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در چشــمانداز بیســت ساله کشور ( ،)1384 - 1404جمهوری اســالمی ایران کشوری توسعه یافته ،با جایگاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در ســطح منطقه ،با هویت اســالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اســالم و با تعامل
ســازنده و م��ر در روابط بینالملل تصویر شــده است .در راستای این چشمانداز ،ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،
در ســال  ،1382بــرای ایجــاد هماهنگــی و همافزایی میان همه نهادها و دســتگاههای اجرایی کشــور در توســعه
فناوری نانو تاســیس شــد .دیدگاه ســتاد برای توســعه فناوری نانو ،تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشــور در
این حوزه بود و در این مسیر ،برنامه راهبردى دهساله اول فناورى نانو تهیه و به تصوی� هی�ت دولت رسید.
در دوره دهســاله اول ،در مســیر حرکت در راســتای این چشمانداز ،گامهایی مو�ر و موفق برداشته شد و الگویی از
حرکت علمی و جهادی هدفمند و برنامهریزی شــده در جهت توســعه فناوری نانو ارائه شــد .سند گسترش کاربرد
فنــاوری نانــو در افــق  1404براســاس ارزیابیهــای انجام شــده از نحــوه اجرای ســند دهســاله اول و بازخوردهای
حاصل از اجرای آن و هم�نین براســاس رویکردها و سیاســتهای جدید در توســعه علم و فناوری ،تدوین شــد.
در این ســند تالش شــده تا اهداف و نحوه دســتیابی به آنها به گونهای بهروزرســانی شــود که پیشگامی کشور در
عرصه این فناوری نو�هور ،شتابانتر از گذشته ادامه یابد.
در دوره جدید ،افزایش اقتدار علمی کشــور ،توســعه صنعت و بازار نانو و نقشآفرینی این فناوری در زندگی مردم
هدفگیری شده است.
مطابق با این چشمانداز ،پیشرفتهای فناوری نانو در ایران اسالمی تا سال  1404با تا�یرگذاری در آبادانی کشور
و تولیــد �ــروت ،موجــ� بهبود زندگی مردم میشــود .مبتنی بر این رویکردها ،چشــمانداز و ســه هدف کالن برای
دهساله دوم پیشرفت نانو در کشور معین شد که عبارتند از:
ارتقاء ا�رگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم
دستیابی کشور به جایگاه مناس� در علم و فناوری نانو در بین کشورهای جهان
کس� سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو
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مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﮐﺘاب تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران

تاکنون فعالیتهای صورت گرفته موج� تولید محصوالت و تجهیزات در حوزههای مختلف فناوری نانو شده است
که در این مجلد به تجهیزاتی که دارای گواهی نانومقیاس و ارتباط با فناوری نانو هســتند و هم�نین در بازار فروش
داشته باشند ،اشاره میشود .در دو مجلد آخرین فهرست محصوالت و تجهیزات فناوری نانو در� شده است.
واحﺪ ارزیابﯽ مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ایران

واحــد ارزیابــی محصــوالت فناوری نانو ایران باهدف ایجاد شــفافیت بــازار ،افزایش اعتماد مصرفکننــدگان و ارتقای
کیفــی محصــوالت فنــاوری نانــو در ســال  1386با حمایتهای ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو ت�ســیس و در موسســه
خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان مستقر شد .م�موریت اصلی این واحد؛ ارزیابی خواص و ا�بات مقیاس نانویی
محصــوالت و اعطای گواهینامه نانومقیاس اســت .بررســی بیش از  1400پرونده و اعطــای گواهینامه به بیش از 450
محصول در این سالها از دستاوردهای این واحد است.

۵

ﭘﺬیرش مﺤﺼول

براســاس تعریــف اســتاندارد بینالمللــی  ISO-TS 18110: 2015و اســتاندارد ملــی » 12098فنــاوری نانــو  -واژههــا،
اصطالحات و تعاریف اصلی« محصول فناوری نانو ،محصولی است که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو بوده
یا با فناوری نانو بهبودیافته باشد .محصوالتی که سه شرط زیر را دارا باشند ،محصول فناوری نانو نامیده میشوند:
 -1از فناوری نانو و دانستههای علمی نانومقیاس ( 1-100نانومتر) استفادهشده باشد.
 -2کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد.
 -3فرآیند تولید محصول مهندسی باشد.
گفتنی اســت به محصوالتی که مطابق با اســتاندارد بینالمللی ISO-TS 18110: 2015

و اســتاندارد ملــی  12098در حــوزه فنــاوری نانو قــرار میگیرند ،پس از بازرســی و انجام
آزمونهــای مرتبــط ،گواهینامــه نانومقیــاس اعطا میشــود .گواهینامــه نانومقیاس با
اعتبار یکســاله صادر شــده و قابل تمدید اســت .هم�نین در طول مدت اعتبار جهت
گواهینامه نانومقیاس
اطمینان از �بات مقیاس و خواص محصول تولیدی ،بازرســیهای دورهای از شــرکت
انجام میشود.
بــه فناوریهــا و محصوالتی کــه تولیدکننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده کرده و الزامات تولیدی و تجاری
منــدر� در آییننامههــای م�سســه از جملــه پروانه ســاخت و بهرهبــرداری ،واحد کنتــرل کیفی فعال ،ســایر مجوزهای
موردنیاز و ...را دارا نباشد ،گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا میشود.
تﻌﺪاد مﺤﺼوﻻت و تجهیزات فناوری نانو
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آمار مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ایران ﮐﻪ تا نیمﻪ مرداد  ،۱۳۹۷ﮔواﻫینامﻪ نانومﻘیاس را اخﺬ ﮐردهانﺪ:
مجموع محصوالت نانو و تجهیزات:

شرکتهای تولیدکننده محصوالت و تجهیزات:
مجموع

تجهیزات

محصوالت

مجموع

تجهیزات

محصوالت

184

44

140

459

150

309

تﻘسیم بنﺪی مﺤﺼوﻻت نانو دارای ﮔواﻫینامﻪ نانومﻘیاس
ابزار٪33 ،

خدمات5٪ ،

کاالی میانی٪14 ،

کاالی نهایی٪48 ،

حوزه ﺻنﻌﺘﯽ مﺤﺼوﻻت دارای ﮔواﻫینامﻪ نانومﻘیاس
نساجی و پوشاک%16 ،
عمران و ساختمان%14 ،
نانومواد%7 ،

خودرو و حملونقل%5 ،
لوازمخانگی%7 ،

بهداشت و سالمت%17 ،

نفت و انرژی%5 ،
دارو و پزشکی%6 ،
نانوپوشش%6 ،

پلیمر و کامپوزیت%9 ،
سایر حوزهها%9 ،

۷

حجم بازار مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

یکــی از اهــداف اصلــی کشــور در ده ســال دوم توســعه فنــاوری نانو ،کســ� ســهم مناســبی از بــازار جهانی فنــاوری نانو
توســط محصوالت ایرانی درنظر گرفته شــده است که دســتیابی به سهم دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو توسط
محصوالت نانو ساخت ایران در سال  1404هدفگذاری شده است.
در ادامــه آمــاری از حجــم بــازار فناوری نانو در ســال  94و  95و توزیع آن در ســه بخــش  -1بازار کاالهــای نانو -2،بازار
دستگاههای نانو -3 ،بازار خدمات فناوری نانو تشریح میشود.
در پایــان ســال  94در مجمــوع  194شــرکت در زمینــه تولید محصوالت ،تجهیــزات و خدمات حوزه فنــاوری نانو فعال
بودند؛ که از دادههای جمعآوریشده از آنها ،رقم کلی فروش معادل  3086میلیارد ریال به دست آمده است.
هم�نیــن از مجمــوع بــازار فــروش محصوالت نانو ســاخت ایران در ســال  1246 ، 95میلیارد ریال (حــدود  18درصد)
مربوط به صادرات این محصوالت به کشــورهای دیگر و  5798میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده
است .محاسبه این بازار در سال  96نیز در دست اقدام است و گزارش نهایی آن بهزودی منتشر خواهد شد.
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آمار به دست آمده در سه حوزه کاالها ،دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی و هم�نین خدمات ارائه شده در
حوزه فناوری نانو جمعآوریشده است .اطالعات فروش در سال  95به تفکیک در زیر آمده است.
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حجم ﺻادرات مﺤﺼوﻻت نانو

گســترش برنامههای صادراتی ســتاد نانو به ویژه در ســالهای اخیر ،سب� شد تا بســتر ورود کاال ،تجهیزات و خدمات
حوزه فناوری نانو ایران به بازارهای جهانی فراهم شــود بهطور ی که ارزش صادرات نانو در ســال  95نســبت به ســال
گذشته نزدیک به  12درصد افزایش داشته است.
عالوه بر ارزش دالری صادرات ،تعداد شــرکتهای نانو که موفق به صادرات شــدهاند ،از  16شــرکت در ســال  94به 20
شرکت در سال  95افزایش یافته است .افزون بر این ،مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال  95نسبت به سالهای
گذشته افزایش چشمگیری داشته است بهطور یکه از  19کشور در سال  94به  47کشور در سال  95رسیده است.

در نمودار زیر میزان رشــد ســالیانه بازار فروش محصوالت نانویی ســاخت داخل آورده شــده اســت .برای سومین سال
متوالی حجم بازار حدودا دو برابر شده است.
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برنامﻪ حمایت از ساخت و ارتﻘاء تجهیزات و
ماﺷینآﻻت مرتﺒﻂ با فناوری نانو
ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانو ،از ســال  ،1387حمایت از ســاخت تجهیــزات فناوری نانو توســط ســازندگان داخلی
را در دســتور کار خود قرارداده اســت .وجود محدودیت در دسترســی به تجهیزات پیشــرفته و مســ�له تحریم کشــور در
حــوزه فناوریهــای پیشــرفته ،باعــ� ایجاد انگیزهای قوی در زمینه طراحی و ســاخت این تجهیزات شــده اســت .با
حمایتهای انجام شــده در این بخش تاکنون بخش عمدهای از نیاز دانشــگاهها و مراکز آموزشــی به تجهیزات حوزه
فناوری نانو برطرف و نیز منجر به کاهش وابستگی به واردات این تجهیزات و در نتیجه جلوگیری از خروج ارز از کشور
شده است .این مهم در برنامه ده ساله نخست و با حمایت از تجهیزات پیشرفته عمدتا آزمایشگاهی تحقق یافت.
در برنامه ده ســاله دوم ،ســتاد نانو در نظر دارد حمایت از ســاخت و تجاریســازی تجهیزات و ماشــینآالت صنعتی را
درکنــار حمایــت از تجهیــزات آزمایشــگاهی در اولویت کاری خود قرار دهد .در این برنامه تالش بر این اســت تا با پیوند
ایدهها و طر�های نوآورانه و هم�نین توانمندیهای صنعتی در حوزه فناوری نانو به چرخه تولید ،نیازهای مختلف
بخشهای صنعتی نیز عالوه بر مراکز دانشگاهی مرتفع شود.
حمایتﻫا

نوع و میزان حمایت با توجه به طر�های ارائه شــده و نیز نوع تجهیز (آزمایشــگاهی ،نیمهصنعتی و صنعتی) متفاوت
خواهد بود .این موضوع براساس فاکتورهای اصلی مانند نیاز صنعتی ،کیفیت ساخت ،نوع فناوری به کار گرفته شده
و میزان راهبردی بودن برای صنعت و مراکز تحقیقاتی ،موردبررســی قرار میگیرد .شــکل زیر شــماتیکی از روند بررسی
درخواســتها و ارائــه حمایــت در واحــد ارزیابــی تجهیــزات و ماشــینآالت را در ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو ،نشــان
میدهد.

۱۰

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

قال� حمایتها در این بخش شامل موارد زیر است:
حمایــت از ســاخت و یــا ارتقــاء تجهیــزات و ماشــینآالت (پیشخریــد ،ارائــه تســهیالت و یــا ترکیبــی از تســهیالت و
بخشودگی بخشی از تعهدات در صورت موفقیت)
حمایــت از تجاریســازی و فــروش تجهیزات و ماشــینآالت ( برای اطالع از نوع و میزان این حمایتها به وبســایت
موسسه خدمات فناوری تا بازار به آدرس  ، www.tmsc.irبخش »فهرست خدمات« مراجعه کنید)
حمایت از صادرات تجهیزات و ماشینآالت
اولویتﻫای حمایﺘﯽ

از آنجایی که ارزش افزوده باالتر ،رقابتپذیری و نیز افق صادراتی موفق مســتقیما با قابلیت برطرف نمودن نیازهای
مهــم صنعــت و ارتقــاء کیفیــت تولید در ارتباط اســت؛ ســتاد نانــو اولویت حمایتهای خــود را معطوف بــه تجهیزات و
ماشــینآالت با قابلیت تولید در مقیاس صنعتی ،ســاخته اســت .اما الزم به ذکر است که هم�نان حمایت از تجهیزاتی
که در حوزه شناسایی و آنالیز مواد در سطح باال ساخته میشوند نیز ادامه خواهد داشت .شکل زیر شماتیک روند �بت
و بررسی طر�ها در واحد تجهیزات ستاد نانو را نشان میدهد.

آدرس سامانه جهت �بت طر�های تجهیزات و ماشینآالت:

www.nanoinst.ir
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تجهیزات ساخت و تولیﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﮕﻦﺳﺎزی
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺣﮑﺎﮐﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎر
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺨﺎر
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮدازش ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف
ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺳﯿﺎبﮐﺎری و آﻟﯿﺎژﺳﺎزی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات

تجهیزاتﻫمﮕنسازی
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﮕﻦﺳﺎز ﻓﺮاﺻﻮت
ﺣﺒﺎبﺳﺎز ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ )ﻧﺎﻧﻮﮐﻮﯾﺘﺎﺳﯿﻮن(
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﮕﻦﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﺻﻮت
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﮕﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت ﭘﺮاﺑﯽ
اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﻫﻤﻮژﻧﺎﯾﺰر

دسﺘﮕاه ﻫمﮕنساز فراﺻوت
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه همگنســاز فراصــوت از امــواج فراصــوت بــرای امولسیونســازی ،توزیــع نانوذرات ،تســریع
واکنشهای شــیمیایی و  ...اســتفاده میکند .در این سیســتم فرآیند همگن کردن براســاس پدیده
کویتاســیون ر� میدهد؛ هنگامی که نوک پروب دســتگاه التراســونیک در محلول غوطهور میشود،
امواج مافوق صوت حاصل از پروب ،در محلول منتشــر شــده و باع� تشــکیل حفرههای بســیار ریز
میشــوند (پدیده کویتاســیون) .حفرههای ایجاد شده رشد کرده و با رسیدن به یک اندازه مشخ�
منفجــر میشــوند .بــا انفجار این حفرهها ،جتهای مایع با فشــار زیاد و ســرعت بــاال به طور موضعی
ایجاد میشوند .نتیجه این اغتشاشات و جریانهای حاصله ،از هم گسیختن ذرات آگلومره شده و
ایجاد برخوردهای شدید بین ذرات منفرد ایجاد شده است.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
توزیع نانوذرات در محلول
تولید امولسیونها مانند امولسیون روغن در آب
تخری� سلولی و استخراج مواد داخل سلول
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تجهیزات ﻫمﮕنسازی

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مدلهایدستگاه

)BTA-UHL1200 (Lab-scale

)BTA-UHL2500 (Industrial-scale

توان خروجی

 1200وات (قابل تنظیم از  0تا )٪100

 1200وات (قابل تنظیم از  1800تا )2500

منبعت��یه

 230ولت 50-60 ،هرتز

پروب

تیتانیم

فرکان� کاری

 20کیلوهرتز (با قابلیت تنظیم خودکار فرکانس)

حجم نمونه �اب� پردازش

 250الی  4000میلیلیتر

 50الی  100لیتر در ساعت

محف�ه �ای� صدا



×

سایر خصوصیات

سنسور اندازهگیری دمای سیال (به سفارش مشتری)
زمانسنج برای تنظیم زمان کارکرد دستگاه
نگهدارنده �رف حاوی نمونه با ارتفاع قابل تنظیم برای استفاده از �روف در ابعاد مختلف
مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران
گواهی ارتباط
با نانو
گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

سیســتم همگنســازی فراصــوت ابــزاری
بســیار کارآمــد در فنــاوری نانــو اســت ،زیرا
میتواند در کاهش انــدازه ذرات ،تخری�
ســلول ،تولیــد امولســیونها و توزیــع
نانوذرات در یک حالل مورداســتفاده قرار
گیرد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

بهین تامین اهورا

سال ت�سی�

1393

نشانیشرکت

اصفهان ،خیابان هشــت بهشت غربی ،جن�
چهار راه ملک ،ساختمان اسپادانا ،طبقه دوم

نشانیسایتاینترنتی

www.iranbta.com

۱۷

حﺒابسازنانویﯽ )نانوﮐویﺘاسیون(
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

فناوری کویتاسیون به عنوان یک فناوری نوین جهت توزیع نانوذرات جامد در مایعات و هم�نین
تولیــد نانــو امولســیونهای مایــع  -مایــع شــناخته شــده اســت .در ایــن فنــاوری بــا اســتفاده از فشــار
بســیار بــاال و هم�نیــن بهکارگیــری نــازل با طراحــی ویژه نانوحفــرات در داخل ســیال ایجاد میشــود
(نانوکویتاسیون) .این فرآیند یک شبیهسازی از فناوری آلتراسونیک است .نانوحفرات ایجادشده در
سیال به عنوان عامل توزیع کننده نانوذرات استفاده میشوند.
با در اختیار داشــتن این فناوری میتوان نانوکلوئید و نانوامولســیونهای گوناگون در مقیاس انبوه و
صنعتی تولید کرد .به این ترتی� ورود فناوری نانو به صنایع مختلف میســر میشــود .با این فناوری
هم�نین میتوان یک نانوامولسیون از دو مایع غیر قابل حل در یکدیگر تولید کرد (برای م�ال نفت،
آب یا روغن-آب).
مﺸﺨﺼات فنﯽ

تولید سوختهای نانوامولسیونی با کارآیی باال
توزیع نانوذرات در سیاالت
پاستوریزاسیون سرد مواد غذایی

۱۸

استریل کردن مایعات خوراکی و آب
افزایــش راندمــان تقطیــر نفــت خــام در تولیــد
محصوالت سبک

تجهیزات ﻫمﮕنسازی

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

تصفیــه روغنهــای خوراکــی از کلســترول و چربیهــای
اضافه و موم

استان تهران ،شهر تهران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
http://yon.ir/tZA5n

ارتﺒاط با فناوری نانو

کویتاسیون به همراه همگنساز فراصوت
از روشهــای اصلــی با بــازده بــاال در تولید
سوسپانســیونها و نانوامولســیونها
اســت .انعطافپذیــری بــاالی ایــن روش
در کنتــرل اندازه ذرات نهایی برتر از ســایر
روشهــای قدیمیتــر ماننــد روشهــای
مکانیکی و تکنیکهای امولســیون فشار
باال است.

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

عقد تفاهمنامه همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
ایرانبهمنظوربررسیکاربردفناورینانوکویتاسیوندرپاستوریزه
و هموژنیزه کردن شیر در سال  1393انجام شده است.
پاستوریزاســیون و هموژنیزاســیون شــیر توســط کارشناســان
پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی ایران به وســیله سیســتم
نانوکویتاسیون به ا�بات رســیده است .بهینهسازی پارامترها و
تکمیل تستهای کیفی و ارزش غذایی شیر در این مرکز در حال
انجاماست.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

سال ت�سی�

1386

نشانیشرکت

تهران ،خیابان �فرشرقی ،نرسیده به بزرگراه
مــدرس ،روبــروی بیمارســتان ح�ــرت علی
اصغر ،پالک  ،248واحد همکف

نشانیسایتاینترنتی

www.pnf-co.com

۱۹

دسﺘﮕاه ﻫمﮕنﮐننﺪه فراﺻوت
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه فــوق بــا اســتفاده از ســازوکار تولید امواج مافــوق صوت قادر به ســنتز مواد نانویــی ،فرآوری
مــواد نانــو ،تســریع واکنشهای شــیمیایی ،تصفیه ترکیبــات نفتــی ،گاز زدایی از مایعات ،شــکاندن
مولکولهای پلیمری ،شکاندن غشای سلولی و پروت�ینی و ...خواهد بود.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

بدنه ضدآب
مولد و مبدل امواج مافوق صوت  20کیلوهرتز با توان  400وات
قابلیت تنظیم شدت توان خروجی
قابلیت تنظیم زمان قطع و وصل شدن امواج مافوق صوت
هورن تیتانیومی
امکان استفاده از هورنهای مختلف برای کاربردهای متفاوت

۲۰

تجهیزات ﻫمﮕنسازی

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،حسنآباد خالصه،
مجتمعتحقیقاتیعصرانقالب
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/lcoLW

ارتﺒاط با فناوری نانو

بســیاری از فرآیندهــای ســنتز نانوذرات و مواد نانوســاختار با همگنســازی ســروکار دارند و در برخــی از مراحل ابتدایی
فرآیندهایشــان ،به آمادهسازیهای امولســیونی و سوسپانسیونی نیاز دارند .بنابراین کاربرد همگنسازی فراصوت در
تولید نانوذرات ،مواد نانوساختار و به طور کلی در نانوفناوری بسیار گسترده و بنیادی است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه فناوری مافوق صوت

سال ت�سی�

1380

نشانیشرکت

استان تهران ،حسنآباد خالصه ،مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.ultrasonic.co.ir
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دسﺘﮕاه ﻫمﮕنﮐننﺪه مافوق ﺻوت ﭘرابﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

همگنســاز فراصــوت بــا ایجاد امواج شــدید فشــاری در یک محیــط مایع ،باع� ایجــاد جریان
متالطم و تحت شــرایط مناســ� ،طی فرآیندی موســوم به کویتاســیون ،موج� تشــکیل سریع
میکروحبابهــا میشــود .رشــد و ترکیــدن آنها منجر به ایجــاد امواج ضربهای و نیروی برشــی
کافی حتی برای شکستن پیوندهای کواالنسی میشود .مزیت دیگر استفاده از همگنسازهای
فراصوت مکانیزه شدن و نگاه فرآیندی به موضوع همگنسازی است .به بیان دیگر ،با کنترل
فرکانس ،دامنه و فشــار به عنوان م��رترین پارامترها میتوان فرآیند همگنســازی را به خوبی
کنتــرل کــرد و نتایج مناســ� با تکرارپذیری قابل قبولی را به دســت آورد .این مســ�له در تعمیم
شرایط فرآیند از مقایس آزمایشگاهی به مقیاسهای صنعتی اهمیت ویژهای دارد.
بهبود فرآینده استخراج عصاره گیاهان
تسریع واکنشهای کاتالیزوری
تهیه امولوسیونها و سوسپانسیونهای پایدار
پراکنده نمودن نانوذرات در مایعات

۲۲

تجهیزات ﻫمﮕنسازی

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
منبعت��یه

220 V ،60-50 Hz

فرکان� کاری

20 KHz

ب�شینهتوان
خروجی

مدلهای ،APU500a-015
 APU500b-016و :APU500c-016
500 W
مدل 1500 W :APU1500-016

ح�گر دما

IR

مد�ملکردی

پیوسته/گسسته

دامنه توان

مدلهای ،APU500a-015
 APU500b-016و :APU500c-016
0-500 W
مدل 0-1500 W :APU1500-016

دما

مدل 0-100 °C :APU500a-015
مدلهای ،APU500b-016
 APU500c-016و :APU1500-016
-

پروب

تیتانیوم 12 mm

سیستم کنترل
دما

مدل  :APU500a-015ترموسرامیک
سرمایی و گرمایی
مدلهای ،APU500b-016
 APU500c-016و :APU1500-016
-

Sound
box

مدلهای  APU500b-016و
:APU500a-015
مدلهای  APU500c-016و
-:APU1500-016

وزن

مدل 22 Kg: APU500a-015
مدل 15 Kg: APU500b-016
مدل 10 Kg:APU500c-016
مدل 22 Kg:APU1500-016

نگهدارنده
پروب



مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

بسیاری از فرآیندهای سنتز مواد که نانوذرات
و م ــواد نــانــوســاخــتــار را نــیــز درب ــر مــیگــیــرد ،با
همگنسازی سروکار دارند و در برخی از مراحل
ابــتــدایــی فــرآیــنــدشــان ،نــیــاز بــه آم ــادهس ــازی
امولسیونی و سوسپانسیونی دارنــد .بنابراین
ک ــارب ــرد هــمــگــنســازهــای ف ــراص ــوت در تولید
نـ ــانـ ــوذرات ،مـ ــواد نــانــوســاخــتــار و بــهطــورکــلــی
نانوفناوری بسیار گسترده و بنیادی است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

سال ت�سی�
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۲۳

الﺘراسونیﮏ ﻫموژنایزر
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

سنتز انواع نانوساختارها از جمله گرافن ،پوششدهی سطوح با ذرات نانومتری ،پراکندهسازی ذرات
نانو ،ســونو شــیمی ،ســونو الکتروشــیمی ،کراکینگ ،افزایش بازدهی کاتالیســتها ،تصفیه و پاالیش
فاضــالب ،تولیــد عصاره و مــواد م��ره گیاهــی ،اختالل در مخمرهــا ،باکتریها ،ســلولهای گیاهی،
بافــت همــراه نرم و ســخت ،مــواد نوکل�یــک ،تهیه عصاره ســلولی ،آمادهســازی و جداســازی آنزیم،
استخراج  DNAو یا هدف آمادهسازی لیپوزوم تکهتکه شده ،تولید آنتیژن و بسیاری کارهای دیگر
از جمله کارکردهای این دستگاه است.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

دســتگاه التراســونیک هموژنایزر قابلیت تنظیم زمان ،توان و کارکرد پالســی و پیوســته را دارد .توان
دستگاه در  10مرحله از  40تا  400وات قابل تنظیم است و کارکرد پالسی دستگاه از  0 /1تا � 0 /9انیه
قابل تنظیم اســت .دســتگاه دارای پروب تیتانیومی با قطر نوک  7میلیمتر اســت و قابلیت هموژن
کردن تا حجم  4لیتر را دارد.

۲۴

تجهیزات ﻫمﮕنسازی

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/bngie

ارتﺒاط با فناوری نانو

بســیاری از فرآیندهــای ســنتز نانوذرات و مواد نانوســاختار با همگنســازی ســروکار دارند و در برخــی از مراحل ابتدایی
فرآیندهایشــان ،به آمادهسازیهای امولســیونی و سوسپانسیونی نیاز دارند .بنابراین کاربرد همگنسازی فراصوت در
تولید نانوذرات ،مواد نانوساختار و بهطورکلی در نانوفناوری بسیار گسترده و بنیادی است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

فناوری ایرانیان پژوهش نصیر

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان شــریعتی ،باالتــر از پل ســیدخندان ،مســیل شــهید مجتبایی،
شهید کاویان ،پالک  ،26پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

نشانیسایتاینترنتی

www.fapan.ir

۲۵

تجهیزات ﻻیﻪنﺸانﯽ ازفازمایﻊ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﯿﻦ ﻛﻮﺗﯿﻨﮓ
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﻏﻮﻃﻪوری
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ دوراﻧﯽ
اﺳﭙﯿﻦ ﮐﻮﺗﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ و ﭘﺨﺖ

دسﺘﮕاه اسﭙین ﻛوتینﮓ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشانی دورانی از جمله روشهای رایج برای نشاندن الیههای نازک و یکنواخت روی یک زیرالیه
مســطح اســت .این فرآیند در صنایع میکروالکترونیک و  ،MEMSبهویژه برای الیهنشانی ویفرهای
ســیلیکونی اســتفاده میشــود .از ایــن روش میتوان برای الیهنشــانی ســل-ژلها ،فوتورزیســتها،
نانوذرات و دیگر مواد شیمیایی استفاده کرد .در بیشتر موارد ،پوشش پایه پلیمری بوده و به صورت
محلول استفاده میشود.
کاربرد
از این دستگاه در ساخت قطعات زیر استفاده میشود:
فیلترهای اپتیکی
سلولهای خورشیدی
سنسورها
آشکارسازها
کارهای تزئیناتی

۲۸

تجهیزات ﻻیﻪنﺸانﯽ از فاز مایﻊ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

سر�ت

 200تا  7000دور در دقیقه

جن� و ابعاد محف�ه
اصلیدستگاه

استیل
قطر  200میلیمتر
ارتفاع  80میلیمتر

ابعاددستگاه

 35×30×30سانتیمتر مکع�

ابعادنگهدارندهنمونه

 10تا  100میلیمتر

نگهدارندهنمونه

پم� خال روتاری با میزان خال
 0/8بار

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

تهران ،شهریار

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی دورانــی یکــی از روشهای آســان و با کارایی باال اســت کــه میتواند برای الیهنشــانی طیف وســیعی از مواد
اســتفاده شــود .هم�ون دیگر روشهای الیهنشــانی ،الیهنشــانی دورانی وابسته به پیشماده پوشــش و پارامترهای
اساســی آن اســت .لــذا ،اگــر پیــش ماده پوشــش هدفمند تهیه شــود (برای م�ــال اســتفاده از نانــوذرات) و پارامترهای
الیهنشــانی بــه صــورت مناســ� انتخــاب شــود ،پوشــشهایی بــا ســاختار مطلــوب (بــرای م�ــال نانوکامپوزیتهــا و یا
نانوساختارها) قابل حصول است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانو ابتکار پایدار

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران ،شهریار ،شهر اندیشه ،فاز  ،3خیابان نسترن

ایمی�

sanaterooz@yahoo.com

۲۹

ﻻیﻪنﺸانﯽ ﻏوﻃﻪوری
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

روش پوشــشدهی غوطهوری یکی از کاربردیترین ،مقرون بهصرفهترین و آســانترین تکنیکهای
پوششدهی است که برای قرنها برای پوششدهی طیف وسیعی از مواد استفاده شده است .برخی
از کاربردهای امروزه این تکنیک پوششدهی عبارتاند از:
آزمونهای آزمایشگاهی
ویفرهای نیمههادیها
فوتورزیستها
الیهنشانی از سل-ژلها

۳۰

سنسورها
ترانزیستورهای ا�ر میدانی
LEDها

تجهیزات ﻻیﻪ نﺸانﯽ از فاز مایﻊ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

�درت موتور

2/4 KN.m

د�ت در بار 25 g

6٪

بارب�شینه

250 g

نر� کشش

نمایشگر PLC

تلوران� نر�

 100-5میلیمتر بر دقیقه

زمان پوششدهی

 150دقیقه

ابعاد

85 × 60 ×60 cm
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق ســایت نمایشــگاه تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/aeOkw

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

ارتﺒاط با فناوری نانو

ســاختار حاصــل از روش الیهنشــانی غوطــهوری
بــه مقــدار بســیار زیــادی وابســته بــه محلــول
پیشمــادهای اســت کــه زیرالیــه در آن غوطــهور
میشــود .بنابراین ،با فرموالسیون مناس� محلول
پیشمــاده بــه صــورت هدفمنــد (م�ــال اســتفاده
از سوسپانســیونهای نانــوذرات) ،ســاختارهای
مطلوب در پوششها (برای م�ال نانوساختارها و/
یا نانوکامپوزیتها) قابل دستیابی است.

دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه گلستان ،دانشگاه جهرم،
دانشگاه صنعتی اصفهان و...
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت
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۳۱

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ دورانﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشانی دورانی برای چندین دهه یکی از روشهای اعمال پوششهای الیه نازک بوده است از این
روش میتوان برای الیهنشــانی ســل-ژلها ،فوتورزیســتها ،نانوذرات و دیگر مواد شیمیایی استفاده
کرد .در بیشــتر موارد ،پوشــش پایه پلیمری بوده و به صورت محلول اســتفاده میشــود .معموال مقدار
کمی از پیش ماده پوشــش بر مرکز زیرالیه اعمال میشــود .تزریق ماده معموال با دو روش اســتاتیک یا
دینامیــک انجام میشــود .ســپس با چرخش زیرالیه و بهوجــود آمدن نیروی گریــز از مرکز ،پیش ماده
پوشش در تمام سطح زیرالیه پخش میشود .حالل اعمال شده معموال فرار است و همزمان با تشکیل
پوشــش ،بخار میشــود .بهعنوان یک قانون ،هر چه ســرعت چرخش در این روش بیشــتر باشــد الیه
نشانده شده نازکتر است.
کاربردها:
فوتورزیست برای اعمال بر روی ویفرها در تولیدات میکرومدارها
الیههای عایق همانند پلیمرها برای تولید میکرومدارها
پوششهای ضدانعکاسی و اکسیدهای هادی
ویفرهای نیمههادی ،پوششدهی سل-ژلها ،سنسورهاLED ،ها

۳۲

تجهیزات ﻻیﻪ نﺸانﯽ از فاز مایﻊ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

ولتاژ ورودی

 220ولت ،جریان متناوب

موتور جریانمستقیم

 24ولت

سر�ت �رخش

 800-9000دور در دقیقه

گواهینامه نانومقیاس

د�ت سر�ت

 ±30دور دقیقه

گواهی ارتباط با نانو

زمانالیهنشانی

تا � 500انیه

نمایشگر

دیجیتال

ابعاد

 32×38×26سانتیمتر

وزن

 16کیلوگرم

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

الیهنشــانی دورانی یکی از روشهای آســان و با کارایی
باال اســت کــه میتواند برای الیهنشــانی طیف وســیعی
از مــواد اســتفاده شــود .هم�ــون دیگــر روشهــای
الیهنشــانی ،الیهنشــانی دورانی وابســته بــه پیشماده
پوشــش و پارامترهای اساســی آن اســت .لذا ،اگر پیش
ماده پوشــش هدفمند تهیه شــود (برای م�ال استفاده
از نانــوذرات) و پارامترهــای پوشــشدهی بــه صــورت
مناس� انتخاب شود ،پوششهایی با ساختار مطلوب
(بــرای م�ــال نانوکامپوزیتها و یا نانوســاختارها) قابل
حصول است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

ارتﺒاط با فناوری نانو

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

سال ت�سی�
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۳۳

اسﭙین ﮐوتر
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

فرآینــد الیهنشــانی دورانــی یکــی از روشهایــی متداولــی اســت کــه بــرای ایجــاد الیههــای نــازک بــا
ضخامتهایی در محدوده میکرومتر تا نانومتر به کار میرود .از این روش میتوان برای الیهنشانی
ســل-ژلها ،فوتورزیســتها ،نانوذرات و دیگر مواد شیمیایی اســتفاده کرد .در بیشتر موارد ،پوشش
پایه پلیمری بوده و به صورت محلول استفاده میشود .دستگاه اسپین کوتر در سه نوع ساده ،SC5
پیشرفته  SC12و سیستم تزریق خودکار  SC12iبه تولید رسیده است.
کاربرد
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
پوشــشدهی دورانی پلیمرها ،مواد حســاس به نور ،فوتورزیســتها و مواد زیستســازگار هم�ون
PDMS
ساخت قطعات  ،MEMSتراشههای الکترونیکی و نانوپوششها

۳۴

تجهیزات ﻻیﻪنﺸانﯽ از فاز مایﻊ

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

سر�ت

تا  6000دور در دقیقه

شتاب زاویهای

 0تا  450دور در دقیقه بر �انیه

ابعاد دستگاه

30×30×48سانتیمترمکع�

د�ت کنترل

زمان تا � 1انیه ،سرعت تا  1دور در
دقیقه و شتاب تا  1دور در دقیقه
بر �انیه

برق ورودی

تکفاز ،جریان متناوب 230،ولت

شدت صدا

کمتر از 56 dB

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

تهران ،اسالمشهر

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی دورانــی یکــی از روشهای آســان و با کارایی باال اســت کــه میتواند برای الیهنشــانی طیف وســیعی از مواد
اســتفاده شــود .هم�ون دیگر روشهای الیهنشــانی ،الیهنشــانی دورانی وابسته به پیشماده پوشــش و پارامترهای
اساســی آن اســت .لــذا ،اگــر پیــش ماده پوشــش هدفمند تهیه شــود (برای م�ــال اســتفاده از نانــوذرات) و پارامترهای
پوشــشدهی بــه صورت مناســ� انتخاب شــود ،پوشــشهایی با ســاختار مطلــوب (بــرای م�ــال نانوکامپوزیتها و یا
نانوساختارها) قابل حصول است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

سامانه تجهیز دانش

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران ،اسالمشهر ،چهاردانگه ،خیابان بیست و سوم ،کوچه ماهان

نشانیسایتاینترنتی

www.satalab.co

۳۵

سامانﻪ ﭘوﺷﺶدﻫﯽ و ﭘﺨت
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

اولین مرحله فرآیند لیتوگرافی اســپین کردن فوتورزیســت بر روی نمونه اســت به طوری که الیه کامال
یکنواختی را روی نمونه ایجاد کند .زیرا نور منبع در فاصله کانونی �ابت و دقیقی متمرکز میشــود و
اگر سطح نمونه یکنواخت نباشد ممکن است نور در بع�ی قسمتها متمرکز نباشد و عمل نوردهی
به درســتی انجام نشــود .سرعت چرخش دستگاه اسپینر نقش کلیدی در این مرحله ایفا میکند .در
مرحله بعد برای اینکه فوتورزیست پیش از نوردهی پیوندهای محکمی داشته باشد و حالل موجود
در آن تبخیر شــود الزم اســت نمونه چند دقیقه حرارت داده شــود که به این عمل پیش پخت گفته
میشــود .مراحــل پخــت فوتورزیســتهای پلیمری از نظر کنتــرل دما و زمان پخــت از اهمیت باالیی
برخوردار است.
کاربرد:
ســاخت مدارهای مجتمع ،ابزارهای ذخیره اطالعات ،حســگرهای مینیاتوریزه شــده ،سیستمهای
میکروالکترومکانیک ( )MEMSو نانوالکترومکانیک ()NEMS

۳۶

تجهیزات ﻻیﻪنﺸانﯽ از فاز مایﻊ

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

دمای مورد نیاز برای
Soft Bake

 60-110درجه سانتیگراد

دمای مورد نیاز برای
Hard Bake

 80-150درجه سانتیگراد

مدل دستگاه

CPU-8000

سر�ت �رخش

 500-8000دور بر دقیقه

کنترلفرآیند

دستی /نیمه اتوماتیک

Ramp Step

 3مد متفاوت

ب�شینه اندازه زیرالیه

 100میلیمتر
مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران
گواهی ارتباط
با نانو
گواهینامه نانومقیاس
ارتﺒاط با فناوری نانو

یکــی از اســتراتژیهای بــاال بــه پایین در ســاخت ابــزار نانو که
از تکنیــک لیتوگرافــی متــداول ایجــاد شــده اســت بــه عنــوان
نانولیتوگرافــی شــناخته میشــود کــه در ایــن تکنیــک قابلیت
الگودهی نمونه در ابعاد میکرو و نانو وجود دارد.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،خیابان فرشی مقدم ،پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران ،ساختمان 103واحد2

نشانیسایتاینترنتی

www.azhineh.ir

۳۷

تجهیزات لیﺘوﮔرافﯽ و حﮑاﮐﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اچ ﯾﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻋﻤﯿﻖ )(DRIE
دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ روﻣﯿﺰی
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﻤﻪاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و دوﻃﺮﻓﻪ

سیسﺘم لیﺘوﮔرافﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

امــروزه ابعــاد اجزا سیســتمهای الکترونیک مخصوصــا مدارهای میکروالکترونیــک بهطور مداوم در
حــال کاهــش اســت .کاهش ابعــاد باع� افزایــش ســرعت و راندمان قطعــات الکترونیکی میشــود.
از ایــن رو اســتفاده از روشهــای مناســ� جهــت تولید قطعــات الکترونیکــی در مقیاسهای کوچک
(میکــرو و نانــو) ضــروری اســت .یکــی از روشهــای باال بــه پایین که در ســاخت قطعــات مختلف در
مقیاسهــای کوچــک از جمله نانو اســتفاده میشــود ،تکنیــک لیتوگرافی ( )Lithographyاســت .از
این روش بهطورگســترده برای ســاخت مدارهــای مجتمع ،ابزارهای ذخیره اطالعات ،سنســورهای
مینیاتــوری ،سیســتمهای میکروالکترومکانیــک ( ،)MEMSسیســتمهای نانوالکترومکانیــک
) )NEMSو تراشههای زیستی استفاده میشود .دستهبندیهای مختلف برای لیتوگرافی ارائه شده
که لیتوگرافی نوری یکی از متداولترین روشهای تولید نیمههادیها اســت .سیســتم لیتوگرافی در
دو نوع کامل ( )MA5و لیتوگرافی تماسی ماوراء بنفش مدل ( )CL365ساخته شده است.
کاربرد
ساخت ادوات میکرو و نانو
لیتوگرافی خصوصیات میکرو و نانومقیاس

۴۰

تجهیزات لیﺘوﮔرافﯽ و حﮑاﮐﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
نور فرابنفش)تکفام(

 375یا  420نانومتر با شدتهای  1تا 5
میلیواتبرسانتیمترمربع

جن� بدنه

تمامآلومینیوم باپوششسخت آندایز
محدوده حرکتی در راستای محور x

نسبت به مرکز ±100 :میلیمتر

محدوده حرکتی در راستای محور y

میز با دو درجه آزادی

نسبت به مرکز ±80 :میلیمتر
رزلوشن حرکتی محورهای  xو 0/5 :y
میکرون
وزن 8/3 :کیلوگرم
توان 25 :وات

پایش مو�عیت ماسک

به کمک میکروسکوپ دیجیتال

گیرش ماسک و زیرالیه

به کمک خال

محدوده حرکتی در راستای محور x

میز با سه درجه آزادی

نسبت به مرکز ±10 :میلیمتر
محدوده حرکتی در راستای محور y
نسبت به مرکز ±10 :میلیمتر
محدوده حرکتی در راستای محور x
نسبت به مرکز 360 :درجه
رزلوشن حرکتی محورهای  xو 0/5 :y
میکرون
رزلوشن حرکتی محور  0/01 :xدرجه
وزن 5/6 :کیلوگرم
توان 35 :وات

حرکت دادن ماژول
همترازی

جوی استیک

رزولوشنجابهجایی

 0/2میکرون

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

تهران ،اسالمشهر

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه
ارتﺒاط با فناوری نانو

لیتوگرافــی نــوری قابلیت ایجاد الگوهــای نانویی و
هم�نین ساختارهای نانو با کیفیت و دقت ابعادی
مناســ� را دارا است .البته برای تولید ساختارهایی
با ابعاد کمتر از  100نانومتر نیاز به ارتقا فناوری بوده
که بسیار پر هزینه و دشوار است.

نام شرکت

سامانه تجهیز دانش

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهــران ،اسالمشــهر ،چهاردانگــه،
خیابــان بیســت و ســوم ،کوچــه
ماهان

نشانیسایتاینترنتی

www.satalab.co

۴۱

دسﺘﮕاه اچ یونﯽ فﻌال ﻋمیﻖ )(DRIE
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

اچ یونــی فعــال عمیــق ( )DRIEبرای اچ کردن ویفرهای ســیلیکونی تک کریســتال و پلیکریســتال با
اســتفاده از گازهای فعال در اتســمفر پالسما القا شده با فرکانسهای ( RFفرکانس رادیویی) استفاده
میشود.
سیســتم  DRIEمعموال از ســه کنترل کننده جریان جرمی ( )MFCاستفاده میکند تا اطمینان از کنترل
دقیــق گازهــای فرآینــد (اکســیژن ،هیــدروژن و گوگــرد هگزافلورایــد) حاصــل شــود .کنترلکننده شــیر
خروجــی ،فشــار چمبر را با اســتفاده از یــک پم� مکانیکی کنتــرل میکند .سیســتمهای این چنینی
میتواننــد از ویفرهــای ســیلیکونی تــا چهــار این� پشــتیبانی کند ،با ایــن حال ،اندازهها و شــکلهای
مختلفی از ویفرها امکان اچ دارند.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
سیستمهای الکترونیکی و میکروالکترومکانیکی ()MEMS
استفاده جهت حکاکی و اچ عمیق

۴۲

تجهیزات لیﺘوﮔرافﯽ و حﮑاﮐﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
�مبرفرآیند

رنــج فرآینــد :دمــای اتــاق ،فشــار پایــه80 :
میلیتــور ،انــدازه و نوع چمبــر 360 :در  380در
 300میلیمتــر ،حجــم  20لیتــر ،ساختهشــده از
آلومینیم

نگهدارنده
نمونه

انــدازه زیرالیه :قابلیت اســتفاده از ویفرهای 4
این�ی ،ساخته شده از آلومینیم

سیستمپم�
خ�

سیســتمهای پمــ� وکیــوم ،پمــ� روتــاری دو
زمانه� ،رفیت پم� مکانیکی 10 :میلیتور

سیستم
کنترل

 PC/PLCصنعتی :رابط کاربری ویندوز 7

سیستم
اتصاالت

اتصــاالت آب و گاز :لولــه  0/125اینــ� و لولــه 6
میلیمتری پنیوماتیک ،خروجی 30 :میلیمتر

ابعاددستگاه

فریم اصلی 1000 :در  900در  1000میلیمتر ،وزن
کلی 200 :کیلوگرم ،جنس جداره خارجی :آهن

توان

توان 5 :کیلووات  3 -فاز  220 /110 -ولت 20 -
 40/آمپر
چشمه پالسما  300 :RFوات  13/56 -مگاهرتز
 300 -وات

مد پالسما اچ

صفحــه توزیــع گاز  RFبــرای اچ همســانگرد:
قابلتغییر از پالسما به حالت  RIEحین فرآیند

هگزافلوئوراید گوگرد یا تترافلوئورکربن (دبی0 :
تــا  200ســانتیمتر مکع� اســتاندارد بر دقیقه)
گازهایفرآیند
 اکســیژن ،هیدروژن ،نیتروژن (دبی 0 :تا 500سانتیمتر مکع� استاندارد بر دقیقه)

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

اچ یــون فعــال عمیق یک فناوری ســاخت نســبتا
جدیــد اســت کــه امــروزه در ســاخت سیســتمهای
میکروالکترومکانیکــی ( )MEMSو نانــو فنــاوری
اســتفاده میشــود .این فنــاوری ایجــاد حفراتی با
نســبتهای به شــدت غیر متوازن (high aspect
 )ratioبــر روی زیرالیههــای ســیلیکونی را ممکــن
میســازد ،در ایــن حالــت یکــی از ابعــاد میتواند تا
 100نانومتر کوچک باشد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

رشد نانوفناوران

سال ت�سی�

1389

نشانیشرکت

تهران ،خیابان کارگر شــمالی ،بعد از
تقاطــع جالل آلاحمد ،پــارک علم و
فناوری دانشــگاه تهران ،ساختمان
شماره ،2طبقه همکف ،واحد106

نشانیسایتاینترنتی

www.rnfco.ir

۴۳

دسﺘﮕاه لیﺘوﮔرافﯽ رومیزی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه لیتوگرافــی رومیــزی ،مبتنــی بــر روش لیتوگرافی نــوری ،ابــزاری کارآمد برای انتقــال طر� و
الگوهای پی�یده از ماســک به نمونه با دقت بســیار باال اســت .هســته مرکزی این دستگاه سیستم
نوردهــی اســت کــه از نــور ماورابنفــش بــرای این منظــور اســتفاده میکنــد .لیتوگرافی نــوری در اصل
تعمیمیافته عکاســی اســت .ابتدا چیزی شبیه نگاتیو عکاسی (ماسک) از ِشمای مدار مجتمع تهیه
میشــود .ایــن ماســک بــرای تک�یــر طر� روی یــک مــاده نیمههادی به کار گرفته میشــود .ســپس
لیتوگرافی نوری ،در فرآیندی شبیه آن�ه در تاریکخانه عکاسی اتفاق میافتد ،ابعاد طر� را کوچک
میکند .برای این کار یک دسته پرتو نور از ماسک عبور میکند و با استفاده از یک عدسی ،تصویری
روی ســطح (ویفــر) تشــکیل میدهــد .روی ویفــر بــا الیــهای از جنس پلیمرهــای آلی حســاس به نور
(فوتورزیست) پوشانده شده است .قسمتهایی که نور دیدهاند در فرآیند ت�بیت ،حذف میشوند و
ِ
طرحی معادل طر� اولیه روی سطح پدیدار میشود.
کاربرد:
ساخت پردازندههای رایانه و انواع مدارهای مجتمع

۴۴

تجهیزات لیﺘوﮔرافﯽ و حﮑاﮐﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مدلدستگاه

DEX-365

ابعادنمونه

 3 ،2 ،1این�

ابعاد ماسک

 3 ،2 ،1این�

منبع نور

طول موج 365-400 :نانومتر
توانUV-100 :
ابعاد بیم 4 :این�

Minimum
Feature size

 2میکرومتر

مکانیزمنگهداری
ماسک/نمونه

خودکار

ابعادنگهدارنده
نمونه

 4 ،2 ،1این�

فرآیندلیتوگرافی

نیمه اتوماتیک

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ارتﺒاط با فناوری نانو

لیتوگرافــی نــوری قابلیــت ایجــاد الگوهای نانویی و هم�نین ســاختارهای نانو بــا کیفیت و دقت ابعادی مناســ� را دارا
است ،البته برای تولید ساختارهایی با ابعاد کمتر از  100نانومتر نیاز به ارتقا فناوری بوده که بسیار پرهزینه و دشوار است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،خیابان فرشی مقدم ،پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران ،ساختمان  ،103واحد 2

نشانیسایتاینترنتی
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۴۵

دسﺘﮕاه نیمﻪاتوماتیﮏ لیﺘوﮔرافﯽ ﮐامﻞ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه نیمهاتوماتیــک لیتوگرافــی کامــل با یکپارچــه کردن تجهیزات الزم (سیســتم پوشــشدهی
دورانی ،نوردهی و پخت) برای انجام فرآیند لیتوگرافی باع� کاهش هزینه و زمان الزم برای انجام
فرآینــد میشــود .عالوه بر این بــه دلیل انجام فرآیندهای پوشــشدهی و پخــت در محفظه ایزوله،
میزان آلوده شــدن نمونه بســیار کاهش مییابد .با توضیحات فوق پر واضح اســت که اولین مرحله
فرآیند لیتوگرافی پوشــشدهی فوتورزیســت بر روی نمونه اســت به طوری که الیه کامال یکنواختی را
روی نمونه ایجاد کند .در مرحله بعد برای اینکه فوتورزیســت پیش از نوردهی پیوندهای محکمی
داشــته باشــد و حالل موجود در آن تبخیر شــود الزم اســت نمونه چند دقیقه حرارت داده شود که به
این عمل پیش پخت گفته میشود .در ادامه از یک پرتو نور ماورابنفش برای انتقال الگو از ماسک
به فوتورزیســت اســتفاده میشود .پس از آن یک مجموعه فرآیندهای شــیمیایی باع� انتقال الگو
به ویفر میشوند.
ســاخت مدارهــای مجتمــع ،ابزارهــای ذخیــره اطالعــات ،حســگرهای مینیاتوریــزه شــده،
سیستمهای میکروالکترومکانیک ( )MEMSو نانوالکترومکانیک ()NEMS

