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معرفی شرکت 1

نانوپارمین خاوران

سهامی خاص: نوع شرکت 1397/4/28:تاریخ ثبت شرکت دکتر سیدامین رونقی: مدیرعامل

یتولید و فرآوری مواد معدن: زمینه فعالیت بیرشد پارک علم و فناوری خراسان جنومرکز: محل استقرار شرکت



معرفی فنی محصوالت 2

1398سالدربرداریبهرهحالدرمعادلخصوصدرایرانآمارمرکزاطالعات

4947:کشورمعادنکلتعداد

70:بنتونیتمعادنتعداد

تن1021481:(تن)بنتونیتاستخراجمقدار

ریالمیلیون289057:بنتونیتتولیداتکلارزشمیزان

ریالمیلیون202550:افزودهارزشمیزان

تن98:27494670سالپایاندربنتونیتمعادنقطعیذخیرهمقدار

تن1000ازبیش:نانوکلیوارداتمیزان
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ساختار نانوکلی

ساختار رس

معرفی فنی محصوالت



معرفی فنی محصوالت4

Air

Air

از نانو الیه های رس در بستر پلیمریTEMتصویر 

لیمرینقش نانوکلی در کاهش عبورپذیری گازها از بستر پ
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رنگ و رزین Paintone 20A

پلیمرهای ترموپالست

Blocktone 24A

Blocktone 22A

Blocktone 20B

الستیک

Blocktone R

Blocktone MAX

معرفی فنی محصوالت
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تولید ارزش افزوده باال در مقایسه با بنتونیت خام➢

خلوص باالی محصول➢

نظم باالی فاصله میان صفحات رسی➢

بهبود قابل مالحظه مقاومت به خوردگی➢

افزایش مقاومت به سایش➢

ممانعت از رسوب مشتقات رنگ➢

عامل غلظت دهنده➢

Paintoneگرید  20A

معرفی فنی محصوالت



معرفی فنی محصوالت7

تولید ارزش افزوده باال در مقایسه با بنتونیت خام➢

خلوص باالی محصول➢

نظم باالی فاصله میان صفحات رسی➢

کاهش عبورپذیری گاز از درون پلیمر➢

بهبود خواص مکانیکی پلیمر➢

Blocktoneگریدهای  20B ،Blocktone 22A وBlocktone 24A

کشورشرکتردیف
1E lementis S pecialtiesانگلیس
2BYKآلمان
3FC C  INCچین
4Kowa  C ompanyژاپن
5Kunimine  Industriesژاپن
6Nanocor C orporationآمریکا
7TechmerPMآمریکا
8Bentec S paایتالیا



معرفی فنی محصوالت8

فناوری جدید و منحصر به فرد➢

کاهش عبورپذیری گاز از درون پلیمر➢

سازگاری باال با آمیزه های االستومری➢

اختالط پذیری باال در آمیزه های االستومری➢

عدم استفاده از منابع آبی در فرآیند تولید➢

رقابلیت استفاده از مواد اولیه با تنوع بیشتر و ارزان ت➢

عدم تخریب سیستم پخت آمیزه های الستیکی➢

Blocktoneگریدهای  R وBlocktone MAX



معرفی فنی محصوالت9

رقبای داخلی و خارجی

.در حال حاضر، این محصول در دنیا مشابهی ندارد



بیان فرصت های همکاری تحقیقاتی با صنایع و مراکز دانشگاهی10

کاربردهای اولویت دار جهت فرصت های همکاری 

صنایع بسته بندی➢

تاخیرانداز شعله➢

تصفیه پسابهای صنعتی➢

آرایشی و بهداشتی➢



شرکتهایتوانمندیوافتخاراتمعرفی 11

«کاهش نفوذپذیری هوا در الیه داخلی تایر خودرو»اخذ رتبه اول کشوری در سومین چالش فناوری و نوآوری با عنوان ➢
محصول نوآورانه جهت رونمایی در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار17انتخاب محصول فناورانه شرکت به عنوان یکی از ➢
اخذ مجوز تولید صنعتی نانوکلی در قالب تاییدیه نانومقیاس➢
اخذ تاییدیه دانش بنیان➢



12

US Patentثبت و انتشار ➢

(مورد تایید وزارتین)ثبت اختراع در داخل کشور همراه با اخذ تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ➢

شرکتهایتوانمندیوافتخاراتمعرفی



راه های ارتباطی

09155620907-09033026675

@nano_parmin

skstp.ir/nanoclay.co

nanoparmin@gmail.com

32425191-056



با سپاس از توجه شما


