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در چشــم انداز بیســت ساله کشور )1404 - 1384(، جمهوری اســالمی ایران کشوری توسعه یافته، با جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه، با هویت اســالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اســالم و با تعامل 
ســازنده و م��ر در روابط بین الملل تصویر شــده است.  در راستای این چشم انداز، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، 
در ســال 1382، بــرای ایجــاد هماهنگــی و هم افزایی میان همه نهادها و دســتگاه های 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 ده ساله اول فناورى نانو تهیه و به تصوی� هی�ت دولت رسید.
در دوره ده ســاله اول، در مســیر حرکت در راســتای این چشم انداز، گام هایی مو�ر و موفق برداشته شد و الگویی از 
حرکت علمی و جهادی هدفمند و برنامه ریزی شــده در جهت توســعه فناوری نانو ارائه شــد. سند گسترش کاربرد 
فنــاوری نانــو در افــق 1404 براســاس ارزیابی هــای انجام شــده از نحــوه اجرای ســند ده ســاله اول و بازخوردهای 
حاصل از اجرای آن و هم�نین براســاس رویکردها و سیاســت های جدید در توســعه علم و فناوری، تدوین شــد. 
در این ســند تالش شــده تا اهداف و نحوه دســتیابی به آن ها به گونه ای به روزرســانی شــود که پیشگامی کشور در 

عرصه این فناوری نو�هور، شتابان تر از گذشته ادامه یابد. 
در دوره جدید، افزایش اقتدار علمی کشــور، توســعه صنعت و بازار نانو و نقش آفرینی این فناوری در زندگی مردم 

هدف گیری شده است. 
مطابق با این چشم انداز، پیشرفت های فناوری نانو در ایران اسالمی تا سال 1404 با تا�یرگذاری در آبادانی کشور 
و تولیــد �ــروت، موجــ� بهبود زندگی مردم می شــود. مبتنی بر این رویکردها، چشــم انداز و ســه هدف کالن برای 

ده ساله 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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محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

کتاب تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران
تاکنون فعالیت های صورت گرفته موج� تولید محصوالت و تجهیزات در حوزه های 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 می شود. در دو مجلد آخرین فهرست محصوالت و تجهیزات فناوری نانو در� شده است.

واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانو ایران
واحــد ارزیابــی محصــوالت فناوری نانو ایران باهدف ایجاد شــفافیت بــازار، افزایش اعتماد مصرف کننــدگان و ارتقای 
کیفــی محصــوالت فنــاوری نانــو در ســال 1386 با حمایت های 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 1400 پرونده و اعطــای گواهینامه به بیش از 450 

محصول در این سال ها از دستاوردهای این واحد است.
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پذیرش محصول
براســاس تعریــف اســتاندارد بین المللــی ISO-TS 18110: 2015 و اســتاندارد ملــی 12098 «فنــاوری نانــو - واژه هــا، 
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 می شوند:

1- از فناوری نانو و دانسته های علمی نانومقیاس )100-1 نانومتر( استفاده شده باشد. 
2- کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد.

3- فرآیند تولید محصول مهندسی باشد.

 ISO-TS 18110: 2015 گفتنی اســت به محصوالتی که مطابق با اســتاندارد بین المللی
و اســتاندارد ملــی 12098 در حــوزه فنــاوری نانو قــرار می گیرند، پس از بازرســی و انجام 
آزمون هــای مرتبــط، گواهینامــه نانومقیــاس اعطا می شــود. گواهینامــه نانومقیاس با 
اعتبار یک ســاله صادر شــده و قابل تمدید اســت. هم�نین در طول مدت اعتبار جهت 
اطمینان از �بات مقیاس و خواص محصول تولیدی، بازرســی های دوره ای از شــرکت 

انجام می شود.
بــه فناوری هــا و محصوالتی کــه تولیدکننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده کرده و الزامات تولیدی و تجاری 
منــدر� در آیین نامه هــای م�سســه از جملــه پروانه ســاخت و بهره بــرداری، واحد کنتــرل کیفی فعال، ســایر مجوزهای 

موردنیاز و... را دارا نباشد، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می شود.

گواهینامه نانومقیاس
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محصوالت تجهیزات مجموع

150 459309
محصوالت تجهیزات مجموع

44 184140

تقسیم بندی محصوالت نانو دارای گواهینامه نانومقیاس

آمار محصوالت فناوری نانو ایران که تا نیمه مرداد ۱۳۹۷، گواهینامه نانومقیاس را اخذ کرده اند:

ابزار، ٪33

کاالی نهایی، ٪48

کاالی میانی، ٪14

خدمات، 5٪

حوزه صنعتی محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس

پلیمر و کامپوزیت، %9

بهداشت و سالمت، %17

نانومواد، %7

نساجی و پوشاک، %16

عمران و ساختمان، %14

خودرو و حمل و نقل، %5

لوازم خانگی، %7

نفت و انرژی، %5

دارو و پزشکی، %6

سایر حوزه ها، 9%نانوپوشش، %6

مجموع محصوالت نانو و تجهیزات:شرکت های تولیدکننده محصوالت و تجهیزات:
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حجم بازار محصوالت 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 1404 هدف گذاری شده است.
در ادامــه آمــاری از حجــم بــازار فناوری نانو در ســال 94 و 95 و توزیع آن در ســه بخــش 1- بازار کاالهــای نانو،2- بازار 

دستگاه های نانو، 3- بازار خدمات فناوری نانو تشریح می شود.
در پایــان ســال 94 در مجمــوع 194 شــرکت در زمینــه تولید محصوالت، تجهیــزات و خدمات حوزه فنــاوری نانو فعال 

بودند؛ که از داده های جمع آوری شده از آن ها، رقم کلی فروش معادل 3086 میلیارد ریال به دست آمده است.
هم�نیــن از مجمــوع بــازار فــروش محصوالت نانو ســاخت ایران در ســال 95 ، 1246 میلیارد ریال )حــدود 18 درصد(
مربوط به صادرات این محصوالت به کشــورهای دیگر و 5798 میلیارد ریال آن مربوط به فروش در بازار داخلی بوده 

است. محاسبه این بازار در سال 96 نیز در دست اقدام است و گزارش نهایی آن به زودی منتشر خواهد شد.

آمار به دست آمده در سه حوزه کاالها، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی و هم�نین خدمات ارائه شده در 
حوزه فناوری نانو جمع آوری شده است. اطالعات فروش در سال 95 به تفکیک در زیر آمده است.
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حجم صادرات محصوالت نانو
گســترش برنامه های صادراتی ســتاد نانو به ویژه در ســال های اخیر، سب� شد تا بســتر ورود کاال، تجهیزات و خدمات 
حوزه فناوری نانو ایران به بازارهای جهانی فراهم شــود به طور ی که ارزش صادرات نانو در ســال 95 نســبت به ســال 

گذشته نزدیک به 12 درصد افزایش داشته است. 
عالوه بر ارزش دالری صادرات، تعداد شــرکت های نانو که موفق به صادرات شــده اند، از 16 شــرکت در ســال 94 به 20 
شرکت در سال 95 افزایش یافته است. افزون بر این، مقاصد صادراتی محصوالت نانو در سال 95 نسبت به سال های 

گذشته افزایش چشمگیری داشته است به طور ی که از 19 کشور در سال 94 به 47 کشور در سال 95 رسیده 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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ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانو، از ســال 1387، حمایت 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 فناوری هــای پیشــرفته، باعــ� ایجاد انگیزه ای قوی در زمینه طراحی و ســاخت این تجهیزات شــده اســت. با 
حمایت های انجام شــده در این بخش تاکنون بخش عمده ای از نیاز دانشــگاه ها 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 تجاری ســازی تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی را 
درکنــار حمایــت از تجهیــزات آزمایشــگاهی در اولویت کاری خود قرار دهد. در این برنامه تالش بر این اســت تا با پیوند 
ایده ها و طر� های نوآورانه و هم�نین توانمندی های صنعتی در حوزه فناوری نانو به چرخه تولید، نیازهای مختلف 

بخش های صنعتی نیز عالوه بر مراکز دانشگاهی مرتفع شود.

 حمایت ها
نوع و میزان حمایت  با توجه به طر� های ارائه شــده و نیز نوع تجهیز )آزمایشــگاهی، نیمه صنعتی 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 می گیرد. شــکل زیر شــماتیکی از روند بررسی 
درخواســت ها و ارائــه حمایــت در واحــد ارزیابــی تجهیــزات و ماشــین آالت را در ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو، نشــان 

می دهد.

برنامه حمایت از ساخت و ارتقاء تجهیزات و
 ماشین آالت مرتبط با فناوری نانو
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

قال� حمایت ها در این بخش شامل موارد زیر است:
 حمایــت از ســاخت و یــا ارتقــاء تجهیــزات و ماشــین آالت )پیش خریــد، ارائــه تســهیالت و یــا ترکیبــی از تســهیالت و 

بخشودگی بخشی از تعهدات در صورت موفقیت(
 حمایــت از تجاری ســازی و فــروش تجهیزات و ماشــین آالت ) برای اطالع از نوع و میزان این حمایت ها به وبســایت 

موسسه خدمات فناوری تا بازار به آدرس www.tmsc.ir ، بخش «فهرست خدمات» مراجعه کنید(
 حمایت از صادرات تجهیزات و ماشین آالت

 اولویت های حمایتی
از آنجایی که ارزش افزوده باالتر، رقابت پذیری و نیز افق صادراتی موفق مســتقیما با قابلیت برطرف نمودن نیازهای 
مهــم صنعــت و ارتقــاء کیفیــت تولید در ارتباط اســت؛ ســتاد نانــو اولویت حمایت های خــود را معطوف بــه تجهیزات و 
ماشــین آالت 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 می شوند نیز ادامه خواهد داشت. شکل زیر شماتیک روند �بت 

و بررسی طر� ها در واحد تجهیزات ستاد نانو را نشان می دهد.

آدرس سامانه جهت �بت طر� های تجهیزات و ماشین آالت:
  www.nanoinst.ir





تجهیزات ساخت و تولید
 تجهیزات همگن سازی

 تجهیزات الیه نشانی از فاز مایع
 تجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

 تجهیزات تولید مواد نانوساختار
 تجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار
 تجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار
 تجهیزات پردازش پالسمایی سطح

 تجهیزات تولید نانوالیاف
 تجهیزات آسیاب کاری و آلیاژسازی مکانیکی

 سایر تجهیزات





تجهیزات همگن سازی
 دستگاه همگن ساز فراصوت

 حباب ساز نانویی (نانوکویتاسیون)
 دستگاه همگن کننده فراصوت

 دستگاه همگن کننده مافوق صوت پرابی
 التراسونیک هموژنایزر
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دستگاه همگن ساز فراصوت
معرفی محصول

دســتگاه همگن ســاز فراصــوت از امــواج فراصــوت بــرای امولسیون ســازی، توزیــع نانوذرات، تســریع 
واکنش های شــیمیایی و ... اســتفاده می کند. در این سیســتم فرآیند همگن کردن براســاس پدیده 
کویتاســیون ر� می دهد؛ هنگامی که نوک پروب دســتگاه التراســونیک در محلول غوطه ور می شود، 
امواج مافوق صوت حاصل از پروب، در محلول منتشــر شــده و باع� تشــکیل حفره های بســیار ریز 
می شــوند )پدیده کویتاســیون(. حفره های ایجاد شده رشد کرده و با رسیدن به یک اندازه مشخ� 
منفجــر می شــوند. بــا انفجار این حفره ها، جت های مایع با فشــار زیاد و ســرعت بــاال به طور موضعی 
ایجاد می شوند. نتیجه این اغتشاشات و جریان های 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 امولسیون ها مانند امولسیون روغن در آب

 تخری� سلولی و استخراج مواد داخل سلول
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات همگن سازیتجهیزات همگن سازی

BTA-UHL1200 (Lab-scale)BTA-UHL2500 (Industrial-scale)مدل های دستگاه

1200 وات )قابل تنظیم از 1800 تا 2500(1200 وات )قابل تنظیم از 0 تا 100٪(توان خروجی

230 ولت، 60-50 هرتزمنبع ت��یه

تیتانیمپروب

20 کیلوهرتز )با قابلیت تنظیم خودکار فرکانس(فرکان� کاری

50 الی 100 لیتر در ساعت250 الی 4000 میلی لیترحجم نمونه �اب� پردازش

×محف�ه �ای� صدا

سایر  خصوصیات
سنسور اندازه گیری دمای سیال )به سفارش مشتری(

زمان سنج برای تنظیم زمان کارکرد دستگاه
نگهدارنده �رف حاوی نمونه با ارتفاع قابل تنظیم برای استفاده از �روف در ابعاد مختلف

بهین تامین اهورانام شرکت 

1393 سال ت�سی�

نشانی شرکت 
اصفهان، خیابان هشــت بهشت غربی، جن� 

چهار راه ملک، ساختمان اسپادانا، طبقه دوم

www.iranbta.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهی ارتباط 
با نانو

ارتباط با فناوری نانو

مشخصات فنی

سیســتم همگن ســازی فراصــوت ابــزاری 
بســیار کارآمــد در فنــاوری نانــو اســت، زیرا 
می تواند در کاهش انــدازه ذرات، تخری� 
توزیــع   و  امولســیون ها  تولیــد  ســلول، 
نانوذرات در یک حالل مورداســتفاده قرار 

گیرد.
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حباب ساز نانویی (نانوکویتاسیون)
معرفی محصول

فناوری کویتاسیون به عنوان یک فناوری نوین جهت توزیع نانوذرات جامد در مایعات و  هم�نین 
تولیــد نانــو امولســیون های مایــع - مایــع شــناخته شــده اســت. در ایــن فنــاوری بــا اســتفاده از فشــار 
بســیار بــاال و هم�نیــن به کارگیــری نــازل با طراحــی ویژه نانوحفــرات در داخل ســیال ایجاد می شــود 
)نانوکویتاسیون(. این فرآیند یک شبیه سازی از فناوری آلتراسونیک است. نانو حفرات ایجاد شده در 

سیال به عنوان عامل توزیع کننده نانو ذرات استفاده می شوند.
با در اختیار داشــتن این فناوری می توان نانوکلوئید و نانو امولســیون های گوناگون در مقیاس انبوه و 
صنعتی تولید کرد. به این ترتی� ورود فناوری نانو به صنایع مختلف میســر می شــود. با این فناوری 
هم�نین می توان یک نانوامولسیون از دو مایع غیر قابل حل در یکدیگر تولید کرد )برای م�ال نفت، 

آب یا روغن-آب(.

مشخصات فنی
 تولید سوخت  های نانو امولسیونی با کارآیی باال

 توزیع نانو ذرات در سیاالت
 پاستوریزاسیون سرد مواد غذایی

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

محصوالت سبک
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات همگن سازیتجهیزات همگن سازی

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت 

1386سال ت�سی�

نشانی شرکت
تهران، خیابان �فرشرقی، نرسیده به بزرگراه 
مــدرس، روبــروی بیمارســتان ح�ــرت علی 

اصغر، پالک 248، واحد همکف

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات 

و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 
http://yon.ir/tZA5n

 برخی خریداران
عقد تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
ایران به منظور بررسی کاربرد فناوری نانوکویتاسیون در پاستوریزه 

و هموژنیزه کردن شیر در سال 1393 انجام شده است.
کارشناســان  توســط  شــیر  هموژنیزاســیون  و  پاستوریزاســیون 
پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی ایران به وســیله سیســتم 
نانوکویتاسیون به ا�بات رســیده است. بهینه سازی پارامترها و 
تکمیل تست های کیفی و ارزش غذایی شیر در این مرکز در حال 

انجام است.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید  تصفیــه روغن هــای خوراکــی از کلســترول و چربی هــای 
اضافه و موم

ارتباط با فناوری نانو

کویتاسیون به همراه همگن ساز فراصوت 
از روش هــای اصلــی با بــازده بــاال در تولید 
نانوامولســیون ها  و  سوسپانســیون ها 
اســت. انعطاف پذیــری بــاالی ایــن روش 
در کنتــرل اندازه ذرات نهایی برتر از ســایر 
روش هــای  ماننــد  قدیمی تــر  روش هــای 
مکانیکی و تکنیک های امولســیون فشار 

باال است.
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دستگاه همگن کننده فراصوت
معرفی محصول

دســتگاه فــوق بــا اســتفاده از ســازوکار تولید امواج مافــوق صوت قادر به ســنتز مواد نانویــی، فرآوری 
مــواد نانــو، تســریع واکنش های شــیمیایی، تصفیه ترکیبــات نفتــی، گاز زدایی از مایعات، شــکاندن 

مولکول های پلیمری، شکاندن غشای سلولی و پروت�ینی و... خواهد بود.

مشخصات فنی
 بدنه ضدآب

 مولد و مبدل امواج مافوق صوت 20 کیلوهرتز با توان 400 وات
 قابلیت تنظیم شدت توان خروجی

 قابلیت تنظیم زمان قطع و وصل شدن امواج مافوق صوت
 هورن تیتانیومی

 امکان استفاده از هورن های مختلف برای کاربردهای متفاوت
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات همگن سازیتجهیزات همگن سازی

توسعه فناوری مافوق صوتنام شرکت 

1380سال ت�سی�

استان تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالبنشانی شرکت 

www.ultrasonic.co.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/lcoLW

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، حسن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو

بســیاری از فرآیندهــای ســنتز نانوذرات و مواد نانوســاختار با همگن ســازی ســروکار دارند و در برخــی از مراحل ابتدایی 
فرآیندهایشــان، به آماده سازی های امولســیونی و سوسپانسیونی نیاز دارند. بنابراین کاربرد همگن سازی فراصوت در 

تولید نانوذرات، مواد نانوساختار و به طور کلی در نانوفناوری بسیار گسترده و بنیادی است.
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دستگاه همگن کننده مافوق صوت پرابی
معرفی محصول

همگن ســاز 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 
میکروحباب هــا می شــود. رشــد و ترکیــدن آن  ها منجر به ایجــاد امواج ضربه ای و نیروی برشــی 
کافی حتی برای شکستن پیوندهای کواالنسی می شود. مزیت دیگر استفاده از همگن سازهای 
فراصوت مکانیزه شدن و نگاه فرآیندی به موضوع همگن سازی است. به بیان دیگر، با کنترل 
فرکانس، دامنه و فشــار به عنوان م��رترین پارامترها می توان فرآیند همگن ســازی را به خوبی 
کنتــرل کــرد و نتایج مناســ� با تکرار پذیری قابل قبولی را به دســت آورد. این مســ�له در تعمیم 

شرایط فرآیند از مقایس  آزمایشگاهی به مقیاس های صنعتی اهمیت ویژه ای دارد.
 بهبود فرآینده استخراج عصاره  گیاهان

 تسریع واکنش های کاتالیزوری
 تهیه امولوسیون ها و سوسپانسیون های پایدار

 پراکنده نمودن نانوذرات در مایعات
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات همگن سازیتجهیزات همگن سازی

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکونام شرکت 

1391سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، بلوار کشــاورز، نبش خیابان 
16 آذر، پــالک 78، طبقــه 5، واحــد 

513

www.adeeco.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

V ،60-50 Hz 220منبع ت��یه

ب�شینه توان 
خروجی

 ،APU500a-015 مدل های
 :APU500c-016 و APU500b-016

500 W
1500 W :APU1500-016 مدل

دامنه توان

 ،APU500a-015 مدل های
  :APU500c-016 و APU500b-016

0-500 W
0-1500 W :APU1500-016 مدل

تیتانیوم mm 12پروب

KHz 20فرکان� کاری

IRح� گر دما

پیوسته/گسستهمد �ملکردی

دما

0-100 °C :APU500a-015 مدل
 ،APU500b-016 مدل های

 :APU1500-016 و APU500c-016
-

سیستم کنترل 
دما

مدل APU500a-015: ترموسرامیک 
سرمایی و گرمایی

 ،APU500b-016 مدل های
 :APU1500-016 و APU500c-016

-

 Sound
box

مدل های APU500b-016  و 
:APU500a-015  

مدل های  APU500c-016  و 
-:APU1500-016  

وزن

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

22 Kg:APU1500-016 مدل

نگهدارنده 
پروب



ارتباط با فناوری نانو

مشخصات فنی

نانوذرات  که  مواد  سنتز  فرآیندهای  از  بسیاری 
و مـــواد نــانــوســاخــتــار را نــیــز دربـــر مــی گــیــرد، با 
همگن سازی سروکار دارند و در برخی از مراحل 
ــه آمـــاده ســـازی   ــنــدشــان، نــیــاز ب ــتــدایــی فــرآی اب
بنابراین  ــد.  دارن سوسپانسیونی  و  امولسیونی 
تولید  در  فـــراصـــوت  هــمــگــن ســازهــای  کـــاربـــرد 
ــواد نــانــوســاخــتــار و بــه طــورکــلــی  ــ ــــوذرات، م ــان ــ ن

نانوفناوری بسیار گسترده و بنیادی است.

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۲۴

التراسونیک هموژنایزر
معرفی محصول

سنتز انواع نانوساختارها از جمله گرافن، پوشش دهی سطوح با ذرات نانومتری، پراکنده سازی ذرات 
نانو، ســونو شــیمی، ســونو الکتروشــیمی، کراکینگ، افزایش بازدهی کاتالیســت ها، تصفیه و پاالیش 
فاضــالب، تولیــد عصاره و مــواد م��ره گیاهــی، اختالل در مخمرهــا، باکتری ها، ســلول های گیاهی، 
بافــت همــراه نرم و ســخت، مــواد نوکل�یــک، تهیه عصاره ســلولی، آماده ســازی و جداســازی آنزیم، 
استخراج DNA و یا هدف آماده سازی لیپوزوم تکه تکه شده، تولید آنتی ژن 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 10 مرحله از 40 تا 400 وات قابل تنظیم است و کارکرد پالسی دستگاه از 1/ 0 تا 9/ 0 �انیه 
قابل تنظیم اســت. دســتگاه دارای پروب تیتانیومی با قطر نوک 7 میلی متر اســت و قابلیت هموژن 

کردن تا حجم 4 لیتر را دارد.



۲۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات همگن سازیتجهیزات همگن سازی

فناوری ایرانیان پژوهش نصیرنام شرکت 

1391سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، خیابــان شــریعتی، باالتــر از پل ســیدخندان، مســیل شــهید مجتبایی، 

شهید کاویان، پالک 26، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

www.fapan.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/bngie

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
بســیاری از فرآیندهــای ســنتز نانوذرات و مواد نانوســاختار با همگن ســازی ســروکار دارند و در برخــی از مراحل ابتدایی 
فرآیندهایشــان، به آماده سازی های امولســیونی و سوسپانسیونی نیاز دارند. بنابراین کاربرد همگن سازی فراصوت در 

تولید نانوذرات، مواد نانوساختار و به طورکلی در نانوفناوری بسیار گسترده و بنیادی است.





تجهیزات الیه نشانی از فاز مایع
 دستگاه اسپین كوتینگ

 دستگاه الیه نشانی غوطه وری
 دستگاه الیه نشانی دورانی

 اسپین کوتر
 سامانه پوشش دهی و پخت



۲۸

دستگاه اسپین كوتینگ
معرفی محصول

الیه نشانی دورانی از جمله روش های رایج برای نشاندن الیه های نازک و یکنواخت روی یک زیرالیه 
مســطح اســت. این فرآیند در صنایع میکروالکترونیک و MEMS، به ویژه برای الیه نشانی ویفرهای 
ســیلیکونی اســتفاده می شــود. از ایــن روش می توان برای الیه نشــانی ســل-ژل ها، فوتورزیســت ها، 
نانوذرات و دیگر مواد شیمیایی استفاده کرد. در بیشتر موارد، پوشش پایه پلیمری بوده و به صورت 

محلول استفاده می شود.
کاربرد

از این دستگاه در ساخت قطعات زیر استفاده می شود:
 فیلترهای اپتیکی

 سلول های خورشیدی
 سنسورها

 آشکارسازها
 کارهای تزئیناتی 



۲۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات الیه نشانی از فاز مایعتجهیزات الیه نشانی از فاز مایع

200 تا 7000 دور در دقیقه سر�ت

جن� و ابعاد محف�ه 
اصلی دستگاه

استیل
 قطر 200 میلی متر 
ارتفاع 80 میلی متر

30×30×35 سانتی متر مکع�ابعاد دستگاه

10  تا 100 میلی مترابعاد نگه دارنده نمونه

نگه دارنده نمونه 
پم� خال روتاری با میزان خال 

0/8 بار

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، شهریار

محل تولید

نانو ابتکار پایدارنام شرکت 

1391سال ت�سی�

تهران، شهریار، شهر اندیشه، فاز 3، خیابان نسترننشانی شرکت 

sanaterooz@yahoo.comایمی� 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی دورانــی یکــی از روش  های آســان و با کارایی باال اســت کــه می  تواند برای الیه نشــانی طیف وســیعی از مواد 
اســتفاده شــود. هم�ون دیگر روش های الیه نشــانی، الیه نشــانی دورانی وابسته به پیش ماده پوشــش و پارامترهای 
اساســی آن اســت. لــذا، اگــر پیــش ماده پوشــش هدفمند تهیه شــود )برای م�ــال اســتفاده از نانــوذرات( و پارامترهای 
الیه نشــانی بــه صــورت مناســ� انتخــاب شــود، پوشــش هایی بــا ســاختار مطلــوب )بــرای م�ــال نانوکامپوزیت هــا و یا 

نانوساختارها( قابل حصول است.



۳۰

الیه نشانی غوطه وری
معرفی محصول

روش پوشــش دهی غوطه وری یکی از کاربردی ترین، مقرون به صرفه ترین و آســان ترین تکنیک های 
پوشش دهی است که برای قرن ها برای پوشش دهی طیف وسیعی از مواد استفاده شده است. برخی 

از کاربردهای امروزه این تکنیک پوشش دهی عبارت اند از:

 آزمون های آزمایشگاهی
 ویفرهای نیمه هادی ها

 فوتورزیست ها
 الیه نشانی از سل-ژل ها

 سنسورها
 ترانزیستورهای ا�ر میدانی

 LED ها



۳۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات الیه نشانی از فاز مایعتجهیزات الیه نشانی از فاز مایع

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکونام شرکت 

1391سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان 
16 آذر، پــالک 78، طبقــه 5، واحد 

513
www.adeeco.irنشانی سایت اینترنتی 

KN.m 2/4�درت موتور

25 g 6د�ت در بار٪

g 250بار ب�شینه

نمایشگر PLCنر� کشش

5-100 میلی متر بر دقیقهتلوران� نر�

150 دقیقهزمان پوشش دهی

cm 60× 60 × 85ابعاد

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق ســایت نمایشــگاه تجهیزات 

و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/aeOkw

 برخی خریداران
دانشگاه خوارزمی، دانشگاه گلستان، دانشگاه جهرم، 

دانشگاه صنعتی اصفهان و...

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو

مشخصات فنی

غوطــه وری  الیه نشــانی  روش  از  حاصــل  ســاختار 
محلــول  بــه  وابســته  زیــادی  بســیار  مقــدار  بــه 
غوطــه ور  آن  در  زیرالیــه  کــه  اســت  پیش مــاده ای 
می شــود. بنابراین، با فرموالسیون مناس� محلول 
اســتفاده  )م�ــال  هدفمنــد  صــورت  بــه  پیش مــاده 
ســاختارهای  نانــوذرات(،  سوسپانســیون های  از 
مطلوب در پوشش ها )برای م�ال نانوساختارها و/

یا نانوکامپوزیت ها( قابل دست یابی است.



۳۲

دستگاه الیه نشانی دورانی
معرفی محصول

الیه نشانی دورانی برای چندین دهه یکی از روش  های اعمال پوشش  های الیه نازک بوده است از این 
روش می توان برای الیه نشــانی ســل-ژل ها، فوتورزیســت ها، نانوذرات و دیگر مواد شیمیایی استفاده 
کرد. در بیشــتر موارد، پوشــش پایه پلیمری بوده و به صورت محلول اســتفاده می شــود. معموال مقدار 
کمی از پیش ماده پوشــش بر مرکز زیرالیه اعمال می شــود. تزریق ماده معموال با دو روش اســتاتیک یا 
دینامیــک انجام می شــود. ســپس با چرخش زیرالیه و به وجــود آمدن نیروی گریــز از مرکز، پیش ماده 
پوشش در تمام سطح زیرالیه پخش می شود. حالل اعمال شده معموال فرار است و همزمان با تشکیل 
پوشــش، بخار می شــود. به عنوان یک قانون، هر چه ســرعت چرخش در این روش بیشــتر باشــد الیه 

نشانده شده نازک  تر است.

کاربردها:
 فوتورزیست برای اعمال بر روی ویفرها در تولیدات میکرومدارها

 الیه های عایق همانند پلیمرها برای تولید میکرومدارها 
 پوشش های ضدانعکاسی و اکسیدهای هادی

 ویفرهای نیمه هادی، پوشش دهی سل-ژل ها، سنسورها، LEDها



۳۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات الیه نشانی از فاز مایعتجهیزات الیه نشانی از فاز مایع

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکونام شرکت 

1391سال ت�سی�

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

www.adeeco.irنشانی سایت اینترنتی 

220 ولت، جریان متناوبولتاژ ورودی

24 ولتموتور جریان مستقیم

9000-800 دور در دقیقهسر�ت �رخش

30± دور دقیقهد�ت سر�ت

تا 500 �انیهزمان الیه نشانی

دیجیتالنمایشگر

26×38×32 سانتی متر ابعاد

16 کیلوگرموزن

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی دورانی یکی از روش  های آســان و با کارایی 
باال اســت کــه می  تواند برای الیه نشــانی طیف وســیعی 
روش هــای  دیگــر  هم�ــون  شــود.  اســتفاده  مــواد  از 
الیه نشــانی، الیه نشــانی دورانی وابســته بــه پیش ماده 
پوشــش و پارامترهای اساســی آن اســت. لذا، اگر پیش 
ماده پوشــش هدفمند تهیه شــود )برای م�ال استفاده 
از نانــوذرات( و پارامترهــای پوشــش دهی بــه صــورت 
مناس� انتخاب شود، پوشش هایی با ساختار مطلوب 
)بــرای م�ــال نانوکامپوزیت ها و یا نانوســاختارها( قابل 

حصول است.

گواهی ارتباط با نانو

مشخصات فنی



۳۴

اسپین کوتر
معرفی محصول

فرآینــد الیه نشــانی دورانــی یکــی از روش هایــی متداولــی اســت کــه بــرای ایجــاد الیه هــای نــازک بــا 
ضخامت هایی در محدوده میکرومتر تا نانومتر به کار می رود. از این روش می توان برای الیه نشانی 
ســل-ژل ها، فوتورزیســت ها، نانوذرات و دیگر مواد شیمیایی اســتفاده کرد. در بیشتر موارد، پوشش 
 ،SC5 پایه پلیمری بوده و به صورت محلول استفاده می شود. دستگاه اسپین کوتر در سه نوع ساده

پیشرفته SC12 و سیستم تزریق خودکار SC12i به تولید رسیده است. 
کاربرد

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
 پوشــش دهی دورانی پلیمرها، مواد حســاس به نور، فوتورزیســت  ها و مواد زیست ســازگار هم�ون 

PDMS
 ساخت قطعات MEMS، تراشه  های الکترونیکی و نانوپوشش  ها



۳۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات الیه نشانی از فاز مایعتجهیزات الیه نشانی از فاز مایع

تا 6000 دور در دقیقهسر�ت

0 تا 450 دور در دقیقه بر �انیهشتاب زاویه  ای

48×30×30 سانتی متر مکع�ابعاد  دستگاه

د�ت کنترل 
زمان تا 1 �انیه، سرعت تا 1 دور در 
دقیقه و شتاب تا 1 دور در دقیقه 

بر �انیه

تک فاز، جریان متناوب، 230 ولتبرق ورودی

کمتر از dB 56شدت صدا 

تهران، اسالمشهر

محل تولید

مشخصات فنی

سامانه تجهیز دانشنام شرکت 

1391سال ت�سی�

تهران، اسالمشهر، چهاردانگه، خیابان بیست و سوم، کوچه ماهاننشانی شرکت 

www.satalab.coنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

ارتباط با فناوری نانو

الیه نشــانی دورانــی یکــی از روش  های آســان و با کارایی باال اســت کــه می  تواند برای الیه نشــانی طیف وســیعی از مواد 
اســتفاده شــود. هم�ون دیگر روش های الیه نشــانی، الیه نشــانی دورانی وابسته به پیش ماده پوشــش و پارامترهای 
اساســی آن اســت. لــذا، اگــر پیــش ماده پوشــش هدفمند تهیه شــود )برای م�ــال اســتفاده از نانــوذرات( و پارامترهای 
پوشــش دهی بــه صورت مناســ� انتخاب شــود، پوشــش هایی با ســاختار مطلــوب )بــرای م�ــال نانوکامپوزیت ها و یا 

نانوساختارها( قابل حصول است.



۳۶

سامانه پوشش دهی 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 می شــود و 
اگر سطح نمونه یکنواخت نباشد ممکن است نور در بع�ی قسمت ها متمرکز نباشد و عمل نوردهی 
به درســتی انجام نشــود. سرعت چرخش دستگاه اسپینر نقش کلیدی در این مرحله ایفا می کند. 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 
می شــود. مراحــل پخــت فوتورزیســت های پلیمری از نظر کنتــرل دما و زمان پخــت از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
 کاربرد:

ســاخت مدارهای مجتمع، ابزارهای ذخیره اطالعات، حســگرهای مینیاتوریزه شــده، سیستم های 
)NEMS( و نانوالکترومکانیک )MEMS( میکروالکترومکانیک



۳۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات الیه نشانی از فاز مایعتجهیزات الیه نشانی از فاز مایع

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینهنام شرکت 

1390 سال ت�سی�

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

www.azhineh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهی ارتباط 
با نانو

مشخصات فنی

CPU-8000مدل دستگاه

8000-500 دور بر دقیقهسر�ت �رخش 

Ramp Step3 مد متفاوت

دمای مورد نیاز برای
Soft Bake110-60 درجه سانتی گراد

دمای مورد نیاز برای
Hard Bake150-80 درجه سانتی گراد

دستی/ نیمه اتوماتیککنترل فرآیند

100 میلی مترب�شینه اندازه زیرالیه

ارتباط با فناوری نانو

یکــی از اســتراتژی های بــاال بــه پایین در ســاخت ابــزار نانو که 
از تکنیــک لیتوگرافــی متــداول ایجــاد شــده اســت بــه عنــوان 
نانولیتوگرافــی شــناخته می شــود کــه در ایــن تکنیــک قابلیت 

الگودهی نمونه در ابعاد میکرو و نانو وجود دارد. 





تجهیزات لیتوگرافی و حکاکی
 سیستم لیتوگرافی

(DRIE) دستگاه اچ یونی فعال عمیق 
 دستگاه لیتوگرافی رومیزی

 دستگاه نیمه اتوماتیک لیتوگرافی کامل
 دستگاه تطبیق ماسک یک طرفه و دو طرفه



۴۰

سیستم لیتوگرافی
معرفی محصول

امــروزه ابعــاد اجزا سیســتم  های الکترونیک مخصوصــا مدارهای میکروالکترونیــک به طور مداوم در 
حــال کاهــش اســت. کاهش ابعــاد باع� افزایــش ســرعت و راندمان قطعــات الکترونیکی می  شــود. 
از ایــن رو اســتفاده از روش هــای مناســ� جهــت تولید قطعــات الکترونیکــی در مقیاس های کوچک 
)میکــرو و نانــو( ضــروری اســت. یکــی از روش هــای باال بــه پایین که در ســاخت قطعــات مختلف در 
مقیاس هــای کوچــک از جمله نانو اســتفاده می شــود، تکنیــک لیتوگرافی )Lithography( اســت. از 
این روش به طورگســترده برای ســاخت مدارهــای مجتمع، ابزارهای ذخیره اطالعات، سنســورهای 
نانوالکترومکانیــک  سیســتم های   ،)MEMS( میکروالکترومکانیــک  سیســتم های  مینیاتــوری، 
(NEMS( و تراشه های زیستی استفاده می شود. دسته بندی های مختلف برای لیتوگرافی ارائه شده 
که لیتوگرافی نوری یکی از متداول ترین روش  های تولید نیمه هادی ها اســت. سیســتم لیتوگرافی در 

دو نوع کامل )MA5( و لیتوگرافی تماسی ماوراء بنفش مدل )CL365( ساخته شده است.
کاربرد

 ساخت ادوات میکرو و نانو
 لیتوگرافی خصوصیات میکرو و نانومقیاس



۴۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات لیتوگرافی و حکاکیتجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

375 یا 420 نانومتر با شدت های 1 تا 5 نور فرابنفش (تکفام)
میلی وات بر سانتی متر مربع

تمام آلومینیوم با پوشش سخت آندایزجن� بدنه

میز با دو درجه آزادی

 x محدوده حرکتی در راستای محور
نسبت به مرکز: 100± میلی متر

 y محدوده حرکتی در راستای محور
نسبت به مرکز: 80± میلی متر

 0/5 :y و x رزلوشن حرکتی محورهای
میکرون

وزن: 8/3 کیلوگرم
توان: 25 وات

به کمک میکروسکوپ دیجیتالپایش مو�عیت ماسک

به کمک خالگیرش ماسک و زیرالیه

تهران، اسالمشهر

محل تولید

میز با سه درجه آزادی

 x محدوده حرکتی در راستای محور
نسبت به مرکز: 10± میلی متر

 y محدوده حرکتی در راستای محور
نسبت به مرکز: 10± میلی متر

 x محدوده حرکتی در راستای محور
نسبت به مرکز: 360 درجه

 0/5 :y و x رزلوشن حرکتی محورهای
میکرون

رزلوشن حرکتی محور x: 0/01 درجه
وزن: 5/6 کیلوگرم

توان: 35 وات

حرکت دادن ماژول 
جوی استیکهمترازی

0/2 میکرونرزولوشن جابه جایی

سامانه تجهیز دانشنام شرکت 

1391سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، اسالمشــهر، چهاردانگــه، 
کوچــه  ســوم،  و  بیســت  خیابــان 

ماهان
www.satalab.coنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

ارتباط با فناوری نانو
لیتوگرافــی نــوری قابلیت ایجاد الگو هــای نانویی و 
هم�نین ساختارهای نانو با کیفیت و دقت ابعادی 
مناســ� را دارا است. البته برای تولید ساختارهایی 
با ابعاد کمتر از 100 نانومتر نیاز به ارتقا فناوری بوده 

که بسیار پر هزینه و دشوار است.

مشخصات فنی



۴۲

 (DRIE) دستگاه اچ یونی فعال عمیق
معرفی محصول

اچ یونــی فعــال عمیــق )DRIE( برای اچ کردن ویفرهای ســیلیکونی تک کریســتال و پلی کریســتال با 
اســتفاده از گازهای فعال در اتســمفر پالسما القا شده با فرکانس های RF )فرکانس رادیویی( استفاده 

می شود. 
سیســتم DRIE معموال از ســه کنترل کننده جریان جرمی )MFC( استفاده می کند تا اطمینان از کنترل 
دقیــق گازهــای فرآینــد )اکســیژن، هیــدروژن و گوگــرد هگزافلورایــد( حاصــل شــود. کنترل کننده شــیر 
خروجــی، فشــار چمبر را با اســتفاده از یــک پم� مکانیکی کنتــرل می کند. سیســتم های این چنینی 
می تواننــد از ویفرهــای ســیلیکونی تــا چهــار این� پشــتیبانی  کند، با ایــن حال، اندازه ها و شــکل های 

مختلفی از ویفرها امکان اچ دارند.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

)MEMS( سیستم های الکترونیکی و میکروالکترومکانیکی 
 استفاده جهت حکاکی و اچ عمیق



۴۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات لیتوگرافی و حکاکیتجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

�مبر فرآیند

 80 پایــه:  فشــار  اتــاق،  دمــای  فرآینــد:  رنــج 
میلی تــور، انــدازه و نوع چمبــر: 360 در 380 در 
300 میلی متــر، حجــم 20 لیتــر، ساخته شــده از 

آلومینیم

نگهدارنده 
نمونه

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

سیستم پم� 
خ� 

سیســتم های پمــ� وکیــوم، پمــ� روتــاری دو 
زمانه، �رفیت پم� مکانیکی: 10 میلی تور

سیستم 
PC/PLC صنعتی: رابط کاربری ویندوز 7کنترل

سیستم 
اتصاالت

اتصــاالت آب و گاز: لولــه 0/125 اینــ� و لولــه 6 
میلی متری پنیوماتیک، خروجی: 30 میلی متر

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

رشد نانوفناوراننام شرکت 

1389سال ت�سی�

نشانی شرکت 

تهران، خیابان کارگر شــمالی، بعد از 
تقاطــع جالل آل احمد، پــارک علم و 
فناوری دانشــگاه تهران، ساختمان 

شماره 2، طبقه همکف، واحد 106
www.rnfco.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

فریم اصلی: 1000 در 900 در 1000 میلی متر، وزن ابعاد دستگاه
کلی: 200 کیلوگرم، جنس جداره خارجی: آهن

توان

توان: 5 کیلووات - 3 فاز - 110/ 220 ولت - 20 
/40 آمپر 

چشمه پالسما RF: 300 وات - 13/56 مگاهرتز 
- 300 وات

همســانگرد: مد پالسما اچ  اچ  بــرای   RF گاز  توزیــع  صفحــه 
قابل تغییر از پالسما به حالت RIE حین فرآیند

گازهای فرآیند

هگزافلوئوراید گوگرد یا تترافلوئورکربن )دبی: 0 
تــا 200 ســانتی متر مکع� اســتاندارد بر دقیقه( 
- اکســیژن، هیدروژن، نیتروژن )دبی: 0 تا 500 

سانتی متر مکع� استاندارد بر دقیقه(

ارتباط با فناوری نانو
اچ یــون فعــال عمیق یک فناوری ســاخت نســبتا 
جدیــد اســت کــه امــروزه در ســاخت سیســتم های 
فنــاوری  نانــو  و   )MEMS( میکروالکترومکانیکــی 
اســتفاده می شــود. این فنــاوری ایجــاد حفراتی با 
 high aspect( نســبت های به شــدت غیر متوازن
ratio( بــر روی زیرالیه هــای ســیلیکونی را ممکــن 

می ســازد، در ایــن حالــت یکــی از ابعــاد می تواند تا 
100 نانومتر کوچک باشد. 

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

مشخصات فنی



۴۴

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 می کنــد. لیتوگرافی نــوری در اصل 
تعمیم یافته  عکاســی اســت. ابتدا چیزی شبیه نگاتیو عکاسی )ماسک( از ِشمای مدار مجتمع تهیه 
می شــود. ایــن ماســک بــرای تک�یــر طر� روی یــک مــاده نیمه هادی به کار گرفته می شــود. ســپس 
لیتوگرافی نوری، در فرآیندی شبیه آن�ه در تاریکخانه  عکاسی اتفاق می افتد، ابعاد طر� را کوچک 
می کند. برای این کار یک دسته پرتو نور از ماسک عبور می کند و با استفاده از یک عدسی، تصویری 
روی ســطح )ویفــر( تشــکیل می دهــد. روی ویفــر بــا الیــه ای از جنس پلیمرهــای آلی حســاس به نور 
)فوتوِرزیست( پوشانده شده است. قسمت هایی که نور دیده اند در فرآیند ت�بیت، حذف می شوند و 

طرحی معادل طر� اولیه روی سطح پدیدار می شود.
کاربرد:

 ساخت پردازنده های رایانه و انواع مدارهای مجتمع



۴۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات لیتوگرافی و حکاکیتجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینهنام شرکت 

1390 سال ت�سی�

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

www.azhineh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

DEX-365مدل دستگاه

1، 2، 3 این�ابعاد نمونه

1، 2، 3 این�ابعاد ماسک

منبع نور
طول موج: 400-365 نانومتر

UV-100 :توان
ابعاد بیم: 4 این�

 Minimum
Feature size

2 میکرومتر

مکانیزم نگهداری 
خودکارماسک/ نمونه

ابعاد نگهدارنده 
1، 2، 4 این�نمونه

نیمه اتوماتیکفرآیند لیتوگرافی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

گواهی ارتباط با نانو

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

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

مشخصات فنی



۴۶

دستگاه نیمه اتوماتیک لیتوگرافی کامل
معرفی محصول

دســتگاه نیمه اتوماتیــک لیتوگرافــی کامــل با یکپارچــه کردن تجهیزات الزم )سیســتم پوشــش دهی 
دورانی، نوردهی و پخت( برای انجام فرآیند لیتوگرافی باع� کاهش هزینه و زمان الزم برای انجام 
فرآینــد می شــود. عالوه بر این بــه دلیل انجام فرآیندهای پوشــش دهی و پخــت در محفظه ایزوله، 
میزان آلوده شــدن نمونه بســیار کاهش می یابد. با توضیحات فوق پر واضح اســت که اولین مرحله 
فرآیند لیتوگرافی پوشــش دهی 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 می شود. در ادامه از یک پرتو نور ماورابنفش برای انتقال الگو از ماسک 
به فوتورزیســت اســتفاده می شود. پس از آن یک مجموعه فرآیندهای شــیمیایی باع� انتقال الگو 

به ویفر می شوند.
 ســاخت مدارهــای مجتمــع، ابزارهــای ذخیــره اطالعــات، حســگرهای مینیاتوریــزه شــده، 

)NEMS( و نانوالکترومکانیک )MEMS( سیستم های میکروالکترومکانیک



۴۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات لیتوگرافی و حکاکیتجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینهنام شرکت 

1390 سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، خیابان فرشــی مقدم، پارک 
علــم و فــن آوری دانشــگاه تهــران، 

ساختمان 103 واحد 2

www.azhineh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده ارتباط با فناوری نانو

مشخصات فنی

ALR 365مدل دستگاه

1، 2، 3، 4 این�ابعاد نمونه

1، 2، 3، 4 این�ابعاد ماسک

منبع نور
طول موج: 400-365 نانومتر

UV-100 :توان
ابعاد بیم: 4 این�

Minimum Feature size2 میکرومتر

پنوماتیکمکانیزم نگهداری ماسک

خودکارمکانیزم نگهداری نمونه

8000-500 دور بر دقیقهسر�ت �رخش اس��نر

Ramp Step3 مد متفاوت

دمای مورد نیاز برای
Soft Bake

110-60 درجه سانتی گراد

دمای مورد نیاز برای
Hard Bake

150-80 درجه سانتی گراد

دستی/ نیمه اتوماتیککنترل فرآیند

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهی ارتباط با نانو

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

است.