۴۶

تجهیزات لیﺘوﮔرافﯽ و حﮑاﮐﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مدلدستگاه

ALR 365

ابعادنمونه

 4 ،3 ،2 ،1این�

ابعاد ماسک

 4 ،3 ،2 ،1این�

منبع نور

طول موج 365-400 :نانومتر
توانUV-100 :
ابعاد بیم 4 :این�

Minimum Feature size

 2میکرومتر

مکانیزمنگهداریماسک

پنوماتیک

مکانیزمنگهدارینمونه

خودکار

سر�ت �رخشاس��نر

 500-8000دور بر دقیقه

Ramp Step

 3مد متفاوت

دمای مورد نیاز برای
Soft Bake

دمای مورد نیاز برای
Hard Bake

 60-110درجه سانتیگراد
 80-150درجه سانتیگراد
دستی /نیمه اتوماتیک

کنترلفرآیند
ارتﺒاط با فناوری نانو

لیتوگرافــی نوری قابلیــت ایجاد الگوهــای نانویی
و هم�نیــن ســاختارهای نانــو بــا کیفیــت و دقــت
ابعــادی مناســ� را دارا اســت .البتــه بــرای تولیــد
ســاختارهایی بــا ابعــاد کمتــر از  100نانومتــر نیاز به
ارتقــا فنــاوری بــوده کــه بســیار پرهزینــه و دشــوار
است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،خیابان فرشــی مقدم ،پارک
علــم و فــن آوری دانشــگاه تهــران،
ساختمان  103واحد 2

نشانیسایتاینترنتی
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۴۷

دسﺘﮕاه تطﺒیﻖ ماسﮏ یﮏ ﻃرفﻪ و دو ﻃرفﻪ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

در ســاخت اغلــ� ادوات نیمههــادی چندین الیه روی هــم الگودهی میشــوند و در نتیجه چندین
مرحلــه لیتوگرافــی باید انجام شــوند که الگودهی هر مرحله باید منطبق با الگوی پیشــین باشــد .در
نتیجه اســتفاده از دســتگاه تطبیق ماســک بسیار ضروری است .دســتگاه تطبیق ماسک یک طرفه
بــا داشــتن سیســتم مکانیکــی دقیق بــرای جابجایــی نمونــه و میکروســکوپهای دقیق ایــن امر را
ممکــن مــی ســازد .عالوه بر دســتگاه تطبیق ماســک یــک طرفه ،بــرای ســاخت ادوات  MEMSالزم
اســت زیر نمونه نیز دیده شــود و تطبیق دو طرفه موردنیاز اســت .دســتگاه تطبیق ماســک دو طرفه
نیز مشابه دستگاه تطبیق ماسک یک طرفه از یک سیستم مکانیکی برای جابجایی نمونه با دقت
میکرومتری و یک میکروســکوپ نوری برای مشــاهده الگوی نمونه و ماسک از باال و پایین تشکیل
میشود.
تطبیــق ماســکهای اپتیکــی بــرای ســاخت مدارهــای مجتمــع ،ابزارهــای ذخیــره اطالعات،
حسگرهای مینیاتوریزه شده ،سیستمهای میکروالکترومکانیک ( )MEMSو نانوالکترومکانیک
))NEMS

۴۸

تجهیزات لیﺘوﮔرافﯽ و حﮑاﮐﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

هر یک از دستگاههای تطبیق ماسک یک طرفه و دو طرفه ساخت این شرکت در دو مدل مختلف
طراحی و به بازار ارائه میشود.
نوع دستگاه

تطبیق ماسک دو طرفه

تطبیق ماسک یک طرفه

مدلهایدستگاه

MA-110365

MA-210405

MAB-110365

MAB-210405

مکانیزمنگهدارینمونه

پنوماتیک /خودکار

پنوماتیک

پنوماتیک/
خودکار

پنوماتیک

مکانیزمنگهداریماسک

سیستم خال

سیستم خال

روش تطبی� ماسک

تطبیق ماسک از باال

تطبیق ماسک از باال و پایین

منبع نور

طول موج 350-380 :نانومتر
توانUV-100 :
ابعاد بیم 4 :این�

بازه حرکت Stage

محور  ±7/5 :Xمیلیمتر
محور  ±7/5 :Yمیلیمتر
محور  10 :Zمیلیمتر
زاویه  ±10 :θدرجه

د�ت جابجایی Stage

 3میکرومتر

 3میکرومتر

د�ت جابجایی  Stageاز پشت

×

 20میکرومتر

Optical Scanning
movement
)XY(mm

80×100

TSA Microscope Stage
)(joystick

محدوده حرکت در راستای 80×110 :XY
لنزLoop :
نر� روبش 1-5 :میلیمتر بر �انیه

BSA Microscope Stage

Optical Working Distances

×

محدوده حرکت در راستای :XY
50×50
بیشینه بزرگنمایی40X :
 0/9-2سانتیمتر

۴۹

Minimum Feature Size

 2میکرومتر

ابعادنمونه

 4 ،3 ،2 ،1این�

ابعاد ماسک

 4 ،3 ،2 ،1این�

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران
گواهی ارتباط
با نانو
گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

امــروزه با رشــد اک�ر صنایــع از جمله صنعت میکروالکترونیک ،ابعاد اجزا در این سیســتمها و به خصوص در مدارهای
میکروالکترونیــک بــه طور مداوم در حال کوچک شــدن اســت .از این رو صنعت ،نیازمند اســتفاده از روشهایی نظیر
لیتوگرافی جهت ساخت قطعات در ابعاد نانو است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت
سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،خیابان فرشی مقدم ،پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران ،ساختمان 103واحد2

نشانیسایتاینترنتی

۵۰

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه

www.azhineh.ir

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

تجهیزات تولیﺪ مواد نانوساخﺘار
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﺎرک ﭘﻼﺳﻤﺎ زﯾﻨﺘﺮﯾﻨﮓ
ﮐﻮره دﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺧﻼ ﺑﺎﻻ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس داغ در ﺧﻼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻘﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ذوب در ﺧﻼ و رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺰن اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﺬاب ﻓﻠﺰات
ﮐﻮره ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ زﯾﻨﺘﺮﯾﻨﮓ

۵۱

اسﭙارک ﭘﻼسما زینﺘرینﮓ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

اســپارک پالســما زینترینــگ یــک فرآیند جدیــد برای ســاخت و عملآوری مواد اســت که زینتــر کردن و
ذوبهای اتصالی را در دمای پایین و زمان کوتاه بهوسیله پرکردن فواصل بین ذرات پودرها با انرژی
الکتریکی و ایجاد پالسمای جرقهای با دمای باال بهطور لحظهای امکانپذیر میسازد.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

فرآینــد  SPSبــر پایه پدیــده تخلیه جرقه الکتریکی انجــام میپذیرد .انرژی بــاال و ولتاژ پایین جریان
پالســی جرقهای بهصورت لحظهای یک دمای باالی متمرکز تا ده هزار درجه ســانتیگراد بین ذرات
ایجاد میکند که منجر به یک گرمایش بهینه و نفوذ الکترولیتی میشود و تبخیر ،ذوب و زینترینگ
در یــک زمــان کوتاه  5تا  10دقیقهای کامل میشــود که شــامل باال رفتن دما و تحتفشــار قرار گرفتن
اســت .فرآیند  SPSکه انرژی زیاد پالسها را در نقطه اتصال دانهها متمرکزمی کند یک پیشــرفت در
زینترینگ نســبت به پرس داغ همرفتی و پرس داغ ایزواســتاتیک محسوب میشود SPS .در زمینه
ترکی� رنج وســیعی از مواد ســرامیکی ،فلز – ســرامیک و فلزی و هم�نین در زینترینگ موادی چون

۵۲

تجهیزات تولیﺪ مواد نانوساخﺘار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

آمورفها و مواد سازنده قطعات الکترونیکی که بهآسانی در دماهای باال تنزل خواص پیدا میکنند به نتایج مطلوبی
دســت یافته اســت .فلزات بســیار فعال م�ل تیتانیــوم و آلومینیــمFRC (fiber reinforced ceramics) ،های مختلف
ماننــد زیرکونیا و آلومینا که شــامل الیاف و whiskerها هســتند ســوپر هادیها و FRMهای فلــزی (fiber reinforced
 ،)materialsمــواد مغناطیســی ،آلیاژهــای ســخت و دیگــر مواد اینچنینــی نیز فرآیندهــای موفقیتآمیــزی را در SPS
ســپری کردهانــد SPS .باتجربه ترکیــ� )FGM (Functionally graded materialsها ،مواد شــبهفلزی و اتصال ذوبی
مواد غیرمشابه مانند فلز و شیشه به شهرت بسیار خوبی دست یافت SPS.هم�نین در زمینه پیمانه بندی بیسموت
تلورایــد ( )BiTeبــرای مــاژول پلتیــر و تراشــههای نیمههــادی ترموالکتریکی ســیبک و هم�نین ســیلیکون -ژرمانیوم
) ،)SiGeآهن -سیلیکون ( )FeSiو منگنز -سیلیکون ( )MnSiموفق بوده است.
مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان؛

ارتﺒاط با فناوری نانو

یکی از فرآیندهای نهایی در ساخت قطعات سرامیکی،
کامپوزیتــی و حتــی قطعــات متالــورژی پــودر عملیــات
زینترینــگ اســت .در ایــن مرحلــه ذرات مجــزای پودر
مــواد ،تحت فرآیندهای نفوذ و گلویی شــدن یکپارچه
شــده و بــه شــکل نهایــی در میآیــد .هم�نیــن بــه
دلیــل ســرعت بــاالی فرآینــد امــکان ابقای ریزســاختار
اولیــه وجــود دارد ،لــذا میتواند بــرای زینترینــگ مواد
نانوساختار و نانوکامپوزیتی استفاده شود.

http://yon.ir/aSqtc

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

خألپوشان فلز

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران،حسنآبادخالصه،
مجتمعتحقیقاتیعصرانقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.khpf.co.ir

۵۳

ﮐوره دما باﻻ  -خﻼ باﻻ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

کورههای خال دما باال بهطور گســترده در فرآیندهای عملیات حرارتی اســتفاده میشــوند .در این نوع
کوره ،محصول داخل کوره در طول فرآیند به وســیله خال احاطه میشــود .عدم ح�ور هوا و یا ســایر
گازهــا ،باع� جلوگیری از اکسیداســیون ،از دســت رفتــن گرما از طریق محصــول و از بین رفتن منبع
آلودگی می شود .این ویژگی کورهها را به گرم کردن مواد (فلزات و سرامیکها) تا دماهای باال با مواد
انتخابی قادر میســازد .کورههای خال دما باال اغل� جهت تولید ســرامیکهای پیشرفته مانند B4C
 SiC ،AlONو  AlNکه در صنایع خودروسازی ،هوا و ف�ا ،ساختمانسازی و دستگاههای الکتریکی
کاربرد دارند ،به کار میروند.
کاربرد:

۵۴

تفجوشی بازه وسیعی از سرامیکهای مهندسی ،نیتریدها ،کاربیدها ،اکسیدها و...
آنیل کردن ،لحیمکاری ،کربورایزینگ و عملیات حرارتی فلزات ،آلیاژها و سرامیک

تجهیزات تولیﺪ مواد نانوساخﺘار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدل دستگاه

Ezint Slab

ابعادناحیه گرمایش
)�طر×طول(

 5×5سانتیمتر

Ezint Mlab

Ezint 120F

 10×10سانتیمتر

دمای کاری

Ezint 120B

 50×60سانتیمتر

 2200درجه سانتیگراد

خالنهایی

 2300درجه سانتیگراد

 5×10-2میلی بار

فشار م�بت

 5×10-5میلی بار

 0بار

توان

 25کیلو وات

نوع سیستم حرارتی

مقاومتی

نوع المان و �ای�
حرارتی

گرافیتی

پم� خال

پم� روتاری و دیفیوژن همراه با تله سرد

فشار تزری� گاز

امکان تزریق با فشار  6بار

منبعت��یه

منبــع تغذیه جریان باال با کنترل پیوســته
متصل به سیستم کنترل مرکزی

 50×60سانتیمتر

 55کیلو وات

 2بار

 6بار

 160کیلو وات

 260کیلو وات

نحوه اندازهگیری دما

توسط ترموکوپل دما باال و قابلیت نص� پیرومتر

کنترلپن�

صفحه نمایش لمسی  10این�ی

محف�هخال

محفظه دو جداره از جنس فوالد زنگ نزن ،خنک
شونده با آب
دارای سیســتم قفــل کــن درب جهــت مقاومــت در
برابر فشار م�بت

سایرخصوصیات

قابلیــت رســم گرافهــای گوناگون و ذخیرهســازی
اطالعات
قابلیت نص� سیستم کوئن�ینگ

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

ارتﺒاط با فناوری نانو

کــوره خــال دما باال یک ابــزار ضروری برای تفجوشــی انواع
مواد نانوســاختار مانند فوتوکاتالیســتها ،مواد فلورســنت
و ...است .گاهی اوقات جهت حف� ساختار نانومتری ماده
در طول فرآیند تفجوشی ،نیاز است که دمای تفجوشی را
باال در نظر گرفت تا مدت زمان تفجوشــی کاهش یابد ،در
چنین مواقعی کوره خال دما باال بهترین گزینه خواهد بود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

خألپوشان فلز

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران،حسنآبادخالصه،
مجتمعتحقیقاتیعصرانقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.khpf.co.ir

۵۵

دسﺘﮕاه ﭘرس داغ در خﻼء
مجهز بﻪ سیسﺘم ﮔرمایﺶ سریﻊ الﻘایﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

جهت تولید ســرامیکها ،کامپوزیتها و مواد پیشــرفته از پودرهای فلزی و غیرفلزی در ابعاد میکرو
و نانو و رسیدن به چگالی کامل .در این فرآیند مخلوط پودر در یک قال� گرافیتی قرار داده میشود
و در یــک دمــای معین و بازه زمانی مشــخ� تحتفشــار قرار میگیرد با توجه بــه آنکه کل فرآیند در
خأل انجام میگیرد ،امکان ترکی� مواد با گازهای فعال در هوا وجود نداشــته و خلوص قطعه بســیار
باال میرود .هم�نین به دلیل وجود قال� گرافیتی و دمای باالی سیستم انجام فرآیند در خأل جهت
حف� قال� ضروری است.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

زینترینگ و ساخت قطعات نانوساختار
ساخت قطعات و کامپوزیتهای سرامیکی با خواص باالی مکانیکی
اتصال فلز-فلز و فلز-سرامیک (بریزینگ)

۵۶

تجهیزات تولیﺪ مواد نانوساخﺘار

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استانتهران،حسنآبادخالصه،
مجتمعتحقیقاتی عصرانقالب

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/aSqtc

ارتﺒاط با فناوری نانو

یکــی از فرآیندهــای اصلــی در ســاخت قطعات ســرامیکی ،کامپوزیتــی و حتی قطعــات متالورژی پودر فرآینــد پرس داغ
اســت .در این فرآیند شــکلدهی با اعمال همزمان گرما و فشــار امکان تولید قطعات با چگالی باال وجود دارد .بنابراین
در صورت استفاده از اجزای نانومتری ،میتوان به قطعات نانوکامپوزیتی با کیفیت و استحکامهای بسیار باال رسید.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

خألپوشان فلز

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،حسنآباد خالصه ،مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.khpf.co.ir

۵۷

دسﺘﮕاه ذوب در خﻼ و ریﺨﺘﻪﮔری تﺤت فﺸار
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

ریختهگــری تحــت فشــار نوعی ریختهگری اســت که مــواد مذاب تحت فشــار به داخــل قال� تزریق
میشــود .در این سیســتم بر خالف روشهای دیگر ریختهگری که مذاب تحت نیروی وزن خود به
داخل قال� میرود ،مواد مذاب با فشار به داخل قال� تزریق شده و تحت فشار منجمد میشود .در
نتیجه میتوان برای تولید قطعات با اســتحکام باال از این روش اســتفاده کرد .در ریختهگری تحت
فشــار معموال برای خنککاری قال� و تســریع فرآیند انجماد از یک سیستم آبگرد استفاده میشود.
یکــی از مزایــای ایــن روش ،تولید قطعات بســیار نازک با اســتحکام بســیار زیاد اســت که ســاخت آن
توســط روشهــای دیگر ریختهگــری تقریبا غیرممکن اســت .قابلیت کنترل نر� ســرمایش میتواند
ساختار نهایی ایجاد شده در قطعه و به تبع آن خواص مکانیکی را دستخوش تغییر کند.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
تولید فوالدهای نانوساختار
تولید مقاطع نازک
تولید توده فلزات شیشهای

۵۸

تجهیزات تولیﺪ مواد نانوساخﺘار

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مدل دستگاه

PVC-17

سیستم گرمایش

کوره القایی

منبعت��یه

سه فاز ،جریان متناوب 400 ،ولت

توان

 10کیلو وات

فرکان�

 17کیلو هرتز

سیستمخال

پم�های روتاری و نفوذی

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

میزان خال

 5×10-4میلی بار

ماکزیممدمای کاری

 1700درجه سانتیگراد

جن� محف�ه خال

فوالد زنگ نزن

ابعاد کوی�
)�طر×ارتفاع(

80×85

فشارریختهگری

 5بار

ابعاد

 100×60×120سانتیمتر

وزن

 250کیلوگرم
مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران
گواهی ارتباط
با نانو
گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

ری ــخ ــت ــهگ ــری ت ــح ــت ف ــش ــار از جــمــلــه
روشه ـ ــای ـ ــی اس ـ ــت کـ ــه بـ ـ ــرای تــولــیــد
فوالدهای نانوساختار و فلزات شیشهای
به کار میرود .با توجه به قابلیت کنترل
ســرعــت انجماد در ایــن روش ،امکان
تولید مواد با ساختارهای نانو و یا آمورف
امکانپذیر میشود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه فناوری نماد

سال ت�سی�

1388

نشانیشرکت

تهران ،کارگر شــمالی ،نرسیده به بزرگراه جالل
آل احمد ،کوچه شهریور ،پالک  ،25واحد 3

نشانیسایتاینترنتی

www.namadnanotech.com

۵۹

دسﺘﮕاه ﻫمزن الﮑﺘرومﻐناﻃیسﯽ مﺬاب فﻠزات
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

از جملــه روشهــای نوین تولیــد کامپوزیتهای زمینه فلزی روش ذوبی و همزن الکترومغناطیســی
اســت .ایــن دســتگاه از طریــق تلفیق کوره مقاومتــی و همزن الکترومغناطیســی میتوانــد در مطالعه
جنبههــای مختلفــی از علــم متالــورژی بــه محققــان کمــک نمایــد .در ایــن سیســتم یک ســیم پی�
مغناطیســی در اطــراف بوتــه ذوب قــرار میگیــرد و در ا�ــر اتصــال بــه ولتــاژ متناوب ســه فــاز ،میدانی
مغناطیسی در بوته بهوجود میآید .در ا�ر القای شار مغناطیسی ،طبق قانون دست راست فلمینگ،
جریانی القایی در فلز داخل بوته ایجاد میشــود .این جریان به همراه میدان مغناطیســی ســیمپی�
باعــ� ایجــاد نیــروی الکترومغناطیســی (لورنتــز) ،طبق قانون دســت چــ� فلمینــگ ،در فلز مذاب
میشــود .نیــروی لورنتــز عموما چرخشــی اســت و باع� بــه حرکت در آمــدن مــذاب در جهت میدان
مغناطیســی میشــود .از این نیرو میتوان در جهت تالطم مذاب و توزیع ذرات نانویی و یا میکرونی
مواد تقویت کننده در مذاب بهره برد.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
تولید آلیاژهای فلزی حساس به اکسیداسیون (در خال)
ساخت کامپوزیتهای پایه فلزی تقویت شده با ذرات سرامیکی

۶۰

تجهیزات تولیﺪ مواد نانوساخﺘار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

نوع المنت حرارتی

نیکل-کروم

حداک�ر دمای کاری

 1200درجه سانتیگراد

منبعت��یه

سه فاز ،جریان متناوب220 ،
ولت

جن� محف�ه خال

فوالد زنگ نزن

حجم بوته

 1/5لیتر

جریان کاری

 20آمپر

ابعاد)�طر×ارتفاع(

 22×20سانتیمتر

سر�ت همزدن

حداک�ر  3600دور بر دقیقه

وزن

 100کیلوگرم

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران
گواهی ارتباط
با نانو
گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

ایــن روش مــیتــوانــد بــرای تولید نانو-
کامپوزیتهای زمینه فلزی استفاده شود؛
برای رسیدن به توزیع یکنواخت نانوذرات
در زمینه فلزی ،شناسایی ماهیت فیزیکی
زمینه و تقویت کننده ،تنظیم پارامترهای
دستگاه بر این اســاس و نیز استفاده از
عوامل تر کننده ضروری است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه فناوری نماد

سال ت�سی�

1388

نشانیشرکت

تهران ،کارگر شــمالی ،نرسیده به بزرگراه جالل
آل احمد ،کوچه شهریور ،پالک  ،25واحد 3

نشانیسایتاینترنتی
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۶۱

ﮐوره مایﮑرویو زینﺘرینﮓ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

یکــی از روشهــای نســبتا نــو در فرآیندهــای زینترینــگ پودرهــای ســرامیکی اســتفاده از امــواج
مایکروویو است .امواج مایکروویو بخشی از امواج الکترومغناطیسی هستند که حین برخورد با مواد
میتوانند انعکاس یابند ،جذب شــوند و یا عبور کنند .امروزه به خوبی شــناخته شــده است که امواج
الکترومغناطیســی متشــکل از دو میــدان الکتریکــی و مغناطیســی عمود بــر هم اســت .در ا�ر برخورد
امواج مایکرویو با اتمها و مولکولهای ماده ،انرژی الکترومغناطیسی به انرژی گرمایی تبدیل شده
و باع� افزایش دمای ماده میشود.
انرژی جذب شــده و در نتیجه گرمای تولید شــده در ماده به عواملی مانند فرکانس ،شــدت میدان،
فاکتور تلفات و �ابت دی الکتریک نسبی بستگی دارد .یکی از مهمترین تفاوتهای بین کورههای
مایکروویــو و کورههــای معمولی ،فرآیند افزایش دما اســت ،به طوری کــه در کورههای معمولی منبع
حرارتی در خار� از ماده قرار میگیرد .بنابراین فرآیند گرمایش ابتدا در سطح جسم و سپس در داخل
جسم ر� میدهد ،به بیان دیگر با یک شی� حرارتی از محیط به جسم مواجه هستیم .اما در روش
مایکروویو ،بر ا�ر نوسانات مولکولها و اتمهای ماده ،گرما به طور یکنواخت در داخل جسم ایجاد
میشــود و شی� حرارتی از جســم به محیط جریان مییابد .لذا محصول نهایی دارای ریزساختاری
یکنواختتر خواهد بود.

۶۲

تجهیزات تولیﺪ مواد نانوساخﺘار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
گرمایش یکنواخت سرامیکهای مختلف با دمای ذوب باال
ذوبگیری از فلزات با شارژهای کم
زینترینگ محصوالتی از قبیل متالورژی پودر ،مگنتها ،سرامیک سازهها ،سرامیکهای دیالکتریک مایکروویو،
کاتالیستها ،هیدروکسیدها و اکسیدهای فلزاتی نظیر منیزیم ،زیرکونیم ،روی و آلومینیم.
مﺸﺨﺼات فنﯽ
 1500درجه سانتیگراد

�ای� حرارتی �مبر

سرامیک

خال�مبر

 10-1میلیبار

سیستم کنترل

PLC/HMI

حداک�ر دمای داخ� بوته
فرکان� کاری الم�

 2450مگاهرتز

د�ت اندازهگیری دما

 3درجه سانتیگراد

برق ورودی

سه فاز 380±10٪ ،ولت 50 ،هرتز 2 ،آمپر

حجم م��ر داخ� بوته

 1000میلیمتر مکع�

د�ت کنترل توان

کمتر از ±5٪

اندازهگیری دما

پیرومتر یا سنسور دما

اندازهگیری خال

پیرانی

سیستمهایحفا�تی

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

قطع تابش هنگام باز شدن درب چمبر،
ق ــط ــع ت ــاب ــش هــن ــگ ــام افـ ــزایـ ــش دمـ ــای
مگنترون ،قطع تابش هنگام ایجاد جرقه
در الم� و افزایش جریان آند

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

یکــی از فرآیندهــای نهایــی و حیاتــی در ســاخت
قطعــات ســرامیکی ،قطعــات کامپوزیتــی و حتــی
قطعات متالورژی پودر عملیات زینترینگ است.
در ایــن فرآینــد ذرات مجــزای پودرهــای مــواد،
تحــت فرآیند نفوذ یکپارچه شــده و قطعه نهایی
را شــکل میدهنــد .بنابرایــن ســاخت بســیاری از
قطعاتــی کــه بــه دلیــل مشــخصات و ریزســاختار
خــود میتوانند در حــوزه فناوری نانو قــرار گیرند،
وابسته به مرحله زینترینگ هستند.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

صنایــع پویــا الکتروســامان نیــرو
(پالس نیرو)

سال ت�سی�

1384

نشانیشرکت

تهران ،رودهن ،پارک علم و فناوری
پردیس ،خیابان نوآوری چهار

نشانیسایتاینترنتی

www.pulseniru.com

۶۳

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار
ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻼﺳﻤﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎر
ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻼﺳﻤﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻼﺳﻤﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮارت
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎر

ﻻیﻪنﺸانﯽ ﺷیمیایﯽ از بﺨار بﻪ ﮐمﮏ ﭘﻼسما
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی شــیمیایی از فــاز بخــار بــه کمک پالســما ( )PECVDیک نــوع ویژهای از روش الیهنشــانی
شیمیایی از فاز بخار است که در آن به کمک پالسما همه واکنشهای  CVDتحت تا�یر قرار میگیرد
و قــادر میســازد کــه واکنشهــای فوق به صــورت خیلی مو�رتــری در دماهای به نســبت پایینتری
انجام شوند.
اســتفاده از پالســما دمــای انجــام واکنشهــای  CVDرا تــا مقادیــر بین  200تــا  400درجه ســانتیگراد
کاهــش میدهــد ،در حالــی که دمــای کاری روشهــای پیشــین  ،CVDدر حدود رنج دمایــی  425تا
 900درجه ســانتیگراد اســت .استفاده از پالسما دامنه گسترش روشهای  CVDرا به قدری گسترش
میدهد که پوششدهی همه مواد هادی و غیرهادی بهوسیله آن امکانپذیر میشود.
الیهنشــانی شــیمیایی از فاز بخار یکی از مهمترین روشهای پوششدهی است که کاربرد امروزه آن
هم حوزههای صنعتی و هم حوزههای تحقیقاتی را دربرگرفته است.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
الیهنشــانی مــواد مختلــف بــرای ریزســاختها ( )microfabricationدر فرمهــای مختلــف
شامل تککریستالها ،پلیکریستالها ،آمورف و ساختارهای با رشد همبافته ()epitaxial
در صنایع میکروالکترونیک برای کاربردهای نیازمند به دقت ابعادی باال

۶۶

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار

پوششهای مقاوم به سایش و خوردگی بر روی ابزارآالت،
یاطاقانها و متهها
نانولولههای کربنی ( )CNTsو نانوالیاف کربنی ()CNFs

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مﺤﻞ تولیﺪ
توان

 30کیلووات

ابعاد

 60 × 40سانتیمتر مربع

خال

تا  0/05میلیبار

ب�شینهدما

 600درجه سانتیگراد

البرز،کر�

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی شــیمیایی از فــاز بخار به کمک پالســما ( )PECVDیک روش بــدون رقی� برای ایجــاد نانولولههای کربنی
) ،)CNTsنانوالیاف کربنی ( )CNFsو دیگر تولیدات پوششهای نانوساختار است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

پالسما پژوه پارس

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

استان البرز ،کر� ،اتوبان کر� قزوین ،خروجی شهرک صنعتی بهارستان ،انتهای
خیابان آرامستان بهشت سکینه ،پارک علم و فناوری البرز ،ساختمان 14

نشانیسایتاینترنتی

www.plasmapazhouh.ir

۶۷

ﻻیﻪنﺸانﯽ ﺷیمیایﯽ از بﺨار بﻪ ﮐمﮏ ﭘﻼسما
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی شــیمیایی بخــار به کمک پالســما ( )PECVDفرآیندی اســت کــه در آن الیههــای نازکی از
مواد گوناگون در دمای پایین روی ســطح زیرالیه نشــانده میشــوند .با توجه به ا�ر پالسما در کاهش
انرژی فعالسازی واکنش ،دمای الیهنشانی میتواند به شکل چشمگیری کاهش یابد .وجود ذرات
پرانــرژی (یونهــا ،الکترونها و )...و بمباران مداوم ســطح فلز توســط این ذرات ،شــرایط مناســبی
را بــرای انجام واکنشهای شــیمیایی و ایجاد پوشــش در دماهای پایین فراهــم میکند .هم�نین
بمبــاران ســطح توســط ذرات پرانرژی ،الیههای اکســیدی ســطحی را از بین بــرده و در نتیجه منجر
بــه اصــالح خــواص فیزیکی ،شــیمیایی و مکانیکی پوشــش میشــود .بدیــن ترتی� ،در الیهنشــانی
شیمیایی بخار به کمک پالسما در مقایسه با فرآیند معمول الیهنشانی شیمیایی بخار ،واکنشهای
شیمیایی که منجر به تشکیل پوشش میشود ،در دماهای پایینتری اتفاق میافتد.
اســتفاده از این روش ،ســاخت پوشــشهای تکالیه یا چندالیه دوتایی ،سهتایی و چهارتایی نظیر
 TiN ،TiC،CNTi،TiAlN،TiBN ،TiAlCNو ...را امکانپذیــر میکنــد .از جمله مزیتهای این روش،
امکان انجام فرآیند نیتراســیون و متعاق� آن فرآیند الیهنشــانی اســت که باع� ایجاد پوشــشهای
فوقســخت میشــود .هم�نین این روش ضمن حف� کیفیت الیهنشــانی دارای سرعت الیهنشانی
باالتری در مقایسه با سایر روشها است.

۶۸

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
انـ ــواع پــوشــشهــای قــطــعــات الکترونیک،
تــزئــیــنــی ،اپــتــیــکــی و ضــدبــازتــابــی در صنایع
الکترونیکواپتیک
ایجاد پوششهای آبدوست و آبگریز در
صنایع نساجی
بــهــبــود مــقــاومــت بــه خــوردگــی قــطــعــات در
صنایع خودروسازی و هواف�ا
انواع پوششهای حفا�تی در پزشکی
انواع پوششهای سنسوری
کاربردهایی در زمینه کشاورزی
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
ارتﺒاط با فناوری نانو

امــروزه ،الیهنشــانی شــیمیایی بخــار روشــی
منحصربهفــرد در تولیــد برخــی از مــواد نانــو
اســت .بــرای م�ــال میتــوان بــه تولیــد انــواع
دگرشــکلهای کربنــی شــامل نانوالیــاف،
نانولولههــا ،نانوالماس و گرافن اشــاره کرد .اما
از کاربردهای خاص  PACVDدر حوزه فناوری
نانــو میتــوان بــه ایجــاد تــک الیههــا و یا چند
الیههای فلزی و غیرفلزی با ترکیبات مختلف
و هم�نیــن امــکان رشــد نانولولههــای کربنی
روی انواع قطعات الکترونیکی و اپتیکی اشاره
کرد.

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

ولتاژ ورودی

مدل  220 :PACVD200ولت 200 -وات
مدل  220 :PACVD500ولت 500 -وات

ابعادمحف�ه

ارتفاع داخلی 250 :میلیمتر؛ ارتفاع
خارجی 285 :میلیمتر
قطر داخلی 266 :میلیمتر ،قطر خارجی
 274میلیمتر
دارای  3پنجره دید

کاتد

کاتد  RFاز جنس مس
قطر  90میلیمتر

منبع RF

فرکانس 13/56 :مگاهرتز
امپدانس خروجی 50 :اهم
حداک�ر توان خروجی 500 :وات
خنککاری با هوا
منبع تغذیه 220 :ولت شهری

سیستمتطبی�
ام�دان�

فرکانس 13/56 :مگاهرتز
توان 500 :وات
تهویه :هوای فشرده
کانکتور ورودی :نوع  Nمادگی
کانکتور خروجی :نوع  Nمادگی
منبع تغذیه 220 :ولت برق شهری

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

دانشپویان ساتیا

سال ت�سی�

1393

نشانیشرکت

سمنان ،شاهرود ،بلوار دانشگاه ،پارک علم
و فناوری استان سمنان ،ساختمان مرکز
رشد

نشانیسایتاینترنتی

www.satiaco.com

۶۹

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

فرآیند الیهنشــانی شــیمیایی بخار ( )CVDشامل تجزیه و یا واکنش شــیمیایی واکنشگرهای گازی،
فعال شــده در یک محیط توســط گرما یا پالســما ،به منظور ایجاد یک الیه جامد اســت .امروزه این
روش در برخــی حوزههــا هم�ــون نیمههادیهــا و دیگــر فرآیندهــای تولیــد قطعــات الکترونیکــی،
پوشــشدهی روی ابزارهــا ،یاطاقانهــا و دیگــر قطعــات مقــاوم بــه ســایش ،محصــوالت نــوری و
الکتروفوتونیکی منحصربهفرد است .الیههای ایجاد شده در این روش میتواند به صورت آمورف،
چند بلوری و یا تکبلور باشــد .از مهمترین عواملی که روی کیفیت الیه ایجاد شــده تا�یر میگذارد،
میتوان به مواردی از قبیل دمای زیرالیه ،غلظت مواد واکنش ،فشــار گاز و آهنگ جریان گاز اشــاره
کرد.
برخالف روش  PVDکه بیشتر بر واکنشهای فیزیکی استوار است ،فرآیند الیهنشانی شیمیایی بخار
کامال وابســته به واکنشهای شــیمیایی اســت که برخی از آنها عبارتند از :تجزیه حرارتی ،کاهشــی،
هیدرولیز ،اکسیداسیون ،کربوریزاسیون و نیتریداسیون.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
الیههای نازک
نانولولههای کربنی
نانوساختارهای نیمهرسانا

۷۰

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

منطقهحرارتی

 3ناحیه

جن�محف�ه
اصلیدستگاه

کوارتز

�طرمحف�ه

داخلی 75 :میلیمتر
خارجی 80 :میلیمتر

ب�شینهدما

 900درجه سانتیگراد

توان دستگاه

 6کیلووات

برق ورودی

 3فاز

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

تهران ،شهریار

ارتﺒاط با فناوری نانو

امروزه ،الیهنشــانی شــیمیایی بخار یک ابزار اصلی برای تولید رنج وســیعی از مواد و قطعات صنعتی به شــمار میرود.
تولیــد قطعــات الکترونیــک از دیگــر کاربردهــای مهم آن اســت .امروزه ایــن روش دارای کاربردهــای منحصر بهفردی
در تولیــد برخــی از مــواد در حوزه نانو اســت .از آن جمله میتوان به تولید انواع دگرشــکلهای کربنی شــامل نانوالیاف،
نانوتیوپها ،نانوالماس و گرافن اشاره کرد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانو ابتکار پایدار

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران ،شهریار ،شهر اندیشه ،فاز  ،3خیابان نسترن

ایمی�

sanaterooz@yahoo.com

۷۱

ﻻیﻪنﺸانﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار بﻪ ﮐمﮏ ﭘﻼسما
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی شــیمیایی بخــار ( )CVDیکــی از مهمتریــن روشهــای پوشــشدهی اســت کــه امــروزه
کاربردهای آن هم در حوزه صنعتی و هم تحقیقاتی بســیار گســترده شده است .الیهنشانی شیمیایی
از فاز بخار پالســمایی ( )PECVDنوعی فرآیند  CVDاســت که ح�ور محیط پالســما همه فرآیندهای
 CVDرا تحــت تا�یــر قــرار میدهــد و ســرعت و بازدهــی انجــام واکنشهــای مرتبــط را در دماهای به
نسبت پایینتر (نسبت به استفاده از فرآیند  CVDبدون ح�ور پالسما) افزایش و ارتقا میدهد .این
روش اغل� برای تولید نانولولههای کربنی استفاده میشود.
کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر میشود:
الیهنشانی مواد مختلف برای ریزساختها ( )microfabricationدر فرمهای مختلف شامل
تککریستالها ،پلیکریستالها ،آمورف و ساختارهای با رشد همبافته ()epitaxial
پوششهای مقاوم به سایش و خوردگی بر روی ابزارآالت ،یاطاقانها و متهها
نانولولههای کربنی
تولید ادوات نیمههادیها

۷۲

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا
مﺸﺨﺼات فنﯽ

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی شــیمیایی از فــاز بخــار به کمک پالســما
) )PECVDیــک روش بــدون رقیــ� بــرای ایجــاد
نانوســاختارهای کربنی ،نانولولههای کربنی و دیگر
تولیداتنانوساختارهااست.

ابعاددستگاه

ابعاد دستگاه :ارتفاع  180در طول 140
در عرض 60سانتیمتر

تعداد کورهها

دارای دو کوره به قطر  80میلیمتر
به طول  80سانتیمتر

دمایمنطقه
حرارتی

منطقه حرارتی تا دمای  750درجه
سانتیگراد

سیستم
کنترلکننده

نرمافزار کنترل پروسه با قابلیت
ذخیره برنامه

کنترلکننده
جریان گاز

دارای دو کنترلکننده جریان شار
گازهای استیلن و هیدروژن

منبعت��یه

منبع ولتاژ مستقیم تا  1000ولت و
 100میلیآمپر

مکان
ک�سولهای گاز

کابین کپسولهای گاز در درون
دستگاه

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

رشد نانوفناوران

سال ت�سی�

1389

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان کارگرشــمالی ،بعــد از تقاطــع جــالل آلاحمــد ،ورودی شــماره
 1پردیــس شــمالی دانشــگاه تهــران ،پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران،
ساختمان شماره  ،2طبقه همکف ،واحد 106

نشانیسایتاینترنتی

www.rnfco.ir

۷۳

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار بﻪ ﮐمﮏ ﭘﻼسما
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی شــیمیایی بخــار از جملــه روشهــای پوشــشدهی اســت کــه میتوانــد بــرای ایجــاد
پوشــشهای فلــزی و غیرفلــزی ،کاربیدی ،نیتریدی ،اکســیدی و بینفلزی اســتفاده شــود .از جمله
روشهای الیهنشــانی شــیمیایی بخار که برای پوشــشدهی قطعات و ابزارهای صنعتی موردتوجه
خاصی قرار گرفته اســت ،روش الیهنشــانی شــیمیایی بخار به کمک پالســما ( )PACVDاست .وجود
ذرات پــر انــرژی (یونهــا ،الکترونهــا و )...و بمبــاران مــداوم ســطح فلز توســط این ذرات ،شــرایط
مناســبی را بــرای انجــام واکنشهــای شــیمیایی و ایجاد پوشــش در دماهای پاییــن فراهم میکند.
هم�نین بمباران سطح توسط ذرات پرانرژی ،الیههای اکسیدی سطحی را از بین برده و در نتیجه
منجر به اصالح خواص فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی پوشش میشود .بدین ترتی� ،در الیهنشانی
شیمیایی بخار به کمک پالسما در مقایسه با فرآیند معمول الیهنشانی شیمیایی بخار ،واکنشهای
شیمیایی که منجر به تشکیل پوشش می شود ،در دماهای پایینتری اتفاق میافتد.
از جملــه مزیتهــای ایــن روش ،امــکان انجــام فرآینــد نیتراســیون و متعاقــ� آن فرآیند الیهنشــانی
اســت که باع� ایجاد پوشــشهای فوقســخت میشــود .هم�نین این روش ضمن حف� کیفیت
الیهنشانی دارای سرعت الیهنشانی باالتری در مقایسه با سایر روشها است.

۷۴

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر میشود:
برخی از کاربردهای الیهنشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما عبارتند از:
بهبود مقاومت به خوردگی قطعات
پوششدهی قال�های پالستیکی ،آلومینیم و قطعات حساس در صنایع خودرو و هواف�ا
رشد نانولولههای کربنی روی انواع سنسورها و قطعات الکترونیکی و اپتیکی

مﺸﺨﺼات فنﯽ
جز�یات مشخصات فنی دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار lab PACVD

ولتاژ ورودی

سه فاز 380 ،ولت و  50هرتز

حداک�ر ولتاژ خروجی

 800ولت

حداک�ر جریان خروجی

 10آمپر

سیک� کاری

 20- 80درصد

فرکان� ولتاژ خروجی

 2- 10کیلو هرتز

فشار کاری

 0/5 -8میلیبار

حداک�ر خال

 0/08میلیبار

سیستمکنترلر

PLC ،HMI Unit

ابعادمحف�ه

قطر داخلی

 40سانتیمتر

عمق محفظه

 60سانتیمتر

قطر سکو

 20سانتیمتر

سیستمخن� کننده
)اتصاالت(

آبگرد با چرخه بسته

سیستمخال

پم�دورانی

خال سنج

پیرانی

سیستمتصفیهخال

تله سرد (با ازت مایع)

مادهشیمیاییمصرفی

TiCl4

حجم مخزن مادة
شیمیایی)(TiCl4

 1لیتر

گاز مصرفی

آرگون ،نیتروژن ،هیدروژن ،متان

کنترلدما

اتوماتیک

کنترلفشار

دستی

کنترل گاز

جن�محف�ه

فوالد زنگ نزن

وضعیت�رارگیری
محف�ه

افقی ،درب جلو

حداک�ر دما �اب�
دسترسی

سیستم گرمایش
ب�رونی

گرمکن حلقهای 15،کیلو وات

�ابلیتها

اتوماتیک ،با استفاده از فلو متر
دیجیتالی ()MFC
 600درجه سانتیگراد
نیتراسیونوایجادپوششهای
TiN،TiC

۷۵

جز�یات مشخصات فنی دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار mini PACVD

سیستمخن�کننده
)اتصاالت(

آبگرد با چرخه بسته

سیستمخال

پم� دورانی

خالسنج

پیرانی

سیستمتصفیهخال

تله سرد (با ازت مایع)
TiCl4

ولتاژ ورودی

سه فاز 380 ،ولت و  50هرتز

حداک�ر ولتاژ خروجی

 800ولت

حداک�رجریان
خروجی

 10آمپر

سیک� کاری

 20 -80در صد

فرکان�ولتاژ
خروجی

 2 -10کیلو هرتز

مادهشیمیایی
مصرفی

فشار کاری

 0/5 -8میلیبار

حجم مخزن ماده
شیمیایی)(TiCl4

 0/5لیتر

حداک�ر خال

 0/08میلیبار

سیستم کنترلر

PLC ،HMI Unit

گاز مصرفی

آرگون ،نیتروژن ،هیدروژن،
متان

قطر داخلی

 25سانتیمتر

کنترل دما

اتوماتیک

عمق محفظه

 45سانتیمتر

قطر سکو

 15سانتیمتر

کنترلفشار

دستی

کنترل گاز

اتوماتیک ،با استفاده از فلو
متر دیجیتالی ()MFC
 550درجه سانتیگراد
نیتراسیون و ایجاد
پوششهای TiC ،TiN

ابعادمحف�ه
جن�محف�ه

فوالد زنگنزن

وضعیت�رارگیری
محف�ه

افقی ،درب جلو

حداک�ر دما �اب�
دسترسی

سیستم گرمایش
ب�رونی

گرم کن حلقهای 15 ،کیلو وات

�ابلیتها

جز�یات مشخصات فنی دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار mini PACVD

۷۶

ولتاژ ورودی

سه فاز 380 ،ولت و  50هرتز

توان دستگاه

 5کیلووات

حداک�ر خال

 0/001میلیبار

حداک�ر دمای �اب� دسترسی

 900درجه سانتیگراد

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

�طرمحف�ه )لوله(

 10سانتیمتر

جن�محف�ه )لوله(

کوارتز

خالسنج

پیرانی

کنترل دما

اتوماتیک

کنترل گاز

اتوماتیک

سیستمخال

پم� دورانی

�ابلیتها

پوششدهی و رشد نانولولههای کربنی

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهرری

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

امروزه ،الیهنشانی شیمیایی بخار روشی منحصر بهفرد در تولید برخی از مواد نانو است .برای م�ال میتوان به تولید
انواع دگرشکلهای کربنی شامل نانوالیاف ،نانولولهها ،نانوالماس و گرافن اشاره کرد .اما از کاربردهای خاص PACVD
در حوزه فناوری نانو میتوان به ایجاد تک الیهها و یا چند الیههای فلزی و غیرفلزی با ترکیبات مختلف و هم�نین
امکان رشد نانولولههای کربنی روی انواع قطعات الکترونیکی و اپتیکی اشاره کرد.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

پالسما فناور امین

سال ت�سی�

1386

نشانیشرکت

تهــران ،شــهرری ،کیلومتــر  20جــاده خــاوران ،روبــهروی پمــ� بنزیــن صحرا،
کوچه مجتمع برقی

نشانیسایتاینترنتی

www.plasmafanavar.com

۷۷

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨاربﻪ ﮐمﮏ حرارت
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

رسوبنشــانی شــیمیایی بخــار ( )CVDیکــی از روشهــای مبتنــی بــر الیهنشــانی بــه کمــک فناوری
خــأل اســت که میتواند پوشــشهایی تقریبــا از همه خانواده مــواد فلزی و غیرفلــزی ،ترکیباتی چون
کاربیدها ،نیتریدها ،اکســیدها ،اینترمتالیک و بســیاری دیگر مواد را ایجاد کند .الیهنشانی شیمیایی
از فــاز بخــار ،بهطــور خالصــه عبــارت اســت از تشــکیل و رســوب یــک الیــه جامــد ناشــی از واکنــش یا
واکنشهای شیمیایی گونههای موجود در فاز گازی.
برخی از کاربردهای عمده  CVDدر حوزه گستردهای از علوم و فناوری اشاره میشود:
فرآیندهای ریزســاختارها ( )microfabricationبهطور گســتردهای از  CVDبرای الیهنشــانی مواد
در شــکلهای گوناگون شــامل تککریســتالها ،پلیکریســتالها ،آمورف و بهصورت رشــد همبافته
استفاده میکنند.
قطعات فتوولتاییک
الماسهای ساختگی
مدارهای مجتمع ()IC
سنتز سیلیکون دیاکسید
پلیمرزاسیون
پوشــشهای مقــاوم بــه ســایش و خوردگی بر
پوششهای فوق نازک
روی ابزارآالت ،یاتاقانها و متهها

۷۸

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار

نانوتیوپهای کربنی
سیستمهای میکروالکترومکانیکی ()MEMS
تولید قطعات نیمههادی
قطعات اپتیکی و اپتوالکترونیکی
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

منطقه

3 ،2 ،1

فلومتر

3

راکتور

کوارتز

ولتاژ

220 V

ابعاد

55

توان

3/5 KW

دما
)(ºC

تا 1100

ابعاد
)(cm

85×60×60

اﻃﻼﻋات بازار

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریــق ســایت نمایشــگاه تجهیــزات و
مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/aeOkw

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشــگاه خوارزمــی ،دانشــگاه گلســتان،
دانشگاه جهرم ،دانشگاه صنعتی اصفهان
و...

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه
ارتﺒاط با فناوری نانو

امــروزه ،الیهنشــانی شــیمیایی بخــار یک ابــزار اصلی برای
تولیــد رنــج وســیعی از مــواد و قطعــات صنعتــی بــه شــمار
مــیرود .ایــن روش دارای کاربردهای منحصربهفردی در
تولید برخی از مواد در حوزه نانو است .از آن جمله میتوان
بــه تولیــد انــواع دگرشــکلهای کربنــی شــامل نانوالیــاف،
نانوتیوپها ،نانوالماس و گرافن اشاره کرد.

