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فهرست مطالب



فناوری نانو 

کلمه نانو دارای ریشــه یونانی »nanos« به معنی کوتوله است. این کلمه پیشوندی است که در ابتدای واحدهای سنجش می آید. 
فناوری نانو به کنترل ماده در مقیاس نانومتری )یک میلیاردم متر( می پردازد. بر همین اســاس »نانومواد« موادی هســتند که 
اندازه هایی نانومتری دارند. کوچک شــدن اندازه ذرات مواد تا اندازه های نانومتری سبب تغییرات بسیار چشمگیری در خواص 
فیزیکی و شــیمیایی آن ها می شــود. عالوه بر این، در اندازه های نزدیک به اندازه اتم هــا و مولکول ها، پدیده های جدیدی رخ 
می دهند که منجر به ایجاد خواص متفاوت و غیر معمول در مواد می شــوند. از این میان می توان به انتشــار نورهایی با رنگ های 
مختلف از برخی نانوذرات اشــاره نمود. هدف از فناوری نانو، استفاده از این تغییرات و تولید محصوالتی با کیفیت بسیار باالتر از 

گذشته است.

کاربردهای فناوری نانو 
امروزه فناوري نانو به یکی از مهمترین شاخه هاي پیشرفت علم در بسیاري از زمینه هاي علوم و مهندسی از جمله درمان، بهداشت 
و تشخیص پزشکی، الکترونیک، ارتباطات، انرژی های نو، محیط زیست، حمل ونقل، صنایع هوانوردی و صنعت ساخت و ساز تبدیل 
شده است. به طور کلی در تمام صنایع و در هر بخشی که بهبود خواص مواد و ابزار مورد استفاده دارای اهمیت است، فناوری نانو 

راه حل هایی برای ارائه دارد.

وضعیت ایران در فناوری نانو 
اثرات تحول آفرین و باورنکردني این علم و فناوری در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر تمامي کشورهاي بزرگ به این 
موضــوع جلب گردد و فناوري نانو را به عنوان یکي از مهمترین اولویت هاي تحقیقاتي خویش طي دهه اول قرن بیســت و یکم 
محســوب نمایند. ایران در سال 2000 که فعالیت در حوزه نانو را آغاز نمود، رتبه 57 جهان را داشت اما اکنون در حوزه این علم 
بســیار پیشرفت کرده و توانسته است در سال 2014 رتبه هفتم تولید علم در زمینه فناوری نانو را در جهان کسب کند. در سال 
2000 رتبه ایران در حوزه نانو حتی از رتبه برخی کشــورهای عربی هم کمتر بود، اما درحال حاضر ایران در قیاس با کشورهای 
منطقه، حدود نیمی از تولید دانش نانو در جهان اســالم را برعهده دارد و توانسته است در بین کشورهای جهان اسالم موفق به 

کسب رتبه نخست در زمینه تولید علم نانو شود.
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کاربردهای فناوری نانو در حوزه رنگ، رزین، پوشش های صنعتی 
و کامپوزیت 

رنگ و رزین 

توسعه رنگ های مبتنی بر فناوری نانو در سال های اخیر دریچه های جدیدی را به روی صنایع متقاضی رنگ های پیشرفته گشوده 
است. برخی از محصوالت متنوع در این زمینه عبارتند از: 

 رنگ ترافیکی 
نانورنگ های ترافیکی به دو دســته رنگ های ترافیکی تک جزئی و رنگ های ترافیکی دو جزئی تقسیم می شوند. نانورنگ های 
ترافیکی تک جزئی محصوالت پایه حالل بوده و با استفاده از ماشین آالت و تجهیزات به روز دنیا تولید و ارائه می شوند. نانورنگ های 
ترافیکی تک جزئی شــامل نانورنگ ترافیکی معمولی، ماندگاری باال، مقاوم در برابر کثیفی، مناطق گرمسیری، سریع خشک و 
فرودگاهی هستند. نانورنگ های ترافیکی دو جزئی بدون حالل بوده و برای خط کشی خطوط و عالئم ترافیکی و خطوط عابر پیاده 
اســتفاده می شــوند. این محصوالت دارای مقاومت باال در برابر آفتاب و همچنین ماندگاری و عمر باال در سطح معابر می باشند. 

رنگ های ترافیکی دو جزئی به دو محصول معمولی و محصول دارای ماندگاری باال تقسیم بندی می شوند.