۴۸

دستگاه تطبیق ماسک یک طرفه و دو طرفه
معرفی محصول

در ســاخت اغلــ� ادوات نیمه هــادی چندین الیه روی هــم الگودهی می شــوند 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 میکروســکوپ های دقیق ایــن امر را 
ممکــن مــی ســازد. عالوه بر دســتگاه تطبیق ماســک یــک طرفه، بــرای ســاخت ادوات MEMS  الزم 
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 

می شود.
 تطبیــق ماســک های اپتیکــی بــرای ســاخت مدارهــای مجتمــع، ابزارهــای ذخیــره اطالعات، 
حسگرهای مینیاتوریزه شده، سیستم های میکروالکترومکانیک )MEMS( و نانوالکترومکانیک 

)NEMS)



۴۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات لیتوگرافی و حکاکیتجهیزات لیتوگرافی و حکاکی

هر یک از دستگاه های تطبیق ماسک یک طرفه و دو طرفه ساخت این شرکت در دو مدل مختلف 
طراحی و به بازار ارائه می شود.

مشخصات فنی

تطبیق ماسک دو طرفهتطبیق ماسک یک طرفهنوع دستگاه

MA-110365MA-210405MAB-110365MAB-210405مدل های دستگاه

پنوماتیکپنوماتیک/ خودکار مکانیزم نگهداری نمونه
پنوماتیک/ 

خودکار 
پنوماتیک

سیستم خالسیستم خالمکانیزم نگهداری ماسک

تطبیق ماسک از باال و پایینتطبیق ماسک از باالروش تطبی� ماسک

منبع نور
طول موج: 380-350 نانومتر

UV-100 :توان
ابعاد بیم: 4 این�

Stage بازه حرکت

محور X: 7/5± میلی متر
محور Y: 7/5± میلی متر

محور Z: 10 میلی متر
زاویه θ: 10± درجه

Stage 3 میکرومتر3 میکرومترد�ت جابجایی

20 میکرومتر×د�ت جابجایی Stage از پشت
Optical Scanning 

movement
XY(mm)

80×100

TSA Microscope Stage 
(joystick)

80×110 :XY محدوده حرکت در راستای
Loop :لنز

نر� روبش: 5-1 میلی متر بر �انیه

BSA Microscope Stage×

 :XY محدوده حرکت در راستای
50×50

40X :بیشینه بزرگنمایی

Optical Working Distances2-0/9 سانتی متر



۵۰

Minimum Feature Size2 میکرومتر

1، 2، 3، 4 این�ابعاد نمونه

1، 2، 3، 4 این�ابعاد ماسک

توسعه فناوری ریز مقیاس آژینهنام شرکت 

1390 سال ت�سی�

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

www.azhineh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهی ارتباط 
با نانو

ارتباط با فناوری نانو
امــروزه با رشــد اک�ر صنایــع از جمله صنعت میکروالکترونیک، ابعاد اجزا در این سیســتم ها و به خصوص در مدارهای 
میکروالکترونیــک بــه طور مداوم در حال کوچک شــدن اســت. از این رو صنعت، نیازمند اســتفاده از روش هایی نظیر 

لیتوگرافی جهت ساخت قطعات در ابعاد نانو است.



۵۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

تجهیزات تولید مواد نانوساختار
 دستگاه اسپارک پالسما زینترینگ

 کوره دما باال خال باال
 دستگاه پرس داغ در خال مجهز  به سیستم گرمایش سریع القایی

 دستگاه ذوب در خال و ریخته گری تحت فشار
 دستگاه همزن الکترومغناطیسی مذاب فلزات

 کوره مایکروویو زینترینگ



۵۲

اسپارک پالسما زینترینگ
معرفی محصول

اســپارک پالســما زینترینــگ یــک فرآیند جدیــد برای ســاخت و عمل آوری مواد اســت که زینتــر کردن و 
ذوب های اتصالی را در دمای پایین و زمان کوتاه به وسیله پرکردن فواصل بین ذرات پودرها با انرژی 

الکتریکی و ایجاد پالسمای جرقه ای با دمای باال به طور لحظه ای امکان پذیر می سازد.

مشخصات فنی
فرآینــد SPS بــر پایه پدیــده تخلیه جرقه  الکتریکی انجــام می پذیرد. انرژی بــاال و ولتاژ پایین جریان 
پالســی جرقه ای به صورت لحظه ای یک دمای باالی متمرکز تا ده هزار درجه ســانتی گراد بین ذرات 
ایجاد می کند که منجر به یک گرمایش بهینه و نفوذ الکترولیتی می شود و تبخیر، ذوب و زینترینگ  
در یــک زمــان کوتاه 5 تا 10 دقیقه ای کامل می شــود که شــامل باال رفتن دما و تحت فشــار قرار گرفتن 
اســت. فرآیند SPS که انرژی زیاد پالس ها را در نقطه اتصال دانه ها متمرکزمی کند یک پیشــرفت در 
زینترینگ نســبت به پرس داغ  همرفتی و پرس داغ ایزواســتاتیک محسوب می شود. SPS در زمینه 
ترکی� رنج وســیعی از مواد ســرامیکی، فلز – ســرامیک و فلزی و هم�نین در زینترینگ موادی چون 



۵۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید مواد نانو ساختارتجهیزات تولید مواد نانو ساختار

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

خألپوشان فلزنام شرکت 

1390سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، حسن آباد خالصه،

مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/aSqtc

آمورف ها و مواد سازنده قطعات الکترونیکی که به آسانی در دماهای باال تنزل خواص پیدا می کنند به نتایج مطلوبی 
�) FRC های مختلف ber reinforced ceramics) ،دســت یافته اســت. فلزات بســیار فعال م�ل تیتانیــوم و آلومینیــم
 �ber reinforced( های فلــزی FRM ها هســتند ســوپر هادی ها و whisker ماننــد زیرکونیا و آلومینا که شــامل الیاف و
 SPS مــواد مغناطیســی، آلیاژهــای ســخت و دیگــر مواد این چنینــی نیز فرآیندهــای موفقیت آمیــزی را در ،)materials

ســپری کرده انــد. SPS باتجربه ترکیــ� FGM (Functionally graded materials) ها، مواد شــبه فلزی و اتصال ذوبی 
مواد غیرمشابه مانند فلز و شیشه به شهرت بسیار خوبی دست یافت.SPS هم�نین در زمینه پیمانه بندی بیسموت 
تلورایــد )BiTe( بــرای مــاژول پلتیــر و تراشــه های نیمه هــادی ترموالکتریکی ســیبک و هم�نین ســیلیکون- ژرمانیوم 

(SiGe(، آهن- سیلیکون )FeSi( و منگنز -سیلیکون )MnSi( موفق بوده است.

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 
بــه  در می آیــد. هم�نیــن  نهایــی  بــه شــکل  و  شــده 
دلیــل ســرعت بــاالی فرآینــد امــکان ابقای ریزســاختار 
اولیــه وجــود دارد، لــذا می تواند بــرای زینترینــگ مواد 

نانوساختار و نانوکامپوزیتی استفاده شود.



۵۴

کوره دما باال - خال باال
معرفی محصول

کوره های خال دما باال به طور گســترده در فرآیندهای عملیات حرارتی اســتفاده می شــوند. در این نوع 
کوره، محصول داخل کوره در طول فرآیند به وســیله خال احاطه می شــود. 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 کوره ها را به گرم کردن مواد )فلزات و سرامیک ها( تا دماهای باال با مواد 
 B4C انتخابی قادر می ســازد. کوره های خال دما باال اغل� جهت تولید ســرامیک های پیشرفته مانند
SiC ،AlON و AlN که در صنایع خودروسازی، هوا و ف�ا، ساختمان سازی و دستگاه های الکتریکی 

کاربرد دارند، به کار می روند.

کاربرد:
 تف جوشی بازه وسیعی از سرامیک های مهندسی، نیتریدها، کاربیدها، اکسیدها و...

 آنیل کردن، لحیم کاری، کربورایزینگ و عملیات حرارتی فلزات، آلیاژها و سرامیک



۵۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید مواد نانو ساختارتجهیزات تولید مواد نانو ساختار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

خألپوشان فلزنام شرکت 

1390سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، حسن آباد خالصه،

مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب
www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده ارتباط با فناوری نانو
کــوره خــال دما باال یک ابــزار ضروری برای تف جوشــی انواع 
مواد نانوســاختار مانند فوتوکاتالیســت ها، مواد فلورســنت 
و... است. گاهی اوقات جهت حف� ساختار نانومتری ماده  
در طول فرآیند تف جوشی، نیاز است که دمای تف جوشی را 
باال در نظر گرفت تا مدت زمان تف جوشــی کاهش یابد، در 

چنین مواقعی کوره خال دما باال بهترین گزینه خواهد بود.

مشخصات فنی
Ezint SlabEzint MlabEzint 120FEzint 120Bمدل دستگاه

ابعاد ناحیه گرمایش 
60×50 سانتی متر60×50 سانتی متر10×10 سانتی متر5×5 سانتی متر(�طر×طول)

2300 درجه سانتی گراد2200 درجه سانتی گراددمای کاری

5-10×5 میلی بار2-10×5 میلی بارخال نهایی

6 بار2 بار0 بارفشار م�بت

260 کیلو وات160 کیلو وات55 کیلو وات25 کیلو واتتوان 

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

توسط ترموکوپل دما باال و قابلیت نص� پیرومترنحوه اندازه گیری دما

صفحه نمایش لمسی 10 این�یکنترل پن�

محف�ه خال

محفظه دو جداره از جنس فوالد زنگ نزن، خنک 
شونده با آب

دارای سیســتم قفــل کــن درب جهــت مقاومــت در 
برابر فشار م�بت 

سایر خصوصیات
قابلیــت رســم گراف هــای گوناگون و ذخیره ســازی 

اطالعات
قابلیت نص� سیستم کوئن�ینگ

مقاومتینوع سیستم حرارتی

نوع المان و �ای� 
گرافیتیحرارتی

پم� روتاری و دیفیوژن همراه با تله سردپم�  خال

امکان تزریق با فشار 6 بارفشار تزری� گاز

منبــع تغذیه جریان باال با کنترل پیوســته منبع ت��یه
متصل به سیستم کنترل مرکزی

گواهی ارتباط با نانو



۵۶

دستگاه پرس داغ در خالء
مجهز  به سیستم گرمایش سریع القایی

معرفی محصول
جهت تولید ســرامیک ها، کامپوزیت ها 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 می شود 
و در یــک دمــای معین و بازه زمانی مشــخ� تحت فشــار قرار می گیرد با توجه بــه آنکه کل فرآیند در 
خأل انجام می گیرد، امکان ترکی� مواد با گازهای فعال در هوا وجود نداشــته و خلوص قطعه بســیار 
باال می رود. 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 کامپوزیت های سرامیکی با خواص باالی مکانیکی
 اتصال فلز-فلز و فلز-سرامیک )بریزینگ(



۵۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید مواد نانو ساختارتجهیزات تولید مواد نانو ساختار

خألپوشان فلزنام شرکت 

1390سال ت�سی�

تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالبنشانی شرکت 

www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/aSqtc

محل تولید

استان تهران، حسن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی  عصر انقالب

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 شــکل دهی با اعمال همزمان گرما و فشــار امکان تولید قطعات با چگالی  باال وجود دارد. بنابراین 
در صورت استفاده از اجزای نانومتری، می توان به قطعات نانوکامپوزیتی با کیفیت و استحکام های بسیار باال رسید.



۵۸

دستگاه ذوب در خال و ریخته گری تحت فشار
معرفی محصول

ریخته گــری تحــت فشــار نوعی ریخته گری اســت که مــواد مذاب تحت فشــار به داخــل قال� تزریق 
می شــود. در این سیســتم بر خالف روش های دیگر ریخته گری که مذاب تحت نیروی وزن خود به 
داخل قال� می رود، مواد مذاب با فشار به داخل قال� تزریق شده و تحت فشار منجمد می شود. در 
نتیجه می توان برای تولید قطعات با اســتحکام باال از این روش اســتفاده کرد. در ریخته گری تحت 
فشــار معموال برای خنک کاری قال� و تســریع فرآیند انجماد از یک سیستم آب گرد استفاده می شود. 
یکــی از مزایــای ایــن روش، تولید قطعات بســیار نازک با اســتحکام بســیار زیاد اســت که ســاخت آن 
توســط روش هــای دیگر ریخته گــری تقریبا غیرممکن اســت. قابلیت کنترل نر� ســرمایش می تواند 

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 شیشه ای



۵۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید مواد نانو ساختارتجهیزات تولید مواد نانو ساختار

توسعه فناوری نمادنام شرکت 

1388 سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، کارگر شــمالی، نرسیده به بزرگراه جالل 

آل احمد، کوچه شهریور، پالک 25، واحد 3

www.namadnanotech.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهی ارتباط 
با نانو

مشخصات فنی

PVC-17مدل دستگاه

کوره القاییسیستم گرمایش

سه فاز، جریان متناوب، 400 ولت منبع ت��یه

10 کیلو واتتوان

17 کیلو هرتزفرکان�

پم� های روتاری و نفوذیسیستم خال

4-10×5 میلی بارمیزان خال

1700 درجه سانتی گرادماکزیمم دمای کاری

فوالد زنگ نزنجن� محف�ه خال

ابعاد کوی� 
85×80(�طر×ارتفاع)

5 بارفشار ریخته گری

120×60×100 سانتی مترابعاد

250 کیلوگرموزن

ارتباط با فناوری نانو
جــمــلــه  از  فـــشـــار  تـــحـــت  ــه گـــری  ــتـ ریـــخـ
ــه بــــــرای تــولــیــد  ــ ــت ک ــ ــی اسـ ــ ــایـ ــ روش هـ
فوالدهای نانوساختار و فلزات شیشه ای 
به کار می رود. با توجه به قابلیت کنترل 
امکان  روش،  ایــن  در  انجماد  ســرعــت 
تولید مواد با ساختارهای نانو و یا آمورف 

امکان پذیر می شود.



۶۰

دستگاه همزن الکترومغناطیسی مذاب فلزات
معرفی محصول

از جملــه روش هــای نوین تولیــد کامپوزیت های زمینه فلزی روش ذوبی و همزن الکترومغناطیســی 
اســت. ایــن دســتگاه از طریــق تلفیق کوره مقاومتــی و همزن الکترومغناطیســی می توانــد در مطالعه 
جنبه  هــای مختلفــی از علــم متالــورژی بــه محققــان کمــک نمایــد. در ایــن سیســتم یک ســیم پی� 
مغناطیســی در اطــراف بوتــه ذوب قــرار می گیــرد و در ا�ــر اتصــال بــه ولتــاژ متناوب ســه فــاز، میدانی 
مغناطیسی در بوته به وجود می آید. در ا�ر القای شار مغناطیسی، طبق قانون دست راست فلمینگ، 
جریانی القایی در فلز داخل بوته ایجاد می شــود. این جریان به همراه میدان مغناطیســی ســیم پی� 
باعــ� ایجــاد نیــروی الکترومغناطیســی )لورنتــز(، طبق قانون دســت چــ� فلمینــگ، در فلز مذاب 
می  شــود. نیــروی لورنتــز عموما چرخشــی اســت و باع� بــه حرکت در آمــدن مــذاب در جهت میدان 
مغناطیســی می شــود. از این نیرو می توان 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 کامپوزیت های پایه فلزی تقویت شده با ذرات سرامیکی



۶۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید مواد نانو ساختارتجهیزات تولید مواد نانو ساختار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهی ارتباط 
با نانو

مشخصات فنی

منبع ت��یه 
سه فاز، جریان متناوب، 220 

ولت

20 آمپرجریان کاری

حداک�ر 3600 دور بر دقیقهسر�ت همزدن

نیکل-کرومنوع المنت حرارتی

ک�ر دمای کاری 1200 درجه سانتی گرادحدا

فوالد زنگ نزنجن� محف�ه خال

1/5 لیترحجم بوته 

20×22 سانتی مترابعاد (�طر×ارتفاع)

100 کیلوگرموزن

توسعه فناوری نمادنام شرکت 

1388 سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، کارگر شــمالی، نرسیده به بزرگراه جالل 

آل احمد، کوچه شهریور، پالک 25، واحد 3

www.namadnanotech.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده ارتباط با فناوری نانو
نانو- تولید  بــرای  مــی تــوانــد  روش  ایــن 

کامپوزیت های زمینه فلزی استفاده شود؛ 
برای رسیدن به توزیع یکنواخت نانوذرات 
در  زمینه فلزی، شناسایی ماهیت فیزیکی 
زمینه و تقویت کننده، تنظیم پارامترهای 
از  استفاده  نیز  و  اســاس  این  بر  دستگاه 

عوامل تر کننده ضروری است.



۶۲

کوره مایکرویو زینترینگ
معرفی محصول

امــواج  از  اســتفاده  ســرامیکی  پودرهــای  زینترینــگ  فرآیندهــای  در  نــو  نســبتا  روش هــای  از  یکــی 
مایکروویو است. امواج مایکروویو بخشی از امواج الکترومغناطیسی هستند که حین برخورد با مواد 
می توانند 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 اتم ها و مولکول های ماده، انرژی الکترومغناطیسی به انرژی گرمایی تبدیل شده 

و باع� افزایش دمای ماده می شود.
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 مهم ترین تفاوت های بین کوره های 
مایکروویــو و کوره هــای معمولی، فرآیند افزایش دما اســت، به طوری کــه در کوره های معمولی منبع 
حرارتی در خار� از ماده قرار می گیرد. بنابراین فرآیند گرمایش ابتدا در سطح جسم و سپس در داخل 
جسم ر� می دهد، به بیان دیگر با یک شی� حرارتی از محیط به جسم مواجه هستیم. اما در روش 
مایکروویو، بر ا�ر نوسانات مولکول ها و اتم های ماده، گرما به طور یکنواخت در داخل جسم ایجاد 
می شــود و شی� حرارتی از جســم به محیط جریان می یابد. لذا محصول نهایی دارای ریزساختاری 

یکنواخت تر خواهد بود.



۶۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید مواد نانو ساختارتجهیزات تولید مواد نانو ساختار

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
 گرمایش یکنواخت سرامیک های مختلف با دمای ذوب باال

 ذوب گیری از فلزات با شارژهای کم
 زینترینگ محصوالتی از قبیل متالورژی پودر، مگنت ها، سرامیک سازه ها، سرامیک های دی الکتریک مایکروویو، 

کاتالیست ها، هیدروکسیدها و اکسیدهای فلزاتی نظیر منیزیم، زیرکونیم، روی و آلومینیم.

ک�ر دمای داخ� بوته 1500 درجه سانتی گرادحدا

1-10 میلی بارخال �مبر

2450 مگاهرتزفرکان� کاری الم�

سه فاز، ٪10±380 ولت، 50 هرتز، 2 آمپربرق ورودی

کمتر از ٪5±د�ت کنترل توان

پیرومتر یا سنسور دمااندازه گیری دما

پیرانیاندازه  گیری خال

سرامیک�ای� حرارتی �مبر

PLC/HMIسیستم کنترل

3 درجه سانتی گرادد�ت اندازه گیری دما

1000 میلی متر مکع�حجم م��ر داخ� بوته

سیستم های حفا�تی

چمبر،  درب  شدن  باز  هنگام  تابش  قطع 
ــــای  ــابـــش هـــنـــگـــام افــــزایــــش دم قـــطـــع تـ
مگنترون، قطع تابش هنگام ایجاد جرقه 

در الم� و افزایش جریان آند

نام شرکت 
نیــرو  الکتروســامان  پویــا  صنایــع 

)پالس نیرو(

1384سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، رودهن، پارک علم و فناوری 

پردیس، خیابان نوآوری چهار
www.pulseniru.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

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 می دهنــد. بنابرایــن ســاخت بســیاری از 
قطعاتــی کــه بــه دلیــل مشــخصات و ریزســاختار 
خــود می توانند در حــوزه فناوری نانو قــرار  گیرند، 

وابسته به مرحله زینترینگ هستند.

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

مشخصات فنی





تجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار
 الیه نشانی شیمیایی از بخار به کمک پالسما
 الیه نشانی شیمیایی از بخار به کمک پالسما

 دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار 
 الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما

 دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما
 دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک حرارت

 دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار



۶۶

الیه نشانی شیمیایی از بخار به کمک پالسما
معرفی محصول

الیه نشــانی شــیمیایی از فــاز بخــار بــه کمک پالســما )PECVD( یک نــوع ویژه ای از روش  الیه نشــانی 
شیمیایی از فاز بخار است که در آن به کمک پالسما همه واکنش های CVD تحت تا�یر قرار می گیرد 
و قــادر می ســازد کــه واکنش هــای فوق به صــورت خیلی مو�رتــری در دماهای به نســبت پایین تری 

انجام شوند. 
اســتفاده از پالســما دمــای انجــام واکنش هــای CVD را تــا مقادیــر بین 200 تــا 400 درجه ســانتی گراد 
کاهــش می دهــد، در حالــی که دمــای کاری روش هــای پیشــین CVD، در حدود رنج دمایــی 425 تا 
900 درجه ســانتی گراد اســت.  استفاده از پالسما دامنه گسترش روش های CVD را به قدری گسترش 

می دهد که پوشش دهی همه مواد هادی و غیرهادی به وسیله آن امکان پذیر می شود.
الیه نشــانی شــیمیایی از فاز بخار یکی از مهم ترین روش های پوشش دهی است که کاربرد امروزه آن 

هم حوزه های صنعتی و هم حوزه های تحقیقاتی را دربرگرفته است. 
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

 الیه نشــانی مــواد مختلــف بــرای ریزســاخت ها )microfabrication( در فرم هــای مختلــف 
)epitaxial( شامل تک کریستال ها، پلی کریستال ها، آمورف و ساختارهای با رشد هم بافته

 در صنایع میکروالکترونیک برای کاربردهای نیازمند به دقت ابعادی باال



۶۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخارتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار

مشخصات فنی

30 کیلوواتتوان

40 × 60 سانتی متر مربعابعاد

تا 0/05 میلی بارخال

600 درجه سانتی گرادب�شینه دما

پالسما پژوه پارسنام شرکت 

1390سال ت�سی�

نشانی شرکت 
استان البرز،  کر�، اتوبان کر� قزوین، خروجی شهرک صنعتی بهارستان، انتهای 

خیابان آرامستان بهشت سکینه، پارک علم و فناوری البرز، ساختمان 14

www.plasmapazhouh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

البرز، کر�

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها  پوشش های مقاوم به سایش و خوردگی بر روی ابزارآالت، 
یاطاقان ها و مته ها

)CNFs( و نانوالیاف کربنی )CNTs( نانولوله های کربنی 

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی شــیمیایی از فــاز بخار به کمک پالســما )PECVD( یک روش بــدون رقی� برای ایجــاد نانولوله های کربنی 

(CNTs(، نانوالیاف کربنی )CNFs( و دیگر تولیدات پوشش های نانوساختار است.



۶۸

الیه نشانی شیمیایی از بخار به کمک پالسما
معرفی محصول

الیه نشــانی شــیمیایی بخــار به کمک پالســما )PECVD( فرآیندی اســت کــه در آن الیه هــای نازکی از 
مواد گوناگون در دمای پایین روی ســطح زیرالیه نشــانده می شــوند. با توجه به ا�ر پالسما در کاهش 
انرژی فعال سازی واکنش، دمای الیه نشانی می تواند به شکل چشم گیری کاهش یابد. وجود ذرات 
پرانــرژی )یون هــا، الکترون ها و...( و بمباران مداوم ســطح فلز توســط این ذرات، شــرایط مناســبی 
را بــرای انجام واکنش های شــیمیایی و ایجاد پوشــش در دماهای پایین فراهــم می کند. هم�نین 
بمبــاران ســطح توســط ذرات پرانرژی، الیه های اکســیدی ســطحی را از بین بــرده و در نتیجه منجر 
بــه اصــالح خــواص فیزیکی، شــیمیایی و مکانیکی پوشــش می شــود. بدیــن ترتی�، در الیه نشــانی 
شیمیایی بخار به کمک پالسما در مقایسه با فرآیند معمول الیه نشانی شیمیایی بخار، واکنش  های 

شیمیایی که منجر به تشکیل پوشش می شود، در دماهای پایین  تری اتفاق می  افتد. 
اســتفاده از این روش، ســاخت پوشــش های تک الیه یا چند الیه دوتایی، سه تایی و چهارتایی نظیر

TiN ،TiC،CNTi،TiAlN،TiBN ،TiAlCN  و... را امکان پذیــر می  کنــد. از جمله مزیت های این روش، 

امکان انجام فرآیند نیتراســیون و متعاق� آن فرآیند الیه نشــانی اســت که باع� ایجاد پوشــش های 
فوق ســخت می شــود. هم�نین این روش ضمن حف� کیفیت الیه نشــانی دارای سرعت الیه نشانی 

باالتری در مقایسه با سایر روش ها است.



۶۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخارتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

الکترونیک،  قــطــعــات  پــوشــش هــای   انــــواع 
صنایع  در  ــابــی  ــازت ضــدب و  اپــتــیــکــی  تــزئــیــنــی، 

الکترونیک و اپتیک
 ایجاد پوشش های آب دوست و آب گریز در 

صنایع نساجی
ــی قــطــعــات در  ــوردگ  بــهــبــود مــقــاومــت بــه خ

صنایع خودروسازی و هواف�ا
 انواع پوشش های حفا�تی در پزشکی

 انواع پوشش های سنسوری
 کاربردهایی در زمینه کشاورزی

مدل PACVD200: 220 ولت- 200 واتولتاژ ورودی
مدل PACVD500: 220 ولت- 500 وات

ابعاد محف�ه

ارتفاع داخلی: 250 میلی متر؛ ارتفاع 
خارجی: 285 میلی متر

قطر داخلی: 266 میلی متر، قطر خارجی 
274 میلی متر

دارای 3 پنجره دید

کاتد RF از جنس مسکاتد
قطر 90 میلی متر

RF منبع

فرکانس: 13/56 مگاهرتز
امپدانس خروجی: 50 اهم

حداک�ر توان خروجی: 500 وات
خنک کاری با هوا

منبع تغذیه: 220 ولت شهری

سیستم تطبی� 
ام�دان�

فرکانس: 13/56 مگاهرتز
توان: 500 وات

تهویه: هوای فشرده
کانکتور ورودی: نوع N مادگی
کانکتور خروجی: نوع N مادگی

منبع تغذیه: 220 ولت برق شهری

 دانش پویان ساتیانام شرکت 

1393سال ت�سی�

نشانی شرکت 
سمنان، شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم 

و فناوری استان سمنان، ساختمان مرکز 
رشد

www.satiaco.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

ارتباط با فناوری نانو
روشــی  بخــار  شــیمیایی  الیه نشــانی  امــروزه، 
نانــو  مــواد  از  برخــی  تولیــد  در  منحصربه فــرد 
اســت. بــرای م�ــال می تــوان بــه تولیــد انــواع 
نانوالیــاف،  شــامل  کربنــی  دگرشــکل های 
نانولوله  هــا، نانوالماس و گرافن اشــاره کرد. اما 
از کاربردهای خاص PACVD در حوزه فناوری 
نانــو می تــوان بــه ایجــاد تــک الیه هــا و یا چند 
الیه های فلزی و غیرفلزی با ترکیبات مختلف 
و هم�نیــن امــکان رشــد نانولوله هــای کربنی 
روی انواع قطعات الکترونیکی و اپتیکی اشاره 

کرد. 

مشخصات فنی



۷۰

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار   
معرفی محصول

فرآیند الیه نشــانی شــیمیایی بخار )CVD( شامل تجزیه و یا واکنش شــیمیایی واکنش گرهای گازی، 
فعال شــده در یک محیط توســط گرما یا پالســما، به منظور ایجاد یک الیه جامد اســت. امروزه این 
روش در برخــی حوزه هــا هم�ــون نیمه هادی هــا و دیگــر فرآیندهــای تولیــد قطعــات الکترونیکــی، 
پوشــش دهی روی ابزارهــا، یاطاقان هــا و دیگــر قطعــات مقــاوم بــه ســایش، محصــوالت نــوری و 
الکتروفوتونیکی منحصربه فرد است. الیه های ایجاد شده در این روش می تواند به صورت آمورف، 
چند بلوری و یا تک بلور باشــد. از مهم ترین عواملی که روی کیفیت الیه ایجاد شــده تا�یر می گذارد، 
می توان به مواردی از قبیل دمای زیرالیه، غلظت مواد واکنش، فشــار گاز و آهنگ جریان گاز اشــاره 

کرد.
برخالف روش PVD که بیشتر بر واکنش های فیزیکی استوار است، فرآیند الیه نشانی شیمیایی بخار 
کامال وابســته به واکنش های شــیمیایی اســت که برخی از آن ها عبارتند از: تجزیه حرارتی، کاهشــی، 

هیدرولیز، اکسیداسیون، کربوریزاسیون و نیتریداسیون. 
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

 الیه های نازک 
 نانولوله های کربنی 

 نانوساختارهای نیمه رسانا 



۷۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخارتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار

3 ناحیهمنطقه حرارتی

جن� محف�ه 
کوارتزاصلی دستگاه

�طر محف�ه
داخلی: 75 میلی متر
خارجی: 80 میلی متر

900 درجه سانتی گرادب�شینه دما

6 کیلوواتتوان دستگاه

3 فازبرق ورودی

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، شهریار

محل تولید

نانو ابتکار پایدارنام شرکت 

1391سال ت�سی�

تهران، شهریار، شهر اندیشه، فاز 3، خیابان نسترننشانی شرکت 
sanaterooz@yahoo.comایمی� 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
امروزه، الیه نشــانی شــیمیایی بخار یک ابزار اصلی برای تولید رنج وســیعی از مواد و قطعات صنعتی به شــمار می رود. 
تولیــد قطعــات الکترونیــک از دیگــر کاربردهــای مهم آن اســت. امروزه ایــن روش دارای کاربردهــای منحصر به فردی 
در تولیــد برخــی از مــواد در حوزه نانو اســت. از آن جمله می توان به تولید انواع دگرشــکل های کربنی شــامل نانوالیاف، 

نانوتیوپ ها، نانوالماس و گرافن اشاره کرد.



۷۲

الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما    
معرفی محصول

الیه نشــانی شــیمیایی بخــار )CVD( یکــی از مهم تریــن روش هــای پوشــش دهی اســت کــه امــروزه 
کاربردهای آن هم در حوزه صنعتی و هم تحقیقاتی بســیار گســترده شده است. الیه نشانی شیمیایی 
از فاز بخار پالســمایی )PECVD( نوعی فرآیند CVD اســت که ح�ور محیط پالســما همه فرآیندهای 
CVD را تحــت تا�یــر قــرار می دهــد و ســرعت و بازدهــی انجــام واکنش هــای مرتبــط را در دماهای به 

نسبت پایین تر )نسبت به استفاده از فرآیند CVD بدون ح�ور پالسما( افزایش و ارتقا می دهد. این 
روش اغل� برای تولید نانولوله های کربنی استفاده می شود.

کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر می شود:
 الیه نشانی مواد مختلف برای ریزساخت ها )microfabrication( در فرم های مختلف شامل 

)epitaxial( تک کریستال ها، پلی کریستال ها، آمورف و ساختارهای با رشد هم بافته
 پوشش های مقاوم به سایش و خوردگی بر روی ابزارآالت، یاطاقان ها و مته ها

 نانولوله های کربنی
 تولید ادوات نیمه هادی ها



۷۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخارتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار

ابعاد دستگاه 
ابعاد دستگاه: ارتفاع 180 در طول 140 

در عرض 60 سانتی متر

تعداد کوره ها
دارای دو کوره به قطر 80 میلی متر 

به طول 80 سانتی متر

دمای منطقه 
حرارتی 

منطقه حرارتی تا دمای 750 درجه 
سانتی گراد

سیستم 
کنترل کننده

نرم افزار کنترل پروسه با قابلیت 
ذخیره برنامه 

کنترل کننده 
جریان گاز

دارای دو کنترل کننده جریان شار 
گازهای استیلن و هیدروژن

منبع ت��یه
منبع ولتاژ مستقیم تا 1000 ولت و 

100 میلی آمپر

مکان 
ک�سول های گاز

کابین کپسول های گاز در درون 
دستگاه  

رشد نانوفناوراننام شرکت 

1389سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، خیابــان کارگرشــمالی، بعــد از تقاطــع جــالل آل احمــد، ورودی شــماره 
1 پردیــس شــمالی دانشــگاه تهــران، پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران، 

ساختمان شماره 2، طبقه همکف، واحد 106
www.rnfco.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
مشخصات فنی

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی شــیمیایی از فــاز بخــار به کمک پالســما 
(PECVD( یــک روش بــدون رقیــ� بــرای ایجــاد 
نانوســاختارهای کربنی، نانولوله های کربنی و دیگر 

تولیدات نانوساختارها است.

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۷۴

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما
معرفی محصول

ایجــاد  بــرای  می توانــد  کــه  اســت  پوشــش دهی  روش هــای  جملــه  از  بخــار  شــیمیایی  الیه نشــانی 
پوشــش های فلــزی و غیرفلــزی، کاربیدی، نیتریدی، اکســیدی و بین فلزی اســتفاده شــود. از جمله 
روش های الیه نشــانی شــیمیایی بخار که برای پوشــش دهی قطعات و ابزارهای صنعتی موردتوجه 
خاصی قرار گرفته اســت، روش الیه نشــانی شــیمیایی بخار به کمک پالســما )PACVD( است. وجود 
ذرات پــر انــرژی )یون هــا، الکترون هــا و...( و بمبــاران مــداوم ســطح فلز توســط این ذرات، شــرایط 
مناســبی را بــرای انجــام واکنش هــای شــیمیایی و ایجاد پوشــش در دماهای پاییــن فراهم می کند. 
هم�نین بمباران سطح توسط ذرات پرانرژی، الیه های اکسیدی سطحی را از بین برده و در نتیجه 
منجر به اصالح خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی پوشش می شود. بدین ترتی�، در الیه نشانی 
شیمیایی بخار به کمک پالسما در مقایسه با فرآیند معمول الیه نشانی شیمیایی بخار، واکنش  های 

شیمیایی که منجر به تشکیل پوشش می شود، در دماهای پایین  تری اتفاق می  افتد. 
از جملــه مزیت هــای ایــن روش، امــکان انجــام فرآینــد نیتراســیون و متعاقــ� آن فرآیند الیه نشــانی 
اســت که باع� ایجاد پوشــش های فوق ســخت می شــود. هم�نین این روش ضمن حف� کیفیت 

الیه نشانی دارای سرعت الیه نشانی باالتری در مقایسه با سایر روش ها است.



۷۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخارتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار

مشخصات فنی

سه فاز، 380 ولت و 50 هرتزولتاژ ورودی

ک�ر ولتاژ خروجی 800 ولتحدا

ک�ر جریان خروجی 10 آمپرحدا

80 -20 درصدسیک� کاری 

10 -2 کیلو هرتزفرکان� ولتاژ خروجی

8- 0/5 میلی بارفشار کاری

ک�ر خال 0/08 میلی بارحدا

PLC ،HMI Unitسیستم کنترلر

ابعاد محف�ه
40 سانتی متر قطر داخلی 
60 سانتی متر عمق محفظه 
20 سانتی متر قطر سکو 

فوالد زنگ نزن جن� محف�ه

وضعیت �رارگیری 
افقی، درب جلومحف�ه

سیستم گرمایش 
گرم کن حلقه  ای، 15 کیلو واتب�رونی

کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر می شود:
برخی از کاربردهای الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما عبارتند از: 

 بهبود مقاومت به خوردگی قطعات
 پوشش دهی قال� های پالستیکی، آلومینیم و قطعات حساس در صنایع خودرو و هواف�ا

 رشد نانولوله های کربنی روی انواع سنسورها و قطعات الکترونیکی و اپتیکی

سیستم خن� کننده 
آبگرد با چرخه   بسته(اتصاالت)

پم� دورانی سیستم خال

پیرانی خال سنج

تله سرد )با ازت مایع( سیستم تصفیه خال

TiCl4ماده شیمیایی مصرفی

حجم مخزن مادة 
(TiCl4) 1 لیترشیمیایی

آرگون، نیتروژن، هیدروژن، متانگاز مصرفی

اتوماتیککنترل دما

دستیکنترل فشار

کنترل گاز
اتوماتیک، با استفاده از فلو متر 

)MFC(  دیجیتالی

ک�ر دما �اب�  حدا
600 درجه سانتی گراددسترسی

�ابلیت  ها
نیتراسیون و ایجاد پوشش های 

TiN،TiC

lab PACVD جز�یات مشخصات فنی دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار



۷۶

سه فاز، 380 ولت و 50 هرتزولتاژ ورودی

ک�ر ولتاژ خروجی 800 ولتحدا

ک�ر جریان  حدا
10 آمپرخروجی

80- 20 در صدسیک� کاری

فرکان� ولتاژ 
10- 2 کیلو هرتزخروجی

8- 0/5 میلی بارفشار کاری

ک�ر خال 0/08 میلی بارحدا

PLC ،HMI Unitسیستم کنترلر

ابعاد محف�ه
25 سانتی متر قطر داخلی 
45 سانتی متر عمق محفظه 
15 سانتی متر قطر سکو 

فوالد زنگ نزن جن� محف�ه

وضعیت �رارگیری 
افقی، درب جلومحف�ه

سیستم گرمایش 
گرم کن حلقه  ای، 15 کیلو واتب�رونی

سه فاز، 380 ولت و 50 هرتزولتاژ ورودی
5 کیلوواتتوان دستگاه
ک�ر خال 0/001 میلی بارحدا

ک�ر دمای �اب� دسترسی 900 درجه سانتی گرادحدا

سیستم خن� کننده 
آبگرد با چرخه   بسته(اتصاالت)

پم� دورانیسیستم خال

پیرانی خالسنج

تله سرد )با ازت مایع( سیستم تصفیه خال

ماده شیمیایی 
مصرفی

TiCl4

حجم مخزن ماده 
(TiCl4) 0/5 لیترشیمیایی

گاز مصرفی
آرگون، نیتروژن، هیدروژن، 

متان

اتوماتیککنترل دما

دستیکنترل فشار

کنترل گاز
اتوماتیک، با استفاده از فلو 

)MFC( متر دیجیتالی

ک�ر دما �اب�  حدا
550 درجه سانتی گراددسترسی

�ابلیت  ها
نیتراسیون و ایجاد 

TiC ، TiN پوشش های

mini PACVD جز�یات مشخصات فنی دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار

mini PACVD جز�یات مشخصات فنی دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار



۷۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

10 سانتی متر�طر محف�ه (لوله) 
کوارتزجن� محف�ه (لوله)

پیرانی خالسنج
اتوماتیککنترل دما
اتوماتیککنترل گاز

پم� دورانی سیستم خال
پوشش دهی و رشد نانولوله های کربنی�ابلیت  ها

پالسما فناور امیننام شرکت 

1386سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، شــهرری، کیلومتــر 20 جــاده خــاوران، روبــه روی پمــ� بنزیــن صحرا، 

کوچه مجتمع برقی
www.plasmafanavar.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرری

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

ارتباط با فناوری نانو
امروزه، الیه نشانی شیمیایی بخار روشی منحصر به فرد در تولید برخی از مواد نانو است. برای م�ال می توان به تولید 
 PACVD انواع دگرشکل های کربنی شامل نانوالیاف، نانولوله  ها، نانوالماس و گرافن اشاره کرد. اما از کاربردهای خاص
در حوزه فناوری نانو می توان به ایجاد تک الیه ها و یا چند الیه های فلزی و غیرفلزی با ترکیبات مختلف و هم�نین 

امکان رشد نانولوله های کربنی روی انواع قطعات الکترونیکی و اپتیکی اشاره کرد. 



۷۸

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک حرارت
معرفی محصول

رسوب نشــانی شــیمیایی بخــار )CVD( یکــی از روش هــای مبتنــی بــر الیه نشــانی بــه کمــک فناوری 
خــأل اســت که می تواند پوشــش هایی تقریبــا از همه خانواده مــواد فلزی و غیرفلــزی، ترکیباتی چون 
کاربیدها، نیتریدها، اکســیدها، اینترمتالیک و بســیاری دیگر مواد را ایجاد کند. الیه نشانی شیمیایی 
از فــاز بخــار، به طــور خالصــه عبــارت اســت از تشــکیل و رســوب یــک الیــه جامــد ناشــی از واکنــش یا 

واکنش های شیمیایی گونه های موجود در فاز گازی.
برخی از کاربردهای عمده CVD در حوزه گسترده ای از علوم و فناوری اشاره می شود:

 فرآیندهای ریزســاختارها )microfabrication( به طور گســترده ای از CVD برای الیه نشــانی مواد 
در شــکل های گوناگون شــامل تک کریســتال ها، پلی کریســتال ها، آمورف و به صورت رشــد هم بافته 

استفاده می کنند.
 الماس های ساختگی

 سنتز سیلیکون دی اکسید
 پوشــش های مقــاوم بــه ســایش و خوردگی بر 

روی ابزارآالت، یاتاقان ها و مته ها

 قطعات فتوولتاییک
)IC( مدارهای مجتمع 

 پلیمرزاسیون
 پوشش های فوق نازک



۷۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخارتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار

مشخصات فنی

مهندسی تجهیزات نام شرکت 
پیشرفته آدیکو

1391سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، بلوار کشاورز، نبش 
خیابان 16 آذر، پالک 78، 

طبقه 5، واحد 513

www.adeeco.irنشانی سایت اینترنتی 

3فلومتر

V 220ولتاژ

 KW 3/5توان

ابعاد 
(cm)85×60×60

اطالعات شرکت تولیدکننده

مجوزها و تأییدیه ها

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریــق ســایت نمایشــگاه تجهیــزات و 

مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/aeOkw

 برخی خریداران
گلســتان،  دانشــگاه  خوارزمــی،  دانشــگاه 
دانشگاه جهرم، دانشگاه صنعتی اصفهان 

و...

 نانوتیوپ های کربنی
)MEMS( سیستم های میکروالکترومکانیکی 

 تولید قطعات نیمه هادی
 قطعات اپتیکی و اپتوالکترونیکی

استان تهران، شهر  تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
امــروزه، الیه نشــانی شــیمیایی بخــار یک ابــزار اصلی برای 
تولیــد رنــج وســیعی از مــواد و قطعــات صنعتــی بــه شــمار 
مــی رود.  ایــن روش دارای کاربردهای منحصربه فردی در 
تولید برخی از مواد در حوزه نانو است. از آن جمله می توان 
بــه تولیــد انــواع دگرشــکل های کربنــی شــامل نانوالیــاف، 

نانوتیوپ ها، نانوالماس و گرافن اشاره کرد.

