http://smt.sandvik.com/

۵  L.C.N. Louws, Martensitic Phase Transformation in Sandvik Nanoflex, Experimental 
research on isothermal and strain induced transformation behavior, Eindhoven, April 
2007.

۶  https://www.lens.org

7  M. Holrnquist’, J.-O. Nilsson and A. Hultin Stigenberg ” Isothermal Formation Of Mar-
tensite In A 112cr-9ni-4mo Maraging Stainless Steel” Scripta Met&r@ et Mat&h, Vol. 33, 
No. 9, pp. 1367-1373,1995.
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 استفاده از غشاء  نانو لوله کربنی جهت نمک زدایی  و 
تصفیه  آب

 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک
  غنی سازی  محصوالت کشاورزی  با نانو کودهای کالته 

آهن و روی
 کاربـرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 

نفت خام
 خشک کردن انجمادی  پاششی

 کیتوسان  پلیمری  زیست  تخریب پذیر در  سامانه های 
 دارورسانی

 فناوری نانو و بتن  های ویژه
  کاربـرد فناوری نانو در آنالیزگرهـای جدید صنایع 

 باالدستی نفت
 کاربردهـای فناوری نانـو در بخـش انتقال شـبکه 

برق رسانی
 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی

 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سـیمان و مصالح 
پایه سیمانی

 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 
فلزات نانوساختار

 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 
نانومواد

 منسوجات ضد میکروب
 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 

قابلیت خود ترمیم شوندگی
 لوله های حرارتـی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 

حرارتی
 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 

خورشیدی
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن

)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 
 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات

 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 
نوشتار

 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب
 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 

دارورسانی هدفمند

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایی  از  آب به  روش 
ازوناسیون

 تصفیه آب با اسـتفاده از غشـاء سرامیکی نانــو 
فیلتراسیون

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی
 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف

 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
 کاربردهای فنـاوری نانو در منسوجات خانگی

 فناوری نانو در تصفیه پساب صنعت نساجی
 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب

 نانوحسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 
آشامیدنی

 فوالدهای نانو ساختار
)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 

 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی 
 کاربرد فناوری نانو درشیشه های هوشمند )1(

 نانو آفت کش واثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناوری نانو درصنعت مقره

 کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی
 کاربردهای فناوری نانو درروغن های روان کننده

 نانو افزودنی های سوخت
 کاربردهای نانوالیاف در کشاورزی

 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربـرد نانو سـاختارها در فناوری های جداسـازی 

غشایی
 نانو فیلترهای لیفی

 فناوری های نوین در مدیریـت و افزایش بهره وری 
آب در نیروگاه های گرمایی

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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