 رنگ خود تمیز شونده
رنگ های خود تمیزشــونده دسته ای از نانوپوشش های محافظتی 
هســتند که به منظور افزایش دوام، کاهــش هزینه ها و کاهش 
زمان مورد نیاز برای نگهداری از تجهیزات، بســیار مورد توجه 
قــرار گرفته اند. با افزودن انواع مختلفــی از نانوذرات با قابلیت 
خود تمیزشــوندگی به رزین رنگ می توان به این رنگ ها دست 
یافت. نانورنگ های خود تمیزشونده کیفیت ظاهری سطح را تغییر 
نمی دهد، کامال شفاف بوده و قابل استفاده بر روی سطوح داخلی 
و خارجی سازه ها هستند. در این رنگ ها آالینده ها یا دیگر مواد 
خارجی، چسبندگی بسیار ضعیفی به سطح رنگ دارند، بنابراین 
به آسانی  به وسیله عوامل طبیعی مانند باد و باران یا با تمیزکردن 
سطح، زدوده می شوند. از جمله نانومواد مورد استفاده در این نوع 
رنگ ها می توان به نانوذرات اکسید تیتانیوم اشاره کرد. این رنگ ها 

در موارد متنوعی کاربردهای صنعتی پیدا کرده اند )شکل 1(. 

 رنگ ترک تزیینی 
رنگ های ترک زا با کیفیتی فوق العاده باال در دو سیستم هواخشک و کوره  ای طراحی می شوند. این رنگ، سطحی با حداقل دو فام 
در اختیار مشتریان قرار داده و در عین حال نمایی سنگی یا چرمینه را به نمایش می گذارد. این محصول قابلیت اجرا بر روی همه 

سطوح از نظر جنس و شکل را دارا بوده و مالحظات آماده سازی سطح برای آن بسیار ساده است.
عدم نمایش اشکاالت، اســتفاده طوالنی از سطح کار )قطعات یا ســطوح بزرگ نظیر دیوار(، قابلیت ترمیم لطمات سطحی در 
دراز مدت بدون رنگ آمیزی کل کار، تنوع نامحدود فام های مختلف، قابلیت اجرا بر روی ســطوح رنگ پذیر پالستیکی بدون نیاز 
به آستر، قابلیت اجرا بر روی آسترهای مختلف از حیث ساختارهای آن و قابلیت استفاده از ابزارهای مختلف جهت اجرای رنگ 

نظیر کاردک و قلم مو و رولر و پمپ های رنگ پاش از جمله مزایای این رنگ است. 
هر سطح رنگ پذیری، امکان پذیرش این رنگ را دارد. ضمن آنکه باید در سطوح غیر پالستیکی از آستر براقی که تشکیل دهنده 
فام ترک های زیر کار اســت، استفاده کرد، این رنگ ها در پذیرش انواع آســترها، محدودیتی ندارند. همچنین هر نوع الکی از 
الک های پترورزینی گرفته تا انواع الک های روغنی و فوری و همچنین الک های پلی استری و پلی یورتانی را می توان بر روی کار 

شکل 1. رنگ خود تمیز شونده در خودروی نیسان 
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اتمام یافته بعد از خشک شــدن نهایی به کار برد. هر چه ضخامت رنگ ترک اعمالی بر روی قطعه بیشتر باشد، ترک های ایجاد 
شده بزرگتر خواهند بود. 

شکل 2. رنگ ترک تزیینی 

 رنگ عایق حرارتی 
اتالف حرارتی در اجســام و مواد به کار رفته در صنایع گوناگون همچون صنایع کشتی ســازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
بســیار حائز اهمیت بوده و اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد، می تواند باعــث ایجاد زیان ها و خطرات جبران ناپذیری از نظر 
اقتصادی، میزان مصرف انرژی و همچنین زیست محیطی شود. نانورنگ عایق برای عایق کاری دیوارها، سقف، تاسیسات، لوله ها، 

مخازن و غیره به کار می رود. این رنگ به روش های بســیار ساده ای همچون 
اســپری، رول و یا قلم مو اعمال می شــود. رنگ نانوعایق در بخش صنعت و 
ساختمان سازی به عنوان عایق حرارتی الیه نازک )در ابعاد میکرون( به کار 
می رود. کیفیت عایق بودن مواد و مصالح را می توان با استفاده از نانوروکش ها 
که به طور مستقیم بر ســطح بیرونی مواد کشیده می شوند، ارتقا داد. مواد 
عایق می توانند به صورت رنگ یا اســپری روی سطوح پوشش داده شوند. 
این پوشــش ها از موادی ساخته شــده اند که در حد مولکولی هوا را به دام 
می اندازند و ضخامت خیلی کمی از آن ها می تواند اثر زیادی روی عایق کردن 

داشته باشد. 
الزم به ذکرســت که ماده اصلی به کار رفته در رنگ ها و پوشش های عایق 
حرارتی، مواد متخلخلی مانند نانوذرات تیتانیا یا زیرکونیا هستند که توانایی 
به دام انداختن هوا را داشــته باشــند. اعمال این نــوع نانورنگ ها همانند 
رنگ های معمولی است و به همان شیوه متداول روی سطوح اعمال می شوند. 