1، 2، 3 منطقه

کوارتزراکتور

55ابعاد

دما 
(ºC)1100 تا



۸۰

دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار
معرفی محصول

الیه نشــانی شــیمیایی بخــار )CVD( یکــی از روش هــای مناســ� برای ایجــاد الیه های 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 تقســیم بندی می شود. یک دستگاه الیه نشانی شیمیایی 
بخــار شــامل سیســتم انتقال گاز، محفظــه واکنش، مکانیــزم قراردهــی زیرالیه و ویفــر، منبع انرژی، 
سیســتم خال و سیســتم خروجی می شــود. فرآیند الیه نشــانی شــیمیایی بخار بدین صورت اســت که 
ابتــدا بخــار ماده موردنظر به همراه گاز حامل به ســمت ســطح ویفر منتقل و واکنش های شــیمیایی 
روی ســطح ویفر انجام شــده، ســپس واکنش های انجام شده روی ســطح موج� تشکیل یک الیه 
نــازک می شــود و در نهایــت مــواد فــرار موجود از روی ســطح جدا می شــوند. معموال پوشــش هایی که 
به روش الیه نشــانی شــیمیایی بخار ایجاد می شــوند، دانه ریز، خال�، غیر قابل نفوذ و ســخت تر از 

نمونه های سرامیکی ایجاد شده با روش های متداول هستند.
کاربردها:

 تولید نیمه هادی ها و قطعات الکترونیکی، قطعات فوتوولتاییک
 پوشش های فوق نازک

 نانولوله های کربنی
 سیستم های میکروالکترومکانیکی )MEMS(، قطعات اپتیکی و اپتوالکترونیکی

 پوشش های مقاوم به خوردگی، سایش و حرارت



۸۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخارتجهیزات پوشش دهی شیمیایی بخار

نانو شرق ابزار توسنام شرکت 

1390سال ت�سی�

نشانی شرکت 

سمنان، شاهرود، بلوار 
دانشگاه، پارک علم و 

فناوری استان، مرکز رشد 
واحدهای فناور

www.nanosatco.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

مجوزها و تأییدیه ها

گواهینامه نانومقیاس

سمنان، شاهرود

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
روش الیه نشــانی شــیمیایی بخــار با توجه بــه ماهیت آن، 
کاربردهــای گســترده ای در ایجــاد نانومــواد دارد. از جملــه 
قابلیت های دستگاه  ایجاد پوشش های نازک با ضخامت 
نانومــواد  لوله هــا،  نانــو  پودرهــا،  نانــو  تولیــد  نانومتــری، 
دوبعــدی هم�ون گرافن و هم�نین مواد و پوشــش های 
نانوســاختار اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه دســتگاه 
قابلیــت تولیــد نانومــواد صفر، یــک، دو و ســه بعدی را دارا 

است.

مشخصات فنی
R-CVD  )الیه نشانی شیمیایی بخار دارای ریل حرکتی(CVD  )الیه نشانی شیمیایی بخار(مدل های دستگاه

یک، دو، سه ناحیهیک ناحیهتعداد ناحیه گرمایی

المنت نیکرومالمنت کاربید سیلسیمسیستم گرمایش

ک�ر دمای نقطه ای 1250 درجه سانتی گراد1350 درجه سانتی گرادحدا

22 سانتی مترطول ناحیه گرمایش

5 سانتی متر�طر تیوب

کوارتز، آلومینا و استیل )سفارش مشتری(جن� تیوب

روتاری، دیفیوژنی، توربومولکوالر )سفارش مشتری(پم� خال

پیرانیخالسنج





تجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار
 دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی

  دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی
DC/RF دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی 

 دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ
 دستگاه الیه نشانی قوس کاتدی و اسپاترینگ

 دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
 پوشش دهنده اسپاترینگ مغناطیسی رومیزی

(PLD) پوشش دهی پالسی لیزری 
 دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی

 الیه نشانی چندمنظوره در خالء
 دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با استفاده از پرتو الکترونی

 دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
 دستگاه الیه نشانی ترکیبی به کمک لیزر پالسی و تبخیر حرارتی

 دستگاه تبخیر حرارتی رومیزی
 دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی

 دستگاه الیه نشانی کربن رومیزی



۸۴

دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی
معرفی محصول

دســتگاه الیه نشــانی فیزیکــی بخــار بــا فنــاوری هیبریــدی بــه دلیــل بهره گیــری از تکنولوژی هــای 
اســپاترینگ و تبخیــر حرارتــی بــا قــوس کاتــدی می توانــد به عنــوان ابــزاری مناســ� بــرای ســاخت 
پوشــش های مختلــف مورداســتفاده قــرار گیرد. در روش اســپاترینگ، بیشــتر تمرکز بــر روی بمباران 
یونــی تارگــت اســت که اساســا روشــی غیرحرارتــی قلمداد می شــود، در حالــی که در الیه نشــانی قوس 
کاتــدی یــک قــوس الکتریکی و�یفه گرمایش موضعــی تارگت را بر عهده دارد. در فرآیند الیه نشــانی 
قــوس کاتــدی ولتــاژ ایجــاد شــده توســط منبــع تغذیه باعــ� ایجاد قــوس الکتریکــی بین آنــد و کاتد 
می شــود. جریــان قــوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و دانســیته  جریان بســیار 
باالیــی ایجــاد می کنــد. 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 
رسوب دهی می شود. پالسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه )آند( گسترش یافته و بر روی 

زیرالیه رسوب می کند.
کاربرد:

 پوشــش دهی الیه هــای بســیار ســخت، الیه های فوق ســخت و پوشــش های نانــو کامپوزیت 
شــامل TiN،TiAlN،CrN،ZrN،AlCrTiN و TiAlSiN بر روی ابزارآالت به منظور افزایش عملکرد 

و عمر کاری آن ها.



۸۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت 

1388سال ت�سی�

نشانی شرکت 
اصفهــان،  بلــوار دانشــگاه صنعتی، 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 

ساختمان فن آفرینی 1، 110
 www.sevinplasma.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

مشخصات فنی

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی روشی 
وسیعی  طیف  پوشش دهی  بــرای  م��ر  و  کارآمد 
ــــوق ســخــت، پــوشــش هــای  ف پـــوشـــش هـــای  از 
مانند  چند الیه  نازک  فیلم های  و  نانوکامپوزیت 
 TiAlSiN و   TiN ،TiAlN ،CrN ،ZrN ،AlCrTiN

است.

مکانیزم تبخیر 
و الیه نشانی

الیه نشانی قوس کاتدی
)قابلیت استفاده از الیه نشانی هیبریدی 
همراه با اسپاترینگ مغناطیسی و تبخیر 

یونی(

تعداد 
کاتدهای دوار

8 کاتد
)در حالت قوس کاتدی، می تواند با 

مگنترون اسپاترینگ DC جایگزین شود(

�شمه تبخیر 
حرارتی

یک چشمه تبخیری حرارتی خطی به 
همراه 16 بوته تنگستنی

ابعاد محف�ه
1200×1000 میلی متر(�طر×ارتفاع)

ولتاژ بایاس
DC

)حالت انتخابی: پالسی(

ابعاد ناحیه 
پالسما

(�طر×ارتفاع)
700×900 میلی متر

ب�شینه وزن 
زیرالیه

400 کیلوگرم

استان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

محل تولید



۸۶

دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی
معرفی محصول

دســتگاه الیه نشــانی اســپاترینگ رو میزی ابزاری منحصربه فرد برای تولید طیف وســیعی از الیه های 
نازک بر روی زیرالیه های مختلف اســت. اســپاترینگ یک روش  الیه نشانی تبخیری غیرحرارتی است 
که به طور گسترده  برای الیه نشانی پوشش های رسانا و غیر رسانا بر روی زیرالیه های مختلف استفاده 
می شــود. مانند ســایر روش های الیه نشــانی 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 این کــه ماده منبع به فاز بخار تبدیل شــود، از 
برهمکنش فیزیکی ذره هایی که به ماده منبع برخورد می کنند استفاده می شود. ماده منبع که به ولتاژ 
منفــی متصــل اســت، نقش کاتــد را دارد. با بمباران و برخــورد ذرات پر انرژی به ســطح منبع، اتم ها یا 
مولکول های آن از ســطح جدا شــده و به بیرون پرتاب می شوند و در میدان ایجادکننده  پالسما شتاب 
می گیرنــد. جســم موردنظر بــه ولتاژ م�بت متصل اســت و در واقع نقش آنــد را دارد، بنابراین الیه ای از 

جنس منبع روی آن انباشته می شود.
کاربرد:

 ساخت ادوات اپتیکی، نانوالکترونیک و میکروالکترونیک
 آماده سازی نمونه های میکروسکوپ الکترونی

 رســوب دهی الیه هــای فلزی با اســتفاده از آلومینیم، کروم، کبالت، مــس، طال، نقره، پالتین، 
مولیبدن و تیتانیم برای فرآیندهای آزمایشگاهی



۸۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

یارنیکان صالحنام شرکت 

1385سال ت�سی�

نشانی شرکت 
خیابــان  آزادی،  خیابــان  تهــران، 
حبیــ� زادگان، بن بســت فاطمــی، 

پالک 1، طبقه5، واحد13
www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اســتان تهران، شهرک صنعتی 
زاگرس

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
اســپاترینگ رو میــزی  دســتگاه های الیه نشــانی 
ابزاری مناســ� برای پوشش دهی طیف وسیعی 
از مواد بر روی زیرالیه های مختلف است. در این 
روش بــا تنظیم پارامترهای عملکردی دســتگاه، 
نانوســاختار،  پوشــش های  الیه نشــانی  امــکان 
نــازک وجــود خواهــد  نانوکامپوزیــت  و الیه هــای 

داشت.

Epsillon+Epsillonمدل های دستگاه

منبع تغذیه منبع ت��یه
DC 150 وات

منبع تغذیه DC 150 وات
منبع تغذیه ای پالسی 100 

وات )ولتاژ قابل تنظیم(

×سامانه پالسمایی

مکانیزم 
اسپاترینگ DCپوشش دهی

10-2 تورمیزان خال

HMI + PLCسیستم کنترل

پم� روتاری پم� خال

پیرانیخالسنج 

شیرهای ورودی و 
دارای شیرهای سوزنی، هوادهی و ورود گاز برقی خروجی

استوانه ای شکل ساخته شده از شیشه، با قطر �مبر
150 میلی متر

سایر خصوصیات
ضخامت سنج کریستالی

شیر کنترل جریان
منبع اسپاترینگ 2 این�ی

مشخصات فنی



۸۸

DC/RF دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی
معرفی محصول

دســتگاه الیه نشــانی اســپاترینگ مغناطیســی DC/RF ابزاری کارآمد برای الیه نشــانی طیف وســیعی 
از مواد رســانا و عایق اســت. اســپاترینگ یک فرآیند غیرحرارتی اســت که منجر به رســوب اتم های 
جدا شــده تارگت بر روی زیرالیه می شــود. در این سیســتم ها، یک میدان مغناطیســی خارجی برای 
اصالح پالسما و افزایش نر� کندوپاش استفاده می شود. در اسپاترینگ DC  کاتد به یک منبع تغذیه 
مســتقیم )DC( متصل می شــود. این نوع اســپاترینگ برای مواد رسانا مناس� است اما در مورد مواد 
عایــق بــا محدودیت هایی مواجه اســت، چرا که ســطوح مواد عایــق می توانند به صــورت الکتریکی 
پالریــزه شــوند و بــه ایــن ترتیــ� ادامــه فرآینــد پوشــش دهی را با مختــل مواجه کننــد. در ایــن موارد 
اســتفاده از اســپاترینگ RF می تواند مشــکل را برطرف کند چرا که تغییر قطبیت در اسپاترینگ RF در 
هر چرخه می تواند بار الکتریکی تجمع یافته بر روی ســطوح را خن�ی ســازد. ســامانه های الیه نشانی 

در این حوزه با مدل امگا در ده نوع طبق جدول صفحه بعد، طراحی و ساخته شده است.

کاربرد:
 الیه نشانی پوشش های رسانا و غیر رسانا بر روی زیرالیه های مختلف در مقیاس بزرگ

 ساخت پوشش های چندالیه



۸۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

یارنیکان صالحنام شرکت 

1385سال ت�سی�

نشانی شرکت 
خیابــان  آزادی،  خیابــان  تهــران، 
حبیــ� زادگان، بن بســت فاطمی، 

پالک 1، طبقه5، واحد13
www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرک صنعتی زاگرس

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
مغناطیسی  اســپــاتــریــنــگ  الیــه نــشــانــی  دســتــگــاه 
طیف  پوشش دهی  بــرای  کــارآمــد  ابـــزاری   DC/RF

وسیعی از مواد بر روی زیرالیه های مختلف است. 
محفظه  شــرایــط  بتواند  کــه  مـــاده ای  هــر  واقــع  در 
 )... یونی،  بمباران  پالسما،  )تشکیل  الیه نشانی 
پوشش  مــاده  عنوان  به  می تواند  کند،  تحمل  را 
ــه اســتــفــاده شـــود. بــنــابــرایــن، بــا تنظیم  ــرالی یــا زی
پارامترهای عملکردی دستگاه، امکان الیه نشانی 
پوشش های نانوساختار، نانوکامپوزیت  و الیه های 

نازک وجود خواهد داشت.

مشخصات فنی
401402403410409408407406405404مدل های دستگاه

مکانیزم پوشش دهی
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×1111××2××منبع اس�اترین� 2 این�ی

111××11×3×بوت تنگستنی

1323222222ضخامت سنج کریستالی

1323222222شاتر

شیرهای ورودی و 
خروجی

شیرهای سوزنی، هوادهی، مستقیم، 
پشتی و خال باال

استوانه ای شکل ساخته شده از فوالد محف�ه
زنگ نزن

ب�شینه دمای سیستم 
تا 150 درجه سانتی گرادگرمایش زیرالیه

10-6 تورمیزان خال

HMI + PLCسیستم کنترل

پم� روتاری و پم� نفوذی DP150پم� خال

1 عدد خالسنج کاتد سرد2 عدد خالسنج پیرانیخالسنج 

دارای دو شیر تخلیه مستقلشیر تخلیه



۹۰

دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ
معرفی محصول

دســتگاه الیه نشــانی اســپاترینگ ابزاری منحصربه فرد برای تولید طیف وســیعی از الیه های نازک بر 
روی زیرالیه های مختلف اســت. اســپاترینگ یک روش  الیه نشانی تبخیری غیر حرارتی است که به 
طور گســترده  برای الیه نشــانی پوشــش های رســانا و غیر رســانا بر روی زیرالیه های مختلف استفاده 
می شود. مانند سایر روش های الیه نشانی 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 این کــه ماده منبع به فاز بخار تبدیل شــود، 
از برهمکنــش فیزیکــی ذره هایــی که به ماده منبع برخورد می کنند اســتفاده می شــود. ماده منبع که 
به ولتاژ منفی متصل اســت، نقش کاتد را دارد. با بمباران و برخورد ذرات پر انرژی به ســطح منبع، 
اتم هــا یــا مولکول های آن از ســطح جدا شــده و بــه بیرون پرتاب می شــوند و در میــدان ایجادکننده  
پالســما شــتاب می گیرنــد. جســم موردنظــر به ولتــاژ م�بت متصــل اســت و در واقع نقش آنــد را دارد، 

بنابراین الیه ای از جنس منبع روی آن انباشته می شود.
کاربرد:

 ساخت پوشش های چندالیه
 الیه نشانی از فلزات، سرامیک ها و نیمه رساناها
 آماده سازی نمونه های میکروسکوپ الکترونی



۹۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

یارنیکان صالحنام شرکت 

1385سال ت�سی�

نشانی شرکت 
خیابــان  آزادی،  خیابــان  تهــران، 
حبیــ� زادگان، بن بســت فاطمــی، 

پالک 1، طبقه5، واحد13
www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرک صنعتی زاگرس

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
اســپاترینگ روشــی بدیع برای پوشــش دهی طیف 
وســیعی از مواد بر روی زیرالیه های مختلف است. 
در واقــع هــر مــاده ای کــه بتوانــد شــرایط محفظــه 
الیه نشــانی )تشــکیل پالســما، بمبــاران یونی، ...( 
را تحمــل کنــد، می توانــد به عنــوان مــاده پوشــش 
تنظیــم  بــا  بنابرایــن  شــود.  اســتفاده  زیرالیــه  یــا 
پارامترهای عملکردی دستگاه، امکان الیه نشانی 
پوشش های نانوساختار، نانوکامپوزیت  و الیه های 

نازک وجود خواهد داشت.

مشخصات فنی
Sigma 303Sigma 302Sigma 301مدل های دستگاه

اسپاترینگ DCاسپاترینگ RFتبخیر حرارتی مقاومتیمکانیزم الیه نشانی

منبع تغذیه RF، 200 واتمنبع تغذیه جریان باال 800 واتمنبع تغذیه DC، 800 ولت، 1 آمپرمنبع ت��یه

2 عدد1 عدد1 عددضخامت سنج کریستالی

2 عدد1 عدد1 عددشاتر

نگهدارنده نمونه �رخشی

2 عدد1 عدد×منبع اس�اترین� 2 این�ی

××3بوت تنگستنی

دارای یک شیر تخلیه شیر تخلیه

شیرهای ورودی و 
شیرهای سوزنی و هوادهیخروجی

استوانه ای شکل ساخته شده از محف�ه
شیشه، با قطر 300 میلی متر

10-5 تورمیزان خال

HMI+PLCسیستم کنترل

پم� روتاری و پم� نفوذی پم� خال

پیرانیخالسنج 



۹۲

دستگاه الیه نشانی قوس کاتدی و اسپاترینگ
معرفی محصول

دســتگاه الیه نشــانی قــوس کاتدی و اســپاترینگ یک سیســتم الیه نشــانی خال باال اســت کــه قادر به 
الیه نشــانی رنج وســیعی از مواد با اســتفاده از قوس کاتدی و یا اســپاترینگ اســت. الیه نشانی تبخیر 
فیزیکــی بــا قــوس کاتــدی می تواند در مدهای DC و یا پالســی انجام شــود. در هر یــک از حالت های 
مذکــور، ولتاژ ایجاد شــده توســط منبــع تغذیه باع� ایجاد قــوس الکتریکی بین آند و کاتد می شــود. 
جریان قوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و دانسیته  جریان بسیار باالیی ایجاد 
می کند. 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 رســوب دهی 
می شــود. پالســمای ایجاد شــده به ســرعت بــه طرف زیرالیــه )آند( گســترش یافته و بــر روی زیرالیه 
رسوب می کند. از جمله تجهیزات این حوزه، دستگاه الیه نشانی هارد کوتینگ مدل 800 است که با 
مشخصات سختی باال، ضری� اصطکاک پائین و مقاومت به خوردگی، در صنایع قال� سازی، ابزار 

سازی و قطعات صنعتی کاربرد دارند.
الیه هــای CrN ،TiN ،ZrN ،TiAlN ،AlCrN،TiCN از جملــه مــواردی هســتند کــه با این دســتگاه می 

توان پوشش دهی کرد.
کاربرد:

 پوشــش دهی الیه های بســیار ســخت، الیه های فوق ســخت و پوشــش های نانــو کامپوزیت 
 TiAlSiN و CrN ،ZrN ،AlCrTiN  ،TiN ، TiAlN  شامل



۹۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

یارنیکان صالحنام شرکت 

1385سال ت�سی�

نشانی شرکت 
خیابــان  آزادی،  خیابــان  تهــران، 
حبیــ� زادگان، بن بســت فاطمــی، 

پالک 1، طبقه5، واحد 13
www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اســتان تهران، شهرک صنعتی 
زاگرس

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی روشی 
وسیعی  طیف  پوشش دهی  برای  م��ر  و  کارآمد 
ــت، پــوشــش هــای  ــخ فـــوق س از پــوشــش هــای 
مانند  چندالیه  نازک  فیلم های  و  نانوکامپوزیت 
 TiAlSiN و   AlCrTiN  ،ZrN  ،CrN  ،TiAlN  ،TiN

است.

مشخصات فنی
DE600مدل دستگاه

مکانیزم 
قوس کاتدیپوشش دهی

10-5 تورمیزان خال

HMI + PLCسیستم کنترل

پم� روتاری و پم� نفوذی DP320پم� خال

2 عدد خالسنج پیرانیخالسنج 
1 عدد خالسنج کاتد سرد

دارای دو شیر تخلیه مستقلشیرهای تخلیه

شیرهای ورودی 
و خروجی

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

استوانه ای شکل ساخته شده از فوالد محف�ه
زنگ نزن، با قطر 300 میلی متر

منبع ت��یه
6 سری منبع تغذیه 200 آمپری برای قوس 

کاتد
منبع تغذیه برای بایاس زیرالیه

1 عددشاتر

کنترل کننده 
2 عددجریان جرمی 

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

گواهی ارتباط با نانو

ــش دهــی فــیــلــم هــای شــبــه الــمــاس   پــوش
آمورف کربن با رسوب دهی یون های کربن.



۹۴

دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
معرفی محصول

الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی یک فرآیند صنعتی اســت که به طور گســترده برای اعمال 
پوشــش های الیه نازک با کیفیت باال مورداســتفاده قرار می گیرد. این فرآیند تحت شــرایط خال انجام 
می شــود. الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی می تواند در مدهای DC و یا پالســی انجام شود. 
در هریــک از حالت هــای مذکور، ولتاژ ایجاد شــده توســط منبــع تغذیه باع� ایجاد قــوس الکتریکی 
بین آند و کاتد می شــود. جریان قوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و دانســیته  
جریان بســیار باالیی ایجاد می کند. 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 رسوب دهی می شود. پالسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه )آند( گسترش یافته 

و بر روی زیرالیه رسوب می کند.
کاربرد:

 پوشــش دهی الیه های بســیار ســخت، الیه های فوق ســخت و پوشــش های نانــو کامپوزیت 
شامل AlCrTiN  ،ZrN  ،CrN  ،TiAlN  ،TiN و TiAlSiN بر روی ابزارآالت به منظور افزایش عملکرد 

و عمر کاری آن ها.
 پوشش های مقاوم به سایش و خوردگی با تنوع رنگ های باال با کاربردهای تزیینی 



۹۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

یارنیکان صالحنام شرکت 

1385سال ت�سی�

نشانی شرکت 
خیابــان  آزادی،  خیابــان  تهــران، 
حبیــ� زادگان، بن بســت فاطمی، 

پالک 1، طبقه5، واحد13
www.ynsaleh.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرک صنعتی زاگرس

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی تبخیــر فیزیکــی با قــوس کاتدی روشــی 
کارآمــد و م��ــر بــرای پوشــش دهی طیــف وســیعی 
پوشــش های  ســخت،  فــوق  پوشــش های  از 
 ،TiN نانوکامپوزیت و فیلم های نازک چندالیه مانند

 AlCrTiN  ،ZrN  ،CrN  ،TiAlN و TiAlSiN است.

مشخصات فنی
Arc-PVD 2300Arc-PVD 1600مدل های دستگاه

20 کاتد آرک با تارگت 3 این�ی39 کاتد آرک با تارگت 3 این�یتعداد کاتدهای �وس

1600×1800 میلی متر2300×1800 میلی مترابعاد محف�ه (�طر×ارتفاع)

10-5 تورمیزان خال نهایی

ولتاژ بایاس پالسیولتاژ بایاس زیرالیه

تعدادکنترل کننده های جریان 
سه کنترل کننده مجزا برای کنترل گازهای فرآیندجرمی 

قابلیت گرمایش تا دمای 200 درجه سانتی گرادسیستم گرمایش

دارای سامانه کنترلی با مانیتور صفحه لمسی تمام رنگیراب� کاربری

دارای نگهدارنده نمونه چرخشی با قابلیت تنظیم سرعت چرخشسایر خصوصیات
دارای سامانه تمیزکاری با پالسما



۹۶

پوشش دهنده اسپاترینگ مغناطیسی 
رومیزی

معرفی محصول
اســپاترینگ مغناطیســی یک روش منحصربه فرد برای تولید دسته وسیعی از پوشش های هادی بر 

روی زیرالیه های مختلف است. برخی از کاربردهای آن به این شر� است:
 الیه نشــانی های هــادی بــرای تصویربرداری هــای با رزولوشــن بــاال برای میکروســکوپ های 

الکترونی روبشی و عبوری
 پوشش های هادی بر روی نمونه های در مقیاس بزرگ )ویفرها، دیسک های فشرده و...(

 الیه هــای فلــزی با اســتفاده از آلومینیوم، کروم، کبالت، مس، طال، نقــره، پالتین، مولیبدن و 
تیتانیوم برای فرآیندهای آزمایشگاهی و صنعتی

)EDX و WDS) X سیستم های چندالیه. الیه کربن هادی برای نمونه های میکروآنالیز 



۹۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

مشخصات فنی

محف�ه شیشه ای
SUPER SPUTTER COATER: 200×306 cm

LAB SPUTTER COATER: 200×215 cm

FAST SPUTTER COATER: 150×120 cm

پم� توربومولکولی
SUPER SPUTTER COATER: 80 L/s

LAB SPUTTER COATER: 80 L/s

FAST SPUTTER COATER: ندارد

L/m 160پم� روتاری دومرحله ای

LAB SPUTTER COATER: O و SUPER SPUTTER COATERمرحله �رخشی
FAST SPUTTER COATER: N

مو�عیت گان اس�اتر
SUPER SPUTTER COATER: پایین

LAB SPUTTER COATER: پایین/باال

FAST SPUTTER COATER: باال

 Thickness
Measuring Crystal

SUPER SPUTTER COATER و LAB SPUTTER COATER: دارد

FAST SPUTTER COATER: ندارد

DC 200  منبع ت��یه mA

RF منبع ت��یه SUPER SPUTTER COATER و LAB SPUTTER COATER: O
FAST SPUTTER COATER: N

فرآیندهای همراه 
اس�اترین�

SUPER SPUTTER COATER: دارد

LAB SPUTTER COATER و FAST SPUTTER COATER: ندارد

SUPER SPUTTER COATER: 3کاتدهای با �طر دو این�

1 :FAST SPUTTER COATER و LAB SPUTTER COATER



۹۸

استان تهران، شهر تهران

محل تولید مجوزها و تأییدیه ها

گواهینامه نانومقیاس

کنترل فلو جرم
SUPER SPUTTER COATER: Y

LAB SPUTTER COATER: O
FAST SPUTTER COATER: N

صفحه لمسی تمام رنگی 
PLC

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

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق ســایت نمایشــگاه تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/aeOkw

 برخی خریداران
دانشگاه خوارزمی، دانشگاه گلستان، دانشگاه 

جهرم، دانشگاه صنعتی اصفهان و...

ارتباط با فناوری نانو
اســپاترینگ روشــی بدیع برای پوشــش دهی طیف وسیعی از مواد بر روی زیرالیه های مختلف است. در واقع با تنظیم 
پارامترهــای عملکــردی در این روش، امکان الیه نشــانی پوشــش های نانوســاختار، نانوکامپوزیــت  و الیه های نازک بر 

روی یک زیرالیه وجود خواهد داشت.



۹۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکونام شرکت 

1391سال ت�سی�

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

www.adeeco.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده



۱۰۰

(PLD) پوشش دهی پالسی لیزری
معرفی محصول

پوشــش دهی پالســی لیزری )PLD( یکی از مناســ� ترین روش ها برای ایجاد ســاختارهای ناهمگن 
اکســیدی پی�یده، ابرشــبکه ها و ســطوح مشــترک های کنترل شــده اســت. کاربردهای دیگر شــامل 

موارد زیر می شود:
 صنایع الکترونیک )ترانزیستورها و ساخت دیودها(

)MEMS( صنایع میکروالکترومکانیکی 
 الیه نشانی PMMA پیش از لیتوگرافی

 ساخت سنسورهای شیمیایی

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی لیزر پالســی روشــی کارآمد برای ســاخت فیلم های الیه نازک از دســته وســیعی از مواد اســت. این دستگاه با 
پارامترهــای قابــل کنترلی که در اختیار قرار می دهد، امکان رســوب دهی پوشــش های نانوســاختار، نانوکامپوزیت ها و 

الیه ها نازک تک الیه و چند الیه را بر روی زیرالیه های مختلف فراهم می کند.



۱۰۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

مشخصات فنی

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکونام شرکت 

1391سال ت�سی�

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

www.adeeco.irنشانی سایت اینترنتی 

توان 
ب�شینه

1 MW :مدل 100 میلی ژول
20 MW :مدل 2 ژول

100 MW :مدل 30 ژول

فرکان� 
ب�شینه 

لیزر

100 Hz :مدل 100 میلی ژول
10 Hz :مدل 2 ژول
1 Hz :مدل 30 ژول

µm 11-9طول موج

طول 
پروفی� 
(mm)

مدل 100 میلی ژول: 10× 10
مدل 2 ژول: 15× 15

مدل 30 ژول: 50 × 50

ولتاژ - 
تک فاز V - 10 A 220  جریان

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق ســایت نمایشــگاه تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/aeOkw

 برخی خریداران
دانشــگاه خوارزمــی، دانشــگاه گلســتان، دانشــگاه 

جهرم، دانشگاه صنعتی اصفهان و...

مجوزها و تأییدیه ها



۱۰۲

دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی
معرفی محصول

کندوپــاش )Sputtering( یــک روش الیه نشــانی فیزیکــی بخار اســت که ماده موردنظــر برای ایجاد 
پوشــش توســط بمبــاران ذرات پر انــرژی، مخصوصا یون های گازی روی ســطح اعمال می شــود. با 
انباشــت اتم های ســاطع شــده از تارگــت روی زیرالیه )آند(، الیه نشــانی اتم به اتم صــورت می گیرد. 

در این روش، برای تبخیر تارگت، از برهم کنش فیزیکی ذره های باردار با تارگت استفاده می شود.
متداول تریــن گازی کــه بــرای تولید پالســما در این روش مورداســتفاده قرار می گیرد گاز آرگون اســت. 
البته اســتفاده از ســایر گازهای نجی� مانند هلیوم یا ن�ون نیز امکان پذیر اســت. معموال برای بهبود 
شــکل پالســما و افزایــش نــر� کندوپاش، از یک میدان مغناطیســی خارجی نیز اســتفاده می شــود که 
در این صورت فرآیند، مگنترون اســپاترینگ نامیده می شــود. به منظور افزایش آهنگ پوشش دهی 
در کندوپــاش مقیــاس  صنعتــی، معمــوال از اســپاترینگ مغناطیســی اســتفاده می شــود. اســپاترینگ 
روی  هــادی  پوشــش های  از  وســیعی  دســته  تولیــد  بــرای  منحصربه فــرد  روش  یــک  مغناطیســی 
زیرالیه های مختلف اســت. این دســتگاه، دارای سه مدل بنام های S1 )تک کاتده(، S3T4BR )سه 

کاتده( و S7P )هفت کاتده( است.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

 الیه نشــانی های هــادی بــرای تصویربرداری هــای بــا وضــوح بــاال بــرای میکروســکوپ های 



۱۰۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

سه کاتد 2 یا 4 این� بسته به سفارشتعداد کاتد

متوسط: پم� پره ای مکانیکالپم� خال

سیستم ایجاد خال 
باال: پم� توربومولکوالرباال از خال

متوس�
سیستم استاندارد بکینگ و رافینگ

با استفاده از 3 شیر خال باال برقی

5- 10 میلی بارمیزان خال

حرکت خطی به صورت مستقلجابجایی تارگت

جابجایی 
حرکت خطینمونه گیر

گرم شدن و دوران نمونه گیر�ابلیت نمونه گیر

1000 واتتوان

3 فاز، جریان متناوب، 230 ولتبرق ورودی

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

سامانه تجهیز دانشنام شرکت 

1391سال ت�سی�

نشانی شرکت 

تهران، بزرگراه آیت ا� 
سعیدی، شهرک صنعتی 
چهاردانگه، خیابان 23، 

کوی سامان، پالک 16
www.satalab.coنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

الکترونی روبشی و عبوری
 پوشش های هادی روی نمونه های در مقیاس 

بزرگ )ویفرها، دیسک های فشرده و ...(
 الیه هــای فلــزی بــا اســتفاده از آلومینیــم، کروم، 
و  مولیبــدن  پالتیــن،  نقــره،  طــال،  مــس،  کبالــت، 

تیتانیم برای فرآیندهای آزمایشگاهی و صنعتی

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی اسپاترینگ مغناطیســی روشی کارآمد برای 
ســاخت فیلم هــای الیه نازک از دســته وســیعی از مواد 
اســت. این دســتگاه با پارامترهای قابــل کنترلی که در 
اختیار قرار می دهد، امکان رســوب دهی پوشــش های 
نانوســاختار، نانوکامپوزیت ها و الیه ها نازک تک الیه و 
چند الیه را بر روی زیرالیه های مختلف فراهم می کند.

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۱۰۴

دستگاه الیه نشانی چندمنظوره در خال
معرفی محصول

الیه نشــانی فیزیکــی بخــار )PVD( خانــواده  بزرگــی از روش هــای الیه نشــانی 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 اتم ها یا یون ها در داخل یک چمبر تحت خال و ج( ســپس برگشــت به فاز جامد به 

فرم جدید به صورت یک الیه نازک می شود.
تکنیک هــای الیه نشــانی PVD  نیاز به یک چمبر خال بــاال )2- 10 تا 4- 10 میلی بار( در داخل چمبر دارد 
تا فرآیندهای الیه نشــانی در داخل آن انجام شــود. تکنیک های PVD را می توان در دو دســته اصلی 
تقســیم کرد که عبارت اند 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 
می شــود. سیســتم های اســپاترینگ )نــوع غیرحرارتــی PVD( معمــوال در دو حالــت عرضه می شــوند؛ 
اسپاترینگ DC و اسپاترینگ RF  که نشانگر نوع پتانسیل الکتریکی اعمالی به تارگت است. هر کدام 

از این دو نوع اسپاترینگ مزایا و معای� خود را دارند. 
 ZrN تهیه می شــود که برخی از آن ها شــامل PVD امروزه پوشــش های متفاوتی به کمک فرآیندهای

CrCN  ،CrN  ،TiCN  ،TiN  ،ZrCN و CrN می شود.



۱۰۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر می شود:
 پوشش های فلزی

ــای اکــســیــدی و نــیــتــریــدی و  ــش ه ــوش  پ
ترکیبات مشابه

 فیلم های شفاف هادی

Labcoat 10مدل دستگاه

2 جداره از جنس فوالد زنگ نزن با درب جلو جهت کاربری آسان �مبر
مجهز به درب و سیستم خود قفل شونده

5-10× 5 تورفشار خال

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

مگنترون 
2 این�ی آب خنک با نص� آسان ساخت شرکت خالپوشان فلزاس�اترین�

700 وات DC ساخت شرکت خال پوشان فلزمنبع ت��یه

شاتر خودکار روی چشمه مگنترون اسپاترینگ شاتر

نگهدارنده 
سیستم نگهدارنده نمونه چرخاننمونه

سیستم کنترل مرکزی PLC به همراه کلیه حفا�ت ها و سیستم کنترل
سنسورهای الزم

ویژگی ها

سیســتم نمایشــگر لمســی بــا امــکان ذخیــره و بازیابــی اطالعــات، 
پورت هــای اضافــی جهت نص� سیســتم های مختلف در ســقف 
و کــف چمبــر، امکان نص� گرمکــن زیرالیه، امکان نص� سنســور 
ضخامت سنج کریستالی، امکان نص� سیستم چرخان سیاره ای، 
امــکان نصــ� انــواع چشــمه های تبخیــر و اتصــال آن به سیســتم 

کنترل مرکزی

خألپوشان فلزنام شرکت 

1390سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، حسن آباد خالصه، 

مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب
www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
اسپاترینگ روشی بدیع برای پوشش دهی طیف وسیعی 
از مــواد بــر روی زیرالیه هــای مختلف اســت. در واقع هر 
ماده ای که بتواند شــرایط محفظه الیه نشــانی )تشکیل 
پالســما، بمباران یونــی، ...( را تحمل کند، می تواند به 
عنوان ماده پوشــش یا زیرالیه اســتفاده شــود. بنابراین 
امــکان  دســتگاه،  عملکــردی  پارامترهــای  تنظیــم  بــا 
الیه نشــانی پوشــش های نانوســاختار، نانوکامپوزیــت  و 

الیه های نازک وجود خواهد داشت.

مشخصات فنی



۱۰۶

دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با استفاده 
از پرتو الکترونی

معرفی محصول
تبخیــر بــه کمــک باریکــه الکترونــی )Electron Beam Evaporation( یکــی از روش های الیه نشــانی 
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 می شــود. در ادامه اتم ها یا مولکول های تبخیر شــده بر روی زیرالیه رســوب کرده و الیه نازکی از 
ماده پوشــش موردنظر روی زیرالیه ایجاد می کنند. از آنجایی که در این روش امکان انتقال مســتقیم 
انرژی به سطح ماده هدف )تارگت( توسط پرتو الکترونی وجود دارد، این فرآیند انتخابی ایده آل برای 
تبخیر مواد با نقطه ذوب باال خواهد بود. این روش دارای نر� رسوب دهی قابل مالحظه بوده )0/1 تا 

100 نانومتر بر دقیقه( که می تواند پوشش های متراکم با قابلیت چسبندگی باال به زیرالیه ایجاد کند. 
کاربرد:

 تبخیــر مــوادی که با اســتفاده از روش های اســتاندارد نمی توانند پردازش شــوند )مواد با نقطه 
ذوب باال(

 الیه نشانی طیف وسیعی از الیه های نازک از مواد با نقطه ذوب باال.



۱۰۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

KEB 50مدل دستگاه

منبع تبخیر
تفنگ الکترونی به همراه کلیه متعلقات و منابع 

تغذیه

سیستم خال
پم� روتاری دو مرحله ای 65 متر مکع� در 

ساعت و پم� توربومولکوالر

محف�ه خال
محفظه خال دو جداره آبگرد از جنس فوالد زنگ 

نزن

700×700×700 میلی مترابعاد محف�ه 

صفحه لمسی 10 این�یکنترل پن�

سایر 
خصوصیات

مجهز به نگهدارنده چرخان زیرالیه و بوته مسی 
آبگرد

اتوماتیــک،  تمــام  صــورت  بــه  سیســتم  کنتــرل 
توسط کنترلر مرکزی به همراه حفا�ت های الزم
امــکان ذخیــره و بازیابــی کلیــه اطالعــات الزم در 

سیکل های کاری

خألپوشان فلزنام شرکت 

1390سال ت�سی�

تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالبنشانی شرکت 
www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی 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 رســوب دهی الیه های نازک، پوشــش های نانو 

کامپوزیتی و پوشش های نانوساختار از مواد با نقطه ذوب باال را امکان پذیر می کند.

مشخصات فنی

گواهی ارتباط با نانو



۱۰۸

دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
معرفی محصول

الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی یک فرآیند صنعتی اســت که به طور گســترده برای اعمال 
پوشــش های الیه نازک با کیفیت باال مورداســتفاده قرار می گیرد. این فرآیند تحت شــرایط خال انجام 
می شــود. الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی می تواند در مدهای DC و یا پالســی انجام شود. 
در هریک از حالت های مذکور، ولتاژ ایجاد شده توسط منبع تغذیه باع� ایجاد قوس الکتریکی بین 
آند و کاتد می شــود. جریان قوس بر روی ســطح بســیار کوچکی از کاتد متمرکز شــده و دانسیته  جریان 
بســیار باالیی ایجاد می کند. 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 
رسوب دهی می شود. پالسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه )آند( گسترش یافته و بر روی 

زیرالیه رسوب می کند.
کاربرد:

 پوشــش دهی الیه هــای بســیار ســخت، الیه های فوق ســخت و پوشــش های نانــو کامپوزیت 
شامل  AlCrTiN ،ZrN ، CrN  ،TiAlN  ،TiN  و TiAlSiN بر روی ابزارآالت به منظور افزایش عملکرد 

و عمر کاری آن ها.
 پوشش دهی فیلم های شبه الماس آمورف کربن با رسوب دهی یون های کربن.



۱۰۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

NANOCOAT A 180مدل دستگاه

ابعاد تارگت
 4 این� )با قابلیت مصرف بهینه 

تارگت(

تعداد �شمه های تبخیر  
18�وس کاتدی

سیستم خال

ــس و  ــ پــمــ� هــای روتـــــــاری، روتـ
ــده  ــ دیــفــیــوژن و پــمــ� نــگــه دارن
دیفیوژن جهت جلوگیری از اتالف 

انرژی

کنترل کننده های جریان 
4 عدد جرمی

محفظه خال دو جدارهمحف�ه 

1600×1800ابعاد محف�ه (�طر×ارتفاع)

سایر خصوصیات

دارای سیستم کنترل اتوماتیک
مجهز به سیستم گرمگن زیر الیه

با  بایاس  ولتاژ  سیستم  به  مجهز 
بــاال جهت چسبندگی بیشتر  تــوان 

الیه
ــمــیــزکــاری  مــجــهــز بـــه ســیــســتــم ت

پالسمایی

خألپوشان فلزنام شرکت 

1390سال ت�سی�

تهران، حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالبنشانی شرکت 
www.khpf.co.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
الیه نشــانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی روشی کارآمد 
و م��ر برای پوشــش دهی طیف وسیعی از پوشش های 
فوق ســخت، پوشــش های نانو کامپوزیــت و فیلم های 
 AlCrTiN ،ZrN ، CrN ،  TiAlN ،TiN   نازک چندالیه مانند

و TiAlSiN است.

مشخصات فنی

گواهی ارتباط با نانو



۱۱۰

دستگاه الیه نشانی ترکیبی به کمک لیزر پالسی 
و تبخیر حرارتی
معرفی محصول

الیه نشانی پالسی لیزری )PLD( یکی از روش های الیه نشانی فیزیکی بخار )PVD( است که از تحریک 
گرمایــی برای تبخیر، انتقال و نشســت اتم هــای تارگت بر روی زیرالیه اســتفاده می کند. همانند همه 
روش هــای مشــابه پوشــش دهی، اجزای اصلی دســتگاه متشــکل از یک تارگت )تعییــن کننده جنس 
پوشــش( و یک زیرالیه )که باید پوشــش بر روی آن بنشــیند( روبه روی هم قرار گرفته در یک محفظه 

متصل به پم� های خال است که در حین پوشش دهی، تابش یک لیزر، تارگت را تحریک می کند. 
کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر می شود:

 الیه نشانی پالسی لیزری )PLD( یکی از مناس� ترین روش ها برای ایجاد ساختارهای ناهمگن 
اکسیدی پی�یده، ابرشبکه ها و سطوح مشترک های کنترل شده است.

 صنایع الکترونیک )سنســورها، فیلم های الیه نازک ابرهادی ها، نیمه رســاناها، ترانزیستورها و 
ساخت دیودها(

)MEMS( سیستم های میکروالکترومکانیکی 
 الیه نشانی PMMA پیش از لیتوگرافی

 ساخت سنسورهای شیمیایی



۱۱۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

PLD-Tمدل دستگاه

پم�  خال
پم� توربوملکوالر، �رفیت 300 لیتر 

بر �انیه
پم� پشتیبان دیافراگمی

کمتر از 6-10×2  تورمیزان خال نهایی

منبع تغذیه ولتاژ باال، 2/5 کیلو واتمنبع ت��یه

محف�ه
فــوالد  جــنــس  از  اســـتـــوانـــه ای  محفظه 
ــزن، مــجــهــز بــه چــهــار پــنــجــره 2  زنـــگ نـ

این�ی

ابعاد محف�ه
(�طر 

داخلی×ارتفاع)
300×200 میلی متر

زوایه برخورد پرتو 
از 45 تا 90 درجهلیزر

پوشش های نانوساختارنام شرکت 

1384سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، خیابــان آزادی، ضلــع شــرقی 
دانشــگاه شــریف، شــهید قدیر، پالک 

5، طبقه سوم، واحد 4
www.pvd.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده ارتباط با فناوری نانو
الیه  نشانی لیزر پالسی روشی کارآمد برای ساخت 
فیلم هــای الیه نــازک از دســته وســیعی از مــواد 
اســت. این دســتگاه با پارامترهای قابل کنترلی 
کــه در اختیــار قــرار می دهد، امکان رســوب دهی 
و  نانوکامپوزیت هــا  نانوســاختار،  پوشــش های 
الیه هــای نــازک تک الیــه و چندالیــه را بــر روی 

زیرالیه های مختلف فراهم می کند.