نام شرکت

مهندسی تجهیزات
پیشرفته آدیکو

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران ،بلوار کشاورز ،نبش
خیابان  16آذر ،پالک ،78
طبقه  ،5واحد 513

نشانیسایتاینترنتی

www.adeeco.ir

۷۹

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی شــیمیایی بخــار ( )CVDیکــی از روشهــای مناســ� برای ایجــاد الیههای نــازک ،تولید
پودرها ،الیاف و  ...است .این فرآیند بر اساس پارامترهای مختلفی هم�ون فشار کاری ،مشخصات
فیزیکی فاز بخار و نوع روش ایجاد پالســما تقســیمبندی میشود .یک دستگاه الیهنشانی شیمیایی
بخــار شــامل سیســتم انتقال گاز ،محفظــه واکنش ،مکانیــزم قراردهــی زیرالیه و ویفــر ،منبع انرژی،
سیســتم خال و سیســتم خروجی میشــود .فرآیند الیهنشــانی شــیمیایی بخار بدین صورت اســت که
ابتــدا بخــار ماده موردنظر به همراه گاز حامل به ســمت ســطح ویفر منتقل و واکنشهای شــیمیایی
روی ســطح ویفر انجام شــده ،ســپس واکنشهای انجام شده روی ســطح موج� تشکیل یک الیه
نــازک میشــود و در نهایــت مــواد فــرار موجود از روی ســطح جدا میشــوند .معموال پوشــشهایی که
به روش الیهنشــانی شــیمیایی بخار ایجاد میشــوند ،دانهریز ،خال� ،غیر قابل نفوذ و ســختتر از
نمونههای سرامیکی ایجاد شده با روشهای متداول هستند.
کاربردها:
تولید نیمه هادیها و قطعات الکترونیکی ،قطعات فوتوولتاییک
پوششهای فوق نازک
نانولولههای کربنی
سیستمهای میکروالکترومکانیکی ( ،)MEMSقطعات اپتیکی و اپتوالکترونیکی
پوششهای مقاوم به خوردگی ،سایش و حرارت

۸۰

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﺷیمیایﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه

( CVDالیهنشانی شیمیایی بخار)

( R-CVDالیهنشانی شیمیایی بخار دارای ریل حرکتی)

تعدادناحیه گرمایی

یک ناحیه

یک ،دو ،سه ناحیه

سیستم گرمایش

المنت کاربید سیلسیم

المنت نیکروم

حداک�ر دمای نقطهای

 1350درجه سانتیگراد

 1250درجه سانتیگراد

طول ناحیه گرمایش

 22سانتیمتر

�طرتیوب

 5سانتیمتر

جن�تیوب

کوارتز ،آلومینا و استیل (سفارش مشتری)

پم� خال

روتاری ،دیفیوژنی ،توربومولکوالر (سفارش مشتری)

خالسنج

پیرانی

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

سمنان،شاهرود

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

روش الیهنشــانی شــیمیایی بخــار با توجه بــه ماهیت آن،
کاربردهــای گســتردهای در ایجــاد نانومــواد دارد .از جملــه
قابلیتهای دستگاه ایجاد پوششهای نازک با ضخامت
نانومتــری ،تولیــد نانــو پودرهــا ،نانــو لولههــا ،نانومــواد
دوبعــدی هم�ون گرافن و هم�نین مواد و پوشــشهای
نانوســاختار اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه دســتگاه
قابلیــت تولیــد نانومــواد صفر ،یــک ،دو و ســهبعدی را دارا
است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانو شرق ابزار توس

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

سمنان ،شاهرود ،بلوار
دانشگاه ،پارک علم و
فناوری استان ،مرکز رشد
واحدهای فناور

نشانیسایتاینترنتی

www.nanosatco.com

۸۱

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎﺗﺮﯾﻨﮓ روﻣﯿﺰی
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎﺗﺮﯾﻨﮓ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ DC/RF
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎﺗﺮﯾﻨﮓ
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﻮس ﮐﺎﺗﺪی و اﺳﭙﺎﺗﺮﯾﻨﮓ
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﻮس ﮐﺎﺗﺪی
ﭘﻮﺷﺶدﻫﻨﺪه اﺳﭙﺎﺗﺮﯾﻨﮓ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ روﻣﯿﺰی
ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﭘﺎﻟﺴﯽ ﻟﯿﺰری )(PLD
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎﺗﺮﯾﻨﮓ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره در ﺧﻼء
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﻮس ﮐﺎﺗﺪی
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﺰر ﭘﺎﻟﺴﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﺮارﺗﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﺮارﺗﯽ روﻣﯿﺰی
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎﺗﺮﯾﻨﮓ روﻣﯿﺰی
دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﻪﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮﺑﻦ روﻣﯿﺰی

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ فیزیﮑﯽ بﺨاربا فناوری ﻫیﺒریﺪی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه الیهنشــانی فیزیکــی بخــار بــا فنــاوری هیبریــدی بــه دلیــل بهرهگیــری از تکنولوژیهــای
اســپاترینگ و تبخیــر حرارتــی بــا قــوس کاتــدی میتوانــد بهعنــوان ابــزاری مناســ� بــرای ســاخت
پوشــشهای مختلــف مورداســتفاده قــرار گیرد .در روش اســپاترینگ ،بیشــتر تمرکز بــر روی بمباران
یونــی تارگــت اســت که اساســا روشــی غیرحرارتــی قلمداد میشــود ،در حالــی که در الیهنشــانی قوس
کاتــدی یــک قــوس الکتریکی و�یفه گرمایش موضعــی تارگت را بر عهده دارد .در فرآیند الیهنشــانی
قــوس کاتــدی ولتــاژ ایجــاد شــده توســط منبــع تغذیه باعــ� ایجاد قــوس الکتریکــی بین آنــد و کاتد
میشــود .جریــان قــوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و دانســیته جریان بســیار
باالیــی ایجــاد میکنــد .این دانســیته جریان باال با دانســیته باالی تــوان همراه شــده و از طریق یک
اســتحاله فازی موضعی در ســطح تارگت (کاتد) باع� یونیزه شــدن کامل ســطح و ایجاد پالســمای
رسوبدهی میشود .پالسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه (آند) گسترش یافته و بر روی
زیرالیه رسوب میکند.
کاربرد:
پوشــشدهی الیههــای بســیار ســخت ،الیههای فوقســخت و پوشــشهای نانــو کامپوزیت
شــامل  TiN،TiAlN،CrN،ZrN،AlCrTiNو  TiAlSiNبر روی ابزارآالت به منظور افزایش عملکرد
و عمر کاری آنها.

۸۴

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مکانیزمتبخیر
والیهنشانی

الیهنشانی قوس کاتدی
(قابلیت استفاده از الیهنشانی هیبریدی
همراه با اسپاترینگ مغناطیسی و تبخیر
یونی)

تعداد
کاتدهای دوار

 8کاتد
(در حالت قوس کاتدی ،میتواند با
مگنترون اسپاترینگ  DCجایگزین شود)

�شمهتبخیر
حرارتی

یک چشمه تبخیری حرارتی خطی به
همراه  16بوته تنگستنی

ابعادمحف�ه
)�طر×ارتفاع(

 1000×1200میلیمتر

گواهینامه نانومقیاس

مﺤﻞ تولیﺪ

استان اصفهان ،شهرک علمی
وتحقیقاتیاصفهان

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ولتاژ بایاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی روشی
کارآمد و م��ر بــرای پوششدهی طیف وسیعی
از پ ــوش ــشه ــای فـ ــوق ســخــت ،پــوشــشهــای
نانوکامپوزیت و فیلمهای نازک چندالیه مانند
 TiN ،TiAlN ،CrN ،ZrN ،AlCrTiNو TiAlSiN
است.

DC

(حالت انتخابی :پالسی)

ابعادناحیه
پالسما
)�طر×ارتفاع(

 900×700میلیمتر

ب�شینهوزن
زیرالیه

 400کیلوگرم

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی سطح سوین پالسما

سال ت�سی�

1388

نشانیشرکت

اصفهــان ،بلــوار دانشــگاه صنعتی،
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
ساختمان فنآفرینی 110 ،1

نشانیسایتاینترنتی

www.sevinplasma.ir

۸۵

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ اسﭙاترینﮓ رومیزی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه الیهنشــانی اســپاترینگ رو میزی ابزاری منحصربهفرد برای تولید طیف وســیعی از الیههای
نازک بر روی زیرالیههای مختلف اســت .اســپاترینگ یک روش الیهنشانی تبخیری غیرحرارتی است
که به طور گسترده برای الیهنشانی پوششهای رسانا و غیر رسانا بر روی زیرالیههای مختلف استفاده
میشــود .مانند ســایر روشهای الیهنشــانی فیزیکی تحت شــرایط خال ،روش کندوپاش نیز شامل سه
مرحلــه تبخیــر مــاده منبــع ،انتقال بخار از منبع به جســم و تشــکیل الیه نازک روی جســم با انباشــت
بخــار منبــع موردنظر اســت .در روش اســپاترینگ ،برای اینکــه ماده منبع به فاز بخار تبدیل شــود ،از
برهمکنش فیزیکی ذرههایی که به ماده منبع برخورد میکنند استفاده میشود .ماده منبع که به ولتاژ
منفــی متصــل اســت ،نقش کاتــد را دارد .با بمباران و برخــورد ذرات پر انرژی به ســطح منبع ،اتمها یا
مولکولهای آن از ســطح جدا شــده و به بیرون پرتاب میشوند و در میدان ایجادکننده پالسما شتاب
میگیرنــد .جســم موردنظر بــه ولتاژ م�بت متصل اســت و در واقع نقش آنــد را دارد ،بنابراین الیهای از
جنس منبع روی آن انباشته میشود.
کاربرد:
ساخت ادوات اپتیکی ،نانوالکترونیک و میکروالکترونیک
آمادهسازی نمونههای میکروسکوپ الکترونی
رســوبدهی الیههــای فلزی با اســتفاده از آلومینیم ،کروم ،کبالت ،مــس ،طال ،نقره ،پالتین،
مولیبدن و تیتانیم برای فرآیندهای آزمایشگاهی

۸۶

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه

Epsillon+

Epsillon

منبعت��یه

منبع تغذیه
 150 DCوات

منبع تغذیه  150 DCوات
منبع تغذیهای پالسی 100
وات (ولتاژ قابل تنظیم)



×

گواهینامه نانومقیاس
سامانهپالسمایی

مﺤﻞ تولیﺪ

اســتان تهران ،شهرک صنعتی
زاگرس

ارتﺒاط با فناوری نانو

دســتگاههای الیهنشــانی اســپاترینگ رو میــزی
ابزاری مناســ� برای پوششدهی طیف وسیعی
از مواد بر روی زیرالیههای مختلف است .در این
روش بــا تنظیم پارامترهای عملکردی دســتگاه،
امــکان الیهنشــانی پوشــشهای نانوســاختار،
نانوکامپوزیــت و الیههــای نــازک وجــود خواهــد
داشت.

مکانیزم
پوششدهی

اسپاترینگ DC

میزان خال

 2-10تور

سیستم کنترل

HMI + PLC

پم� خال

پم� روتاری

خالسنج

پیرانی

شیرهای ورودی و
خروجی

دارای شیرهای سوزنی ،هوادهی و ورود گاز برقی

�مبر

استوانهای شکل ساخته شده از شیشه ،با قطر
 150میلیمتر

سایرخصوصیات

ضخامتسنجکریستالی
شیر کنترل جریان
منبع اسپاترینگ 2این�ی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

یارنیکان صالح

سال ت�سی�

1385

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،خیابــان
حبیــ� زادگان ،بنبســت فاطمــی،
پالک  ،1طبقه ،5واحد13

نشانیسایتاینترنتی

www.ynsaleh.ir

۸۷

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ اسﭙاترینﮓ مﻐناﻃیسﯽ DC/RF
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه الیهنشــانی اســپاترینگ مغناطیســی  DC/RFابزاری کارآمد برای الیهنشــانی طیف وســیعی
از مواد رســانا و عایق اســت .اســپاترینگ یک فرآیند غیرحرارتی اســت که منجر به رســوب اتمهای
جدا شــده تارگت بر روی زیرالیه میشــود .در این سیســتمها ،یک میدان مغناطیســی خارجی برای
اصالح پالسما و افزایش نر� کندوپاش استفاده میشود .در اسپاترینگ  DCکاتد به یک منبع تغذیه
مســتقیم ( )DCمتصل میشــود .این نوع اســپاترینگ برای مواد رسانا مناس� است اما در مورد مواد
عایــق بــا محدودیتهایی مواجه اســت ،چرا که ســطوح مواد عایــق میتوانند به صــورت الکتریکی
پالریــزه شــوند و بــه ایــن ترتیــ� ادامــه فرآینــد پوشــشدهی را با مختــل مواجه کننــد .در ایــن موارد
اســتفاده از اســپاترینگ  RFمیتواند مشــکل را برطرف کند چرا که تغییر قطبیت در اسپاترینگ  RFدر
هر چرخه میتواند بار الکتریکی تجمع یافته بر روی ســطوح را خن�ی ســازد .ســامانههای الیهنشانی
در این حوزه با مدل امگا در ده نوع طبق جدول صفحه بعد ،طراحی و ساخته شده است.
کاربرد:

۸۸

الیهنشانی پوششهای رسانا و غیر رسانا بر روی زیرالیههای مختلف در مقیاس بزرگ
ساخت پوششهای چندالیه

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
پرتو الکترونی

اسپاترینگ DC/RF

پرتو الکترونی
تبخیر حرارتی

تبخیر حرارتی

خالسنج

 2عدد خالسنج پیرانی

شیرتخلیه

اسپاترینگ DC

تبخیر حرارتی

پم� خال

پم� روتاری و پم� نفوذی DP150

 1عدد خالسنج کاتد سرد

دارای دو شیر تخلیه مستقل

پرتو الکترونی

سیستم کنترل

پرتو الکترونی

میزان خال

 6-10تور

اسپاترینگ RF

شاتر

1

3

2

3

2

2

2

2

2

2

اسپاترینگ DC

ضخامتسنجکریستالی

1

3

2

3

2

2

2

2

2

2

اسپاترینگ RF

بوتتنگستنی

×

3

×

1

1

×

×

1

1

1

تبخیر حرارتی

منبع اس�اترین� 2این�ی

×

×

2

×

×

1

1

1

1

×

پرتو الکترونی

مکانیزمپوششدهی

HMI + PLC

اسپاترینگ DC/RF

تبخیر حرارتی

408

406

اسپاترینگ DC/RF

مدلهایدستگاه

401

402

403

410

409

407

405

404

شیرهای ورودی و
خروجی

شیرهای سوزنی ،هوادهی ،مستقیم،
پشتی و خال باال

محف�ه

استوانهای شکل ساخته شده از فوالد
زنگنزن

ب�شینهدمایسیستم
گرمایشزیرالیه

تا  150درجه سانتیگراد

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهرک صنعتی زاگرس

گواهینامه نانومقیاس
ارتﺒاط با فناوری نانو

دســتــگــاه الیــهنــشــانــی اســپــاتــریــنــگ مغناطیسی
 DC/RFاب ــزاری کــارآمــد بــرای پوششدهی طیف
وسیعی از مواد بر روی زیرالیههای مختلف است.
در واقــع هــر م ــادهای کــه بتواند شــرایــط محفظه
الیهنشانی (تشکیل پالسما ،بمباران یونی)... ،
را تحمل کند ،میتواند به عنوان مــاده پوشش
یــا زیــرالیــه اســتــفــاده ش ــود .بــنــابــرایــن ،بــا تنظیم
پارامترهای عملکردی دستگاه ،امکان الیهنشانی
پوششهای نانوساختار ،نانوکامپوزیت و الیههای
نازک وجود خواهد داشت.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

یارنیکان صالح

سال ت�سی�

1385

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،خیابــان
حبیــ� زادگان ،بن بســت فاطمی،
پالک  ،1طبقه ،5واحد13

نشانیسایتاینترنتی

www.ynsaleh.ir

۸۹

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ اسﭙاترینﮓ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه الیهنشــانی اســپاترینگ ابزاری منحصربهفرد برای تولید طیف وســیعی از الیههای نازک بر
روی زیرالیههای مختلف اســت .اســپاترینگ یک روش الیهنشانی تبخیری غیر حرارتی است که به
طور گســترده برای الیهنشــانی پوشــشهای رســانا و غیر رســانا بر روی زیرالیههای مختلف استفاده
میشود .مانند سایر روشهای الیهنشانی فیزیکی تحت شرایط خال ،روش کندوپاش نیز شامل سه
مرحله تبخیر ماده منبع ،انتقال بخار از منبع به جســم و تشــکیل الیه نازک روی جســم با انباشــت
بخــار منبــع موردنظر اســت .در روش اســپاترینگ ،برای اینکــه ماده منبع به فاز بخار تبدیل شــود،
از برهمکنــش فیزیکــی ذرههایــی که به ماده منبع برخورد میکنند اســتفاده میشــود .ماده منبع که
به ولتاژ منفی متصل اســت ،نقش کاتد را دارد .با بمباران و برخورد ذرات پر انرژی به ســطح منبع،
اتمهــا یــا مولکولهای آن از ســطح جدا شــده و بــه بیرون پرتاب میشــوند و در میــدان ایجادکننده
پالســما شــتاب میگیرنــد .جســم موردنظــر به ولتــاژ م�بت متصــل اســت و در واقع نقش آنــد را دارد،
بنابراین الیهای از جنس منبع روی آن انباشته میشود.
کاربرد:
ساخت پوششهای چندالیه
الیهنشانی از فلزات ،سرامیکها و نیمهرساناها
آمادهسازی نمونههای میکروسکوپ الکترونی

۹۰

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه
مکانیزمالیهنشانی

Sigma 303

Sigma 301

Sigma 302
اسپاترینگ RF

تبخیر حرارتی مقاومتی

اسپاترینگ DC

منبعت��یه

منبع تغذیه  800 ،DCولت 1 ،آمپر

منبع تغذیه جریان باال  800وات

منبع تغذیه  200 ،RFوات

ضخامتسنج کریستالی

 1عدد

 1عدد

 2عدد

شاتر

 1عدد

 1عدد

 2عدد

نگهدارندهنمونه�رخشی







منبع اس�اترین� 2این�ی

×

 1عدد

 2عدد

بوتتنگستنی

3

×

×

میزان خال

 5-10تور

شیرتخلیه

دارای یک شیر تخلیه

سیستم کنترل

HMI+PLC

شیرهای سوزنی و هوادهی

پم� خال

پم� روتاری و پم� نفوذی

شیرهای ورودی و
خروجی

خالسنج

پیرانی

محف�ه

استوانهای شکل ساخته شده از
شیشه ،با قطر  300میلیمتر

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهرک صنعتی زاگرس

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

اســپاترینگ روشــی بدیع برای پوشــشدهی طیف
وســیعی از مواد بر روی زیرالیههای مختلف است.
در واقــع هــر مــادهای کــه بتوانــد شــرایط محفظــه
الیهنشــانی (تشــکیل پالســما ،بمبــاران یونی)... ،
را تحمــل کنــد ،میتوانــد بهعنــوان مــاده پوشــش
یــا زیرالیــه اســتفاده شــود .بنابرایــن بــا تنظیــم
پارامترهای عملکردی دستگاه ،امکان الیهنشانی
پوششهای نانوساختار ،نانوکامپوزیت و الیههای
نازک وجود خواهد داشت.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

یارنیکان صالح

سال ت�سی�

1385

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،خیابــان
حبیــ�زادگان ،بنبســت فاطمــی،
پالک  ،1طبقه ،5واحد13

نشانیسایتاینترنتی

www.ynsaleh.ir

۹۱

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ ﻗوس ﮐاتﺪی و اسﭙاترینﮓ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه الیهنشــانی قــوس کاتدی و اســپاترینگ یک سیســتم الیهنشــانی خال باال اســت کــه قادر به
الیهنشــانی رنج وســیعی از مواد با اســتفاده از قوس کاتدی و یا اســپاترینگ اســت .الیهنشانی تبخیر
فیزیکــی بــا قــوس کاتــدی میتواند در مدهای  DCو یا پالســی انجام شــود .در هر یــک از حالتهای
مذکــور ،ولتاژ ایجاد شــده توســط منبــع تغذیه باع� ایجاد قــوس الکتریکی بین آند و کاتد میشــود.
جریان قوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و دانسیته جریان بسیار باالیی ایجاد
میکند .این دانســیته جریان باال با دانســیته باالی توان همراه شــده و از طریق یک اســتحاله فازی
موضعــی در ســطح تارگــت (کاتــد) باعــ� یونیــزه شــدن کامل ســطح و ایجاد پالســمای رســوبدهی
میشــود .پالســمای ایجاد شــده به ســرعت بــه طرف زیرالیــه (آند) گســترش یافته و بــر روی زیرالیه
رسوب میکند .از جمله تجهیزات این حوزه ،دستگاه الیهنشانی هارد کوتینگ مدل  800است که با
مشخصات سختی باال ،ضری� اصطکاک پائین و مقاومت به خوردگی ،در صنایع قال� سازی ،ابزار
سازی و قطعات صنعتی کاربرد دارند.
الیههــای  CrN ،TiN ،ZrN ،TiAlN ،AlCrN،TiCNاز جملــه مــواردی هســتند کــه با این دســتگاه می
توان پوششدهی کرد.
کاربرد:
پوشــشدهی الیههای بســیار ســخت ،الیههای فوق ســخت و پوشــشهای نانــو کامپوزیت
شامل  CrN ،ZrN ،AlCrTiN ،TiN ،TiAlNو TiAlSiN

۹۲

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

پــوشــشدهــی فــیــلــمهــای شــبــه الــمــاس
آمورف کربن با رسوبدهی یونهای کربن.

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو
مﺤﻞ تولیﺪ

اســتان تهران ،شهرک صنعتی
زاگرس

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی روشی
کارآمد و م��ر برای پوششدهی طیف وسیعی
از پــوشــشهــای ف ــوق ســخــت ،پــوشــشهــای
نانوکامپوزیت و فیلمهای نازک چندالیه مانند
 AlCrTiN ،ZrN ،CrN ،TiAlN ،TiNو TiAlSiN
است.

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدل دستگاه

DE600

مکانیزم
پوششدهی

قوس کاتدی

میزان خال

 5-10تور

سیستم کنترل

HMI + PLC

پم� خال

پم� روتاری و پم� نفوذی DP320

خالسنج

 2عدد خالسنج پیرانی
 1عدد خالسنج کاتد سرد

شیرهایتخلیه

دارای دو شیر تخلیه مستقل

شیرهای ورودی
و خروجی

شیرهای هوادهی ،گاز الکتریکی ،مستقیم،
پشتی و با خال باال

محف�ه

استوانهای شکل ساخته شده از فوالد
زنگنزن ،با قطر  300میلیمتر

منبعت��یه

 6سری منبع تغذیه  200آمپری برای قوس
کاتد
منبع تغذیه برای بایاس زیرالیه

شاتر

 1عدد

کنترل کننده
جریان جرمی

 2عدد

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

یارنیکان صالح

سال ت�سی�

1385

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،خیابــان
حبیــ� زادگان ،بنبســت فاطمــی،
پالک  ،1طبقه ،5واحد 13

نشانیسایتاینترنتی

www.ynsaleh.ir

۹۳

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ تﺒﺨیرفیزیﮑﯽ با ﻗوس ﮐاتﺪی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی یک فرآیند صنعتی اســت که به طور گســترده برای اعمال
پوشــشهای الیه نازک با کیفیت باال مورداســتفاده قرار میگیرد .این فرآیند تحت شــرایط خال انجام
میشــود .الیهنشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی میتواند در مدهای  DCو یا پالســی انجام شود.
در هریــک از حالتهــای مذکور ،ولتاژ ایجاد شــده توســط منبــع تغذیه باع� ایجاد قــوس الکتریکی
بین آند و کاتد میشــود .جریان قوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و دانســیته
جریان بســیار باالیی ایجاد میکند .این دانســیته جریان باال با دانســیته باالی توان همراه شــده و از
طریق یک اســتحاله فازی موضعی در ســطح تارگت (کاتد) باع� یونیزه شــدن کامل ســطح و ایجاد
پالسمای رسوبدهی میشود .پالسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه (آند) گسترش یافته
و بر روی زیرالیه رسوب میکند.
کاربرد:
پوشــشدهی الیههای بســیار ســخت ،الیههای فوق ســخت و پوشــشهای نانــو کامپوزیت
شامل  AlCrTiN ،ZrN ،CrN ،TiAlN ،TiNو  TiAlSiNبر روی ابزارآالت به منظور افزایش عملکرد
و عمر کاری آنها.
پوششهای مقاوم به سایش و خوردگی با تنوع رنگهای باال با کاربردهای تزیینی

۹۴

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه
تعداد کاتدهای �وس
ابعادمحف�ه)�طر×ارتفاع(

Arc-PVD 1600

Arc-PVD 2300

 20کاتد آرک با تارگت  3این�ی

 39کاتد آرک با تارگت  3این�ی

 1800×1600میلیمتر

 1800×2300میلیمتر

میزان خال نهایی

 5-10تور

ولتاژ بایاسزیرالیه

ولتاژ بایاس پالسی

تعدادکنترل کنندههایجریان
جرمی

سه کنترل کننده مجزا برای کنترل گازهای فرآیند

سیستم گرمایش

قابلیت گرمایش تا دمای  200درجه سانتیگراد

راب� کاربری

دارای سامانه کنترلی با مانیتور صفحه لمسی تمام رنگی

سایرخصوصیات

دارای نگهدارنده نمونه چرخشی با قابلیت تنظیم سرعت چرخش
دارای سامانه تمیزکاری با پالسما

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهرک صنعتی زاگرس

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی تبخیــر فیزیکــی با قــوس کاتدی روشــی
کارآمــد و م��ــر بــرای پوشــشدهی طیــف وســیعی
از پوشــشهای فــوق ســخت ،پوشــشهای
نانوکامپوزیت و فیلمهای نازک چندالیه مانند ،TiN
 AlCrTiN ،ZrN ،CrN ،TiAlNو  TiAlSiNاست.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

یارنیکان صالح

سال ت�سی�

1385

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،خیابــان
حبیــ� زادگان ،بن بســت فاطمی،
پالک  ،1طبقه ،5واحد13

نشانیسایتاینترنتی

www.ynsaleh.ir

۹۵

ﭘوﺷﺶدﻫنﺪه اسﭙاترینﮓ مﻐناﻃیسﯽ
رومیزی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

اســپاترینگ مغناطیســی یک روش منحصربهفرد برای تولید دسته وسیعی از پوششهای هادی بر
روی زیرالیههای مختلف است .برخی از کاربردهای آن به این شر� است:
الیهنشــانیهای هــادی بــرای تصویربرداریهــای با رزولوشــن بــاال برای میکروســکوپهای
الکترونی روبشی و عبوری
پوششهای هادی بر روی نمونههای در مقیاس بزرگ (ویفرها ،دیسکهای فشرده و)...
الیههــای فلــزی با اســتفاده از آلومینیوم ،کروم ،کبالت ،مس ،طال ،نقــره ،پالتین ،مولیبدن و
تیتانیوم برای فرآیندهای آزمایشگاهی و صنعتی
سیستمهای چندالیه .الیه کربن هادی برای نمونههای میکروآنالیز  WDS) Xو )EDX

۹۶

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مﺸﺨﺼات فنﯽ
SUPER SPUTTER COATER: 200×306 cm
LAB SPUTTER COATER: 200×215 cm

محف�هشیشهای

FAST SPUTTER COATER: 150×120 cm
SUPER SPUTTER COATER: 80 L/s
LAB SPUTTER COATER: 80 L/s

پم�توربومولکولی

FAST SPUTTER COATER: ندارد

۹۷

160 L/m

پم� روتاری دومرحلهای

SUPER SPUTTER COATER  وLAB SPUTTER COATER: O
FAST SPUTTER COATER: N

مرحله�رخشی

 پایین:SUPER SPUTTER COATER
باال/ پایین:LAB SPUTTER COATER
 باال:FAST SPUTTER COATER

مو�عیت گاناس�اتر

 دارد:LAB SPUTTER COATER  وSUPER SPUTTER COATER
 ندارد:FAST SPUTTER COATER

Thickness
Measuring Crystal

200 mA

DC منبع ت��یه

SUPER SPUTTER COATER  وLAB SPUTTER COATER: O
FAST SPUTTER COATER: N

RF منبع ت��یه

 دارد:SUPER SPUTTER COATER
 ندارد:FAST SPUTTER COATER  وLAB SPUTTER COATER

فرآیندهایهمراه
�اس�اترین

3 :SUPER SPUTTER COATER
1 :FAST SPUTTER COATER  وLAB SPUTTER COATER

�کاتدهای با �طر دو این

کنترل فلو جرم

SUPER SPUTTER COATER: Y
LAB SPUTTER COATER: O
FAST SPUTTER COATER: N

صفحهلمسیتمامرنگی
PLC

 LAB SPUTTER COATER: Yو SUPER SPUTTER COATER
FAST SPUTTER COATER: N

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق ســایت نمایشــگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران؛

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه گلستان ،دانشگاه
جهرم ،دانشگاه صنعتی اصفهان و...

http://yon.ir/aeOkw

ارتﺒاط با فناوری نانو

اســپاترینگ روشــی بدیع برای پوشــشدهی طیف وسیعی از مواد بر روی زیرالیههای مختلف است .در واقع با تنظیم
پارامترهــای عملکــردی در این روش ،امکان الیهنشــانی پوشــشهای نانوســاختار ،نانوکامپوزیــت و الیههای نازک بر
روی یک زیرالیه وجود خواهد داشت.

۹۸

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران ،بلوار کشاورز ،نبش خیابان  16آذر ،پالک  ،78طبقه  ،5واحد 513

نشانیسایتاینترنتی

www.adeeco.ir

۹۹

ﭘوﺷﺶدﻫﯽ ﭘالسﯽ لیزری )(PLD
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

پوشــشدهی پالســی لیزری ( )PLDیکی از مناســ�ترین روشها برای ایجاد ســاختارهای ناهمگن
اکســیدی پی�یده ،ابرشــبکهها و ســطوح مشــترکهای کنترلشــده اســت .کاربردهای دیگر شــامل
موارد زیر میشود:
صنایع الکترونیک (ترانزیستورها و ساخت دیودها)
صنایع میکروالکترومکانیکی ()MEMS
الیهنشانی  PMMAپیش از لیتوگرافی
ساخت سنسورهای شیمیایی
ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی لیزر پالســی روشــی کارآمد برای ســاخت فیلمهای الیه نازک از دســته وســیعی از مواد اســت .این دستگاه با
پارامترهــای قابــل کنترلی که در اختیار قرار میدهد ،امکان رســوب دهی پوشــشهای نانوســاختار ،نانوکامپوزیتها و
الیهها نازک تک الیه و چند الیه را بر روی زیرالیههای مختلف فراهم میکند.

۱۰۰

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

توان
ب�شینه

مدل  100میلیژول1 MW :
مدل  2ژول20 MW :
مدل  30ژول100 MW :

فرکان�
ب�شینه
لیزر

مدل  100میلیژول100 Hz :
مدل  2ژول10 Hz :
مدل  30ژول1 Hz :

طولموج

9-11 µm

طول
پروفی�
)(mm

مدل  100میلیژول10 ×10 :
مدل  2ژول15 ×15 :
مدل  30ژول50 × 50 :

ولتاژ -
جریان

تکفاز 220 V - 10 A

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق ســایت نمایشــگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران؛

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشــگاه خوارزمــی ،دانشــگاه گلســتان ،دانشــگاه
جهرم ،دانشگاه صنعتی اصفهان و...

http://yon.ir/aeOkw

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران ،بلوار کشاورز ،نبش خیابان  16آذر ،پالک  ،78طبقه  ،5واحد 513

نشانیسایتاینترنتی

www.adeeco.ir

۱۰۱

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ اسﭙاترینﮓ مﻐناﻃیسﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

کندوپــاش ( )Sputteringیــک روش الیهنشــانی فیزیکــی بخار اســت که ماده موردنظــر برای ایجاد
پوشــش توســط بمبــاران ذرات پر انــرژی ،مخصوصا یونهای گازی روی ســطح اعمال میشــود .با
انباشــت اتمهای ســاطع شــده از تارگــت روی زیرالیه (آند) ،الیهنشــانی اتم به اتم صــورت میگیرد.
در این روش ،برای تبخیر تارگت ،از برهمکنش فیزیکی ذرههای باردار با تارگت استفاده میشود.
متداولتریــن گازی کــه بــرای تولید پالســما در این روش مورداســتفاده قرار میگیرد گاز آرگون اســت.
البته اســتفاده از ســایر گازهای نجی� مانند هلیوم یا ن�ون نیز امکانپذیر اســت .معموال برای بهبود
شــکل پالســما و افزایــش نــر� کندوپاش ،از یک میدان مغناطیســی خارجی نیز اســتفاده میشــود که
در این صورت فرآیند ،مگنترون اســپاترینگ نامیده میشــود .بهمنظور افزایش آهنگ پوششدهی
در کندوپــاش مقیــاس صنعتــی ،معمــوال از اســپاترینگ مغناطیســی اســتفاده میشــود .اســپاترینگ
مغناطیســی یــک روش منحصربهفــرد بــرای تولیــد دســته وســیعی از پوشــشهای هــادی روی
زیرالیههای مختلف اســت .این دســتگاه ،دارای سه مدل بنامهای ( S1تک کاتده)( S3T4BR ،سه
کاتده) و ( S7Pهفت کاتده) است.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
الیهنشــانیهای هــادی بــرای تصویربرداریهــای بــا وضــوح بــاال بــرای میکروســکوپهای

۱۰۲

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

الکترونی روبشی و عبوری
پوششهای هادی روی نمونههای در مقیاس
بزرگ (ویفرها ،دیسکهای فشرده و )...
الیههــای فلــزی بــا اســتفاده از آلومینیــم ،کروم،
کبالــت ،مــس ،طــال ،نقــره ،پالتیــن ،مولیبــدن و
تیتانیم برای فرآیندهای آزمایشگاهی و صنعتی
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

تعداد کاتد

سه کاتد  2یا  4این� بسته به سفارش

پم� خال

متوسط :پم� پرهای مکانیکال

سیستم ایجاد خال
باال از خال

باال :پم� توربومولکوالر

متوس�

سیستم استاندارد بکینگ و رافینگ
با استفاده از  3شیر خال باال برقی

میزان خال

 10 -5میلیبار

جابجاییتارگت

حرکت خطی به صورت مستقل

جابجایی
نمونهگیر

حرکت خطی

�ابلیتنمونهگیر

گرم شدن و دوران نمونهگیر

توان

 1000وات

برق ورودی

 3فاز ،جریان متناوب 230 ،ولت

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه
ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی اسپاترینگ مغناطیســی روشی کارآمد برای
ســاخت فیلمهــای الیه نازک از دســته وســیعی از مواد
اســت .این دســتگاه با پارامترهای قابــل کنترلی که در
اختیار قرار میدهد ،امکان رســوب دهی پوشــشهای
نانوســاختار ،نانوکامپوزیتها و الیهها نازک تک الیه و
چند الیه را بر روی زیرالیههای مختلف فراهم میکند.

نام شرکت

سامانه تجهیز دانش

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران ،بزرگراه آیتا�
سعیدی ،شهرک صنعتی
چهاردانگه ،خیابان ،23
کوی سامان ،پالک 16

نشانیسایتاینترنتی

www.satalab.co

۱۰۳

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ ﭼنﺪمنﻈوره در خﻼ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی فیزیکــی بخــار ( )PVDخانــواده بزرگــی از روشهــای الیهنشــانی در خــال اســت کــه فرآیند
عمومــی آن شــامل الــف) تبخیــر مــاده از فاز جامــد (تارگت) به فاز بخــار ،ب) انتقــال بخارهای ماده
عموما به صورت اتمها یا یونها در داخل یک چمبر تحت خال و ج) ســپس برگشــت به فاز جامد به
فرم جدید به صورت یک الیهنازک میشود.
-4
-2
تکنیکهــای الیهنشــانی  PVDنیاز به یک چمبر خال بــاال (  10تا  10میلیبار) در داخل چمبر دارد
تا فرآیندهای الیهنشــانی در داخل آن انجام شــود .تکنیکهای  PVDرا میتوان در دو دســته اصلی
تقســیم کرد که عبارتاند از تبخیر حرارتی و اســپاترینگ .تکنیک تبخیر حرارتی شامل حرارت دادن
تارگــت در درون چمبــر خال اســت کــه منجر به تبخیر و تشــکیل یک مه رقیقی از بخــار ماده موردنظر
میشــود .سیســتمهای اســپاترینگ (نــوع غیرحرارتــی  )PVDمعمــوال در دو حالــت عرضه میشــوند؛
اسپاترینگ  DCو اسپاترینگ  RFکه نشانگر نوع پتانسیل الکتریکی اعمالی به تارگت است .هر کدام
از این دو نوع اسپاترینگ مزایا و معای� خود را دارند.
امروزه پوشــشهای متفاوتی به کمک فرآیندهای  PVDتهیه میشــود که برخی از آنها شــامل ZrN
 CrCN ،CrN ،TiCN ،TiN ،ZrCNو  CrNمیشود.

۱۰۴

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر میشود:
پوششهای فلزی
پــوشــشهــای اکــســیــدی و نــیــتــریــدی و
ترکیبات مشابه
فیلمهای شفاف هادی
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدل دستگاه

Labcoat 10

�مبر

 2جداره از جنس فوالد زنگنزن با درب جلو جهت کاربری آسان
مجهز به درب و سیستم خود قفلشونده

فشار خال

 5 ×10-5تور

سیستمخال

شامل پم� روتاری و دیفیوژن (به همراه سایر متعلقات خال باال
گیج پیرانی ،گیج پنینگ ،شیرهای خال و )...

مگنترون
اس�اترین�

 2این�ی آب خنک با نص� آسان ساخت شرکت خالپوشان فلز

منبعت��یه

 700وات  DCساخت شرکت خال پوشان فلز

شاتر

شاتر خودکار روی چشمه مگنترون اسپاترینگ

نگهدارنده
نمونه

سیستم نگهدارنده نمونه چرخان

سیستم کنترل

سیستم کنترل مرکزی  PLCبه همراه کلیه حفا�تها و
سنسورهای الزم

ویژگیها

سیســتم نمایشــگر لمســی بــا امــکان ذخیــره و بازیابــی اطالعــات،
پورتهــای اضافــی جهت نص� سیســتمهای مختلف در ســقف
و کــف چمبــر ،امکان نص� گرمکــن زیرالیه ،امکان نص� سنســور
ضخامتسنج کریستالی ،امکان نص� سیستم چرخان سیارهای،
امــکان نصــ� انــواع چشــمههای تبخیــر و اتصــال آن به سیســتم
کنترل مرکزی

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ارتﺒاط با فناوری نانو
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

خألپوشان فلز

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،حسنآباد خالصه،
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.khpf.co.ir

اسپاترینگ روشی بدیع برای پوششدهی طیف وسیعی
از مــواد بــر روی زیرالیههــای مختلف اســت .در واقع هر
مادهای که بتواند شــرایط محفظه الیهنشــانی (تشکیل
پالســما ،بمباران یونــی )... ،را تحمل کند ،میتواند به
عنوان ماده پوشــش یا زیرالیه اســتفاده شــود .بنابراین
بــا تنظیــم پارامترهــای عملکــردی دســتگاه ،امــکان
الیهنشــانی پوشــشهای نانوســاختار ،نانوکامپوزیــت و
الیههای نازک وجود خواهد داشت.

۱۰۵

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ تﺒﺨیرفیزیﮑﯽ با اسﺘﻔاده
از ﭘرتو الﮑﺘرونﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

تبخیــر بــه کمــک باریکــه الکترونــی ( )Electron Beam Evaporationیکــی از روشهای الیهنشــانی
فیزیکــی بخار اســت کــه در آن تارگت (ماده مورداســتفاده برای پوشــش) در داخل یک محفظه تحت
خال باال توســط یک پرتو الکترونی گســیل شــده از یک فیالمان تنگستنی تبخیر شــده و به حالت گازی
تبدیل میشــود .در ادامه اتمها یا مولکولهای تبخیر شــده بر روی زیرالیه رســوب کرده و الیه نازکی از
ماده پوشــش موردنظر روی زیرالیه ایجاد میکنند .از آنجایی که در این روش امکان انتقال مســتقیم
انرژی به سطح ماده هدف (تارگت) توسط پرتو الکترونی وجود دارد ،این فرآیند انتخابی ایدهآل برای
تبخیر مواد با نقطه ذوب باال خواهد بود .این روش دارای نر� رسوبدهی قابل مالحظه بوده ( 0/1تا
 100نانومتر بر دقیقه) که میتواند پوششهای متراکم با قابلیت چسبندگی باال به زیرالیه ایجاد کند.
کاربرد:
تبخیــر مــوادی که با اســتفاده از روشهای اســتاندارد نمیتوانند پردازش شــوند (مواد با نقطه
ذوب باال)
الیهنشانی طیف وسیعی از الیههای نازک از مواد با نقطه ذوب باال.

۱۰۶

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مدلدستگاه

KEB 50

منبعتبخیر

تفنگ الکترونی به همراه کلیه متعلقات و منابع
تغذیه

گواهینامه نانومقیاس
سیستمخال

پم� روتاری دو مرحلهای  65متر مکع� در
ساعت و پم� توربومولکوالر

مﺤﻞ تولیﺪ

محف�هخال

محفظه خال دو جداره آبگرد از جنس فوالد زنگ
نزن

استان تهران ،شهر تهران

ابعادمحف�ه

 700×700×700میلیمتر

کنترلپن�

صفحه لمسی  10این�ی

گواهی ارتباط با نانو

مجهز به نگهدارنده چرخان زیرالیه و بوته مسی
آبگرد
کنتــرل سیســتم بــه صــورت تمــام اتوماتیــک،
سایر
خصوصیات توسط کنترلر مرکزی به همراه حفا�تهای الزم
امــکان ذخیــره و بازیابــی کلیــه اطالعــات الزم در
سیکلهای کاری
ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی فیزیکی بخار توســط پرتو الکترونی یک روش تبخیر حرارتی است که امکان انتقال مستقیم مقادیر زیادی
از انرژی را به ســطح ماده اولیه (تارگت) فراهم کرده و در نتیجه امکان رســوبدهی الیههای نازک ،پوشــشهای نانو
کامپوزیتی و پوششهای نانوساختار از مواد با نقطه ذوب باال را امکانپذیر میکند.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

خألپوشان فلز

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،حسنآباد خالصه ،مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.khpf.co.ir

۱۰۷

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ تﺒﺨیرفیزیﮑﯽ با ﻗوس ﮐاتﺪی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی یک فرآیند صنعتی اســت که به طور گســترده برای اعمال
پوشــشهای الیه نازک با کیفیت باال مورداســتفاده قرار میگیرد .این فرآیند تحت شــرایط خال انجام
میشــود .الیهنشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی میتواند در مدهای  DCو یا پالســی انجام شود.
در هریک از حالتهای مذکور ،ولتاژ ایجاد شده توسط منبع تغذیه باع� ایجاد قوس الکتریکی بین
آند و کاتد میشــود .جریان قوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و دانسیته جریان
بســیار باالیی ایجاد میکند .این دانســیته جریان باال با دانســیته باالی توان همراه شــده و از طریق
یک استحاله فازی موضعی در سطح تارگت (کاتد) باع� یونیزه شدن کامل سطح و ایجاد پالسمای
رسوبدهی میشود .پالسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه (آند) گسترش یافته و بر روی
زیرالیه رسوب میکند.
کاربرد:
پوشــشدهی الیههــای بســیار ســخت ،الیههای فوق ســخت و پوشــشهای نانــو کامپوزیت
شامل  AlCrTiN ،ZrN،CrN ،TiAlN ،TiNو  TiAlSiNبر روی ابزارآالت به منظور افزایش عملکرد
و عمر کاری آنها.
پوششدهی فیلمهای شبه الماس آمورف کربن با رسوبدهی یونهای کربن.

۱۰۸

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلدستگاه
ابعاد تارگت

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

 4این� (با قابلیت مصرف بهینه
تارگت)

تعداد�شمههایتبخیر
�وس کاتدی

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

NANOCOAT A 180

18

سیستمخال

پــمــ�هــای روت ـ ـ ــاری ،روت ـ ــس و
دیــفــیــوژن و پــمــ� نــگــه دارنـ ــده
دیفیوژن جهت جلوگیری از اتالف
انرژی

کنترل کنندههایجریان
جرمی

 4عدد

محف�ه

محفظه خال دو جداره

ابعادمحف�ه)�طر×ارتفاع(

1800×1600
دارای سیستم کنترل اتوماتیک
مجهز به سیستم گرمگن زیر الیه

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی روشی کارآمد
و م��ر برای پوشــشدهی طیف وسیعی از پوششهای
فوق ســخت ،پوشــشهای نانو کامپوزیــت و فیلمهای
نازک چندالیه مانند AlCrTiN ،ZrN ،CrN ،TiAlN ،TiN
و  TiAlSiNاست.

سایرخصوصیات

مجهز به سیستم ولتاژ بایاس با
تــوان بــاال جهت چسبندگی بیشتر
الیه
مــجــهــز ب ــه ســیــســتــم تــمــیــزکــاری
پالسمایی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

خألپوشان فلز

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،حسنآباد خالصه ،مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.khpf.co.ir

۱۰۹

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ ترﮐیﺒﯽ بﻪ ﮐمﮏ لیزر ﭘالسﯽ
و تﺒﺨیر حرارتﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشانی پالسی لیزری ( )PLDیکی از روشهای الیهنشانی فیزیکی بخار ( )PVDاست که از تحریک
گرمایــی برای تبخیر ،انتقال و نشســت اتمهــای تارگت بر روی زیرالیه اســتفاده میکند .همانند همه
روشهــای مشــابه پوشــشدهی ،اجزای اصلی دســتگاه متشــکل از یک تارگت (تعییــن کننده جنس
پوشــش) و یک زیرالیه (که باید پوشــش بر روی آن بنشــیند) روبهروی هم قرار گرفته در یک محفظه
متصل به پم�های خال است که در حین پوششدهی ،تابش یک لیزر ،تارگت را تحریک میکند.
کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر میشود:
الیهنشانی پالسی لیزری ( )PLDیکی از مناس�ترین روشها برای ایجاد ساختارهای ناهمگن
اکسیدی پی�یده ،ابرشبکهها و سطوح مشترکهای کنترل شده است.
صنایع الکترونیک (سنســورها ،فیلمهای الیه نازک ابرهادیها ،نیمهرســاناها ،ترانزیستورها و
ساخت دیودها)
سیستمهای میکروالکترومکانیکی ()MEMS
الیهنشانی  PMMAپیش از لیتوگرافی
ساخت سنسورهای شیمیایی

۱۱۰

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلدستگاه

PLD-T

پم� خال

پم� توربوملکوالر� ،رفیت  300لیتر
بر �انیه
پم� پشتیبان دیافراگمی

میزان خال نهایی

کمتر از  2×10-6تور

منبعت��یه

منبع تغذیه ولتاژ باال 2/5 ،کیلو وات

محف�ه

محفظه اســت ــوان ــهای از جــنــس فــوالد
زن ــگن ــزن ،مـجـهــز بــه چــهــار پــنــجــره 2
این�ی

ابعادمحف�ه
)�طر
داخلی×ارتفاع(

 200×300میلیمتر

زوایه برخورد پرتو
لیزر

از  45تا  90درجه

اهرمنگهدارنده
تارگت

 1تا  6تارگت قابل چرخش

ب�شینهاندازه
زیرالیه

 2این�

دمایسیستم
گرمایشزیرالیه

ماکزیمم  500درجه سانتیگراد

یکنواختیضخامت
فیلم

 ±3درصد از  ٪90یک زیرالیه به قطر
 2این�

سایرخصوصیات

نگهدارنده نمونه چرخشی
صفحه نمایش لمسی  7این�ی
مجهز به ضخامتسنج کریستالی
قابلیت ورود ســریع داده ها با اســتفاده از
کنترل لمسی و تمام خودکار
نگهدارنــده و چرخاننــده تارگتهــا بــا
قابلیت تنظیم سرعت چرخش

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
دارای نشان CE

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشانی لیزر پالسی روشی کارآمد برای ساخت
فیلمهــای الیهنــازک از دســته وســیعی از مــواد
اســت .این دســتگاه با پارامترهای قابل کنترلی
کــه در اختیــار قــرار میدهد ،امکان رســوبدهی
پوشــشهای نانوســاختار ،نانوکامپوزیتهــا و
الیههــای نــازک تکالیــه و چندالیــه را بــر روی
زیرالیههای مختلف فراهم میکند.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

پوششهای نانوساختار

سال ت�سی�

1384

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان آزادی ،ضلــع شــرقی
دانشــگاه شــریف ،شــهید قدیر ،پالک
 ،5طبقه سوم ،واحد 4

نشانیسایتاینترنتی

www.pvd.ir

۱۱۱

دسﺘﮕاه تﺒﺨیر حرارتﯽ رومیزی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی بــه روش تبخیــر حرارتــی فرآینــدی اســت کــه در محیــط خــال و بــه کمــک اعمــال جریان
الکتریکــی بــرای تبخیــر مــاده منبــع صورت میگیــرد و هدایــت و انتقال ماده تبخیر شــده به ســمت
زیرالیــه بــر اســاس اختالف فشــار میان محلی کــه ماده منبع و زیرالیــه قرار دارد ،اتفــاق میافتد .این
روش الیهنشــانی یکی از رایجترین انواع الیهنشــانیها در ســاخت الیههای نازک به شمار میرود .در
ایــن روش ،مــاده منبع که بهعنوان پوشــش اســتفاده میشــود (مانند یک قطعه فلــز) در یک �رف
(بوته) که با نام قایقک یا فیالمان نیز شــناخته میشــود و از جنس فلزات مقاوم است ،قرار میگیرد.
بــا عبــور جریان برق از قایقک یا بوته و داغ شــدن ماده موردنظر به عنــوان ماده منبع و تبخیر آن در
محیط خال ،به دلیل اختالف فشــاری که بین محل بوته و محل زیرالیه وجود دارد ،یک الیه بســیار
نازک بر روی زیرالیه قرار میگیرد.
کاربرد:

۱۱۲

ساخت الیههای نازک رسانای الکتریسیته
ساخت پوششهای چندالیه
الیهنشانی از فلزات ،سرامیکها و نیمه رساناها

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلدستگاه

DTT

پم� توربوملکوالر� ،رفیت  60لیتر
پم� خال

پم� پشتیبان دیافراگمی

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

بر �انیه

میزان خال نهایی

کمتر از  2×10-8تور

محف�ه

استوانهای از جنس پیرکس

ابعادمحف�ه
)�طرداخلی×ارتفاع(

 200×300میلیمتر

منبعت��یه

 100-0 ،DCآمپر 2/5 ،کیلو وات

�شمهتبخیر

دارای قابلیت نص� سه منبع تبخیر
مستقل

دمایسیستم
گرمایشزیرالیه

ماکزیمم  500درجه سانتیگراد

ابعاد

50×50×55
نگهدارنده نمونه چرخشی
صفحه نمایش لمسی  7این�ی

سایرخصوصیات

مجهز به ضخامتسنج کریستالی
قابلیت ورود ســریع داده ها با استفاده

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

پوششهای نانوساختار

سال ت�سی�

1384

نشانیشرکت

تهــران ،آزادی ،ضلــع شــرقی
دانشگاه شریف ،شهید قدیر،
پالک ،5ط  ،3واحد4

نشانیسایتاینترنتی

از کنترل لمسی و تمام خودکار

ارتﺒاط با فناوری نانو

الیهنشانی به روش تبخیر حرارتی سادهترین روش
رسوبدهی فاز بخار است که میتواند بــرای ساخت
پ ــوش ــشه ــای ن ـ ــازک ،پ ــوش ــشه ــای نــانــوســاخــتــار و
نانوکامپوزیت مورداستفاده قرار گیرد.

www.pvd.ir

۱۱۳

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ اسﭙاترینﮓ رومیزی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه الیهنشانی اســپاترینگ رو میزی ابزاری منحصربهفرد برای تولید طیف وسیعی از الیههای
نــازک بــر روی زیرالیههــای مختلف اســت .اســپاترینگ یک روش الیهنشــانی تبخیــری غیر حرارتی
است که به طور گسترده برای الیهنشانی پوششهای رسانا و غیر رسانا بر روی زیرالیههای مختلف
اســتفاده میشــود .مانند ســایر روشهای الیهنشانی فیزیکی تحت شــرایط خال ،روش کندوپاش نیز
شــامل ســه مرحلــهی تبخیر مــادهی منبع ،انتقال بخار از منبع به جســم و تشــکیل الیــه نازک روی
جسم با انباشت بخار منبع مورد نظر است .در روش اسپاترینگ ،برای اینکه ماده منبع به فاز بخار
تبدیــل شــود ،از بر همکنــش فیزیکی ذرههایی که به ماده منبع برخورد میکنند اســتفاده میشــود.
مــاده منبــع کــه به ولتــاژ منفی متصل اســت ،نقش کاتد را دارد .بــا بمباران و برخــورد ذرات پر انرژی
به ســطح منبع ،اتمها یا مولکولهای آن از ســطح جدا شده و به بیرون پرتاب میشوند و در میدان
ایجادکنندهی پالســما شــتاب میگیرند .جســم مورد نظر به ولتاژ م�بت متصل است و در واقع نقش
آند را دارد ،بنابراین الیهای از جنس منبع روی آن انباشته میشود.
کاربردها:
ساخت انواع سنسورهای الیه نازک و سلولهای خورشیدی
ساخت ادوات اپتیکی ،نانو الکترونیک و میکروالکترونیک
آمادهسازی نمونههای میکروسکوپ الکترونی

۱۱۴

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه

DSR1

DST1

منبعاس�اترین�

یک کاتد 2
این�

DST3

DST2-T

یک کاتد  4این�

دو کاتد  2این�

سه کاتد  2این�

منبعتبخیرحرارتی

×








×

×

×

پم�خالتوربوملکوالر

×

با �رفیت  60لیتر بر �انیه

با �رفیت  300لیتر بر �انیه

با �رفیت  300لیتر بر �انیه

پم� خال روتاری
پم�پشتیباندیافراگمی

×







میزان خال نهایی

 3×10-2تور

 9×10-6تور

 2×10-6تور

 2×10-6تور

منبعت��یه

 80 ،DCوات

 300 ،RFوات

 1000 ،DCمیلی آمپر

 1000 ،DCمیلی آمپر

ابعاد

45×50×37
سانتیمتر

 50×65×51سانتیمتر

 50×60×47سانتیمتر

 50×60×47سانتیمتر

ابعادمحف�ه
)�طرداخلی×ارتفاع(

140×170
میلیمتر

محف�ه
سایرخصوصیات

از جنس شیشه پیرکس
تنظیم فشار داخل محفظه توسط شیر سوزنی

ارتﺒاط با فناوری نانو

اســپاترینگ روشــی بدیع برای پوشــشدهی طیف وســیعی از
مــواد بــر روی زیرالیههای مختلف اســت .در واقــع هر مادهای
که بتواند شرایط محفظه الیهنشانی (تشکیل پالسما ،بمباران
یونــی )... ،را تحمــل کند ،میتواند به عنوان ماده پوشــش یا
زیرالیهاستفادهشود.بنابراین،باتنظیمپارامترهایعملکردی
دســتگاه ،امــکان الیهنشــانی پوشــشهای نانوســاختار،
نانوکامپوزیت و الیههای نازک وجود خواهد داشت.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نگهدارانده زیر الیه با قابلیت
چرخش

صفحه نمایش لمسی

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

پوششهای نانوساختار

سال ت�سی�

1384

نشانیشرکت

تهــران ،آزادی ،ضلــع شــرقی
دانشگاه شریف ،شهید قدیر،
پالک ،5ط  ،3واحد4

نشانیسایتاینترنتی

 200×300میلیمتر

www.pvd.ir

۱۱۵

دسﺘﮕاه ﻻیﻪنﺸانﯽ ﮐربن رومیزی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی کربن یک نوع روش الیهنشــانی مبتنی بر تبخیر حرارتی در خال است که به صورت خاص
و ویــژه بــرای آمادهســازی نمونههــای میکروســکوپ الکترونــی (نمونههــای عایــق میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی و عبوری) توســعه یافته و اســتفاده میشــود .ایــن روش برای تصویرســازیهای
با رزولوشــنهای باال مناســ� اســت .اســتفاده از الیههای کربنی در میکروســکوپ الکترونی به دلیل
سیگنال کم زمینه و هدایت الکتریکی نسبتا خوب بسیار شناخته شده است.
اک�ر سیســتمهای پوششدهنده کربن مجهز به منبع تغذیه جریان باال هستند که امکان الیهنشانی
کربــن را در دو حالــت مختلــف امکانپذیر میســازند .حالــت پالســی ( )pulse modeو حالت دفعی
) .)flash modeدر حالت پالســی ،الیهنشــانی کربن در حین بازههای زمانی کوتاه صورت میپذیرد.
به دلیل طبیعت الیهنشانی پالسی ،کنترل پذیری فرآیند در این روش بهبود مییابد و اتالف کربن در
مقایسه با دیگر روشهای الیهنشانی مشابه به حداقل مقدار خود میرسد .دیگر قابلیتی که معموال
در پوشــشدهندههای کربنی گنجانده میشــود آن است که زیرالیه میتواند حین فرآیند الیهنشانی
دوران کند.
دســتگاه کربن کوت در دو مدل  DCRو  DCTســاخته شــده اســت که این دو دســتگاه در نوع پم� و
میزان خالء باهم تفاوت دارند.