کفپوش ها وپوشش های صنعتی 

امروزه با توســعه فناوری های جدید در ساخت کفپوش ها و پوشش های صنعتی، سطح جدیدی از استانداردهای بین المللی برای 
ویژگی های محصوالت برتر تعریف شده است. انواع این محصوالت خواص تعیین کننده را فراهم می سازند. برخی از این محصوالت 

عبارتند از: 

 کاشی، سرامیک و چینی دارای پوشش های تزئینی
ایجاد انواع نانوپوشش ها بر روی کاشی، سرامیک و چینی با 
استفاده از روش Arc-PVD، خواص ویژه ای از جمله ظاهری 
زیبا، جذابیت و تنوع رنگ ها، خواص خوردگی، ســایش و 
اکسیداســیون عالی، ضد  اثر  انگشت، بازتاب UV، سازگار 
با محیط زیســت، غیرحساســیت زا و در نهایت افزایش 

عمرکاری را به این محصوالت می بخشد )شکل 3(. 
 

شکل 3. پوشش های تزئینی بر روی سرامیک ها 
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 نانوامولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریز
نفوذ آب و مواد مخرب محلول در آب به درون ســطوحی مانند نمای 
ســاختمان ها به مرور منجر به تخریب آن ها خواهد شــد. به منظور 
جلوگیری از این مشــکل نانوامولســیون هایی بر پایه مواد نانومتری 
سیالن/سیلوکسان توسعه داده شــده اند. این مواد با ایجاد یک الیه 
نفوذی بی رنگ تنها جلوی نفوذ آب و مواد محلول به درون ســطح را 
می گیرند و از طرفی با جلوگیری از بسته شدن حفرات مویین، قابلیت 

تنفس سطح را مختل نمی کنند. 

 کفپوش های نانویی 
نانوکفپوش های پلیمری بســته به نوع مواد مورد اســتفاده به سه دسته 
اپوکســی، پلی یورتان و هیبریدی و بســته به نوع کاربرد و ویژگی ها به 
انواع ضدخش و سایش، آنتی باکتریال، آنتی استاتیک، مقاوم در برابر مواد 
شــیمیایی و آسان تمیزشونده تقسیم می شوند. اســتفاده از فناوری نانو 
در ســاخت این کفپوش ها باعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی و ایجاد 
ویژگی های جدیدی در این کفپوش ها شده است. به عنوان مثال، خاصیت 
آنتی باکتریال نانوکفپوش های اپوکســی بســیار باال بوده و مقاومت این 

نانوکفپوش ها به سایش نسبت به کفپوش های معمولی بیشتر است. 

کامپوزیت ها 

توســعه دانش آمیزه سازی و تولید کامپوزیت های زمینه پلیمری در کنار ســهولت دسترسی به نانومواد متنوع منجر به توسعه 
فناوری نانوکامپوزیت ها شده است. امروزه محصوالت متنوعی در این زمینه در صنایع مختلف به کار می روند. برخی از این موارد 

عبارتند از: 

 نانوکامپوزیت عایق صدا
نانوکامپوزیــت عایق صدا بــر پایــه پلی پروپیلن برای 
کاربردهایی که به دانسیته ی باال، مدول باال، پایداری ابعادی 
خوب، مقاومت شــیمیایی و خواص عایق صدا نیاز دارند، 
طراحی شده است. این محصول برای تزریق لوله و اتصاالت 
فاضالبی با عبورپذیری کم صدا و ســایر کاربردهای مشابه 

مناسب می باشد. 

 گرانول نانوکامپوزیتی آنتی باکتریال
گرانول آنتی باکتریال بر پایه نانوذرات نقره تولید شــده است. این مواد بیشــتر به منظور کاربرد در ساخت قطعات کامپوزیتی 
پلیمری به منظور جلوگیری از رشد باکتری ها بر روی آن ها در صنایع مختلفی چون خودروسازی، لوازم خانگی، قطعات پلیمری 

بیمارستانی و... مورد استفاده قرار می گیرد. 
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 PVC کامپاند نانوکامپوزیتی 
پلیمر پلی وینیل کلراید )PVC( ماهیت شکننده ای دارد که کاربردهای آن را با محدودیت های زیادی مواجه می کند. این مساله به 
خصوص در دماهای پایین، یکی از بزرگترین معضالت تولیدکنندگان محصوالت یو پی وی سی سخت )UPVC( می باشد. با افزودن 
نانوذرات و ســایر مواد الزم برای سازگارســازی در آمیزه PVC، می توان خواص مکانیکی این مواد را از جمله استحکام ضربه، 

مقاومت به حرارت، کیفیت و شفافیت به میزان مناسبی افزایش داد. 