مشخصات فنی
اهرم نگهدارنده 

1 تا 6 تارگت قابل چرخشتارگت

ب�شینه اندازه 
2 این�زیرالیه

دمای سیستم 
ماکزیمم 500 درجه سانتی گرادگرمایش زیرالیه

یکنواختی ضخامت 
فیلم

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

سایر خصوصیات

نگهدارنده نمونه چرخشی
صفحه نمایش لمسی 7 این�ی

مجهز به ضخامت سنج کریستالی
قابلیت ورود ســریع داده ها با اســتفاده از 

کنترل لمسی و تمام خودکار
بــا  تارگت هــا  چرخاننــده  و  نگهدارنــده 

قابلیت تنظیم سرعت چرخش

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

CE دارای نشان



۱۱۲

دستگاه تبخیر حرارتی رومیزی
معرفی محصول

الیه نشــانی بــه روش تبخیــر حرارتــی فرآینــدی اســت کــه در محیــط خــال و بــه کمــک اعمــال جریان 
الکتریکــی بــرای تبخیــر مــاده منبــع صورت می گیــرد و هدایــت و انتقال ماده تبخیر شــده به ســمت 
زیرالیــه بــر اســاس اختالف فشــار میان محلی کــه ماده منبع و زیرالیــه قرار دارد، اتفــاق می افتد. این 
روش الیه نشــانی یکی از رایج ترین انواع الیه نشــانی ها در ســاخت الیه های نازک به شمار می رود. در 
ایــن روش، مــاده منبع که به عنوان پوشــش اســتفاده می شــود )مانند یک قطعه فلــز( در یک �رف 
)بوته( که با نام قایقک یا فیالمان نیز شــناخته می شــود و از جنس فلزات مقاوم است، قرار می گیرد. 
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 می گیرد.

کاربرد:
 ساخت الیه های نازک رسانای الکتریسیته

 ساخت پوشش های چندالیه
 الیه نشانی از فلزات، سرامیک ها و نیمه رساناها



۱۱۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

DTTمدل دستگاه

پم� خال 
پم� توربوملکوالر، �رفیت 60 لیتر 

بر �انیه
پم� پشتیبان دیافراگمی

کمتر از 8-10×2  تورمیزان خال نهایی

استوانه ای از جنس پیرکسمحف�ه

ابعاد محف�ه
300×200 میلی متر(�طر داخلی×ارتفاع)

DC، 0-100 آمپر، 2/5 کیلو واتمنبع ت��یه

�شمه تبخیر
دارای قابلیت نص� سه منبع تبخیر 

مستقل

دمای سیستم 
ماکزیمم 500 درجه سانتی گرادگرمایش زیرالیه

55×50×50ابعاد

سایر خصوصیات

نگهدارنده نمونه چرخشی
صفحه نمایش لمسی 7 این�ی

مجهز به ضخامت سنج کریستالی
قابلیت ورود ســریع داده ها با استفاده 

از کنترل لمسی و تمام خودکار

پوشش های نانوساختارنام شرکت 

1384سال ت�سی�

نشانی شرکت 
شــرقی  ضلــع  آزادی،  تهــران، 
دانشگاه شریف، شهید قدیر، 

پالک5، ط 3، واحد4
www.pvd.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

گواهی ارتباط با نانو

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
روش  ساده ترین  حرارتی  تبخیر  روش  به  الیه نشانی 
ساخت  بــرای  می تواند  که  است  بخار  فاز  رسوب دهی 
ــار و  ــوســاخــت ــان پـــوشـــش هـــای نـــــازک، پـــوشـــش هـــای ن

نانوکامپوزیت مورداستفاده قرار گیرد.

مشخصات فنی



۱۱۴

دستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی
معرفی محصول

دســتگاه الیه نشانی اســپاترینگ رو میزی ابزاری منحصربه فرد برای تولید طیف وسیعی از الیه های 
نــازک بــر روی زیرالیه هــای مختلف اســت. اســپاترینگ یک روش  الیه نشــانی تبخیــری غیر حرارتی 
است که به طور گسترده  برای الیه نشانی پوشش های رسانا و غیر رسانا بر روی زیرالیه های مختلف 
اســتفاده می شــود. مانند ســایر روش های الیه نشانی فیزیکی تحت شــرایط خال، روش کندوپاش نیز 
شــامل ســه مرحلــه ی تبخیر مــاده ی منبع، انتقال بخار از منبع به جســم و تشــکیل الیــه نازک روی 
جسم با انباشت بخار منبع مورد نظر است. در روش اسپاترینگ، برای این که ماده منبع به فاز بخار 
تبدیــل شــود، از بر همکنــش فیزیکی ذره هایی که به ماده منبع برخورد می کنند اســتفاده می شــود. 
مــاده منبــع کــه به ولتــاژ منفی متصل اســت، نقش کاتد را دارد. بــا بمباران و برخــورد ذرات پر انرژی 
به ســطح منبع، اتم ها یا مولکول های آن از ســطح جدا شده و به بیرون پرتاب می شوند و در میدان 
ایجادکننده ی پالســما شــتاب می گیرند. جســم مورد نظر به ولتاژ م�بت متصل است و در واقع نقش 

آند را دارد، بنابراین الیه ای از جنس منبع روی آن انباشته می شود.
کاربردها:

 ساخت انواع سنسورهای الیه نازک و سلول های خورشیدی
 ساخت ادوات اپتیکی، نانو الکترونیک و میکروالکترونیک

 آماده سازی نمونه های میکروسکوپ الکترونی



۱۱۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

DSR1DST1DST2-TDST3مدل های دستگاه

یک کاتد 2 منبع اس�اترین�
سه کاتد 2 این�دو کاتد 2 این�یک کاتد 4 این�این�

×منبع تبخیر حرارتی

×××پم� خال روتاری

با �رفیت 300 لیتر بر �انیهبا �رفیت 300 لیتر بر �انیهبا �رفیت 60 لیتر بر �انیه×پم� خال توربوملکوالر

گمی ×پم� پشتیبان دیافرا

6-10×2 تور6-10×2 تور6-10×9 تور2-10×3 تورمیزان خال نهایی

DC، 1000 میلی آمپرDC، 1000 میلی آمپرRF، 300 واتDC، 80 واتمنبع ت��یه

37×50×45 ابعاد
47×60×50 سانتی متر47×60×50 سانتی متر51×65×50 سانتی مترسانتی متر

ابعاد محف�ه
(�طر داخلی×ارتفاع)

 140×170
300×200 میلی مترمیلی متر

از جنس شیشه پیرکسمحف�ه

نگهدارانده زیر الیه با قابلیت تنظیم فشار داخل محفظه توسط شیر سوزنیسایر خصوصیات
صفحه نمایش لمسیچرخش

پوشش های نانوساختارنام شرکت 

1384سال ت�سی�

نشانی شرکت 
شــرقی  ضلــع  آزادی،  تهــران، 
دانشگاه شریف، شهید قدیر، 

پالک5، ط 3، واحد4
www.pvd.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
اســپاترینگ روشــی بدیع برای پوشــش دهی طیف وســیعی از 
مــواد بــر روی زیرالیه های مختلف اســت. در واقــع هر ماده ای 
که بتواند شرایط محفظه الیه نشانی )تشکیل پالسما، بمباران 
یونــی، ...( را تحمــل کند، می تواند به عنوان ماده پوشــش یا 
زیرالیه استفاده شود. بنابراین، با تنظیم پارامترهای عملکردی 
نانوســاختار،  پوشــش های  الیه نشــانی  امــکان  دســتگاه، 

نانوکامپوزیت  و الیه های نازک وجود خواهد داشت.

مشخصات فنی



۱۱۶

دستگاه الیه نشانی کربن رومیزی
معرفی محصول

الیه نشــانی کربن یک نوع روش الیه نشــانی مبتنی بر تبخیر حرارتی در خال است که به صورت خاص 
و ویــژه بــرای آماده ســازی نمونه هــای میکروســکوپ الکترونــی )نمونه هــای عایــق میکروســکوپ 
الکترونــی روبشــی و عبوری( توســعه یافته و اســتفاده می شــود. ایــن روش برای تصویرســازی های 
با رزولوشــن های باال مناســ� اســت. اســتفاده از الیه های کربنی در میکروســکوپ الکترونی به دلیل 

سیگنال کم زمینه و هدایت الکتریکی نسبتا خوب بسیار شناخته شده است. 
اک�ر سیســتم های پوشش دهنده کربن مجهز به منبع تغذیه جریان باال هستند که امکان الیه نشانی 
کربــن را در دو حالــت مختلــف امکان پذیر می ســازند. حالــت پالســی )pulse mode( و حالت دفعی 
�(. در حالت پالســی، الیه نشــانی کربن در حین بازه های زمانی کوتاه صورت می پذیرد. ash mode)
به دلیل طبیعت الیه نشانی پالسی، کنترل پذیری فرآیند در این روش بهبود می یابد و اتالف کربن در 
مقایسه با دیگر روش های الیه نشانی مشابه به حداقل مقدار خود می رسد. دیگر قابلیتی که معموال 
در پوشــش دهنده های کربنی گنجانده می شــود آن است که زیرالیه می تواند حین فرآیند الیه نشانی 

دوران کند. 
دســتگاه کربن کوت در دو مدل DCR و DCT ســاخته شــده اســت که این دو دســتگاه در نوع پم� و 

میزان خالء باهم تفاوت دارند.



۱۱۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخارتجهیزات پوشش دهی فیزیکی بخار

مشخصات فنی

شیشه پ�رک�، ضخامت 0/275، 
چمبر خال�طر 6 و ارتفاع 6 این� 

فشار نهایی خال پم� روتاری 
DCT/ DCR

6- 10 × 5 تور/ 30 

میلی تور

منبع تغذیهجریان مستقیم ، 2/5 کیلووات

فشار کاری50 تا 70 میلی تور

بازه گیج وکیوماتمسفر تا 4- 10 میلی تور

بازه جریان الیه نشانیتا 100 آم�ر

کنترل فلو آرگونشیر سوزنی

220 ولت، جریان متناوب، 
11 آم�ر

مشخصات برق 
ورودی

سامانه کنترلیصفحه نمایش 7 این�

وزن )بدون پم�(18 کیلوگرم

400×450×500  میلی متر 
ابعاد دستگاهمکع� 

کاربرد:
میکروســکوپی  نمونه هــای  آماده ســازی   

.)TEM و SEM( الکترونی

پوشش های نانوساختارنام شرکت 

1384سال ت�سی�

نشانی شرکت 
شــرقی  ضلــع  آزادی،  تهــران، 
دانشگاه شریف، شهید قدیر، 

پالک5، طبقه 3، واحد 4
www.pvd.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

CE دارای نشان

ارتباط با فناوری نانو
آماده ســازی  بــرای  اساســا  کربــن  الیه نشــانی  دســتگاه 
 )TEM و SEM( نمونه های میکروسکوپ های الکترونی
اســتفاده می شــود. این روش برای مشاهدات با قدرت 
تفکیک باال بســیار مناســ� بوده و برای تهیه تصاویر و 
آنالیز مواد در مقیاس های نانو یک پیش نیاز محســوب 

می شود.



۱۱۸



۱۱۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

تجهیزات پردازش پالسمایی سطح
 کرونا تریتمنت با الکترود سرامیکی

 پالسـما گالیـد
 پالسـما روتاری جت

(PlasmaTex) سامانه پردازش پالسمایی منسوجات 
 سامانه پردازش پالسمای اتمسفری کرونا

 سامانه پالسمای برای تحقیقات صنایع غذایی
 کرونا پرینت
 پالسما کلینر

 دستگاه استریالیزر پالسما
 سامانه پردازش پالسمایی منسوجات و اشیاء



۱۲۰

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 می شود.

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



۱۲۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

محل تولیدمجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های 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

مهندسی پالسما ایده آزمانام شرکت 

1395سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، شــهرک ولی عصر، خیابان شــهید صفری، کوچه شــهید وفــادار غربی، 

پالک 70

parsautomation@yahoo.comایمی� 

اطالعات شرکت تولیدکنندهاطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه 
نانومقیاس

ارتباط با فناوری نانو
با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. 

استان تهران، شهرتهران



۱۲۲

پالسـما گالیـد
معرفی محصول

پالسما در ف�ای بین دو الکترود هاللی شکل ایجاد می شود. چگالی الکترونی باالی این سیستم در 
دمای پایین باع� شــده تا پردازش مواد مختلف که در معرض پالســمای گالید قرار می گیرند، بدون 

تخری� یا تغییر در سطح مواد باشد.

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



۱۲۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های 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

مهندسی پالسما ایده آزمانام شرکت 

1395سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، شــهرک ولی عصر، خیابان شــهید صفری، کوچه شــهید وفــادار غربی، 

پالک 70

parsautomation@yahoo.comایمی� 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. 



۱۲۴

پالسـما 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 می دهد.

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



۱۲۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های 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

مهندسی پالسما ایده آزمانام شرکت 

1395سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، شــهرک ولی عصر، خیابان شــهید صفری، کوچه شــهید وفــادار غربی، 

پالک 70

parsautomation@yahoo.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. 



۱۲۶

سامانه پردازش 
(PlasmaTex) پالسمایی منسوجات

معرفی محصول
دســتگاه پالســماتکس )PlasmaTex( می توانــد بــا افزایــش انــرژی ســطحی انــواع منســوجات جهت 
کاهش مصرف آب و رنگ و ســایر مواد شــیمیایی مورداســتفاده قرار گیرد. پالســما به دلیل برخورداری 
از گونه های پرانرژی و درعین حال دمای پایین، بســیار مناســ� برای پردازش سطوح حساس به گرما 
به ویژه انواع پارچه ها است. در فرآیند پردازش سطوح به این روش به واسطه تشکیل گروه های عاملی 

بر روی سطح و تغییر زبری سطح، درجه باالیی از فعال سازی حاصل می شود.
ویژگی ها:

 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 هزینه های جاری
 کاهش BOD / COD پساب و آ�ار زیست محیطی ناشی از آن

 کوتاه شدن زمان پردازش
 امکان انجام فرآیند به صورت مداوم در سرعت های صنعتی

 امکان پردازش منسوجات در فشار محیط )اتمسفری( در خط تولید



۱۲۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.adeeco.ir
www.hitechmachine.ir

 برخی خریداران
در حال ا�بات و انطباق کارایی 

به مجموعه های صنعتی

مدل های 
دستگاه

 PlasmaTex
60220

 PlasmaTex
40160

 PlasmaTex
30220

 PlasmaTex
20160

 PlasmaTex
2080

 PlasmaTex
1080

10 کیلو وات20 کیلو وات20 کیلو وات30 کیلو وات40 کیلو وات60 کیلو واتتوان

�رض 
800 میلی متر800 میلی متر1600 میلی متر2200 میلی متر1600 میلی متر2200 میلی متر�لتک

نام شرکت 
مهندسی تجهیزات 

پیشرفته آدیکو

1391سال ت�سی�

نشانی شرکت 

تهران، بلوار کشاورز، تقاطع 
شانزده آذر، ساختمان 

کمال الدین بهزاد، پالک 
78 طبقه 5 واحد 514

www.adeeco.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
اصالحات ســطحی پالسمایی در منســوجات، الیاف و پلیمرها 
طیف وسیعی از تغییرات سطحی از یک تغییر توپوگرافی ساده تا 
تغییرات گسترده شیمیایی الیه های سطحی را شامل می شود. 
در هر سطح کاربری می توان مواردی از ارتباط آن با نانوفناوری 
را ذکــر کــرد. در یک مــورد، می توان به ایجاد و یــا افزایش زبری 
ســطح در مقیاس نانو اشــاره کــرد. در این حالــت انتظار می رود 
که ترشوندگی و قابلیت جذب رنگ سطوح الیاف و منسوجات 
افزایش یابد. مورد دیگر ح�ور الیه   فعال شده سطحی است که 
سب� می شــود با ایجاد پیوند های در سطح اتمی، چسبندگی 

پوشش ها و نانوالیه ها به طور قابل توجهی بهبود یابد.

مشخصات فنی

25-18  کیلوهرتزفرکان�

5/1 میلی مترضخامت ماده

198×125×390 سانتی مترابعاد 

 2500 کیلوگرموزن 

6 میلی متر�طر الکترود

2 میلی مترب�شینه گ� ب�ن الکترود

70-5 متر بر دقیقهنر� تولید

  300 درجه سانتی گراددمای پالسما



۱۲۸

سامانه پردازش 
پالسمای اتمسفری کرونا

معرفی محصول
مشــعل پالســمای کرونا، ســامانه ای اســت کــه برای پردازش ســطوح دوبعــدی و ســه بعدی پلیمری 
استفاده می شود. کاربردهای آن عبارت است از: افزایش قابلیت چسبندگی پلیمرها و کامپوزیت ها، 

افزایش رنگ پذیری پلیمرها، فعال سازی سطوح به منظور تقویت چسبندگی انواع رزین ها.

مشخصات فنی
 توان مشعل 700 وات

 ابعاد مشعل 3 در 6 سانتی متر با طول بیش از 5 سانتی متر
 قابلیت استفاده در سامانه اسکن اتوماتیک

 دارای سیستم ایمنی برای کاربر
 قابلیت دائم کاری



۱۲۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

مجوزها و تأییدیه ها

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.iranlabexpo.ir
www.basafan.com

 برخی خریداران
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

مجموعه های صنعتی

بسا فن آوران نصیرنام شرکت 

1390سال ت�سی�

تهران، خیابان آزادی، بن بست قدیر، کوچه 13، پالک 2، واحد 10نشانی شرکت 

www.basafan.comنشانی سایت اینترنتی 
info@basafan.com

اطالعات شرکت تولیدکننده

ت�ییدیه ارتباط با فناوری نانو

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
ایجــاد و یــا افزایــش زبری ســطح در مقیاس نانو 
از جملــه ویژگی هــای ایــن فرآینــد اســت. در این 
حالــت انتظــار مــی رود کــه ترشــوندگی و قابلیــت 
جذب رنگ ســطوح الیاف و منســوجات افزایش 
یابد. مورد دیگر ح�ور الیه   فعال شــده ســطحی 
اســت که ســب� می شــود با ایجاد پیوند های در 
ســطح اتمی، چسبندگی پوشــش ها و نانوالیه ها 

به طور قابل توجهی بهبود یابد.



۱۳۰

سامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی

معرفی محصول
تخلیــه ســد دی الکتریــک (DBD) روشــی جدید و خالقانه برای تولید پالســمای غیرحرارتی اســت که 
اخیرابه طور گســترده ای در شــاخه های مختلف علم و تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است. تخلیه 
ســد دی الکتریــک، یــک تخلیه الکتریکی بین دو الکترود اســت که حداقل یکــی از الکترودها با یک 
الیه دی الکتریک پوشــانده شــده اســت. اعمال ولتاژ متناوب بر الکترودها منجر به ایجاد پالســمای 
غیرحرارتــی ســد دی الکتریــک در فشــار اتمســفری می شــود. از جملــه کاربردهــای ایــن تکنولــوژی 
در صنایــع غذایــی و کشــاورزی اســت. میکروب زدایــی ســطح غذا و جوانه زنــی بــذر دو کاربرد جذاب 

پالسمای DBD است که می تواند تغییرات بزرگی در صنعت آینده به بار آورد.

مشخصات فنی
 ابعاد: 45)عرض( - 70 )طول( - 60 )ارتفاع( سانتی متر

 وزن: حدودا 50 کیلوگرم 
 ولتاژ ورودی: Hz ،AC 220 V 50، تک فاز )مقاومت زمین کمتر از 0/5 اهم(

50 Hz ،0-25 kV ولتاژ خروجی: ولتاژ متغیر 



۱۳۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.ad-kavoshyaran.ir
info@ad-kavoshyaran.com
www.iranlabexpo.ir

 برخی خریداران
موسسه تحقیقات کشاورزی

کاوش یاران فن پویانام شرکت 

1391سال ت�سی�

بزرگراه یادگار امام، خیابان ای�ارگران شمالی، خیابان امام زاده داود، پالک 31نشانی شرکت 

www.ad-kavoshyaran.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

 0-10 kV ،6-20 kHz :ولتاژ متغیر 
 22 cm :اندازه محفظه آزمون: قطر 

فاصلــه الکترودهــای محفظــه آزمــون: قابــل تنظیــم   
 0/5- 2/5 cm

 مواد مورد پردازش: مواد نارسانا 
 گاز کاری در محفظه آزمون: هوا 

 زمان پردازش: قابل تنظیم )مد تناوبی و پیوسته(
 پروب جانبی:  جت پالسمای سرد، پروب پالسمای سد 

دی الکتریک
ا�ربخشــی این دســتگاه بر میکروب زدایــی و مهار فعالیت 
مرکــز  توســط  غذایــی  محصــوالت  از  برخــی  در  آنزیمــی 

تحقیقات کشاورزی ت�یید شده است. 

استان تهران، شهر تهران

ارتباط با فناوری نانومحل تولید
بــه طــور کلــی یکــی از مــوارد بســیار مهــم راجــع بــه ارتبــاط 
یــا  و  ایجــاد  قابلیــت  نانــو،  فنــاوری  بــا  پالســما  تجهیــزات 
افزایــش زبــری ســطح در مقیــاس نانو اســت. در ایــن حالت 
انتظــار مــی رود که ترشــوندگی و قابلیت جذب رنگ ســطوح 
مــورد دیگــر  یابــد.  افزایــش  یــا منســوجات  و  الیــاف  ماننــد 
ح�ور الیه   فعال شــده ســطحی اســت که ســب� می شــود با 
ایجاد پیوند هایی در ســطح اتمی، چســبندگی پوشــش ها و 

نانوالیه ها به طور قابل توجهی بهبود یابد.



۱۳۲

کرونا پرینت
معرفی محصول

دســتگاه کرونا پرینت نســل جدید ســامانه های جرقه زن )جرقه گیر( اســت که با اســتفاده از فناوری 
پالســما می توانــد ا�رگــذاری یکنواخت تــر و باکیفیت تــری در حوزه چاپ و بســته بندی ایفــا کند. این 
دســتگاه بــا اســتفاده از الکترودهــای ســرامیکی می توانــد پــردازش یکنواختــی را بــر روی پلیمرهــا 
پالســتیک ها و رول هــای فلــزی ایجــاد کند. در ا�ر پردازش پالســمایی ســطح پلیمرها پالســتیک ها و 
رول هــای فلــزی در ابعــاد نانــو دچــار تغییــر شــده و گونه هــای شــیمیایی هیدروکســیل، کربوکســیل، 
نیتروژنــی و اکســیژنی بر روی ســطح باقی می مانــد که می تواند ضمن افزایش انرژی ســطحی امکان 
برقراری بهتر باند بین رنگ و ســطح شــود. پردازش ســطح توســط این دســتگاه برای انواع پلیمرها 
مانند PP، PE، PET، نایلون، پلی استایرن، پلی کربنات، پی وی سی و انواع فیلم های متاالیز مناس� 

است.

مشخصات فنی
 عرض دستگاه: 50 سانتی متر )قابل ساخت تا عرض 10 متر براساس سفارش مشتری(

 توان مصرفی: 3 کیلووات
 ســرعت پــردازش: 100 تــا 200 متر بر دقیقــه )از حدود 50 متر بر دقیقه تا 1000 متر بر دقیقه براســاس 

سفارش مشتری(



۱۳۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

 گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

شرکت مهندسی پالسما فناور جمنام شرکت 

1394سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، ولنجک، خیابان یمن، بلوار دانشــجو، دانشــگاه شــهید بهشــتی مرکز 

رشد

jam-plasmatech.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

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

 وزن: 40 کیلوگرم

اطالعات بازار

 کانال های خرید
021-29904031
021-29904017
021-22403160
Info@jam-plasmatech.com

 برخی خریداران
صنایع چاپ و بسته بندی

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
با استفاده از این دستگاه ایجاد تغییرات در مقیاس نانومتری در سطح امکان پذیر می شود. 



۱۳۴

پالسما کلینر
معرفی محصول

ایــن دســتگاه به عنــوان یکی از پرکاربردترین ســامانه های پالســمایی مطر� اســت. در این دســتگاه 
محیــط فعــال پالســما با اعمــال اختالف پتانســیل الکتریکی در فشــار پاییــن و در محــدوده میلی تور 
تشــکیل می شــود. الکترون هــای موجــود در محیــط پالســما اقــدام بــه تولیــد الکترون هــا، یون هــا، 
رادیکال هــا و دیگــر گونه هــای فعــال می کننــد که می توانند ســطح مورنظــر را پردازش کننــد. قابلیت 
تزریــق 30 نــوع گاز بــا نــر� تزریق 0 تا 500 سی ســی بر دقیقه با دقت 0٫1 سی ســی بر دقیقــه برای این 

دستگاه وجود دارد.

مشخصات فنی
 حجم محفظه: 3 لیتر )بسته به سفارش مشتری قابل ساخت تا 100 لیتر(

 توان کاری: 100 وات )قابل ساخت تا 3 کیلووات(
 فشار کاری: 50 تا 1000 میلی تور

 گاز مصرفی: 30 نوع گاز
 دقت تنظیم فلوی گاز: 0٫01 سی سی بر دقیقه

 جنس محفظه: کوارتز )یا استیل بنا به سفارش مشتری(



۱۳۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

شرکت دانش بنیان دانش پویان ساتیانام شرکت 

1393سال ت�سی�

استان سمنان، شهرستان شاهرود، بلوار دانشگاه، ساختمان مرکز رشدنشانی شرکت 

satiacompany@gmail.comایمی� 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 برخی خریداران
دانشگاه بین المللی قزوین

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شاهرود

 کانال های خرید
021-29904031
021-29904017
021-22403160
Info@jam-plasmatech.com

 جنس اتصاالت: استیل
 برق ورودی: 220 ولت برق شهری
 دارای نمایشگر فشارسنج دیجیتال

 دارای سیستم اتوماسیون و مانیتور تاچ
 قابلیت تعریف برنامه های آزمایشی

 ابعاد: 50×40×20 سانتی متر
 وزن: تقریبا 15 کیلوگرم

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
الکترون های موجود در محیط پالســما اقدام به تولید 
الکترون ها ، یون ها، رادیکال ها و گونه های فعال دیگر 
می کننــد که می تواند ســطح موردنظر را پــردازش کند. 
این دستگاه می تواند برای پردازش انواع مواد پلیمری 

و فلزی در مقیاس نانو استفاده شود. 



۱۳۶

دستگاه استریالیزر پالسما
معرفی محصول

دستگاه استریالیزر پالسما PSP-PL ابزار حساس به دما و رطوبت مانند انواع آندوسکوپ، کاتتر، 
کانوال و ... را در کوتاه ترین زمان و بدون ایجاد مواد سمی و م�ر، استریل می کند. پس از اتمام 
پروســه اســتریل توســط این دســتگاه آن�ــه باقی می ماند بخارآ ب و اکســیژن اســت کــه کامال با 
محیط سازگارند و آسیبی متوجه کاربران و بیماران نخواهد بود. پروسه استریل دستگاه بسیار 
ســریع بوده )28 تا 65 دقیقه( و نیازی به آماده ســازی اولیه نیســت که این امر گردش کار را در 

بیمارستان ها و مراکز درمانی به میزان قابل توجهی سرعت می بخشد.



۱۳۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.psptrade.com

هی�ت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران

پارس سینوهه پادنام شرکت 

1388سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، خیابان شریعتی، میدان شهید 
احمدی روشن، ابتدای خیابان جلفا، 

خیابان پاکروان، پالک 20

www.psptrade.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

مجوزها و تأییدیه ها

گواهینامه نانومقیاس

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
ــزر مـــانـــنـــد ســایــر  ــالیـ ــریـ ــتـ ــاه پـــالســـمـــا اسـ ــگـ ــتـ دسـ
دستگاه های حوزه پالسمای سرد، قابلیت ایجاد 

ساختار نانومتری بر روی سطح را دارد.

مشخصات فنی
PSP-PL-130PSP-PL-130Dمدل های دستگاه

دو دربتک دربتعداد درب

778×1547×1120 ابعاد 
سانتی متر

 1060×1750×1040
سانتی متر

640 کیلوگرم440 کیلوگرموزن

تکفاز، 230 ولت، 60-50 هرتزمنبع ت��یه

130 لیتر�رفیت محف�ه

فوالد زنگ نزنجن� محف�ه

کمتر از 60 درجه سانتی گراددمای استری�

هیدروژن پروکساید ٪50ماده مصرفی

مجموع مدت زمان 
سیک�

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



۱۳۸

 سامانه پردازش
 پالسمایی منسوجات و اشیاء

معرفی محصول
ایــن ســامانه در شــرایط خأل با اســتفاده از امــواج فرکانس رادیویــی،  گاز و مونومرهای تزریق شــده به 
محفظــه را یونیــزه کــرده و شــرایط برقــراری پیونــد بین اجســام قرار داده شــده در محفظــه و مونومر 
را فراهــم کــرده و بــا ایجــاد الیــه ای با ضخامــت نانومتری بــر روی جســم،  خواص ضــدآب، ضدلک 
و ضدروغــن را ایجــاد می کنــد. دســتگاه صنعتــی آب گریز 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، سیســتم های الکترونیکی )تبلت، تلفن همراه و ...( یا ادوات 

پزشکی کاربرد دارد.

مشخصات فنی
 ایجاد خاصیت ضدآب و لک

 کنترل فرآیند به صورت اتوماتیک
 قابلیت استفاده در پردازش پوشاک،  کفش و الکترونیک

 قابل ساخت در ابعاد مختلف متناس� با حوزه کاربری
 انجام فرآیند به صورت کامال خشک



۱۳۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات پردازش پالسمایی سطحتجهیزات پردازش پالسمایی سطح

مجوزها و تأییدیه ها

ت�ییدیه ارتباط با فناوری نانو

اطالعات بازار

 کانال های خرید
www.iranlabexpo.ir
www.basafan.com

 برخی خریداران
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مجموعه های صنعتی

بسا فن آوران نصیرنام شرکت 

1390سال ت�سی�

تهران، خیابان آزادی، بن بست قدیر، کوچه 13، پالک 2، واحد 10نشانی شرکت 

www.basafan.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرتهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
ایجــاد و یا افزایش زبری ســطح در مقیاس نانو 
از جملــه ویژگی هــای این فرآیند اســت. در این 
حالــت انتظــار مــی رود کــه ترشــوندگی و قابلیت 
جذب رنگ ســطوح الیاف و منسوجات افزایش 
یابد. مورد دیگر ح�ور الیه   فعال شــده سطحی 
اســت که سب� می شــود با ایجاد پیوند های در 
ســطح اتمی، چسبندگی پوشش ها و نانوالیه ها 

به طور قابل توجهی بهبود یابد.





تجهیزات تولید نانوالیاف
 دستگاه الکتروریسی صنعتی

 دستگاه الکتروریسی غوطه وری
 دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی

 دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی
 دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک
 دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی

 خط صنعتی تولید نانوالیاف



۱۴۲

دستگاه الکتروریس صنعتی
معرفی محصول

با استفاده از این دستگاه، پوشش انواع نانوالیاف روی زیرالیه های مختلف برای تولید محصوالت 
جدید در مقیاس صنعتی امکان پذیر است. سیستم های INFL به طور گسترده برای تولید نانوفیلترها 

و نانوماسک های تنفسی استفاده می شوند.

مشخصات فنی
بــا اســتفاده از خط تولیــد صنعتی این تجهیزات می توان نانوالیاف موردنیــاز برای کاربردهای متنوع 
را در مقیاس صنعتی تولید کرد. این دســتگاه ها با 2 مکانیســم اصلی الکتروریسی نازلی و بدون نازل 
ارائه می شــوند که با توجه به مزایای آن ها هر روش برای کاربری خاص می تواند مورداســتفاده قرار 
گیرد. این دستگاه دارای سه مدل INFL1000 ، INFL800 ، INFL400 است. تفاوت این سه مدل در 

حجم، �رفیت تولید و تعداد واحد الکتروریسی است.



۱۴۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید نانو الیافتجهیزات تولید نانو الیاف

برق ورودی دستگاه

 50-60 تک فــاز،  ولــت،   220
هرتز

380 ولــت، ســه فاز، 50-60 
هرتز )در صورت نیازمشتری(

سیستم گرم کن 
10-20 آمپرمحف�ه

10-15 آمپرخشک کن

کنترل، جمع کن و 
10-15 آمپرمنبع ولتاژ باال

واحد الکتروریسی
INFL400 4 واحد برای
INFL600 6 واحد برای

INFL800 و 8 واحد برای

از 0٫005  تا 1 گرم بر مترمربعمیزان پوشش

از 60 تا 500 نانومترابعاد نانوالیاف

درام ریسنده 
درام از جنس استیل(سیستم بدون نازل)

طول
از 30 سانتی متر تا 160 

سانتی متر )بسته به نوع 
سفارش(

6 سانتی متر�طر

20- 1 دور در دقیقهسر�ت �رخش

نازل های ریسنده 
نازل ها از جنس استیل(سیستم نازلی)

طول واحد 
الکتروریسی

از 30 تا 160 سانتی متر 
)بسته به نوع سفارش(

تعداد
از 20 تا 100 نازل در هر واحد 

الکتروریسی

حدا�� سر�ت 
100 میکرولیتر در ساعتتزری�

ک�ر سر�ت  حدا
20 میلی لیتر در ساعتتزری�

جمع کننده 
از جنس استیل(کالکتور)

کنترل فاصله 
(20-5 سانتی متر(الکتروریسی

8، 16 و 32 سانتی مترابعاد

سیستم گرمایش
کنترل دمای محیط 

الکتروریسی )دمای محیط 
تا 45 درجه سانتی گراد(

تهویه

سیستم کشش 
زیرالیه

خروج حالل از محفظه 
توسط هواکش با امکان 
برنامه ریزی مدت کارکرد

امکان کشش و 
برگشت توس� دو 
موتور مجزا (موتور 
برگشت سفارشی)

مناس� برای 
زیرالیه های 

انعطاف پ�یر از �بی� 
کا��، پار�ه، فیلتر، 

فوی� و...

امکان برنامه ریزی 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 درام ها(



۱۴۴

منبع ت��یه ولتاژ باال

دارای دستگاه ت�مین 
اختالف پتانسی� 50 

کیلوولت منفی

دارای دستگاه ت�مین 
اختالف پتانسیل 50 

کیلوولت م�بت

کنترل دیجیتال ولتاژ 
 HMI �از طری� راب
مستق� (سفارشی)

نمایشگر دیجیتال جریان 
مصرفی با دقت 1 میکروآمپر 

)سفارشی(

نمایشگر دیجیتال ولتاژ با د�ت 0/1 کیلوولت

سیستم خشک کن

محفظه خشک کن زیرالیه 
با امکان کنترل دمای داخل 

فلزی با 6 درب جهت 
دسترسی آسان به کلیه 

بخش های دستگاه

محف�ه

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

ارتفاع
200 تا 250 سانتی متر  
)بسته به نوع سفارش(

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

وزن
از 1500 تا  3500 کیلوگرم 
)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 PLC با 
امکان کنترل کلیه 

پارامترها
)HMI( رابط کاربری لمسی

نمایش رطوبت 
داخ� محف�ه 

(سفارشی)

قابلیت دیدن داخل 
محفظه توسط نمایشگر 

)سفارشی(

سیستم های کنترلی 
ولتاژ باال

سیستم های کنترلی جریان 
مصرفی )سفارشی(

دارای دکمه �طع 
اضطراری برق 

دستگاه

تهویه بخارات سمی 
حالل های آلی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، حسن آباد 
مجتمع  خالصه، 
عصر  تحقیقاتــی 

انقالب

محل تولید



۱۴۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد 

لوازم و تجهیزات پزشکی

www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های 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 ماشــین آالت صنعتی پیشرفته ساخت 
داخل به آدرس زیر نیز قابل تهیه است؛ 

http://hitechmachine.ir/company/18

 برخی خریداران
شرکت های بهران فیلتر و آزاد فیلتر این دستگاه را خریداری کرده اند.

این محصول به کشورهای کره جنوبی و چین صادر شده است.

ارتباط با فناوری نانو
زمانی که نیرو های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه پیدا می کند، بسته به شرایط سیستم باع� تخری�، 
خمش، چرخش و کشــیدگی الیاف شــده و جمع این عوامل و یا هرکدام آن ها به تنهایی باع� تبدیل ی� جت ســیال 
بــا قطــر میلی متــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری می شــود. بنابراین این دســتگاه یکی از 

دستگاه های عمده تولید کننده نانوالیاف است.
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دستگاه الکتروریسی غوطه وری
معرفی محصول

الکتروریسی روش منحصربه فردی برای تولید فیبرهای بسیار ریز )میکرومتر تا نانومتر( با سطح ویژه 
باال از محلول های 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 جمع کننده زمینی اســت. منبع تغذیه پالریتی خاصــی را به محلول 
پلیمری و یا مذاب اعمال می کند و سپس محلول به سمت یک جمع کننده با پالریته معکوس شتاب 
داده می شود. این محلول پلیمری به یک لوله موئینه منتقل شده و در لوله موئینه با نیروی کشش 
سطحی خود نگه داشته می شود. 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� می شود. در هنگام خروج محلول پلیمری از مخروط تیلور، به دلیل ناپایداری 
و ســرعت بســیار زیاد ریســندگی که در بیــن حد فاصل لوله موئینــه و جمع کننده اتفــاق می افتد، جت 
ســیال با قطر میلی متری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری تبدیل می شــود و 

هم�نین حالل تبخیر شده و درنهایت الیاف پلیمری بر جای می ماند.
کاربرد:

 برای تولید نانوالیاف پلیمری/سرامیکی
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید نانو الیافتجهیزات تولید نانو الیاف

NL20NL50NL100مدل های دستگاه

100 سانتی متر50 سانتی متر20 سانتی مترطول درام ریسنده

1500 میلی لیتر750 میلی لیتر350 میلی لیترحجم وان محلول پلیمر

120×130×220 سانتی متر95×90×125 سانتی متر80×70×70 سانتی مترابعاد

120200300وزن

تکفاز، 240-220 ولت، 60-50 هرتزمنبع ت��یه

درام ریسنده
 درام سیلندری، سیمی یا دیسکی شکل  جنس: استیل  قطر: 32، 16، 6 میلی متر

  سرعت چرخش: 10-2 دور در دقیقه

جمع کننده (کالکتور)
 جنس: استیل  شکل: صفحه ای یا درام چرخان  فاصله الکتروریسی: 20-5 سانتی متر

 سرعت: 10 تا 50 دور در دقیقه

سیستم گرمایش
کنترل دمای محیط الکتروریسی )دمای محیط تا 40 درجه سانتی گراد(

سیستم کنترل رطوبت محفظه الکتروریسی )سفارشی(

سیستم کنترل و پان�
PLC+ HM

دارای دکمه قطع اضطراری برق دستگاه

خروج حالل از محفظه توسط هواکش با امکان برنامه ریزی مدت کارکردسیستم تهویه

فلزی، با 3 درب جهت دسترسی آسان به کلیه بخش های دستگاهمحف�ه

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، انتهــای بلــوار کشــاورز، مجتمع 
بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد 

لوازم و تجهیزات پزشکی
www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده
ارتباط با فناوری نانو

زمانی که نیرو های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی 
کششی غلبه پیدا می کند، بسته به شرایط سیستم 
باعــ� تخری�، خمش، چرخش و کشــیدگی الیاف 
شــده و اجتمــاع این پدیده ها یــا ت� ت� آن ها باع� 
تبدیل ی� جت ســیال با قطــر میلی متری به ی� یا 
چندیــن جت ســیال با قطــر در محــدوده نانومتری 
می شود. بنابراین این دستگاه یکی از دستگاه های 

عمده تولید کننده نانو الیاف است.

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، حسن آباد 
خالصه، مجتمع 
تحقیقاتی عصر 

انقالب

محل تولید
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الکتروریس نیمه صنعتی
معرفی محصول

با استفاده از این دستگاه پوشش انواع نانوالیاف روی زیرالیه های مختلف برای تولید محصوالت جدید 
در مقیاس نیمه صنعتی امکان پذیر اســت. سیســتم های INFL به طور گســترده برای تولید نانو فیلترها و 

نانوماسک های تنفسی استفاده می شود.

مشخصات فنی
مــدل  اســت.   NFL100 و   NFL30R3،NFL50،NFL60،NFL60R مــدل  پنــج  دارای  دســتگاه  ایــن 
NFL30R3 دارای 3 واحد الکتروریســی 30 ســانتی متری دارای سیســتم رول بازکن و رول جمع کن با 

دقت کم و سیســتم کنترل میکروکنترلر، مدل NFL50 با 1 واحد الکتروریســی 50 ســانتی متری بدون 
سیســتم رول بازکن و رول جمع کن و دارای سیســتم کنترل PLC، مدل NFL60 با 1 واحد الکتروریسی 
50 ســانتی متری، سیســتم کنتــرل PLC، بدون سیســتم رول بازکــن و رول جمع کن با دقت متوســط، 
مدل NFL60R با 1 واحد الکتروریســی 60 ســانتی متری با سیســتم رول بازکن و رول جمع کن با دقت 
متوسط و سیستم کنترل PLC و مدل NFL100 با 1 واحد الکتروریسی 100 سانتی متری بدون سیستم 

رول بازکن و رول جمع کن و سیستم کنترل آنالوگ است.
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید نانو الیافتجهیزات تولید نانو الیاف

برق ورودی 
220 ولت، تک فاز، 60-50 هرتزدستگاه

واحد 
الکتروریسی

از 1 تا 3 واحد )بسته به نوع 
سفارش(

سیستم کنترل
PLC با کنترل کامل 

زیرسیستم ها

درام ریسنده 
(سیستم بدون 

نازل)
درام از جنس استیل

طول
از 20 سانتی متر تا 40 سانتی متر 

)بسته به نوع سفارش(

6 سانتی متر�طر

10- 1 دور در دقیقهسر�ت �رخش

نازل های 
ریسنده 

(سیستم نازلی)
نازل ها از جنس استیل

طول واحد 
الکتروریسی

از 20 تا 100 سانتی متر )بسته به 
نوع سفارش(

تعداد
از 10 تا 50 نازل در هر واحد 

الکتروریسی

حدا�� سر�ت 
100 میکرولیتر در ساعتتزری�

ک�ر سر�ت  حدا
20 میلی لیتر در ساعتتزری�

جمع کننده 
از جنس استیل ضداسید(کالکتور)

کنترل فاصله 
(20-5 سانتی متر(الکتروریسی

ابعاد
با توجه به اندازه درام ریسنده 

متغیر است.

سیستم 
گرمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی 
)دمای محیط تا 40 درجه 

سانتی گراد(

تهویه

سیستم کشش 
زیرالیه

خروج حالل از محفظه توسط 
هواکش با امکان برنامه ریزی 

مدت کارکرد

امکان کشش و 
برگشت توس� 
دو موتور مجزا 
(موتور برگشت 

سفارشی)
مناس� برای 
زیرالیه های 
انعطاف پ�یر 

از �بی� کا��، 
پار�ه، فیلتر، 

فوی� و ...