۱۱۶

تجهیزات ﭘوﺷﺶدﻫﯽ فیزیﮑﯽ بﺨار

کاربرد:
آمادهســازی نمونههــای میکروســکوپی
الکترونی ( SEMو .)TEM
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
شیشه پ�رک� ،ضخامت،0/275
�طر  6و ارتفاع  6این�

چمبر خال

فشار نهایی خال پم� روتاری

 5 × 10 -6تور30 /
میلیتور

جریان مستقیم  2/5 ،کیلووات

منبع تغذیه

 50تا  70میلی تور

فشار کاری

اتمسفر تا  10 -4میلیتور

بازه گیج وکیوم

مﺤﻞ تولیﺪ

تا  100آم�ر

بازه جریان الیهنشانی

استان تهران ،شهر تهران

شیرسوزنی

کنترل فلو آرگون

 220ولت ،جریان متناوب،
 11آم�ر

مشخصات برق
ورودی

صفحه نمایش  7این�

سامانه کنترلی

 18کیلوگرم

وزن (بدون پم�)

 500×450×400میلیمتر
مکع�

ابعاد دستگاه

DCT/ DCR

گواهینامه نانومقیاس
دارای نشان CE

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

پوششهای نانوساختار

سال ت�سی�

1384

نشانیشرکت

تهــران ،آزادی ،ضلــع شــرقی
دانشگاه شریف ،شهید قدیر،
پالک ،5طبقه  ،3واحد 4

نشانیسایتاینترنتی

www.pvd.ir

ارتﺒاط با فناوری نانو

دســتگاه الیهنشــانی کربــن اساســا بــرای آمادهســازی
نمونههای میکروسکوپهای الکترونی ( SEMو )TEM
اســتفاده میشــود .این روش برای مشاهدات با قدرت
تفکیک باال بســیار مناســ� بوده و برای تهیه تصاویر و
آنالیز مواد در مقیاسهای نانو یک پیشنیاز محســوب
میشود.

۱۱۷

۱۱۸

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺮﯾﺘﻤﻨﺖ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ
ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﮔﻼﯾـﺪ
ﭘﻼﺳـﻤﺎ روﺗﺎری ﺟﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت )(PlasmaTex
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﭘﻼﺳﻤﺎی اﺗﻤﺴﻔﺮی ﮐﺮوﻧﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﺮﯾﻨﺖ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻠﯿﻨﺮ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻼﯾﺰر ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و اﺷﯿﺎء

۱۱۹

ﮐرونا تریﺘمنت
با الﮑﺘرود سرامیﮑﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

این نوع پالســما در فشــار اتمســفری با اعمال جریان مســتقیم و یا جریان متناوب با فرکانس کم بین
دو الکترود سرامیکی ایجاد میشود.

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مشخصات دستگاه با توجه به نوع سفارش و نوع کاربرد متفاوت است.

۱۲۰

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهرتهران

گواهینامه
نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.hitechmachine.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت کاله ،پگاه تهران ،شــرکت لینا ،چســ�
رازی ،گلیژه شیراز،راما مهر آریا ،نیکو پالستیک
خــزر ،فــرش پــارس ،نگاریــن بــرگ ،نصرگســتر
اراک ،تک �رف تبریز و �ریف پالست

ارتﺒاط با فناوری نانو

با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکانپذیر میشود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی پالسما ایده آزما

سال ت�سی�

1395

نشانیشرکت

تهــران ،شــهرک ولیعصر ،خیابان شــهید صفری ،کوچه شــهید وفــادار غربی،
پالک 70

ایمی�

parsautomation@yahoo.com

۱۲۱

ﭘﻼسـما ﮔﻼیـﺪ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

پالسما در ف�ای بین دو الکترود هاللی شکل ایجاد میشود .چگالی الکترونی باالی این سیستم در
دمای پایین باع� شــده تا پردازش مواد مختلف که در معرض پالســمای گالید قرار میگیرند ،بدون
تخری� یا تغییر در سطح مواد باشد.

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مشخصات دستگاه با توجه به نوع سفارش و نوع کاربرد متفاوت است.

۱۲۲

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.hitechmachine.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت کالــه ،پگاه تهران ،شــرکت لینا ،چســ�
رازی ،گلیژه شیراز ،راما مهر آریا ،نیکو پالستیک
خــزر ،فــرش پــارس ،نگاریــن بــرگ ،نصرگســتر
اراک ،تک�رف تبریز و �ریف پالست

ارتﺒاط با فناوری نانو

با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکانپذیر میشود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی پالسما ایده آزما

سال ت�سی�

1395

نشانیشرکت

تهــران ،شــهرک ولیعصر ،خیابان شــهید صفری ،کوچه شــهید وفــادار غربی،
پالک 70

ایمی�

parsautomation@yahoo.com

۱۲۳

ﭘﻼسـما روتاری ﺟت
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

این دســتگاه دارای یک مشــعل پالســمای دوار با مســاحت کم اســت و قابلیت چاپ و �بات مرک�
چاپ را روی محصول افزایش میدهد.

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مشخصات دستگاه با توجه به نوع سفارش و نوع کاربرد متفاوت است.

۱۲۴

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.hitechmachine.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شــرکت کالــه ،پگاه تهران ،شــرکت لینا ،چســ�
رازی ،گلیژه شیراز ،راما مهر آریا ،نیکو پالستیک
خــزر ،فــرش پــارس ،نگاریــن بــرگ ،نصرگســتر
اراک ،تک �رف تبریز و �ریف پالست

ارتﺒاط با فناوری نانو

با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکانپذیر میشود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی پالسما ایده آزما

سال ت�سی�

1395

نشانیشرکت

تهــران ،شــهرک ولیعصر ،خیابان شــهید صفری ،کوچه شــهید وفــادار غربی،
پالک 70

نشانیسایتاینترنتی

parsautomation@yahoo.com

۱۲۵

سامانﻪ ﭘردازش
ﭘﻼسمایﯽ منسوﺟات )(PlasmaTex
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه پالســماتکس ( )PlasmaTexمیتوانــد بــا افزایــش انــرژی ســطحی انــواع منســوجات جهت
کاهش مصرف آب و رنگ و ســایر مواد شــیمیایی مورداســتفاده قرار گیرد .پالســما به دلیل برخورداری
از گونههای پرانرژی و درعینحال دمای پایین ،بســیار مناســ� برای پردازش سطوح حساس به گرما
بهویژه انواع پارچهها است .در فرآیند پردازش سطوح به این روش بهواسطه تشکیل گروههای عاملی
بر روی سطح و تغییر زبری سطح ،درجه باالیی از فعالسازی حاصل میشود.
ویژگیها:
فرآیندی خشک و بدون استفاده از مواد شیمیایی آالینده
پردازش منسوجات بدون تخری� حرارتی
پردازش منسوجات بدون تغییر در ساختارهای اصلی آن
کاهش مصرف آب و انرژی
کاهش هزینههای جاری
کاهش  BOD / CODپساب و آ�ار زیستمحیطی ناشی از آن
کوتاه شدن زمان پردازش
امکان انجام فرآیند بهصورت مداوم در سرعتهای صنعتی
امکان پردازش منسوجات در فشار محیط (اتمسفری) در خط تولید

۱۲۶

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهای
دستگاه

PlasmaTex
60220

PlasmaTex
40160

PlasmaTex
30220

PlasmaTex
20160

PlasmaTex
2080

PlasmaTex
1080

توان

 60کیلو وات

 40کیلو وات

 30کیلو وات

 20کیلو وات

 20کیلو وات

 10کیلو وات

�رض
�لتک

 2200میلیمتر

 1600میلیمتر

 2200میلیمتر

 1600میلیمتر

 800میلیمتر

 800میلیمتر

�طرالکترود

 6میلیمتر

ب�شینه گ� ب�ن الکترود

فرکان�

 18-25کیلوهرتز

 2میلیمتر

ضخامت ماده

 5/1میلیمتر

نر�تولید

 5-70متر بر دقیقه

ابعاد

 390×125×198سانتیمتر

دمای پالسما

 300درجه سانتیگراد

وزن

 2500کیلوگرم

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

 www.adeeco.irدر حال ا�بات و انطباق کارایی
 www.hitechmachine.irبه مجموعههای صنعتی
ارتﺒاط با فناوری نانو

اصالحات ســطحی پالسمایی در منســوجات ،الیاف و پلیمرها
طیفوسیعیازتغییراتسطحیازیکتغییرتوپوگرافیسادهتا
تغییرات گسترده شیمیایی الیههای سطحی را شامل میشود.
در هر سطح کاربری میتوان مواردی از ارتباط آن با نانوفناوری
را ذکــر کــرد .در یک مــورد ،میتوان به ایجاد و یــا افزایش زبری
ســطح در مقیاس نانو اشــاره کــرد .در این حالــت انتظار میرود
که ترشوندگی و قابلیت جذب رنگ سطوح الیاف و منسوجات
افزایش یابد .مورد دیگر ح�ور الیه فعال شده سطحی است که
سب� میشــود با ایجاد پیوندهای در سطح اتمی ،چسبندگی
پوششها و نانوالیهها به طور قابل توجهی بهبود یابد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

مهندسی تجهیزات
پیشرفته آدیکو

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران،بلوارکشاورز،تقاطع
شانزدهآذر،ساختمان
کمالالدینبهزاد،پالک
 78طبقه  5واحد 514

نشانیسایتاینترنتی

www.adeeco.ir

۱۲۷

سامانﻪ ﭘردازش
ﭘﻼسمای اتمسﻔری ﮐرونا
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

مشــعل پالســمای کرونا ،ســامانهای اســت کــه برای پردازش ســطوح دوبعــدی و ســهبعدی پلیمری
استفاده میشود .کاربردهای آن عبارت است از :افزایش قابلیت چسبندگی پلیمرها و کامپوزیتها،
افزایش رنگپذیری پلیمرها ،فعالسازی سطوح بهمنظور تقویت چسبندگی انواع رزینها.

مﺸﺨﺼات فنﯽ

توان مشعل  700وات
ابعاد مشعل  3در  6سانتیمتر با طول بیش از  5سانتیمتر
قابلیت استفاده در سامانه اسکن اتوماتیک
دارای سیستم ایمنی برای کاربر
قابلیت دائم کاری

۱۲۸

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

ت�ییدیه ارتباط با فناوری نانو

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

ایجــاد و یــا افزایــش زبری ســطح در مقیاس نانو
از جملــه ویژگیهــای ایــن فرآینــد اســت .در این
حالــت انتظــار مــیرود کــه ترشــوندگی و قابلیــت
جذب رنگ ســطوح الیاف و منســوجات افزایش
یابد .مورد دیگر ح�ور الیه فعال شــده ســطحی
اســت که ســب� میشــود با ایجاد پیوندهای در
ســطح اتمی ،چسبندگی پوشــشها و نانوالیهها
به طور قابل توجهی بهبود یابد.
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.iranlabexpo.ir
www.basafan.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
مجموعههای صنعتی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

بسا فنآوران نصیر

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،خیابان آزادی ،بنبست قدیر ،کوچه  ،13پالک  ،2واحد 10

نشانیسایتاینترنتی

www.basafan.com
info@basafan.com

۱۲۹

سامانﻪ ﭘﻼسمای سرد برای تﺤﻘیﻘات ﺻنایﻊ ﻏﺬایﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

تخلیــه ســد دیالکتریــک ) (DBDروشــی جدید و خالقانه برای تولید پالســمای غیرحرارتی اســت که
اخیرابهطور گســتردهای در شــاخههای مختلف علم و تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است .تخلیه
ســد دیالکتریــک ،یــک تخلیه الکتریکی بین دو الکترود اســت که حداقل یکــی از الکترودها با یک
الیه دیالکتریک پوشــانده شــده اســت .اعمال ولتاژ متناوب بر الکترودها منجر به ایجاد پالســمای
غیرحرارتــی ســد دیالکتریــک در فشــار اتمســفری میشــود .از جملــه کاربردهــای ایــن تکنولــوژی
در صنایــع غذایــی و کشــاورزی اســت .میکروبزدایــی ســطح غذا و جوانهزنــی بــذر دو کاربرد جذاب
پالسمای  DBDاست که میتواند تغییرات بزرگی در صنعت آینده به بار آورد.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

ابعاد(45 :عرض) ( 70 -طول) ( 60 -ارتفاع) سانتیمتر
وزن :حدودا  50کیلوگرم
ولتاژ ورودی ،50 Hz ،AC 220 V :تکفاز (مقاومت زمین کمتر از  0/5اهم)
ولتاژ خروجی :ولتاژ متغیر 50 Hz ،0-25 kV

۱۳۰

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

ولتاژ متغیر0-10 kV ،6-20 kHz :
اندازه محفظه آزمون :قطر22 cm :
فاصلــه الکترودهــای محفظــه آزمــون :قابــل تنظیــم
0/5- 2/5 cm
مواد مورد پردازش :مواد نارسانا
گاز کاری در محفظه آزمون :هوا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

زمان پردازش :قابل تنظیم (مد تناوبی و پیوسته)
پروب جانبی :جت پالسمای سرد ،پروب پالسمای سد
دیالکتریک
ا�ربخشــی این دســتگاه بر میکروبزدایــی و مهار فعالیت
آنزیمــی در برخــی از محصــوالت غذایــی توســط مرکــز
تحقیقات کشاورزی ت�یید شده است.

مﺤﻞ تولیﺪ

ارتﺒاط با فناوری نانو

استان تهران ،شهر تهران

بــه طــور کلــی یکــی از مــوارد بســیار مهــم راجــع بــه ارتبــاط
تجهیــزات پالســما بــا فنــاوری نانــو ،قابلیــت ایجــاد و یــا
افزایــش زبــری ســطح در مقیــاس نانو اســت .در ایــن حالت
انتظــار مــیرود که ترشــوندگی و قابلیت جذب رنگ ســطوح
ماننــد الیــاف و یــا منســوجات افزایــش یابــد .مــورد دیگــر
ح�ور الیه فعال شــده ســطحی اســت که ســب� میشــود با
ایجاد پیوندهایی در ســطح اتمی ،چســبندگی پوشــشها و
نانوالیهها به طور قابل توجهی بهبود یابد.

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.ad-kavoshyaran.ir
info@ad-kavoshyaran.com
www.iranlabexpo.ir

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

موسسه تحقیقات کشاورزی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

کاوش یاران فن پویا

سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

بزرگراه یادگار امام ،خیابان ای�ارگران شمالی ،خیابان امامزاده داود ،پالک 31

نشانیسایتاینترنتی

www.ad-kavoshyaran.ir

۱۳۱

ﮐرونا ﭘرینت
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه کرونا پرینت نســل جدید ســامانههای جرقهزن (جرقهگیر) اســت که با اســتفاده از فناوری
پالســما میتوانــد ا�رگــذاری یکنواختتــر و باکیفیتتــری در حوزه چاپ و بســتهبندی ایفــا کند .این
دســتگاه بــا اســتفاده از الکترودهــای ســرامیکی میتوانــد پــردازش یکنواختــی را بــر روی پلیمرهــا
پالســتیکها و رولهــای فلــزی ایجــاد کند .در ا�ر پردازش پالســمایی ســطح پلیمرها پالســتیکها و
رولهــای فلــزی در ابعــاد نانــو دچــار تغییــر شــده و گونههــای شــیمیایی هیدروکســیل ،کربوکســیل،
نیتروژنــی و اکســیژنی بر روی ســطح باقی میمانــد که میتواند ضمن افزایش انرژی ســطحی امکان
برقراری بهتر باند بین رنگ و ســطح شــود .پردازش ســطح توســط این دســتگاه برای انواع پلیمرها
مانند  ،PP، PE، PETنایلون ،پلیاستایرن ،پلی کربنات ،پیویسی و انواع فیلمهای متاالیز مناس�
است.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

عرض دستگاه 50 :سانتیمتر (قابل ساخت تا عرض  10متر براساس سفارش مشتری)
توان مصرفی 3 :کیلووات
ســرعت پــردازش 100 :تــا  200متر بر دقیقــه (از حدود  50متر بر دقیقه تا  1000متر بر دقیقه براســاس
سفارش مشتری)

۱۳۲

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

جنس الکترود سرامیکی (سیلیکون بر اساس سفارش مشتری)
جنس غلتک :استیل ضدزنگ
وزن 40 :کیلوگرم

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

021-29904031
021-29904017
021-22403160

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

صنایع چاپ و بستهبندی

Info@jam-plasmatech.com

ارتﺒاط با فناوری نانو

با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکانپذیر میشود.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

شرکت مهندسی پالسما فناور جم

سال ت�سی�

1394

نشانیشرکت

تهــران ،ولنجک ،خیابان یمن ،بلوار دانشــجو ،دانشــگاه شــهید بهشــتی مرکز
رشد

نشانیسایتاینترنتی

jam-plasmatech.com

۱۳۳

ﭘﻼسما ﮐﻠینر
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

ایــن دســتگاه بهعنــوان یکی از پرکاربردترین ســامانههای پالســمایی مطر� اســت .در این دســتگاه
محیــط فعــال پالســما با اعمــال اختالفپتانســیل الکتریکی در فشــار پاییــن و در محــدوده میلی تور
تشــکیل میشــود .الکترونهــای موجــود در محیــط پالســما اقــدام بــه تولیــد الکترونهــا ،یونهــا،
رادیکالهــا و دیگــر گونههــای فعــال میکننــد که میتوانند ســطح مورنظــر را پردازش کننــد .قابلیت
تزریــق  30نــوع گاز بــا نــر� تزریق  0تا  500سیســی بر دقیقه با دقت  0٫1سیســی بر دقیقــه برای این
دستگاه وجود دارد.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

حجم محفظه 3 :لیتر (بسته به سفارش مشتری قابل ساخت تا  100لیتر)
توان کاری 100 :وات (قابل ساخت تا  3کیلووات)
فشار کاری 50 :تا  1000میلی تور
گاز مصرفی 30 :نوع گاز
دقت تنظیم فلوی گاز 0٫01 :سیسی بر دقیقه
جنس محفظه :کوارتز (یا استیل بنا به سفارش مشتری)

۱۳۴

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

جنس اتصاالت :استیل
برق ورودی 220 :ولت برق شهری
دارای نمایشگر فشارسنج دیجیتال
دارای سیستم اتوماسیون و مانیتور تاچ
قابلیت تعریف برنامههای آزمایشی
ابعاد 20×40×50 :سانتیمتر
وزن :تقریبا  15کیلوگرم

استان تهران ،شهر تهران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا
ارتﺒاط با فناوری نانو

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

الکترونهای موجود در محیط پالســما اقدام به تولید
الکترونها  ،یونها ،رادیکالها و گونههای فعال دیگر
میکننــد که میتواند ســطح موردنظر را پــردازش کند.
این دستگاه میتواند برای پردازش انواع مواد پلیمری
و فلزی در مقیاس نانو استفاده شود.

021-29904031
021-29904017
021-22403160

Info@jam-plasmatech.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشگاه بینالمللی قزوین
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شاهرود

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

شرکت دانشبنیان دانش پویان ساتیا

سال ت�سی�

1393

نشانیشرکت

استان سمنان ،شهرستان شاهرود ،بلوار دانشگاه ،ساختمان مرکز رشد

ایمی�

satiacompany@gmail.com

۱۳۵

دسﺘﮕاه اسﺘریﻼیزر ﭘﻼسما
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دستگاه استریالیزر پالسما  PSP-PLابزار حساس به دما و رطوبت مانند انواع آندوسکوپ ،کاتتر،
کانوال و  ...را در کوتاهترین زمان و بدون ایجاد مواد سمی و م�ر ،استریل میکند .پس از اتمام
پروســه اســتریل توســط این دســتگاه آن�ــه باقی میماند بخارآ ب و اکســیژن اســت کــه کامال با
محیط سازگارند و آسیبی متوجه کاربران و بیماران نخواهد بود .پروسه استریل دستگاه بسیار
ســریع بوده ( 28تا  65دقیقه) و نیازی به آمادهســازی اولیه نیســت که این امر گردش کار را در
بیمارستانها و مراکز درمانی به میزان قابلتوجهی سرعت میبخشد.

۱۳۶

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه

PSP-PL-130

PSP-PL-130D

تعداد درب

تک درب

دو درب

ابعاد

1120×1547×778
سانتیمتر

1060×1750×1040
سانتیمتر

وزن

 440کیلوگرم

 640کیلوگرم

منبعت��یه

تکفاز 230 ،ولت 50-60 ،هرتز

�رفیتمحف�ه

 130لیتر

جن�محف�ه

فوالد زنگنزن

دمایاستری�

کمتر از  60درجه سانتیگراد

مادهمصرفی

هیدروژن پروکساید 50٪

مجموع مدت زمان
سیک�

سیکل بدون لومن 28 :دقیقه
سیکل اقتصادی 45 :دقیقه
سیکل پیشرفته 62 :دقیقه

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.psptrade.com

هی�تامنای صرفهجویی ارزی در معالجه
بیماران
ارتﺒاط با فناوری نانو

دس ــت ــگ ــاه پ ــالس ــم ــا اس ــت ــری ــالی ــزر م ــان ــن ــد ســایــر
دستگاههای حوزه پالسمای سرد ،قابلیت ایجاد
ساختار نانومتری بر روی سطح را دارد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت
سال ت�سی�

پارس سینوهه پاد
1388
تهران ،خیابان شریعتی ،میدان شهید

نشانیشرکت

احمدی روشن ،ابتدای خیابان جلفا،
خیابان پاکروان ،پالک 20

نشانیسایتاینترنتی

www.psptrade.com

۱۳۷

سامانﻪ ﭘردازش
ﭘﻼسمایﯽ منسوﺟات و اﺷیاء
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

ایــن ســامانه در شــرایط خأل با اســتفاده از امــواج فرکانس رادیویــی ،گاز و مونومرهای تزریقشــده به
محفظــه را یونیــزه کــرده و شــرایط برقــراری پیونــد بین اجســام قرار داده شــده در محفظــه و مونومر
را فراهــم کــرده و بــا ایجــاد الیــهای با ضخامــت نانومتری بــر روی جســم ،خواص ضــدآب ،ضدلک
و ضدروغــن را ایجــاد میکنــد .دســتگاه صنعتــی آبگریز کننده بــا قابلیت پردازش پالســمایی تحت
خأل موســوم بــه »پالســما دژ« یکــی از محصــوالت ایــن حــوزه اســت کــه بــرای ایجــاد این خــواص در
محصوالتی نظیر کفش ،منســوجات ،سیســتمهای الکترونیکی (تبلت ،تلفن همراه و  )...یا ادوات
پزشکی کاربرد دارد.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

ایجاد خاصیت ضدآب و لک
کنترل فرآیند بهصورت اتوماتیک
قابلیت استفاده در پردازش پوشاک ،کفش و الکترونیک
قابل ساخت در ابعاد مختلف متناس� با حوزه کاربری
انجام فرآیند بهصورت کامال خشک

۱۳۸

تجهیزات ﭘردازش ﭘﻼسمایﯽ سطﺢ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

ت�ییدیه ارتباط با فناوری نانو

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهرتهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

ایجــاد و یا افزایش زبری ســطح در مقیاس نانو
از جملــه ویژگیهــای این فرآیند اســت .در این
حالــت انتظــار مــیرود کــه ترشــوندگی و قابلیت
جذب رنگ ســطوح الیاف و منسوجات افزایش
یابد .مورد دیگر ح�ور الیه فعال شــده سطحی
اســت که سب� میشــود با ایجاد پیوندهای در
ســطح اتمی ،چسبندگی پوششها و نانوالیهها
به طور قابل توجهی بهبود یابد.

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.iranlabexpo.ir
www.basafan.com

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و مجموعههای صنعتی

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

بسا فنآوران نصیر

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهران ،خیابان آزادی ،بنبست قدیر ،کوچه  ،13پالک  ،2واحد 10

نشانیسایتاینترنتی

www.basafan.com

۱۳۹

تجهیزات تولیﺪ نانوالیاف
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﻏﻮﻃﻪوری
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﻧﯿﻤﻪﺻﻨﻌﺘﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﺗﻤﺎماﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺧﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف

دسﺘﮕاه الﮑﺘروریﺲ ﺻنﻌﺘﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

با استفاده از این دستگاه ،پوشش انواع نانوالیاف روی زیرالیههای مختلف برای تولید محصوالت
جدید در مقیاس صنعتی امکانپذیر است .سیستمهای  INFLبهطور گسترده برای تولید نانوفیلترها
و نانوماسکهای تنفسی استفاده میشوند.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

بــا اســتفاده از خط تولیــد صنعتی این تجهیزات میتوان نانوالیاف موردنیــاز برای کاربردهای متنوع
را در مقیاس صنعتی تولید کرد .این دســتگاهها با  2مکانیســم اصلی الکتروریسی نازلی و بدون نازل
ارائه میشــوند که با توجه به مزایای آنها هر روش برای کاربری خاص میتواند مورداســتفاده قرار
گیرد .این دستگاه دارای سه مدل  INFL1000 ،INFL800 ،INFL400است .تفاوت این سه مدل در
حجم� ،رفیت تولید و تعداد واحد الکتروریسی است.

۱۴۲

تجهیزات تولیﺪ نانو الیاف

برق ورودی دستگاه

 220ولــت ،تکفــاز50-60 ،
هرتز
 380ولــت ،ســهفاز50-60 ،
هرتز (در صورت نیازمشتری)

سیستم گرمکن
محف�ه

 20-10آمپر

خشککن

 15-10آمپر

کنترل ،جمعکن و
منبع ولتاژ باال

 15-10آمپر
 4واحد برای INFL400

واحدالکتروریسی

 6واحد برای INFL600

میزان پوشش

از  0٫005تا  1گرم بر مترمربع

ابعادنانوالیاف

از  60تا  500نانومتر

درام ریسنده
)سیستم بدون نازل(

درام از جنس استیل

طول

از  30سانتیمتر تا 160
سانتیمتر (بسته به نوع
سفارش)

�طر

 6سانتیمتر

سر�ت �رخش

 1 -20دور در دقیقه

نازلهایریسنده
)سیستمنازلی(

نازلها از جنس استیل

طول واحد
الکتروریسی

از  30تا  160سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش)

و  8واحد برای INFL800

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

تعداد

از  20تا  100نازل در هر واحد
الکتروریسی

حدا�� سر�ت
تزری�

 100میکرولیتر در ساعت

حداک�رسر�ت
تزری�

 20میلیلیتر در ساعت

جمع کننده
)کالکتور(

از جنس استیل

کنترلفاصله
الکتروریسی

) 5-20سانتیمتر)

ابعاد

 16 ،8و  32سانتیمتر

سیستم گرمایش

کنترل دمای محیط
الکتروریسی (دمای محیط
تا  45درجه سانتیگراد)
تهویه

سیستم کشش
زیرالیه

خروج حالل از محفظه
توسط هواکش با امکان
برنامهریزی مدت کارکرد

امکان کشش و
برگشت توس� دو
موتور مجزا )موتور
برگشت سفارشی(
مناس� برای
زیرالیههای
انعطافپ�یر از �بی�
کا�� ،پار�ه ،فیلتر،
فوی� و...

امکان برنامهریزی میزان
کشش برحس� طول یا
زمان (پوشش محدوده
خاصی از سابستریت)،
جهت حرکت زیرالیه
(راست ،چ� یا دوطرف)
کنترل سرعت کشش تا 1000
متر در ساعت (بسته به نوع
سفارش و تعداد درامها)

۱۴۳

منبع ت��یه ولتاژ باال
دارای دستگاه ت�مین
اختالف پتانسی�50
کیلوولتمنفی

دارای دستگاه ت�مین
اختالف پتانسیل 50
کیلوولت م�بت

کنترلدیجیتالولتاژ
از طری� راب� HMI
مستق�)سفارشی(

نمایشگر دیجیتال جریان
مصرفی با دقت  1میکروآمپر
(سفارشی)

وزن

از  1500تا  3500کیلوگرم
(بسته به نوع سفارش و
تعداد واحدها)
سیستم کنترل و پان�

ا�مال ولتاژ منفی و
م�بت به الکترودها
و کالکتور بصورت
مستق�

کنترل نوع پلیمر مصرفی
در هر واحد الکتروریسی
بصورت مستقل

سیستم  PLCبا
امکان کنترل کلیه
پارامترها

رابط کاربری لمسی ()HMI

نمایشرطوبت
داخ�محف�ه
)سفارشی(

قابلیت دیدن داخل
محفظه توسط نمایشگر
(سفارشی)

طول

 6تا  8متر (بسته به نوع
سفارش و تعداد واحدها)

سیستمهای کنترلی
ولتاژ باال

سیستمهای کنترلی جریان
مصرفی (سفارشی)

ارتفاع

 200تا  250سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش)

دارای دکمه �طع
اضطراری برق
دستگاه

تهویه بخارات سمی
حاللهای آلی

نمایشگر دیجیتال ولتاژ با د�ت  0/1کیلوولت

سیستمخشککن

محفظه خشککن زیرالیه
با امکان کنترل دمای داخل
فلزی با  6درب جهت
دسترسی آسان به کلیه
بخشهای دستگاه
محف�ه

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس

۱۴۴

�رض

 1تا  2متر (بسته به نوع
سفارش و عرض واحدها)

مﺤﻞ تولیﺪ

تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع
تحقیقاتــی عصر
انقالب

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

شرکت فناوران نانومقیاس در حال حاضر دارای نمایندگی در شهرهای تهران ،مشهد و تبریز است.
نمایندگی خار� از کشور این شرکت در کشورهای مالزی ،چین ،ترکیه ،پاکستان ،نیجریه و انگلستان
است.
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/PDZNt

هم�نین این دســتگاه از طریق برنامه حمایت از توســعه بازار ماشــینآالت صنعتی پیشرفته ساخت
داخل به آدرس زیر نیز قابل تهیه است؛
http://hitechmachine.ir/company/18

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکتهای بهران فیلتر و آزاد فیلتر این دستگاه را خریداری کردهاند.
این محصول به کشورهای کره جنوبی و چین صادر شده است.
ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا میکند ،بسته به شرایط سیستم باع� تخری�،
خمش ،چرخش و کشــیدگی الیاف شــده و جمع این عوامل و یا هرکدام آنها به تنهایی باع� تبدیل ی� جت ســیال
بــا قطــر میلیمتــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری میشــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولید کننده نانوالیاف است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سال ت�سی�

1383

نشانیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،مرکز رشد
لوازم و تجهیزات پزشکی

نشانیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۱۴۵

دسﺘﮕاه الﮑﺘروریسﯽ ﻏوﻃﻪوری
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الکتروریسی روش منحصربهفردی برای تولید فیبرهای بسیار ریز (میکرومتر تا نانومتر) با سطح ویژه
باال از محلولهای پلیمری و یا مذاب با اســتفاده از انرژی الکتریکی اســت .ستاپ الکتروریسی دارای
دو استاندارد افقی و عمودی است .سیستم الکتروریسی دارای سه جز اصلی شامل منبع تغذیه ولتاژ
باال ،سیســتم ن�ریســی و صفحــه جمعکننده زمینی اســت .منبع تغذیه پالریتی خاصــی را به محلول
پلیمری و یا مذاب اعمال میکند و سپس محلول به سمت یک جمع کننده با پالریته معکوس شتاب
داده میشود .این محلول پلیمری به یک لوله موئینه منتقل شده و در لوله موئینه با نیروی کشش
سطحی خود نگه داشته میشود .اما با اعمال جریان الکتریکی به سطح مایع از طریق اعمال جریان
به لوله موئینه ،انرژی الکتریکی بر انرژی کشــش ســطحی فایق آمده و موج� ایجاد یک جت شــده
که از انتهای لوله خار� میشود .در هنگام خروج محلول پلیمری از مخروط تیلور ،به دلیل ناپایداری
و ســرعت بســیار زیاد ریســندگی که در بیــن حد فاصل لوله موئینــه و جمعکننده اتفــاق میافتد ،جت
ســیال با قطر میلیمتری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری تبدیل میشــود و
هم�نین حالل تبخیر شده و درنهایت الیاف پلیمری بر جای میماند.
کاربرد:
برای تولید نانوالیاف پلیمری/سرامیکی

۱۴۶

تجهیزات تولیﺪ نانو الیاف

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه

NL20

NL100

NL50

طول درام ریسنده

 20سانتیمتر

 50سانتیمتر

 100سانتیمتر

حجم وان محلول پلیمر

 350میلیلیتر

 750میلیلیتر

 1500میلیلیتر

ابعاد

 70×70×80سانتیمتر

 125×90×95سانتیمتر

 220×130×120سانتیمتر

وزن

120

200

300

منبعت��یه

تکفاز 220-240 ،ولت 50-60 ،هرتز
درام سیلندری ،سیمی یا دیسکی شکل

درام ریسنده

جنس :استیل

قطر 6 ،16 ،32 :میلیمتر

سرعت چرخش 2-10 :دور در دقیقه

جمع کننده)کالکتور(

جنس :استیل

سیستم گرمایش

شکل :صفحهای یا درام چرخان

فاصله الکتروریسی 5-20 :سانتیمتر

سرعت 10 :تا  50دور در دقیقه
کنترل دمای محیط الکتروریسی (دمای محیط تا  40درجه سانتیگراد)
سیستم کنترل رطوبت محفظه الکتروریسی (سفارشی)
PLC+ HM

سیستم کنترل و پان�

دارای دکمه قطع اضطراری برق دستگاه

سیستمتهویه

خروج حالل از محفظه توسط هواکش با امکان برنامهریزی مدت کارکرد

محف�ه

فلزی ،با  3درب جهت دسترسی آسان به کلیه بخشهای دستگاه

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی
کششی غلبه پیدا میکند ،بسته به شرایط سیستم
باعــ� تخری� ،خمش ،چرخش و کشــیدگی الیاف
شــده و اجتمــاع این پدیدهها یــا ت�ت� آنها باع�
تبدیل ی� جت ســیال با قطــر میلیمتری به ی� یا
چندیــن جت ســیال با قطــر در محــدوده نانومتری
میشود .بنابراین این دستگاه یکی از دستگاههای
عمده تولید کننده نانو الیاف است.

مﺤﻞ تولیﺪ

تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع
تحقیقاتی عصر
انقالب

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سال ت�سی�

1383

نشانیشرکت

تهــران ،انتهــای بلــوار کشــاورز ،مجتمع
بیمارستانی امام خمینی (ره) ،مرکز رشد
لوازم و تجهیزات پزشکی

نشانیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۱۴۷

الﮑﺘروریﺲنیمﻪﺻنﻌﺘﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

با استفاده از این دستگاه پوشش انواع نانوالیاف روی زیرالیههای مختلف برای تولید محصوالت جدید
در مقیاس نیمهصنعتی امکانپذیر اســت .سیســتمهای  INFLبهطور گســترده برای تولید نانو فیلترها و
نانوماسکهایتنفسیاستفادهمیشود.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

ایــن دســتگاه دارای پنــج مــدل  NFL30R3،NFL50،NFL60،NFL60Rو  NFL100اســت .مــدل
 NFL30R3دارای  3واحد الکتروریســی  30ســانتیمتری دارای سیســتم رولبازکن و رولجمعکن با
دقت کم و سیســتم کنترل میکروکنترلر ،مدل  NFL50با  1واحد الکتروریســی  50ســانتیمتری بدون
سیســتم رولبازکن و رولجمعکن و دارای سیســتم کنترل  ،PLCمدل  NFL60با  1واحد الکتروریسی
 50ســانتیمتری ،سیســتم کنتــرل  ،PLCبدون سیســتم رولبازکــن و رولجمعکن با دقت متوســط،
مدل  NFL60Rبا  1واحد الکتروریســی  60ســانتیمتری با سیســتم رولبازکن و رولجمعکن با دقت
متوسط و سیستم کنترل  PLCو مدل  NFL100با  1واحد الکتروریسی  100سانتیمتری بدون سیستم
رولبازکن و رولجمعکن و سیستم کنترل آنالوگ است.

۱۴۸

تجهیزات تولیﺪ نانو الیاف

برق ورودی
دستگاه

 220ولت ،تک فاز 50-60 ،هرتز

واحد
الکتروریسی

از  1تا  3واحد (بسته به نوع
سفارش)

سیستم کنترل

 PLCبا کنترل کامل
زیرسیستمها

درام ریسنده
)سیستمبدون
نازل(

درام از جنس استیل

طول

از  20سانتیمتر تا  40سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش)

�طر

 6سانتیمتر

سر�ت �رخش

 1 -10دور در دقیقه

نازلهای
ریسنده
)سیستمنازلی(

نازلها از جنس استیل

طول واحد
الکتروریسی

از  20تا  100سانتیمتر (بسته به
نوع سفارش)

تعداد

از  10تا  50نازل در هر واحد
الکتروریسی

حدا�� سر�ت
تزری�

 100میکرولیتر در ساعت

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

حداک�رسر�ت
تزری�

 20میلیلیتر در ساعت

جمعکننده
)کالکتور(

از جنس استیل ضداسید

کنترلفاصله
الکتروریسی

) 5-20سانتیمتر)

ابعاد

با توجه بهاندازه درام ریسنده
متغیر است.

سیستم
گرمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی
(دمای محیط تا  40درجه
سانتیگراد)
تهویه

سیستم کشش
زیرالیه

خروج حالل از محفظه توسط
هواکش با امکان برنامهریزی
مدت کارکرد

امکان کشش و
برگشتتوس�
دو موتور مجزا
)موتوربرگشت
سفارشی(
مناس� برای
زیرالیههای
انعطافپ�یر
از �بی� کا��،
پار�ه،فیلتر،
فوی� و ...

امکان برنامهریزی میزان کشش
برحس� طول یا زمان (پوشش
محدوده خاصی از زیرالیه)،
جهت حرکت زیرالیه (راست،
چ� یا دوطرف)
کنترل سرعت کشش تا  250متر
در ساعت (بسته به نوع سفارش
و تعداد درامها)

۱۴۹

منبع ت��یه ولتاژ باال
دارای دستگاه
ت�میناختالف
پتانسی�50
کیلوولتم�بت

دارای دستگاه ت�مین اختالف
پتانسیل  50کیلوولت منفی

نمایشگر
دیجیتالولتاژ
با د�ت 0/1
کیلوولت

نمایشگر دیجیتال جریان
مصرفی با دقت  1میکروآمپر
(سفارشی)

سیستم
خشککن

محفظه خشککن زیرالیه
با امکان کنترل دمای داخل
(سفارشی)
سیستم کنترل و پان�

ا�مال ولتاژ
منفی و م�بت
به الکترودها و
کالکتوربصورت
مستق�

کنترل نوع پلیمر مصرفی در
هر واحد الکتروریسی بصورت
مستقل

نمایشرطوبت
داخ�محف�ه
)سفارشی(

قابلیت دیدن داخل محفظه
توسط نمایشگر (سفارشی)
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس

۱۵۰

سیستمهای
کنترلی ولتاژ باال

سیستمهای کنترلی جریان
مصرفی (سفارشی)

دارای دکمه
�طع اضطراری
برقدستگاه

تهویه بخارات سمی حاللهای
آلی

محف�ه

فلزی با  6درب جهت دسترسی
آسان به کلیه بخشهای دستگاه

ابعاد:

طول 100 :تا  200سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش و تعداد
واحدها)
ارتفاع 120 :تا  180سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش)
عرض 80 :تا  120سانتیمتر
(بسته به نوع سفارش و عرض
واحدها)

وزن:

از  100تا  600کیلوگرم (بسته به
نوع سفارش و تعداد واحدها)

مﺤﻞ تولیﺪ

تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع
تحقیقاتــی عصر
انقالب

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

شرکت فناوران نانومقیاس در حال حاضر دارای نمایندگی در شهرهای تهران ،مشهد و تبریز است.
نمایندگی خار� از کشور این شرکت در کشورهای مالزی ،چین ،ترکیه ،پاکستان ،نیجریه و انگلستان
است.
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/PDZNt

هم�نین این دســتگاه از طریق برنامه حمایت از توســعه بازار ماشــینآالت صنعتی پیشرفته ساخت
داخل به آدرس زیر نیز قابل تهیه است؛
http://hitechmachine.ir/company/18

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

شرکت فیلتر سرکان
ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانــی کــه نیروهــای دافعــه الکترواســتاتیک بــر نیــروی کششــی غلبــه پیــدا میکنــد ،بســته به شــرایط سیســتم باع�
تخری� ،خمش ،چرخش و کشــیدگی الیافشــده و اجتماع این پدیدهها یا ت�ت� آنها باع� تبدیل ی� جت ســیال
بــا قطــر میلیمتــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری میشــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولید کننده نانوالیاف است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سال ت�سی�

1383

نشانیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،مرکز رشد
لوازم و تجهیزات پزشکی

نشانیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۱۵۱

الﮑﺘروریﺲ آزمایﺸﮕاﻫﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

از ایــن دســتگاه بــرای انجام کارهای پژوهشــی و تولیــد نانوالیاف در مقیاس آزمایشــگاهی اســتفاده
میشود.

مﺸﺨﺼات فنﯽ

ایــن دســتگاه دارای دو مــدل  ES2000و  ES1000اســت .تفــاوت مــدل  ES2000در تعــداد سیســتم
روبــش اســت .توســط این دســتگاه مشــخصات مختلــف نانوالیاف از جملــه تخلخل ،شــکل ،قطر،
ضخامت و آرایش میتواند کنترل شود.

۱۵۲

تجهیزات تولیﺪ نانو الیاف

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

برق ورودی
دستگاه

 220ولت ،تک فاز 50-60 ،هرتز

کنترلسر�ت
روبش نازل
)0-2500
میلیمتردر
د�یقه(

کنترل نقطه شروع و پایان
روبش ( 0-30سانتیمتر)

پم�سرنگی

افقی (بدون نیاز به شیلنگ و
رابط)

جمع کننده
)کالکتور(

درام چرخان با سرعت قابل
کنترل چرخش

تعداد سرن�
�اب� نص�

حداک�ر  2سرنگ (سفارشی تا 10
سرنگ)

جن�:استی�
یاآلومینیوم

دارای ولتاژ منفی تا -20
کیلوولت (سفارشی)

دو حالت تزری�

تزریق ممتد یا تزریق به میزان
حجم تعیین شده

کنترلفاصله
الکتروریسی
)5-20
سانتیمتر(

امکان تعوی� نوع کالکتور
(سیمی ،دیسکی ،سیلندری و
صفحهای)

تزری�
یکنواخت

تزریق یکنواخت محلول با
استفاده از میکرودرایور با دقت
باال

سر�ت
�رخش:

دور کم (تا  )200و دور باال (تا
 3000دور در دقیقه)

�طر:

 8سانتیمتر

تن�یممح�
صفحه
فشاردهنده
سرن�

امکان تنظیم سریع پدال با
استفاده از دو کلید تنظیم
موفقیت

منبعت�مین
اختالف
پتانسی�)ولتاژ
باال(

نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت
 0/1کیلوولت
دو منبع تغذیه در مدل دوپم�

کنترل نر�
تزری�محلول
پلیمری )10
میکرولیترتا
 100میلیلیتر در
سا�ت(

دارای سوئی� هشدار اتمام
محلول سرنگ

نمایشگر
دیجیتال
جریانمصرفی
با د�ت 1
میکروآم�ر
)سفارشی(

دارای دستگاه ت�مین اختالف
پتانسیل  35کیلوولت

سیستمروبش
نازلها

دارای  2سیستم روبش با کنترل
مستقل (مدل  2پم�)

سیستم
گرمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی
(دمای محیط تا  40درجه
سانتیگراد)

۱۵۳

تهویه

خروج حالل از محفظه توسط
فن با امکان برنامهریزی مدت
کارکرد
سیستم کنترل و پان�

استفاده از
نمایشگربزرگ
 4سطری
به همراه 20
سو�ی�با��
کنترلآسان
سیستم و
نمایش کلیه
اطال�ات
ضروری
�ملکرد
دستگاه شده
است.

تعبیه کلیدهای عملیاتی در
کنار  4سطر نمایشگر باع�
عدم نیاز به منوهای تودرتو
شده و بنابراین بهراحتی با
فشار حداک�ر چند کلید ،دستگاه
تنظیم شده و شروع بهکار
خواهد کرد.

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس

۱۵۴

محف�ه

فلزی با  3درب جهت دسترسی
آسان به کلیه بخشهای
دستگاه

ابعاد

 65×70×80سانتیمتر مکع�

مدل دو پم�

 65×105×75سانتیمتر مکع�

وزن

حدود  80کیلوگرم

مدل دو پم�

 100کیلوگرم

حاف�هدا�می

آخرین تنظیمات در حافظه
دائمی دستگاه ذخیره خواهد
شد.

نرمافزار
مخصوص

پارامترهای الکتروریسی
میتوانند بهراحتی توسط
کامپیوتر با استفاده از نرمافزار
مخصوص کنترل شوند.
(سفارشی)

مﺤﻞ تولیﺪ

تهران ،حسنآباد
خالصه ،مجتمع
تحقیقاتــی عصر
انقالب

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

شرکت فناوران نانومقیاس در حال حاضر دارای نمایندگی در شهرهای تهران ،مشهد و تبریز است.
نمایندگی خار� از کشور این شرکت در کشورهای مالزی ،چین ،ترکیه ،پاکستان ،نیجریه و انگلستان
است.
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/PDZNt

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران

این دستگاه در آزمایشگاههای توانا در سراسر کشور نص� شده است.
این دستگاه برای آموزش دانش آموزان کشور چین ،به آن کشور هم صادر شده است.

ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانــی کــه نیروهــای دافعــه الکترواســتاتیک بــر نیــروی کششــی غلبه پیــدا میکنند ،بســته به شــرایط سیســتم باع�
تخری� ،خمش ،چرخش و کشــیدگی الیاف شــده و اجتماع این پدیدهها یا ت�ت� آنها باع� تبدیل ی� جت ســیال
بــا قطــر میلیمتــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری میشــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولیدکننده نانوالیاف است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سال ت�سی�

1383

نشانیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،مرکز رشد
لوازم و تجهیزات پزشکی

نشانیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۱۵۵

دسﺘﮕاه الﮑﺘروریسﯽ تماماتوماتیﮏ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

یکــی از روشهــای کارآمد تولید نانوالیاف پلیمری چه در مقیاس صنعتی و چه تحقیقاتی ،اســتفاده
از فنــاوری الکتروریســی اســت .پیشماده پلیمری ورودی فرآیند فــوق میتواند به صورت محلول و
یا مذاب پلیمری باشــد .در این فناوری به کمک یک میدان الکتریکی با قدرت کافی ،ابتدا ســیالن
باریکی از مایع (پیشماده پلیمری) ایجاد میشــود و ســپس در ادامه با ناپایدارســازی ســیالن فوق
نانوالیاف پلیمری تولید میشود.
یک دستگاه الکتروریسی از  3واحد اصلی تشکیل شده است -1 :واحد ن�ریس متصل به یک منبع
تغذیــه ولتاژ باالی جریان مســتقیم (چند ده کیلو ولــت) -2 ،پم� تزریق و  -3صفحه جمعکننده با
قطبیت الکتریکی معکوس نسبت به واحد ن�ریس.
کاربرد:
بســیاری از انواع پلیمرهای مختلف از جمله پلیمرهای مصنوعی ،طبیعی و زیســتتخری�پذیر
و یا پلیمر/کامپوزیت میتوانند در مقیاس آزمایشگاهی توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل
شوند.

۱۵۶

تجهیزات تولیﺪ نانو الیاف

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه

ES I

وزن
منبع ت��یه ولتاژ باال
تعداد الکترودهای ولتاژ باال

ES I-I

ES II

ES II-II

ES I-II

 60کیلوگرم

 60کیلوگرم

 80کیلوگرم

 80کیلوگرم

 80کیلوگرم

 0-35کیلو ولت/

 0-35کیلو ولت/

 0-35کیلو ولت/

 0-35کیلو ولت/

 0-35کیلو ولت/

مستقیم

متناوب

مستقیم

متناوب

مستقیم

1

1

2

2

2

تعدادپم�هایمستق�

1

2

2

3

4

تعدادجهتهایالکتروریسی

1

1

2

2

2

منبعت��یه

تکفاز 220 ،ولت ،جریان متناوب 50-60 ،هرتز

نر� تزری�

 0/1-10میلیمتر بر ساعت (با دقت  0/1میلی لیتر بر ساعت)

جمع کننده)کالکتور(

سرعت چرخش 100-3000 :دور در دقیقه با قابلیت تعوی� جمع کننده
فاصله الکتروریسی 5-20 :سانتیمتر

کنترلپن�

 PLCبه همراه رابط ( HMIکامال قابل تنظیم)

ابعاد

 60×70×70سانتیمتر

نازل های ریسنده

امکان استفاده از انواع نازلهای یک بار مصرف و دائم

ایزوالسیون

کامل الکتریکی (ولتاژ باال)

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانی که نیروهای دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه
پیدا میکند ،بســته به شــرایط سیســتم باعــ� تخری� ،خمش،
چرخش و کشیدگی الیاف شده و اجتماع این پدیدهها یا تکتک
آنهــا باعــ� تبدیل یک جت ســیال با قطــر میلیمتری ،به یک
یــا چندیــن جت ســیال با قطــر در محــدوده نانومتری میشــود.
بنابرایــن ایــن دســتگاه یکــی از دســتگاههای عمــده تولیدکننده
نانوالیاف است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

فنآوران تجهیزات نانوآزما

سال ت�سی�

1389

نشانیشرکت

تهران ،بلوار کشاورز ،ابتدای خیابان
 16آذر ،ساختمان کمالالدین بهزاد،
پالک  ،78طبقه  ،7واحد 706

نشانیسایتاینترنتی

www.nanoazma.com

۱۵۷

الﮑﺘروریسﯽ آزمایﺸﮕاﻫﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الکتروریسی از روشهای بسیار مستعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلولهای
سوسپانســیون (پیشماده پلیمری) بهشــمار میرود .دســتگاههای الکتروریســی آزمایشگاهی تمام
اتوماتیــک قابلیــت تولید رنج وســیعی از نانوالیاف پلیمرهای طبیعی ،ســنتزی و هم�نین نانوذرات
پلیمری و ســرامیکی را دارا هســتند .هم�نین با این دســتگاه تولید بسترهای بیبافت از نانوالیاف،
تولید نانوالیاف آرایش یافته ،چندالیههای متشــکل از نانوالیاف و نیز تولید پیوســته و یا ناپیوســته
محصوالت متشکل نانوالیاف امکانپذیر است.
مﺸﺨﺼات فنﯽ
دســتگاههای الکترویســی آزمایشــگاهی تمــام اتوماتیــک ایــن شــرکت در  3مــدل NF COADN-VI
 NF CO-ANVIو  NF CO-ENVIمعرفی و عرضه شدهاند که قابلیت تولید دسته وسیعی از نانوالیاف
پلیمرهــای طبیعــی ،ســنتزی و نانــوذرات پلیمــری ،ســرامیک را دارا هســتند .بهطورکلــی در تمامی

۱۵۸

تجهیزات تولیﺪ نانو الیاف

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مدلهای ارائه شده ،به دلیل طراحی یکپارچه نرمافزار رابط کاربری و بهکارگیری تجهیزات مناس� ،امکان تنظیم،
تغییــر و کنتــرل تمــام متغیرهــای فرآینــد پیش و حیــن انجام عملیــات امکانپذیر اســت .هم�نین بــه دلیل طراحی
مدوالر و منعطف امکان اعمال هرگونه ویرایش در تجهیزات و ماژولهای دســتگاه براســاس نیازمندیهای کاربران
فراهم شده است .برخی دیگر از قابلیتهای مشترک این سه مدل عبارتند از :امکان بهرهگیری از کاربرد دوگانه این
دســتگاه در اســتفاده بهعنوان الکترواســپری ،امــکان بهکارگیری آرایشهــای مختلف از ریســندهها و جمعکنندهها،
بهرهگیری از ســامانههای ایمنی نظیر قفل درب ایمنی برای جلوگیری از شــوک الکتریکی و نیز ســامانه تخلیه ایمن
بــرای تخلیــه حاللهــای ســمی و نانوالیــاف معلــق .گفتنی اســت تفــاوت مدلهــا در توان دســتگاه و میــزان تولید در
مقیاس آزمایشگاهی است.

سامانه کنترل

ورود ،تغییر و کنترل مقدار عددی تمام متغیرهای فرآیند از طریق پنل صفحه لمسی
با رابط نرمافزاری طراحی شده
(تغییر متغیرهای عملیاتی حین انجام فرآیند نیز امکانپذیر است)

سامانه ولتاژ باال

دو سامانه ولتاژ باال  DCبه میزان حداک�ر ( 35 kVمدل )HVPS-35/500

جمعکننده

جمعکننده استاتی� از نوع صفحات صاف (مدل ( PL-50با طول  50میلیمتر)
جمعکننده دینامی� از نوع استوانه چرخان (مدل ( DR-50با قطر  50میلیمتر)
جمعکننده دینامی� از نوع استوانه چرخان (مدل  DR-30با قطر  30میلیمتر)

سرعت چرخش جمعکنندههای دینامی� از  250تا حداک�ر  rpm2500با دقت rpm1
سر�ت�رخشجمعکننده
قابل کنترل است.
سامانهتزری�

دو پم� تزریق مستقل (مدل  )ANSTCO-ASP/300برای تزریق از دو بازوی عمود
برهم با سرعت جریان  0/1تا  5/0میلیلیتر بر ساعت با دقت  0/1میلیلیتر بر ساعت

تعداد و آرایش نازلها

تعداد حداک�ر سه نازل در هر بازو (مجموعا  6نازل) و با امکان قرارگیری حداقل 1
سانتیمتر از یکدیگر

زاویه نازلها

نسبت به جمعکننده برابر صفر است

فاصلهالکتروریسی

( 30-250 mmقابل کنترل با دقت )1 mm

۱۵۹

اندازه نازلها

تمامی مدلها 35 mm

سر�ت حرکت خطی
نازلها

سرعت قابل تنظیم بین  1تا ( mm/min550با دقت  5میلیمتر بر دقیقه)

سامانهتولیدنانوالیافت
موازی تک و �ندالیه

ســامانه جدیــد تولیــد نانوالیــاف مــوازی از نــوع روزنــه متحــرک ( )DGMجهــت تولیــد
بســترهای متشــکل از نانوالیــاف مــوازی از تــک الیههــای همســان تــا چندالیههــای
هیبریدی غیرهمسان

ایمنی و استاندارد واحد

لحاظ کلیه موارد اصول ایمنی شامل؛
الف) سامانه قفل درب ایمنی برای جلوگیری از شوکهای الکتریکی
ب) سامانه تخلیه ایمن برای حاللهای سمی و نانوالیافهای معلق
ج) سامانه بازیافت حاللهای مصرفی در فرآیند

ابعاددستگاه

ارتفاع  ،180عرض  95و عمق  85سانتیمتر

وزن دستگاه

215 Kg

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان زنجان

گواهینامه نانومقیاس

۱۶۰

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانــی کــه نیروهــای دافعــه الکترواســتاتیک بــر نیــروی کششــی غلبــه پیــدا میکنــد ،بســته به شــرایط سیســتم باع�
تخری� ،خمش ،چرخش و کشــیدگی الیافشــده و اجتماع این پدیدهها یا ت�ت� آنها باع� تبدیل ی� جت ســیال
بــا قطــر میلیمتــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری میشــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولیدکننده نانوالیاف است.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

اطلسسازه آریا

سال ت�سی�

1384

نشانیشرکت

زنجان،خیابان کوچمشکی ،نرسیده به چهارراه اول

نشانیسایتاینترنتی

www.anstco.com

۱۶۱

خﻂ ﺻنﻌﺘﯽ تولیﺪ نانوالیاف
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الکتروریسی از روشهای بسیار مستعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلولهای
سوسپانسیون (پیشماده پلیمری) به شمار میرود .این روش از جهاتی ،بسیار شبیه نوع مرسومتر
خود یعنی ریســندگی خشــک ( )Dry spinningاســت که در آن همانند فرآیند اکستروژن ،پیشماده
پلیمــری بــه داخــل یک حدیده (اینجا ن�ریس نامیده میشــود) تزریق شــده تا بعــد از تبخیر حالل،
به رشــته و الیاف پلیمری تبدیل شــوند .اما در روش الکتروریســی یک تفاوت مهم وجود دارد .چون
هــدف ،تولیــد الیاف پلیمری �ریف (قطر میکرومتر تا نانومتر) اســت ،واحد ن�ریس باید متشــکل از
لولــه مویین باشــد تا بتواند جریــان باریکی از محلول پیش ماده پلیمری (قطــر کمتر از  1میلیمتر) را
تولید کند .تفاوت دیگر اعمال اختالف پتانســیل باال (چند ده کیلو ولت) به واحد ن�ریس اســت که
محلول قطبیده شده را وا میدارد تا جذب میدان الکتریکی شود.
کاربرد:

تولیــد امــکان تولیــد الیههــای متشــکل از نانوالیــاف از انــواع پلیمرهــای طبیعــی و ســنتزی و
هم�نین نانوذرات سرامیکی

۱۶۲

تجهیزات تولیﺪ نانو الیاف

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مدل دستگاه

NF-Line-IV

منبع ت��یه ولتاژ باال

حداک�ر  150کیلو ولت (دقت  0/5کیلو ولت)

سامانهتزری�

یک سیستم تزریق متشکل از چندین واحد ریسندگی ،قابلیت برنامهریزی
مستقل برای هر واحد ریسنده به طور مستقیم از طریق سامانه کنترل

تعداد واحدهای ریسندگی

حداقل  4واحد در هر خط تولید صنعتی (قابل ارتقا به تعداد باالتر)

آرایش واحدهای ریسندگی

قابل تغییر و برنامهریزی براساس نیاز کاربر جهت تولید طیف گستردهای از
نانوالیاف

جمع کننده)کالکتور(

قابلیت جمعآوری الیههای متشکل از نانوالیاف تولیدی به صورت پیوسته
بر روی الیه پایه یا منسوج بیبافت ،یا مابین دوالیه پایه یا منسوج بیبافت
و یا حتی به صورت خال�

فاصلهالکتروریسی

 10-50سانتیمتر (با دقت 1میلیمتر)

�رض زیرالیه

 15-200سانتیمتر

سر�ت حرکت خطی زیرالیه

 0/1-2متر بر دقیقه (دقت  0/01متر بر دقیقه)

بازده واحد الکتروریسی

حداک�ر تا  1/5گرم بر دقیقه به ازای هر مترمربع از زیرالیه

ابعاد

140×100×160

وزن دستگاه

 500کیلوگرم

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

۱۶۳

ارتﺒاط با فناوری نانو

زمانــی کــه نیروهــای دافعــه الکترواســتاتیک بــر نیــروی کششــی غلبه پیــدا میکنند ،بســته به شــرایط سیســتم باع�
تخری� ،خمش ،چرخش و کشــیدگی الیافشــده و اجتماع این پدیدهها یا ت�ت� آنها باع� تبدیل ی� جت ســیال
بــا قطــر میلیمتــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری میشــود .بنابراین این دســتگاه یکی از
دستگاههای عمده تولیدکننده نانوالیاف است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت
سال ت�سی�

1387

نشانیشرکت

تهــران ،کارگرجنوبــی ،خیابــان آذربایجــان ،بعــد از چهــارراه ســلیمانیه ،جنــ�
فروشگاه رفاه ،پالک  ،306واحد 8

نشانیسایتاینترنتی

۱۶۴

فناوری نانوساختار آسیا

www.anstco.com

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

تجهیزات آسیاب ﮐاری و آلیاژسازی مﮑانیﮑﯽ
دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪای ﺳﯿﺎرهای
دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب ﭘﺮه ﮔﻠﻮﻟﻪ
دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب ﺳﯿﺎرهای ﭘﺮاﻧﺮژی

۱۶۵

آسیاب ﮔﻠولﻪای سیارهای
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

در ایــن دســتگاه بــا اســتفاده از حــرکات وضعی و انتقالــی گلولههای خردکننــده درون محفظه آســیاب،
خردایــش مــواد تا ذرات نانومتری و نیز آلیاژســازی به روش مکانیکی انجام میشــود .هم�نین امکان
استفاده از گلولهها با جنس و ابعاد مختلف در این دستگاه ،قابلیت خردایش رنج وسیعی از مواد را فراهم
میسازد.
دستگاه آسیاب گلولهای سیارهای ساخت این شرکت در دو مدل مختلف طراحی و به بازار ارائه میشود:
( NARYA-MPM 2*250 Hدو کاپه)
( NARYA-MPM 4*250 Hچهارکاپه)
مﺸﺨﺼات فنﯽ

پودر کردن ذرات در حد نانومتر
آلیاژسازی مکانیکی ذرات مختلف
امکان انجام واکنش شیمیایی در حین آسیاب کردن تحت گاز محاف�
(قابلاستفاده برای مواد معدنی و شیمیایی ،شیشه سرامیک ،فلز و…)

۱۶۶

تجهیزات آسیابﮐاری و آلیاژسازی مﮑانیﮑﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،حسنآباد خالصه،
مجتمعتحقیقاتیعصرانقالب

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

مشخصات�هارکاپه

شر�

برق ورودی

220 VAC

موتور

2 HP

سیستمتن�یمموتور

1-600 RPM

نسبت دور دیسک به
محف�ه

1:2

سیستم کنترل

تنظیم زمان و سرعت

�رفیت

دارای  4محفظه با
�رفیت هرکدام 250 cc

سیستمتهویه

دارای  2عدد فن
220 VAC

ابعاددستگاه

طول و عرض  90در 70
سانتیمتر و ارتفاع 135
سانتیمتر

وزن دستگاه

 180کیلوگرم

جن�محف�ه
آسیاب

فوالد سختکاری شده

yon.ir/fsGgr

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه
ارتﺒاط با فناوری نانو

آســیاب سیارهای از جمله تجهیزات متداول برای
تولید نانوپودرها اســت .در آســیابهای سیارهای
بــا توجــه بــه حرکــت وضعــی ،حرکــت انتقالــی و
فرکانــس ضربــه گلولههــا ،این قابلیــت وجود دارد
تــا ابعــاد پودرهای موجــود در محفظه تــا حد نانو
نیز برسند.

نام شرکت

امین آسیا فناور پارس

سال ت�سی�

1392

نشانیشرکت

تهران ،حسنآباد خالصه،
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.amin-asia.com

۱۶۷

آسیاب ﭘره ﮔﻠولﻪ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

آسیابکاری یکی از روشهای متداول تهیه پودر است .از این روش میتوان در عملیات آلیاژسازی
مکانیکــی اســتفاده کــرد .ابــزار مورداســتفاده در ایــن روش معمــوال آســیابهای گلولــهای هســتند.
آســیابها از لحــاظ �رفیــت ،بازدهــی و تجهیزات اضافی جهت گرم و ســرد کردن بــا یکدیگر تفاوت
دارنــد .در فرآینــد تولیــد مــواد با اســتفاده از آســیابکاری ،خواص و کیفیــت کار ،ارتباط مســتقیمی با
تجهیــزات و شــرایط آســیابکاری دارد .بنابراین انتخاب نوع آســیاب و آگاهــی از ویژگیهای مربوط
به آن از اولین مراحل یک فرآیند آسیابکاری محسوب میشود .آسیابهای پر انرژی معموال برای
کاهــش انــدازه ذرات و آلیاژســازی مکانیکی بســیار مناســ� هســتند .یکی از آســیابهای پــر انرژی،
آســیاب پره-گلولــه و یا ســیموالیر اســت .از مزیتهای این آســیابها قابلیت اســتفاده بــرای فلزاتی
ماننــد تیتانیــوم ،آلومینیــوم ،مس و … اســت که با توجه به ســاختار این فلزات در دیگر آســیابها به
سختی قابل انجام است.
کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر میشود:
پودر کردن ذرات در حد نانومتر
آلیاژسازی مکانیکی ذرات مختلف
امکان انجام واکنش شیمیایی در حین آسیاب کردن تحت گاز محاف�

۱۶۸

تجهیزات آسیابﮐاری و آلیاژسازی مﮑانیﮑﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

آســیاب پــره گلولــه (ســیموالیر) مــدل  NARYA- PGM 800ســاخت ایــن شــرکت دارای قابلیتهایــی
هم�ون:
امــکان ســرد یــا گرم کــردن محفظه آســیاب در
حین عملیات
اندازهگیری دما و فشار محفظه

عملکرد تحت خال و یا گاز محاف�

عملکرد با محفظه با حداقل Dead Zone

عملکرد به صورت  Batchو یا مداوم

برق ورودی

سه فاز  380ولت

محدودهدمایی

 -20تا  100درجه سانتیگراد

موتور

 20اس� بخار

د�تاندازهگیریدمایی

 1درجه سانتیگراد

سیستمتن�یمموتور

 1000دور در دقیقه

محدودهفشار

-2

 2تا  10بار

حجمشمحف�ه

 8لیتر

ابعاددستگاه

 70×100×130سانتیمتر مکع�

نحوه�ملکرد

batch

وزن دستگاه

 500کیلوگرم

اتمسفرمحف�ه

هوا ،خال و یا گاز خن�ی

ویژگینرمافزاری

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

رصد سرعت و زمان چرخش پروانه
اندازهگیری مداوم دما و فشار

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،حسنآباد خالصه،
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب
گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

آســیاب پره -گلوله یا ســیموالیر از جمله
تجهیــزات متــداول بــرای تولیــد نانــو
پودرها اســت .در این آســیابها حرکت
چرخشی تیغهها و پرتاب گلولهها باع�
خردایش و ریز شدن هرچه بیشتر ذرات
میشوند.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

امین آسیا فناور پارس

سال ت�سی�

1392

نشانیشرکت

تهران ،حســنآباد خالصه ،مجتمع تحقیقاتی
عصرانقالب

نشانیسایتاینترنتی

www.amin-asia.com

۱۶۹

آسیاب سیارهای ﭘرانرژی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

آسیابکاری از جمله روشهای بسیار پرکاربرد در تهیه انواع پودرها در ابعاد مختلف است ،عالوه بر
این از آســیابکاری میتوان برای آلیاژســازی مکانیکی استفاده کرد .ابزار مورداستفاده در این روش
معمــوال آســیابهای گلولهای هســتند .این آســیابها از لحاظ �رفیت ،بازدهــی و تجهیزات اضافی
جهت گرم و سرد کردن با یکدیگر تفاوت دارند .در بین آسیابهای گلولهای ،آسیابهای سیارهای
برای تحقیقات آزمایشگاهی و تولید نانوذرات بسیار مناس� هستند.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
سنتز نانوذرات فلزی و سرامیکی
سنتز نانوکامپوزیتها
انجام فرآیندهای مکانوشیمیایی
ارتﺒاط با فناوری نانو

آسیاب ماهوارهای از جمله تجهیزات متداول برای تولید نانوپودرها است .در آسیابهای سیارهای با توجه به حرکت
وضعی ،حرکت انتقالی و فرکانس ضربه گلولهها ،این قابلیت وجود دارد تا ابعاد پودرهای موجود در محفظه را تا حد
نانو نیز برساند.

۱۷۰

تجهیزات آسیاب ﮐاری و آلیاژ سازی مﮑانیﮑﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
ابعادتقریبیدستگاه

 60×60×70سانتیمتر مکع�

وزن دستگاه

 60کیلوگرم

رن� بدنه

استاتیک کورهای

برق موردنیاز

تکفاز  220ولت با فیوز مرکزی و
کلید ON/OFF

حجم�ندانیها

خاص براساس سفارش)
گلولههای فوالدی یا سرامیکی با

اندازه و نوع گلولهها

سایز متنوع از قطر  3تا  10میلیمتر
(در صورت سفارش)
به کمک پایههای قوی فلزی با

ت�بیت و تراز دستگاه

چرخش سیارهای Sun Motor +
 Planet Motorشامل دو موتور

سیستم�رخشی

حدود ( 200سیسی حجمهای

قابلیت تنظیم و ت�بیت بر روی
زمین یا میز

الکتریکی برای حرکت مستقل

اتمسفرآسیاکاری

جن��ندانیها

تفلون ضدسایش ،فوالد
سختکاری و یا سرامیکی (در
صورت سفارش)

تو�ف ضروری �رخش
�ندانیها

سیستمایمنی�ندانیها

نگهدارنده فلزی با سیستم قفل
پی� و مهره

اینورتورهای تک فاز به
سه فاز برای کنترل دور
موتورها

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گازهای مختلف براساس نیاز و یا
خالء در داخل قندانیها
میکروسوئی� درب سیستم
دارای سیستم کنترلی دور ،سرعت
چرخش و زمان چرخش موتورها
(سختافزاری و نرمافزاری)

مﺤﻞ تولیﺪ

سمنان

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانوشرق ابزار توس

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

شــاهرود ،بلوار دانشــگاه ،روبروی هتــل پارامیدا ،پارک علم و فناوری اســتان،
مرکز رشد واحدهای فناور

نشانیسایتاینترنتی

www.nanosatco.com

۱۷۱

سایرتجهیزات
ﻧﺎﻧﻮﮐﻠﻮﺋﯿﺪﺳﺎز ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺧﺸﮏﮐﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮواﺳﭙﺎرک دﯾﭙﺎزﯾﺸﻦ )(ESD

نانوﮐﻠوﺋیﺪساز ﭘﻼسما
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه نانوکلوئیدســاز پالســما ( )PNCتوســعهیافته توســط شــرکت پیامآوران نانوفنــاوری فردانگر
مناســ� بــرای تولید طیف گســتردهای از نانو کلوئیدهــای فلزی از طریق فرآیند انفجار ســیم زیر آب
است .اندازه نانوذرات تولیدشده توسط این روش ،کمتر از  100نانومتر است.
در ایــن روش ،پارامترهایــی از قبیــل اندازه کلوئیدها ،غلظت نانوذرات در مایع ،نوع رفتار ســطحی و
مواد افزودنی را میتوان کنترل نمود.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

توانایی تولید طیف گستردهای از نانوکلوئیدهای فلزی که به شکل سیم نازک است.
طیف گستردهای از رسانههای مایع از جمله آب ،الکل و گلیسیرین و ...را میتوان اعمال کرد.
پراکندگی عالی نانوذرات فلزی در مایع
توانایی تولید نانوکلوئید با غلظتهای مختلف در مقیاس آزمایشگاهی
دوستدار محیطزیست

۱۷۴

سایر تجهیزات

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مدل

PNC1K

PNC8K

ولتاژ ورودی

0/5- 1 KV

8 KV

ولتاژ خروجی

VAC 220 1P

VAC 220 1P

 1تا � 5انیه

زمان جر�هزنی
مفتول

0٫4 mm

0٫25 mm

 2تا  4سانتیمتر

 1تا  5میلیمتر

مﺤﻞ تولیﺪ

جن� مفتول ورودی

most of conductive metal

استان تهران ،شهر تهران

میانگین اندازه ذرات

کوچکتر از  100نانومتر

وزن سیستم

30 kg

15 kg

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/tZA5n

ارتﺒاط با فناوری نانو

انفجــار الکتریکــی ســیم یکــی از روشهــای بــاال بــه پایین بــرای تولیــد نانــوذرات فلــزی اســت .در نتیجــه در مقیاس
آزمایشگاهی میتواند بهعنوان یکی از روشهای تولید نانوذرات فلزی و یا نانوکلوئیدهای فلزی موردتوجه قرار گیرد.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

پیامآوران نانوفناوری فردانگر

سال ت�سی�

1386

نشانیشرکت

تهران ،خیابان �فرشــرقی ،نرســیده بــه بزرگراه مدرس ،روبهروی بیمارســتان
ح�رت علیاصغر ،پالک  ،248واحد همکف

نشانیسایتاینترنتی

www.pnf-co.com

۱۷۵

خﺸﮏﮐن سرمایﺸﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

خشــک کــردن مواد حســاس به حــرارت و هم�نین خار� کردن حالل از ســاختار پلیمرهــا و ترکیبات
زیســتی و غیرآلی از جمله مســائل و مشــکالت پیش روی صنایع دارویی ،مواد غذایی ،پزشکی و ...
است .خشککن انجمادی روش بدون رقیبی است که بهمنظور خار� کردن آب از مواد بیولوژیکی و
غیر آلی و هم�نین افزایش پایداری مواد فلزی کمیاب ،سرامیکی ،مواد غیرآلی حساس و هم�نین
مــواد دارویــی هم�ــون واکســنها ،پروت�ینهــا ،ویروسهــا و حاملهــای کلوئیدی م�ــل لیپوزمها،
نانوذرات و نانواملسیونها مورداستفاده قرار میگیرد.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

این فرآیند معموال فرآیندی کند و پرهزینه است؛ بنابراین بیشتر برای محصوالت حساس و پرارزش
و موادی که ارزش افزوده باالتری دارند ،اســتفاده میشــود .فرآیند خشــک کردن سرمایشــی به ســه
مرحله تقسیم میشود :فریز کردن (انجماد) ،خشک کردن ابتدایی (تصعید) و خشک کردن �انویه
(دفع آب ی� نزده بهوســیله تبخیر) .در مرحله اول کریســتالهای آب خال� در سوسپانسیون مایع
شــکل میگیرد .در مرحله دوم تصعید ی�های ســطحی و در مرحله پایانی تبخیر رطوبت باقیمانده
در نمونه صورت میگیرد.

۱۷۶

سایر تجهیزات

ازجمله کاربردهای این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تولید داروهای حساس و داروهای پپتیدی
خال�سازی ترکیبات دارویی
جداســازی نانــوذرات حســاس بــه دمــا از طریــق فرآینــد
خشک کردن انجمادی
دســتگاه خشــک کن سرمایشــی ســاخت این شــرکت در سه مدل
مختلف طراحی و به بازار ارائه میشود:

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهرک صنعتی
گلگون

FD-4
FD-10V
FD-10H

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

گواهینامه نانومقیاس

از ط ــری ــق س ــای ــت نــمــای ـشــگــاه
تجهیزات و م ــواد آزمایشگاهی
ساختایران؛
http://yon.ir/Y9Cip

ارتﺒاط با فناوری نانو

روش خشک کردن سرمایشی کاربرد فراوانی در تولید نانو ذرات در صنایع الکتروشیمی ،محیط زیست ،مهندسی مواد
و صنایع دارویی پیدا کرده است .هم�نین از این روش برای خشک کردن نانوذرات نیز استفاده میشود.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

تجهیزاتسازان پیشتاز

سال ت�سی�

1374

نشانیشرکت

تهران ،بزرگراه فتح ،شهرک صنعتی گلگون ،فاز  ،3بلوک  ،306خیابان هفتم
جنوبی ،شماره 22

نشانیسایتاینترنتی

www.tspinstruments.com

۱۷۷

دسﺘﮕاه الﮑﺘرواسﭙارک دیﭙازیﺸن )(ESD
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الیهنشــانی قوس الکتریکی ( )ESDیکی از فرآیندهای پوشــشدهی اســت که بسیاری از ویژگیهای
آن بــا فرآیندهای جوشــکاری مشــابه اســت .در واقع ،الیهنشــانی قــوس الکتریکی یــک فرآیند تولید
میکرو-جوشــکاری اســت که عموما برای تعمیر قطعات مکانیکی همانند قال�های تزریق استفاده
میشــود .این فرآیند میتواند برای الیهنشــانی پوششهای سطوح سخت نیز بهکار رود .الیهنشانی
قوس الکتریکی هم�نین به نامهای ســختکاری قوسی ،سختکاری قوس الکتریکی ،آلیاژسازی
قوسی الکتریکی ،روکاری ذوبی پالسی و روکاری الکترودی پالسی نیز شناخته میشود.
مکانیــزم اصلــی  ESDهماننــد دیگــر فرآیندهای جوشــکاری قوســی اســت .در این فرآینــد قوس بین
الکترود و فلز پایه عامل پوشــشدهی اســت .الکترود در اینجا مصرفی بوده و از جنس ماده مطلوبی
است که قرار است بهعنوان پوشش استفاده شود .در این فرآیند الکترود آند و زیرالیه (یا قطعه کار)
کاتد است.
الیهنشانی قوس الکتریکی قادر به الیهنشانی پوششهای مقاوم به خوردگی و سایش جهت تعمیر،
بهبــود و یــا افزایــش عمر قطعــات و ابزارآالت اســت .الیهنشــانی قوس الکتریکی بیشــتر بــرای تعمیر
قطعات با عیوب جزئی مناس� است.

۱۷۸

سایر تجهیزات

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
پوششهای سوپرآلیاژ ( )IN738LCبر روی زیرالیههای سازگار (پوششهای مقاوم به خوردگی)
الیهنشانی مواد فلزی مختلف همانند پوششهای تنگستن کاربید (پوششهای مقاوم به سایش)
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺸﺨﺼات فنﯽ

ولتاژ ورودی

 220ولت 50 ،هرتز

توان اسمی

 1کیلووات

فرکان�

 1تا  600هرتز

درصد دوره کاری
)پال�جریان(

 1تا  12درصد

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

از آن جایی که ریزســاختار پوشــش نهایی مستقیما وابســته به ترکی� الکترود موردنظر است و هم�نین مقدار گرمای
وارده بــه زیرالیه در این فرآیند کم اســت ،بنابراین ایجاد پوشــشهای نانوســاختار و نانوکامپوزیتــی با این روش قابل
حصول است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

جهان فناور پیشرو ایلیا

سال ت�سی�

1395

نشانیشرکت

تهــران ،اتوبــان شــهید بابایــی ،جن� دانشــگاه امام حســین(ع) ،پــارک علم و
فناوری مدرس

۱۷۹

تجهیزات ﺷناسایﯽ و آنالیز
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖﺳﻨﺞ ﻻﯾﻪﻧﺎزک
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪاﺳﺎزی و ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﻃﯿﻒﺳﻨﺞﻫﺎ
ﻃﯿﻒﺳﻨﺞﻫﺎی ﻧﻮری
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯽ روﺑﺸﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘروفایﻠومﺘر و ﺿﺨامتسنﺞ ﻻیﻪنازک
ﺿﺨﺎﻣﺖﺳﻨﺞ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎزک
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺿﺨامتسنﺞ ﻻیﻪﻫای نازک
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

اندازهگیری ضخامت در مولتـــــی الیهها ،فیــــلتـرهای اپــتیکی و دیــکروئیکها ،صنایع الکتـرونیک،
الیـــــهنشانی ،صنعت نیمههادی ،ســلولهای خورشــیدی ،MEMS & NEMS ،صنعت حسگرسازی
و ...توسط این دستگاهها انجام میگیرد.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

این دستگاه با بررسی دادههای ناشی از پراش فرنل از پله فازی ،ضخامت الیههای نشانده شده بر
روی سطوح را با دقت حداک�ر  2نانومتر اندازهگیری میکند.
مشخصات بخشهای مختلف دستگاه:
لیــــــــزر با توان  5تا  15میلیوات جهت ت�مین نور (با دو طولموج در دستگاه اول) ،موازیساز ن ـ ــور
شامل دو عدسی و یک پین هل ( )Pin holeبا دقت هم خطی  5میکرون ،گونی ـ ـ ــومتر دارای دقت
حداقــل  1دقیقــه در زاویــه به همراه بــازوی تغییرات  1به  2برای  ،CCDموتـ ـ ــور برای تغییرات زاویه
و مشــاهده دیجیتال زاویه ( ،)Encoderنگهــدارنـــده ســه محوری نمونه و دوربین ،دوربین دارای
انــدازه پیکســل  5میکــرون ،کاور دســتگاه دارای طراحــی ترکیبی فلز و پالســتیک ،نرمافــزار پردازش
تصاویر و اعالم ضخامت از اجزای تشکیلدهنده دستگاه هستند.

۱۸۴

ﭘروفایﻠومﺘر و ﺿﺨامتسنﺞ ﻻیﻪ نازک

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

www.pnf-co.com

ارتﺒاط با فناوری نانو

یکــی از ضروریتریــن دســتگاههای اندازهگیــری در آزمایشــگاههای الیهنــازک ،تجهیزاتــی اســت که بتواند به ســرعت
ضخامــت الیههــای نــازک را با دقتی باال اندازهگیری کند .دســتگاه عرضه شــده توســط ســازنده به دلیــل بهرهگیری از
قوانین پراش نور قابلیت اندازهگیری الیههای نازک بزرگتر از  20نانومتر را با خطای کمتر از  ٪5فراهم میکند.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

فناوری خالء کهربا

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهــران ،امیرآبــاد شــمالی ،خیابــان شــانزدهم ،پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
تهران ،ساختمان شماره  ،2واحد 402

نشانیسایتاینترنتی

www.fanavari-kahroba.com

۱۸۵

دسﺘﮕاه ﭘروفایﻠومﺘر
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

پروفایلومتــر ابــزاری بــرای اندازهگیــری پروفایــل ســطحی اســت کــه بــه کمــک آن میتــوان برخــی
مشخصههای سطحی نظیر زبری ،انحنا ،برآمدگی و فرورفتگیهای سطحی را تعیین کرد .بنابراین
از نظــر کاربــرد ،میتوان این دســتگاه را با میکروســکوپهای پروبی روبشــی نظیــر  AFMقیاس کرد.
یــک تفــاوت مهم آن اســت که در میکروســکوپهای  ،AFMتوپوگرافی معموال به صورت ســهبعدی
رسم میشود ،در حالی که در پروفایلومتر بررسی مشخصههای سطحی در یک بعد و نتیجه نهایی
به صورت پروفایل دوبعدی رسم میشود.
امتیاز قابلتوجه این دستگاه آن است که چون در مد تماسی کار میکند ،داشتن اطالعاتی از جنس
الیه و زیرالیهای که قرار است پروفایلومتری شود ،اهمیتی ندارد.
کاربرد:
پروفایلومتــر در گســتره وســیعی از صنایــع و علــوم نظیــر نیمههــادی ،میکروالکترونیــک ،انــرژی
خورشــیدی ،فیبر نوری ،خودرو ،هواف�ا ،متالورژی ،ماشینکاری ،پوششدهی ،دارویی ،پزشکی،
محیطزیست و غیره کاربرد دارد.

۱۸۶

ﭘروفایﻠومﺘر و ﺿﺨامتسنﺞ ﻻیﻪ نازک

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
رزولوشن در راستای
�مودی

 50نانومتر با دقت  ±10نانومتر

رزولوشن در راستای افقی

 5میکرومتر

روبشسطحی

 3میلیمتر

مﺤﻞ تولیﺪ

دتکتور نوری

double photodiode

استانتهران

وزن دستگاه

 30کیلوگرم

ابعاددستگاه

 60×60×40سانتیمتر مکع�

�ابلیتهایدستگاه

قابلیت ان ــدازهگ ــی ــری ب ــرای نمونههای
غیررفلکتیو ،پروفایلومتری بدون نیاز به
دانستن اطالعات از جنس نمونه ،قابلیت
جابجایی نمونه در دو راستا ،قابلیت نص�
روی سیستم عامل ویندوز  ،7کنترل کامل
دستگاه بهوسیله نرمافزار

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

پروفایلومتر یکی از ضروریترین دستگاهها در آزمایشگاههای الیهنازک است .در این روش با حرکت پروب روی سطح
میتوان ضخامت الیهها را اندازه گرفت و یا میزان زبری ســطح را مشــخ� کرد .فناوری به کار رفته در پروفایلومترها
امکان اندازهگیری  Zبا دقت  50نانومتر را فراهم میکند.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانوپژوهان راگا

سال ت�سی�

1393

نشانیشرکت

تهــران ،خیابان کارگر شــمالی ،خیابان فرشــی مقدم (شــانزدهم) ،پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران ،ساختمان شماره 2

نشانیسایتاینترنتی

www.nano-pajouhan.ir

۱۸۷

تجهیزات ﺟﺪاسازی و ﮐروماتوﮔرافﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزی
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻮﺋﯿﻨﻪ
ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﺗﺤﺮک ﯾﻮﻧﯽ
ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﺗﺤﺮک ﯾﻮﻧﯽ

ﮐروماتوﮔرافﯽ ﮔازی
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

کروماتوگرافــی گازی در ســال  1952بهوســیله جیمــز و مارتین بــرای جدا کردن مقادیر کم اســیدهای
چــرب بهکاربــرده شــد GC .یــک روش فیزیکــی اســت که بــرای جداســازی ،شناســایی و اندازهگیری
اجزای فرار به کار میرود.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

گاز کروماتوگرافــی مــدل  TG-2552ساختهشــده توســط شــرکت طیــف گســتر فــراز از ویژگیهــا و
شــاخ�های فنــی ،مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی برخــوردار اســت .در  TG-2552میتــوان از
آشکارسازهای مختلف با توجه به نوع تحلیل موردنظر استفاده کرد .هم�نین امکان تنظیم دمای
کاری دستگاه در دماهای مختلف تا سقف  350درجه سانتیگراد ممکن است.
سرعت و دقت باال
آشکارساز ( FIDپیشفرض) و آشکارساز ( TCDاختیاری)
کنترل جریان هوا و گاز هیدروژن توسط MFC
تزریق آنالین توسط شیر  6پورت
نرمافزار با کاربری آسان

۱۹۰

تجهیزات ﺟﺪاسازی و ﮐروماتوﮔرافﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

اســتان تهــران ،حســنآباد خالصه،
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
پارامتر

توضیحات

دمای گرمکن

حدود  400درجه سانتیگراد

دمای تزری� و آشکارساز

حدود  400درجه سانتیگراد

نازل

مویرگی

آشکارساز

FID – TCD – Micro
TCD

حد تشخی� آشکارساز FID
آشکارساز FID

eg/s

-12

3 × 10

سرعتباال تا  32هرتز

حد تشخصی آشکارساز TCD

100 ppm

)حدا��(

حد تشخی� آشکارساز
) Micro TCDماکزیمم(

1 ppm

ابعاد دستگاه

59×44×55

وزن دستگاه

 35کیلوگرم

ارتﺒاط با فناوری نانو

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق ســایت نمایشگاه تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/kJJlv

کروماتوگرافــی گازی یــک دســتگاه عمومــی برای جداســازی
و شناســایی مــواد در بســیاری از حوزههای دانشــی و فناوری
(صنایــع دارویی ،پتروشــیمی ،غذایی ،محیط زیســت و )...
است .لذا در حوزههای مرتبط با فناوری نانو (اعم از شناسایی
و فرآوری مواد) نیز کاربردهای گستردهای خواهد داشت.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

طیف گستر فراز

سال ت�سی�

1384

نشانیشرکت

تهران ،فلکه دوم صادقیه ،بر� گلدیس ،طبقه  ،7واحد 710

نشانیسایتاینترنتی

www.irangc.net

۱۹۱

الﮑﺘروفورزموﺋینﻪ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

الکتروفــورز مویین ( )CEیک روش جداســازی و آنالیز اســت که در ایــن روش مهاجرت اجزای نمونه
با سرعتهای متغیر در ا�ر میدان الکتریکی بهکار رفته در یک لوله مویین با قطر کوچک و از جنس
ســیلیکا که با پلی آمید پوشــش داده شده اســت ،صورت میگیرد .برای آشکارسازی اجزای نمونه از
آنالیز فلورسانس یا اسپکترومتری بهوسیله دری�های در لوله مویین استفاده میشود.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

الکتروفــورز مویین دارای کاربردهای بســیاری از جملــه آنالیز پروت�ینها ،پپتیدهــا ،ترکیبات کایرال،
داروهــا ،یونهــای معدنــی و بهویژه ســایزبندی و مشخصهســازی نانومواد اســت .مشــخصات این
دستگاه در ادامه آمده است:

۱۹۲

منبــع ت�میــن اختــالف پتانســیل الکتروفــورز
موئین:
• قابل تنظیم تا  20کیلوولت م�بت
• قابل تنظیم تا  20کیلوولت منفی (سفارشی)
• اعمال ولتاژ �ابت و قابل کنترل توسط نرمافزار
سیستم فشار:
قابــل برنامهریــزی بــرای تزریــق نمونــه با فشــار

 20تــا  100میلیبــار و شستشــو با فشــار  20تا 1000
میلیبار با دقت  2میلیبار
نمونهبرداری خودکار:
یــک صفحــه گردان با  16محــل قرارگیری �رف
نمونه (ویال).
ابزار تزریق:
• ویالهــای نمونــه بــا حجــم  100میکرولیتــر،

تجهیزات ﺟﺪاسازی و ﮐروماتوﮔرافﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

ویالهای بافر با حجم  1یا  2میلیلیتر
• کنترل دمای اطراف لوله موئین
• دارای کارتریج جهت کنترل دما و تعوی� راحت لوله موئین
• تنظیم دمای لوله موئین با امکان کنترل از طریق نرمافزار
آشکارساز:
• آشکارسازی با نور مریی -فرابنفش ()200- 900 nm
• دقت طولموج5 nm :
منبع نور:
• الم�های هالوژن برای ناحیه مرئی
• الم� دوتریوم برای ناحیه فرابنفش
سیستم کنترل:
• رابــط گرافیکی تحت سیســتمعامل وینــدوز با امکان اتصال
از طریق کابل USB
• رســم همزمــان گرافهــای جــذب و جریــان عبــوری از لولــه
موئین
سیستم روبش طولموج:
• تعیین طولموج شروع و پایان روبش
• تعیین گامهای روبش
• تعیین نقطه جذب ماکزیمم
وضعیت ایمنی:
• محدودیــت جریــان ولتــاژ بــاال ،حســگرهای ایمنــی در درب
جهت قطع ولتاژ
ابعاد و وزن:
• حدود  45کیلوگرم با ابعاد  55 ×45 ×45سانتیمتر
ارتﺒاط با فناوری نانو

الکتروفــورز موئینه یک روش آنالیز اســت که میتواند برای
ســایزبندی و مشخصهیابی مواد نانوســاختار مورداستفاده
قــرار گیــرد .الکتروفــورز موییــن در شناســایی توالــی ،DNA
اسیدهای آمینه ،کایرال ،ویتامینها ،پروت�ینها ،پپتیدها،
یونهــای معدنــی ،اســیدهای آلــی ،کربوهیدراتهــا،
خودسامانی ،شناسایی و جداسازی نانومواد کاربرد دارد.