تصفیه آب و پساب های صنعتی 

و  نانوفیلتراسیون  متنوع  روش های  توسعه 
قابلیت بــاالی نانوجاذب ها در از میان بردن 
آالینده های صنعتی از پساب ها امید زیادی 
و دوستداران محیط  میان صنعتگران  را در 
زیســت ایجاد کرده اســت. در روش های 
مختلــف از نانومواد متخلخل، غشــاهای 
روش های  و  جاذب  نانوذرات  نانوســاختار، 
مکانیکی مبتنی بــر پدیده های نانومقیاس 
برای کاهش ســختی و بهبود کیفیت آب و 
همچنین برای حذف آالینده ها از پساب های 
صنعتی استفاده می شــود. پساب تولیدی 
صنایع رنگ و رزین و پوشش دارای مقادیر 
و خطرناک  مخرب  مواد شیمیایی  از  زیادی 

هستند و توســعه فناوری نانو به افزایش ایمنی این پساب ها و رسیدن به استانداردهای بین المللی محیط زیست کمک شایانی 
می کند. در ایران نیز محصوالت و فناوری های متنوعی در این خصوص توسعه داده شده اند.

تجهیزات مورد استفاده در صنایع 

مواد شیمیایی  مشکالتی همچون چســبندگی 
تحت فرآیند به ماشین آالت، قرار گرفتن طوالنی 
این ماشین آالت در معرض اسید ها و مواد  مدت 
از  ناشی  و همچنین مشکالت  شیمیایی خورنده 
ســایش تجهیزات بر روی یکدیگر و یا سایش 
ناشی از ابزار تمیزکاری دستگاه ها بر روی آن ها، 
خساراتی را به این صنایع وارد می آورد. از این رو 
توسعه فناوری نانوپوشش ها توانسته است گامی 
محکم در راستای افزایش بهره وری و راندمان در 

این بخش ایجاد نماید.
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فناوری نانو در
حوزه رنگ، رزین، 
کامپوزیت و پلیمر



محصوالت فناوری نانو در
حوزه رنگ و رزین

 رنگ ترافیکی نانو
 رنگ خودمتیز شونده نانو

 رنگ عایق حرارتی نانو
 رنگ ترموپالست بر پایه رزین اکریلیک نانوکامپوزیت

 رنگ ترک تزئینی
 اورکا نانو پینت

 سیستم رنگ سنجی اسپکرتومرتی/ اسپکرتوفتومرتی



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پیشگامان فناوری آسیانام شرکت

لوتوسنام برند

1382سال تأسیس

تهران، خیابان فلسطین، بین میدان فلسطین و ایتالیا، پالک 388، طبقه اول، واحد اولآدرس

www.tnpaint.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ ترافیکی نانونام محصول اصلی

9 نفرتعداد کارکنان

60 تن در سالظرفیت تولید

خط کشــی پارکینگ، خط کشــی خطوط عابر پیاده، باند فرودگاه ها، اجرای عالئم ترافیکی افقی بر روی جاده و خطوط محل های کاربرد محصول
هشدار لرزاننده و...

رنگ ترافیکی نانو با برند لوتوس، به دو صورت تک جزئی 
و دو جزئــی تولید و عرضه می شــود. نانو رنگ ترافیکی 
لوتوس انواع مختلفی از رنگ سرد ترافیکی تک جزئی را 
برای کاربرد در شــرایط محیطی و دمایی طراحی و تولید 
می کند. این نانو رنگ از نوع ترموپالست هوا خشک بوده 
که در مقایسه با رنگ های رایج دارای دوام و عمر بیشتری 
می باشــد.نانو رنگ سرد ترافیکی دو جزئی لوتوس برپایه 
آکریلیک بوده و با هاردنر مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
دوام و ماندگاری بســیار عالی، مهم تریــن ویژگی این 
محصول محسوب می شود. بیشترین کاربرد این محصول 
در خطوط عابر پیاده، عالئم افقی ترافیکی و همچنین خط 

کشی پارکینگ می باشد. 

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تاییدیه نانومقیاس

ASTM تأییدیه تست های آزمایشگاهی براساس استانداردهای 

محل تولید

استان آذربایجان شرقی، تبریز

اثـرات

 افزایش دوام و طول عمر نسبت به رنگ های ترافیکی رایج
 بهبود خواص مقاومت به خش نسبت به سایر رنگ ها

نام محصول:
رنگ ترافیکی نانو
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محصوالت فناوری نانو در
حوزه رنگ و رزین



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

نیلی فامنام شرکت

نانوفام SCنام برند

1381سال تأسیس

تهران، بلوار مرزداران، بلوار آریا فر، نبش گلدیس 5، پالک 17، واحد 1آدرس

www.nilifam.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ خودتمیزشونده نانونام محصول اصلی

9 نفرتعداد کارکنان

20 تن در سالظرفیت تولید

قابلیت اســتفاده در سطوح بیرونی و نماهای ساختمان ها، قابلیت استفاده در سطوح داخلی مانند تونل ها و... در حضور محل های کاربرد محصول
.UV اشعه نور