امکان برنامه ریزی میزان کشش 
برحس� طول یا زمان )پوشش 

محدوده خاصی از زیرالیه(، 
جهت حرکت زیرالیه )راست، 

چ� یا دوطرف(
کنترل سرعت کشش تا 250 متر 
در ساعت )بسته به نوع سفارش 

و تعداد درام ها(
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منبع ت��یه ولتاژ باال

دارای دستگاه 
ت�مین اختالف 

پتانسی� 50 
کیلوولت م�بت

دارای دستگاه ت�مین اختالف 
پتانسیل 50 کیلوولت منفی

نمایشگر 
دیجیتال ولتاژ 

با د�ت 0/1 
کیلوولت

نمایشگر دیجیتال جریان 
مصرفی با دقت 1 میکروآمپر 

)سفارشی(

سیستم 
خشک کن

محفظه خشک کن زیرالیه 
با امکان کنترل دمای داخل 

)سفارشی(

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

نمایش رطوبت 
داخ� محف�ه 

(سفارشی)

قابلیت دیدن داخل محفظه 
توسط نمایشگر )سفارشی(

سیستم های 
کنترلی ولتاژ باال

سیستم های کنترلی جریان 
مصرفی )سفارشی(

دارای دکمه 
�طع اضطراری 

برق دستگاه

تهویه بخارات سمی حالل های 
آلی

محف�ه
فلزی با 6 درب جهت دسترسی 
آسان به کلیه بخشه ای دستگاه

ابعاد:

طول: 100 تا 200 سانتی متر  
)بسته به نوع سفارش و تعداد 

واحدها(
ارتفاع: 120 تا 180 سانتی متر  

)بسته به نوع سفارش(
عرض: 80 تا 120 سانتی متر  

)بسته به نوع سفارش و عرض 
واحدها(

وزن:
از 100 تا  600 کیلوگرم )بسته به 

نوع سفارش و تعداد واحدها(

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، حسن آباد 
مجتمع  خالصه، 
عصر  تحقیقاتــی 

انقالب

محل تولید
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد 

لوازم و تجهیزات پزشکی

www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های 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 ماشــین آالت 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 نیرو هــای دافعــه الکترواســتاتیک بــر نیــروی کششــی غلبــه پیــدا می کنــد، بســته به شــرایط سیســتم باع� 
تخری�، خمش، چرخش و کشــیدگی الیاف شــده و اجتماع این پدیده ها یا ت� ت� آن ها باع� تبدیل ی� جت ســیال 
بــا قطــر میلی متــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری می شــود. بنابراین این دســتگاه یکی از 

دستگاه های عمده تولید کننده نانوالیاف است.
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الکتروریس آزمایشگاهی
معرفی محصول

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

مشخصات فنی
ایــن دســتگاه دارای دو مــدل ES2000 و ES1000 اســت. تفــاوت مــدل ES2000 در تعــداد سیســتم 
روبــش اســت. توســط این دســتگاه مشــخصات مختلــف نانوالیاف از جملــه تخلخل، شــکل، قطر، 

ضخامت و آرایش می تواند کنترل شود.
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید نانو الیافتجهیزات تولید نانو الیاف

برق ورودی 
220 ولت، تک فاز، 60-50 هرتزدستگاه

پم� سرنگی
افقی )بدون نیاز به شیلنگ و 

رابط(

تعداد سرن� 
�اب� نص�

حداک�ر 2 سرنگ )سفارشی تا 10 
سرنگ(

دو حالت تزری�
تزریق ممتد یا تزریق به میزان 

حجم تعیین شده

تزری� 
یکنواخت

تزریق یکنواخت محلول با 
استفاده از میکرودرایور با دقت 

باال

تن�یم مح� 
صفحه 

فشاردهنده 
سرن�

امکان تنظیم سریع پدال با 
استفاده از دو کلید تنظیم 

موفقیت

کنترل نر� 
تزری� محلول 

پلیمری (10 
میکرولیتر تا 

100 میلی لیتر در 
سا�ت)

دارای سوئی� هشدار اتمام 
محلول سرنگ

سیستم روبش 
نازل ها

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

کنترل سر�ت 
روبش  نازل 

 0-2500)
میلی متر در 

د�یقه)

کنترل نقطه شروع و پایان 
روبش )30-0 سانتی متر(

جمع کننده 
(کالکتور)

درام چرخان با سرعت قابل 
کنترل چرخش

جن�: استی� 
یا آلومینیوم

دارای ولتاژ منفی تا 20- 
کیلوولت )سفارشی(

کنترل فاصله 
الکتروریسی  

 5-20)
سانتی متر)

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

صفحه ای(

سر�ت 
�رخش:

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

8 سانتی متر�طر:

منبع ت�مین 
اختالف 

پتانسی� (ولتاژ 
باال)

نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت 
0/1 کیلوولت

دو منبع تغذیه در مدل دوپم�

نمایشگر 
دیجیتال 

جریان مصرفی 
با د�ت 1 

میکروآم�ر 
(سفارشی)

دارای دستگاه ت�مین اختالف 
پتانسیل 35 کیلوولت

سیستم 
گرمایش

کنترل دمای محیط الکتروریسی 
)دمای محیط تا 40 درجه 

سانتی گراد(
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تهویه
خروج حالل از محفظه توسط 

فن با امکان برنامه ریزی مدت 
کارکرد

سیستم کنترل و پان�

استفاده از 
نمایشگر بزرگ 

4 سطری 
به همراه  20 
سو�ی� با�� 
کنترل آسان 

سیستم و 
نمایش کلیه 

اطال�ات 
ضروری 
�ملکرد 

دستگاه شده 
است.

تعبیه کلیدهای عملیاتی در 
کنار 4 سطر نمایشگر باع� 
عدم نیاز به منوهای تودرتو 
شده و بنابراین به راحتی با 

فشار حداک�ر چند کلید، دستگاه 
تنظیم شده و شروع به کار 

خواهد کرد.

محف�ه
فلزی با 3 درب جهت دسترسی 

آسان به کلیه بخش های 
دستگاه

80×70×65 سانتی متر مکع�ابعاد

75×105×65 سانتی متر مکع�مدل دو پم�

حدود 80 کیلوگرموزن

100 کیلوگرممدل دو پم�

حاف�ه دا�می
آخرین تنظیمات در حافظه 

دائمی دستگاه ذخیره خواهد 
شد.

نرم افزار 
مخصوص

پارامترهای الکتروریسی 
می توانند به راحتی توسط 

کامپیوتر با استفاده از نرم افزار 
مخصوص کنترل شوند. 

)سفارشی(

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تهران، حسن آباد 
مجتمع  خالصه، 
عصر  تحقیقاتــی 

انقالب

محل تولید



۱۵۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد 

لوازم و تجهیزات پزشکی

www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های 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 آزمایشگاه های 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 نیرو هــای دافعــه الکترواســتاتیک بــر نیــروی کششــی غلبه پیــدا می کنند، بســته به شــرایط سیســتم باع� 
تخری�، خمش، چرخش و کشــیدگی الیاف شــده و اجتماع این پدیده ها یا ت� ت� آن ها باع� تبدیل ی� جت ســیال 
بــا قطــر میلی متــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری می شــود. بنابراین این دســتگاه یکی از 

دستگاه های عمده تولیدکننده نانوالیاف است.
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دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک
معرفی محصول

یکــی از روش هــای کارآمد تولید نانوالیاف پلیمری چه در مقیاس صنعتی و چه تحقیقاتی، اســتفاده 
از فنــاوری الکتروریســی اســت. پیش ماده پلیمری ورودی فرآیند فــوق می تواند به صورت محلول  و 
یا مذاب پلیمری باشــد. در این فناوری به کمک یک میدان الکتریکی با قدرت کافی، ابتدا ســیالن 
باریکی از مایع )پیش ماده پلیمری( ایجاد می شــود و ســپس در ادامه با ناپایدارســازی ســیالن فوق 

نانوالیاف پلیمری تولید می شود. 
یک دستگاه الکتروریسی از 3 واحد 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 3- صفحه جمع کننده با 

قطبیت الکتریکی معکوس نسبت به واحد ن� ریس. 

 کاربرد:
بســیاری از انواع پلیمرهای مختلف از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی و زیســت تخری� پذیر 
و یا پلیمر/کامپوزیت می        توانند در مقیاس آزمایشگاهی توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل 

شوند.
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید نانو الیافتجهیزات تولید نانو الیاف

ES IES IIES I-IES I-IIES II-IIمدل های دستگاه

80 کیلوگرم80 کیلوگرم80 کیلوگرم60 کیلوگرم60 کیلوگرموزن

منبع ت��یه ولتاژ باال
35-0 کیلو ولت/ 

مستقیم

35-0 کیلو ولت/

متناوب

35-0 کیلو ولت/

مستقیم

35-0 کیلو ولت/

متناوب

35-0 کیلو ولت/

مستقیم

11222تعداد الکترودهای ولتاژ باال

12234تعداد پم� های مستق�

11222تعداد جهت های الکتروریسی

تکفاز، 220 ولت، جریان متناوب، 60-50 هرتزمنبع ت��یه

10-0/1 میلی متر بر ساعت )با دقت 0/1 میلی لیتر بر ساعت(نر� تزری�

جمع کننده (کالکتور)
سرعت چرخش: 3000-100 دور در دقیقه با قابلیت تعوی� جمع کننده

فاصله الکتروریسی: 20-5 سانتی متر

PLC به همراه رابط HMI )کامال قابل تنظیم(کنترل پن� 

70×70×60 سانتی متر     ابعاد

امکان استفاده از انواع نازل های یک بار مصرف و دائمنازل های ریسنده

کامل الکتریکی )ولتاژ باال(ایزوالسیون

فن آوران تجهیزات نانوآزمانام شرکت 

1389سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 
16 آذر، ساختمان کمال الدین بهزاد، 

پالک 78، طبقه 7، واحد 706
www.nanoazma.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
زمانی که نیرو    های دافعه الکترواستاتیک بر نیروی کششی غلبه 
پیدا می    کند، بســته به شــرایط سیســتم باعــ� تخری�، خمش، 
چرخش و کشیدگی الیاف     شده و اجتماع این پدیده    ها یا تک    تک 
آن    هــا باعــ� تبدیل یک جت ســیال با قطــر میلی متری، به یک 
یــا چندیــن جت ســیال با قطــر در محــدوده نانومتری می    شــود. 
بنابرایــن ایــن دســتگاه یکــی از دســتگاه    های عمــده تولیدکننده 

نانوالیاف است.

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر  تهران

محل تولید

گواهی ارتباط با نانو
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الکتروریسی آزمایشگاهی
معرفی محصول

الکتروریسی از روش های بسیار مستعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلول های 
سوسپانســیون )پیش ماده پلیمری( به شــمار می رود. دســتگاه های 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 بی بافت از نانوالیاف، 
تولید نانوالیاف آرایش یافته، چندالیه های متشــکل از نانوالیاف و نیز تولید پیوســته و یا ناپیوســته 

محصوالت متشکل نانوالیاف امکان پذیر است.  

مشخصات فنی
 NF COADN-VI دســتگاه های الکترویســی آزمایشــگاهی تمــام اتوماتیــک ایــن شــرکت در 3 مــدل
NF CO-ANVI و NF CO-ENVI معرفی و عرضه شده اند که قابلیت تولید دسته وسیعی از نانوالیاف 

پلیمرهــای طبیعــی، ســنتزی و نانــوذرات پلیمــری، ســرامیک را دارا هســتند. به طورکلــی در تمامی 



۱۵۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید نانو الیافتجهیزات تولید نانو الیاف

مدل های ارائه شده، به دلیل طراحی یکپارچه نرم افزار رابط کاربری و به کارگیری تجهیزات مناس�، امکان تنظیم، 
تغییــر و کنتــرل تمــام متغیرهــای فرآینــد پیش و حیــن انجام عملیــات امکان پذیر اســت. هم�نین بــه دلیل طراحی 
مدوالر و منعطف امکان اعمال هرگونه ویرایش در تجهیزات و ماژول های دســتگاه براســاس نیازمندی های کاربران 
فراهم شده است. برخی دیگر از قابلیت های مشترک این سه مدل عبارتند از: امکان بهره گیری از کاربرد دوگانه این 
دســتگاه در اســتفاده به عنوان الکترواســپری، امــکان به کارگیری آرایش هــای مختلف از ریســنده ها و جمع کننده ها، 
بهره گیری از ســامانه های ایمنی نظیر قفل درب ایمنی برای جلوگیری از شــوک الکتریکی و نیز ســامانه تخلیه ایمن 
بــرای تخلیــه حالل هــای ســمی و نانوالیــاف معلــق. گفتنی اســت تفــاوت مدل هــا 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 نرم افزاری طراحی شده 
)تغییر متغیرهای عملیاتی حین انجام فرآیند نیز امکان پذیر است(

دو سامانه ولتاژ باال DC به میزان حداک�ر kV  35 )مدل HVPS-35/500(سامانه ولتاژ باال

جمع کننده
جمع کننده استاتی� از نوع صفحات صاف )مدل )PL-50 با طول 50 میلی متر(
جمع کننده دینامی� از نوع استوانه چرخان )مدل )DR-50 با قطر 50 میلی متر(
جمع کننده دینامی� از نوع استوانه چرخان )مدل DR-30 با قطر 30 میلی متر(

سر�ت �رخش جمع کننده
 rpm1 با دقت rpm2500 سرعت چرخش جمع کننده های دینامی� از 250 تا حداک�ر

قابل کنترل است.

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

تعداد و آرایش نازل ها
تعداد حداک�ر سه نازل در هر بازو )مجموعا 6 نازل( و با امکان قرارگیری حداقل 1 

سانتی متر از یکدیگر

نسبت به جمع کننده برابر صفر استزاویه نازل ها

mm 250-30 )قابل کنترل با دقت mm  1(فاصله الکتروریسی
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گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان زنجان

محل تولید

تمامی مدل ها mm 35اندازه نازل ها

سر�ت حرکت خطی 
سرعت قابل تنظیم بین 1 تا mm/min550 )با دقت 5 میلی متر بر دقیقه(نازل ها

سامانه تولید نانوالیافت 
موازی تک و �ندالیه

ســامانه جدیــد تولیــد نانوالیــاف مــوازی از نــوع روزنــه متحــرک )DGM( جهــت تولیــد 
بســترهای متشــکل از نانوالیــاف مــوازی از تــک الیه هــای همســان تــا چندالیه هــای 

هیبریدی غیرهمسان

ایمنی و استاندارد واحد

لحاظ کلیه موارد اصول ایمنی شامل؛ 
الف( سامانه قفل درب ایمنی برای جلوگیری از شوک های الکتریکی

ب( سامانه تخلیه ایمن برای حالل های سمی و نانوالیاف های معلق
ج( سامانه بازیافت حالل های مصرفی در فرآیند

ارتفاع 180، عرض 95 و عمق 85 سانتی مترابعاد دستگاه

Kg  215 وزن دستگاه
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

اطلس سازه آریانام شرکت 

1384سال ت�سی�

زنجان،خیابان کوچمشکی، نرسیده به چهارراه اولنشانی شرکت 

www.anstco.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
زمانــی کــه نیرو هــای دافعــه الکترواســتاتیک بــر نیــروی کششــی غلبــه پیــدا می کنــد، بســته به شــرایط سیســتم باع� 
تخری�، خمش، چرخش و کشــیدگی الیاف شــده و اجتماع این پدیده ها یا ت� ت� آن ها باع� تبدیل ی� جت ســیال 
بــا قطــر میلی متــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری می شــود. بنابراین این دســتگاه یکی از 

دستگاه های عمده تولیدکننده نانوالیاف است.
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خط صنعتی تولید نانوالیاف
معرفی محصول

الکتروریسی از روش های بسیار مستعد و محبوب صنعتی در تولید نانوالیاف پلیمری از محلول های 
سوسپانسیون )پیش ماده پلیمری( به شمار می رود. این روش از جهاتی، بسیار شبیه نوع مرسوم تر 
خود یعنی ریســندگی خشــک )Dry spinning( اســت که در آن همانند فرآیند اکستروژن، پیش ماده 
پلیمــری بــه داخــل یک حدیده )اینجا ن� ریس نامیده می شــود( 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 1 میلی متر( را 
تولید کند. تفاوت دیگر اعمال اختالف پتانســیل باال )چند ده کیلو ولت( به واحد ن� ریس اســت که 

محلول قطبیده شده را وا می دارد تا جذب میدان الکتریکی شود.

کاربرد:
 تولیــد امــکان تولیــد الیه  هــای متشــکل از نانوالیــاف از انــواع پلیمرهــای طبیعــی و ســنتزی و 

هم�نین نانوذرات سرامیکی
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محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات تولید نانو الیافتجهیزات تولید نانو الیاف

NF-Line-IVمدل دستگاه

حداک�ر 150 کیلو ولت )دقت 0/5 کیلو ولت(منبع ت��یه ولتاژ باال

سامانه تزری�
یک سیستم تزریق متشکل از چندین واحد ریسندگی، قابلیت برنامه ریزی 

مستقل برای هر واحد ریسنده به طور مستقیم از طریق سامانه کنترل

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

آرایش واحدهای ریسندگی
قابل تغییر و برنامه ریزی براساس نیاز کاربر جهت تولید طیف گسترده  ای از 

نانوالیاف

جمع کننده (کالکتور)
قابلیت جمع  آوری الیه  های متشکل از نانوالیاف تولیدی به صورت پیوسته 
بر روی الیه پایه یا منسوج بی  بافت، یا مابین دوالیه پایه یا منسوج بی  بافت 

و یا حتی به صورت خال�

50-10 سانتی متر )با دقت 1میلی متر(فاصله الکتروریسی

200-15 سانتی متر�رض زیرالیه

2-0/1 متر بر دقیقه )دقت 0/01 متر بر دقیقه(سر�ت حرکت خطی زیرالیه 

حداک�ر تا 1/5 گرم بر دقیقه به ازای هر مترمربع از زیرالیهبازده واحد الکتروریسی

160×100×140ابعاد 

500 کیلوگرموزن دستگاه

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر  تهران

محل تولید

مشخصات فنی

گواهی ارتباط با نانو



۱۶۴

فناوری نانوساختار آسیانام شرکت 

1387سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، کارگرجنوبــی، خیابــان آذربایجــان، بعــد از چهــارراه ســلیمانیه، جنــ� 

فروشگاه رفاه، پالک 306، واحد 8

www.anstco.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
زمانــی کــه نیرو هــای دافعــه الکترواســتاتیک بــر نیــروی کششــی غلبه پیــدا می کنند، بســته به شــرایط سیســتم باع� 
تخری�، خمش، چرخش و کشــیدگی الیاف شــده و اجتماع این پدیده ها یا ت� ت� آن ها باع� تبدیل ی� جت ســیال 
بــا قطــر میلی متــری به ی� یا چندین جت ســیال با قطر در محدوده نانومتری می شــود. بنابراین این دســتگاه یکی از 

دستگاه های عمده تولیدکننده نانوالیاف است.



۱۶۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

تجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ سازی مکانیکی
 دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 دستگاه آسیاب پره گلوله
 دستگاه آسیاب سیاره ای پرانرژی



۱۶۶

آسیاب گلوله ای سیاره ای
معرفی محصول

در ایــن دســتگاه بــا اســتفاده از حــرکات وضعی و انتقالــی گلوله های خردکننــده درون محفظه آســیاب، 
خردایــش مــواد تا ذرات نانومتری و نیز آلیاژســازی به روش مکانیکی انجام می شــود. هم�نین امکان 
استفاده از گلوله ها با جنس و ابعاد مختلف در این دستگاه، قابلیت خردایش رنج وسیعی از مواد را فراهم 

می سازد.
دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای ساخت این شرکت در دو مدل مختلف طراحی و به بازار ارائه می شود:

 NARYA-MPM 2*250 H )دو کاپه(
 NARYA-MPM 4*250 H  )چهارکاپه(

مشخصات فنی
 پودر کردن ذرات در حد نانومتر

 آلیاژسازی مکانیکی ذرات مختلف
 امکان انجام واکنش شیمیایی در حین آسیاب کردن تحت گاز محاف�

)قابل استفاده برای مواد معدنی و شیمیایی، شیشه سرامیک، فلز و…(



۱۶۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ سازی مکانیکیتجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ سازی مکانیکی

شر�مشخصات �هارکاپه

VAC 220برق ورودی

HP 2موتور

RPM 600-1سیستم تن�یم موتور

نسبت دور دیسک به 
1:2محف�ه

تنظیم زمان و سرعتسیستم کنترل

�رفیت
دارای 4 محفظه با  

250 cc رفیت هرکدام�

دارای 2 عدد فنسیستم تهویه
220 VAC

ابعاد دستگاه
طول و عرض 90 در 70 
سانتی متر و ارتفاع 135 

سانتی متر

180 کیلوگرموزن دستگاه

جن� محف�ه 
فوالد سخت کاری شدهآسیاب

امین آسیا فناور پارسنام شرکت 

1392سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، حسن آباد خالصه، 

مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

www.amin-asia.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، حسن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات 

و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
yon.ir/fsGgr

ارتباط با فناوری نانو
آســیاب سیاره ای از جمله تجهیزات متداول برای 
تولید نانوپودرها اســت. در آســیاب های سیاره ای 
انتقالــی و  بــه حرکــت وضعــی، حرکــت  بــا توجــه 
فرکانــس ضربــه گلوله هــا، این قابلیــت وجود دارد 
تــا ابعــاد پودرهای موجــود در محفظه تــا حد نانو 

نیز برسند. 

مشخصات فنی



۱۶۸

آسیاب پره گلوله
معرفی محصول

آسیاب کاری یکی از روش های متداول تهیه پودر است. از این روش می توان در عملیات آلیاژسازی 
مکانیکــی اســتفاده کــرد. ابــزار مورداســتفاده در ایــن روش معمــوال آســیاب های گلولــه ای هســتند. 
آســیاب ها از لحــاظ �رفیــت، بازدهــی و تجهیزات اضافی جهت گرم و ســرد کردن بــا یکدیگر تفاوت 
دارنــد. در فرآینــد تولیــد مــواد با اســتفاده از آســیاب کاری، خواص و کیفیــت کار، ارتباط مســتقیمی با 
تجهیــزات و شــرایط آســیاب کاری دارد. بنابراین انتخاب نوع آســیاب و آگاهــی از ویژگی های مربوط 
به آن از اولین مراحل یک فرآیند آسیاب کاری محسوب می شود. آسیاب های پر انرژی معموال برای 
کاهــش انــدازه ذرات و آلیاژســازی مکانیکی بســیار مناســ� هســتند. یکی از آســیاب های پــر انرژی، 
آســیاب پره-گلولــه و یا ســیموالیر اســت. از مزیت های این آســیاب ها قابلیت اســتفاده بــرای فلزاتی 
ماننــد تیتانیــوم، آلومینیــوم، مس و … اســت که با توجه به ســاختار این فلزات در دیگر آســیاب ها به 

سختی قابل انجام است.
کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر می شود:

 پودر کردن ذرات در حد نانومتر
 آلیاژسازی مکانیکی ذرات مختلف

 امکان انجام واکنش شیمیایی در حین آسیاب کردن تحت گاز محاف� 



۱۶۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ سازی مکانیکیتجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ سازی مکانیکی

مشخصات فنی
آســیاب پــره گلولــه )ســیموالیر( مــدل NARYA- PGM 800  ســاخت ایــن شــرکت دارای قابلیت هایــی 

هم�ون: 

سه فاز 380 ولتبرق ورودی

20 اس� بخارموتور

 1000 دور در دقیقه سیستم تن�یم موتور

8 لیترحجمش محف�ه

batchنحوه �ملکرد

هوا، خال و یا گاز خن�یاتمسفر محف�ه

امین آسیا فناور پارسنام شرکت 

1392سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، حســن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی 

عصر انقالب

www.amin-asia.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، حسن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

 عملکرد تحت خال و یا گاز محاف�
Dead Zone عملکرد با محفظه با حداقل 

 عملکرد به صورت Batch و یا مداوم

 امــکان ســرد یــا گرم کــردن محفظه آســیاب در 
حین عملیات

 اندازه گیری دما و فشار محفظه

20- تا 100 درجه سانتی گرادمحدوده دمایی

1 درجه سانتی گرادد�ت اندازه گیری دمایی

2 تا 2-10 بارمحدوده فشار

130×100×70 سانتی متر مکع�ابعاد دستگاه

500 کیلوگرموزن دستگاه

ویژگی نرم افزاری
 رصد سرعت و زمان چرخش پروانه

 اندازه گیری مداوم دما و فشار

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

ارتباط با فناوری نانو
آســیاب پره- گلوله یا ســیموالیر از جمله 
نانــو  تولیــد  بــرای  متــداول  تجهیــزات 
پودرها اســت. در این آســیاب ها حرکت 
چرخشی تیغه ها و پرتاب گلوله ها باع� 
خردایش و ریز شدن هرچه بیشتر ذرات 

می شوند.



۱۷۰

آسیاب سیاره ای پرانرژی
معرفی محصول

آسیاب کاری از جمله روش های بسیار پرکاربرد در تهیه انواع پودرها در ابعاد مختلف است، عالوه بر 
این از آســیاب کاری می توان برای آلیاژســازی مکانیکی استفاده کرد. ابزار مورداستفاده در این روش 
معمــوال آســیاب های گلوله ای هســتند. این آســیاب ها از لحاظ �رفیت، بازدهــی و تجهیزات اضافی 
جهت گرم و سرد کردن با یکدیگر تفاوت دارند. در بین آسیاب های گلوله ای، آسیاب های سیاره ای 

برای تحقیقات آزمایشگاهی و تولید نانوذرات بسیار مناس� هستند.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

 سنتز نانوذرات فلزی و سرامیکی
 سنتز نانوکامپوزیت ها

 انجام فرآیند های مکانوشیمیایی

ارتباط با فناوری نانو
آسیاب ماهواره ای از جمله تجهیزات متداول برای تولید نانوپودرها است. در آسیاب های سیاره ای با توجه به حرکت 
وضعی، حرکت انتقالی و فرکانس ضربه گلوله ها، این قابلیت وجود دارد تا ابعاد پودرهای موجود در محفظه را تا حد 

نانو نیز برساند.



۱۷۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ سازی مکانیکیتجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ سازی مکانیکی

70×60×60 سانتی متر مکع�ابعاد تقریبی دستگاه

60 کیلوگرموزن دستگاه

استاتیک کوره ایرن� بدنه

برق موردنیاز
تک فاز 220 ولت با فیوز مرکزی و 

ON/OFF کلید

سیستم �رخشی
 Sun Motor + چرخش سیاره ای
Planet Motor شامل دو موتور 

الکتریکی برای حرکت مستقل

جن� �ندانی ها
تفلون ضدسایش، فوالد 

سخت کاری و یا سرامیکی )در 
صورت سفارش(

سیستم ایمنی �ندانی ها
نگهدارنده فلزی با سیستم قفل 

پی� و مهره

حجم �ندانی ها
حدود )200 سی سی حجم های 

خاص براساس سفارش(

اندازه و نوع گلوله ها
گلوله های فوالدی یا سرامیکی با 

سایز متنوع از قطر 3 تا 10 میلی متر 
)در صورت سفارش(

ت�بیت و تراز دستگاه
به کمک پایه های قوی فلزی با 
قابلیت تنظیم و ت�بیت بر روی 

زمین یا میز

اتمسفر آسیاکاری
گازهای مختلف براساس نیاز و یا 

خالء در داخل قندانی ها

تو�ف ضروری �رخش 
میکروسوئی� درب سیستم�ندانی ها

اینورتورهای تک فاز به 
سه فاز برای کنترل دور 

موتورها

دارای سیستم کنترلی دور، سرعت 
چرخش و زمان چرخش موتورها 

)سخت افزاری و نرم افزاری(

نانوشرق ابزار توسنام شرکت 

1390سال ت�سی�

نشانی شرکت 
شــاهرود، بلوار دانشــگاه، روبروی هتــل پارامیدا، پارک علم و فناوری اســتان، 

مرکز رشد واحدهای فناور
www.nanosatco.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

سمنان

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

مشخصات فنی





سایر تجهیزات
 نانوکلوئیدساز پالسما
 خشک کن سرمایشی

(ESD) دستگاه الکترواسپارک دیپازیشن 



۱۷۴

نانوکلوئیدساز پالسما
معرفی محصول

دســتگاه نانوکلوئیدســاز پالســما )PNC( توســعه یافته توســط شــرکت پیام آوران نانوفنــاوری فردانگر 
مناســ� بــرای تولید طیف گســترده ای از نانو کلوئیدهــای فلزی از طریق فرآیند انفجار ســیم زیر آب 

است. اندازه نانوذرات تولیدشده توسط این روش، کمتر از 100 نانومتر است.
در ایــن روش، پارامترهایــی از قبیــل اندازه کلوئیدها، غلظت نانوذرات در مایع، نوع رفتار ســطحی و 

مواد افزودنی را می توان کنترل نمود.

مشخصات فنی
 توانایی تولید طیف گسترده ای از نانوکلوئیدهای فلزی که به شکل سیم نازک است.

 طیف گسترده ای از رسانه های مایع از جمله آب، الکل و گلیسیرین و... را می توان اعمال کرد.
 پراکندگی عالی نانوذرات فلزی در مایع

 توانایی تولید نانوکلوئید با غلظت های مختلف در مقیاس آزمایشگاهی
 دوستدار محیط زیست



۱۷۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانسایر تجهیزاتسایر تجهیزات

پیام آوران نانوفناوری فردانگرنام شرکت 

1386سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، خیابان �فرشــرقی، نرســیده بــه بزرگراه مدرس، روبه روی بیمارســتان 

ح�رت علی اصغر، پالک 248، واحد همکف

www.pnf-co.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

PNC1KPNC8Kمدلمجوزها و تأییدیه ها

KV8 KV 1 -0/5ولتاژ ورودی

VAC 220 1PVAC 220 1Pولتاژ خروجی

1 تا 5 �انیهزمان جر�ه زنی

مفتول
0٫4 mm0٫25 mm

1 تا 5 میلی متر2 تا 4 سانتی متر

most of conductive metalجن� مفتول ورودی

کوچک تر از 100 نانومترمیانگین اندازه ذرات

kg15 kg 30وزن سیستم

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/tZA5n

ارتباط با فناوری نانو
انفجــار الکتریکــی ســیم یکــی از روش هــای بــاال بــه پایین بــرای تولیــد نانــوذرات فلــزی اســت. در نتیجــه در مقیاس 
آزمایشگاهی می تواند به عنوان یکی از روش های تولید نانوذرات فلزی و یا نانوکلوئیدهای فلزی موردتوجه قرار گیرد.



۱۷۶

خشک کن 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. خشک کن انجمادی روش بدون رقیبی است که به منظور 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 واکســن ها، پروت�ین هــا، ویروس هــا و حامل هــای کلوئیدی م�ــل لیپوزم ها، 

نانوذرات و نانواملسیون ها مورداستفاده قرار می گیرد.

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 می شــود. فرآیند خشــک کردن سرمایشــی به ســه 
مرحله تقسیم می شود: فریز کردن )انجماد(، خشک کردن ابتدایی )تصعید( و خشک کردن �انویه 
)دفع آب ی� نزده به وســیله تبخیر(. در مرحله اول کریســتال های آب خال� در سوسپانسیون مایع 
شــکل می گیرد. در مرحله دوم تصعید ی� های ســطحی و در مرحله پایانی تبخیر رطوبت باقی مانده 

در نمونه صورت می گیرد.



۱۷۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانسایر تجهیزاتسایر تجهیزات

ازجمله کاربردهای این دستگاه می توان 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 می شود:
FD-4 

FD-10V 
FD-10H 

تجهیزات سازان پیشتازنام شرکت 

1374سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، بزرگراه فتح، شهرک صنعتی گلگون، فاز 3، بلوک 306، خیابان هفتم 

جنوبی، شماره 22

www.tspinstruments.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
نــمــایــشــگــاه  ــایـــت  سـ ــق  ــریـ طـ از 
آزمایشگاهی  مـــواد  و  تجهیزات 

ساخت ایران؛
http://yon.ir/Y9Cip گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرک صنعتی 
گلگون

محل تولید

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 می شود.



۱۷۸

(ESD) دستگاه الکترواسپارک دیپازیشن
معرفی محصول

الیه نشــانی قوس الکتریکی )ESD( یکی از فرآیندهای پوشــش دهی اســت که بسیاری از ویژگی های 
آن بــا فرآیندهای جوشــکاری مشــابه اســت. در واقع، الیه نشــانی قــوس الکتریکی یــک فرآیند تولید 
میکرو-جوشــکاری اســت که عموما برای تعمیر قطعات مکانیکی همانند قال� های تزریق استفاده 
می شــود. این فرآیند می تواند برای الیه نشــانی پوشش های سطوح سخت نیز به کار رود. الیه نشانی 
قوس الکتریکی هم�نین به نام های ســخت کاری قوسی، سخت کاری قوس الکتریکی، آلیاژسازی 

قوسی الکتریکی، روکاری ذوبی پالسی و روکاری الکترودی پالسی نیز شناخته می شود.
مکانیــزم اصلــی ESD هماننــد دیگــر فرآیندهای جوشــکاری قوســی اســت. در این فرآینــد قوس بین 
الکترود و فلز پایه عامل پوشــش دهی اســت. الکترود در اینجا مصرفی بوده و از جنس ماده مطلوبی 
است که قرار است به عنوان پوشش استفاده شود. در این فرآیند الکترود آند و زیرالیه )یا قطعه کار( 

کاتد است.
الیه نشانی قوس الکتریکی قادر به الیه نشانی پوشش های مقاوم به خوردگی و سایش جهت تعمیر، 
بهبــود و یــا افزایــش عمر قطعــات و ابزارآالت اســت. الیه نشــانی قوس الکتریکی بیشــتر بــرای تعمیر 

قطعات با عیوب جزئی مناس� است.



۱۷۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانسایر تجهیزاتسایر تجهیزات

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
 پوشش های سوپرآلیاژ )IN738LC( بر روی زیرالیه های سازگار )پوشش های مقاوم به خوردگی(

 الیه نشانی مواد فلزی مختلف همانند پوشش های تنگستن کاربید )پوشش های مقاوم به سایش(

مشخصات فنی

220 ولت، 50 هرتزولتاژ ورودی

1 کیلوواتتوان اسمی

1 تا 600 هرتزفرکان�

درصد دوره کاری 
1 تا 12 درصد(پال� جریان)

جهان فناور پیشرو ایلیانام شرکت 

1395سال ت�سی�

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

اطالعات شرکت تولیدکننده

تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

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 پوشــش های نانوســاختار و نانوکامپوزیتــی با این روش قابل 

حصول است.





تجهیزات شناسایی و آنالیز
 پروفایلومتر و ضخامت سنج الیه نازک
 تجهیزات جداسازی و کروماتوگرافی

 تجهیزات مشخصه یابی
 سیستم های تصویربرداری از موجودات زنده

 طیف سنج ها
 طیف سنج های نوری

 میکروسکوپ های پروبی روبشی
 سایر تجهیزات





پروفایلومتر  و ضخامت سنج الیه نازک
 ضخامت سنج الیه های نازک

 دستگاه پروفایلومتر



۱۸۴

ضخامت سنج الیه های نازک
معرفی محصول

اندازه گیری ضخامت در مولتـــــی الیه ها، فیــــلتـرهای اپــتیکی و دیــکروئیک ها، صنایع الکتـرونیک، 
الیـــــه نشانی، صنعت نیمه هادی، ســلول های خورشــیدی، MEMS & NEMS، صنعت حسگرسازی 

و... توسط این دستگاه ها انجام می گیرد.

مشخصات فنی
این دستگاه با بررسی داده های ناشی از پراش فرنل از پله فازی، ضخامت الیه های نشانده شده بر 

روی سطوح را با دقت حداک�ر 2 نانومتر اندازه گیری می کند.
مشخصات بخش های مختلف دستگاه:

لیــــــــزر با توان 5 تا 15 میلی وات جهت ت�مین نور )با دو طول موج در دستگاه اول(، موازی ساز نـــــور 
شامل دو عدسی و یک پین هل )Pin hole( با دقت هم خطی 5 میکرون، گونیـــــــومتر دارای دقت 
حداقــل 1 دقیقــه در زاویــه به همراه بــازوی تغییرات 1 به 2 برای CCD، موتــــــور برای تغییرات زاویه 
و مشــاهده دیجیتال زاویه )Encoder(، نگهــدارنـــده ســه محوری نمونه و دوربین، دوربین دارای 
انــدازه پیکســل 5 میکــرون، کاور دســتگاه دارای طراحــی ترکیبی فلز و پالســتیک، نرم افــزار پردازش 

تصاویر و اعالم ضخامت از اجزای تشکیل دهنده دستگاه هستند.



۱۸۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپروفایلومتر و ضخامت سنج الیه نازکپروفایلومتر و ضخامت سنج الیه نازک

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

فناوری خالء کهربانام شرکت 

1390سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، امیرآبــاد شــمالی، خیابــان شــانزدهم، پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 

تهران، ساختمان شماره 2، واحد 402

www.fanavari-kahroba.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
 www.pnf-co.com

ارتباط با فناوری نانو
یکــی از ضروری تریــن دســتگاه های اندازه گیــری در آزمایشــگاه های الیه نــازک، تجهیزاتــی اســت که بتواند به ســرعت 
ضخامــت الیه هــای نــازک را با دقتی باال اندازه گیری کند. دســتگاه عرضه شــده توســط ســازنده به دلیــل بهره گیری از 

قوانین پراش نور قابلیت اندازه گیری الیه های نازک بزرگ تر از 20 نانومتر را با خطای کمتر از 5٪ فراهم می کند.



۱۸۶

دستگاه پروفایلومتر
معرفی محصول

پروفایلومتــر ابــزاری بــرای اندازه گیــری پروفایــل ســطحی اســت کــه بــه کمــک آن می تــوان برخــی 
مشخصه های سطحی نظیر زبری، انحنا، برآمدگی و فرورفتگی های سطحی را تعیین کرد. بنابراین 
از نظــر کاربــرد، می توان این دســتگاه را با میکروســکوپ های پروبی روبشــی نظیــر AFM قیاس کرد. 
یــک تفــاوت مهم آن اســت که در میکروســکوپ های AFM، توپوگرافی معموال به صورت ســه بعدی 
رسم می شود، در حالی که در پروفایلومتر بررسی مشخصه های سطحی در یک بعد و نتیجه نهایی 

به صورت پروفایل دوبعدی رسم می شود. 
امتیاز قابل توجه این دستگاه آن است که چون در مد تماسی کار می کند، داشتن اطالعاتی از جنس 

الیه و زیرالیه ای که قرار است پروفایلومتری شود، اهمیتی ندارد.

کاربرد:
انــرژی  میکروالکترونیــک،  نیمه هــادی،  نظیــر  علــوم  و  صنایــع  از  وســیعی  گســتره  در  پروفایلومتــر 
خورشــیدی، فیبر نوری، خودرو، هواف�ا، متالورژی، ماشین کاری، پوشش دهی، دارویی، پزشکی، 

محیط زیست و غیره کاربرد دارد.



۱۸۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانپروفایلومتر و ضخامت سنج الیه نازکپروفایلومتر و ضخامت سنج الیه نازک

رزولوشن در راستای 
50 نانومتر با دقت 10± نانومتر�مودی

5 میکرومتررزولوشن در راستای افقی

3 میلی مترروبش سطحی

double photodiodeدتکتور نوری

30 کیلوگرموزن دستگاه

40×60×60 سانتی متر مکع�ابعاد دستگاه

�ابلیت های دستگاه

نمونه های  بـــرای  انـــدازه گـــیـــری  قابلیت 
به  نیاز  بدون  پروفایلومتری  غیررفلکتیو، 
دانستن اطالعات از جنس نمونه، قابلیت 
جابجایی نمونه در دو راستا، قابلیت نص� 
روی سیستم عامل ویندوز 7، کنترل کامل 

دستگاه به وسیله نرم افزار

نانوپژوهان راگانام شرکت 

1393سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، خیابان کارگر شــمالی، خیابان فرشــی مقدم )شــانزدهم(، پارک علم و 

فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2

www.nano-pajouhan.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
پروفایلومتر یکی از ضروری ترین دستگاه ها در آزمایشگاه های الیه نازک است. در این روش با حرکت پروب روی سطح 
می توان ضخامت الیه ها را اندازه گرفت و یا میزان زبری ســطح را مشــخ� کرد. فناوری به کار رفته در پروفایلومترها 

امکان اندازه گیری Z با دقت 50 نانومتر را فراهم می کند.

مشخصات فنی





تجهیزات جداسازی و کروماتوگرافی
 دستگاه کروماتوگرافی گازی

 الکتروفورز موئینه
 طیف سنج تحرک یونی
 طیف سنج تحرک یونی



۱۹۰

کروماتوگرافی گازی
معرفی محصول

کروماتوگرافــی گازی در ســال 1952 به وســیله جیمــز و مارتین بــرای جدا کردن مقادیر کم اســیدهای 
چــرب به کاربــرده شــد. GC یــک روش فیزیکــی اســت که بــرای جداســازی، شناســایی و اندازه گیری 

اجزای فرار به کار می رود.

مشخصات فنی
و  ویژگی هــا  از  فــراز  گســتر  طیــف  شــرکت  توســط  ساخته شــده   TG-2552 مــدل  کروماتوگرافــی  گاز 
شــاخ� های فنــی، مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی برخــوردار اســت. در TG-2552 می تــوان از 
آشکارسازهای مختلف با توجه به نوع تحلیل موردنظر استفاده کرد. هم�نین امکان تنظیم دمای 

کاری دستگاه در دماهای مختلف تا سقف 350 درجه سانتی گراد ممکن است.
 سرعت و دقت باال

 آشکارساز FID )پیش فرض( و آشکارساز TCD )اختیاری(
MFC کنترل جریان هوا و گاز هیدروژن توسط 

 تزریق آنالین توسط شیر 6 پورت
 نرم افزار با کاربری آسان



۱۹۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات جداسازی و کروماتوگرافیتجهیزات جداسازی و کروماتوگرافی

طیف گستر فرازنام شرکت 

1384سال ت�سی�

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

www.irangc.netنشانی سایت اینترنتی 

توضیحاتپارامتر

گرم کن حدود 400 درجه سانتی گراددمای 

حدود 400 درجه سانتی گراددمای تزری� و آشکارساز

مویرگینازل

FID – TCD – Micro آشکارساز
TCD

FID 12- 10 × 3حد تشخی� آشکارساز eg/s

FID سرعت باال تا 32 هرتزآشکارساز

 TCD حد تشخصی آشکارساز
ppm 100 (حدا��)

حد تشخی� آشکارساز 
کزیمم) Micro TCD (ما

 1 ppm

55×44×59ابعاد دستگاه

35 کیلوگرموزن دستگاه

اطالعات شرکت تولیدکننده

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان تهــران، حســن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق ســایت نمایشگاه تجهیزات 

و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/kJJlv

ارتباط با فناوری نانو
کروماتوگرافــی گازی یــک دســتگاه عمومــی برای جداســازی 
و شناســایی مــواد در بســیاری از حوزه های دانشــی و فناوری 
)صنایــع دارویی، پتروشــیمی، غذایی، محیط زیســت و ...( 
است. لذا در حوزه های مرتبط با فناوری نانو )اعم از شناسایی 

و فرآوری مواد( نیز کاربردهای گسترده ای خواهد داشت.

مشخصات فنی



۱۹۲

الکتروفورز موئینه
معرفی محصول

الکتروفــورز مویین )CE( یک روش جداســازی و آنالیز اســت که در ایــن روش مهاجرت اجزای نمونه 
با سرعت های متغیر در ا�ر میدان الکتریکی به کار رفته در یک لوله مویین با قطر کوچک و از جنس 
ســیلیکا که با پلی آمید پوشــش داده شده اســت، صورت می گیرد. برای آشکارسازی اجزای نمونه از 

آنالیز فلورسانس یا اسپکترومتری به وسیله دری�ه ای در لوله مویین استفاده می  شود.

مشخصات فنی
الکتروفــورز مویین دارای کاربردهای بســیاری از جملــه آنالیز پروت�ین ها، پپتیدهــا، ترکیبات کایرال، 
داروهــا، یون هــای معدنــی و به ویژه ســایزبندی و مشخصه ســازی نانومواد اســت. مشــخصات این 

دستگاه در ادامه آمده است:
الکتروفــورز  پتانســیل  اختــالف  ت�میــن  منبــع   

موئین:
• قابل تنظیم تا 20 کیلوولت م�بت

• قابل تنظیم تا 20 کیلوولت منفی )سفارشی(
• اعمال ولتاژ �ابت و قابل کنترل توسط نرم افزار

 سیستم فشار:
قابــل برنامه ریــزی بــرای تزریــق نمونــه با فشــار 

20 تــا 100 میلی بــار و شستشــو با فشــار 20 تا 1000 
میلی بار با دقت 2 میلی بار

 نمونه برداری خودکار:
یــک صفحــه گردان با 16 محــل قرارگیری �رف 

نمونه )ویال(.
 ابزار تزریق:

بــا حجــم 100 میکرولیتــر،  • ویال هــای نمونــه 



۱۹۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات جداسازی و کروماتوگرافیتجهیزات جداسازی و کروماتوگرافی

ویال های بافر با  حجم 1 یا 2 میلی لیتر
• کنترل دمای اطراف لوله موئین

• دارای کارتریج جهت کنترل دما و تعوی� راحت لوله موئین
• تنظیم دمای لوله موئین با امکان کنترل از طریق نرم افزار

 آشکارساز:
)200- 900  nm( آشکارسازی با نور مریی- فرابنفش •

5 nm :دقت طول موج •
 منبع نور:

• الم� های هالوژن برای ناحیه مرئی
• الم� دوتریوم برای ناحیه فرابنفش

 سیستم کنترل:
• رابــط گرافیکی تحت سیســتم عامل وینــدوز با امکان اتصال 

USB از طریق کابل
• رســم هم زمــان گراف هــای جــذب و جریــان عبــوری از لولــه 

موئین
 سیستم روبش طول موج:

• تعیین طول موج شروع و پایان روبش
• تعیین گام های روبش

• تعیین نقطه جذب ماکزیمم
 وضعیت ایمنی:

• محدودیــت جریــان ولتــاژ بــاال، حســگرهای ایمنــی در درب 
جهت قطع ولتاژ

 ابعاد و وزن:
• حدود 45 کیلوگرم با ابعاد 45× 45× 55 سانتی متر

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

فناوران نانومقیاسنام شرکت 

1383سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع 
بیمارســتان های امام خمینی )ره(، 

مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

www.fnm.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
نــمــایــشــگــاه  ســـایـــت  طـــریـــق  از 
آزمایشگاهی  مــواد  و  تجهیزات 

yon.ir/PDZNt  ساخت ایران؛

استان تهران، حسن آباد خالصه، 
مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
الکتروفــورز موئینه یک روش آنالیز اســت که می تواند برای 
ســایزبندی و مشخصه یابی مواد نانوســاختار مورداستفاده 
 ،DNA قــرار گیــرد. الکتروفــورز موییــن در شناســایی توالــی
اسیدهای آمینه، کایرال، ویتامین ها، پروت�ین ها، پپتیدها، 
کربوهیدرات هــا،  آلــی،  اســیدهای  معدنــی،  یون هــای 

خودسامانی، شناسایی و جداسازی نانومواد کاربرد دارد.