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استانتهران،حسنآبادخالصه،
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از ط ــری ــق س ــای ــت نــمــایـشــگــاه
تجهیزات و مــواد آزمایشگاهی
ساخت ایران؛ yon.ir/PDZNt
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه
نام شرکت

فناوران نانومقیاس

سالت�سی�

1383

نشانیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشاورز ،مجتمع
بیمارســتانهای امام خمینی (ره)،
مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

نشانیسایتاینترنتی

www.fnm.ir

۱۹۳

ﻃیﻒسنﺞ تﺤرک یونﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

اســپکترومتر تحرک یونی مدل  CD-1400بهعنوان یک دســتگاه قدرتمند تجزیهای میتواند برای
شناســایی و اندازهگیــری مقادیــر ناچیــز ترکیبــات شــیمیایی در مــد م�بــت و منفــی بهطــور همزمان
مورداستفاده قرار گیرد .این دستگاه میتواند بهآسانی بهعنوان سیستم شناسایی بعد از روشهای
مختلف استخراجی مانند استخراج فاز جامد ( ،)SPEریز استخراج فاز جامد ( )SPMEو ریز استخراج
فــاز مایع ( )LPMEمورداســتفاده قرار گیــرد که به ما در زمینههای مختلف تحقیقاتی در م�سســات و
آزمایشگاههای تحقیقاتی و صنعتی کمک میکند.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

۱۹۴

منبع یونیزاســیون تخلیه کرونا با یک طراحی
جدید
همــه تجهیــزات در یــک باکــس واحــد قــرار
گرفتهاند.
قابلیت مدهای م�بت و منفی بهطور همزمان
تغییر مد فقط با یک کلید
شناســایی گونههــای منفــی بــدون مزاحمــت
 NOxیا دیگر یونهای منفی
آنالیز بسیار سریع (� 5انیه)

حساسیت باال ()pg
نسبت سیگنال به نویز باال
راحتی کار با دستگاه
سادگی
بدون نیاز به پم� خأل
طراحی یک نرمافزار کامال تخصصی
محفظــه تزریق با یک طراحی جدید برای باال
بردن صحت تزریق

تجهیزات ﺟﺪاسازی و ﮐروماتوﮔرافﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

دستگاه طیفسنج تحرک یونی ساخت این شرکت در دو مدل مختلف طراحی و به بازار ارائه میشود:
CD-1500

CD-1400

دســتگاه  (CD-1400) IMSبــرای آنالیــز انــواع گازهــای شــیمیایی ( NOx،SOx ،O2،CO،CO2و هالوژنهــا) ،انــواع
مــواد منفجــره ( TNT،DNT،PETN،HMX،RDX،NCو )...انــواع مــواد مخــدر (مورفیــن ،کدئیــن ،کوکائیــن ،هروئین،
متاآمفتامیــن ،متــادون و ،)...داروهــای پزشــکی ،آمینهــای بیولوژیکــی ،انــواع ســموم کشــاورزی (حشــرهکشها،
قار�کشهــا و کنهکشهــا) ،انــواع آنتیبیوتیکهــا (کلرامفنیــکل ،فورازولیــدون و انروفلوزایســین) ،انــواع ویتامینها،
ترکیبات مختلف شــیمیایی آلودهکننده در محیطزیســت ،اتمســفر ،آب ،مواد غذایی و بافتهای مختلف بیولوژیکی
مانند ادرار و پالسما میتواند مورداستفاده قرار گیرد.
مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استانتهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/8KAxi

ارتﺒاط با فناوری نانو

این دستگاه در تحقیقات علمی و تشخی� گازهای سمی،
ســموم غذایی و داروها کارآیی باالیی دارد .کاربرد اصلی این
روش در تشــخی� و آنالیز گونههای شــیمیایی گازی ،مایع
و جامد اســت .حساســیت تکنیــک در حد نانوگــرم و  ppbو
سرعت آنالیز در حد چند میلی �انیه است .میتوان گفت که
این دستگاه از جمله دستگاههای رایج در حوزه فناوری نانو
بوده و میتواند برای مشخصهیابی نانومواد نیز به کار رود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

طیف آزمون اسپادانا

سال ت�سی�

1393

نشانیشرکت

اصفهــان ،شــهرک علمــی و
تحقیقاتیاصفهان،ساختمان
فن آفرینی  ،1شماره 122

نشانیسایتاینترنتی

www.teifazmon.com

۱۹۵

ﻃیﻒسنﺞ تﺤرک یونﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

طیفســنج تحرک یونی یا  ION MOBILITY SPECTROMETRYیک فناوری جدید در آشکارســازی
و تجزیهوتحلیل مقادیر جزئی از مواد شــیمیایی اســت .با توجه به حساســیت و سرعت عملکرد باال،
کاربرد گســتردهای در حوزههای کاربردی ،اعم از تشــخی� مواد مخدر ،مواد منفجره و آلودگیهای
محیط زیستی به دست آورده است.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

اساس کار این روش شبیه به طیفسنجی جرمی زمان پرواز ( )TOF MASS SPECTROMETRYاست ،با
این تفاوت که  IMSدر فشار اتمسفر کار میکند .دستگاه طیفسنج تحرک یونی ساخت این شرکت در دو
مدل مختلف طراحی و به بازار ارائه میشود:
IMS-300

IMS-400

طیفسنج تحرک یونی مدل  IMS-300ساختهشده توسط شرکت تاف فناور پارس ،ابزاری مدرن و رقابتی
با سیستمهای کروماتوگرافی گازی در شناسایی مواد شیمیایی آلی در چند �انیه است IMS-300 .مجهز به
تکنیک شناســایی معکوس ( )THE INVERSE TECHNIQUEاست که این تکنیک باع� افزایش قدرت
تفکیک 60درصدی نتایج میشود .ازجمله کاربردهای این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱۹۶

مطالعات کلینیکی و دارویی
پزشکیقانونی

صنایع غذایی
صنعت تولید عطر و اسانس

مواد آرایشی و بهداشتی
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

تجهیزات ﺟﺪاسازی و ﮐروماتوﮔرافﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

سمشناسی
مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
مﺤﻞ تولیﺪ

استان اصفهان ،شهرک علمی
وتحقیقاتیاصفهان

اص� اندازهگیری

تحرک یونی

دامنه تحرک

0/1-10

منبعیونیزاسیون

کرونا

نمونهگیری

مایع ،جامد و گاز

حساسیت

در حد ppb

آشکارساز

جریان الکتریکی

محدودهدینامیکی

ppb - ppm

حجم مورد نیاز نمونه

نانوگرم با میکرولیتر

دمای کاری دستگاه

 25تا  250درجه سانتیگراد

محدوده رطوبت �اب��بول

تا پنجاهدرصد

زمان موردنیاز انجام آنالیز

کمتر از � 5انیه

وزن دستگاه

 3کیلوگرم

ابعاددستگاه

 15سانتیمتر ×  20سانتیمتر ×32
سانتیمتر

ارتﺒاط با فناوری نانو

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

http://yon.ir/TXtLK

ایــن دســتگاه در تحقیقــات علمــی و تشــخی� گازهای ســمی،
سموم غذایی و داروها کارآیی باالیی دارد .کاربرد اصلی این روش
در تشــخی� و آنالیــز گونههــای شــیمیایی گازی ،مایــع و جامــد
است .حساسیت تکنیک در حد نانوگرم و  ppbو سرعت آنالیز در
حد چند میلی �انیه است .میتوان گفت که این دستگاه از جمله
دســتگاههای رایــج در حــوزه فناوری نانــو بــوده و میتواند برای
مشخصهیابی نانومواد به کار رود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

تاف فناور پارس

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

اصفهان ،بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
ساختمان فن آفرینی  ،2واحد 119

نشانیسایتاینترنتی

www.toftech.ir

۱۹۷

تجهیزاتمﺸﺨﺼﻪیابﯽ
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ وﯾﮋه  BETو آﻧﺎﻟﯿﺰ دﻓﻊ و ﺟﺬب ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﮕﺮی و ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﻣﻮاد
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺎزی ﻏﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﺣﻔﺮات ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ
دﺳﺘﮕﺎه DTA/DSC
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲﺳﻨﺞ

دســﺘﮕاه انﺪازهﮔیری ســطﺢ ویﮋه  BETو آنالیز دفﻊ و
ﺟﺬب ﺷیمیایﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

۲۰۰

یکــی از مهمتریــن و شناختهشــدهترین روشهــا در ارزیابی مواد متخلخل ،اســتفاده از روش جذب/
واجذب گاز نیتروژن است که با استفاده از ت�وری  Brunauer-Emmett-Tellerموسوم به  BETبرای
تخمین میانگین اندازه حفرات بهکار برده میشود .بهطورکلی اندازهگیری و تخمین مساحت سطح
و تخلخــل در بســیاری از کاربردهــا ماننــد کاتالیســتها ،نانوجاذبهــا ،ترکیبــات و افزودنیهــا ،مواد
دارویی و صنایع غذایی و هم�نین در نانوساختارهایی نظیر نانوذرات فلزی ،نانولولهها ،نانوالیاف
و غیره از اهمیت باالیی برخوردار است.
روش  BETقابلیــت اندازهگیــری تخلخلهــای بــاز در انــدازه  0/4تــا  50نانومتــر را دارد .ســهولت در
اندازهگیری و قیمت پایین آن از دیگر مزایای آن محسوب میشود .هم�نین این روش این امکان
را میدهد که از روی نوع ایزوترم جذب حاصل ،به نوع ،میزان و شــکل تخلخل موجود در ماده پی
برد .از محدودیتهای این روش میتوان به زمانبر بودن ،دقت پایین این روش برای سطوح کم
و نیاز به نمونههای پودری اشاره کرد.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
تعییــن ایزوتــرم جذب/واجــذب و هم�نیــن اندازهگیــری ســطح ویــژه ،قطــر ،حجــم و توزیــع
تخلخلها
آزمایشهای برنامهریزی شده دمایی واجذب ( ،)TPDاحیا ( )TPRو اکسایش ()TPO

تجهیزات مﺸﺨﺼﻪیابﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ

سختافزار

آشکارساز هدایت حرارتی :دو عدد فیالمنت
نوع فیالمنت :مقاوم در برابر اکسیداسیون و آمونیاک
جنس فیالمنت :نیکل-آهن
تعداد ورودی گاز5 :
حجم حلقه 500 :میکرولیتر
کنترلکننده دبی جرمی ( :)MFCدو عدد

حرارتدهی

ماکزیمم دمای منتل 450:درجه سانتیگراد
توان منتل 250 :وات
ماکزیمم دمای کوره 1100:درجه سانتیگراد
توان کوره 800 :وات
نوع کنترلکننده دما PID :از طریق PC
مراحلبرنامهریزیدمایی:نر�هایحرارتیمختلف
نر� حرارتی کوره 1 :تا  20درجه سانتیگراد بر دقیقه

مشخصات
الکتریکی

ولتاژ 115 :تا  230ولت
فرکانس 50 :تا  60هرتز
توان 175 :ولتآمپر

کارآیی

اندازهگیری سطح ویژه :از  0/1مترمربع بر گرم به
باالتر ،قابل افزایش با کاهش وزن نمونه
خطای تکرار پذیری 0/5 :درصد

گازهای سازگارH2, O2, CO, NO, N2O, NO2, SO2, :

گازها

NH3, N2, Ar, He
دبی گاز 0 :تا  20سانتیمتر مکع� بر دقیقه در فشار و
دمای استاندارد
فشار ورودی :حداک�ر تا  3بار
لولههای گاز :فوالد زنگنزن با قطر  0/125این�

وزن دستگاه

 40کیلوگرم

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

یکــی از مهمتریــن روشها بــرای بررســی و ارزیابی
تخلخــل مــواد مزومتخلخــل و نانومتخلخــل،
اســتفاده از روش  BETاســت .ایــن روش عــالوه بــر
امکان ارزیابی و طبقهبندی مواد از لحاظ تخلخل
بــا اســتفاده از ایزوترمهــای جــذب و واجــذب،
روابــط ریاضی را پیشــنهاد میدهد کــه میتوان به
طــور کمــی بــه تخمینــی از میانگین انــدازه حفرات
نانومتری رسید.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه حسگرسازان آسیا

سال ت�سی�

1380

نشانیشرکت

روبــهروی شــهر جدیــد پردیس،
پــارک فناوری پردیــس ،خیابان
 9نوآوری

نشانیسایتاینترنتی

www.hesgarsazan.com

۲۰۱

دسﺘﮕاه یﮑﭙارﭼﻪ انﺪازهﮔیری ﻋمﻠﮑرد حسﮕری
و ﮐاتالیزوری مواد
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

پایــش عملکــرد سنســورها و کاتالیســتها در یک محیط بســته و کامــال تحت کنتــرل ،پیش از نص�
در محیط کارکردی و عملیاتی واقعی ،یک امر ضروری اســت .دســتگاههای تســت و پایش عملکرد
سنســورها و کاتالیســتها میتواننــد نیــاز آزمایشــگاههای تحقیقاتــی کــه در زمینــه تحقیق و توســعه
حســگرهای بر پایه نیمههادیها تحقیق میکنند و هم�نین آزمایشــگاههایی که در زمینه ارزیابی،
سنتز و توسعه کاتالیزورهای ناهمگن فعالیت میکنند را برآورده سازد.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
اندازهگیری عملکرد کاتالیستهای ناهمگن
عملکرد سنسورهای نیمههادی از لحاظ حساسیت و انتخابپذیری

۲۰۲

تجهیزات مﺸﺨﺼﻪیابﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس

مﺤﻞ تولیﺪ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
حسگر گاز

الکترولیتجامد (ولتاژی،هدایتی،نیمهرسانا)

مقاومتالکتریکی

 5×102تا  5×1010اهم

�ل�ت گاز

گاز هدف  0/1تا 10000 ppm

کنترل دبی جریان گاز

حدود  1میلیلیتر بر دقیقه

کنترل دبی مایع

حدود  1میکرولیتر بر ساعت

کنترل دما

با دقت  0/1٪کل محدوده

ابعاددستگاه

استان تهران ،شهر تهران

امکانات�مومی

ارتفاع 80سانتیمتر ،طول 90سانتیمتر و عرض
50سانتیمتر
کنترلکننده جرمی جریان گازها
شیرهای کنترلی برقی و دستی
پم� تزریق مایع با دقت باال
کنترل دستی و کامپیوتری دبی جریان
بیشنه دمای کوره  1000درجه سانتیگراد
کنترلکنندههای دما
امکان تزریق گاز
محفظه نگهدارنده حسگر
راکتور کاتالیستی
کنترل میزان رطوبت
نرمافزار جمعآوری اطالعات

ارتﺒاط با فناوری نانو

یکــی از دســتاوردهای فنــاوری نانــو ســاخت و بهینهســازی غشــاها اســت .لــذا دســتگاه اندازهگیــری عملکــرد غشــاها
) )MGSPSمیتواند نقش مهمی را در حوزه فناوری نانو ایفا کند .به بیان دیگر ،به کمک این دستگاه میتوان قابلیت
غشاهای توسعه یافته به کمک فناوری نانو را ارزیابی کرد.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه حسگرسازان آسیا

سال ت�سی�

1380

نشانیشرکت

تهران ،روبهروی شهر جدید پردیس ،پارک فناوری پردیس ،خیابان  9نوآوری

نشانیسایتاینترنتی

www.hesgarsazan.com

۲۰۳

دسﺘﮕاه ﺟﺪاسازی ﮔازی ﻏﺸایﯽ و مﺤاسﺒﻪ
توزیﻊ انﺪازه حﻔرات سطﺢ ﻏﺸا
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

امــروزه صنعــت غشــایی از جملــه صنایــع درحــال رشــد و جدیــد در زمینــه جداســازی گازی اســت.
جداســازی گازی در بخشهای مختلف صنعت نفت ،پتروشیمی ،صنایع گاز و ...استفاده میشود.
بنابرایــن توســعه روشهایی برای ارزیابی غشــاهای تولیدشــده میتواند از اهمیــت باالیی برخوردار
باشــد .این دســتگاهها باید با انواع دســتگاههای آنالیز گازی نظیر کروماتوگرافی گازی تطبیقپذیری
داشته باشند.
مکانیزم کلی این دســتگاهها ســاده اما بسیار کاربردی است .در این دستگاهها معموال امکان اختالط
گازها با MFCها وجود دارد.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
امکان انجام جداسازی غشایی در دماها و فشارهای مختلف
امکان جداسازی غشایی و Permporometry
اندازهگیری توزیع حفرات سطح غشا
تشخی� حفرات و شکافهای بزرگ در ساختار غشای میکرو حفره

۲۰۴

تجهیزات مﺸﺨﺼﻪیابﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
کنترلکنندهجرمی
جریان گازها )(MFC

تهیه گاز خوراک با ترکی� دقیق

اشباعکننده

اشباعسازی جریان گازی با نرمال
هگزان

شیرهای کنترلیبر�ی
و دستی

تغییر مسیر جریانهای گازی

تن�یمکنندهفشار
جریان باالدست

تنظیم دقیق فشار

کنترل دستی دبی
جریان

تنظیم دقیق جریانهای گازی

بابلرفلومتر

اندازهگیری میزان جریان گاز
خروجی از ماژول

کوره )(500 °C

حرارتدهی در حین تست
فرآیندی

محف�ه cold trap

برای سردسازی جریان گاز

تست�شا

کنترلکنندهدما

تنظیم دقیق دمای کوره

بیشینه فشار 7 :بار
بیشینه دما 500 :درجه سانتیگراد

مبدلفشار

خواندن فشار جریان گازی

تستپرم�رومتری

 2تا  50نانومتر

ماژول تست فرآیندهای
�شایی

انجام تستهای فرآیندی

ابعاددستگاه

ارتفاع 80 :سانتیمتر
طول 80 :سانتیمتر
عرض 45 :سانتیمتر

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران،
شهر تهران
گواهینامه نانومقیاس
ارتﺒاط با فناوری نانو

یکی از مهمترین روشها برای بررسی و ارزیابی تخلخل مواد مزومتخلخل و نانومتخلخل ،استفاده از روش  BETاست.
این روش عالوه بر امکان ارزیابی و طبقهبندی مواد از لحاظ تخلخل با استفاده از ایزوترمهای جذب و واجذب ،روابط
ریاضی را پیشنهاد میدهد که میتوان به طور کمی به تخمینی از میانگین اندازه حفرات نانومتری رسید.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه حسگرسازان آسیا

سال ت�سی�

1380

نشانیشرکت

تهران ،روبهروی شهر جدید پردیس ،پارک فناوری پردیس ،خیابان  9نوآوری

نشانیسایتاینترنتی

www.hesgarsazan.com

۲۰۵

دسﺘﮕاه DTA/DSC
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

اســاس کارکرد این دســتگاه برپایه مقایســه تحوالت دمایــی بین نمونه موردآزمایــش و نمونه مرجع
اســت .این دســتگاه عالوه بر بررسی تغییرات دمایی ماده در حین انجام عملیات حرارتی به بررسی
و �بــت مقادیــر انرژیهــای تبــادل شــده ماده با محیــط نیز میپــردازد .این بخش از دســتگاه با نام
مخفف  DSCشــناخته میشــود .دســتگاه  DTAمتشــکل از بخشهای اصلی ترموکوپل مقایســهای
نمونــه مرجــع و نمونــه موردآزمایــش ،جــا نمونهایها که معموال ســرامیکی و یا فلزی هســتند ،کوره،
کنترلکننده دمایی و سیستم �بت اطالعات است.
ﮐاربرد

در شیمی کاربرد فراوان دارد و برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار �رفیت حرارتی ویژه همفشار در
یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار میرود.
این دستگاه در تحقیقات موضوعی زیر بسیار مورد استفاده قرار میگیرد؛
پلیمرها
مواد سرامیکی

۲۰۶

فلزات و آلیاژها
مواد ترموالکتریک

عایقهای حرارتی

تجهیزات مﺸﺨﺼﻪیابﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

اســتان تهران ،شــهرک صنعتی
گلگون
گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/Y9Cip

ارتﺒاط با فناوری نانو

تنها ارتباط با فناوری نانو دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی ،مربوط به بررسی رفتار بلورینگی ،تبلور و آمورف شدن
مواد اســت .این موضوع میتواند منجر به درک درســتی از رفتار مواد در شــرایط مختلف دمایی و تغییر کریستالی آنها
شود.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

تجهیزات سازان پیشتاز

سال ت�سی�

1374

نشانیشرکت

تهران ،بزرگراه فتح ،شهرک صنعتی گلگون ،فاز  ،3بلوک  ،306خیابان هفتم
جنوبی ،شماره 22

نشانیسایتاینترنتی

www.tspinstruments.com

۲۰۷

مﻐناﻃیﺲسنﺞ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

تحقیقــات بــر روی خواص مغناطیســی مــواد نیازمنــد اندازهگیریهــای متنوع و دقیق آنها اســت.
یکی از دســتگاههای اصلی اندازهگیری خواص مغناطیســی ،مغناطومترها هســتند که به روشهای
مختلف و در شرایط گوناگون (دما ،میدان مغناطیسی و جهتگیری نمونه) مغناطش یک نمونه از
ماده را اندازهگیری میکنند.
در بیــن روشهای مغناطومتری ،روش گرادیان نیروی متناوب  AGFMاز حساســیت فوقالعادهای
برای تعیین پارامترهای مغناطیســی نمونههای الیهنازک مغناطیســی و یا نانوسیمهای مغناطیسی
(بــا مقــدار مــاده مغناطیســی کمتــر از  0/0001گــرم بــر ســانتیمتر مربــع) برخــوردار اســت .شــماتیک
مکانیــزم یــک  AGFMشــامل یک ســیمپی� ،آهنربای اصلــی ،پیزوالکتریــک ،نمونه ،میلــه کوارتز و
محفظه ضدارتعاش اســت .این دســتگاه دارای چهار مدل مغناطیسســنج نمونه مرتعش ،MDKB
مغناطیسســنج نمونــه مرتعــش ( ،)FORC+VSM) VSMFمغناطیسســنج نمونــه مرتعــش دما باال
 VSMFTو مغناطیسسنج گرادیان نیرو  MDKGاست.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
اندازهگیری حلقه پسماند مغناطیسی
اندازهگیری منحنی مغناطش اولیه
اندازهگیری و رسم منحنی DCD

۲۰۸

اندازهگیری و رسم منحنی IRM

اندازهگیری چسبندگی مغناطیسی

تجهیزات مﺸﺨﺼﻪیابﯽ

مﺸﺨﺼات فنﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

وزن آهنربای
الکتریکی

حدود  400کیلوگرم

ب�شینهتوان

 5کیلووات

ولتاژ

صفر تا  50ولت

جریان

صفر تا  100آمپر

گامهایولتاژ

 0/01ولت
 5میلیولت

آهنربای
الکتریکی

با طر� اچ با دو فک متحرک (با
وضعیت استقرار )45

مساحتمقطع
فکهایآهنربا

مربع شکل ( 14 × 14سانتیمتر
مربع)

نوفه

شکافآهنربا

متغیر از یک تا  10سانتیمتر

فرکان�نوسان
سینوسی

 1تا  100000هرتز

مقاومت هر
پ��ه

 0/8اهم (اتصال سری برابر 1/6
اهم و اتصال موازی  0/4اهم)

ولتاژ خروجی
�له تا �له

 10ولت

�ابلیتتحم�
جریان

تا  00 1آمپر

خنک کاری

خنک شدن با روغن تا دبی  1لیتر
بر دقیقه

�درتتولید
میدان
م�ناطیسی

 20000گاوس در شکاف  2سانتیمتر
 1000گاوس در شکاف  3سانتیمتر

پسماندآهنربا

در حالت جریان صفر کمتر از 10
گاوس

وزن آهن نرم

حدود  250کیلوگرم

وزن سیمهای
مسی

 120کیلوگرم

استوانهای شکل به قطر  8میلیمتر
و طول  20سانتیمتر
مشخصات
عرضه شده در دو نوع برای
فنیپروبهای
اندازهگیری مغناطش در صفحه
اندازهگیری
الیه نازک ( )inplaneو عمود بر
صفحه نازک ()out of plane
مشخصات
فنینوسانساز

سایرویژگیها

قابلیت تغییر فرکانس در بازه 37
تا  64هرتز
قابلیت اندازهگیری ولتاژ نانوولت،
جریان پیکوآمپر ،قدرت تمرکز بر
روی فرکانس مرجع از  6تا 24
دسیبل ،قابلیت تقویت جریان
با ضری�  10تا  1000برابر ،قدرت
تقویت بدون تغییر شکل موج،
خروجی جریان تا  1آمپر

۲۰۹

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

اصفهان،کاشان

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

سیســتمهای مغناطومتــری حاضــر قادر به اندازهگیری خواص مغناطیســی موادی با مغناطــش حداقل 0/0001 emu
تــا نمونههایــی بــا حداک�ر  50واحد الکترومغناطیســی هســتند .ایــن محدوده اندازهگیــری به این معنی اســت که این
سیســتمهای مغناطومتــری ،قــادر به اندازهگیــری بر روی نمونههای الیه نازک مغناطیســی ،نانوپودرهــا و مواد بالک
مغناطیسی هستند.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت
سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

کاشان ،میدان جهاد ،بلوار مادر ،مرکز رشد دانشگاه کاشان

نشانیسایتاینترنتی

۲۱۰

مغناطیس دانش پژوه کاشان

www.mdk-magnetics.com

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

سیسﺘمﻫای تﺼویربرداری ازموﺟودات زنﺪه
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ )ﻓﻠﻮوﯾﮋن(
دﺳﺘﮕﺎه PET
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ

۲۱۱

دسﺘﮕاه تﺼویربرداری مولﮑولﯽ فﻠورسانﺲ )فﻠوویﮋن(
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

سیســتم برشنگاری فل�ورســنت مولکولی بــا هدف تصویربرداری از حیوانــات کوچک در حوزههای
تحقیقاتــی و کلینیکــی طراحی و ســاخته شــده اســت .در این سیســتم جانــدار هدف بعد از بیهوشــی
و تزریــق مــاده فلوئورســنت روی میــز درنظــر گرفتــه شــده �ابــت میشــود .ســپس دســتگاه در دو
حالــت مجــزای بازتابشــی و عبوری ،وابســته به انتخاب کاربر شــروع بــه تصویربــرداری میکند و در
نهایــت تصاویر گرفته شــده بازســازی شــده و بــا کمک آنها اطالعات موردنظر اســتخراج میشــوند.
تصویربــرداری مولکولــی میتوانــد در شــناخت مســیرهای متابولیــک ،ســاختار بافتهــا و مطالعــه
حیوانــات کوچــک بــه کار گرفته شــود .در این نوع تصویربــرداری هدف مطالعه در ســطح مولکولی و
حتی زیرمولکولی بهصورت غیرتهاجمی و بدون آسی� رساندن به موجود زنده است.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

بهینهسازی داروها
بهبود روشهای درمان
تشخی� زودرس تومور و متاستاز
مطالعه اختالالت عصبی
بررسی مشکالت قلبی و عروقی

۲۱۲

سیسﺘم ﻫای تﺼویر برداری از موﺟودات زنﺪه

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ
نشان CE

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/kZoxP

ارتﺒاط با فناوری نانو

امروزه در روشهای تصویربرداری از جمله  MRIاز موادی جهت ایجاد کنتراست ،برای دریافت تصاویر بهتر ،استفاده
میشــود .نانوذرات مغناطیســی از جمله مواد ایجاد کننده کنتراســت اســت که با سمیت پایین ،نیمه عمر باال ،عملکرد
چندگانه و از همه مهمتر کنتراست بهتر ،گوی سبقت را از دیگر عوامل کنتراست ربودهاند .لذا باع� بهبود تصاویر در
روشهای مختلف تصویربرداری شدهاند.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

تجهیزآفرینان نوری پارسه

سال ت�سی�

1389

نشانیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارســتانهای امام خمینی (ره) ،مرکز
تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی ،اتاق 4

نشانیسایتاینترنتی

www.tanpco.ir

۲۱۳

دسﺘﮕاه PET
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

در دو دهه گذشته تحقیقات مربوط به تولید داروها ،سیستمها و تکنیکهای تصویربرداری جدید
بهطور بســیار گســتردهای بر روی مدلهای حیوانی پیادهســازی شــده اســت .دســتگاه پت حیوانی
 ،Xtrimجهت تصویربرداری  PETاز حیوانات کوچک نظیر موش و موش صحرایی طراحی و ساخته
شده است .این سیستم با تخمین توزیع رادیودارو در بدن حیوان عملکرد متابولیک و فیزیولوژیک
بدن حیوان را ارزیابی میکند .تصاویر این سیســتم میتواند در تشــخی� ،ارزیابی ،تخمین میزان
پیشرفت تومورها ،ضایعهها و عملکرد اورگانها مورداستفاده قرار گیرند.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
میتوانــد بــرای مطالعــه فرآیندهــای ســلولی و مولکولی مربوط بــه بیمــاری در حیوانات زنده
استفاده شود.
این دســتگاه قادر اســت ســیگنالهای مولکولی بســیار ریز را در عمق بافت با تفکیک مکانی
و کنتراســت باال دنبال کند و لذا میتواند دادههای دقیق کمی در مورد گســترش زمانی و مکانی
فراهم آورد.
از آنجا که  PETدرحال حاضر یک استاندارد کلینیکی مراقبت است ،احتمال انجام اکتشافات
و تحقیقات پیشبالینی در کلینیک باالتر میرود.

۲۱۴

سیسﺘم ﻫای تﺼویر برداری از موﺟودات زنﺪه

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺸﺨﺼات فنﯽ
Single-bed axial
FOV

 5سانتیمتر

تعداد رن�های
دتکتورها

 24عدد

Transaxial FOV

 100میلیمتر

Bore opening

 110میلیمتر

سایز کریستال

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

گواهینامه نانومقیاس

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

 10×2×2میلیمتر مکع�

LYSO

تعداد ک� کریستالها

 5760عدد

رزولوشننقطهای

 1/7میلیمتر بدون بازیابی رزولوشن

رزولوشن انرژی

17٪

ارتﺒاط با فناوری نانو

امروزه در روشهای تصویربرداری از جمله  Xtrimاز موادی جهت ایجاد کنتراست برای دریافت تصاویر بهتر استفاده
میشــود .نانوذرات مغناطیســی از جمله مواد ایجاد کننده کنتراســت اســت که با سمیت پایین ،نیمه عمر باال ،عملکرد
چندگانه و از همه مهمتر کنتراست بهتر ،گوی سبقت را از دیگر عوامل کنتراست ربودهاند .لذا باع� بهبود تصاویر در
روشهای مختلف تصویربرداری شدهاند.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا

سال ت�سی�

1389

نشانیشرکت

تهران ،خیابان مطهری ،خیابان علی اکبری ،کوچه تیرداد ،پالک  ،8واحد 3

نشانیسایتاینترنتی

www.pnpmed.com

۲۱۵

دسﺘﮕاه اسﭙﮑت حیوانﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دســتگاه ) HiReSPECT (High Resolution Animal SPECT Imagingیک سیســتم تصویربرداری
اســپکت از حیوانــات کوچــک بــوده کــه تصاویــر ســهبعدی بــا وضــوح بــاال را از عملکــرد فیزیولــوژی
ارگانهای حیوانات آزمایشگاهی در اختیار محقق قرار میدهد.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

عملکــرد ایــن دســتگاه بدین ترتی� اســت که رادیــو داروی موردنظــر در رگ موش تزریق میشــود و
ســپس دســتگاه با سیســتم آشکارســاز خود تعدادی تصویر دوبعــدی از زوایای مختلــف در بازه 360
درجه از موش تهیه میکند .ســپس یک نرمافزار کامپیوتری با اســتفاده از دادههای بهدســت آمده،
در یک تصویر ســهبعدی نحوه و میزان پراکندگی رادیودارو در موش را بازســازی میکند .با اســتفاده
از اطالعات بهدست آمده میتوان در مورد ا�ربخش بودن رادیو داروهای مورداستفاده و سلولهای
هدف به بهترین شکل نظر داد.
ازجمله کاربردهای دستگاه:
تشخی� و درمان سرطان
نورولوژی ،کاردیولوژی ،آنکولوژی

۲۱۶

سیسﺘم ﻫای تﺼویر برداری از موﺟودات زنﺪه

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریــق ســایت نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد
آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/tFboY

مرکــز تحقیقــات پزشــکی هســتهای
خلیجفارس این محصول را خریداری
کرده است.

ارتﺒاط با فناوری نانو
هایتولیﺪﮐننﺪه
ﺷرﮐت
تصویربرداری از جمله  MRIاز موادی جهت ایجاد کنتراست ،برای دریافت تصاویر بهتر ،استفاده
اﻃﻼﻋاتروش
امروزه در
میشــود .نانوذرات مغناطیســی از جمله مواد ایجاد کننده کنتراســت اســت که با سمیت پایین ،نیمه عمر باال ،عملکرد
چندگانه و از همه مهمتر کنتراست بهتر ،گوی سبقت را از دیگر عوامل کنتراست ربودهاند .لذا باع� بهبود تصاویر در
روشهای مختلف تصویربرداری شدهاند.

نام شرکت

توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا

سال ت�سی�

1389

نشانیشرکت

تهران ،انتهای بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارســتانهای امام خمینی (ره) ،مرکز
رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

نشانیسایتاینترنتی

www.pnpmed.com

۲۱۷

ﻃیﻒسنﺞﻫا
دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ راﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ راﻣﺎن
ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ راﻣﺎن
دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ
ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ رزوﻧﺎﻧﺲ ﭘﻼﺳﻤﻮن ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ

دسﺘﮕاه ﻃیﻒسنﺞ رامان ﻗابﻞ حمﻞ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

در فناوری نانو ،طیفسنجی رامان میتواند برای مطالعه دسته وسیعی از نانوذرات در محلولهای
سوسپانســیون پیشمــاده تا محصــوالت نهایی نظیــر نانوکامپوزیتهای مختلف پلیمری اســتفاده
شــود .مطالعــه برخــی آلوتروپهــای کربن نظیــر گرافــن و هم�نین آنالیز خــواص مولکولــی الیهها و
سطوح نانویی ،برخی از کاربردهای میکروسکوپی رامان در حوزه فناوری نانو هستند.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

دستگاه رامان از یک طیفسنج و یک لیزر پیوسته و قطعات اپتیکی و اپتومکانیکی برخوردار است.
پرتو لیزر به سطح نمونه تابانده میشود و نور پراکنده شده پس از فیلتر کردن نور لیزر توسط قطعات
اپتیکــی و اپتومکانیکــی بــه طیفســنج هدایت میشــود .بخش اعظم نــور پراکنده شــده بهصورت
پراکندگــی ریلــی و بخش کوچکی از آن بهصورت پراکندگی رامان اســت .ســیگنالهای رامان حدود
یک میلیونیوم سیگنالهای ریلی است .قطعات اپتیکی در این دستگاه بهگونهای طراحی میشوند
کــه پراکندگــی ریلــی حذف و تنها پراکندگی رامان اندازهگیری شــود .همراه با ســیگنالهای رامان در
بســیاری از موارد مقدار قابلتوجهی ســیگنال فلوروسنس وارد میشود که در مرحله بعد با استفاده از
روشهای ســختافزاری و نرمافزاری ســیگنالهای فلوروسنس حذف میشــوند و درنهایت پس از

۲۲۰

ﻃیﻒسنﺞﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

حذف ســیگنالهای ریلی و فلوروســنس خطوط ضعیف رامان آشکارســازی میشــود .ازجمله کاربردهای این دستگاه
میتوانبه موارد زیر اشاره کرد:
آنالیز مولکولی مواد
آنالیز پروفایل سطحی مولکولی
آنالیز غیر مخرب

مشــخصه|یابی پلیمرها ،نانومواد ،غذاها و داروها
و ...
آنالیز گرافن ،نانوتیوبهای کربنی ،الماس و...

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهرستان تهران

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/9DGRK

ارتﺒاط با فناوری نانو

در نانوفناوری ،طیفســنجی رامان میتواند
برای مطالعه دســته وســیعی از نانــوذرات در
محلولهــای سوسپانســیون پیشمــاده تــا
محصــوالت نهایی نظیــر نانوکامپوزیتهای
مختلف پلیمری استفاده شود .مطالعه برخی
آلوتروپهــای کربن نظیر گرافــن و هم�نین
آنالیــز خــواص مولکولــی الیههــا و ســطوح
نانویــی برخــی از کاربردهــای میکروســکوپی
رامان در حوزه فناوری نانو هستند.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

تکفامسازان طیفنور

سال ت�سی�

1393

نشانیشرکت

تهــران بزرگــراه چمــران ،خیابــان یمــن،
بلوار دانشجو ،میدان دانشجو ،دانشگاه
شهید بهشتی ،پژوهشکده لیزر و پالسما

نشانیسایتاینترنتی

www.teksan.ir

۲۲۱

میﮑروسﮑوپ رامان
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

در طیفســنجی رامــان اندرکنــش امــواج الکترومغناطیســی بــا ارتعاشــات طبیعــی پیوندهــا عامــل
آشکارســازی ماهیــت آنهــا و در نتیجه طبیعت شــیمیایی نمونهها اســت .در ایــن روش با عبور نور
از مــاده یــک ســری اندرکنشهای بین نــور و مدهای ارتعاشــی پیوندهای مولکولی ایجاد میشــود،
کــه در نتیجــه آن فرکانس فوتونهای نور تغییر میکند .در طیفســنجی رامان ،شــدت فوتونهای
�انویه (ناشی از اندرکنش رامان) نسبت به شیفت فرکانس ترسیم میشود که در نتیجه یک طیف
معموال  1-cmکه
پیوســتهای از تغییرات شــدت را نســبت به شــیفت فرکانس (به واحد عکس طول
ً
عدد موج نامیده میشــود) میدهد .با توجه به موقعیت یک پیک در طیف رامان ،پیوند مولکولی
مربوطــه در داخــل ماده میتواند شــناخته شــود و به ایــن ترتی� طبیعت شــیمیایی نمونه به راحتی
کشف میشود.
کاربرد:
طیفسنجی رامان در علم شیمی برای شناسایی مولکولها و مطالعه پیوندهای شیمیایی استفاده
میشــود .از آنجا که هر فرکانس ارتعاشــی مخت� یک باند شــیمیایی مولکولی اســت ،هر پیکی در
طیف به عنوان یک ا�ر انگشت برای آن باند شیمیایی خاص محسوب میشود.

۲۲۲

ﻃیﻒسنﺞﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه

P50C40R10

N1541

رنج طیفی

 200-900نانومتر

�درتتفکیک طیفی

 1/3نانومتر

آشکارساز

آرایش خطی  3648 ،CCDپیکسل

آرایش خطی  2048 ،CCDپیکسل

ابعاد

 60×50×50سانتیمتر

 40×70×50سانتیمتر

نوعطیفسنج

Czerny-Turner

فرکان� ف�ایی توری

 1200خط بر میلیمتر

منبعلیزر

Nd:YAG DPSS

دمای سرمایش

توان لیزر

 -15درجه سانتیگراد

تا  100میلیوات

طول موج لیزر

 532 ± 1نانومتر

اندازه شکاف )(Slit

 25میکرومتر

سو�ی� از حالت طیفسنجی به
تصویربرداری

اتوماتیک از طریق نرمافزار

بازه زمانی نورگیری

 15میلی�انیه –  10دقیقه

راب�

USB 1.1, 2.0

سر�ت انتقال دادهها

 15میلی�انیه بر اسکن

وزن

 60کیلوگرم

مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهرستان تهران

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

در نانوفناوری ،طیفســنجی رامان میتواند برای
مطالعه دســته وسیعی از نانوذرات در محلولهای
سوسپانســیون پیشمــاده تــا محصــوالت نهایــی
نظیر نانوکامپوزیتهای مختلف پلیمری اســتفاده
شــود .مطالعــه برخــی آلوتروپهــای کربــن نظیــر
گرافــن و هم�نین آنالیز خــواص مولکولی الیهها و
ســطوح نانویی برخی از کاربردهای میکروسکوپی
رامان در حوزه فناوری نانو هستند.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

تکفام سازان طیف نور

سال ت�سی�

1393

نشانیشرکت

تهــران ،بزرگــراه چمــران ،خیابــان
یمــن ،بلــوار دانشــجو ،میــدان
دانشجو ،دانشگاه شهید بهشتی،
پژوهشکده لیزر و پالسما.

نشانیسایتاینترنتی

www.teksan.ir

۲۲۳

ﻃیﻒسنﺞ رامان
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

طیفســنجی رامان اطالعاتی در مورد ارتعاشــات مولکولی ارائه میدهد که میتواند برای شناســایی
نمونــه و مقدار آن مورداســتفاده قرار گیرد .در طیفســنجی رامان با اســتفاده از یــک منبع نور تکفام
ماننــد لیــزر ،تابش روی ســطح نمونه انجام شــده و فوتونهای پراکنده شــده شناســایی میشــوند.
بیشــتر فوتونهــای پراکنــده شــده دارای طول موجی مشــابه طول موج نور تابیده شــده هســتند که
از آن تحــت عنــوان پراکندگــی رایلــی یا پراکندگی کشســان یاد میشــود .امــا بخش بســیار کوچکی از
فوتونهای پراکنده شــده (حدود  5-10٪از شــدت نور تابیده شــده به نمونه) بر ا�ر برهمکنش میان
فوتون تابیده شده و مولکولهای ماده ،دچار تغییر فرکانس (طول موج) میشوند که تحت عنوان
پراکندگی غیراالستیک شناخته میشود .با رسم منحنی تغییرات شدت نور تفرق یافته غیراالستیک
برحس� فرکانس طیف رامان نمونه حاصل خواهد شد.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
شناسایی و جداسازی برخی از ترکیبات آلی و معدنی
تعیین ساختار شیمیایی ترکیبات
آنالیز نانوذرات

۲۲۴

ﻃیﻒسنﺞﻫا

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

نانوذرات دارای خواص نوری حساس به اندازه،
شــکل ،غلظــت ،حالــت آگلومراســیون و ضریــ�
شکســت در نزدیکــی ســطح نانوذرات هســتند که
باع� میشــوند طیفسنج رامان ابزاری ارزشمند
بــرای شناســایی ،مشــخصهیابی و مطالعــه ایــن
مــواد باشــد .بنابرایــن بــا اســتفاده از طیفســنج
رامــان ،میتوان هــر نانو ذرهای را مشــخصهیابی
کرد.

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
محدوده طول موج

150-4500 cm-۱

نور هرز

< 0/03 ٪

�درتتفکیک

< +20 cm

نسبت سیگنال به نویز

1000:1

صحتفتومتریک

 < ±1نانومتر

تکرار پ�یری طول موج

-۱

 < ±0/02نانومتر
برای  10اسکن متوالی ()NIST 2034
>0/01

مسطح بودن خ� پایه

جذب به ازای  5بار طیف گیری ،در
طول موج  500نانومتر

زمان اسکن

 2-2000میلی �انیه

زمان اسکن معمول

� 0/1انیه

آشکارساز

 1000کانال

طول موج لیزر

 532±1نانومتر

توان خروجی

 300میلی وات

ابعاد)اس�کترومتر(

 13×22×28سانتیمتر

ابعاد )منبع تابش(

 8×22×28سانتیمتر

وزن

 8کیلوگرم

منبعت��یه

تکفاز 220 ،ولت 50-60 ،هرتز

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

طیفسنج تجهیز پیشرفته

سال ت�سی�

1379

نشانیشرکت

تهــران ،یوســف آبــاد ،خیابــان فتحــی
شــقاقی ،نرســیده بــه میــدان ســلماس،
پالک 115

نشانیسایتاینترنتی www.teifsanje.ir

۲۲۵

دسﺘﮕاه ﻃیﻒسنﺞ فﻠورسانﺲ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

طیفسنجی فلورسانس یک روش طیفسنجی است که برای آنالیز خواص فلورسانس نمونه با تعیین
غلظت یک آنالیت در نمونه مورداستفاده قرار میگیرد .در این روش محدوده خاصی از طول موج نور از
یک محلول عبور داده شده و نور ساطع شده توسط محلول آشکارسازی میشود .بنابراین مقدار نوری
که توسط نمونه جذب (طیف تحریک) و منتشر (طیف انتشار) میشود ،میتواند اندازهگیری شود .از
آنجایی که غلظت ترکی� آنالیت در محلول به طور مستقیم با طیف انتشاری متناس� است میتواند
برای اندازهگیری غلظت آنالیت مورداســتفاده قرار گیرد .در صورتیکه برای تابش نور از یک منبع لیزر
استفاده شود از این روش تحت عنوان طیفسنجی فلورسانس لیزر القایی نام برده میشود.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
آنالیــز کمــی مقادیر بســیار کم تعداد زیــادی از ترکیبات معدنی و آلــی ،بنابراین میتواند برای
آنالیز نمونههای شیمیایی ،بیوشیمیایی ،دارویی و ...مورداستفاده قرار میگیرد.
طیفسنجی فلورسانس لیزر القایی:
تعیین توزیع حالتهای میانی در واکنشهای شیمیایی
بــه دســت آوردن اطالعاتــی از ترازهــای مولکولــی ،ترازهــای الکترونــی ،چرخشــی و ارتعاشــی
جمعیتدار شده
مطالعه اسپکتروسکوپی فرآیند برخورد و سطح مقطع برخورد

۲۲۶

ﻃیﻒسنﺞﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدلهایدستگاه

LIF-Ar-2015

FL-Ar-2015

توصیف مدل

طیفسنج فلورسانس لیزر القایی

طیفسنج فلورسانس

منبع نور

لیزر  532 ،405نانومتر

دوتریوم  +هالوژن /تنگستن

 < ±0/01جذب به ازای طول موجهای

صحتفتومتریک

 < ±0/01جذب به ازای طول موجهای  590و 635

 590 ،465 ،440و 635

محدوده طول موج

 380-800نانومتر

نور هرز

<0/03 ٪

مسطح بودن خ�
پایه

در طول موج  500نانومتر

�درتتفکیک

 <+1نانومتر

زمان اسکن

 2-1000میلی �انیه

صحت طول موج

 <±0/1نانومتر

زمان اسکن معمول

� 0/1انیه

تکرار پ�یری طول
موج

 <±0/02نانومتر برای  10اسکن
متوالی ()NIST 2034

آشکارساز

 1000کانال

نویزفتومتریک

 < 0/01جذب به ازای  80اسکن در
جذب  ،0در طول موج  500نانومتر

ابعاد)اس�کترومتر(

 13×22×28سانتیمتر

ابعاد )منبع تابش(

 8×22×28سانتیمتر

پایداریفتومتریک

 < 0/01جذب  /دقیقه به ازای
جذب  ،0در طول موج  500نانومتر

 < 0/01جذب به ازای  5بار طیف گیری،

وزن

 8کیلوگرم

منبعت��یه

تکفاز 220 ،ولت 50-60 ،هرتز

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهی ارتباط با نانو
گواهینامه نانومقیاس
ارتﺒاط با فناوری نانو

نانــوذرات دارای خــواص نــوری حســاس بــه انــدازه،
شــکل ،غلظــت ،حالــت آگلومراســیون و ضریــ�
شکست در نزدیکی سطح نانوذرات هستند که باع�
میشوند طیفسنج فلورسانس ابزاری ارزشمند برای
شناســایی ،مشــخصهیابی و مطالعه این مواد باشد.
بنابرایــن با اســتفاده از یک طیفســنج فلورســانس،
میتوان هر نانوذرهای را مشخصهیابی کرد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

طیفسنج تجهیز پیشرفته

سال ت�سی�

1379

نشانیشرکت

تهــران ،یوســف آبــاد ،خیابــان
فتحی شــقاقی ،نرسیده به میدان
سلماس ،پالک115
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۲۲۷

ﻃیﻒسنﺞ رزونانﺲ ﭘﻼسمون سطﺤﯽ موﺿﻌﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

طیفســنجی رزونانس پالســمون ســطحی موضعی ( )LSPRنوعی روش غیرمستقیم اما دقیق برای
تشــخی� مولکولهــای شــیمیایی و بیولوژیکــی اســت .در ایــن روش رزونانس پالســمون ســطحی
نانوذرات فلزی اندازهگیری میشود.
برخی فلزات هم�ون مس و طال ،دارای انتقاالت الکترونی در محدوده نور مرئی هستند ،به همین
دلیــل رنــگ واضــح و متمایــزی از خود نشــان میدهنــد .بهطورکلی ،پالســمونهای ســطحی نقش
مهمــی را در خــواص نوری فلزات و نیمهرســاناها ایفا میکنند .پالســمونهای ســطحی در فلزات به
صورت قابل توجهی از اندازه و شکل ذرات فلز و هم�نین از خواص دیالکتریک محیطی که سطح
فلز در مجاورت آن قرار گرفته ،ت��یر میپذیرند.
مهمتریــن روش  ،LSPRاندازهگیــری شــیفت طول موج اســت که در آن تغییــر در پیک نمودار LSPR
بهعنوان نمایشی از تغییر در دیالکتریک محیط (ناشی از تغییرات غلظت آنالیت) پایش میشود.
یکی از امتیازات این تکنیک اسپکتروســکوپی مولکولی آن اســت که نیازی به اســتفاده از تجهیزات
پی�یده اپتیکی وجود ندارد ،بنابراین دســتگاه میتواند کوچکتر و مقرونبهصرفهتر ســاخته شود،
هم�نین مکانیزم این دستگاهها از ارتعاشات و نویزهای مکانیکی کمترین ت��یر را میپذیرد.

۲۲۸

ﻃیﻒسنﺞﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
�بت و نمایش لحظه به لحظه اطالعات پیک پالسمون سطحی
تعیین مقدار کمی ماده مورد تشخی� (آنالیت)
طیفسنجی و شناسایی غلظت مواد بیولوژیکی ،شیمیایی و مولکولی در غلظتهای کم

مﺸﺨﺼات فنﯽ

فناوری

تشخی� بیومولکول و مواد شیمیایی بر پایه  LSPRنانوذرات طال  /نقره

ب�و�ی�

 25کانال یا پیکسل مستقل

حجمنمونه

 5تا  15میکرولیتر به ازای هر کانال

حد آشکارسازی

بسته به نوع باکتری یا ویروس از نانوموالر تا فمتوموالر

دمای کاری

دمای اتاق

حد تشخی� طول موج

0/5

نویز

0/5

نمایش دادهها

ردیابی لحظه به لحظه پیک پالسمونی

�ابلیتهایدستگاه

قابل حمل ،آشکارسازی به روش غیرنشاندار و لحظه به لحظه

محدوده طول موج منبع نوری

 350تا  2300نانومتر

محدوده طول موج آشکارساز

 200تا  1100نانومتر

ابعاددستگاه

 22/5سانتیمتر در  40سانتیمتر در  30سانتیمتر

مشخصاتالکتریکی

 12ولت  DCیا  240ولت  50 ،ACهرتز

۲۲۹

نرمافزار

محاسبه اتوماتیک طیف جذبی و عبوری،
طیفسنجی رادیومتری که قابلیت اندازهگیری توان مطلق را در واحد وات دارد
رسم نمودار طیفی لحظه به لحظه با ذخیرهسازی دادهها و رسم همزمان چند فایل
اندازهگیری غلظت و پیوندپذیری
نرمافزار سیستم عامل برای ویندوز 10 ،8 ،7 ،XP،Vista ،2000 ،NT، ME ،98 ،95
محاسبه پارامترهای سینماتیک سریهایزمانیقابلتحلیل
طیفسنجی تک پرتویی با کمک تصحیح جابجایی مطلق و نسبی
امکان انجام تغییرات به منظور گسترش کاربرد معمول
مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

گواهی ارتباط
با نانو

ارتﺒاط با فناوری نانو

ایــن دســتگاه قــادر بــه اندازهگیــری رزونانس پالســمون ســطح نانوذرات فلز اســت کــه به صــورت غیرمســتقیم امکان
تشــخی� و ارزیابــی کمــی آنالیتهــای موجــود در محیط را به پژوهشــگر یــا صنعتگر میدهــد .لذا این دســتگاه ،یک
سیستم جنرال آنالیز مواد است که کاربرد آن شامل همه حوزههای علوم طبیعی از جمله فناوری نانو نیز میشود.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت
سال ت�سی�

1391

نشانیشرکت

تهران ،میدان رسالت ،خیابان شهید طرقی ،کوچه  ،160پالک  ،4واحد 5

نشانیسایتاینترنتی

۲۳۰

نانومبنا ایرانیان

www.nanomabna.com

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﻃیﻒسنﺞﻫاینوری
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ آراﯾﻪای ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ  -ﻣﺮﺋﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮاﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﻧﻮری ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری UV/VIS/NIR
دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﻧﻮری ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری UV/VIS/NIR

۲۳۱

دسﺘﮕاه اسﭙﮑﺘروفﺘومﺘر آرایﻪای فرابنﻔﺶ  -مرﺋﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

اســپکتروفتومتری بــرای اندازهگیــری خــواص بازتابی و عبــوری یک ماده بر حســ� طول موجهای
نوری که ماده در معرض آن قرار گرفته اســتفاده میشــود .یک دســتگاه اسپکتروفوتومتر معموال از 6
بخش تشــکیل میشــود که عبارتنــد از منبع نور ،موازیکننده نور ،تکفامســاز ،انتخــاب کننده طول
موج (شــکاف) ،آشکارســاز و نمایشــگر .معموال از الم� دوتریوم /هالوژن به عنوان منبع نور استفاده
میشود .بسته به ماهیت اندازهگیری نور ساطع شده از منبع میتواند از طریق یک تکفامساز حاوی
شــبکه پراکنــده کننــده و یا بدون آن عبور کند .تکفامســاز تنهــا اجازه عبور طول موج مشــخصی را از
طریق شــکاف میدهد و در صورت عدم اســتفاده از تکفامســاز نور با طول موجهای مختلف ســاطع
شده و به نمونه تابیده میشود .بخشی از نور توسط نمونه جذب شده و بخشی از آن از نمونه عبور
میکند که برای آشکارســازی وارد آشکارســاز میشود .آشکارساز ســیگنالی الکتریکی تولید میکند که
این سیگنال به صورت دیجیتال روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود.
کاربرد:
اندازهگیری کمی:
• تعییــن غلظــت مواد ،فعالیت اک�ر آنزیمها ،تریگلیســیرید ،کلســترول ،لیپــو پروت�ینها ،قند،
کراتینین ،اوره

۲۳۲

ﻃیﻒسنﺞﻫای نوری

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

• اندازهگیری غلظت پروت�ین و  DNAو طیف وسیعی از آنالیتها با کاربردهای بالینی و تحقیقاتی
• سنجش طیف وسیعی از داروها و متابولیتها
اندازهگیری کیفی:
• بررسی ساختمان مولکولی ،شناسائی ترکیبات ،مقایسه ساختاره ،یافتن طول موج ماکزیمم جذب
مﺸﺨﺼات فنﯽ

Ar5v & Ar
2017v

Ar5 & Ar 2017

اسپکتروفتومتر
مرئی

اسپکتروفتومتر
فرابنفش -مرئی

منبعنور

دوتریوم +
هالوژن/
تنگستن

دوتریوم +
هالوژن/
تنگستن

تنگستن

دوتریوم  +هالوژن/
تنگستن

محدوده طول موج

200-800
نانومتر

200-800
نانومتر

380-800
نانومتر

 200-800نانومتر

آشکارساز

 2000کانال

 2000کانال

 1000کانال

 2000کانال

زمان اسکن معمول

� 0/1انیه

� 0/1انیه

� 0/05انیه

� 0/05انیه

مدلهایدستگاه
توصیف مدل

Nanodrop Ar
2015

Abs-Ar-2015

اسپکتروفتومتر اسپکتروفتومتر
جذبی
فرابنفش -مرئی

ابعاد

 50×33×13سانتیمتر

 55×37×15سانتیمتر

حجمنمونه

-

 700-4000نانو لیتر
یا  3000-4000نانو لیتر

باریکهتابش

-

 0/میلیمتر یا  1میلیمتر

نور هرز

< 0/03 ٪

�درتتفکیک

 < +1نانومتر

صحت طول موج

 < ±0/1نانومتر

۲۳۳

تکرار پ�یری طول موج

 < ±0/02نانومتر
برای  10اسکن متوالی ()NIST 2034

صحتفتومتریک

< ±0/1
نانودراپ :جذب به ازای طول موجهای 313 ،257 ،235
سایر دستگاهها :جذب به ازای طول موجهای  590 ،465 ،440و 635

نویزفتومتریک

< 0/01
جذب به ازای  80اسکن در جذب  ،0در طول موج  500نانومتر

پایداریفتومتریک

< 0/01
جذب  /دقیقه به ازای جذب  ،0در طول موج  500نانومتر

مسطح بودن خ� پایه

< 0/01
جذب به ازای  5بار طیف گیری ،در طول موج  500نانومتر

زمان اسکن

 2-1000میلی �انیه

نرم افزار

ویندوز ایکسپی 7 ،و 8

ابعاد

 55×37×15سانتیمتر

منبعت��یه

تکفاز 220 ،ولت 50-60 ،هرتز

وزن

 10کیلوگرم

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

۲۳۴

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ارتﺒاط با فناوری نانو

نانــوذرات دارای خــواص نوری حســاس به اندازه ،شــکل ،غلظت ،حالت آگلومراســیون و ضری� شکســت در نزدیکی
سطح نانوذرات هستند که باع� میشوند اسپکتروفتومتری ابزاری ارزشمند برای شناسایی ،مشخصهیابی و مطالعه
این مواد باشد .بنابراین با استفاده از یک اسپکتروفتومتر میتوان هر نانوذرهای را مشخصهیابی کرد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

طیفسنج تجهیز پیشرفته

سال ت�سی�

1379

نشانیشرکت

تهران ،یوسف آباد ،خیابان فتحی شقاقی ،نرسیده به میدان سلماس ،پالک 115

نشانیسایتاینترنتی
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۲۳۵

دسﺘﮕاه نانواسﭙﮑﺘروفﺘومﺘر
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

نانواســپکتروفتومتر کوچکتریــن دســتگاه طیفســنج موجــود در جهــان اســت .یــک دســتگاه
نانواسپکتروفوتومتر معموال از  4بخش اصلی تشکیل میشود که عبارتند از :منبع نور ،پلیکروماتور،
آشکارســاز آرایهای و ســل نمونه .در این دســتگاه معموال از یک الم� رشــتهای با پشــتیبانی از LED
برای تولید نور مرئی با طول موجهایی در محدوده  340-880نانومتر اســتفاده میشــود .نور ساطع
شده از منبع پس از عبور از نمونه ،از شکاف گذشته و برای آشکارسازی به تکفامساز برخورد میکند.
پــس از آنالیــز طــول موجهای نور عبور کرده در بازه  340تا  880نانومتر ،مقدار جذب توســط نرمافزار
محاسبه شده و طیف جذب در مدت زمان کمتر از �انیه نمایش داده میشود.
کاربرد:
بــه طــور کلی این دســتگاه به دلیل کوچک بــودن و قابل حمل بــودن دارای کاربردهای زیادی
اســت .از ایــن دســتگاه بــرای آنالیز نمونههای شــیمیایی ،بیوشــیمیایی ،نانــو ،دارویی ،نفتی،
فلزی ،معدنی ،پتروشیمی ،پلیمری،کلینیکی و  ...استفاده میشود.