خودتمیزشونده ی  پوشش  یک  نانو  خود تمیز شونده  رنگ 
شفاف اســت که با بهره گیری از خاصیت فوتوکاتالیستی 
نانوذرات در حضور اشــعه ماوراء بنفش ســاخته شده 
است. هنگام تابش نور خورشــید، اشعه UV به نانوذرات 
موجود در سطح پوشــش برخورد کرده که باعث ایجاد 
خاصیت فوتوکاتالیستی شــده و درنتیجه قادر به تجزیه 
آالینده های محیطــی می گردد. عالوه بر آن، به دلیل عدم 
چسبندگی مواد آالینده بر روی سطح، باقیمانده آالینده ها 
نیز به راحتی و به وسیله بارش باران از روی سطح زدوده 
به مقاومت  این محصول می توان  از ویژگی های  می شوند. 
در برابر نور خورشــید، آب بندی ســطوح، ضد کپک و 
ضدباکتری، عدم جذب آلودگی ها، جلوگیری از ایجاد قارچ 

و جلبک اشاره کرد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، تهران

اثـرات

 عدم چسبندگی مواد آالینده روی سطوح به دلیل خاصیت فتوکاتالیستی
 کاهش آلودگی های زیست محیطی با استفاه از تجزیه و تصفیه آالینده ها

 بهبود سالمت افراد جامعه همراه با افزایش بهداشت محیط

نام محصول:
رنگ خود تمیز شونده نانو
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

پوشش صنعت نانو فن تهراننام شرکت

رنگ عایق حرارتی نانونام برند

1385سال تأسیس

تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان سجده ای جنوبی، کوچه طاهریان )170/1(، پالک26، طبقه همکف.آدرس

www.nanoisola.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ عایق حرارتی نانونام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

30 تن در سالظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
قابلیت اســتفاده در منازل مسکونی، ادارات، سازمان ها و مدارس در نقاط گرمسیر یا سردسیر؛ قابل استفاده در مخازن 
و تانک های حمل مواد ســوختی به منظور کاهش تبخیر مواد فرار نفتی مانند بنزین؛ قابل استفاده در سقف اتوبوس ها، 

کانتینرها و... به منظور کاهش مصرف سوخت

رنگ عایق حرارتی مبتنی بر فنــاوری نانو محصولی بر پایه 
رزین های پایه آب و حالل است که حاوی پیگمنت های خنثی 
و نانوافزودنی می باشد که مصارف صنعتی و ساختمانی دارد. 
این رنگ پوسته پوسته نمی شود، ترک نمی خورد و چسبندگی 
بسیار عالی و مقاومت بسیار مناســب در برابر تست سالت 
اسپری و آلودگی هوا، قارچ ها و میکروب ها از خود نشان داده 
است. تاثیر اســتفاده از این پوشش در روزهای خیلی گرم یا 
خیلی سرد بسیار بیشتر بوده و می تواند اختالف دمایی تا 20 
درجه سانتی گراد بین دمای محیط خارج و داخل ایجاد کند تا 
به خوبی از انتقال حرارت ناشی از گرادیان دمایی در دو سمتی 

که محیط بسته است، جلوگیری نماید.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، تهران

اثـرات
 صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایش و گرمایش

 دوست دار محیط زیست به علت عدم نیاز به حالل
 روش اجرا بسیار ساده با قیمت مناسب و قابل رقابت با رنگ آمیزی معمولی

نام محصول:
رنگ عایق حرارتی نانو
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محصوالت فناوری نانو در
حوزه رنگ و رزین



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایراننام شرکت

ریفنام برند

1378سال تأسیس

 اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا وسیما، ساختمان ریفآدرس

www.reefiran.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ ترافیکی ترموپالست سردنام محصول اصلی

400 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

جهت خط کشــي باند فرودگاه ها، خیابان های شهری و بین شهری )با ضخامت مناســب(، جاده ها، خطوط عابر پیاده، محل های کاربرد محصول
پارکینگ ها، زمین های ورزشی و جداول مورد استفاده قرار می گیرد.

رنگ ترافیکی ســرد مطابق با اســتاندارد ملی ایران به شــماره 3758 
و اســتانداردهای خارجــی ASTM ،BS و GIS بر پایــه رزین اکریلیک 
نانوکامپوزیت ترموپالستیک حاللی که در صنایع تولید رنگ مورد استفاده 
قرار می گیرد، تولید می شود. رنگ ترافیکی تولید شده از نوع ترموپالست 
سرد می باشد که در اثر استفاده از نانوذرات، مقاومت سایشی به میزان 30 
درصد افزایش داشــته است. رنگ مذکور دارای زمان خشک شدن سریع، 
دوام باال، مقاومت عالی در شــرایط جوی مختلف، با پوشش و چسبندگي 
عالي بر سطوح آســفالتی و سیمانی مي باشد. رنگ در صورت نیاز بایستی 
با حالل مناسب رقیق شــده و با امکانات و تجهیزات مناسب اجراء شود. 
این رنگ قابلیت ایجاد بازتاب مناسب به هنگام شب را نیز دارا می باشد که 
این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و 
نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط اطالعات ایمنی مواد 