۱۹۴

طیف سنج تحرک یونی
معرفی محصول

اســپکتروم تر تحرک یونی مدل CD-1400 به عنوان یک دســتگاه قدرتمند تجزیه ای می تواند برای 
شناســایی و اندازه گیــری مقادیــر ناچیــز ترکیبــات شــیمیایی در مــد م�بــت و منفــی به طــور هم زمان 
مورداستفاده قرار گیرد. این دستگاه می تواند به آسانی به عنوان سیستم شناسایی بعد از روش های 
مختلف استخراجی مانند استخراج فاز جامد )SPE(، ریز استخراج فاز جامد )SPME( و ریز استخراج 
فــاز مایع )LPME( مورداســتفاده قرار گیــرد که به ما در زمینه های مختلف تحقیقاتی در م�سســات و 

آزمایشگاه های تحقیقاتی و صنعتی کمک می کند.

مشخصات فنی
 منبع یونیزاســیون تخلیه کرونا با یک طراحی 

جدید
قــرار  واحــد  باکــس  یــک  در  تجهیــزات  همــه   

گرفته اند.
 قابلیت مدهای م�بت و منفی به طور هم زمان

 تغییر مد فقط با یک کلید
 شناســایی گونه هــای منفــی بــدون مزاحمــت 

NOx یا دیگر یون های منفی
 آنالیز بسیار سریع )5 �انیه(

)pg( حساسیت باال 
 نسبت سیگنال به نویز باال

 راحتی کار با دستگاه
 سادگی

 بدون نیاز به پم� خأل
 طراحی یک نرم افزار کامال تخصصی

 محفظــه تزریق با یک طراحی جدید برای باال 
بردن صحت تزریق



۱۹۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات جداسازی و کروماتوگرافیتجهیزات جداسازی و کروماتوگرافی

طیف آزمون اسپادانانام شرکت 

1393سال ت�سی�

نشانی شرکت 
و  علمــی  شــهرک  اصفهــان، 
تحقیقاتی اصفهان،  ساختمان 

فن آفرینی 1، شماره 122
www.teifazmon.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر  تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های 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 گونه های شــیمیایی گازی، مایع 
و جامد اســت. حساســیت تکنیــک در حد نانوگــرم و ppb و 
سرعت آنالیز در حد چند میلی �انیه است. می توان گفت که 
این دستگاه از جمله دستگاه های رایج در حوزه فناوری نانو 

بوده و می تواند برای مشخصه یابی نانومواد نیز به کار رود. 

دستگاه طیف سنج تحرک یونی ساخت این شرکت در دو مدل مختلف طراحی و به بازار ارائه می شود:
CD-1500    CD-1400 

انــواع  هالوژن هــا(،  و   NOx،SOx ،O2،CO،CO2( شــیمیایی  گازهــای  انــواع  آنالیــز  IMS (CD-1400) بــرای  دســتگاه 
مــواد منفجــره )TNT،DNT،PETN،HMX،RDX،NC و...( انــواع مــواد مخــدر )مورفیــن، کدئیــن، کوکائیــن، هروئین، 
متاآمفتامیــن، متــادون و...(، داروهــای پزشــکی، آمین هــای بیولوژیکــی، انــواع ســموم کشــاورزی )حشــره کش ها، 
قار� کش هــا و کنه کش هــا(، انــواع آنتی بیوتیک هــا )کلرامفنیــکل، فورازولیــدون و انروفلوزایســین(، انــواع ویتامین ها، 
ترکیبات مختلف شــیمیایی آلوده کننده در محیط زیســت، اتمســفر، آب، مواد غذایی و بافت های مختلف بیولوژیکی 

مانند ادرار و پالسما می تواند مورداستفاده قرار گیرد.



۱۹۶

طیف سنج تحرک یونی
معرفی محصول

طیف ســنج تحرک یونی یا ION MOBILITY SPECTROMETRY یک فناوری جدید در آشکارســازی 
و تجزیه وتحلیل مقادیر جزئی از مواد شــیمیایی اســت. با توجه به حساســیت و سرعت عملکرد باال، 
کاربرد گســترده ای در حوزه های کاربردی، اعم از تشــخی� مواد مخدر، مواد منفجره و آلودگی های 

محیط زیستی به دست آورده است.

مشخصات فنی
اساس کار این روش شبیه به طیف سنجی جرمی زمان پرواز )TOF MASS SPECTROMETRY( است، با 
این تفاوت که IMS در فشار اتمسفر کار می کند. دستگاه طیف سنج تحرک یونی ساخت این شرکت در دو 

مدل مختلف طراحی و به بازار ارائه می شود:
 IMS-400     IMS-300 

طیف سنج تحرک یونی مدل IMS-300 ساخته شده توسط شرکت تاف فناور پارس، ابزاری مدرن و رقابتی 
با سیستم های کروماتوگرافی گازی در شناسایی مواد شیمیایی آلی در چند �انیه است. IMS-300 مجهز به 
تکنیک شناســایی معکوس )THE INVERSE TECHNIQUE( است که این تکنیک باع� افزایش قدرت 

تفکیک 60 درصدی نتایج می شود. ازجمله کاربردهای این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 مطالعات کلینیکی و دارویی
 پزشکی قانونی

 صنایع غذایی
 صنعت تولید عطر و اسانس

 مواد آرایشی و بهداشتی
 صنعت نفت، گاز و پتروشیمی



۱۹۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات جداسازی و کروماتوگرافیتجهیزات جداسازی و کروماتوگرافی

تحرک یونیاص� اندازه گیری

10-0/1دامنه تحرک

کرونامنبع یونیزاسیون

مایع، جامد و گازنمونه گیری

در حد ppbحساسیت

جریان الکتریکیآشکارساز

ppb - ppmمحدوده دینامیکی

نانوگرم با میکرولیترحجم مورد نیاز نمونه

25 تا 250 درجه سانتی گراد دمای کاری دستگاه

تا پنجاه درصدمحدوده رطوبت �اب� �بول

کمتر از 5 �انیهزمان موردنیاز انجام آنالیز

3 کیلوگرموزن دستگاه

15 سانتی متر × 20 سانتی متر ×32 ابعاد دستگاه
سانتی متر

تاف فناور پارسنام شرکت 

1390سال ت�سی�

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

www.toftech.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

مجوزها و تأییدیه ها

استان اصفهان، شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

اطالعات بازار

 کانال های خرید
http://yon.ir/TXtLK

ارتباط با فناوری نانو
ایــن دســتگاه در تحقیقــات علمــی و تشــخی� گازهای ســمی، 
سموم غذایی و داروها کارآیی باالیی دارد. کاربرد اصلی این روش 
در تشــخی� و آنالیــز گونه هــای شــیمیایی گازی، مایــع و جامــد 
است. حساسیت تکنیک در حد نانوگرم و ppb و سرعت آنالیز در 
حد چند میلی �انیه است. می توان گفت که این دستگاه از جمله 
دســتگاه های رایــج در حــوزه فناوری نانــو بــوده و می تواند برای 

مشخصه یابی نانومواد به کار رود. 

مشخصات فنی  سم شناسی





تجهیزات مشخصه یابی
 دستگاه اندازه گیری سطح ویژه BET و آنالیز دفع و جذب شیمیایی

 دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و کاتالیزوری مواد
 دستگاه جداسازی گازی غشایی و محاسبه توزیع اندازه حفرات سطح غشا

DTA/DSC دستگاه 
 مغناطیس سنج



۲۰۰

دســتگاه اندازه گیری ســطح ویژه BET و آنالیز دفع و 
جذب شیمیایی

معرفی محصول
یکــی از مهم تریــن و شناخته شــده ترین روش هــا در ارزیابی مواد متخلخل، اســتفاده از روش جذب/ 
واجذب گاز نیتروژن است که با استفاده از ت�وری Brunauer-Emmett-Teller موسوم به BET برای 
تخمین میانگین اندازه حفرات به کار برده می شود. به طور کلی اندازه گیری و تخمین مساحت سطح 
و تخلخــل در بســیاری از کاربردهــا ماننــد کاتالیســت ها، نانوجاذب هــا، ترکیبــات و افزودنی هــا، مواد 
دارویی و صنایع غذایی و هم�نین در نانوساختارهایی نظیر نانوذرات فلزی، نانولوله ها، نانوالیاف 

و غیره از اهمیت باالیی برخوردار است.
روش BET قابلیــت اندازه گیــری تخلخل هــای بــاز در انــدازه 0/4 تــا 50 نانومتــر را دارد. ســهولت در 
اندازه گیری و قیمت پایین آن از دیگر مزایای آن محسوب می شود. هم�نین این روش این امکان 
را می دهد که از روی نوع ایزوترم جذب حاصل، به نوع، میزان و شــکل تخلخل موجود در ماده پی 
برد. از محدودیت های این روش می توان به زمان بر بودن، دقت پایین این روش برای سطوح کم 

و نیاز به نمونه های پودری اشاره کرد.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

 تعییــن ایزوتــرم جذب/واجــذب و هم�نیــن اندازه گیــری ســطح ویــژه، قطــر، حجــم و توزیــع 
تخلخل ها 

)TPO( و اکسایش )TPR( احیا ،)TPD( آزمایش های برنامه ریزی شده دمایی واجذب 



۲۰۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات مشخصه یابیتجهیزات مشخصه یابی

سخت افزار 

آشکارساز هدایت حرارتی: دو عدد فیالمنت
نوع فیالمنت: مقاوم در برابر اکسیداسیون و آمونیاک

جنس فیالمنت: نیکل-آهن
تعداد ورودی گاز: 5 

حجم حلقه: 500 میکرولیتر
کنترل کننده دبی جرمی )MFC(: دو عدد

گازها

 H2, O2, CO, NO, N2O, NO2, SO2, :گازهای سازگار
NH3, N2, Ar, He

دبی گاز: 0 تا 20 سانتی متر مکع� بر دقیقه در فشار و 
دمای استاندارد

فشار ورودی: حداک�ر تا 3 بار
لوله های گاز: فوالد زنگ نزن با قطر 0/125 این�

40 کیلوگرموزن دستگاه

حرارت دهی

ماکزیمم دمای منتل: 450 درجه سانتی گراد
توان منتل: 250 وات

ماکزیمم دمای کوره: 1100 درجه سانتی گراد
توان کوره: 800 وات

PC از طریق PID :نوع کنترل کننده دما
مراحل برنامه ریزی دمایی: نر� های حرارتی مختلف

نر� حرارتی کوره: 1 تا 20 درجه سانتی گراد بر دقیقه

مشخصات 
الکتریکی

ولتاژ: 115 تا 230 ولت
فرکانس: 50 تا 60 هرتز

توان: 175 ولت آمپر

کارآیی
اندازه گیری سطح ویژه: از 0/1 مترمربع بر گرم به 

باالتر، قابل افزایش با کاهش وزن نمونه 
خطای تکرار پذیری: 0/5 درصد

توسعه حسگرسازان آسیانام شرکت 

1380 سال ت�سی�

نشانی شرکت 
روبــه روی شــهر جدیــد پردیس، 
پــارک فناوری پردیــس، خیابان 

9 نوآوری 

 www.hesgarsazan.com       نشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
یکــی از مهم تریــن روش ها بــرای بررســی و ارزیابی 
نانومتخلخــل،  و  مزومتخلخــل  مــواد  تخلخــل 
اســتفاده از روش BET اســت. ایــن روش عــالوه بــر 
امکان ارزیابی و طبقه بندی مواد از لحاظ تخلخل 
واجــذب،  و  جــذب  ایزوترم هــای  از  اســتفاده  بــا 
روابــط ریاضی را پیشــنهاد می دهد کــه می توان به 
طــور کمــی بــه تخمینــی از میانگین انــدازه حفرات 

نانومتری رسید.

مشخصات فنی



۲۰۲

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری 
و کاتالیزوری مواد

معرفی محصول
پایــش عملکــرد سنســورها و کاتالیســت ها در یک محیط بســته و کامــال تحت کنتــرل، پیش از نص� 
در محیط کارکردی و عملیاتی واقعی، یک امر ضروری اســت. دســتگاه های تســت و پایش عملکرد 
سنســورها و کاتالیســت ها می تواننــد نیــاز آزمایشــگاه های تحقیقاتــی کــه در زمینــه تحقیق و توســعه  
حســگرهای بر پایه نیمه هادی ها تحقیق می کنند و هم�نین آزمایشــگاه هایی که در زمینه ارزیابی، 

سنتز و توسعه کاتالیزورهای ناهمگن فعالیت می کنند را برآورده سازد. 

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
 اندازه گیری عملکرد کاتالیست های ناهمگن

 عملکرد سنسورهای نیمه هادی از لحاظ حساسیت و انتخاب پذیری



۲۰۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات مشخصه یابیتجهیزات مشخصه یابی

الکترولیت جامد  )ولتاژی، هدایتی، نیمه رسانا(حسگر گاز

102×5 تا 1010×5 اهممقاومت الکتریکی

گاز هدف 0/1 تا ppm 10000�ل�ت گاز

حدود 1 میلی لیتر بر دقیقهکنترل دبی جریان گاز

حدود 1 میکرولیتر بر ساعتکنترل دبی مایع

با دقت ٪0/1 کل محدودهکنترل دما

ابعاد دستگاه
ارتفاع 80 سانتی متر، طول 90 سانتی متر و عرض 

50 سانتی متر

امکانات �مومی

کنترل کننده جرمی جریان گازها
شیرهای کنترلی برقی و دستی
پم� تزریق مایع با دقت باال

کنترل دستی و کامپیوتری دبی جریان
بیشنه دمای کوره  1000 درجه سانتی گراد

کنترل کننده های دما
امکان تزریق گاز

محفظه نگه دارنده حسگر
راکتور کاتالیستی

کنترل میزان رطوبت
نرم افزار جمع آوری اطالعات

توسعه حسگرسازان آسیانام شرکت 

1380 سال ت�سی�

تهران، روبه روی شهر جدید پردیس، پارک فناوری پردیس، خیابان 9 نوآوری نشانی شرکت 
 www.hesgarsazan.com       نشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
یکــی از دســتاوردهای فنــاوری نانــو ســاخت و بهینه ســازی غشــاها اســت. لــذا دســتگاه اندازه گیــری عملکــرد غشــاها 
(MGSPS( می تواند نقش مهمی را در حوزه فناوری نانو ایفا کند. به بیان دیگر، به کمک این دستگاه می توان قابلیت 

غشاهای توسعه یافته به کمک فناوری نانو را ارزیابی کرد.

مشخصات فنی



۲۰۴

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 بخش های مختلف صنعت نفت، پتروشیمی، صنایع گاز و... استفاده می شود. 
بنابرایــن توســعه روش هایی برای ارزیابی غشــاهای تولیدشــده می تواند از اهمیــت باالیی برخوردار 
باشــد. این دســتگاه ها باید با انواع دســتگاه های آنالیز گازی نظیر کروماتوگرافی گازی تطبیق پذیری 

داشته باشند. 
مکانیزم کلی این دســتگاه ها ســاده اما بسیار کاربردی است. در این دستگاه ها معموال امکان اختالط 

گازها با MFCها وجود دارد. 
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

 امکان انجام جداسازی غشایی در دماها و فشارهای مختلف
Permporometry امکان جداسازی غشایی و 

 اندازه گیری توزیع حفرات سطح غشا
 تشخی� حفرات و شکاف های بزرگ در ساختار غشای میکرو حفره



۲۰۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات مشخصه یابیتجهیزات مشخصه یابی

کنترل کننده جرمی 
(MFC) تهیه گاز خوراک با ترکی� دقیقجریان گازها

شیرهای کنترلی بر�ی 
تغییر مسیر جریان های گازیو دستی

کنترل دستی دبی 
تنظیم دقیق جریان های گازیجریان 

(500 °C) حرارت دهی در حین تست کوره
فرآیندی

تنظیم دقیق دمای کورهکنترل کننده دما

خواندن فشار جریان گازیمبدل فشار

ماژول تست فرآیندهای 
انجام تست های فرآیندی�شایی

اشباع سازی جریان گازی با نرمال اشباع کننده
هگزان

تن�یم کننده فشار 
تنظیم دقیق فشارجریان باالدست

اندازه گیری میزان جریان گاز بابلر فلومتر
خروجی از ماژول

cold trap برای سردسازی جریان گازمحف�ه

بیشینه فشار: 7 بارتست �شا
بیشینه دما: 500 درجه سانتی گراد

2 تا 50 نانومترتست پرم�رومتری

ابعاد دستگاه
ارتفاع: 80 سانتی متر
طول: 80 سانتی متر

عرض: 45 سانتی متر

توسعه حسگرسازان آسیانام شرکت 

1380 سال ت�سی�

تهران، روبه روی شهر جدید پردیس، پارک فناوری پردیس، خیابان 9 نوآوری نشانی شرکت 

 www.hesgarsazan.com       نشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها
استان تهران،

شهر تهران

محل تولید

مشخصات فنی

ارتباط با فناوری نانو
یکی از مهم ترین روش ها برای بررسی و ارزیابی تخلخل مواد مزومتخلخل و نانومتخلخل، استفاده از روش BET است. 
این روش عالوه بر امکان ارزیابی و طبقه بندی مواد از لحاظ تخلخل با استفاده از ایزوترم های جذب و واجذب، روابط 

ریاضی را پیشنهاد می دهد که می توان به طور کمی به تخمینی از میانگین اندازه حفرات نانومتری رسید.



۲۰۶

DTA/DSC دستگاه
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 انرژی هــای تبــادل شــده ماده با محیــط نیز می پــردازد. این بخش از دســتگاه با نام 
مخفف DSC شــناخته می شــود. دســتگاه DTA متشــکل از بخش های اصلی ترموکوپل مقایســه ای 
نمونــه مرجــع و نمونــه موردآزمایــش، جــا نمونه ای ها که معموال ســرامیکی و یا فلزی هســتند، کوره، 

کنترل کننده دمایی و سیستم �بت اطالعات است.

کاربرد
در شیمی کاربرد فراوان دارد و برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار �رفیت حرارتی ویژه هم فشار در 

یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می رود.
این دستگاه در تحقیقات موضوعی زیر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد؛

 پلیمرها
 مواد سرامیکی

 فلزات و آلیاژها
 مواد ترموالکتریک

 عایق های حرارتی



۲۰۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات مشخصه یابیتجهیزات مشخصه یابی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

اســتان تهران، شــهرک صنعتی 
گلگون

محل تولید

تجهیزات سازان پیشتازنام شرکت 

1374سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، بزرگراه فتح، شهرک صنعتی گلگون، فاز 3، بلوک 306، خیابان هفتم 

جنوبی، شماره 22

www.tspinstruments.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های 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 می تواند منجر به درک درســتی از رفتار مواد در شــرایط مختلف دمایی و تغییر کریستالی آن ها 

شود. 



۲۰۸

مغناطیس سنج
معرفی محصول

تحقیقــات بــر روی خواص مغناطیســی مــواد نیازمنــد اندازه گیری هــای متنوع و دقیق آن ها اســت. 
یکی از دســتگاه های اصلی اندازه گیری خواص مغناطیســی، مغناطومترها هســتند که به روش های 
مختلف و در شرایط گوناگون )دما، میدان مغناطیسی و جهت گیری نمونه( مغناطش یک نمونه از 

ماده را اندازه گیری می کنند. 
در بیــن روش های مغناطومتری، روش گرادیان نیروی متناوب AGFM از حساســیت فوق العاده ای 
برای تعیین پارامترهای مغناطیســی نمونه های الیه نازک مغناطیســی و یا نانوسیم های مغناطیسی 
)بــا مقــدار مــاده مغناطیســی کمتــر از 0/0001 گــرم بــر ســانتی متر مربــع( برخــوردار اســت. شــماتیک 
مکانیــزم یــک AGFM شــامل یک ســیم پی�، آهنربای اصلــی، پیزوالکتریــک، نمونه، میلــه  کوارتز و 
 ،MDKB محفظه ضدارتعاش اســت. این دســتگاه دارای چهار مدل مغناطیس ســنج نمونه مرتعش
مغناطیس ســنج نمونــه مرتعــش )FORC+VSM) VSMF(، مغناطیس ســنج نمونــه مرتعــش دما باال 

VSMFT و مغناطیس سنج گرادیان نیرو MDKG است.

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
 اندازه گیری حلقه پسماند مغناطیسی

 اندازه گیری منحنی مغناطش اولیه
DCD اندازه گیری و رسم منحنی 

IRM اندازه گیری و رسم منحنی 
 اندازه گیری چسبندگی مغناطیسی



۲۰۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانتجهیزات مشخصه یابیتجهیزات مشخصه یابی

آهنربای 
الکتریکی

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

مساحت مقطع 
فک های آهنربا

مربع شکل )14 × 14 سانتی متر 
مربع(

متغیر از یک تا 10 سانتی مترشکاف آهنربا 

مقاومت هر 
پ��ه 

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

�ابلیت تحم� 
تا 1 00 آمپرجریان

خنک کاری
خنک شدن با روغن تا دبی 1 لیتر 

بر دقیقه

�درت تولید 
میدان 

م�ناطیسی

20000 گاوس در شکاف 2 سانتی متر
1000 گاوس در شکاف 3 سانتی متر

پسماند آهنربا 
در حالت جریان صفر کمتر از 10 

گاوس

حدود 250 کیلوگرموزن آهن نرم

وزن سیم های 
120 کیلوگرممسی

وزن آهنربای 
حدود 400 کیلوگرمالکتریکی

5 کیلوواتب�شینه توان 

صفر تا 50 ولتولتاژ 

صفر تا 100 آمپرجریان 

0/01 ولتگام های ولتاژ

5 میلی ولتنوفه

فرکان� نوسان 
1 تا 100000 هرتزسینوسی

ولتاژ خروجی 
10 ولت�له تا �له

مشخصات 
فنی پروب های 

اندازه گیری

استوانه ای شکل به قطر 8 میلی متر 
و طول 20 سانتی متر

عرضه شده در دو نوع برای 
اندازه گیری مغناطش در صفحه 
الیه نازک )inplane( و عمود بر 

)out of plane( صفحه نازک

مشخصات 
فنی نوسان ساز

قابلیت تغییر فرکانس در بازه 37 
تا 64 هرتز

سایر ویژگی ها

قابلیت اندازه گیری ولتاژ نانوولت، 
جریان پیکوآمپر، قدرت تمرکز بر 
روی فرکانس مرجع از 6 تا 24 

دسی بل، قابلیت تقویت جریان 
با ضری� 10 تا 1000 برابر، قدرت 
تقویت بدون تغییر شکل موج، 

خروجی جریان تا 1 آمپر

مشخصات فنی



۲۱۰

اصفهان، کاشان

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

مغناطیس دانش پژوه  کاشاننام شرکت 

1391سال ت�سی�

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

www.mdk-magnetics.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
 0/0001  emu سیســتم های مغناطومتــری حاضــر قادر به اندازه گیری خواص مغناطیســی موادی با مغناطــش حداقل
تــا نمونه هایــی بــا حداک�ر 50 واحد الکترومغناطیســی هســتند. ایــن محدوده اندازه گیــری به این معنی اســت که این 
سیســتم های مغناطومتــری، قــادر به اندازه گیــری بر روی نمونه های الیه نازک مغناطیســی، نانوپودرهــا و مواد بالک 

مغناطیسی هستند. 



۲۱۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

سیستم های تصویر برداری از موجودات زنده
 دستگاه تصویربرداری مولکولی فلورسانس (فلوویژن) 

PET دستگاه 
 دستگاه اسپکت حیوانی



۲۱۲

دستگاه تصویربرداری مولکولی فلورسانس (فلوویژن)
معرفی محصول

سیســتم برش نگاری فل�ورســنت مولکولی بــا هدف تصویربرداری از حیوانــات کوچک در حوزه های 
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 می شــود. ســپس دســتگاه در دو 
حالــت مجــزای بازتابشــی و عبوری، وابســته به انتخاب کاربر شــروع بــه تصویربــرداری می کند و در 
نهایــت تصاویر گرفته شــده بازســازی شــده و بــا کمک آن ها اطالعات موردنظر اســتخراج می شــوند. 
تصویربــرداری مولکولــی می توانــد در شــناخت مســیرهای متابولیــک، ســاختار بافت هــا و مطالعــه 
حیوانــات کوچــک بــه کار گرفته شــود. در این نوع تصویربــرداری هدف مطالعه در ســطح مولکولی و 

حتی زیرمولکولی به صورت غیرتهاجمی و بدون آسی� رساندن به موجود زنده است.

مشخصات فنی
 بهینه سازی داروها

 بهبود روش های درمان
 تشخی� زودرس تومور و متاستاز

 مطالعه اختالالت عصبی
 بررسی مشکالت قلبی و عروقی



۲۱۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانسیستم های تصویر برداری از موجودات زندهسیستم های تصویر برداری از موجودات زنده

تجهیزآفرینان نوری پارسهنام شرکت 

1389سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارســتان های امام خمینی )ره(، مرکز 

تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، اتاق 4

www.tanpco.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/kZoxP

CE نشان

ارتباط با فناوری نانو
امروزه در روش های تصویربرداری از جمله MRI از موادی جهت ایجاد کنتراست، برای دریافت تصاویر بهتر، استفاده 
می شــود. نانوذرات مغناطیســی از جمله مواد ایجاد کننده کنتراســت اســت که با سمیت پایین، نیمه عمر باال، عملکرد 
چندگانه و از همه مهم تر کنتراست بهتر، گوی سبقت را از دیگر عوامل کنتراست ربوده اند. لذا باع� بهبود تصاویر در 

روش های مختلف تصویربرداری شده اند.



۲۱۴

PET دستگاه
معرفی محصول

در دو دهه گذشته تحقیقات مربوط به تولید داروها، سیستم ها و تکنیک های تصویربرداری جدید 
به طور بســیار گســترده ای بر روی مدل های حیوانی پیاده ســازی شــده اســت. دســتگاه پت حیوانی 
Xtrim، جهت تصویربرداری PET  از 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 می کند. تصاویر این سیســتم می تواند در تشــخی�، ارزیابی، تخمین میزان 

پیشرفت تومورها، ضایعه ها و عملکرد اورگان ها مورداستفاده قرار گیرند.
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:

 می توانــد بــرای مطالعــه فرآیندهــای ســلولی و مولکولی مربوط بــه بیمــاری در حیوانات زنده 
استفاده شود.

 این دســتگاه قادر اســت ســیگنال های مولکولی بســیار ریز را در عمق بافت با تفکیک مکانی 
و کنتراســت باال دنبال کند و لذا می تواند داده های دقیق کمی در مورد گســترش زمانی و مکانی 

فراهم آورد. 
 از آنجا که PET درحال حاضر یک استاندارد کلینیکی مراقبت است، احتمال انجام اکتشافات 

و تحقیقات پیش بالینی در کلینیک باالتر می رود. 



۲۱۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانسیستم های تصویر برداری از موجودات زندهسیستم های تصویر برداری از موجودات زنده

 Single-bed axial
FOV

5 سانتی متر

تعداد رن� های 
24 عدددتکتورها

Transaxial FOV 100 میلی متر

Bore opening110 میلی متر

سایز کریستال 
LYSO

2×2×10 میلی متر مکع�

5760 عددتعداد ک� کریستال ها

1/7 میلی متر بدون بازیابی رزولوشنرزولوشن نقطه ای

٪17رزولوشن انرژی

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیانام شرکت 

1389سال ت�سی�

تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، کوچه تیرداد، پالک 8، واحد 3نشانی شرکت 
www.pnpmed.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
امروزه در روش های تصویربرداری از جمله Xtrim از موادی جهت ایجاد کنتراست برای دریافت تصاویر بهتر استفاده 
می شــود. نانوذرات مغناطیســی از جمله مواد ایجاد کننده کنتراســت اســت که با سمیت پایین، نیمه عمر باال، عملکرد 
چندگانه و از همه مهم تر کنتراست بهتر، گوی سبقت را از دیگر عوامل کنتراست ربوده اند. لذا باع� بهبود تصاویر در 

روش های مختلف تصویربرداری شده اند.



۲۱۶

دستگاه اسپکت حیوانی
معرفی محصول

دســتگاه HiReSPECT (High Resolution Animal SPECT Imaging) یک سیســتم تصویربرداری 
اســپکت از حیوانــات کوچــک بــوده کــه تصاویــر ســه بعدی بــا وضــوح بــاال را از عملکــرد فیزیولــوژی 

ارگان های حیوانات آزمایشگاهی در اختیار محقق قرار می دهد.

مشخصات فنی
عملکــرد ایــن دســتگاه بدین ترتی� اســت که رادیــو داروی موردنظــر در رگ موش تزریق می شــود و 
ســپس دســتگاه با سیســتم آشکارســاز خود تعدادی تصویر دوبعــدی از زوایای مختلــف در بازه 360 
درجه از موش تهیه می کند. ســپس یک نرم افزار کامپیوتری با اســتفاده از داده های به دســت آمده، 
در یک تصویر ســه بعدی نحوه و میزان پراکندگی رادیودارو در موش را بازســازی می کند. با اســتفاده 
از اطالعات به دست آمده می توان در مورد ا�ربخش بودن رادیو داروهای مورداستفاده و سلول های 

هدف به بهترین شکل نظر داد.
ازجمله کاربردهای دستگاه:

 تشخی� و درمان سرطان
 نورولوژی، کاردیولوژی، آنکولوژی



۲۱۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانسیستم های تصویر برداری از موجودات زندهسیستم های تصویر برداری از موجودات زنده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیانام شرکت 

1389سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارســتان های امام خمینی )ره(، مرکز 

رشد لوازم و تجهیزات پزشکی

www.pnpmed.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
مــواد  و  تجهیــزات  نمایشــگاه  ســایت  طریــق  از 

آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/tFboY

 وضعیت فروش و صادرات
هســته ای  پزشــکی  تحقیقــات  مرکــز 
خلیج فارس این محصول را خریداری 

کرده است.

ارتباط با فناوری نانو
امروزه در روش های تصویربرداری از جمله MRI از موادی جهت ایجاد کنتراست، برای دریافت تصاویر بهتر، استفاده 
می شــود. نانوذرات مغناطیســی از جمله مواد ایجاد کننده کنتراســت اســت که با سمیت پایین، نیمه عمر باال، عملکرد 
چندگانه و از همه مهم تر کنتراست بهتر، گوی سبقت را از دیگر عوامل کنتراست ربوده اند. لذا باع� بهبود تصاویر در 

روش های مختلف تصویربرداری شده اند.





طیف سنج ها
 دستگاه طیف سنج رامان قابل حمل

 میکروسکوپ رامان
 طیف سنج رامان

 دستگاه طیف سنج فلورسانس
 طیف سنج رزونانس پالسمون سطحی موضعی



۲۲۰

دستگاه طیف سنج رامان قابل حمل
معرفی محصول

در فناوری نانو، طیف سنجی رامان می تواند برای مطالعه دسته وسیعی از نانوذرات در محلول های 
سوسپانســیون پیش مــاده تا محصــوالت نهایی نظیــر نانوکامپوزیت های مختلف پلیمری اســتفاده 
شــود. مطالعــه برخــی آلوتروپ هــای کربن نظیــر گرافــن و هم�نین آنالیز خــواص مولکولــی الیه ها و 

سطوح نانویی، برخی از کاربردهای میکروسکوپی رامان در حوزه فناوری نانو هستند.

مشخصات فنی
دستگاه رامان از یک طیف سنج و یک لیزر پیوسته و قطعات اپتیکی و اپتومکانیکی برخوردار است. 
پرتو لیزر به سطح نمونه تابانده می شود و نور پراکنده شده پس از فیلتر کردن نور لیزر توسط قطعات 
اپتیکــی و اپتومکانیکــی بــه طیف ســنج هدایت می شــود. بخش اعظم نــور پراکنده شــده به صورت 
پراکندگــی ریلــی و بخش کوچکی از آن به صورت پراکندگی رامان اســت. ســیگنال های رامان حدود 
یک میلیونیوم سیگنال های ریلی است. قطعات اپتیکی در این دستگاه به گونه ای طراحی می شوند 
کــه پراکندگــی ریلــی حذف و تنها پراکندگی رامان اندازه گیری شــود. همراه با ســیگنال های رامان در 
بســیاری از موارد مقدار قابل توجهی ســیگنال فلوروسنس وارد می شود که در مرحله بعد با استفاده از 
روش های ســخت افزاری و نرم افزاری ســیگنال های فلوروسنس حذف می شــوند و درنهایت پس از 



۲۲۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج هاطیف سنج ها

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تکفام سازان طیف نورنام شرکت 

1393سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران بزرگــراه چمــران، خیابــان یمــن، 
بلوار دانشجو، میدان دانشجو، دانشگاه 

شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما

www.teksan.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

حذف ســیگنال های ریلی و فلوروســنس خطوط ضعیف رامان آشکارســازی می شــود. ازجمله کاربردهای این دستگاه 
می توانبه موارد زیر اشاره کرد:

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد 

آزمایشگاهی ساخت ایران؛
http://yon.ir/9DGRK

استان تهران، شهرستان تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
در نانوفناوری، طیف ســنجی رامان می تواند 
برای مطالعه دســته وســیعی از نانــوذرات در 
تــا  محلول هــای سوسپانســیون پیش مــاده 
محصــوالت نهایی نظیــر نانوکامپوزیت های 
مختلف پلیمری استفاده شود. مطالعه برخی 
آلوتروپ هــای کربن نظیر گرافــن و هم�نین 
ســطوح  و  الیه هــا  مولکولــی  خــواص  آنالیــز 
نانویــی برخــی از کاربردهــای میکروســکوپی 

رامان در حوزه فناوری نانو هستند.

 آنالیز مولکولی مواد
 آنالیز پروفایل سطحی مولکولی

 آنالیز غیر مخرب

 مشــخصه| یابی پلیمرها، نانومواد، غذاها و داروها 
و ...

 آنالیز گرافن، نانوتیوب های کربنی، الماس و...



۲۲۲

میکروسکوپ رامان
معرفی محصول

در طیف ســنجی رامــان اندرکنــش امــواج الکترومغناطیســی بــا ارتعاشــات طبیعــی پیوندهــا عامــل 
آشکارســازی ماهیــت آن هــا و در نتیجه طبیعت شــیمیایی نمونه ها اســت. در ایــن روش با عبور نور 
از مــاده یــک ســری اندرکنش های بین نــور و مدهای ارتعاشــی پیوندهای مولکولی ایجاد می شــود، 
کــه در نتیجــه آن فرکانس فوتون های نور تغییر می کند. در طیف ســنجی رامان، شــدت فوتون های 
�انویه )ناشی از اندرکنش رامان( نسبت به  شیفت فرکانس ترسیم می شود که در نتیجه یک طیف 
پیوســته ای از تغییرات شــدت را نســبت به شــیفت فرکانس )به واحد عکس طول معمواًل cm-1 که 
عدد موج نامیده می شــود( می دهد. با توجه به موقعیت یک پیک در طیف رامان، پیوند مولکولی 
مربوطــه در داخــل ماده می تواند شــناخته شــود و به ایــن ترتی� طبیعت شــیمیایی نمونه به راحتی 

کشف می شود.

 کاربرد:
طیف سنجی رامان در علم شیمی برای شناسایی مولکول ها و مطالعه پیوندهای شیمیایی استفاده 
می شــود. 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 می شود.



۲۲۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج هاطیف سنج ها

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

تکفام سازان طیف نورنام شرکت 

1393سال ت�سی�

نشانی شرکت 

تهــران، بزرگــراه چمــران، خیابــان 
میــدان  دانشــجو،  بلــوار  یمــن، 
دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، 

پژوهشکده لیزر و پالسما.
www.teksan.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهرستان تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
در نانوفناوری، طیف ســنجی رامان می تواند برای 
مطالعه دســته وسیعی از نانوذرات در محلول های 
تــا محصــوالت نهایــی  سوسپانســیون پیش مــاده 
نظیر نانوکامپوزیت های مختلف پلیمری اســتفاده 
کربــن نظیــر  آلوتروپ هــای  برخــی  شــود. مطالعــه 
گرافــن و هم�نین آنالیز خــواص مولکولی الیه ها و 
ســطوح نانویی برخی از کاربردهای میکروسکوپی 

رامان در حوزه فناوری نانو هستند.

مشخصات فنی
N1541P50C40R10مدل های دستگاه

900-200 نانومتررنج طیفی

1/3 نانومتر�درت تفکیک طیفی

آرایش خطی CCD، 2048 پیکسلآرایش خطی CCD، 3648 پیکسلآشکارساز

50×70×40 سانتی متر50×50×60 سانتی مترابعاد

1200 خط بر میلی مترفرکان� ف�ایی توری

15- درجه سانتی گراددمای سرمایش

15 میلی �انیه – 10 دقیقهبازه زمانی نورگیری

USB 1.1, 2.0راب�

15 میلی �انیه بر اسکنسر�ت انتقال داده ها

60 کیلوگرموزن

Czerny-Turnerنوع طیف سنج

Nd:YAG DPSS منبع لیزر

تا 100 میلی واتتوان لیزر

1 ± 532 نانومترطول موج لیزر

(Slit) 25 میکرومتراندازه شکاف

سو�ی� از حالت طیف سنجی به 
اتوماتیک از طریق نرم افزارتصویربرداری



۲۲۴

طیف سنج رامان
معرفی محصول

طیف ســنجی رامان اطالعاتی در مورد ارتعاشــات مولکولی ارائه می دهد که می تواند برای شناســایی 
نمونــه و مقدار آن مورداســتفاده قرار گیرد. در طیف ســنجی رامان با اســتفاده از یــک منبع نور تکفام 
ماننــد لیــزر، تابش روی ســطح نمونه انجام شــده و فوتون های پراکنده شــده شناســایی می شــوند. 
بیشــتر فوتون هــای پراکنــده شــده دارای طول موجی مشــابه طول موج نور تابیده شــده هســتند که 
از آن تحــت عنــوان پراکندگــی رایلــی یا پراکندگی کشســان یاد می شــود. امــا بخش بســیار کوچکی از 
فوتون های پراکنده شــده )حدود ٪10-5 از شــدت نور تابیده شــده به نمونه( بر ا�ر برهمکنش میان 
فوتون تابیده شده و مولکول های ماده، دچار تغییر فرکانس )طول موج( می شوند که تحت عنوان 
پراکندگی غیراالستیک شناخته می شود. 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



۲۲۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج هاطیف سنج ها

طیف سنج تجهیز پیشرفتهنام شرکت 

1379سال ت�سی�

نشانی شرکت 
فتحــی  خیابــان  آبــاد،  یوســف  تهــران، 
شــقاقی، نرســیده بــه میــدان ســلماس، 

پالک 115

www.teifsanje.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

مشخصات فنی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

گواهی ارتباط با نانو

cm-۱ 4500-150 محدوده طول موج

٪ 0/03 >نور هرز

cm-۱ 20+ >�درت تفکیک

1000:1نسبت سیگنال به نویز

1± > نانومترصحت فتومتریک

تکرار پ�یری طول موج
0/02± > نانومتر

)NIST 2034( برای 10 اسکن متوالی

مسطح بودن خ� پایه
>0/01

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

2000-2  میلی �انیهزمان اسکن

0/1  �انیهزمان اسکن معمول

1000 کانالآشکارساز

1±532 نانومترطول موج لیزر

300 میلی واتتوان خروجی

28×22×13 سانتی مترابعاد (اس�کترومتر)

28×22×8 سانتی مترابعاد (منبع تابش)

8 کیلوگرموزن

تکفاز، 220 ولت، 60-50 هرتزمنبع ت��یه

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
نانوذرات دارای خواص نوری حساس به اندازه، 
آگلومراســیون و ضریــ�  شــکل، غلظــت، حالــت 
شکســت در نزدیکــی ســطح نانوذرات هســتند که 
باع� می شــوند طیف سنج رامان ابزاری ارزشمند 
بــرای شناســایی، مشــخصه یابی و مطالعــه ایــن 
مــواد  باشــد. بنابرایــن بــا اســتفاده از طیف ســنج 
رامــان، می توان هــر نانو ذره ای را مشــخصه یابی 

کرد.



۲۲۶

دستگاه طیف سنج فلورسانس
معرفی محصول

طیف سنجی فلورسانس یک روش طیف سنجی است که برای آنالیز خواص فلورسانس نمونه با تعیین 
غلظت یک آنالیت در نمونه مورداستفاده قرار می گیرد. در این روش محدوده خاصی از طول موج نور از 
یک محلول عبور داده شده و نور ساطع شده توسط محلول آشکارسازی می شود. بنابراین مقدار نوری 
که توسط نمونه جذب )طیف تحریک( و منتشر )طیف انتشار( می شود، می تواند اندازه گیری شود. از 
آنجایی که غلظت ترکی� آنالیت در محلول به طور مستقیم با طیف انتشاری متناس� است می تواند 
برای اندازه گیری غلظت آنالیت مورداســتفاده قرار گیرد. در صورتی که برای تابش نور از یک منبع لیزر 

استفاده شود از این روش تحت عنوان طیف سنجی فلورسانس لیزر القایی نام برده می شود. 
برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از: 

  آنالیــز کمــی مقادیر بســیار کم تعداد زیــادی از ترکیبات معدنی و آلــی، بنابراین می تواند برای 
آنالیز نمونه های شیمیایی، بیوشیمیایی، دارویی و... مورداستفاده قرار می گیرد.

طیف سنجی فلورسانس لیزر القایی:
 تعیین توزیع حالت های میانی در واکنش های شیمیایی

 بــه دســت آوردن اطالعاتــی از ترازهــای مولکولــی، ترازهــای الکترونــی، چرخشــی و ارتعاشــی 
جمعیت دار شده

 مطالعه اسپکتروسکوپی فرآیند برخورد و سطح مقطع برخورد



۲۲۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج هاطیف سنج ها

طیف سنج تجهیز پیشرفتهنام شرکت 

1379سال ت�سی�

نشانی شرکت 
خیابــان  آبــاد،  یوســف  تهــران، 
فتحی شــقاقی، نرسیده به میدان 

سلماس، پالک 115

www.teifsanje.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

LIF-Ar-2015FL-Ar-2015مدل های دستگاه

طیف سنج فلورسانسطیف سنج فلورسانس لیزر القاییتوصیف مدل

دوتریوم + هالوژن/ تنگستنلیزر 405، 532 نانومترمنبع نور

صحت فتومتریک
0/01± > جذب به ازای طول موج های 

440، 465، 590 و 635
0/01± > جذب به ازای طول موج های 590 و 635

 800-380 نانومترمحدوده طول موج

٪ 0/03>نور هرز

1+> نانومتر�درت تفکیک

0/1±> نانومترصحت طول موج

تکرار پ�یری طول 
موج

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

0/01 > جذب به ازای 80 اسکن در نویز فتومتریک
جذب 0، در طول موج 500 نانومتر

0/01 > جذب / دقیقه به ازای پایداری فتومتریک
جذب 0، در طول موج 500 نانومتر

مسطح بودن خ� 
پایه

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

1000-2 میلی �انیهزمان اسکن

0/1 �انیهزمان اسکن معمول

1000 کانالآشکارساز

28×22×13 سانتی مترابعاد (اس�کترومتر)

28×22×8 سانتی مترابعاد (منبع تابش)

8 کیلوگرموزن

تکفاز، 220 ولت، 60-50 هرتزمنبع ت��یه

ارتباط با فناوری نانو
نانــوذرات دارای خــواص نــوری حســاس بــه انــدازه، 
ضریــ�  و  آگلومراســیون  حالــت  غلظــت،  شــکل، 
شکست در نزدیکی سطح نانوذرات هستند که باع� 
می شوند طیف سنج فلورسانس ابزاری ارزشمند برای 
شناســایی، مشــخصه یابی و مطالعه این مواد  باشد. 
بنابرایــن با اســتفاده از یک طیف ســنج فلورســانس، 

می توان هر نانوذره ای را مشخصه یابی کرد.