۲۳۶

ﻃیﻒسنﺞﻫای نوری

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

گواهینامه نانومقیاس
گواهی ارتباط با نانو

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

ارتﺒاط با فناوری نانو

نانــوذرات دارای خواص نوری حســاس بــه اندازه،
شــکل ،غلظــت ،حالــت آگلومراســیون و ضریــ�
شکســت در نزدیکــی ســطح نانــوذرات هســتند که
باع� میشوند اســپکتروفتومتری ابزاری ارزشمند
برای شناســایی ،مشخصهیابی و مطالعه این مواد
باشــد .بنابرایــن با اســتفاده از یک اســپکتروفتومتر
میتوان هر نانوذرهای را مشخصهیابی کرد.

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺸﺨﺼات فنﯽ
مدل دستگاه

NanoSpectro Pro

محدوده طول موج

 340-880نانومتر

فاصله گزارش طول موج

 < 2نانومتر

�درتتفکیک

 < 5نانومتر

صحت طول موج

 < ±0/1در طول موج  650نانومتر

تکرار پ�یری طول موج

 < ±0/02نانومتر
برای  10اسکن متوالی (NIST
)2034

پایداریفتومتریک

±8٪

زمان یک�ار�ه سازی

کمتر از  54میکرو �انیه تا 2000
میلی �انیه

زمان اسکن معمول

� 0/1انیه

منبعتابش

الم� رشتهای با پشتیبانی از LED

آشکارساز

آرایه چندکاناله

تبدی� A/D

 14بیت

دمای کاری

 5تا  50درجه سانتیگراد

ابعاد)طول×�رض×ارتفاع(

 39×85×56میلیمتر

دمای مخزن

 -20تا  70درجه سانتیگراد

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

طیفسنج تجهیز پیشرفته

سال ت�سی�

1379

نشانیشرکت
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۲۳۷

دسﺘﮕاه ﻃیﻒسنﺞ نوری مینیاتوری UV/VIS/NIR
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

طیفســنجی نــوری ( )UV-Visنوعــی طیفســنجی جذبی یا انعکاســی در محدوده نور مرئــی و فرابنفش
است که برای تعیین غلظت مواد از جذب نور ماده مورد آزمایش (آنالیت) استفاده میکند .در این روش،
برای تهییج ماده از نور مرئی و محدودههای مجاور اســتفاده میشــود .در این محدوده فرکانســی طیف
الکترومغناطیس ،اتمها و مولکولها متحمل انتقاالت الکترونی متفاوتی میشوند.
کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر میشود:
شــنــاســایــی یــونهــای سمی
سرب و جیوه در محیط زیست
ان ــدازهگ ــی ــری جــذب/عــبــور/
انعکاس از مواد جامد و مایع
آنالیز منابع مختلف تابش
آنــالــیــزهــای شیمیایی مــواد

جامد و مایع
لیزرهای فوق سریع و تنظیم
لیزر
آن ــال ــی ــز رنـ ــگـ ــی رنـ ــگهـ ــا و
منسوجات
اندازهگیریهای فلوئورسانس

مطالعــات ســینتیکی آنزیمــی
در علــوم زیســتی ،بیوشــیمی و
آزمایشگاههایدارویی
ضخامتســنجی الیههــای
نازک
تعیین غلظتهای محلولها

مﺸﺨﺼات فنﯽ

طیفســنج مینیاتوری ســاخت تولیدکننــده قابلیت کار در محدوده  UV-Visو نزدیــک مادون قرمز ()NIR
طیــف الکترومغناطیســی ( 190تا  850نانومتر) را دارد .این دســتگاه به کمــک پروبهای فیبر نوری قادر

۲۳۸

ﻃیﻒسنﺞﻫای نوری

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

اســت در مدهــای جذبــی ،عبوری ،انعکاســی و تابشــی بــه کار گرفته شــود .اســتفاده از CCDهای  2048و  3648پیکســل،
نرمافزار چندمنظوره و کاربرپســند ،قیمت پایین و تجهیزات جانبی متناســ� با کاربرد موردنظر مشــتری ،از ویژگیهای این
طیفسنج است.
راب�

یواسبی  2پرسرعت با سرعت انتقال
 480مگابایت در �انیه

تعداد اسکن تا
میانگین

 0تا  99اسکن
 3/7میلی�انیه بر اسکن (یواسبی )2

بازه طول موج

 190تا  850نانومتر

د�ت طول موج

 0/1نانومتر

�درتتفکیک

 1/35 :slit-25نانومتر

نورهای هرز )stray
(light

 0/04تا  ٪0/1در جذب

سر�ت انتقال دیتا

آشکارساز

آرایش خطی  2048 ،CCDو 3648
پیکسل

منبعت��یه

default USB power

ابعاد

 7×20×15سانتیمتر مکع�

نسبتسیگنال
به نویز

700/1

وزن

 700گرم

زمانیک�ار�هسازی

 1میکرو�انیه تا � 33انیه

نمایش و ذخیره
اطال�ات

گرافهای قابل پرینت ،فرمت ASCI

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

دو ستونه ،اکسل

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

ارتﺒاط با فناوری نانو

طیفسنجی  UV-Visروشی سریع ،روان و
بســیار قابل اتکا بــرای تعیین غلظت یک
آنالیــت در محلول اســت .کاربــرد آن فقط
محدود بــه دامنههای خاصی نمیشــود،
بلکــه تمــام حوزههــای علــوم طبیعــی از
جمله نانوفناوری را دربرمیگیرد .نکته در
این اســت که آنالیــت موردآزمایش باید به
صورت محلول آمادهسازی شود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

پویش تدبیر کرانه

سال ت�سی�

1392

نشانیشرکت

ت ــه ــران ،شــهــرک قـ ــدس ،ان ـتــهــای غــربــی
بلوار دادمــان ،پژوهشگاه نیرو ،ساختمان
رویش ،طبقه زیر همکف ،واحد 013

نشانیسایتاینترنتی

www.phystec.ir

۲۳۹

دسﺘﮕاه ﻃیﻒسنﺞ نوری مینیاتوری UV-VIS-NIR
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

طیفسنجی نوری ( )UV-Visنوعی اسپکتروسکوپی جذبی یا انعکاسی در محدوده نور مرئی و فرابنفش
است که برای تعیین غلظت مواد از جذب نور ماده موردآزمایش (آنالیت) استفاده میکند .در این روش،
برای تهییج ماده از نور مرئی و محدودههای مجاور اســتفاده میشــود .یادآور میشــود در این محدوده
فرکانسی طیف الکترومغناطیس ،اتمها و مولکولها متحمل انتقاالت الکترونی متفاوتی میشوند.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

اســپکتروفتومتر مینیاتــوری قابلیــت کار در محــدوده  UV-Visو نزدیــک مادونقرمــز ( )NIRطیــف
الکترومغناطیســی ( 200تا  )900 nmرا دارد .این دســتگاه به کمک پروبهای فیبر نوری قادر است
در مدهای جذبی ،عبوری ،انعکاسی و تابشی به کار گرفته شود .استفاده از  CCDبا  3648پیکسل،
نرمافــزار چندمنظــوره و کاربرپســند ،قیمــت پاییــن و تجهیــزات جانبــی متناســ� با کاربــرد موردنظر
مشتری ،از ویژگیهای این اسپکترومتر است.
دستگاه طیفسنج نوری ساخت این شرکت در دو مدل مختلف طراحی و به بازار ارائه میشود:
C0R10

۲۴۰

C25R10

ﻃیﻒسنﺞﻫای نوری

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهرستان تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/9DGRK

ارتﺒاط با فناوری نانو

طیفســنجی  UV-Visروشــی ســریع ،روان و بســیار قابل اتکا برای تعیین غلظت یک آنالیت در محلول اســت .کاربرد
آن فقــط محــدود بــه حــوزه خاصی از علوم نمیشــود ،بلکه تمــام حوزههای علوم طبیعــی از جمله نانوفنــاوری را در بر
میگیرد .نکته در این است که آنالیت موردآزمایش باید به صورت محلول آمادهسازی شود.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

تکفامسازان طیفنور

سال ت�سی�

1393

نشانیشرکت

تهــران بزرگــراه چمــران ،خیابــان یمن ،بلــوار دانشــجو ،میدان دانشــجو (دکتر
شهید شهریاری) ،دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده لیزر و پالسما

نشانیسایتاینترنتی

www.teksan.ir

۲۴۱

میﮑروسﮑوپﻫای ﭘروبﯽ روبﺸﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﻧﻠﯽ روﺑﺸﯽ STM
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭘﺮوﺑﯽ روﺑﺸﯽ SPM
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭘﺮوﺑﯽ روﺑﺸﯽ )ﻣﺪل (SPM-EDU
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺮوی اﺗﻤﯽ )ﻣﺪل (NAMA AFM

میﮑروسﮑوپ تونﻠﯽ روبﺸﯽ STM
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

میکروســکوپ پروبــی روبشــی از جملــه ابــزار تحقیقاتی قدرتمند و مدرن اســت که اجــازه میدهد که
مورفولــوژی و خــواص موضعــی ســطوح مختلف با تفکیکپذیــری ف�ایی باال در حد دهــم نانومتر،
انجام پذیرد .در میکروســکوپهای پروبی روبشــی ،مشــابه ســایر روشهای آنالیز روبشــی ،ســطح
نمونــه روبــش میشــود و با جمــعآوری ســیگنالهای بهدســت آمده (بهعنــوان ســیگنال ورودی)،
پــردازش آنهــا توســط یــک مــاژول کامپیوتــری موســوم به مــدار فیدبــک انجام و ســپس با ارســال
ســیگنالهای اصالحــی (بهعنــوان ســیگنال خروجــی) بــه پــروب میکروســکوپ و در نتیجه تفســیر
ســیگنالها ،تصویر نهایی تشــکیل میشــود .جزئیات ایــن زنجیره رخدادها بــرای مدهای مختلف
تصویربرداری و نوع میکروسکوپ متفاوت است.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

در  STMســیگنالهای ورودی مبتنی بر جریان تونلزنی الکترون از ف�ای بین نوک پروب و ســطح
نمونه است .تونلزنی الکترون پدیدهای در مکانیک کوانتوم است که میگوید وقتی دو سطح رسانا
بــه فاصلــه مقیاسهــای اتمــی از یکدیگر برســند ،اعمال یک اختالف پتانســیل جزیــی (معموال بین
1mVتــا ) 4Vســب� شــارش جریانی به بزرگی  10pAتا  10nAمیشــود .از آنجا کــه جریان عبور کرده
(طبــق قوانیــن مکانیــک کوانتوم) به صــورت توانی تابعــی از فاصله بین نوک پروب و ســطح نمونه

۲۴۴

میﮑروسﮑوپﻫای ﭘروبﯽ روبﺸﯽ

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

است ،میتواند بهعنوان سیگنال ورودی ،نشانگر خوبی برای موقعیت ابتدایی پروب نسبت به سطح باشد.
از جمله کاربردهای  STMمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تصویربرداری سهبعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری ،اندازه دانه ،ارتفاع پلهها و ناهمواریها
تصویربرداری از سایر مشخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی� ،رفیت خازنی ،اصطکاک و فاز
تحقیق و دستکاری سطوح تا مقیاس اتمی
نانولیتوگرافی ،نوشتن در مقیاس نانو ،جابجایی اتمها یا مولکولها و ایجاد ساختارهای مصنوعی
مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات
و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http:// yon.ir/J4UA3

ارتﺒاط با فناوری نانو

میکروســکوپ تونلزنــی روبشــی ( )STMیــک ابــزار
منحصربهفــرد بــرای تصویربــرداری ،مشــخصهیابی
و حتــی مهندســی (نانولیتوگرافــی) مــواد در مقیــاس
نانو اســت .میکروســکوپ تونلزنی روبشــی میتواند
تصاویریباقدرتتفکیکیاتمیدرمقیاسآنگستروم
ارائــه دهــد (رزولوشــن عرضــی و ارتفاعــی بهتــر از 0/1
نانومتــر اســت) .الزم بــه ذکر اســت ســطح نمونــه باید
هادی جریان الکتریکی باشد تا بتواند جریان تونلزنی
را از خود عبور دهد.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
دانشــگاه علوم پزشکی اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
دانشگاهعلومپزشکیمشهد،دانشگاهعلومپزشکیکرمان،
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی ،دانشــگاه صنعتی
اصفهان ،پژوهشگاه صنعت نفت ،دانشگاه علم و صنعت،
شرکت آبسار کویر یزد این محصول را خریداری کردهاند.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه
نام شرکت
سالت�سی�

نانوسیستم پارس
1386
تهــران ،خیابــان فاطمــی غربــی ،بعــد از

نشانیشرکت

دژبــان مرکــز (بعــد از جمــالزاده) ،پــالک
 ،300طبقه همکف

نشانیسایتاینترنتی

www.natsyco.com

۲۴۵

میﮑروسﮑوپ ﭘروبﯽ روبﺸﯽ SPM
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

میکروســکوپهای پروبی روبشــی یکی از کاربردیترین سیســتمهای مشــخصهیابی هســتند که با
داشتن مجموعهای از تکنیکها توانایی بررسی سطح مواد باقدرت تفکیک باال در محدوده نانومتر
و حتی آنگستروم را دارند.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

در یــک نــگاه کلــی میکروســکوپ پروبــی روبشــی ) ((SPM) scanning probe microscopyعنــوان
جامعی برای مجموعه گستردهای از تکنیکهایی است که توسط یک پروب (( )probeسوزن ())tip
سطح مواد را درمقیاس نانو و حتی آنگستروم روبش میکند و تصاویر توپوگرافی از یک خاصیت ویژه
از سطح مواد ارائه میدهد.
دســتگاه ترکیبی تونلی روبش و نیروی اتمی که به نام پروبی روبشــی نیز معروف اســت ،ترکیبی از دو
دستگاه  STMو  AFMاست .در این دستگاه با تعوی� کنتیلور متصل به کالهک دستگاه میتوان مد
تصویربرداری را تغییر داد.
در این دســتگاه در مقایســه با نمونههای مشــابه امکان جابجایی مد تصویربرداری بهآسانی و تنها با
تعوی� تی� انجام میشود.

۲۴۶

میﮑروسﮑوپﻫای ﭘروبﯽ روبﺸﯽ

این دستگاه در موارد زیر کاربرد دارد:
فیزیک نیمههادی
مطالعــات ســلولی ،مولکولــی و
بیولوژیکی

مطالعاتفیلمهاینازک
نانومواد
بررسی نانو حسگرها
اپتیک

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

میکروالکترونیک
پلیمر و کامپوزیتهای پایه پلیمری
قابلیت اســتفاده در علــوم کاربردی
نانوفناوری
مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات

مراجعهبهسایتنمایشگاهتجهیزاتو دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،علوم پزشکی تبریز ،علوم
پزشــکی اهواز ،علوم پزشــکی شــیراز ،علوم پزشــکی مشــهد،
مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://
yon.ir/J4UA3
علوم پزشــکی کرمان ،علوم پزشــکی شــهید بهشتی ،صنعتی
اصفهــان ،علــم و صنعت ،پژوهشــگاه صنعت نفت ،شــرکت
آبسار کویر یزد این محصول را خریداری کردهاند.
ارتﺒاط با فناوری نانو
میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMو میکروسکوپ
تونلزنی روبشی ( )STMابزارهای منحصربهفردی
برای تصویربرداری ،مشخصهیابی و حتی مهندسی
(نانولیتوگرافی) مواد در مقیاس نانو هستندAFM .
و  STMمیتوانند تصاویری با قدرت تفکیکی اتمی
در مقیاس آنگستروم ارائه دهد (رزولوشن عرضی و
ارتفاعی بهتر از  0/1نانومتر است) .الزم به یادآوری
است که در  ،STMسطح نمونه باید رسانای جریان
الکتریکی باشد تا بتواند جریان تونلزنی را از خود
عبور دهد.

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانوسیستم پارس

سال ت�سی�

1386

نشانیشرکت

تهران ،خیابــان فاطمی غربی ،بعد
از دژبــان مرکــز (بعد از جمــالزاده)،
پالک  ،300طبقه همکف

نشانیسایتاینترنتی

www.natsyco.com

۲۴۷

میﮑروسﮑوپ ﭘروبﯽ روبﺸﯽ آموزﺷﯽ
)مﺪل (SPM-EDU
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

میکروســکوپهای پروبــی روبشــی یکــی از کاربردیتریــن سیســتمهای مشــخصهیابی هســتند کــه
بــا داشــتن مجموعــهای از تکنیکها توانایی بررســی ســطح مواد باقــدرت تفکیک بــاال در محدوده
نانومتــر و حتــی آنگســتروم را دارنــد .از ایــن مدل از دســتگاه  SPMبرای اســتفادههای آموزشــی بهره
گرفته میشود.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

تصویربرداری سهبعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری ،اندازه دانه ،ارتفاع پلهها و ناهمواریها
تصویربرداری از سایر مشخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی� ،رفیت خازنی ،اصطکاک و فاز
تحقیق و دستکاری سطوح تا مقیاس اتمی
نانولیتوگرافــی ،نوشــتن در مقیــاس نانــو ،جابجایــی اتمهــا یــا مولکولهــا و ایجــاد ســاختارهای
مصنوعی
عالوه بر این مدل ،این شرکت مدل میکروسکوپ تونلی روبشی آموزشی را نیز عرضه کرده است.

۲۴۸

میﮑروسﮑوپﻫای ﭘروبﯽ روبﺸﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http:// yon.ir/J4UA3

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانوسیستم پارس

سال ت�سی�

1386

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان فاطمــی غربی ،بعــد از دژبان مرکــز (بعد از جمــالزاده) ،پالک
 ،300طبقه همکف

نشانیسایتاینترنتی

www.natsyco.com

۲۴۹

میﮑروسﮑوپ نیروی اتمﯽ )مﺪل (NAMA AFM
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

در میکروســکوپ نیــروی اتمــی ( )AFMمبنــای تشــکیل تصویــر ،نیروی بین ســوزن و ســطح نمونه
است .این نوع میکروسکوپ امکان تهیه تصاویر سهبعدی از اتمها را فراهم میآورد .عالوه بر تهیه
تصویر ،این تکنیکها توانایی جابجایی اتمها و قابلیت بررسی طیف وسیعی از مواد را دارد.

مﺸﺨﺼات فنﯽ

تصویربرداری سهبعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری ،اندازه دانه ،ارتفاع پلهها و ناهمواریها
تصویربرداری از سایر مشخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی� ،رفیت خازنی ،اصطکاک و فاز
تحقیق و دستکاری سطوح تا مقیاس اتمی
نانولیتوگرافــی ،نوشــتن در مقیــاس نانــو ،جابجایــی اتمهــا یــا مولکولهــا و ایجــاد ســاختارهای
مصنوعی

۲۵۰

میﮑروسﮑوپﻫای ﭘروبﯽ روبﺸﯽ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http:// yon.ir/J4UA3

ارتﺒاط با فناوری نانو

میکروســکوپ نیــروی اتمــی ( )AFMیــک ابــزار منحصربهفــرد بــرای تصویربــرداری ،مشــخصهیابی و حتی مهندســی
(نانولیتوگرافــی) مواد در مقیاس نانو اســت .میکروســکوپ نیروی اتمی میتواند تصاویــری با قدرت تفکیکی اتمی در
مقیاس آنگستروم ارائه دهد (رزولوشن عرضی و ارتفاعی بهتر از  0/1نانومتر است).

اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانوسیستم پارس

سال ت�سی�

1386

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان فاطمــی غربی ،بعــد از دژبان مرکــز (بعد از جمــالزاده) ،پالک
 ،300طبقه همکف

نشانیسایتاینترنتی

www.natsyco.com

۲۵۱

سایرتجهیزات
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﭙﺮﺗﺮﻣﯿﺎ
دورﺑﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ

سیسﺘم ﻫایﭙرترمیا
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

ایــن دســتگاه با اســتفاده از نانوذرات و گرمای حاصلــه از ایجاد میدان مغناطیســی قوی و هدفمند،
باع� از بین بردن سلولهای سرطانی در بدن افراد میشود.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

بــه نانــوذرات دارویــی ،یــک پاتــن (گیرنــده) متصــل میشــود .نانــوذرات فلــزی کــه دارای خــواص
مغناطیسی م�ل نانوذرات آهن و یا  Fe2O3هستند ،با فرآیندهای تولید شده و اتصال به گیرندههای
ســلولهای ســرطانی (پاتن) در محیط آزمایشــگاهی تولید میشوند .ســپس این نانوذرات به تومور
هدف و یا به محیط کشــت ســلولی اضافه میشــود و پس از آن با اســتفاده از این سیســتم ،بهوسیله
ایجــاد میــدان مغناطیســی بســیار قــوی و ایجاد گرما در اطراف ســلولهای ســرطانی ســعی در از بین
بردنشان میشود.
با این روش و اســتفاده از ذرات مغناطیســی نانو ،با گرمایی که دســتگاه فقط در اطراف ســلولهای
ســرطانی ایجاد میکند ،ســلولهای ســرطانی را از بین برده و تقریبا هی�گونه آســیبی به سلولهای
سالم بدن وارد نمیشود.

۲۵۴

سایر تجهیزات

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﺤﻞ تولیﺪ

استان تهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس

اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http:// yon.ir/J4UA3

ارتﺒاط با فناوری نانو

در هایپرترمیای مغناطیســی ،نانوذرات مغناطیســی تحت تابش میدان مغناطیســی متناوب و تحت فرآیندی به نام
جابهجا شــدن مغناطیســی تولید حرارت میکنند .از جمله مواردی که باع� توزیع دمای مناســ� در تمام نقاط تومور
و عــدم آســی� ســلولهای ســالم در حیــن میشــود ،هدفگــذاری ( )Targetingدقیــق و مناســ� نانوذرات بــا عوامل
هدفگیری ( )Targeting moietiesمناس� است.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

نانوسیستم پارس

سال ت�سی�

1386

نشانیشرکت

تهــران ،خیابــان فاطمی غربــی ،بعد از دژبــان مرکز (بعد از جمــالزاده) ،پالک
 ،300طبقه همکف

نشانیسایتاینترنتی

www.natsyco.com

۲۵۵

دوربین میﮑروسﮑوپ الﮑﺘرونﯽ
مﻌرفﯽ مﺤﺼول

دوربینهای ســری  EMCبرای �بت تصاویر و شــدت تابشهای ناشــی از انواع تشعشــعات پرانرژی
طراحــی شــدهاند .در ایــن دوربینهــا هــر یــک از انــواع تشعشــعات بــا اســتفاده از پــرده فسفرســانس
مخصــوص بــه خــود بــه تابــش نور مرئــی تبدیــل میشــود و تصویــر حاصل توســط سیســتم اپتیکی
بســیار دقیق و حســاس بر روی حسگر  CCDبا کیفیت باال ،نســبت ســیگنال به نویز بسیار باال و بازه
دینامیکی وسیع �بت میشود.
مﺸﺨﺼات فنﯽ

در حــال حاضــر ایــن تجهیــز با اســتفاده از پرده فـــسفرسانس بســیار مقــاوم و با ب ـــازده نـ ــوری باالی
 Ce:YAGو حسگــر بســیار بــزرگ  KODAK KAF-16803بــا عمــق خاکســتری  16بیتــی کــه تــا دمای
بســیار پایین ســرد شــده اســت برای اســتفاده بهعنــوان دوربیــن دیجیتــال میکروســکوپ الکترونی
عبوری ( )TEMســاخته شــده اســت .ایــن دوربین بهطور مســتقیم قابلیت نص� بــر روی فلنجهای
شــش ســوراخ تعبیهشده در زیر اغل� میکروســکوپهای موجود را دارا است .در میکروسکوپهایی
که دارای این نوع فلنج نیســتند نیز امکان نص� در زیر دســتگاه با کمک فلنج واســط وجود خواهد

۲۵۶

سایر تجهیزات

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

داشــت .هم�نین در صورت تمایل مصرفکننده امکان طراحی سیســتم نص� در باالی ســتون میکروســکوپ برای
افزایش میدان دید در مقابل از دست دادن بزرگنمایی و توان تفکیک وجود دارد.
مﺤﻞ تولیﺪ

مجوزﻫا و تﺄییﺪیﻪﻫا

استانتهران ،شهر تهران

گواهینامه نانومقیاس
اﻃﻼﻋات بازار
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ

از طریق ســایت نمایشــگاه تجهیــزات و مواد آزمایشــگاهی
ساخت ایران؛
http://yon.ir/PAKRO

ارتﺒاط با فناوری نانو

میکروســکوپهای الکترونــی عبــوری یکی از مهمتریــن تجهیزات آنالیــز و تصویربرداری در حوزه فناوری نانو اســت.
یکــی از ماژولهــای ضروری این نوع میکروســکوپها ،دوربین  CCDاســت که و�یفه تبدیــل تصویر آنالوگ به تصویر
دیجیتال (قابل نمایش و پردازش توسط نرمافزارهای آنالیز تصویری) را دارد.
اﻃﻼﻋات ﺷرﮐت تولیﺪﮐننﺪه

نام شرکت

فناوری خالء کهربا

سال ت�سی�

1390

نشانیشرکت

تهــران ،امیرآبــاد شــمالی ،خیابــان شــانزدهم ،پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
تهران ،ساختمان شماره  ،2واحد 402

نشانیسایتاینترنتی

www.fanavari-kahroba.com

۲۵۷

۲۵۸

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

۲۵۹

ﺷرﻛت فناوری نانوساخﺘار آسیا
وبسایت

www.anstco.com

تلفن

021-66923415

نمابر

021-66923415

ایمی�

info@anstco.com

آدرس شرکت

تهران ،کارگر جنوبی ،خیابان آذربایجان ،بعد از چهارراه سلیمانیه ،جن� فروشگاه رفاه ،پالک  ،306واحد 8

درباره شرکت

شــرکت فنــاوری نانوســاختار آســیا شــرکتی پویا و خــالق در حوزه فنــاوری نانو بــوده و مجهز بــه دانشفنی طراحی
و ســاخت انواع دســتگاههای الکتروریســی و الکترواســپری در مقیاسهای آزمایشــگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی
اســت کــه بــرای تولید دســته وســیعی از نانوالیــاف و نانوذرات کاربــرد دارند .خطــوط صنعتی تمــام اتوماتی� تولید
نانوالیاف ،ارائه شــده توســط این شــرکت با طراحی خاص و منحصربهفرد بهراحتی امکان افزایش �رفیت تولید
و نیز تغییر کاربری برای دســتیابی به دســته وســیعی از نانوالیاف برای کاربردهای مختلف را مهیا میســازد .عالوه
بر این ،فناوری نانوســاختار آســیا با تکیه بر ســالها تجربه علمی و عملی در حوزه فرآیندهای الکتروریســی ،دارای
محصــوالت مختلفــی متشــکل از نانوالیــاف بــرای بهکارگیــری در حوزههای پزشــکی و صنعتی مانند ســامانههای
جداسازی و فیلتراسیون است.

ﺷرﮐت مهنﺪسﯽ بسافنآوران نﺼیر
وبسایت

۲۶۰

www.basafan.com

تلفن

021-66089509

نمابر

021-66033430

ایمی�

info@basafan.com

آدرس شرکت

تهران ،خیابان آزادی ،خیابان حبی�الهی ،خیابان شهید قاسمی ،کوچه شهید تیموری ،بنبست شهرام ،پالک 2

درباره شرکت

شرکت مهندسی بسافنآوران نصیر به پشتوانه تجربه ده ساله تیم فنی خود در حوزههای مختلف علوم و تکنولوژی
فعالیــت خــود را بــا تمرکز بر ســاخت و تولید سیســتمهای نوین موردنیاز صنعت آغــاز کرد و تاکنون توانســته با جذب
و پــرورش نیروهــای متخص� و متعهد در این راســتا گامهایی ســازندهای بردارد .این شــرکت درحال حاضر یکی از
شرکتهای خالق و پیشرو در زمینه فناوری پالسما و به ویژه ساخت منابع و ژنراتورهای توان باال در بازه فرکانسی DC
تا مایکروویو اســت .عالوه بر این ،شــرکت مهندسی بسافنآوران نصیر تنها تولیدکننده سامانههای ژنراتور پالسمای
فرکانس رادیویی و سیستم تطبیق امپدانس خودکار با قابیلت صنعتی با توانهای مختلف در ایران است.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﻛت اﻃﻠﺲ سازه آریا
وبسایت

www.anstco.com

تلفن

024-33440305

نمابر

024-33444474

ایمی�

aria@anstco.com

آدرس شرکت

زنجان ،کوچمشکی نرسیده به چهار راه اول ،ساختمان اطلس ،پالك  ،610طبقه دوم

درباره شرکت

شــرکت اطلس ســازه آریا از زیرمجموعههای شــرکت فناوری نانوســاختار آســیا ،پیشــروترین گروه صنعتی در زمینه
تولید دســتگاهها و تجهیزات آزمایشــگاهی تمام اتوماتیک الکتروریســی و نیز خطوط نیمهصنعتی و صنعتی تولید
انبوه نانوالیاف در ایران اســت .انعطاف در طراحی ،ســهولت در بهکارگیری ،وســعت تجهیزات جانبی ارائه شــده،
کنتــرل بســیار دقیــق به همراه دامنــه باالی تغییرات درنظر گرفته شــده برای پارامترهای الکتروریســی و نیز امکان
اعمــال تغییــرات مختلــف در شــرایط عملیاتــی ،فرآینــدی و محیطی براســاس نیــاز مشــتریان و کاربــران ،منجر به
محبوبیت باالی محصوالت این شــرکت در بین محققین دانشــگاهی و نیز مدیران و کارشناســان صنایع مختلف
شده است .درحال حاضر این شرکت ارائهدهنده تجهیزات آزمایشگاهی تولید نانوالیاف است.

ﺷرﮐت امین آسیا فناور ﭘارس
وبسایت

www.amin-asia.com

تلفن

021-56277061

ایمی�

info@amin-asia.com

آدرس شرکت

تهران ،احمدآباد مستوفی ،انتهای خیابان انقالب ،مجتمع عصر انقالب

درباره شرکت

شــرکت امیــن آســیا فناور پارس یکی از شــرکتهای پیشــرو در زمینــه طراحی و ســاخت تجهیزات مورداســتفاده در
خردایــش و آســیابکاری مــواد اســت .این شــرکت با بهرهگیــری از کارشناســان مجرب و بــا اســتفاده از دانش فنی
و نرمافزارهــای روز دنیــا توانســته طیف وســیعی از تجهیزات آزمایشــگاهی و صنعتی شــامل آســیابهای گلولهای
ســیارهای ،آســیاب پــره گلولــه ،توربو میکســر و  ...را به بــازار عرضه کند .این شــرکت هم�نیــن در زمینه طراحی و
ســاخت راکتورها و مخازن تحت فشــار ،ســاخت و تعمیر مبدلهای حرارتی ،و ســاخت قطعات صنعتی از آلیاژهای
استراتژیک مانند پایه نیکل ،کبالت و  ...فعالیت دارد.

۲۶۱

ﺷرﮐت توسﻌﻪ ﺻنایﻊ تﺼویربرداری ﭘرتو نﮕار ﭘرﺷیا
وبسایت

www.pnpmed.com

تلفن

021-66907532

ایمی�

info@pnpmed.com

آدرس شرکت

تهــران ،بلوار کشــاورز ،مجتمع بیمارســتانی امــام خمینی ،مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشــکی ،مرکز رشــد
تجهیزات و لوازم پزشکی

درباره شرکت

شرکت پرتو نگار پرشیا فعالیت خود را از سال  1389با طراحی ،تولید ،نص� و نگهداری سیستمهای تصویربرداری
پزشــکی هســتهای در ایــران آغــاز کرد .در حال حاضر این شــرکت ،با بهــره بردن از مدیریت کارا ،پرســنل متخص�،
اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا و نیــز بهکارگیــری کلیــه �رفیتهــای موجــود در کشــور ،موفق به تولید سیســتمهای
تصویربرداری اسپکت حیوانی ،تصویربرداری پت حیوانی ،تصویربرداری اسپکت قلبی و  ...شده است .این شرکت
هم�نین قادر به ارائه خدمات مشــاورهای در زمینه طراحی ســایتهای پزشــکی هســتهای و  ،PETطراحی بخش
تولید رادیو دارو ،آموزش و  ...است.

ﺷرﻛت بهین تامین اﻫورا
وبسایت

۲۶۲

www.iranbta.com

تلفن

031-37857020

نمابر

031-37857021

ایمی�

info@iranbta.com

آدرس شرکت

اصفهان ،خیابان هشت بهشت غربی ،جن� چهارراه ملک ،ساختمان اسپادانا ،طبقه دوم

درباره شرکت

شــرکت بهین تامین اهورا توســط گروهی از متخصصان و کارشناســان جوان در ســال  1393تاســیس شــد و شــروع
فعالیت خود را با ســاخت و واردات ابزارهای ارتعاشــی ،پیزوالکتریک و اولتراســونیک آغاز کرد و با توجه به ســابقه
و تجربه بلندمدت در امر بازرگانی ،خدمات خود را در ســه بخش صادرات ،واردات کاالهای صنعتی و ســاختمانی
و اعتبارســنجی شــرکتهای فروشــنده خارجی و داخلی نیز گسترش داده است .در حال حاضر یکی از فعالیتهای
اصلی شــرکت طراحی و ســاخت دســتگاههای مبتنی بر تکنولوژی اولتراسونیک اســت .از آنجایی که رشد و توسعه
شرکت به شدت به میزان رضایتمندی مشتریان و افزایش مطالبات و خواستههای آنها در آینده وابسته است،
شرکت بهین تامین اهورا در راستای بهبود ارائه خدمات و حمایت از مشتریان گام برداشته است.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت ﭘارس سینوﻫﻪ ﭘاد
وبسایت

www.psptrade.com

تلفن

021-22270777

ایمی�

info@psptrade.com

آدرس شرکت

تهران ،بلوار میرداماد ،میدان مادر ،خیابان شاه نظری ،خیابان نازآفرین ،پالک  ،12طبقه 5

درباره شرکت

شــرکت پارس ســینوهه پاد در ســال  1382فعالیت را از طریق واردات تجهیزات پزشــکی به صورت غیررســمی آغاز
کرد .این شــرکت در ســال  1387به صورت رســمی ت�سیس و همراه با اخذ نمایندگی انحصاری از برترین برندهای
آمریکایی ،اروپایی و آســیایی در حوزه مواد مصرفی و تجهیزات توانســت در ســالهای ســابقه خود ســهم بزرگی از
بازار کاالها و خدمات پزشکی ایران را به خود اختصاص بدهد .شرکت پارس سینوهه پاد این مس�ولیت را احساس
میکنــد کــه نقــش مهمی در ارتقا ســالمت جامعه دارد و در این راســتا فلســفه وجودی شــرکت در راســتای کمک به
صنعت بهداشت و درمان است.

ﺷرﮐت ﭘﻼسما ﭘﮋوه ﭘارس
وبسایت

www.plasmapazhouh.ir

تلفن

026-92108463

نمابر

021-92108463

ایمی�

info@plasmapazhouh.ir

آدرس شرکت

اســتان البرز،کــر� ،اتوبــان کــر� قزویــن ،خروجی شــهرک صنعتــی بهارســتان ،انتهای خیابان آرامســتان ،بهشــت
سکینه ،پارک علم و فناوری البرز ،ساختمان G4

درباره شرکت

شرکت پالسما پژوه پارس در سال  1390با مشارکت تعدادی از متخصصان حوزه پالسما و مهندسی سطح با هدف
ارائــه خدمــات به صنایــع مختلف در زمینه نیتروژندهی پالســمایی قال�ها و قطعات صنعتی ت�ســیس شــد .این
شــرکت فعالیت خود را با ســاخت سیستم نیتراسیون پالسمایی آزمایشــگاهی ،سیستمهای پوششدهی سخت و
هم�نین ارائه خدمات مشــاورهای آغاز کرد .در ادامه به منظور گســترش فعالیتهای خود ،ســاخت دستگاههای
جدید با قابلیت الیهنشــانی پوشــشهای نو در دســتور کار قرار گرفت که در این راســتا دستگاه صنعتی رسوب دهی
شــیمیایی بخار به کمک پالســما ( )PECVDبه بهره برداری رســید .هدف اصلی این شرکت ارائه بهترین خدمات
به مشتریان و توسعه تکنولوژی پالسما در ایران و البته با نگرش جهانی است.

۲۶۳

ﺷرﮐت ﭘﻼسما فناور امین
وبسایت

www.plasmafanavar.com

تلفن

021-66595862

نمابر

021-66595861

ایمی�

info@plasmafanavar.com

آدرس شرکت

میدان انقالب ،خیابان کارگر شمالی ،ابتدای خیابان فرصت ،پالک  ،14واحد 12

درباره شرکت

شــرکت پالســما فناور امین ،شــرکتی اســت دانشبنیان که با اتکا به دانش و فناوری روز و به پشــتوانه بیش از دو
دهه تجربه دانشگاهی و صنعتی گام در مسیر گسترش فناوریهای پیشرفته دنیا در صنایع و مراکز پژوهشی کشور
نهاده اســت .عمده فعالیتهای این شــرکت در زمینه طراحی و ســاخت سیســتمهای الیهنشــانی تحت خال و به
کمک پالسما و هم�نین انواع منابع تغذیه متناس� با کاربردهای مهندسی سطح است .سیستمهایی که به نوبه
خود از فناوری پیشــرفتهای برخوردار بوده و کاربردهای فراوانی در زمینه بهبود خواص ســطحی گســتره وســیعی
از وســایل ،ابــزارآالت و تجهیــزات صنعتــی و آزمایشــگاهی دارند .هم�نین این شــرکت در زمینه طراحی و ســاخت
دستگاههای پیشرفته مهندسی سطح موفق به �بت چندین اختراع شده است.

ﺷرﮐت ﭘویﺶ تﺪبیر ﮐرانﻪ )فیزتﮏ(
وبسایت

۲۶۴

www.phystec.ir

تلفن

021-88364614

نمابر

021-88364614

ایمی�

info@phystec.ir

آدرس شرکت

تهران ،شهرک قدس ،انتهای غربی بلوار دادمان ،پژوهشگاه نیرو ،ساختمان رویش ،طبقه زیر همکف ،واحد 013

درباره شرکت

شــرکت دانشبنیان پویش تدبیر کرانه (فیزتک) به همت جمعی از متخصصین و اســاتید فعال دانشــگاه در ســال
 1392تشــکیل شــد .این شــرکت در حــوزه فناوریهــای اپتوالکترونیــک ،نانوفنــاوری و تجهیزات آزمایشــگاهی و
تحقیقاتی ،خصوصا در زمینه خدمات طیفســنجیهای پیشــرفته و رامان فعالیت میکند .دســتیابی به فناوری
ســاخت دســتگاههای طیفســنج نوری مینیاتوری با قدرت تفکیک باال و با بازه طول موجی سفارشــی در نواحی
 UV/VIS/NIRو تکفامساز پیشرفته تمام اتوماتیک ،بخشی از فعالیتهای این شرکت است .خطمشی مجموعه
فیزتــک مبتنــی بر تالش در جهت توانمندســازی و ارتقای ســطح کمــی و کیفی مراکز تحقیقاتــی و صنعتی از طریق
شناسایی دقیق نیازها و ارائه راهکارهای مبتنی بر آخرین فناوریهای روز دنیا است.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت ﭘوﺷﺶﻫای نانوساخﺘار
وبسایت

www.pvd.ir

تلفن

021-66033555

نمابر

021-66033450

ایمی�

info@pvd.ir

آدرس شرکت

تهران ،خیابان آزادی ،ضلع شرقی دانشگاه شریف ،کوچه قدیر ،پالک  ،5طبقه  ،4واحدهای  14و 15

درباره شرکت

شرکـت پوشــشهای نانوساختـار با بیـش از  20سال تجـربه در زمـینه طـراحــی و سـاخت نواع سیستمهای الیهنشانی
تحــت خــال نظیــر اســپاترینگ ،تبخیر حرارتی و الیهنشــانی با لیزر پالســی از ســال  1384فعالیت خود را آغــاز کرد .این
شرکـت با شناخت کامل از �رفیتهای موجود و با رویکرد ورود به بازارهای خارجی بهعنوان اولین شرکـت ایرانی این
حوزه در ســال  91اقدام به اخذ گواهیهای بینالمللی سیســتم مدیریت کیفیت و انطباق محصول با استانداردهای
اتحادیــه اروپــا کرد و بدین وســیله توانســت مجــوز ورود محصوالت خود را بــه بازارهای جهانی دریافت کند .شــرکت
پوششهای نانوساختار در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده تجهیزات الیهنشانی تحت خال رومیزی در خاورمیانه
بهشمار میرود و محصوالت این شرکت به ویژه سیستم اسپاترینگ تک کاتده و دستگاه پوششدهی کربنی که برای
آمادهسازی نمونههای میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز کاربرد دارند با اقبال جهانی مواجه شدهاند.

ﺷرﮐت ﭘیامآوران نانوفنآوری فردانﮕر
وبسایت

www.pnf-co.com

تلفن

021-22221702

نمابر

021-22220662

ایمی�

info@pnf-co.com

آدرس شرکت

تهران ،اتوبان مدرس شمالی ،خیابان �فر ،روبهروی بیمارستان ح�رت علیاصغر ،پالک  ،248طبقه همکف

درباره شرکت

شــرکت پیــامآوران نانوفــنآوری فردانگــر در ســال  1386بــا هدف ایجاد و توســعه فناوری پیشــرفته نانو ت�ســیس
شــد .ایــن شــرکت در زمینــه فرآیندهای نانوفنــاوری و اصالح محصــوالت نانو ،طر�هــای گوناگونــی را دنبال کرده
اســت .در ایــن راه ســاخت دســتگاههای تولیــد نانوپــودر و تولیــد نانوکلوئیدهای فلزی بــا اســتفاده از روش انفجار
الکتریکــی ســیم انجــام گرفته اســت .هم�نین این شــرکت تکنولوژی نانوکویتاســیون را با ســاخت دســتگاههایی
در تولیــد نانوامولســیونها و همگــن ســازی بــرای اولینبار در کشــور بومی کرده اســت .برتریهای موجــود در این
روش موردتوجه صنایع مختلف از جمله تصفیه آب و پساب ،صنایع غذایی و پاستوریزاسیون غیرگرمایی ،صنایع
دارویی و تولید انواع نانوداروها ،صنایع رنگ و پلیمر و صنعت نفت و پتروشیمی قرار گرفته است.

۲۶۵

ﺷرﮐت تﮑﻔامسازان ﻃیﻒ نور )تﮑسان(
وبسایت

www.teksan.ir

تلفن

021-22402199

ایمی�

info@teksan.ir

آدرس شرکت

تهران ،ولنجک ،میدان شهید شهریاری ،بلوار دانشجو ،دانشگاه شهید بهشتی ،مرکز رشد ،واحد 211

درباره شرکت

شــرکت تکفامســازان طیف نور (تکســان) در ســال  1393با هدف طراحی و تولید دســتگاههای پیشرفته اپتیکی و
اسپکتروسکوپی ت�سـیس شد .از جمله محصـوالت این شرکـت میتوان به میکروسکوپ رامـان ،طیفسنج رامان
قابل حمل ،انواع دســتگاههای اســپکترومتر نوری ،اسپکتروفوتومتر و تجهیزات جانبی اشاره کرد .شرکت تکسان
در راســتای صــادرات محصــوالت خود عالوه بــر نمایشــگاههای داخلی ،تاکنــون در چندین نمایشــگاه خارجی نیز
شرکت کرده است .در طی مدت کوتاهی که از ساخت و فروش محصوالت این شرکت میگـذرد ،بیـش از  24مقاله
در مجالت معـتبر علمـی بینالمللی به چاپ رسیده که در آن از محصوالت تکسان برای شناخت و تحلیل نمونهها
استفاده شده است .شعار شرکت تکسان تولید محصول باکیفیت ایرانی است.

ﺷرﮐت تاف فناور ﭘارس
وبسایت

۲۶۶

www.toftech.ir

تلفن

031-33932250

ایمی�

toftech.ir@gmail.com

آدرس شرکت

اصفهان ،بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،ساختمان فنآفرینی  ،2واحد 119

درباره شرکت

شــرکت دانشبنیان تاف فناور پارس با هدف کاربرد نتایج تحقیقات دانشــگاهی در جامعه و تجاریسازی آنها و
تبدیل علم به �روت در ســال  1390در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ت�ســیس شد .م�موریت اصلی این شرکت
ســاخت دســتگاههای علمــی پیشــرفته و موردنیــاز آزمایشــگاههای کشــور از جمله طیفســنج جرمی و طیفســنج
تحــرک یونــی اســت .پشــتوانه علمی شــرکت تجربیــات  25ســاله تحقیقات دانشــگاهی ،انتشــار مقــاالت متعدد و
انجام طر�های مختلف تحقیقاتی م�سســان شــرکت است .در حال حاضر فعالیت اصلی شرکت طراحی و ساخت
طیفسنج جرمی زمان پرواز و طیفسنج تحرک یونی است.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت تجهیزاتسازان ﭘیﺸﺘاز
وبسایت

www.tspinstruments.com

تلفن

021-65611472

نمابر

021-22220662

ایمی�

info@tspinstruments.com

آدرس شرکت

تهران ،جاده فتح (جاده قدیم کر�) ،ابتدای جاده شهریار ،شهرک صنعتی گلگون ،فاز  ،3خیابان هفتم جنوبی،
پالک 22

درباره شرکت

شــرکت تجهیزاتســازان پیشــتاز فعالیت خــود را در زمینه فناوریهای پیشــرفته در حوزههای فنــاوری خال ،برودت
(دســتگاههای خشــککن سرماشــی) و تجهیزات آنالیز حرارتی از ســال  1376شــروع کرده اســت .در طی این سالها
فناوریهای متعددی در این حوزهها در شــرکت کســ� و تجاریســازی شــده اســت .مهمترین هدف شرکت از ابتدا
بومیسازی فناوریهای نوین در ایران بوده است و محصوالت شرکت متکی بر خالقیت و نوآوریهای داخلی است.
از ایــنرو شــرکت ســاخت تجهیــزات را براســاس توان داخلــی برنامهریزی و اجرا میکنــد .در حال حاضــر واحد طر� و
توسعه شرکت در زمینه تجهیزات آنالیز حرارتی مشغول به فعالیت است و در آینده در این زمینه محصوالت متعددی
را وارد بازار خواهد کرد.

ﺷرﮐت تجهیزات آفرینان نوری ﭘارسﻪ
وبسایت

www.tanpco.ir

تلفن

021-66907527

ایمی�

mhejazi@sina.tums.ac.ir

آدرس شرکت

تهران ،انتهای بلوار کشاورز ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی ،مرکز تحقیقات علوم وتکنولوژی در پزشکی ،اتاق 4

درباره شرکت

شــرکت تجهیــز آفرینان نوری پارســه یک شــرکت دانشبنیان اســت کــه از ســال  1388با تمرکــز فعالیتهای خود
بــر روی فنــاوری تصویربــرداری بــا اســتفاده از نور لیزر توانســته دســتاوردهای گســتردهای کســ� کند .شــایان ذکر
اســت که این شــرکت دانشبنیان با تکیه بر فعالیتهای علمی خود مقاالت متعددی را در مجالت و کنفرانسها
مختلف منتشر کرده است که ماحصل این تحقیقات و پژوهشهای انجام شده به ساخت دستگاه تصویربرداری
مولکولی فل�وروسنت منجر شده است .فعالیتهای این شرکت هم�نان در افزودن به تواناییهای این دستگاه
ادامه دارد.