)MSDS( این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب 
برخوردارند، رنگ اســتفاده شود. این رنگ باید درفضای سرپوشــیده، به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نورخورشید 

نگهداری شود.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تاییدیه نانو مقیاس

 تاییدیه تست های آزمایشگاهی براساس استانداردهای ASTM و 
استاندارد ملی ایران به شماره 3758

محل تولید

استان اصفهان، شهرک صنعتی رازی

اثـرات

-

نام محصول:
رنگ ترموپالست بر پایه رزین اکریلیک نانو کامپوزیت

13



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

رنگ ترک تزئینی آسیانام شرکت

رنگ ترک تزئینینام برند

1384سال تأسیس

تهران، انقالب، وصال شیرازی، عباس شریفی، واحد 5، پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانآدرس

www.crackpaint.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

رنگ ترک تزئینینام محصول اصلی

7 نفرتعداد کارکنان

40 تن در سالظرفیت تولید

قابلیت اســتفاده در ساختمان ، سطوح چوبی، پالستیکی، فلزی، سفال، چرم و کامپوزیت به منظور بهبود زیبایی شهر و محل های کاربرد محصول
سایر اماکن

رنگ های ترک زا با کیفیتی فوق العاده باال در دو سیستم هوا 
خشک و کوره ای طراحی شده و قابلیت اجرا روی سطوح 
گوناگون با حداقل دو فام، چه از نظر جنس و شکل، با در 
نظرگیری مالحظات آماده سازی سطح دارا می باشد. رنگ 
ترک تزئینی نانویی در عین سهولت مصرف و عدم نیاز به 
تجربه باال در صنعــت رنگ، با انواع ابزارهای رنگ کاری و 
در فام های نامحدود می تواند با توجه به سرعت خشکایی 
باال سطحی زیبا و آراســته همراه با دوام و تنوع باال را به 

ارمغان  آورد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، ورامین

اثـرات

 زیباسازی شهرها و اماکن با استفاده از طرح ها و فام های متنوع
 افزایش سرعت خشک شدن رنگ در مقایسه با رنگ های ترک رایج

 بهبود سالمت روانی افراد جامعه

نام محصول:
رنگ ترک تزئینی
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محصوالت فناوری نانو در
حوزه رنگ و رزین



نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوسنام شرکت

-نام برند

1358سال تأسیس

-آدرس

www.uranuspaint.comنشانی سایت اینترنتی

رنگ و رزینحوزه صنعتی تحت فعالیت

اورکا نانو پینتنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

بیمارستان ها، مراکز بهداشتی - درمانیمحل های کاربرد محصول

در این رنگ از مقــدار جزئی کلوئید نانو ذرات به همــراه رزین اکریلیک پایه آب 
استفاده شده اســت و محصول نهایی دارای خاصیت آنتی باکتریال می باشد. برای 
جلوگیری از تیره شــدن رنگ، در محصول از محلول کلوئیدی به مقدار بسیار کم 
اســتفاده شده است ولی در عین حال با توزیع  مناســب نانو ذرات در بستر رنگ، 
خاصیت آنتی باکتریال در محصول وجود دارد. رنگ های پایه آب شرکت تولیدی و 
رنگ سازی اورانوس، بیش از یک سال است که با نام »اورکا« در بازار موجود بوده و 

نام محصول جدید نیز »اورکا نانو پینت« انتخاب گردیده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانو مقیاس

محل تولید

استان البرز، شهرک صنعتی سیمین دشت

اثـرات

-

نام محصول:
اورکا نانو پینت
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اطالعات شرکت تولید کننده

طیف سنج پیشرو پژوهشنام شرکت

-نام برند

1393سال تأسیس

تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، پالک 38آدرس

www.spectrometer.irنشانی سایت اینترنتی

-حوزه صنعتی تحت فعالیت

نام محصول اصلی
سیستم رنگ سنجی اسپکترومتری/ اسپکتروفتومتری

Spectrophotometer/Spectrometer (Color Measurement)

10 نفرتعداد کارکنان

50 دستگاه در سالظرفیت تولید

قابلیت استفاده در صنایع غذایی، دارویی، نفت و پتروشیمی، نساجی، خودروسازی، جواهرسازی، صنایع پالستیک و محل های کاربرد محصول
آرایشی بهداشتی و...