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

گواهی ارتباط با نانو

مشخصات فنی



۲۲۸

طیف سنج رزونانس پالسمون سطحی موضعی
معرفی محصول

طیف ســنجی رزونانس پالســمون ســطحی موضعی )LSPR( نوعی روش غیرمستقیم اما دقیق برای 
تشــخی� مولکول هــای شــیمیایی و بیولوژیکــی اســت. در ایــن روش رزونانس پالســمون ســطحی 

نانوذرات فلزی اندازه گیری می شود.
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 می دهنــد. به طورکلی، پالســمون های ســطحی نقش 
مهمــی را در خــواص نوری فلزات و نیمه رســاناها ایفا می کنند. پالســمون های ســطحی در فلزات به 
صورت قابل توجهی از اندازه و شکل ذرات فلز و هم�نین از خواص دی الکتریک محیطی که سطح 

فلز در مجاورت آن قرار گرفته، ت��یر می پذیرند.
 LSPR اندازه گیــری شــیفت طول موج اســت که در آن تغییــر در پیک نمودار ،LSPR مهم تریــن روش 
به عنوان نمایشی از تغییر در دی الکتریک محیط )ناشی از تغییرات غلظت آنالیت( پایش می شود. 
یکی از امتیازات این تکنیک اسپکتروســکوپی مولکولی آن اســت که نیازی به اســتفاده از تجهیزات 
پی�یده اپتیکی وجود ندارد، بنابراین دســتگاه می تواند کوچک تر و مقرون به صرفه تر ســاخته شود، 

هم�نین مکانیزم این دستگاه ها از ارتعاشات و نویزهای مکانیکی کمترین ت��یر را می پذیرد. 



۲۲۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج هاطیف سنج ها

برخی از کاربردهای این دستگاه عبارتند از:
 �بت و نمایش لحظه به لحظه اطالعات پیک پالسمون سطحی

 تعیین مقدار کمی ماده مورد تشخی� )آنالیت(
 طیف سنجی و شناسایی غلظت مواد بیولوژیکی، شیمیایی و مولکولی در غلظت های کم

تشخی� بیومولکول و مواد شیمیایی بر پایه LSPR نانوذرات طال / نقرهفناوری

25 کانال یا پیکسل مستقلب�و�ی�

5 تا 15 میکرولیتر به ازای هر کانالحجم نمونه

بسته به نوع باکتری یا ویروس از نانوموالر تا فمتوموالرحد آشکارسازی

دمای اتاقدمای کاری

0/5حد تشخی� طول موج

0/5نویز

ردیابی لحظه به لحظه پیک پالسمونینمایش داده ها

قابل حمل، آشکارسازی به روش غیرنشاندار و لحظه به لحظه�ابلیت های دستگاه

350 تا 2300 نانومترمحدوده طول موج منبع نوری

200 تا 1100 نانومترمحدوده طول موج آشکارساز

22/5 سانتی متر در 40 سانتی متر در 30 سانتی مترابعاد دستگاه

12 ولت DC یا 240 ولت AC، 50 هرتزمشخصات الکتریکی

مشخصات فنی



۲۳۰

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

نانومبنا ایرانیاننام شرکت 

1391سال ت�سی�

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

www.nanomabna.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

نرم افزار

محاسبه اتوماتیک طیف جذبی و عبوری،
 طیف سنجی رادیومتری که قابلیت اندازه گیری توان مطلق را در واحد وات دارد

رسم نمودار طیفی لحظه به لحظه با ذخیره سازی داده ها و رسم همزمان چند فایل
اندازه گیری غلظت و پیوندپذیری

10 ،8  ،7  ،XP، Vista ،2000 ،NT، ME ،98 ،95 نرم افزار سیستم عامل برای ویندوز
محاسبه پارامترهای سینماتیک سری های زمانی قابل تحلیل

طیف سنجی تک پرتویی با کمک تصحیح جابجایی مطلق و نسبی 
امکان انجام تغییرات به منظور گسترش کاربرد معمول

ارتباط با فناوری نانو
ایــن دســتگاه قــادر بــه اندازه گیــری رزونانس پالســمون ســطح نانوذرات فلز اســت کــه به صــورت غیرمســتقیم امکان 
تشــخی� و ارزیابــی کمــی آنالیت هــای موجــود در محیط را به پژوهشــگر یــا صنعتگر می دهــد. لذا این دســتگاه، یک 

سیستم جنرال آنالیز مواد است که کاربرد آن شامل همه حوزه های علوم طبیعی از جمله فناوری نانو نیز می شود.

گواهی ارتباط 
با نانو



۲۳۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

طیف سنج های نوری
 دستگاه اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش - مرئی

 دستگاه نانواسپکتروفتومتر
 UV/VIS/NIR دستگاه طیف سنج نوری مینیاتوری 
UV/VIS/NIR دستگاه طیف سنج نوری مینیاتوری 



۲۳۲

دستگاه اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش - مرئی
معرفی محصول

اســپکتروفتومتری بــرای اندازه گیــری خــواص بازتابی و عبــوری یک ماده بر حســ� طول موج های 
نوری که ماده در معرض آن قرار گرفته اســتفاده می شــود. یک دســتگاه اسپکتروفوتومتر معموال از 6 
بخش تشــکیل می شــود که عبارتنــد از منبع نور، موازی کننده نور، تکفام ســاز، انتخــاب کننده طول 
موج )شــکاف(، آشکارســاز و نمایشــگر. معموال از الم� دوتریوم/ هالوژن به عنوان منبع نور استفاده 
می شود. بسته به ماهیت اندازه گیری نور ساطع شده از منبع می تواند از طریق یک تکفام ساز حاوی 
شــبکه پراکنــده کننــده و یا بدون آن عبور کند. تکفام ســاز تنهــا اجازه عبور طول موج مشــخصی را از 
طریق شــکاف می دهد و در صورت عدم اســتفاده از تکفام ســاز نور با طول موج های مختلف ســاطع 
شده و به نمونه تابیده می شود. بخشی از نور توسط نمونه جذب شده و بخشی از آن از نمونه عبور 
می کند که برای آشکارســازی وارد آشکارســاز می شود. آشکارساز ســیگنالی الکتریکی تولید می کند که 

این سیگنال به صورت دیجیتال روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.
کاربرد:

 اندازه گیری کمی:
• تعییــن غلظــت مواد، فعالیت اک�ر آنزیم ها، تری گلیســیرید، کلســترول، لیپــو پروت�ین ها، قند، 

کراتینین، اوره



۲۳۳

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج های نوریطیف سنج های نوری

Nanodrop Ar مدل های دستگاه
2015Abs-Ar-2015 Ar5v & Ar

2017vAr5 & Ar 2017

توصیف مدل
اسپکتروفتومتر 
فرابنفش- مرئی

اسپکتروفتومتر 
جذبی

اسپکتروفتومتر 
مرئی

اسپکتروفتومتر 
فرابنفش- مرئی

منبع نور
دوتریوم + 
هالوژن/ 
تنگستن

دوتریوم + 
هالوژن/ 
تنگستن

تنگستن
دوتریوم + هالوژن/ 

تنگستن

محدوده طول موج
 200-800

نانومتر
 200-800

نانومتر
 380-800

نانومتر
800-200 نانومتر

2000 کانال1000 کانال2000 کانال2000 کانالآشکارساز

0/05 �انیه0/05 �انیه0/1 �انیه0/1 �انیهزمان اسکن معمول

15×37×55 سانتی متر13×33×50 سانتی مترابعاد

-حجم نمونه
4000-700 نانو لیتر

یا 4000-3000 نانو لیتر

/0 میلی متر یا 1 میلی متر-باریکه تابش

٪ 0/03 >نور هرز

1+ > نانومتر�درت تفکیک

0/1± > نانومترصحت طول موج

مشخصات فنی

• اندازه گیری غلظت پروت�ین و DNA و طیف وسیعی از آنالیت ها با کاربردهای بالینی و تحقیقاتی
• سنجش طیف وسیعی از داروها و متابولیت ها

 اندازه گیری کیفی:
• بررسی ساختمان مولکولی، شناسائی ترکیبات، مقایسه ساختاره، یافتن طول موج ماکزیمم جذب



۲۳۴

تکرار پ�یری طول موج
0/02± > نانومتر

)NIST 2034( برای 10 اسکن متوالی

صحت فتومتریک
 < ±0/1

نانودراپ: جذب به ازای طول موج های 235، 257، 313
سایر دستگاه ها: جذب به ازای طول موج های 440، 465، 590 و 635

نویز فتومتریک
< 0/01

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

پایداری فتومتریک
< 0/01

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

مسطح بودن خ� پایه
< 0/01

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

1000-2 میلی �انیهزمان اسکن

ویندوز ایکس پی، 7 و 8نرم افزار

15×37×55 سانتی مترابعاد

تکفاز، 220 ولت، 60-50 هرتزمنبع ت��یه

10 کیلوگرموزن

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

گواهی ارتباط با نانو

استان تهران، شهر تهران

محل تولید



۲۳۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

طیف سنج تجهیز پیشرفتهنام شرکت 

1379سال ت�سی�

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

www.teifsanje.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

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� می شوند اسپکتروفتومتری ابزاری ارزشمند برای شناسایی، مشخصه یابی و مطالعه 

این مواد  باشد. بنابراین با استفاده از یک اسپکتروفتومتر می توان هر نانوذره ای را مشخصه یابی کرد.



۲۳۶

دستگاه نانواسپکتروفتومتر
معرفی محصول

دســتگاه  یــک  اســت.  جهــان  در  موجــود  طیف ســنج  دســتگاه  کوچک تریــن  نانواســپکتروفتومتر 
نانواسپکتروفوتومتر معموال از 4 بخش اصلی تشکیل می شود که عبارتند از: منبع نور، پلی کروماتور، 
 LED آشکارســاز آرایه ای و ســل نمونه. در این دســتگاه معموال از یک الم� رشــته ای با پشــتیبانی از
برای تولید نور مرئی با طول موج هایی در محدوده 880-340 نانومتر اســتفاده می شــود. نور ساطع 
شده از منبع پس از عبور از نمونه، از شکاف گذشته و برای آشکارسازی به تکفام ساز برخورد می کند. 
پــس از آنالیــز طــول موج های نور عبور کرده در بازه 340 تا 880 نانومتر، مقدار جذب توســط نرم افزار 

محاسبه شده و طیف جذب در مدت زمان کمتر از �انیه نمایش داده می شود.

 کاربرد:
بــه طــور کلی این دســتگاه به دلیل کوچک بــودن و قابل حمل بــودن دارای کاربردهای زیادی 
اســت. از ایــن دســتگاه بــرای آنالیز نمونه های شــیمیایی، بیوشــیمیایی، نانــو، دارویی، نفتی، 

فلزی، معدنی، پتروشیمی، پلیمری،کلینیکی و ... استفاده می شود.



۲۳۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج های نوریطیف سنج های نوری

طیف سنج تجهیز پیشرفتهنام شرکت 

1379سال ت�سی�

نشانی شرکت 
فتحــی  خیابــان  یوســف،آباد،  تهــران، 
شــقاقی، نرســیده بــه میــدان ســلماس، 

پالک 115

www.teifsanje.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

گواهی ارتباط با نانو

NanoSpectro Proمدل دستگاه

880-340 نانومترمحدوده طول موج

2 > نانومترفاصله گزارش طول موج

5 > نانومتر�درت تفکیک

0/1± > در طول موج 650 نانومترصحت طول موج

تکرار پ�یری طول موج
0/02± > نانومتر

 NIST( برای 10 اسکن متوالی
)2034

٪ 8 ±پایداری فتومتریک

زمان یک�ار�ه سازی
کمتر از 54 میکرو �انیه تا 2000 

میلی �انیه

0/1 �انیهزمان اسکن معمول

الم� رشته ای با پشتیبانی از LEDمنبع تابش

آرایه چندکانالهآشکارساز

A/D �14 بیتتبدی

5 تا 50 درجه سانتی گراددمای کاری

56×85×39 میلی مترابعاد(طول×�رض×ارتفاع)

20- تا 70 درجه سانتی گراددمای مخزن

ارتباط با فناوری نانو
نانــوذرات دارای خواص نوری حســاس بــه اندازه، 
ضریــ�  و  آگلومراســیون  حالــت  غلظــت،  شــکل، 
شکســت در نزدیکــی ســطح نانــوذرات هســتند که 
باع� می شوند اســپکتروفتومتری ابزاری ارزشمند 
برای شناســایی، مشخصه یابی و مطالعه این مواد 
 باشــد. بنابرایــن با اســتفاده از یک اســپکتروفتومتر 

می توان هر نانوذره ای را مشخصه یابی کرد.

مشخصات فنی



۲۳۸

مشخصات فنی

 UV/VIS/NIR دستگاه طیف سنج نوری مینیاتوری
معرفی محصول

طیف ســنجی نــوری )UV-Vis( نوعــی طیف ســنجی جذبی یا انعکاســی در محدوده نور مرئــی و فرابنفش 
است که برای تعیین غلظت مواد از جذب نور ماده مورد آزمایش )آنالیت( استفاده می کند. در این روش، 
برای تهییج ماده از نور مرئی و محدوده های مجاور اســتفاده می شــود. در این محدوده فرکانســی طیف 

الکترومغناطیس، اتم ها و مولکول ها متحمل انتقاالت الکترونی متفاوتی می شوند.
کاربرد این دستگاه شامل موارد زیر می شود:

 )NIR( و نزدیــک مادون قرمز UV-Vis طیف ســنج مینیاتوری ســاخت تولیدکننــده قابلیت کار در محدوده
طیــف الکترومغناطیســی )190 تا 850 نانومتر( را دارد. این دســتگاه به کمــک پروب های فیبر نوری قادر 

 شــنــاســایــی یــون هــای سمی 
سرب و جیوه در محیط زیست 

 انـــدازه گـــیـــری جــذب/عــبــور/
انعکاس از مواد جامد و مایع

 آنالیز منابع مختلف تابش
مــواد  شیمیایی  آنــالــیــزهــای   

جامد و مایع
 لیزرهای فوق سریع و تنظیم 

لیزر
ــگــــی رنــــگ هــــا و  ــ  آنـــالـــیـــز رن

منسوجات
 اندازه گیری های فلوئورسانس

 مطالعــات ســینتیکی آنزیمــی 
و  بیوشــیمی  زیســتی،  علــوم  در 

آزمایشگاه های دارویی
الیه هــای  ضخامت  ســنجی    

نازک
 تعیین غلظت های محلول ها



۲۳۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج های نوریطیف سنج های نوری

190 تا 850 نانومتربازه طول موج

0/1 نانومترد�ت طول موج

slit-25: 1/35 نانومتر�درت تفکیک

 stray) نورهای هرز
(light

0/04 تا 0/1٪ در جذب

آرایش خطی CCD، 2048 و 3648 آشکارساز
پیکسل

نسبت سیگنال 
700/1به نویز

 1 میکرو�انیه تا 33 �انیهزمان یک�ار�ه سازی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

یواس بی 2 پرسرعت با سرعت انتقال راب�
480 مگابایت در �انیه

تعداد اسکن  تا 
0 تا 99 اسکنمیانگین

3/7 میلی �انیه بر اسکن )یواس بی 2(سر�ت انتقال دیتا

default USB powerمنبع ت��یه

15×20×7 سانتی متر مکع�ابعاد

700 گرموزن

نمایش و ذخیره 
اطال�ات

 ASCI گراف های قابل پرینت، فرمت
دو ستونه، اکسل

اســت در مدهــای جذبــی، عبوری، انعکاســی و تابشــی بــه کار گرفته شــود. اســتفاده از CCDهای 2048 و 3648 پیکســل، 
نرم افزار چندمنظوره و کاربرپســند، قیمت پایین و تجهیزات جانبی متناســ� با کاربرد موردنظر مشــتری، از ویژگی های این 

طیف سنج است. 

پویش تدبیر کرانهنام شرکت 

1392سال ت�سی�

نشانی شرکت 
ــتــهــای غــربــی  ــدس، ان ــ تـــهـــران، شــهــرک ق
ساختمان  نیرو،  پژوهشگاه  دادمــان،  بلوار 

رویش، طبقه زیر همکف، واحد 013
www.phystec.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
طیف سنجی UV-Vis روشی سریع، روان و 
بســیار قابل اتکا بــرای تعیین غلظت یک 
آنالیــت در محلول اســت. کاربــرد آن فقط 
محدود بــه دامنه های خاصی نمی شــود، 
از  طبیعــی  علــوم  حوزه هــای  تمــام  بلکــه 
جمله نانوفناوری را دربرمی گیرد. نکته در 
این اســت که آنالیــت موردآزمایش باید به 

صورت محلول آماده سازی شود.



۲۴۰

UV-VIS-NIR دستگاه طیف سنج نوری مینیاتوری
معرفی محصول

طیف سنجی نوری )UV-Vis( نوعی اسپکتروسکوپی جذبی یا انعکاسی در محدوده نور مرئی و فرابنفش 
است که برای تعیین غلظت مواد از جذب نور ماده موردآزمایش )آنالیت( استفاده می کند. در این روش، 
برای تهییج ماده از نور مرئی و محدوده های مجاور اســتفاده می شــود. یادآور می شــود در این محدوده 

فرکانسی طیف الکترومغناطیس، اتم ها و مولکول ها متحمل انتقاالت الکترونی متفاوتی می شوند.

مشخصات فنی
اســپکتروفتومتر مینیاتــوری قابلیــت کار در محــدوده UV-Vis و نزدیــک مادون قرمــز )NIR( طیــف 
الکترومغناطیســی )200 تا nm 900( را دارد. این دســتگاه به کمک پروب های فیبر نوری قادر است 
در مدهای جذبی، عبوری، انعکاسی و تابشی به کار گرفته شود. استفاده از CCD با 3648 پیکسل، 
نرم افــزار چندمنظــوره و کاربرپســند، قیمــت پاییــن و تجهیــزات جانبــی متناســ� با کاربــرد موردنظر 

مشتری، از ویژگی های این اسپکترومتر است.
دستگاه طیف سنج نوری ساخت این شرکت در دو مدل مختلف طراحی و به بازار ارائه می شود:

C25R10     C0R10 



۲۴۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانطیف سنج های نوریطیف سنج های نوری

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهرستان تهران

محل تولید

تکفام سازان طیف نورنام شرکت 

1393سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران بزرگــراه چمــران، خیابــان یمن، بلــوار دانشــجو، میدان دانشــجو )دکتر 

شهید شهریاری(، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما

www.teksan.irنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http://yon.ir/9DGRK

ارتباط با فناوری نانو
طیف ســنجی UV-Vis روشــی ســریع، روان و بســیار قابل اتکا برای تعیین غلظت یک آنالیت در محلول اســت. کاربرد 
آن فقــط محــدود بــه حــوزه خاصی از علوم نمی شــود، بلکه تمــام حوزه های علوم طبیعــی از جمله نانوفنــاوری را در بر 

می گیرد. نکته در این است که آنالیت موردآزمایش باید به صورت محلول آماده سازی شود.





میکروسکوپ های پروبی روبشی
STM میکروسکوپ تونلی روبشی 
SPM میکروسکوپ پروبی روبشی 

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



۲۴۴

STM میکروسکوپ تونلی روبشی
معرفی محصول

میکروســکوپ پروبــی روبشــی از جملــه ابــزار تحقیقاتی قدرتمند و مدرن اســت که اجــازه می  دهد که 
مورفولــوژی و خــواص موضعــی ســطوح مختلف با تفکیک  پذیــری ف�ایی باال در حد دهــم نانومتر، 
انجام پذیرد. در میکروســکوپ  های پروبی روبشــی، مشــابه ســایر روش  های آنالیز روبشــی، ســطح 
نمونــه روبــش می  شــود و با جمــع آوری ســیگنال  های به دســت آمده )به عنــوان ســیگنال ورودی(، 
پــردازش آن هــا توســط یــک مــاژول کامپیوتــری موســوم به مــدار فیدبــک انجام و ســپس با ارســال 
ســیگنال های اصالحــی )به عنــوان ســیگنال خروجــی( بــه پــروب میکروســکوپ و در نتیجه تفســیر 
ســیگنال ها، تصویر نهایی تشــکیل می شــود. جزئیات ایــن زنجیره رخدادها بــرای مدهای مختلف 

تصویربرداری و نوع میکروسکوپ متفاوت است.

مشخصات فنی
در STM ســیگنال های ورودی مبتنی بر جریان تونل زنی الکترون از ف�ای بین نوک پروب و ســطح 
نمونه است. تونل زنی الکترون پدیده ای در مکانیک کوانتوم است که می گوید وقتی دو سطح رسانا 
بــه فاصلــه مقیاس هــای اتمــی از یکدیگر برســند، اعمال یک اختالف پتانســیل جزیــی )معموال بین 
 1mVتــا4V ( ســب� شــارش جریانی به بزرگی 10pA تا 10nA می شــود. از آنجا کــه جریان عبور کرده 

)طبــق قوانیــن مکانیــک کوانتوم( به صــورت توانی تابعــی از فاصله بین نوک پروب و ســطح نمونه 



۲۴۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمیکروسکوپ های پروبی روبشیمیکروسکوپ های پروبی روبشی
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 وضعیت فروش و صادرات
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
دانشــگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی، دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه علم و صنعت، 

شرکت آبسار کویر یزد این محصول را خریداری کرده اند.

است، می تواند به عنوان سیگنال ورودی، نشانگر خوبی برای موقعیت ابتدایی پروب نسبت به سطح باشد. 
از جمله کاربردهای STM می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 تصویربرداری سه بعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری، اندازه دانه، ارتفاع پله ها و ناهمواری ها
  تصویربرداری از سایر مشخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی، �رفیت خازنی، اصطکاک و فاز

 تحقیق و دست کاری سطوح تا مقیاس اتمی 
 نانولیتوگرافی، نوشتن در مقیاس نانو، جابجایی اتم ها یا مولکول ها و ایجاد ساختارهای مصنوعی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
ابــزار  میکروســکوپ تونل زنــی روبشــی )STM( یــک 
منحصربه فــرد بــرای تصویربــرداری، مشــخصه یابی 
و حتــی مهندســی )نانولیتوگرافــی( مــواد در مقیــاس 
نانو اســت. میکروســکوپ تونل زنی روبشــی می تواند 
تصاویری با قدرت تفکیکی اتمی در مقیاس آنگستروم 
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 تونل زنی 

را از خود عبور دهد.



۲۴۶

SPM میکروسکوپ پروبی روبشی
معرفی محصول

میکروســکوپ های پروبی روبشــی یکی از کاربردی ترین سیســتم های مشــخصه یابی هســتند که با 
داشتن مجموعه ای از تکنیک ها توانایی بررسی سطح مواد باقدرت تفکیک باال در محدوده نانومتر 

و حتی آنگستروم را دارند.

مشخصات فنی
در یــک نــگاه کلــی میکروســکوپ پروبــی روبشــی (scanning probe microscopy (SPM)) عنــوان 
 ))tip( سوزن( )probe( جامعی برای مجموعه گسترده ای از تکنیک هایی است که توسط یک پروب
سطح مواد را درمقیاس نانو و حتی آنگستروم روبش می کند و تصاویر توپوگرافی از یک خاصیت ویژه 

از سطح مواد ارائه می دهد. 
دســتگاه ترکیبی تونلی روبش و نیروی اتمی که به نام پروبی روبشــی نیز معروف اســت، ترکیبی از دو 
دستگاه STM و AFM است. در این دستگاه با تعوی� کنتیلور متصل به کالهک دستگاه می توان مد 

تصویربرداری را تغییر داد.
در این دســتگاه در مقایســه با نمونه های مشــابه امکان جابجایی مد تصویربرداری به آسانی و تنها با 

تعوی� تی� انجام می شود.



۲۴۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمیکروسکوپ های پروبی روبشیمیکروسکوپ های پروبی روبشی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

نانوسیستم پارسنام شرکت 

1386سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهران، خیابــان فاطمی غربی، بعد 
از دژبــان مرکــز )بعد از جمــال زاده(، 

پالک 300، طبقه همکف

www.natsyco.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

این دستگاه در موارد زیر کاربرد دارد:
 فیزیک نیمه هادی

و  مولکولــی  ســلولی،  مطالعــات   
بیولوژیکی

اطالعات بازار

 کانال های خرید
مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و 

مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
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 وضعیت فروش و صادرات
دانشگاه های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی تبریز، علوم 
پزشــکی اهواز، علوم پزشــکی شــیراز، علوم پزشــکی مشــهد، 
علوم پزشــکی کرمان، علوم پزشــکی شــهید بهشتی، صنعتی 
اصفهــان،  علــم و صنعت، پژوهشــگاه صنعت نفت، شــرکت 

آبسار کویر یزد این محصول را خریداری کرده اند.

 مطالعات فیلم های نازک
 نانومواد

 بررسی نانو حس گرها
 اپتیک

 میکروالکترونیک
 پلیمر و کامپوزیت های پایه پلیمری

 قابلیت اســتفاده در علــوم کاربردی 
نانوفناوری

ارتباط با فناوری نانو
میکروسکوپ نیروی اتمی )AFM( و میکروسکوپ 
تونل زنی روبشی )STM( ابزارهای منحصربه فردی 
برای تصویربرداری، مشخصه یابی و حتی مهندسی 
 AFM  .نانولیتوگرافی( مواد در مقیاس نانو هستند(
و STM می توانند تصاویری با قدرت تفکیکی اتمی 
در مقیاس آنگستروم ارائه دهد )رزولوشن عرضی و 
ارتفاعی بهتر از 0/1 نانومتر است(. الزم به یادآوری 
است که در STM، سطح نمونه باید رسانای جریان 
از خود  را  بتواند جریان تونل زنی  تا  الکتریکی باشد 

عبور دهد.



۲۴۸

میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی
(SPM-EDU مدل)

معرفی محصول
میکروســکوپ های پروبــی روبشــی یکــی از کاربردی تریــن سیســتم های مشــخصه یابی هســتند کــه 
بــا داشــتن مجموعــه ای از تکنیک ها توانایی بررســی ســطح مواد باقــدرت تفکیک بــاال در محدوده 
نانومتــر و حتــی آنگســتروم را دارنــد. از ایــن مدل از دســتگاه SPM برای اســتفاده های آموزشــی بهره 

گرفته می شود.

مشخصات فنی
 تصویربرداری سه بعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری، اندازه دانه، ارتفاع پله ها و ناهمواری ها
 تصویربرداری از سایر مشخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی، �رفیت خازنی، اصطکاک و فاز

 تحقیق و دست کاری سطوح تا مقیاس اتمی 
 نانولیتوگرافــی، نوشــتن در مقیــاس نانــو، جابجایــی اتم هــا یــا مولکول هــا و ایجــاد ســاختارهای 

مصنوعی
عالوه بر این مدل، این شرکت مدل میکروسکوپ تونلی روبشی آموزشی را نیز عرضه کرده است.



۲۴۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمیکروسکوپ های پروبی روبشیمیکروسکوپ های پروبی روبشی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
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۲۵۰

(NAMA AFM مدل) میکروسکوپ نیروی اتمی
معرفی محصول

در میکروســکوپ نیــروی اتمــی )AFM( مبنــای تشــکیل تصویــر، نیروی بین ســوزن و ســطح نمونه 
است. این نوع میکروسکوپ امکان تهیه تصاویر سه بعدی از اتم ها را فراهم می آورد. عالوه بر تهیه 

تصویر، این تکنیک ها توانایی جابجایی اتم ها و قابلیت بررسی طیف وسیعی از مواد را دارد.

مشخصات فنی
 تصویربرداری سه بعدی از توپوگرافی سطح شامل زبری، اندازه دانه، ارتفاع پله ها و ناهمواری ها
 تصویربرداری از سایر مشخصات نمونه نظیر میدان مغناطیسی، �رفیت خازنی، اصطکاک و فاز

 تحقیق و دست کاری سطوح تا مقیاس اتمی 
 نانولیتوگرافــی، نوشــتن در مقیــاس نانــو، جابجایــی اتم هــا یــا مولکول هــا و ایجــاد ســاختارهای 

مصنوعی



۲۵۱

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمیکروسکوپ های پروبی روبشیمیکروسکوپ های پروبی روبشی

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http:// yon.ir/J4UA3

نانوسیستم پارسنام شرکت 

1386سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، خیابــان فاطمــی غربی، بعــد از دژبان مرکــز )بعد از جمــال زاده(، پالک 

300، طبقه همکف

www.natsyco.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
میکروســکوپ نیــروی اتمــی )AFM( یــک ابــزار منحصربه فــرد بــرای تصویربــرداری، مشــخصه یابی و حتی مهندســی 
)نانولیتوگرافــی( مواد در مقیاس نانو اســت. میکروســکوپ نیروی اتمی می تواند تصاویــری با قدرت تفکیکی اتمی در 

مقیاس آنگستروم ارائه دهد )رزولوشن عرضی و ارتفاعی بهتر از 0/1 نانومتر است(. 





سایر تجهیزات
 سیستم هایپرترمیا

 دوربین میکروسکوپ الکترونی



۲۵۴

سیستم هایپرترمیا
معرفی محصول

ایــن دســتگاه با اســتفاده از نانوذرات و گرمای حاصلــه از ایجاد میدان مغناطیســی قوی و هدفمند، 
باع� از بین بردن سلول های سرطانی در بدن افراد می شود.

مشخصات فنی
بــه نانــوذرات دارویــی، یــک پاتــن )گیرنــده( متصــل می شــود. نانــوذرات فلــزی کــه دارای خــواص 
مغناطیسی م�ل نانوذرات آهن و یا Fe2O3 هستند، با فرآیندهای تولید شده و اتصال به گیرنده های 
ســلول های ســرطانی )پاتن( در محیط آزمایشــگاهی تولید می شوند. ســپس این نانوذرات به تومور 
هدف و یا به محیط کشــت ســلولی اضافه می شــود و پس از آن با اســتفاده از این سیســتم، به وسیله 
ایجــاد میــدان مغناطیســی بســیار قــوی و ایجاد گرما در اطراف ســلول های ســرطانی ســعی در از بین 

بردنشان می شود.
با این روش و اســتفاده از ذرات مغناطیســی نانو، با گرمایی که دســتگاه فقط در اطراف ســلول های 
ســرطانی ایجاد می کند، ســلول های ســرطانی را از بین برده و تقریبا هی� گونه آســیبی به سلول های 

سالم بدن وارد نمی شود.



۲۵۵

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانسایر تجهیزاتسایر تجهیزات

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

استان تهران، شهر تهران

محل تولید

اطالعات بازار

 کانال های خرید
مراجعه به سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛

http:// yon.ir/J4UA3

نانوسیستم پارسنام شرکت 

1386سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، خیابــان فاطمی غربــی، بعد از دژبــان مرکز  )بعد از جمــال زاده(، پالک 

300، طبقه همکف

www.natsyco.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

ارتباط با فناوری نانو
در هایپرترمیای مغناطیســی، نانوذرات مغناطیســی تحت تابش میدان مغناطیســی متناوب و تحت فرآیندی به نام 
جابه جا شــدن مغناطیســی تولید حرارت می کنند. از جمله مواردی که باع� توزیع دمای مناســ� در تمام نقاط تومور 
و عــدم آســی� ســلول های ســالم در حیــن می شــود، هدف گــذاری )Targeting( دقیــق و مناســ� نانوذرات بــا عوامل 

هدف گیری )Targeting moieties( مناس� است.



۲۵۶

دوربین میکروسکوپ الکترونی
معرفی محصول

دوربین های ســری EMC برای �بت تصاویر و شــدت تابش های ناشــی از انواع تشعشــعات پرانرژی 
طراحــی شــده اند. در ایــن دوربین هــا هــر یــک از انــواع تشعشــعات بــا اســتفاده از پــرده فسفرســانس 
مخصــوص بــه خــود بــه تابــش نور مرئــی تبدیــل می شــود و تصویــر حاصل توســط سیســتم اپتیکی 
بســیار دقیق و حســاس بر روی حس گر CCD با کیفیت باال، نســبت ســیگنال به نویز بسیار باال و بازه 

دینامیکی وسیع �بت می شود.

مشخصات فنی
در حــال حاضــر ایــن تجهیــز با اســتفاده از پرده فـــسفرسانس بســیار مقــاوم و با بــــازده نــــوری باالی 
Ce:YAG و حس گــر بســیار بــزرگ KODAK KAF-16803 بــا عمــق خاکســتری 16 بیتــی کــه تــا دمای 

بســیار پایین ســرد شــده اســت برای اســتفاده به عنــوان دوربیــن دیجیتــال میکروســکوپ الکترونی 
عبوری )TEM( ســاخته شــده اســت. ایــن دوربین به طور مســتقیم قابلیت نص� بــر روی فلنج های 
شــش ســوراخ تعبیه شده در زیر اغل� میکروســکوپ های موجود را دارا است. در میکروسکوپ هایی 
که دارای این نوع فلنج نیســتند نیز امکان نص� در زیر دســتگاه با کمک فلنج واســط وجود خواهد 



۲۵۷

محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانسایر تجهیزاتسایر تجهیزات

فناوری خالء کهربانام شرکت 

1390سال ت�سی�

نشانی شرکت 
تهــران، امیرآبــاد شــمالی، خیابــان شــانزدهم، پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 

تهران، ساختمان شماره 2، واحد 402

www.fanavari-kahroba.comنشانی سایت اینترنتی 

اطالعات شرکت تولیدکننده

گواهینامه نانومقیاس

مجوزها و تأییدیه ها

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

اطالعات بازار

 کانال های خرید
از طریق ســایت نمایشــگاه تجهیــزات و مواد آزمایشــگاهی 

ساخت ایران؛
http://yon.ir/PAKRO

استان تهران، شهر  تهران

محل تولید

ارتباط با فناوری نانو
میکروســکوپ های الکترونــی عبــوری یکی از مهم تریــن تجهیزات آنالیــز و تصویربرداری در حوزه فناوری نانو اســت. 
یکــی از ماژول هــای ضروری این نوع میکروســکوپ ها، دوربین CCD اســت که و�یفه تبدیــل تصویر آنالوگ به تصویر 

دیجیتال )قابل نمایش و پردازش توسط نرم افزارهای آنالیز تصویری( را دارد.



۲۵۸



۲۵۹

محصوالت فناوری نانو ساخت ایران

معرفی شرکت ها



۲۶۰

www.anstco.comوب سایت

66923415-021تلفن

66923415-021نمابر

info@anstco.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت فنــاوری نانوســاختار آســیا شــرکتی پویا و خــالق در حوزه فنــاوری نانو بــوده و مجهز بــه دانش فنی طراحی 
و ســاخت انواع دســتگاه های الکتروریســی و الکترواســپری در مقیاس های 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 منحصربه فرد به راحتی امکان افزایش �رفیت تولید 
و نیز تغییر کاربری برای دســتیابی به دســته وســیعی از نانوالیاف برای کاربردهای مختلف را مهیا می ســازد. عالوه 
بر این، فناوری نانوســاختار آســیا با تکیه بر ســال ها تجربه علمی و عملی در حوزه فرآیندهای الکتروریســی، دارای 
محصــوالت مختلفــی متشــکل از نانوالیــاف بــرای به کارگیــری در حوزه های پزشــکی و صنعتی مانند ســامانه های 

جداسازی و فیلتراسیون است.

www.basafan.comوب سایت

66089509-021تلفن

66033430-021نمابر

info@basafan.comایمی�

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبی� الهی، خیابان شهید قاسمی، کوچه شهید تیموری، بن بست شهرام، پالک 2آدرس شرکت

درباره شرکت

شرکت مهندسی بسافن آوران نصیر به پشتوانه تجربه ده ساله تیم فنی خود در حوزه های مختلف علوم و تکنولوژی 
فعالیــت خــود را بــا تمرکز بر ســاخت و تولید سیســتم های نوین موردنیاز صنعت آغــاز کرد و تاکنون توانســته با جذب 
و پــرورش نیروهــای متخص� و متعهد در این راســتا گام هایی ســازنده ای بردارد. این شــرکت درحال حاضر یکی از 
 DC شرکت های خالق و پیشرو در زمینه فناوری پالسما و به ویژه ساخت منابع و ژنراتورهای توان باال در بازه فرکانسی
تا مایکروویو اســت. عالوه بر این، شــرکت مهندسی بسافن آوران نصیر تنها تولیدکننده سامانه های ژنراتور پالسمای 

فرکانس رادیویی و سیستم تطبیق امپدانس خودکار با قابیلت صنعتی با توان های مختلف در ایران است.

شركت فناوری نانوساختار آسیا

شرکت مهندسی بسافن آوران نصیر



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۶۱

www.anstco.comوب سایت

33440305-024تلفن

33444474-024نمابر

aria@anstco.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت اطلس ســازه آریا از زیرمجموعه های شــرکت فناوری نانوســاختار آســیا، پیشــروترین گروه صنعتی در زمینه 
تولید دســتگاه ها و تجهیزات آزمایشــگاهی تمام اتوماتیک الکتروریســی و نیز خطوط نیمه صنعتی و صنعتی تولید 
انبوه نانوالیاف در ایران اســت. انعطاف در طراحی، ســهولت در به کارگیری، 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 ارائه دهنده تجهیزات آزمایشگاهی تولید نانوالیاف است.

www.amin-asia.comوب سایت

56277061-021تلفن

info@amin-asia.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت امیــن آســیا فناور پارس یکی از شــرکت های پیشــرو در زمینــه  طراحی و ســاخت تجهیزات مورداســتفاده در 
خردایــش و آســیاب کاری مــواد اســت. این شــرکت با بهره گیــری از کارشناســان مجرب و بــا اســتفاده از دانش فنی 
و نرم افزارهــای روز دنیــا توانســته طیف وســیعی از تجهیزات آزمایشــگاهی و صنعتی شــامل آســیاب های گلوله ای 
ســیاره ای، 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 مبدل های حرارتی، و ســاخت قطعات صنعتی از آلیاژهای 

استراتژیک مانند پایه نیکل، کبالت و ... فعالیت دارد. 

شركت اطلس سازه آریا

شرکت امین آسیا فناور پارس



۲۶۲

www.iranbta.comوب سایت

37857020-031تلفن

37857021-031نمابر

info@iranbta.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت بهین تامین اهورا توســط گروهی از متخصصان و کارشناســان جوان در ســال 1393 تاســیس 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 شــرکت های فروشــنده خارجی و داخلی نیز گسترش داده است. در حال حاضر یکی از فعالیت های 
اصلی شــرکت طراحی و ســاخت دســتگاه های مبتنی بر تکنولوژی اولتراسونیک اســت. از آنجایی که رشد و توسعه 
شرکت به شدت به میزان رضایت مندی مشتریان و افزایش مطالبات و خواسته های آن ها در آینده وابسته است، 

شرکت بهین تامین اهورا در راستای بهبود ارائه خدمات و حمایت از مشتریان گام برداشته است.

www.pnpmed.comوب سایت

66907532-021تلفن

info@pnpmed.comایمی�

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 1389 با طراحی، تولید، نص� و نگهداری سیستم های تصویر برداری 
پزشــکی هســته  ای در ایــران آغــاز کرد. در حال حاضر این شــرکت، با بهــره بردن از مدیریت کارا، پرســنل متخص�، 
اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا و نیــز به کارگیــری کلیــه �رفیت هــای موجــود در کشــور، موفق به تولید سیســتم های 
تصویربرداری اسپکت حیوانی، تصویربرداری پت حیوانی، تصویربرداری اسپکت قلبی و ... شده است. این شرکت 
هم�نین قادر به ارائه خدمات مشــاوره ای در زمینه طراحی ســایت های پزشــکی هســته ای و PET، طراحی بخش 

تولید رادیو دارو، آموزش و ... است.

شركت بهین تامین اهورا

شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۶۳

www.plasmapazhouh.irوب سایت

92108463-026تلفن

92108463-021نمابر

info@plasmapazhouh.irایمی�

آدرس شرکت
اســتان البرز،کــر�، اتوبــان کــر� قزویــن، خروجی شــهرک صنعتــی بهارســتان، انتهای خیابان آرامســتان، بهشــت 

G4 سکینه، پارک علم و فناوری البرز، ساختمان

درباره شرکت

شرکت پالسما پژوه پارس در سال 1390 با مشارکت تعدادی از متخصصان حوزه پالسما و مهندسی سطح با هدف 
ارائــه خدمــات به صنایــع مختلف در زمینه نیتروژن دهی پالســمایی قال� ها و قطعات صنعتی ت�ســیس شــد. این 
شــرکت فعالیت خود را با ســاخت سیستم نیتراسیون پالسمایی آزمایشــگاهی، سیستم های پوشش دهی سخت و 
هم�نین ارائه خدمات مشــاوره ای آغاز کرد. در ادامه به منظور گســترش فعالیت های خود، ســاخت دستگاه های 
جدید با قابلیت الیه نشــانی پوشــش های نو در دســتور کار قرار گرفت که در این راســتا دستگاه صنعتی رسوب دهی 
شــیمیایی بخار به کمک پالســما )PECVD( به بهره برداری رســید. هدف اصلی این شرکت ارائه بهترین خدمات 

به مشتریان و توسعه تکنولوژی پالسما در ایران و البته با نگرش جهانی است.

www.psptrade.comوب سایت

22270777-021تلفن

info@psptrade.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت پارس ســینوهه پاد در ســال 1382 فعالیت را از طریق واردات تجهیزات پزشــکی به صورت غیررســمی آغاز 
کرد. این شــرکت در ســال 1387 به 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 ســال های 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 
می کنــد 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 پالسما پژوه پارس

شرکت پارس سینوهه پاد



۲۶۴

www.plasmafanavar.comوب سایت

66595862-021تلفن

66595861-021نمابر

info@plasmafanavar.com ایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت پالســما فناور امین، شــرکتی اســت دانش بنیان که با اتکا به دانش و فناوری روز و به پشــتوانه بیش از دو 
دهه تجربه دانشگاهی و صنعتی گام در مسیر گسترش فناوری های پیشرفته دنیا در صنایع و مراکز پژوهشی کشور 
نهاده اســت. عمده فعالیت های این شــرکت در زمینه طراحی و ســاخت سیســتم های الیه نشــانی تحت خال و به 
کمک پالسما و هم�نین انواع منابع تغذیه متناس� با کاربردهای مهندسی سطح است. سیستم هایی که به نوبه 
خود از فناوری پیشــرفته ای 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 

دستگاه های پیشرفته مهندسی سطح موفق به �بت چندین اختراع شده است.

www.phystec.irوب سایت

88364614-021تلفن

88364614-021نمابر

info@phystec.irایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت دانش بنیان پویش تدبیر کرانه )فیزتک( به همت جمعی از متخصصین و اســاتید فعال دانشــگاه در ســال 
1392 تشــکیل شــد. این شــرکت در حــوزه فناوری هــای اپتوالکترونیــک، نانوفنــاوری و تجهیزات آزمایشــگاهی و 
تحقیقاتی، خصوصا در زمینه خدمات طیف ســنجی های پیشــرفته و رامان فعالیت می کند. دســتیابی به فناوری 
ســاخت دســتگاه های طیف ســنج نوری مینیاتوری با قدرت تفکیک باال و با بازه طول موجی سفارشــی در نواحی 
UV/VIS/NIR  و تکفام ساز پیشرفته تمام اتوماتیک، بخشی از فعالیت های این شرکت است. خط مشی 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 فناوری های روز دنیا است.

شرکت پالسما فناور امین

شرکت پویش تدبیر کرانه (فیزتک)



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۶۵

www.pnf-co.comوب سایت

22221702-021تلفن

22220662-021نمابر

info@pnf-co.comایمی�

تهران، اتوبان مدرس شمالی، خیابان �فر، روبه روی بیمارستان ح�رت علی اصغر، پالک 248، طبقه همکفآدرس شرکت

درباره شرکت

شــرکت پیــام آوران نانوفــن آوری فردانگــر در ســال 1386 بــا 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 دســتگاه های 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 دســتگاه هایی 
در تولیــد نانوامولســیون ها و همگــن ســازی بــرای اولین بار در کشــور بومی کرده اســت. برتری های 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.

www.pvd.irوب سایت

66033555-021تلفن

66033450-021نمابر

info@pvd.irایمی�

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

درباره شرکت

شرکـت پوشــش های نانوساختـار با بیـش از 20 سال تجـربه در زمـینه طـراحــی و سـاخت نواع سیستم های الیه نشانی 
تحــت خــال نظیــر اســپاترینگ، تبخیر حرارتی و الیه نشــانی با لیزر پالســی از ســال 1384 فعالیت خود را آغــاز کرد. این 
شرکـت با شناخت کامل از �رفیت های موجود و با رویکرد ورود به بازارهای خارجی به عنوان اولین شرکـت ایرانی این 
حوزه در ســال 91 اقدام به اخذ گواهی های بین المللی 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 
پوشش های نانوساختار در حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات الیه نشانی تحت خال رومیزی در خاورمیانه 
به شمار می رود و محصوالت این شرکت به ویژه سیستم اسپاترینگ تک کاتده و دستگاه پوشش دهی کربنی که برای 

آماده سازی نمونه های میکروسکوپ الکترونی و میکروآنالیز کاربرد دارند با اقبال جهانی مواجه شده اند.