۲۶۷

ﺷرﮐت توسﻌﻪ حسﮕرسازان آسیا
وبسایت

www.hesgarsazan.com

تلفن

021-76250163

نمابر

021-76250163

ایمی�

Sensiran@gmail.com

آدرس شرکت

تهران ،پارک فناوری پردیس ،خیابان  15نوآوری ،پالک 153

درباره شرکت

شــرکت حسگرســازان آســیا یک شرکت تحقیقاتی -صنعتی است که در ســال  1380ت�سیس شده است .هدف اصلی
شرکت تجاریسازی تولیدات علمی دانشگاهها است .همکاری با آزمایشگاههای تحقیقاتی مراکز علمی این امکان
را ایجــاد میکنــد کــه تجهیــزات و محصوالت جدیــد حاصل از نتایــج تحقیقات انجام شــده با هزینه انــدک به تولید
صنعتی و نیمهصنعتی برسد .درحال حاضر بخش اصلی فعالیتهای شرکت حسگرسازان آسیا به تولید دستگاههای
آنالیز از قبیل دستگاه اندازهگیری سطح ویژه  ،BETدستگاه یکپارچه انجام تستهای سنسور گاز و فعالیت کاتالیستی
و  ...اختصاص دارد .ساخت حسگرها ،کاتالیستها و تجهیزات الیهنشانی بخش دیگری از فعالیتهای این شرکت
است.

ﺷرﮐت توسﻌﻪ فناوری مافوق ﺻوت
وبسایت

۲۶۸

www.ultrasonic.co.ir

تلفن

021-66065887

ایمی�

a.shahidi@gmail.com

آدرس شرکت

تهــران ،بزرگــراه آزادگان ،احمدآبــاد مســتوفی ،بعد از میدان پارســا ،انتهای خیابان انقــالب ،مجتمع عصر انقالب،
مرکز رشد ،واحد 11

درباره شرکت

شــرکت توســعه فنــاوری مافــوق صــوت با طراحی و ســاخت چاقــوی جراحــی التراســونیک در ســال  1382فعالیت
خــود را آغــاز کرد .در حال حاضر این شــرکت در زمینه تحقیق ،توســعه ،طراحی و ســاخت تجهیزات اولتراســونیک
مورداستفاده در پردازش محلولها مشغول به کار است .این مجموعه تحقیقاتی آمادگی دارد تا در جهت پیشبرد
پروژههــای دانشــگاهی ،تحقیقاتــی و صنعتی در زمینه انــواع کاربردهای تکنولوژی اولتراســونیک قدرت همکاری
کند .در حال حاضر شــرکت بر ســاخت تجهیزات همگنسازی اولتراســونیک متمرکز است؛ تجهیزاتی که میتوانند
در تولید نانوامولسیونها ،لیپوزومها ،موادغذایی ،رنگ ،پوشش و  ...مورداستفاده قرار گیرند.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت توسﻌﻪ فناوری ریز مﻘیاس آژینﻪ
وبسایت

www.azhineh.ir

تلفن

021-86093172

ایمی�

info@azhineh.ir

آدرس شرکت

تهران ،خیابان فرشی مقدم ،پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران ،ساختمان  ،103واحد 2

درباره شرکت

شــرکت توســعه فناوری ریز مقیاس آژینه شــرکتی دانشبنیان در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران اســت .این
شــرکت در ســال  1390بــا همــکاری تعــدادی از نخســتین پژوهشــگران و فار�التحصیــالن حــوزه نانوالکترونیــک
ت�ســیس شــد و بــر پایــه دانــش ،توانایــی و تخص� اع�ــای آن فعالیت خــود را در جهت ارتقا ســطح علمی کشــور
و تجاریســازی محصــوالت دانشبنیــان آغــاز کرد .حوزه کاری شــرکت توســعه فناوری ریز مقیــاس آژینه طراحی،
ســاخت و تعمیرات دســتگاهها و تجهیزات مرتبط با ساخت و تست ادوات نیمه هادی و ادوات  MEMSاست .در
حال حاضر این شرکت تجهیزات موردنیاز فرآیند لیتوگرافی را تولید میکند .شرکت آژینه اولین شرکت داخلی فعال
در این زمینه است و محصوالت این شرکت دارای گواهی �بت اختراع هستند.

ﺷرﮐت توسﻌﻪ فناوری نماد
وبسایت

www.namadnanotech.com

تلفن

021-88351637

نمابر

021-88007560

ایمی�

info@namadnanotech.com

آدرس شرکت

تهران ،کارگر شمالی ،نرسیده به بزرگراه جالل آلاحمد ،کوچه شهریور ،پالک  ،25واحد 3

درباره شرکت

شرکت دانشبنیان توسعه فناوری نماد در سال  1388با هدف کمک به ایجاد و توسعه فناوریهای مرتبط با مواد
و هم�نین ساخت و تولید تجیهیزات مربوط به آنها ت�سیس شد .در حال حاضر عمده فعالیت این شرکت در زمینه
توســعه فناوری تولید فلزات نانوســاختار به ویژه فوالدهای نانوســاختار اســت .در مســیر توســعه فناوری تولید فلزات
نانوســاختار تاکنون طر� تولید و ارائه دســتگاهها و خدمات متنوعی در شــرکت نماد مطر� شــده اســت .از مهمترین
این موارد میتوان به ساخت دستگاه ذوب و همزن الکترومغناطیسی مذاب فلزات و هم�نین دستگاه ذوب در خال
ریختهگری تحت فشار برای اولینبار در ایران اشاره کرد.

۲۶۹

ﺷرﮐت دانﺶ ﭘﮋوه ﮐاﺷان
وبسایت

www.mdk-magnetics.com

تلفن

036-15578800

نمابر

036-15578810

ایمی�

almac@kashanu.ac.ir

آدرس شرکت

کاشان ،میدان جهاد ،بلوار مادر ،مرکز رشد دانشگاه کاشان

درباره شرکت

شــرکت دانــش پــژوه کاشــان یــک شــرکت دانشبنیان اســت که در ســال  1386ت�ســیس شــد .این شــرکت بهعنوان
اولین و تنها تولیدکننده دســتگاههای مغناطیسســنج نمونه مرتعش ( ،)VSMگرادیان نیرو ( )AGFMو هم�نین
سیســتمهای مرکــ�  VSM/AGFMاســت .هــدف ایــن شــرکت فراهــمآوری تجهیــزات الزم بــرای مراکــز آموزشــی و
پژوهشــی ،دانشــگاهها ،پژوهشــکدهها ،صنایع ســبک و ســنگین و نیز کلیه بخشهای مرتبط با تهیه و تولید مواد
پیشــرفته از جمله نانومواد مغناطیســی در کشــور و تجهیز و پشــتیبانی مراکز تحقیقاتی ،صنعتی و پژوهشی و آموزشی
در کشورهای اسالمی و هم�نین کشورهای درحالتوسعه است .صدور محصوالت و خدمات پس از فروش به سایر
کشورها و دستیابی به بازارهای بزرگتر نیز از جمله اهدافی است که در طر� توسعه محصوالت و خدمات این شرکت
گنجانده شده است.

ﺷرﮐت خﻼﭘوﺷان فﻠز
وبسایت

۲۷۰

www.khpf.co.ir

تلفن

021-56277046

نمابر

021-56277046

ایمی�

kpfvt.co@gmail.com

آدرس شرکت

تهران ،بزرگراه آزادگان ،احمدآباد مستوفی ،انتهای خیابان انقالب ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،
مرکز رشد ،واحد 15

درباره شرکت

شــرکت خالپوشــان فلز با تجربه چندین ســاله در زمینه طراحی و ســاخت سیســتمهای خال در سال  1390با هدف
گســترش و بومیســازی صنعت خال در ایران ت�ســیس شــد .در این راســتا خالپوشــان فلز طراحی و ساخت تعدادی
از تجهیــزات کلیــدی موردنیاز کشــور شــامل تجهیــزات دما باال ،سیســتمهای خــال و تجهیزات الیهنشــانی فیزیکی
بخــار ( )PVDرا برعهــده گرفت و با موفقیت به بهرهبرداری رســاند .نیروی محرکه رشــد و توســعه خالپوشــان فلز،
توانایــی پاســخگویی بــه نیاز مشــتریان با فراهم کردن سیســتمها و تجهیــزات با کیفیت باال اســت .هدف اصلی و
تالشهای صورت گرفته این اســت که خالپوشــان همواره بهعنوان شــرکتی پیشرو در زمینه ساخت تجهیزات دما
باال و سیستمهای خال در ایران شناخته شود.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت ﺟهان فناور ﭘیﺸرو ایﻠیا
تلفن

021-77102444

ایمی�

Ebrahimniya.m@gmail.com

درباره شرکت

شــرکت جهان فناور پیشــرو ایلیا بهعنوان تولید کننده سیستمهای پوششدهی الکترواسپارک فعالیت خود را آغاز
کرده اســت .این سیســتم الیهنشــانی یک روش جوشــکاری منحصربهفرد اســت که گرمای نهان بسیار کمی در فلز
پایه ایجاد کرده و در نتیجه یک پیوند متالورژیکی بسیار مستحکم ایجاد میکند .هدف اصلی شرکت جهان فناور
پیشــرو ایلیــا کمــک بــه صنعتگران بــرای درک عمر مفید و بهرهوری بیشــتر تجهیــزات و ابــزارآالت از طریق آموزش
مدوام درباره مزیتها و ســادگی تکنولوژی الکترواســپارک و هم�نین دسترســی آســان برای استفاده از این تجهیز
است.

ﺷرﮐت دانﺶبنیان دانﺶ ﭘویان ساتیا
وبسایت

www.satiaco.com

تلفن

021-29904031

نمابر

021-29904031

ایمی�

satiacompany@gmail.com

آدرس شرکت

سمنان ،شاهرود ،بلوار دانشگاه ،پارک علم و فناوری استان سمنان ،ساختمان مرکز رشد

درباره شرکت

فعالیتهــای 15ســاله آزمایشــگاه پالســما در دانشــگاه شــهید بهشــتی در حوزههــای مختلــف علمــی و تحقیقاتــی
منجــر بــه ت�ســیس شــرکت دانشبنیان دانش پویان ســاتیا در حوزه پالســما شــده اســت .از جمله ایــن تحقیقات،
بررســی کاربردهای فناوری پالســما در حوزههای محیطزیســت ،نفت و مهندسی شیمی ،پزشکی و بیوتکنولوژی،
مهندســی پلیمــر و نســاجی ،علــوم صنایــع غذایــی و مهندســی کشــاورزی ،مهندســی ســطح و خوردگــی ،هواف�ا و
الکترونیــک اســت .این شــرکت با بهکارگیری نیروهای نخبــه و متخص� در زمینه فناوری پالســما اقدام به ارائه
خدمات مشــاورهای ،طراحی و ســاخت انواع سیستمهای پالسمایی کرده اســت .درحال حاضر بخش عمدهای از
فعالیتهای شــرکت دانش پویان ســاتیا به طراحی ،توســعه و ســاخت سیستمهای الیهنشانی شــیمیایی بخار به
کمک پالسما ( ،)PECVDپالسما کلینر و تولید انواع مولدهای پالسما اختصاص دارد.

۲۷۱

ﺷرﮐت رﺷﺪ نانوفناوران
وبسایت

www.rnfco.ir

تلفن

021-88220599

نمابر

021-88220599

ایمی�

info@rnfco.ir

آدرس شرکت

تهران ،خیابان کارگرشــمالی ،بعد از تقاطع جالل آلاحمد ،ورودی شــماره  1پردیس شــمالی دانشگاه تهران ،پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران ،ساختمان شماره  ،2طبقه همکف ،واحد 106

درباره شرکت

شــرکت رشــد نانوفنــاوران یک شــرکت دانشبنیان اســت که در ســال  1389در پارک علــم و فناوری دانشــگاه تهران
ت�ســیس شــد .این شرکت از بدو ت�سیس همواره شــرکتی مبتکر در حوزه فناوری پالسما بوده است .طراحی و ساخت
دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار توسط پالسمای جریان مستقیم ( )DC-PECVDبرای استفاده در تحقیق ،توسعه
و ساخت فیلمهای نازک و هم�نین دستگاه زدایش عمودی سیلیکون ( )Deep Reactive Ion Etchبهعنوان
ابزاری برای ایجاد ساختارهای نانویی بخش اصلی فعالیتهای این شرکت را شامل میشوند .این شرکت با تکیه بر
دانش سرمایههای انسانی خود و بهکارگیری آن توانسته رشد قابلمالحظهای در مهندسی کس� کند.

ﺷرﮐت سامانﻪ تجهیز دانﺶ
وبسایت

۲۷۲

www.satalab.co

تلفن

021-55280305

نمابر

021-55280313

ایمی�

samanetajhiz@gmail.com

آدرس شرکت

تهران ،بزرگراه آیتا� سعیدی ،شهرک صنعتی چهاردانگه ،خیابان  ،23کوی سامان ،پالک 16

درباره شرکت

شرکت سامانه تجهیز دانش با اتکا بر بیش از ده سال تجربه در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات تلفیقی مکانیکی،
الکترونیکــی و الکتریکــی ت�ســیس شــده اســت .ایــن شــرکت فعالیــت اصلی خــود را بر طراحــی و ســاخت تجهیزات
آزمایشگاهی از قبیل سیستمهای لیتوگرافی و پوششدهی دورانی که در آزمایشگاههای نیمههادی ،نانوفناوری و
 ...موردنیاز اســت ،متمرکز کرده اســت .ساخت دستگاههای الیهنشانی رسوبدهی فیزیکی بخار مانند اسپاترینگ
از دیگــر فعالیتهــای این شــرکت اســت .دانش فنــی و انعطافپذیــری ،این شــرکت را قادر به همــکاری نزدیک با
مشتریان ساخته تا با طراحی ،توسعه و ساخت تجهیزات موردنیاز ،آنها را در رسیدن به اهداف خود یاری دهد.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت ﺻنایﻊ ﭘالﺲ نیرو
وبسایت

www.pulseniru.com

تلفن

021-76250831

نمابر

021-76250833

ایمی�

info@pulseniru.com

آدرس شرکت

تهران ،کیلومتر  20جاده دماوند ،پارک فنآوری پردیس ،خیابان نوآوری چهارم ،پالک 44

درباره شرکت

شــرکت صنایــع پالــس نیرو فعالیت خود را در زمینه ســاخت تجهیــزات  Pulsed Powerدر ســال  1383آغاز کرد.
در ســال  1386با توجه به تعداد پروژههای محول شــده ،فعالیتهای شــرکت به صورت تخصصی در قال� پنج
بخش پالس پاور ،انرژی و پالسما ،مایکروویو (فناوری تولید امواج مایکروویو و شتاب دهندههای خطی) ،اپتیک
و لیزر و طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته مهندسی تقسیمبندی شد .در حال حاضر صنایع پالس نیرو یکی
از بزرگترین مراجع برای ت�مین نیازهای فنی و مهندسی مراکز تحقیقاتی فعال در این زمینه است .این شرکت در
حوزه کاری خود دهها مقاله داخلی وخارجی و بیش از ده اختراع �بت کرده است.

ﺷرﮐت ﻃیﻒ آزمون اسﭙادانا
وبسایت

www.teifazmon.com

تلفن

031-33932423

نمابر

031-33932423

ایمی�

info@teifazmon.com

آدرس شرکت

اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،ساختمان فنآفرینی  ،1واحد 122

درباره شرکت

شرکت طیف آزمون اسپادانا با هدف طراحی و ساخت انواع تجهیزات آزمایشگاهی در سال  1393آغاز بهکار کرد .از
جمله فعالیتهای این شرکت میتوان به ساخت طیفسنج تحرک یونی با استفاده از منابع یونیزاسیون مختلف
ماننــد تخلیــه کرونا ،الکترواســپری و پالســمای ســرد و هم�نین تولید انواع دســتگاههای جفت شــده طیفســنج
تحرک یونی با تکنیکهای کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال اشاره کرد .این شرکت با بیش از
 17سال تجربه تحقیق در زمینه طیفسنجی تحرک یونی ،موفق به �بت چندین �بت اختراع و چاپ دهها مقاله
در مجالت معتبر بینالمللی شــده اســت .تحقیق و توســعه به منظور بومیســازی ســایر روشهای جدید مبتنی بر
تحرک یونی از جمله  FAIMSو  TWIMSنیز جزئی از برنامههای فعلی این شرکت است.

۲۷۳

ﺷرﮐت ﻃیﻒسنﺞ تجهیز ﭘیﺸرفﺘﻪ
www.teifsanje.ir

وبسایت
تلفن

021-88357692

نمابر

021-88357803

ایمی�

info@teifsanje.ir

آدرس شرکت

تهران ،یوسفآباد ،میدان سلماس ،خیابان فتحی شقاقی ،پالک 115

درباره شرکت

شــرکت طیفســنج تجهیــز پیشــرفته بهعنوان یک شــرکت دانشبنیــان در زمینه طراحی ،ســاخت ،تولید و توســعه
دستگاههای آنالیز طیفسنجی فعالیت میکند .این شرکت به عنوان یک شرکت فعال در زمینه ساخت تجهیزات
پیشرفته ،محصوالت خود را در داخل و خار� از کشور به مراکز مختلف علمی ،تحقیقاتی و صنعتی ارائه کرده است.
حوزه فعالیتهای تحقیقاتی این شــرکت تحقیقات دســتگاهی ،توسعه دســتگاههای جدید و تحقیقات کاربردی را
شــامل میشــود .شرکت عالوه بر بخش تحقیق و توسعه مستقل ،دارای فعالیتهای پژوهشی در زیرمجموعههای
الکترونیــک ،اپتیــک ،مکانیــک و شــیمی اســت .هم�نیــن به جهــت ح�ــور دســتگاههای تولیدی این شــرکت در
آزمایشــگاههای تحقیقاتــی مختلــف و ارتباط تنگاتنگ کارشناســان این شــرکت با محققین مربوطــه همکاریهای
مشترک پژوهشی در جریان است.

ﺷرﮐت ﻃیﻒ ﮔسﺘر فراز
وبسایت

۲۷۴

www.irangc.com

تلفن

021-44336672

نمابر

021-46825835

ایمی�

info@irangc.com

آدرس شرکت

تهران ،کیلومتر  19جاده قدیم کر� ( اتوبان فتح ) ،بلوار تولیدگران ،پالک  ،183ساختمان اداری مهتاب ،واحد  4و 5

درباره شرکت

شرکت طیف گستر فراز که در سال  1370با نام پارس آنالیز ت�سیس شد بهعنوان اولین سازنده دستگاه کروماتوگرافی
گازی در ایران شــناخته میشــود .این شــرکت با تکیه بر چندین سال تحقیق ،توسعه و همکاری با مراکز تحقیقاتی،
موفق به معرفی مدلهای مختلفی از دســتگاههای کروماتوگرافی گازی به بازار شــده که میتوانند با برندهای معتبر
جهانی رقابت کنند .ســاختار اصلی شــرکت بخش تحقیق و توســعه ،و طراحی و ســاخت اســت که با نگاهی به آینده
همیشــه تــالش خــود را در راســتای بــه روز بــودن در این عرصه انجــام داده و به دلیــل بومی بــودن ،قابلیت دریافت
هرگونه سفارشی را دارد .در حال حاضر بخش عمده تولیدات این شرکت دستگاه کروماتوگرافی گازی و انواع ستونها
و متعلقات مربوط به آن ،ژنراتور هیدروژن و دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی است.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت فناوران نانومﻘیاس
وبسایت

www.fnm.ir

تلفن

021-44156241

ایمی�

info@fnm.ir

آدرس شرکت

تهران ،خیابان کارگر شمالی ،روبهروی پارک الله ،خیابان همدان ،پالک  ،8واحد 8

درباره شرکت

شــرکت فناوران نانومقیاس یک شــرکت دانشبنیان اســت که در ســال  1383با هدف طراحی و ســاخت تجهیزات
تولید نانوالیاف و توســعه کاربردهای آن آغاز بهکار کرد .این شــرکت عالوه بر ســاخت انواع تجهیزات الکتروریســی در
مقیاسهای مختلف از آزمایشگاهی تا صنعتی موفق شده است تمامی ماژولها و لوازم جانبی موردنیاز این فناوری
از قبیل منبع تغذیه ولتاژ باال و پم�های ســرنگی را تولید کند .عالوه بر آن سیاســت شــرکت ساخت و تولید تجهیزات
آزمایشــگاهی از قبیل الکتروفورز موئین اســت که با بومیسازی آنها پیشرفت قابلتوجهی در آنالیز و شناسایی مواد
زیســتی و نانویی در کشــور حاصل خواهد شــد به گواه مســتندات ،شــرکت فناوران نانومقیاس در حال حاضر یکی از
شرکتهای مطر� در زمینه تجهیزات و محصوالت مرتبط با فناوری الکتروریسی در دنیا است.

ﺷرﮐت فناوری ایرانیان ﭘﮋوﻫﺶ نﺼیر )فاﭘن(
وبسایت

www.fapan.ir

تلفن

021-22852370

نمابر

021-22852370

ایمی�

iranpajoh@gmail.com

آدرس شرکت

تهــران ،خیابــان شــریعتی ،باالتر از ســیدخندان ،خیابان شــهید مجتبایی ،خیابــان کاویان ،پردیس علوم دانشــگاه
خواجه نصیر

درباره شرکت

شــرکت فنــاوری ایرانیــان پژوهش نصیر (فاپن) به پشــتوانه ســالها تجربــه در زمینه طراحی و ســاخت تجهیزات
آزمایشــگاهی بــا همــکاری گروهــی از محققان و دانشــجویان مبتکر در ســال  1391شــکل گرفت .سیاســت اصلی و
خطمشــی شــرکت توجه به ایدههای نو و پیشــنهاداتی اســت که مخصوصا از طرف نخبگان و نســل جوان مطر�
میشــود .از این رو این شــرکت محدوده وســیعی از موضوعات بین رشتهای در زمینه فیزیک کاربردی را به عنوان
چهارچــوب کاری مدنظــر قــرار داده اســت .در حــال حاضــر بخــش عمــدهای از فعالیتهــای شــرکت بــه طراحــی و
ســاخت تجهیزات اولتراســونیک و تجهیزات جانبی مرتبط با این فناوری از قبیل پروب ،محفظه عایق صدا و...
اختصاص دارد.

۲۷۵

ﺷرﮐت مهنﺪسﯽ ﭘﻼسما فناور ﺟم
وبسایت

www.jam-plasmatech.com

تلفن

021-22904017

ایمی�

info@jam-plasmatech.com

آدرس شرکت

تهران ،ولنجک ،دانشگاه شهید بهشتی

درباره شرکت

شرکت مهندسی پالسما فناور جم یک شرکت دانشبنیان واقع در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی است که به پشتوانه
فعالیتهای  15ساله آزمایشگاه پالسما بهعنوان قط� علمی پالسمای کشور و با بهره جستن از فار�التحصیالن ممتاز
اقدام به انجام پروژههای متعددی در حوزه فناوری پالســما کرده اســت .در حال حاضر فعالیت اصلی این شــرکت به
طراحی و ســاخت سیســتمهای کرونا و تجهیزات پردازش پالسمایی اختصاص یافته است .شرکت پالسما فناور جم
شرکتی مبتکر با سطح دانش فنی باال همواره در تالش است تا با توسعه مداوم تجهیزات پالسمایی در راستای مرتفع
کردن مشکالت صنعتی و نیازهای مشتریان گام بردارد.

ﺷرﮐت فناوری ﮐهربا
وبسایت

۲۷۶

www.fanavari-kahroba.com

تلفن

021-86094102

نمابر

021-86093205

ایمی�

fanavari.kahroba@gmail.com

آدرس شرکت

تهران ،امیرآباد شــمالی ،خیابان شــانزدهم ،پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران ،ســاختمان شــماره  ،2همکف،
واحد 122

درباره شرکت

شــرکت فناوری کهربا در ســال  1390با ســاخت دســتگاه  EMC Cameraفعالیت خود را آغاز کرد و در ســال  1391به
ع�ویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درآمد .سپس با ساخت دستگاه ضخامتسنج الیهنازک با استفاده از
پراش فرنل از پلههای فازی وارد حوزه کاری اندازهگیری شد .این شرکت با همکاری با خبرگان دانشگاههای معتبر
کشــور توانســت محصوالتی را تولید کند که مشــابه خارجی ندارند و از لحاظ هزینه تمام شــده ،خدمات پس از فروش
و کیفیت و دقت اندازه گیری دارای مزیت رقابتی هســتند .چشــمانداز شــرکت فناوری کهربا کســ� ســهم چشــمگیر
از بازارهــای جهانــی در حــوزه اندازهگیــری با اســتفاده از روشهای اپتیکی اســت تــا از این طریق علیرغــم صادرات،
اشتغالزایی و سهیم بودن در رشد اقتصادی در بازگشت سرمایه ارزشمند دانش به کشور نیز نقش داشته باشد.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت مهنﺪسﯽ ﭘﻼسما ایﺪه آزما
تلفن

021-66223985

نمابر

021-66223985

ایمی�

parsautomation@yahoo.com

آدرس شرکت

تهران ،شهرک ولیعصر ،خیابان سجادی جنوبی ،خیابان وفادار ،پالک 70

درباره شرکت

شــرکت مهندســی پالســما ایــده آزمــا در زمینــه طراحی و ســاخت تجهیــزات پردازش پالســمایی ســطح از قبیــل کرونا
تریتمنت ،پالســما گالید و  ...جهت پردازش ســطوح طیف وســیعی از مواد برای بهبود ویژگیهای ســطحی از قبیل
چســبندگی و  ...فعالیت میکند .این شــرکت به پشــتوانه منابع خود ،تجربه و سطح باالی دانش فنی ،قادر به ارائه
بهترین سیســتمهای پردازش ســطحی برای مرتفع نمودن هرگونه چالش پیش رو اســت .هم�نین این شــرکت با
تعهد به خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی از محصوالت خریداری شده ،به افزایش بهرهوری و کارکرد حداک�ری
تجهیزات برای سالهای متمادی کمک خواهد کرد.

ﺷرﮐت ﮐاوش یاران فن ﭘویا
وبسایت

www.ad-kavoshyaran.ir

تلفن

021-22095460

نمابر

021-22095460

ایمی�

info@ad-kavoshyaran.ir

آدرس شرکت

تهران ،بزرگراه یادگار امام ،خیابان ای�ارگران شمالی ،خیابان امامزاده داود ،پالک 31

درباره شرکت

شــرکت دانــش بنیــان کاوش یــاران فن پویا در ســال  1390با نام شــرکت پالس ترونیک در مرکز رشــد واحدهای فناور
دانشــگاه شــهید بهشــتی ،با بهره گیری از متخصصان فوتونیک و پالســما تاســیس شد .این شــرکت با گسترش تیم
تحقیــق و توســعه خــود و بــا تکیه بر تجارب حاصل از تحقیقــات این گروه فعالیت خود را در زمینه طراحی و ســاخت
سیستمهای پالسمایی و ادوات پیشرفته آزمایشگاهی از قبیل جت پالسمای سرد اتمسفری ،پالسمای سوپر آرک و
مولد پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی آغاز کرد .ح�ور فعال در نمایشگاههای مختلف صنعت ،مشارکت
بــا شــرکتهای معتبر صنعتی کشــور جهت توســعه کاربردهای پالســما و آمادگی برای همکاری بــا گروههای مختلف
صنعتی و جذب سرمایه گذار از ویژگیهای بارز این شرکت است.

۲۷۷

ﺷرﮐت نانوآزما
وبسایت

www.nanoazma.com

تلفن

021-88982650

نمابر

021-88390642

ایمی�

nanoazma@gmail.com

آدرس شرکت

تهران ،بلوار کشاورز ،نبش خیابان  16آذر ،پالک  ،78طبقه  ،7واحد 706

درباره شرکت

شرکت نانوآزما یک شرکت دانشبنیان فناور با رویکرد چند جانبه در تولید دستگاههای الکتروریسی آزمایشگاهی و
صنعتی اســت که در ســال  1393ت�سیس شد .دستگاههای الکتروریسی ساخت این شرکت میتواند مجهز به نوعی
سیســتم جمــعآوری نانوالیاف (پتنت اروپایی) شــود که بهوســیله آن بافــت نانوالیاف تحت زوایــای مختلف فراهم
میشود .تا سال  2015بیش از  30دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی این شرکت در مراکز تحقیقاتی مختلف راهاندازی
شــده اســت .هم�نین دســتگاههای الکتروریسی صنعتی این شــرکت در واحدهای تولید غشــاهای پلیمری و تولید
ماسک تنفسی در حال سرویسدهی است .فعالیت در زمینه تولید نانوذرات پلیمری در مقیاس آزمایشگاهی بخش
دیگری از اهداف این شرکت است.

ﺷرﮐت مهنﺪسﯽ سوین ﭘﻼسما
وبسایت

۲۷۸

www.sevinplasma.ir

تلفن

031-33932325

نمابر

031-33932326

ایمی�

PVD.jahdi@gmail.com

آدرس شرکت

اصفهان ،خیابان امام خمینی ،بلوار دانشــگاه صنعتی اصفهان ،شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،خیابان ،14
سوله  4و 5

درباره شرکت

شرکت مهندسی سوین پالسما در سال  1387با تشکیل یک کارگروه علمی و متخص� اولیه تشکیل شد و در سال
 1388همزمــان بــا تکمیل مراحل راهاندازی خط پوشــشدهی قطعات صنعتی به روش رســوبدهی فیزیکی بخار
) ،)PVDبا هدف ایجاد پیشــرفتهترین مرکز ارائه خدمات پوشــشهای الیهنازک در مقیاس صنعتی در ایران رســما
فعالیت خود را آغاز کرد .از دیگر افتخارات این شرکت بهروزرسانی فناوری خود از اواسط سال  92در مقیاس صنعتی
و ایجاد پوششهای نانوکامپوزیت و نانوالیه برای اولین بار در ایران است .بدیهی است که مهمترین عامل پیشرفت
این شرکت اتکا به دانش بومی داخلی و عدم وابستگی به خرید فناوری خارجی بوده است .در این راستا ،بهمنظور
ارتقا فناوری تجهیزات موجود در شــرکت ،این مجموعه موفق به طراحی و ســاخت هد پوشــشدهی قوس کاتدی
نیز شده است.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت نانو ابﺘﮑار ﭘایﺪار
تلفن

021-65561672

نمابر

021-65561672

ایمی�

sanaterooz@yahoo.com

آدرس شرکت

تهران ،شهریار ،شهر اندیشه ،فاز  ،3خیابان نسترن ،پالک22

درباره شرکت

شــرکت نانو ابتکار پایدار فعالیت خود را با طراحی و ســاخت تجهیزات مورداســتفاده در پوششدهی و الیهنشانی آغاز
کــرد .در حــال حاضر این شــرکت ارائهدهنده تجهیزات رســوبدهی شــیمیایی بخار ( )CVDو تجهیزات الیهنشــانی
دورانی اســت که میتوانند برای تحقیق و توســعه محدوده وســیعی از کاربردها اســتفاده شــوند .از آنجایی که رشــد و
توســعه شــرکت و هم�نین بقای آن به شدت به میزان رضایتمندی مشتریان و رشد تقاضای آنها در آینده وابسته
اســت ،شــرکت نانو ابتکار پایدار همیشــه بر این اصل اعتقاد داشــته که بهترین خدمات و حمایت را از مشــتریان خود
داشته باشد.

ﺷرﮐت مهنﺪسﯽ تجهیزات ﭘیﺸرفﺘﻪ آدیﮑو
وبسایت

www.adeeco.ir

تلفن

021-88980173

نمابر

021-88980827

ایمی�

info@adeeco.ir

آدرس شرکت

تهران ،بلوار کشاورز ،نبش خیابان  16آذر ،پالک  ،78طبقه  ،5واحد 514

درباره شرکت

شــرکت مهندســی تجهیــزات پیشــرفته آدیکو یک شــرکت دانشبنیان اســت که بهعنــوان تنها برند ملــی تجهیزات
پیشــرفته آزمایشــگاهی از ســال  1391شــروع به فعالیت کرده اســت .این شــرکت با اســتفاده از نیروهای متخص� و
توانمند و تعامل با شرکتهای دانشبنیان در حوزه تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در کشور و حف� ارتباط پیوسته
با جامعه محققین و اســاتید دانشــگاههای برتر کشــور ،توانســته است ت�مینکننده ســبد کاملی از تجهیزات با سطوح
مختلف فناوری باشــد .آدیکو بهعنوان راهبر تجهیزات پیشــرفته آزمایشــگاهی در داخل کشور ،قادر به ت�مین طیف
وسیعی از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی ،ماشینآالت صنعتی و هم�نین ارائه خدمات و پشتیبانی در زمینههای
مختلف تکنولوژی مانند فناوری نانو ،بیوتکنولوژی ،نساجی و  ...است.

۲۷۹

ﺷرﮐت نانوﭘﮋوﻫان راﮔا
www.nano-pajouhan.ir

وبسایت
تلفن

021-86093476

ایمی�

nano.pajouhan.raga@gmail.com

آدرس شرکت

تهران ،خیابان کارگر شــمالی ،خیابان فرشــی مقدم (شــانزدهم) ،پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران ،ســاختمان
شماره 2

درباره شرکت

شــرکت نانوپژوهان راگا در ســال  1393با کادری مجرب از اع�ای هی�تعلمی دانشگاههای تهران و تربیت مدرس
و دانشآموختــگان این دانشــگاهها فعالیت خود را آغاز کرد .این شــرکت در زمینههــای مختلف فناوری نانو از قبیل
ساخت تجهیزات و ارائه خدمات در حوزه سنتز نانومواد مشغول به کار است .با این وجود م�موریت اصلی این شرکت
ســاخت تجهیزات دقیق بهمنظور مشــخصهیابی ویژگیهای ســطح اســت .در این راســتا شــرکت نانوپژوهان راگا در
راســتای مرتفــع کــردن نیاز محققان و جوامع علمــی اقدام به طراحی ،ســاخت و ارائه تجهیزاتــی از قبیل پروفایلومتر
بسیار دقیق کرده است.

ﺷرﮐت نانوسیسﺘم ﭘارس
وبسایت

۲۸۰

www.natsyco.com

تلفن

021-66562812

نمابر

021-66562815

ایمی�

info@natsyco.com

آدرس شرکت

تهران ،خیابان فاطمی غربی ،بعد از جمالزاده ،پالک 300

درباره شرکت

شــرکت دانشبنیان نانوسیســتم پارس ،متخص� در طراحی و ساخت سیســتمهای تصویربرداری ،از سال 1387
در قال� یک آزمایشگاه در زمینه نانوفناوری در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی شروع به کار کرده است.
بخش عمدهای از فعالیتهای این شــرکت طراحی و ســاخت سیستمهای تصویربرداری مانند میکروسکوپ تونلی
روبشی ( )STMو میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMاست که قادر به تصویربرداری از سطوح در مقیاس اتمی بوده
و هماکنون در بیش از صد مرکز تحقیقاتی و دانشگاههای کشور و نیز خار� کشور در حال استفاده و خدمت هستند.
این شــرکت همواره تالش میکند با ارائه راهحلهای منحصربهفرد و ابزارهای جدید پاســخگوی نیازهای مشتریان
خود باشد.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

ﺷرﮐت نانوﺷرق ابزار ﻃوس )نانوﺷات(
وبسایت

www.nanosatco.com

تلفن

023-32300327

نمابر

023-32397805

ایمی�

nanosatco@gmail.com

آدرس شرکت

شاهرود ،بلوار دانشگاه ،روبروی هتل پارامیدا ،پارک علم و فناوری استان ،مرکز رشد واحدهای فناور

درباره شرکت

شــرکت نانوشــرق ابزار طوس (نانوشــات) طراح و ســازنده تجهیزات تحقیقاتی و ارائهدهنده خدمات آزمایشــگاهی،
پژوهشی و مشاورهای در حوزه فناوری نانو و علوم مرتبط با آن بهویژه نانوفیزیک ،نانومواد و اپتوالکترونیک است.
این شــرکت در ســال  1390توســط جمعی از متخصصیــن نانومواد ،نانوفیزیک و مهندســین مکانیــک و الکترونیک
ت�سیس شد .این شرکت مفتخر است که طیف وسیعی از تجهیزات از قبیل سیستمهای رسوبدهی شیمیایی بخار
) ،)CVDآســیابها و تکنولوژیهــای جانبــی را بــه تعداد زیادی از دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی در ایــران ارائه کرده
است .این شرکت در تالش است تا بتواند به برندی معتبر نه تنها در بازار ایران بلکه در بازارهای جهانی تبدیل شود.

ﺷرﮐت نانومﺒنا ایرانیان
وبسایت

www.nanomabna.com

تلفن

021-77894561

نمابر

021-77894561

ایمی�

info@nanomabna.com

آدرس شرکت

تهران ،میدان رسالت ،خیابان شهید طرقی ،کوچه  ،160پالک  ،4واحد 5

درباره شرکت

شــرکت دانشبنیان نانومبنا ایرانیان در ســال  1391ت�ســیس شد .فعالیت این شــرکت تحقیقات کاربردی در حیطه
نانوفناوری اســت .در این راســتا ســاخت تجهیزات و تولید نانومواد موردنیاز نانوبیوفناوری برای رفع نیازهای کشور
ســر لوحه اهداف و فعالیتهای شــرکت بوده اســت .شــرکت نانومبنا ایرانیان بهعنوان تنها ســازنده دســتگاه LSPR
و بیو چی� تشــخیصی آن در کشــور ،افتخار ارائه این دســتگاه را به دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر دارد .از دیگر
فعالیتهای این شــرکت ،ســاخت نانــوذرات کلوئیدی طال و نقره فعــال برای واکنشپذیری با بیومولکولها اســت.
انتشــار بیش از هشــتاد مقالــه  ISIو کنفرانسهای ملی و بینالمللــی در زمینه نانوفناوری از افتخارات پژوهشــی این
شرکت است.

۲۸۱

ﺷرﮐت یارنیﮑان ﺻالﺢ
وبسایت

۲۸۲

www.ynsaleh.ir

تلفن

021-66084467

ایمی�

info@ynsaleh.ir

آدرس شرکت

تهــران ،بزرگــراه شــهید ســتاری ،خیابــان مخبــری ( 35متری گلســتان غربــی) ،پــالک ( 226درمانــگاه و اورژانس
شبانهروزی پاک) ،طبقه دوم

درباره شرکت

شرکت یارنیکان صالح توسط گروهی از مهندسین و تکنسینهای با تجربه در حوزههای مختلف مهندسی در سال
 1382ت�ســیس شــد .این شــرکت در راســتای خودکفائی کشــور فعالیت خود را در زمینه طراحی و ســاخت تجهیزات
ابزار دقیق موردنیاز تولید قطعات میکروالکترونیک و ادوات نانومتری ســامان داده و در این راســتا ارتباط نزدیکی با
دانشــگاهها و مراکز پژوهشــی و صنعتی کشــور برقرار کرده اســت .از جمله فعالیتهای این شرکت میتوان به طراحی
و ســاخت سیســتمهای خــأل بــاال ،ســامانههای مبتنــی بر الیهنشــانی فیزیکــی بخــار ( ،)PVDتجهیــزات کرایوژنیک
(دستگاههای ایجاد و نگهداری دمای فوق سرد کمتر از  100کلوین) و  ...اشاره کرد.

مﻌرفﯽﺷرﮐتﻫا

مﺤﺼوﻻت فناوری نانو ساخت ایران

فهرست الﻔﺒایﯽ
تجهیزات فناوری نانو

۲۸۳

فهرســت الفبایی
نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

الف
التراسونیک هموژنایزر

فناوری ایرانیان پژوهش نصیر

تجهیزات همگنسازی

24

اسپین کوتر

سامانه تجهیز دانش

تجهیزات الیهنشانی از فاز مایع

34

اسپارک پالسما زینترینگ

خألپوشان فلز

تجهیزات تولید مواد نانو
ساختار

52

الکتروریس نیمهصنعتی

فناوران نانومقیاس

تجهیزات تولید نانوالیاف

148

الکتروریس آزمایشگاهی

فناوران نانومقیاس

تجهیزات تولید نانوالیاف

152

الکتروریسی آزمایشگاهی

اطلسسازه آریا

تجهیزات تولید نانوالیاف

158

آسیاب گلوله ای سیاره ای

امین آسیا فناور پارس

تجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ
سازی مکانیکی

166

آسیاب سیارهای پرانرژی

نانوشرق ابزار طوس

تجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ
سازی مکانیکی

170

الکتروفورز موئینه

فناوران نانومقیاس

تجهیزات جداسازی و
کروماتوگرافی

192

پ
پوششدهنده اسپاترینگ مغناطیسی رومیزی

مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

96

پوششدهی پالسی لیزری ()PLD

مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

100

پالسـما گالیـد

مهندسی پالسما ایده آزما

تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح

122

پالسـما روتاری جت

مهندسی پالسما ایده آزما

تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح

124

شرکت دانشبنیان دانش پویان تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح
ساتیا

134

پالسما کلینر

ح
حبابساز نانویی (نانوکویتاسیون)

پیام آوران نانو فناوری فردانگر

تجهیزات همگنسازی

18

خ
خط صنعتی تولید نانوالیاف

فناوری نانو ساختار آسیا

تجهیزات تولید نانوالیاف

162

خشککن سرمایشی

تجهیزات سازان پیشتاز

سایر تجهیزات

176

د
دستگاه همگن ساز فراصوت

بهین تامین اهورا

تجهیزات همگنسازی

16

دستگاه همگنکننده فراصوت

توسعه فن آوری مافوق صوت

تجهیزات همگنسازی

20

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

دستگاه همگنکننده مافوق صوت پرابی

مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو

تجهیزات همگنسازی

22

دستگاه اسپین کوتینگ

نانو ابتکار پایدار

تجهیزات الیهنشانی از فاز مایع

28

دستگاه الیهنشانی دورانی

مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو

تجهیزات الیهنشانی از فاز مایع

32

دستگاه اچ یونی فعال عمیق ()DRIE

رشد نانو فناوران

تجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

42

دستگاه لیتوگرافی رومیزی

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه تجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

44

دستگاه نیمه اتوماتیک لیتوگرافی کامل

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه تجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

47

دستگاه تطبیق ماسک یک طرفه و دو طرفه

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه تجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

48

دستگاه پرس داغ در خالء
مجهز به سیستم گرمایش سریع القایی

خألپوشان فلز

تجهیزات تولید مواد نانو
ساختار

56

دستگاه ذوب در خال و ریختهگری تحت فشار

توسعه فناوری نماد

تجهیزات تولید مواد نانو
ساختار

58

دستگاه همزن الکترومغناطیسی مذاب فلزات

توسعه فناوری نماد

تجهیزات تولید مواد نانو
ساختار

60

دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار

نانو ابتکار پایدار

تجهیزات پوشش دهی
شیمیایی بخار

70

دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

پالسما فناور امین

تجهیزات پوشش دهی
شیمیایی بخار

74

دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

پالسما پژوه پارس

تجهیزات پوشش دهی
شیمیایی بخار

66

دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار به کمک حرارت

مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو

تجهیزات پوشش دهی
شیمیایی بخار

78

دستگاه الیهنشانی شیمیایی بخار

نانو شرق ابزار طوس

تجهیزات پوشش دهی
شیمیایی بخار

80

دستگاه الیهنشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی

مهندسی سطح سوین پالسما

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

84

دستگاه الیهنشانی اسپاترینگ رومیزی

یارنیکان صالح

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

86

دستگاه الیهنشانی اسپاترینگ مغناطیسی DC/RF

یارنیکان صالح

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

88

دستگاه الیهنشانی اسپاترینگ

یارنیکان صالح

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

90

دستگاه الیهنشانی قوس کاتدی و اسپاترینگ

یارنیکان صالح

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

92

دستگاه الیهنشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی

یارنیکان صالح

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

94

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

دستگاه الیهنشانی اسپاترینگ مغناطیسی

سامانه تجهیز دانش

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

102

دستگاه الیهنشانی چندمنظوره در خال

خألپوشان فلز

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

104

دستگاه الیهنشانی تبخیر فیزیکی با استفاده از پرتو
الکترونی

خألپوشان فلز

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

106

دستگاه الیهنشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی

خألپوشان فلز

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

108

دستگاه الیهنشانی ترکیبی به کمک لیزر پالسی و تبخیر
حرارتی

پوششهای نانوساختار

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

110

دستگاه تبخیر حرارتی رو میزی

پوششهای نانوساختار

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

112

دستگاه الیهنشانی اسپاترینگ رومیزی

پوششهای نانوساختار

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

114

دستگاه الیهنشانی کربن رومیزی

پوششهای نانوساختار

تجهیزات پوشش دهی
فیزیکی بخار

116

دستگاه استریالیزر پالسما

پارس سینوهه پاد

تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح

136

دستگاه الکتروریس صنعتی

فناوران نانومقیاس

تجهیزات تولید نانوالیاف

142

دستگاه الکتروریسی غوطه وری

فناوران نانومقیاس

تجهیزات تولید نانوالیاف

146

دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک

فن آوران تجهیزات نانو آزما

تجهیزات تولید نانوالیاف

156

دستگاه آسیاب پره گلوله

امین آسیا فناور پارس

تجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ
سازی مکانیکی

168

دستگاه الکترواسپارک دیپازیشن ()ESD

جهان فناور پیشرو ایلیا

سایر تجهیزات

178

دستگاه پروفایلومتر

نانو پژوهان راگا

پروفایلومتر و ضخامت سنج
الیه نازک

186

دستگاه اندازهگیری سطح ویژه  BETو آنالیز دفع و
جذب شیمیایی

توسعه حسگرسازان آسیا

تجهیزات مشخصه یابی

200

دستگاه یکپارچه اندازهگیری عملکرد حسگری و
کاتالیزوری مواد

توسعه حسگرسازان آسیا

تجهیزات و مشخصهیابی

202

دستگاه جداسازی گازی غشایی و محاسبه توزیع اندازه
حفرات سطح غشا

توسعه حسگرسازان آسیا

تجهیزات و مشخصهیابی

204

دستگاه DTA/DSC

تجهیزات سازان پیشتاز

تجهیزات و مشخصهیابی

206

دستگاه تصویربرداری مولکولی فلورسانس (فلوویژن)

تجهیزآفرینان نوری پارسه

سیستم های تصویر برداری از
موجودات زنده

212

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

دستگاه PET

توسعه صنایع تصویربرداری

سیستم های تصویر برداری از
موجودات زنده

214

دستگاه اسپکت حیوانی

توسعه صنایع تصویربرداری
پرتونگار پرشیا

سیستم های تصویر برداری از
موجودات زنده

216

دستگاه طیفسنج رامان قابل حمل

تکفام سازان طیف نور

طیفسنجها

220

دستگاه طیفسنج فلورسانس

طیفسنج تجهیز پیشرفته

طیفسنجها

226

دستگاه اسپکتروفتومتر آرایهای فرابنفش -مرئی

طیفسنج تجهیز پیشرفته

طیفسنجهای نوری

232

دستگاه نانو اسپکتروفتومتر

طیفسنج تجهیز پیشرفته

طیفسنجهای نوری

236

دستگاه طیفسنج نوری مینیاتوری UV/VIS/NIR

پویش تدبیر کرانه

طیفسنجهای نوری

238

دستگاه طیفسنجی نوری مینیاتوری UV-Vis-NIR

تکفام سازان طیف نور

طیفسنجهای نوری

240

دوربین میکروسکوپ الکترونی

فناوری خالء کهربا

سایر تجهیزات

256

س
تجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

40

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه تجهیزات الیهنشانی از فاز مایع

36

سیستم لیتوگرافی

سامانه پردازش پالسمایی منسوجات ()PlasmaTex

مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو

تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح

126

سامانه پردازش پالسمای اتمسفری کرونا

بسا فنآوران نصیر

تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح

128

سامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی

کاوش یاران فن پویا

تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح

130

سامانه پردازش پالسمایی منسوجات و اشیاء

بسا فنآوران نصیر

تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح

138

سیستم هایپرترمیا

نانو سیستم پارس

سایر تجهیزات

254

سامانه پوششدهی و پخت

سامانه تجهیز دانش

ض
ضخامتسنج الیههای نازک

فناوری خالء کهربا

پروفایلومتر و ضخامت سنج
الیه نازک

184

ط
طیفسنج تحرک یونی

طیف آزمون اسپادانا

تجهیزات جداسازی و
کروماتوگرافی

194

طیفسنج تحرک یونی

تاف فناور پارس

تجهیزات جداسازی و
کروماتوگرافی

196

طیفسنج رامان

طیفسنج تجهیز پیشرفته

طیفسنجها

224

طیفسنج رزونانس پالسمون سطحی موضعی

نانو مبنا ایرانیان

طیفسنجها

228

ک
کوره دما باال -خال باال

خألپوشان فلز

تجهیزات تولید مواد نانو
ساختار

54

نام محصول

نام شرکت

حوزه صنعتی

شماره صفحه

کوره مایکرویو زینترینگ

صنایع پویا الکتروسامان نیرو
(پالس نیرو)

تجهیزات تولید مواد نانو
ساختار

62

کرونا تریتمنت با الکترود سرامیکی

مهندسی پالسما ایده آزما

تجهیزات پردازش پالسمایی
سطح

120

تجهیزات پردازش پالسمایی
شرکت مهندسی پالسما فناور جم
سطح

132

کرونا پرینت
کروماتوگرافی گازی

طیف گستر فراز

تجهیزات جداسازی و
کروماتوگرافی

190

ل
الیهنشانی غوطهوری

مهندسی تجهیزات پیشرفته
آدیکو

تجهیزات الیهنشانی از فاز مایع

30

الیهنشانی شیمیایی از بخار به کمک پالسما

دانشپویان ساتیا

تجهیزات پوششدهی
شیمیایی بخار

68

الیهنشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

رشد نانوفناوران

تجهیزات پوششدهی
شیمیایی بخار

72

م
مغناطیسسنج

مغناطیس دانش پژوه کاشان

تجهیزات مشخصهیابی

208

میکروسکوپ رامان

تکفام سازان طیف نور

طیفسنجها

222

میکروسکوپ تونلی روبشی STM

نانو سیستم پارس

میکروسکوپ های پروبی
روبشی

244

میکروسکوپ پروبی روبشی SPM

نانو سیستم پارس

میکروسکوپ های پروبی
روبشی

246

میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی (مدل SPM-
)EDU

نانو سیستم پارس

میکروسکوپ های پروبی
روبشی

248

میکروسکوپ نیروی اتمی (مدل )NAMA AFM

نانو سیستم پارس

میکروسکوپ های پروبی
روبشی

250

ن
نانو کلوئیدساز پالسما

پیامآوران نانو فناوری فردانگر

سایر تجهیزات

174