استان تهران، شهر تهران
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

 تأییدیه ارتباط با فناوری نانو
ISO9001-2008 گواهینامه مدیریت کیفیت 

نحوه عملکرد و ویژگی ها

اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای قابلیت طیف گیری در 
ناحیه مرئی-فرابنفش طیف الکترومغناطیس )UV-Vis( را در 
کمتر از ثانیه بطور هم زمان دارد. دستگاه، قابلیت اندازه گیری 
شــدت، جذب و عبور همه طول موج ها را در لحظه دارد. لذا 
بر اساس اندازه گیری مشخصه های طیف نوری عبوری از مواد 

مختلف می توان ترکیبات مختلف را اندازه گیری نمود.
در صنایــع مختلف اندازه گیری پارامترهــای رنگ و تعیین 
کیفیت آن از اهمیت باالیی برخوردار است. این اندازه گیری 

به تجهیزات خاصی نیاز دارد. سیستم های رنگ سنجی اسپکترومتری/  اسپکتروفتومتری ارائه شده توسط این شرکت با اندازه گیری 
میزان انعکاس/ عبور نور، قابلیت تعیین پارامترهای رنگ و تطبیق آن ها با استانداردهای بین المللی )CIE( را دارد. این دستگاه های 

رنگ سنجی با ایجاد شرایط استاندارد، ثبات و تکرارپذیری اطمینان بخشی را برای کاربر به وجود می آورند.

نام محصول:
سیستم رنگ سنجی اسپکترومتری/ اسپکتروفتومتری

اثـرات

 کنترل کیفیت محصوالت در صنایع مختلف بخصوص صنایع رنگ و رزین
 تولید طیف وسیعی از رنگ ها با مشخصه همسان سازی رنگ ها

 آنالیز نمونه های شیمیایی، بیوشیمیایی، دارویی، زیست محیطی، نفتی، فلزی، پتروشیمی، کلینیکی و...
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محصوالت فناوری نانو در
حوزه رنگ و رزین



UPVC اتصاالت 
UPVC پروفیل نانویی 

UPVC لوله و اتصاالت ساختامنی از جنس 
 لوله های سه الیه فاضالبی بی صدا

 کفپوش نانویی مقاوم به سایش
 گرانول نانوکامپوزیتی آنتی باکتـریال پلی اتیلن ترفتاالت

 مسرتبچ نانوکامپوزیتی آنتی باکرتیال پلی پروپیلن
ParsaNano 

UPVC نانو افزودنی 
 گرانول آنتی باکرتیال بر پایه نانوذرات نقره

 نانوکامپوزیت عایق صدا 

محصوالت فناوری نانو در
حوزه کامپوزیت و پلیمر



نام محصول:
UPVC اتصاالت

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کاربردهای  در  کــه  پی وی ســی  اتصاالت 
فاضالبی استفاده می شوند، باید از استحکام 
و دوام مناســبی جهت مصــارف خانگی و 
صنعتی برخوردار باشند. استفاده از نانوذرات 
در ســاخت و طراحی این محصوالت، باعث 
افزایش چشمگیر خواص مکانیکی از جمله 
بهبود مقاومت به ضربه، اســتحکام مناسب 
و مقاومت در برابر حرارت و ســایش شده 
است، بطوریکه در برخی موارد نتایج حاصل، 

چندین برابر استاندارد ملی کشور می باشد.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
ISO 9001:2008 گواهینامه بین المللي 

خوزستان، اهواز
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

پیشگام پالست اهوازنام شرکت

Pishgam Plastنام برند

1380سال تأسیس

خوزستان، اهواز، بلوار مدرس شرق، شهرک صنعتی شماره 4، فاز دوم ، شماره 16آدرس

www.pishgamplast.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

اتصاالت پی وی سینام محصول اصلی

25 نفرتعداد کارکنان

1000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در مصارف نقل و انتقال فاضالب بهداشتی و ساختمانی به صورت روکار یا زیرکار، آب رسانی، کابل های برق و مخابراتمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 افزایش کیفیت و طول عمر محصول

 صرفه جویی اقتصادی برای مصرف کننده
 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری
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محصوالت فناوری نانو در
حوزه کامپوزیت و پلیمر



نحوه عملکرد و ویژگی ها

این پروفیل دارای ویژگی های خوبی نظیر استحکام مناسب، 
مقاومت به ضربه باالتر و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش 
بیشتری می باشد و نسبت به پروفیل های غیرنانویی به دلیل 
حذف برخــی افزودنی های وارداتــی گران قیمت،  از قیمت 
پایین تری برخوردار است. وجود نانوذرات در ساختار داخلی 
پلیمر PVC با اســتفاده از مکانیزم جلوگیری از رشد ترک، 

باعث بهبود خواص مکانیکی محصول شده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
CE و دارای تأییدیه ISO استانداردهای 

کرمانشاه، ماهیدشت
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت دنیای پروفیل پی وی سی غربنام شرکت

KICOنام برند

1387سال تأسیس

تهران، بلوار میرداماد، خیابان البرز، خیابان تابان شرقی، خیابان ملکی سودمند، پالک 2آدرس

www.kicogroup.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

پروفیل نانویی  پی وی سینام محصول اصلی

50 نفرتعداد کارکنان

3500 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در ساخت درب و پنجره ساختمانیمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 کاهش هزینه تولید به واسطه حذف مواد افزودنی گران قیمت