شرکت پیام آوران نانوفن آوری فردانگر

شرکت پوشش های نانوساختار



۲۶۶

www.toftech.irوب سایت

33932250-031تلفن

toftech.ir@gmail.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت دانش بنیان تاف فناور پارس با هدف کاربرد نتایج تحقیقات دانشــگاهی در جامعه و تجاری سازی آن ها و 
تبدیل علم به �روت در ســال 1390 در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ت�ســیس شد. م�موریت اصلی این شرکت 
ســاخت دســتگاه های علمــی پیشــرفته و موردنیــاز آزمایشــگاه های کشــور از جمله طیف ســنج جرمی و طیف ســنج 
تحــرک یونــی اســت. پشــتوانه علمی شــرکت تجربیــات 25 ســاله تحقیقات دانشــگاهی، انتشــار مقــاالت متعدد و 
انجام طر� های مختلف تحقیقاتی م�سســان شــرکت است. در حال حاضر فعالیت اصلی شرکت طراحی و ساخت 

طیف سنج جرمی زمان پرواز و طیف سنج تحرک یونی است.

شرکت تاف فناور پارس 

www.teksan.irوب سایت

22402199-021تلفن

info@teksan.irایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت تکفام ســازان طیف نور )تکســان( در ســال 1393 با هدف طراحی و تولید دســتگاه های پیشرفته اپتیکی و 
اسپکتروسکوپی ت�سـیس شد. از جمله محصـوالت این شرکـت می توان به میکروسکوپ رامـان، طیف سنج رامان 
قابل حمل، انواع دســتگاه های اســپکترومتر نوری، اسپکتروفوتومتر و تجهیزات جانبی اشاره کرد. شرکت تکسان 
در راســتای صــادرات محصــوالت خود عالوه بــر نمایشــگاه های داخلی، تاکنــون در چندین نمایشــگاه خارجی نیز 
شرکت کرده است. در طی مدت کوتاهی که از ساخت و فروش محصوالت این شرکت می گـذرد، بیـش از 24 مقاله 
در مجالت معـتبر علمـی بین المللی به چاپ رسیده که در آن از محصوالت تکسان برای شناخت و تحلیل نمونه ها 

استفاده شده است. شعار شرکت تکسان تولید محصول باکیفیت ایرانی است.

شرکت تکفام سازان طیف نور (تکسان)



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۶۷

www.tanpco.irوب سایت

66907527-021تلفن

mhejazi@sina.tums.ac.irایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت تجهیــز آفرینان نوری پارســه یک شــرکت دانش بنیان اســت کــه از ســال 1388 با تمرکــز فعالیت های خود 
بــر روی فنــاوری تصویربــرداری بــا اســتفاده از نور لیزر توانســته دســتاوردهای گســترده ای کســ� کند. شــایان ذکر 
اســت که این شــرکت دانش بنیان با تکیه بر فعالیت های علمی خود مقاالت متعددی را در مجالت و کنفرانس ها 
مختلف منتشر کرده است که ماحصل این تحقیقات و پژوهش های انجام شده  به ساخت دستگاه تصویربرداری 
مولکولی فل�وروسنت منجر شده است. فعالیت های این شرکت هم�نان در افزودن به توانایی های این دستگاه 

ادامه دارد.

شرکت تجهیزات آفرینان نوری پارسه

www.tspinstruments.comوب سایت

65611472-021تلفن

22220662-021نمابر

info@tspinstruments.comایمی�

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

پالک 22

درباره شرکت

شــرکت تجهیزات ســازان پیشــتاز فعالیت خــود را در زمینه فناوری های پیشــرفته در حوزه های فنــاوری خال، برودت 
)دســتگاه های خشــک کن سرماشــی( و تجهیزات آنالیز حرارتی از ســال 1376 شــروع کرده اســت. در طی این سال ها 
فناوری های متعددی در این حوزه ها در شــرکت کســ� و تجاری ســازی شــده اســت. مهم ترین هدف شرکت از ابتدا 
بومی سازی فناوری های نوین در ایران بوده است و محصوالت شرکت متکی بر خالقیت و نوآوری های داخلی است. 
از ایــن رو شــرکت ســاخت تجهیــزات را براســاس توان داخلــی برنامه ریزی و اجرا می کنــد. 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 سازان پیشتاز



۲۶۸

www.hesgarsazan.comوب سایت

76250163-021تلفن

76250163-021نمابر

Sensiran@gmail.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت حسگرســازان آســیا یک شرکت تحقیقاتی- صنعتی است که در ســال 1380 ت�سیس شده است. هدف اصلی 
شرکت تجاری سازی تولیدات علمی دانشگاه ها است. همکاری با آزمایشگاه های تحقیقاتی مراکز علمی این امکان 
را ایجــاد می کنــد کــه تجهیــزات و محصوالت جدیــد حاصل از نتایــج تحقیقات انجام شــده با هزینه انــدک به تولید 
صنعتی و نیمه صنعتی برسد. درحال حاضر بخش اصلی فعالیت های شرکت حسگرسازان آسیا به تولید دستگاه های 
آنالیز از قبیل دستگاه اندازه گیری سطح ویژه BET، دستگاه یکپارچه انجام تست های سنسور گاز و فعالیت کاتالیستی 
و ... اختصاص دارد. ساخت حسگرها، کاتالیست ها و تجهیزات الیه نشانی بخش دیگری از فعالیت های این شرکت 

است.

شرکت توسعه حسگرسازان آسیا

www.ultrasonic.co.irوب سایت

66065887-021تلفن

a.shahidi@gmail.comایمی�

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 1382 فعالیت 
خــود را آغــاز کرد. در حال حاضر این شــرکت در زمینه تحقیق، توســعه، طراحی و ســاخت تجهیزات اولتراســونیک 
مورداستفاده در پردازش محلول ها مشغول به کار است. این مجموعه تحقیقاتی آمادگی دارد تا در جهت پیشبرد 
پروژه هــای دانشــگاهی، تحقیقاتــی و صنعتی در زمینه انــواع کاربردهای تکنولوژی اولتراســونیک قدرت همکاری 
کند. در حال حاضر شــرکت بر ســاخت تجهیزات همگن سازی اولتراســونیک متمرکز است؛ تجهیزاتی که می توانند 

در تولید نانوامولسیون ها، لیپوزوم ها، موادغذایی، رنگ، پوشش و ... مورداستفاده قرار گیرند.

شرکت توسعه فناوری مافوق صوت



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۶۹

www.namadnanotech.comوب سایت

88351637-021تلفن

88007560-021نمابر

info@namadnanotech.comایمی�

تهران، کارگر شمالی، نرسیده به بزرگراه جالل آل احمد، کوچه شهریور، پالک 25، واحد 3آدرس شرکت

درباره شرکت

شرکت دانش بنیان توسعه فناوری نماد در سال 1388 با هدف کمک به ایجاد و توسعه فناوری های مرتبط با مواد 
و هم�نین ساخت و تولید تجیهیزات مربوط به آن ها 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 دســتگاه ها و خدمات متنوعی در شــرکت نماد مطر� شــده اســت. از مهم ترین 
این موارد می توان به ساخت دستگاه ذوب و همزن الکترومغناطیسی مذاب فلزات و هم�نین دستگاه ذوب در خال 

ریخته گری تحت فشار برای اولین بار در ایران اشاره کرد. 

شرکت توسعه فناوری نماد

www.azhineh.irوب سایت

86093172-021تلفن

info@azhineh.irایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت توســعه فناوری ریز مقیاس آژینه شــرکتی دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران اســت. این 
شــرکت در ســال 1390 بــا 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 تجاری ســازی محصــوالت دانش بنیــان آغــاز کرد. حوزه کاری شــرکت توســعه فناوری ریز مقیــاس آژینه طراحی، 
ســاخت و تعمیرات دســتگاه ها و تجهیزات مرتبط با ساخت و تست ادوات نیمه هادی و ادوات MEMS است. در 
حال حاضر این شرکت تجهیزات موردنیاز فرآیند لیتوگرافی را تولید می کند. شرکت آژینه اولین شرکت داخلی فعال 

در این زمینه است و محصوالت این شرکت دارای گواهی �بت اختراع هستند.

شرکت توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه



۲۷۰

www.khpf.co.irوب سایت

56277046-021تلفن

56277046-021نمابر

kpfvt.co@gmail.comایمی�

آدرس شرکت
تهران، بزرگراه آزادگان، احمدآباد مستوفی، انتهای خیابان انقالب، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، 

مرکز رشد، واحد 15

درباره شرکت

شــرکت خالپوشــان فلز با تجربه چندین ســاله در زمینه طراحی و ســاخت سیســتم های خال در سال 1390 با هدف 
گســترش و بومی ســازی 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، سیســتم های خــال و تجهیزات الیه نشــانی فیزیکی 
بخــار )PVD( را برعهــده گرفت و با موفقیت به بهره برداری رســاند. نیروی محرکه رشــد و توســعه خالپوشــان فلز، 
توانایــی پاســخگویی بــه نیاز مشــتریان با فراهم کردن سیســتم ها و تجهیــزات با کیفیت باال اســت. هدف اصلی و 
تالش های صورت گرفته این اســت که خالپوشــان همواره به عنوان شــرکتی پیشرو در زمینه ساخت تجهیزات دما 

باال و سیستم های خال در ایران شناخته شود.

www.mdk-magnetics.comوب سایت

15578800-036تلفن

15578810-036نمابر

almac@kashanu.ac.irایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت دانــش پــژوه کاشــان یــک شــرکت دانش بنیان اســت که در ســال 1386 ت�ســیس شــد. این شــرکت به عنوان 
اولین و تنها تولیدکننده دســتگاه های مغناطیس ســنج نمونه مرتعش )VSM(، گرادیان نیرو )AGFM( و هم�نین 
سیســتم های مرکــ� VSM/AGFM اســت. هــدف ایــن شــرکت فراهــم آوری تجهیــزات الزم بــرای مراکــز آموزشــی و 
پژوهشــی، دانشــگاه ها، پژوهشــکده ها، صنایع ســبک و ســنگین و نیز کلیه بخش های 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 درحال توسعه است. صدور محصوالت و خدمات پس از فروش به سایر 
کشورها و دستیابی به بازارهای بزرگ تر نیز از جمله اهدافی است که در طر� توسعه محصوالت و خدمات این شرکت 

گنجانده شده است.

شرکت خالپوشان فلز

شرکت دانش پژوه کاشان



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۷۱

77102444-021تلفن

Ebrahimniya.m@gmail.comایمی�

درباره شرکت

شــرکت جهان فناور پیشــرو ایلیا به عنوان تولید کننده سیستم های پوشش دهی الکترواسپارک فعالیت خود را آغاز 
کرده اســت. این سیســتم الیه نشــانی یک روش جوشــکاری منحصربه فرد اســت که گرمای نهان بسیار کمی در فلز 
پایه ایجاد کرده و در نتیجه یک پیوند متالورژیکی بسیار مستحکم ایجاد می کند. هدف اصلی شرکت جهان فناور 
پیشــرو ایلیــا کمــک بــه صنعتگران بــرای درک عمر مفید و بهره وری بیشــتر تجهیــزات و ابــزارآالت از طریق آموزش 
مدوام درباره مزیت ها و ســادگی تکنولوژی الکترواســپارک و هم�نین دسترســی آســان برای استفاده از این تجهیز 

است.

شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا

www.satiaco.comوب سایت

29904031-021تلفن

29904031-021نمابر

satiacompany@gmail.comایمی�

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

درباره شرکت

فعالیت هــای 15ســاله آزمایشــگاه پالســما در دانشــگاه شــهید بهشــتی در حوزه هــای مختلــف علمــی و تحقیقاتــی 
منجــر بــه ت�ســیس شــرکت دانش بنیان دانش پویان ســاتیا در حوزه پالســما شــده اســت. از جمله ایــن تحقیقات، 
بررســی کاربردهای فناوری پالســما در حوزه های محیط زیســت، 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 به کارگیری نیروهای نخبــه و متخص� در زمینه فناوری پالســما اقدام به ارائه 
خدمات مشــاوره ای، طراحی و ســاخت انواع سیستم های پالسمایی کرده اســت. درحال حاضر بخش عمده ای از 
فعالیت های شــرکت دانش پویان ســاتیا به طراحی، توســعه و ســاخت سیستم های الیه نشانی شــیمیایی بخار به 

کمک پالسما )PECVD(، پالسما کلینر و تولید انواع مولدهای پالسما اختصاص دارد.

شرکت دانش بنیان دانش پویان ساتیا



۲۷۲

www.rnfco.irوب سایت

88220599-021تلفن

88220599-021نمابر

info@rnfco.irایمی�

آدرس شرکت
تهران، خیابان کارگرشــمالی، بعد از تقاطع جالل آل احمد، ورودی شــماره 1 پردیس شــمالی دانشگاه تهران، پارک 

علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، طبقه همکف، واحد 106

درباره شرکت

شــرکت رشــد نانوفنــاوران یک شــرکت دانش بنیان اســت که در ســال 1389 در 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 الیه نشانی شیمیایی بخار توسط پالسمای جریان مستقیم )DC-PECVD( برای استفاده در تحقیق، توسعه 
و ساخت فیلم های نازک و هم�نین دستگاه زدایش عمودی سیلیکون )Deep Reactive Ion Etch( به عنوان 
ابزاری برای ایجاد ساختارهای نانویی بخش اصلی فعالیت های این شرکت را شامل می شوند. این شرکت با تکیه بر 

دانش سرمایه های انسانی خود و به کارگیری آن توانسته رشد قابل مالحظه ای در مهندسی کس� کند.

www.satalab.coوب سایت

55280305-021تلفن

55280313-021نمابر

samanetajhiz@gmail.comایمی�

تهران، بزرگراه آیت ا� سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 23، کوی سامان، پالک 16آدرس شرکت

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 سیستم های لیتوگرافی و پوشش دهی دورانی که در آزمایشگاه های نیمه هادی، نانوفناوری و 
... موردنیاز اســت، متمرکز کرده اســت. ساخت دستگاه های الیه نشانی رسوب دهی فیزیکی بخار مانند اسپاترینگ 
از دیگــر فعالیت هــای این شــرکت اســت. دانش فنــی و انعطاف پذیــری، این شــرکت را قادر به همــکاری نزدیک با 

مشتریان ساخته تا با طراحی، توسعه و ساخت تجهیزات موردنیاز، آن ها را در رسیدن به اهداف خود یاری دهد.

شرکت رشد نانوفناوران

شرکت سامانه تجهیز دانش



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۷۳

www.pulseniru.comوب سایت

76250831-021تلفن

76250833-021نمابر

info@pulseniru.comایمی�

تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فن آوری پردیس، خیابان نوآوری چهارم، پالک 44آدرس شرکت

درباره شرکت

شــرکت صنایــع پالــس نیرو فعالیت خود را در زمینه ســاخت تجهیــزات Pulsed Power در ســال 1383 آغاز کرد. 
در ســال 1386 با توجه به تعداد پروژه های محول شــده، فعالیت های شــرکت به صورت تخصصی در قال� پنج 
بخش پالس پاور، انرژی و پالسما، مایکروویو )فناوری تولید امواج مایکروویو و شتاب دهنده های خطی(، اپتیک 
و لیزر و طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته مهندسی تقسیم بندی شد. در حال حاضر صنایع پالس نیرو یکی 
از بزرگ ترین مراجع برای ت�مین نیازهای فنی و مهندسی مراکز تحقیقاتی فعال در این زمینه است. این شرکت در 

حوزه کاری خود ده ها مقاله داخلی وخارجی و بیش از ده اختراع �بت کرده است.

www.teifazmon.comوب سایت

33932423-031تلفن

33932423-031نمابر

info@teifazmon.comایمی�

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 1، واحد 122آدرس شرکت

درباره شرکت

شرکت طیف آزمون اسپادانا با هدف طراحی و ساخت انواع تجهیزات آزمایشگاهی در سال 1393 آغاز به کار کرد. از 
جمله فعالیت های این شرکت می توان به ساخت طیف سنج تحرک یونی با استفاده از منابع یونیزاسیون مختلف 
ماننــد تخلیــه کرونا، الکترواســپری و پالســمای ســرد و هم�نین تولید انواع دســتگاه های جفت شــده طیف ســنج 
تحرک یونی با تکنیک های کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال اشاره کرد. این شرکت با بیش از 
17 سال تجربه تحقیق در زمینه طیف سنجی تحرک یونی، موفق به �بت چندین �بت اختراع و چاپ ده ها مقاله 
در مجالت معتبر بین المللی شــده اســت. تحقیق و توســعه به منظور بومی ســازی ســایر روش های جدید مبتنی بر 

تحرک یونی از جمله FAIMS و TWIMS نیز جزئی از برنامه های فعلی این شرکت است.

شرکت صنایع پالس نیرو

شرکت طیف آزمون اسپادانا



۲۷۴

www.teifsanje.irوب سایت

88357692-021تلفن

88357803-021نمابر

info@teifsanje.irایمی�

تهران، یوسف آباد، میدان سلماس، خیابان فتحی شقاقی، پالک 115آدرس شرکت

درباره شرکت

شــرکت طیف ســنج تجهیــز پیشــرفته به عنوان یک شــرکت دانش بنیــان در زمینه طراحی، ســاخت، تولید و توســعه 
دستگاه های آنالیز طیف سنجی فعالیت می کند. 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 فعالیت های تحقیقاتی این شــرکت تحقیقات دســتگاهی، توسعه دســتگاه های جدید و تحقیقات کاربردی را 
شــامل می شــود. شرکت عالوه بر بخش تحقیق و توسعه مستقل، دارای فعالیت های پژوهشی در زیرمجموعه های 
الکترونیــک، اپتیــک، مکانیــک و شــیمی اســت. هم�نیــن به جهــت ح�ــور دســتگاه های تولیدی این شــرکت در 
آزمایشــگاه های تحقیقاتــی مختلــف و ارتباط تنگاتنگ کارشناســان این شــرکت با محققین مربوطــه همکاری های 

مشترک پژوهشی در جریان است.

www.irangc.comوب سایت

44336672-021تلفن

46825835-021نمابر

info@irangc.comایمی�

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

درباره شرکت

شرکت طیف گستر فراز که در سال 1370 با نام پارس آنالیز ت�سیس شد به عنوان اولین سازنده دستگاه کروماتوگرافی 
گازی در ایران شــناخته می شــود. این شــرکت با تکیه بر چندین سال تحقیق، توسعه و همکاری با مراکز تحقیقاتی، 
موفق به معرفی مدل های مختلفی از دســتگاه های کروماتوگرافی گازی به بازار شــده که می توانند 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 ستون ها 

و متعلقات مربوط به آن، ژنراتور هیدروژن و دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی است.

شرکت طیف سنج تجهیز پیشرفته

شرکت طیف گستر فراز



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۷۵

www.fapan.irوب سایت

22852370-021تلفن

22852370-021نمابر

iranpajoh@gmail.comایمی�

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 ســال ها تجربــه در زمینه طراحی و ســاخت تجهیزات 
آزمایشــگاهی بــا همــکاری گروهــی از محققان و دانشــجویان مبتکر در ســال 1391 شــکل گرفت. سیاســت اصلی و 
خط مشــی شــرکت توجه به ایده های نو و پیشــنهاداتی اســت که مخصوصا از طرف نخبگان و نســل جوان مطر� 
می شــود. از این رو این شــرکت محدوده وســیعی از موضوعات بین رشته ای در زمینه فیزیک کاربردی را به عنوان 
چهارچــوب کاری مدنظــر قــرار داده اســت. در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از فعالیت هــای شــرکت بــه طراحــی و 
ســاخت تجهیزات اولتراســونیک و تجهیزات جانبی مرتبط با این فناوری از قبیل پروب، محفظه عایق صدا و... 

اختصاص دارد. 

www.fnm.irوب سایت

44156241-021تلفن

info@fnm.irایمی�

تهران، خیابان کارگر شمالی، روبه روی پارک الله، خیابان همدان، پالک 8، واحد 8آدرس شرکت

درباره شرکت

شــرکت فناوران نانومقیاس یک شــرکت دانش بنیان اســت که در ســال 1383 با هدف طراحی و ســاخت تجهیزات 
تولید نانوالیاف و توســعه  کاربردهای آن آغاز به کار کرد. این شــرکت عالوه بر ســاخت انواع تجهیزات الکتروریســی در 
مقیاس های مختلف از آزمایشگاهی تا صنعتی موفق شده است تمامی ماژول ها 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 بومی سازی آن ها پیشرفت قابل توجهی در آنالیز و شناسایی مواد 
زیســتی و نانویی در کشــور حاصل خواهد شــد به گواه مســتندات، شــرکت فناوران نانومقیاس در حال حاضر یکی از 

شرکت های مطر� در زمینه تجهیزات و محصوالت مرتبط با فناوری الکتروریسی در دنیا است.

شرکت فناوران نانومقیاس

شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)



۲۷۶

www.fanavari-kahroba.comوب سایت

86094102-021تلفن

86093205-021نمابر

fanavari.kahroba@gmail.comایمی�

آدرس شرکت
تهران، امیرآباد شــمالی، خیابان شــانزدهم، پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران، ســاختمان شــماره 2، همکف، 

واحد 122

درباره شرکت

شــرکت فناوری کهربا در ســال 1390 با ســاخت دســتگاه EMC Camera فعالیت خود را آغاز کرد و در ســال 1391 به 
ع�ویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درآمد. سپس با ساخت دستگاه ضخامت سنج الیه نازک با استفاده از 
پراش فرنل از پله های فازی وارد حوزه کاری اندازه گیری شد. این شرکت با همکاری با خبرگان دانشگاه های 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. چشــم انداز شــرکت فناوری کهربا کســ� ســهم چشــمگیر 
از بازارهــای جهانــی در حــوزه اندازه گیــری با اســتفاده از روش های اپتیکی اســت تــا از این طریق علی رغــم صادرات، 

اشتغال زایی و سهیم بودن در رشد اقتصادی در بازگشت سرمایه ارزشمند دانش به کشور نیز نقش داشته باشد.

شرکت فناوری کهربا

www.jam-plasmatech.comوب سایت

22904017-021تلفن

info@jam-plasmatech.comایمی�

تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتیآدرس شرکت

درباره شرکت

شرکت مهندسی پالسما فناور جم یک شرکت دانش بنیان واقع در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی است که به پشتوانه 
فعالیت های 15 ساله آزمایشگاه پالسما به عنوان قط� علمی پالسمای کشور و با بهره جستن از فار� التحصیالن ممتاز 
اقدام به انجام پروژه های متعددی در حوزه فناوری پالســما کرده اســت. در حال حاضر فعالیت اصلی این شــرکت به 
طراحی و ســاخت سیســتم های 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 مهندسی پالسما فناور جم
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66223985-021تلفن

66223985-021نمابر

parsautomation@yahoo.comایمی�

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

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 ویژگی های ســطحی از قبیل 
چســبندگی و ... فعالیت می کند. این شــرکت به پشــتوانه منابع خود، تجربه و سطح باالی دانش فنی، قادر به ارائه 
بهترین سیســتم های 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 بهره وری و کارکرد حداک�ری 

تجهیزات برای سال های متمادی کمک خواهد کرد.

www.ad-kavoshyaran.irوب سایت

22095460-021تلفن

22095460-021نمابر

info@ad-kavoshyaran.irایمی�

تهران، بزرگراه یادگار امام، خیابان ای�ارگران شمالی، خیابان امام زاده داود، پالک 31آدرس شرکت

درباره شرکت

شــرکت دانــش بنیــان کاوش یــاران فن پویا در ســال 1390 با 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 
سیستم های 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 نمایشگاه های مختلف صنعت، مشارکت 
بــا شــرکت های معتبر صنعتی کشــور جهت توســعه کاربردهای پالســما و آمادگی برای همکاری بــا گروه های مختلف 

صنعتی و جذب سرمایه گذار از ویژگی های بارز این شرکت است.

شرکت مهندسی پالسما ایده آزما

شرکت کاوش یاران فن پویا



۲۷۸

www.nanoazma.comوب سایت

88982650-021تلفن

88390642-021نمابر

nanoazma@gmail.comایمی�

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

درباره شرکت

شرکت نانوآزما یک شرکت دانش بنیان فناور با رویکرد چند جانبه در تولید دستگاه های الکتروریسی آزمایشگاهی و 
صنعتی اســت که در ســال 1393 ت�سیس شد. دستگاه های الکتروریسی ساخت این شرکت می تواند مجهز به نوعی 
سیســتم جمــع آوری نانوالیاف )پتنت اروپایی( شــود که به وســیله آن بافــت نانوالیاف تحت زوایــای مختلف فراهم 
می شود. تا سال 2015 بیش از 30 دستگاه الکتروریسی آزمایشگاهی این شرکت در مراکز تحقیقاتی مختلف راه اندازی 
شــده اســت. هم�نین دســتگاه های الکتروریسی صنعتی این شــرکت در واحدهای تولید غشــاهای پلیمری و تولید 
ماسک تنفسی در حال سرویس دهی است. فعالیت در زمینه تولید نانوذرات پلیمری در مقیاس آزمایشگاهی بخش 

دیگری از اهداف این شرکت است.

www.sevinplasma.irوب سایت

33932325-031تلفن

33932326-031نمابر

PVD.jahdi@gmail.comایمی�

آدرس شرکت
اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار دانشــگاه صنعتی اصفهان، شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خیابان 14، 

سوله 4 و 5

درباره شرکت

شرکت مهندسی سوین پالسما در سال 1387 با تشکیل یک کارگروه علمی و متخص� اولیه تشکیل شد و در سال 
1388 هم زمــان بــا تکمیل مراحل راه اندازی خط پوشــش دهی قطعات صنعتی به روش رســوب دهی فیزیکی بخار 
(PVD(، با هدف ایجاد پیشــرفته ترین مرکز ارائه خدمات پوشــش های الیه نازک در مقیاس صنعتی در ایران رســما 
فعالیت خود را آغاز کرد. از دیگر افتخارات این شرکت به روزرسانی فناوری خود از اواسط سال 92 در مقیاس صنعتی 
و ایجاد پوشش های نانوکامپوزیت و نانوالیه برای اولین بار در ایران است. بدیهی است که مهم ترین عامل پیشرفت 
این شرکت اتکا به دانش بومی داخلی و عدم وابستگی به خرید فناوری خارجی بوده است. در این راستا، به منظور 
ارتقا فناوری تجهیزات موجود در شــرکت، این مجموعه موفق به طراحی و ســاخت هد پوشــش دهی قوس کاتدی 

نیز شده است.

شرکت نانوآزما

شرکت مهندسی سوین پالسما
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www.adeeco.irوب سایت

88980173-021تلفن

88980827-021نمابر

info@adeeco.irایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت مهندســی تجهیــزات پیشــرفته آدیکو یک شــرکت دانش بنیان اســت که به عنــوان تنها برند ملــی تجهیزات 
پیشــرفته آزمایشــگاهی از ســال 1391 شــروع به فعالیت کرده اســت. این شــرکت با اســتفاده از نیروهای متخص� و 
توانمند و تعامل با شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در کشور و حف� ارتباط پیوسته 
با جامعه محققین و اســاتید دانشــگاه های برتر کشــور، توانســته است ت�مین کننده ســبد کاملی از تجهیزات با سطوح 
مختلف فناوری باشــد. آدیکو به عنوان راهبر تجهیزات پیشــرفته آزمایشــگاهی در داخل کشور، قادر به ت�مین طیف 
وسیعی از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، ماشین آالت صنعتی و هم�نین ارائه خدمات و پشتیبانی در زمینه های 

مختلف تکنولوژی مانند فناوری نانو، بیوتکنولوژی، نساجی و ... است.

65561672-021تلفن

65561672-021نمابر

sanaterooz@yahoo.comایمی�

 تهران، شهریار، شهر اندیشه، فاز 3، خیابان نسترن، پالک22آدرس شرکت

درباره شرکت

شــرکت نانو ابتکار پایدار فعالیت خود را با طراحی و ســاخت تجهیزات مورداســتفاده در پوشش دهی و الیه نشانی آغاز 
کــرد. در حــال حاضر این شــرکت ارائه دهنده تجهیزات رســوب دهی شــیمیایی بخار )CVD( و تجهیزات الیه نشــانی 
دورانی اســت که می توانند 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 آن ها 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

شرکت نانو ابتکار پایدار



۲۸۰

www.nano-pajouhan.irوب سایت

86093476-021تلفن

nano.pajouhan.raga@gmail.comایمی�

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 1393 با کادری مجرب از اع�ای هی�ت علمی دانشگاه های تهران و تربیت مدرس 
و دانش آموختــگان این دانشــگاه ها فعالیت خود را آغاز کرد. این شــرکت در زمینه هــای 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 به منظور مشــخصه یابی ویژگی های 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 نانوپژوهان راگا

www.natsyco.comوب سایت

66562812-021تلفن

66562815-021نمابر

info@natsyco.comایمی�

تهران، خیابان فاطمی غربی، بعد از جمال زاده، پالک 300آدرس شرکت

درباره شرکت

شــرکت دانش بنیان نانوسیســتم پارس، متخص� در طراحی و ساخت سیســتم های 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 عمده ای از فعالیت های این شــرکت طراحی و ســاخت سیستم های تصویربرداری مانند میکروسکوپ تونلی 
روبشی )STM( و میکروسکوپ نیروی اتمی )AFM( است که قادر به تصویربرداری از سطوح در مقیاس اتمی بوده 
و هم اکنون در بیش از صد مرکز تحقیقاتی و دانشگاه های کشور و نیز خار� کشور در حال استفاده و خدمت هستند. 
این شــرکت همواره تالش می کند با ارائه راه حل های منحصربه فرد و ابزارهای جدید پاســخگوی نیازهای مشتریان 

خود باشد.

شرکت نانوسیستم پارس



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت هامعرفی شرکت ها

۲۸۱

www.nanosatco.comوب سایت

32300327-023تلفن

32397805-023نمابر

nanosatco@gmail.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت نانوشــرق ابزار طوس )نانوشــات( طراح و ســازنده تجهیزات تحقیقاتی و ارائه دهنده خدمات آزمایشــگاهی، 
پژوهشی و مشاوره ای در حوزه فناوری نانو و علوم مرتبط با آن به ویژه نانوفیزیک، نانومواد و اپتوالکترونیک است. 
این شــرکت در ســال 1390 توســط جمعی از متخصصیــن نانومواد، نانوفیزیک و مهندســین مکانیــک و الکترونیک 
ت�سیس شد. این شرکت مفتخر است که طیف وسیعی از تجهیزات از قبیل سیستم های رسوب دهی شیمیایی بخار 
(CVD(، آســیاب ها و تکنولوژی هــای جانبــی را بــه تعداد زیادی از دانشــگاه ها 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.

www.nanomabna.comوب سایت

77894561-021تلفن

77894561-021نمابر

info@nanomabna.comایمی�

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

درباره شرکت

شــرکت دانش بنیان نانومبنا ایرانیان در ســال 1391 ت�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 
 LSPR ســر لوحه اهداف و فعالیت های شــرکت بوده اســت. شــرکت نانومبنا ایرانیان به عنوان تنها ســازنده دســتگاه
و بیو چی� تشــخیصی آن در کشــور، افتخار ارائه این دســتگاه را به دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر دارد. از دیگر 
فعالیت های این شــرکت، ســاخت نانــوذرات کلوئیدی طال و نقره فعــال برای واکنش پذیری با بیومولکول ها اســت. 
انتشــار بیش از هشــتاد مقالــه ISI و کنفرانس های ملی و بین المللــی در زمینه نانوفناوری از افتخارات پژوهشــی این 

شرکت است.

شرکت نانوشرق ابزار طوس (نانوشات)

شرکت نانومبنا ایرانیان



۲۸۲

www.ynsaleh.irوب سایت

66084467-021تلفن

info@ynsaleh.irایمی�

آدرس شرکت
تهــران، بزرگــراه شــهید ســتاری، خیابــان مخبــری )35 متری گلســتان غربــی(، پــالک 226 )درمانــگاه و اورژانس 

شبانه روزی پاک(، طبقه دوم

درباره شرکت

شرکت یارنیکان صالح توسط گروهی از مهندسین و تکنسین های با تجربه در حوزه های مختلف مهندسی در سال 
1382 ت�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 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی و صنعتی کشــور برقرار کرده اســت. از جمله فعالیت های این شرکت می توان به طراحی 
و ســاخت سیســتم های خــأل بــاال، ســامانه های مبتنــی بر الیه نشــانی فیزیکــی بخــار )PVD(، تجهیــزات کرایوژنیک 

)دستگاه های ایجاد و نگهداری دمای فوق سرد کمتر از 100 کلوین( و ... اشاره کرد.

شرکت یارنیکان صالح



محصوالت فناوری نانو ساخت ایرانمعرفی شرکت ها

۲۸۳

فهرست الفبایی
 تجهیزات فناوری نانو



شماره صفحهحوزه صنعتینام شرکتنام محصول

الف

24تجهیزات همگن سازیفناوری ایرانیان پژوهش نصیرالتراسونیک هموژنایزر

34تجهیزات الیه نشانی از فاز مایعسامانه تجهیز دانشاسپین کوتر

تجهیزات تولید مواد نانو خألپوشان فلزاسپارک پالسما زینترینگ
52ساختار

148تجهیزات تولید نانوالیاففناوران نانومقیاسالکتروریس نیمه صنعتی

152تجهیزات تولید نانوالیاففناوران نانومقیاسالکتروریس آزمایشگاهی

158تجهیزات تولید نانوالیافاطلس سازه آریاالکتروریسی آزمایشگاهی

تجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ امین آسیا فناور پارسآسیاب گلوله ای سیاره ای
166سازی مکانیکی

تجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ نانوشرق ابزار طوسآسیاب سیاره ای پرانرژی
170سازی مکانیکی

تجهیزات جداسازی و فناوران نانومقیاسالکتروفورز موئینه
192کروماتوگرافی

پ

مهندسی تجهیزات پیشرفته پوشش دهنده اسپاترینگ مغناطیسی رومیزی
آدیکو

تجهیزات پوشش دهی 
96فیزیکی بخار

)PLD( مهندسی تجهیزات پیشرفته پوشش دهی پالسی لیزری
آدیکو

تجهیزات پوشش دهی 
100فیزیکی بخار

تجهیزات پردازش پالسمایی مهندسی پالسما ایده آزماپالسـما گالیـد
122سطح

تجهیزات پردازش پالسمایی مهندسی پالسما ایده آزماپالسـما روتاری جت
124سطح

شرکت دانش بنیان دانش پویان پالسما کلینر
ساتیا

تجهیزات پردازش پالسمایی 
134سطح

ح

18تجهیزات همگن سازیپیام آوران نانو فناوری فردانگرحباب ساز نانویی )نانوکویتاسیون(

خ

162تجهیزات تولید نانوالیاففناوری نانو ساختار آسیاخط صنعتی تولید نانوالیاف

176سایر تجهیزاتتجهیزات سازان پیشتازخشک کن سرمایشی

د

16تجهیزات همگن سازیبهین تامین اهورادستگاه همگن ساز فراصوت

20تجهیزات همگن سازیتوسعه فن آوری مافوق صوتدستگاه همگن کننده فراصوت

فهرســت الفبایی



شماره صفحهحوزه صنعتینام شرکتنام محصول

مهندسی تجهیزات پیشرفته دستگاه همگن کننده مافوق صوت پرابی
22تجهیزات همگن سازیآدیکو

28تجهیزات الیه نشانی از فاز مایعنانو ابتکار پایداردستگاه اسپین کوتینگ

مهندسی تجهیزات پیشرفته دستگاه الیه نشانی دورانی
32تجهیزات الیه نشانی از فاز مایعآدیکو

)DRIE( 42تجهیزات لیتوگرافی و حکاکیرشد نانو فناوراندستگاه اچ یونی فعال عمیق

44تجهیزات لیتوگرافی و حکاکیتوسعه فناوری ریز مقیاس آژینهدستگاه لیتوگرافی رومیزی

47تجهیزات لیتوگرافی و حکاکیتوسعه فناوری ریز مقیاس آژینهدستگاه نیمه اتوماتیک لیتوگرافی کامل

48تجهیزات لیتوگرافی و حکاکیتوسعه فناوری ریز مقیاس آژینهدستگاه تطبیق ماسک یک طرفه و دو طرفه

دستگاه پرس داغ در خالء
تجهیزات تولید مواد نانو خألپوشان فلزمجهز  به سیستم گرمایش سریع القایی

56ساختار

تجهیزات تولید مواد نانو توسعه فناوری نماددستگاه ذوب در خال و ریخته گری تحت فشار
58ساختار

تجهیزات تولید مواد نانو توسعه فناوری نماددستگاه همزن الکترومغناطیسی مذاب فلزات
60ساختار

تجهیزات پوشش دهی نانو ابتکار پایداردستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار 
70شیمیایی بخار

تجهیزات پوشش دهی پالسما فناور امیندستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما
74شیمیایی بخار

تجهیزات پوشش دهی پالسما پژوه پارسدستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما
66شیمیایی بخار

مهندسی تجهیزات پیشرفته دستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار به کمک حرارت
آدیکو

تجهیزات پوشش دهی 
78شیمیایی بخار

تجهیزات پوشش دهی نانو شرق ابزار طوسدستگاه الیه نشانی شیمیایی بخار
80شیمیایی بخار

تجهیزات پوشش دهی مهندسی سطح سوین پالسمادستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار با فناوری هیبریدی
84فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی یارنیکان صالحدستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی
86فیزیکی بخار

DC/RF تجهیزات پوشش دهی یارنیکان صالحدستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی
88فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی یارنیکان صالحدستگاه الیه نشانی اسپاترینگ
90فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی یارنیکان صالحدستگاه الیه نشانی قوس کاتدی و اسپاترینگ
92فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی یارنیکان صالحدستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
94فیزیکی بخار



شماره صفحهحوزه صنعتینام شرکتنام محصول

تجهیزات پوشش دهی سامانه تجهیز دانشدستگاه الیه نشانی اسپاترینگ مغناطیسی
102فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی خألپوشان فلزدستگاه الیه نشانی چندمنظوره در خال
104فیزیکی بخار

دستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با استفاده از پرتو 
تجهیزات پوشش دهی خألپوشان فلزالکترونی

106فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی خألپوشان فلزدستگاه الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
108فیزیکی بخار

دستگاه الیه نشانی ترکیبی به کمک لیزر پالسی و تبخیر 
تجهیزات پوشش دهی پوشش های نانوساختارحرارتی

110فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی پوشش های نانوساختاردستگاه تبخیر حرارتی رو میزی
112فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی پوشش های نانوساختاردستگاه الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی
114فیزیکی بخار

تجهیزات پوشش دهی پوشش های نانوساختاردستگاه الیه نشانی کربن رومیزی
116فیزیکی بخار

تجهیزات پردازش پالسمایی پارس سینوهه پاددستگاه استریالیزر پالسما
136سطح

142تجهیزات تولید نانوالیاففناوران نانومقیاسدستگاه الکتروریس صنعتی

146تجهیزات تولید نانوالیاففناوران نانومقیاسدستگاه الکتروریسی غوطه وری

156تجهیزات تولید نانوالیاففن آوران تجهیزات نانو آزمادستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک

تجهیزات آسیاب کاری و آلیاژ امین آسیا فناور پارسدستگاه آسیاب پره گلوله 
168سازی مکانیکی

)ESD( 178سایر تجهیزاتجهان فناور پیشرو ایلیادستگاه الکترواسپارک دیپازیشن

پروفایلومتر و ضخامت سنج نانو پژوهان راگادستگاه پروفایلومتر
186الیه نازک

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه BET و آنالیز دفع و 
200تجهیزات مشخصه یابیتوسعه حسگرسازان آسیاجذب شیمیایی

دستگاه یکپارچه اندازه گیری عملکرد حسگری و 
202تجهیزات و مشخصه یابیتوسعه حسگرسازان آسیاکاتالیزوری مواد

دستگاه جداسازی گازی غشایی و محاسبه توزیع اندازه 
204تجهیزات و مشخصه یابیتوسعه حسگرسازان آسیاحفرات سطح غشا

DTA/DSC 206تجهیزات و مشخصه یابیتجهیزات سازان پیشتازدستگاه

سیستم های تصویر برداری از تجهیزآفرینان نوری پارسهدستگاه تصویربرداری مولکولی فلورسانس )فلوویژن(
212موجودات زنده



شماره صفحهحوزه صنعتینام شرکتنام محصول

PET سیستم های تصویر برداری از توسعه صنایع تصویربرداریدستگاه
214موجودات زنده

توسعه صنایع تصویربرداری دستگاه اسپکت حیوانی
پرتونگار پرشیا

سیستم های تصویر برداری از 
216موجودات زنده

220طیف سنج هاتکفام سازان طیف نوردستگاه طیف سنج رامان قابل حمل

226طیف سنج هاطیف سنج تجهیز پیشرفتهدستگاه طیف سنج فلورسانس

232طیف سنج های نوریطیف سنج تجهیز پیشرفتهدستگاه اسپکتروفتومتر آرایه ای فرابنفش- مرئی

236طیف سنج های نوریطیف سنج تجهیز پیشرفتهدستگاه نانو اسپکتروفتومتر

UV/VIS/NIR 238طیف سنج های نوریپویش تدبیر کرانهدستگاه طیف سنج نوری مینیاتوری

UV-Vis-NIR 240طیف سنج های نوریتکفام سازان طیف نوردستگاه طیف سنجی نوری مینیاتوری

256سایر تجهیزاتفناوری خالء کهربادوربین میکروسکوپ الکترونی

س

40تجهیزات لیتوگرافی و حکاکیسامانه تجهیز دانشسیستم لیتوگرافی

36تجهیزات الیه نشانی از فاز مایعتوسعه فناوری ریز مقیاس آژینهسامانه پوشش دهی و پخت

)PlasmaTex( مهندسی تجهیزات پیشرفته سامانه پردازش  پالسمایی منسوجات
آدیکو

تجهیزات پردازش پالسمایی 
126سطح

تجهیزات پردازش پالسمایی بسا فن آوران نصیرسامانه پردازش پالسمای اتمسفری کرونا
128سطح

تجهیزات پردازش پالسمایی کاوش یاران فن پویاسامانه پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی
130سطح

تجهیزات پردازش پالسمایی بسا فن آوران نصیر سامانه پردازش پالسمایی منسوجات و اشیاء
138سطح

254سایر تجهیزاتنانو سیستم پارسسیستم هایپرترمیا

ض

پروفایلومتر و ضخامت سنج فناوری خالء کهرباضخامت سنج الیه های نازک
184الیه نازک

ط

تجهیزات جداسازی و طیف آزمون اسپاداناطیف سنج تحرک یونی
194کروماتوگرافی

تجهیزات جداسازی و تاف فناور پارسطیف سنج تحرک یونی
196کروماتوگرافی

224طیف سنج هاطیف سنج تجهیز پیشرفتهطیف سنج رامان

228طیف سنج هانانو مبنا ایرانیانطیف سنج رزونانس پالسمون سطحی موضعی

ک

تجهیزات تولید مواد نانو خألپوشان فلزکوره دما باال- خال باال
54ساختار



شماره صفحهحوزه صنعتینام شرکتنام محصول

صنایع پویا الکتروسامان نیرو کوره مایکرویو زینترینگ
)پالس نیرو(

تجهیزات تولید مواد نانو 
62ساختار

تجهیزات پردازش پالسمایی مهندسی پالسما ایده آزماکرونا تریتمنت با الکترود سرامیکی
120سطح

تجهیزات پردازش پالسمایی شرکت مهندسی پالسما فناور جمکرونا پرینت
132سطح

تجهیزات جداسازی و طیف گستر فرازکروماتوگرافی گازی
190کروماتوگرافی

ل

مهندسی تجهیزات پیشرفته الیه نشانی غوطه وری
30تجهیزات الیه نشانی از فاز مایعآدیکو

تجهیزات پوشش دهی  دانش پویان ساتیاالیه نشانی شیمیایی از بخار به کمک پالسما
68شیمیایی بخار

تجهیزات پوشش دهی رشد نانوفناورانالیه نشانی شیمیایی بخار به کمک پالسما
72شیمیایی بخار

م

208تجهیزات مشخصه یابیمغناطیس دانش پژوه  کاشانمغناطیس سنج

222طیف سنج هاتکفام سازان طیف نورمیکروسکوپ رامان

STM میکروسکوپ های پروبی نانو سیستم پارسمیکروسکوپ تونلی روبشی
244روبشی

SPM میکروسکوپ های پروبی نانو سیستم پارسمیکروسکوپ پروبی روبشی
246روبشی

SPM- میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی )مدل
)EDU

میکروسکوپ های پروبی نانو سیستم پارس
248روبشی

)NAMA AFM میکروسکوپ های پروبی نانو سیستم پارسمیکروسکوپ نیروی اتمی )مدل
250روبشی

ن

174سایر تجهیزاتپیام آوران نانو فناوری فردانگرنانو کلوئیدساز پالسما
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