 افزایش طول عمر محصول
 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

نام محصول:
UPVC  پروفیل نانویی
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اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت داراکارنام شرکت

نام برند

1352سال تأسیس

1393سال ورود به حوزه فناوری نانو

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان شیخ بهایی - ساختمان موثق - واحد 13آدرس

www.darakar.comنشانی سایت اینترنتی

تولید لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(حوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله و اتصاالت یو پی وی سی )UPVC(نام محصول اصلی

100 نفرتعداد کارکنان

7000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد جهت مصارف فاضالبی، آب رسانی، برق و مخابراتمحل های کاربرد محصول

اثـرات

1. افزایش طول عمر محصول
2. کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

مجوزهای دریافت شده برای محصول
مجوز از  اســتاندارد ملی ایران )ISIRI(، گواهینامه ISO 9001 )مدیریت کیفیت(، گواهینامه ISO 14001 )محیط زیست( و 18001 

SGS ایمنی و بهداشت شغلی( از موسسه بین المللی( BS OHSAS

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این لوله هــا و اتصاالت از ویژگی هــای خوبی نظیر 
مقاومت  باالتر،  به ضربه  مقاومت  مناسب،  استحکام 
برابر حرارت و سایش می باشــند و توانسته اند  در 
تست های مربوط به اداره استاندارد را دریافت نمایند.

استان اصفهان - بزرگراه ذوب آهن - شهر ابریشم
محل تولید

نام محصول:
UPVC لوله و اتصاالت ساختمانی از جنس
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نام محصول:
لوله های سه الیه فاضالبی بی صدا

نحوه عملکرد و ویژگی ها

لوله های ســه الیه فاضالبی بی صدا  نسل جدیدی از لوله های 
پوش فیت سه الیه مورد اســتفاده در سیستم فاضالب داخل 
 MURI ســاختمان و کیت های انشعاب فاضالب، با نام تجاری
SILENT PIPE می باشند که با استفاده از فناوری نانو طراحی 
و ساخته شده اند. این محصول به منظور کاهش صدای سیال 
عبوری در محیط با مقاومت حلقوی باالتر نســبت به نســل 
قدیمی خود یعنی لوله های تک الیه پوش فیت جهت استفاده 
در انشعابات فاضالب خارج از ساختمان طراحی گردیده است. 
سیستم لوله کشی MURI SILENT PIPE مشکل عایق سازی 
صوتی در شــبکه انتقال فاضالب را به نحو مطلوب حل کرده 

است. 

مجوزهای دریافت شده برای محصول

تاییدیه نانومقیاس، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
گواهینامه کیفیــت محصول برای خواص مکانیکی از موسســه SKZ آلمان، 

گواهینامه تست صدا از موسسه Fraunhofer آلمان

استان مازندران، شهرک صنعتی شورمست
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

گروه صنعتی وحیدنام شرکت

MURI SILENTنام برند

1374سال تأسیس

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه سیزدهم، پالک 40 ، طبقه دوم، واحد12آدرس

www.vahidgroup.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

لوله های سه الیه فاضالبی بی صدانام محصول اصلی

55 نفرتعداد کارکنان

4000 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد جهت انتقال بدون صدای فاضالب داخل ساختمان و استفاده در انشعابات فاضالب بیرون ساختمانمحل های کاربرد محصول

اثـرات
 عدم نیاز به واردات این محصول و در نتیجه صرفه جویی 2 میلیون یورویی

 کاهش وزن سازه به دلیل استفاده از این محصول
 نیاز به استفاده کمتر از مواد اولیه پلیمری به موجب استفاده از فناوری نانو
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نام محصول:
کفپوش نانویی مقاوم به سایش

نحوه عملکرد و ویژگی ها

کفپوش نانویی مقاوم به ســایش بر پایه ی رزین اپوکســی، یک 
سیســتم کفپوش یکپارچه و بدون درز متشکل از دو جزء اصلی 
هاردنر و رزین اســت که از ســازه اصلی در برابر عوامل خشن 
فیزیکی و شــیمیایی حفاظت می کند. افزودن نانو ذرات با عث 
افزایش ســختی وکاهش افت وزن در اثر سایش شده و در نتیجه 
طول عمر محصول را افزایش می دهــد. از ویژگی های مهم این 
کفپوش های نانویی می توان به چســبندگی بسیار باال به زیرالیه، 
مقاومت شیمیایی باال در برابر طیف وســیعی از مواد شیمیایی 
خورنده، افزایش چقرمگی، دوام، ارتجاع و مقاومت به ســایش و 
ضربه، مقاومت باالتــر در برابر ترک خوردگی، قابلیت نصب روی 
انواع زیرسازی ها بدون نیاز به تخریب  مانند بتن، سنگ، فلز و... 

اشاره نمود.

مجوزهای دریافت شده برای محصول

 تاییدیه نانومقیاس
 مجوز از انستیتو پاستور ایران

ISO-9001-2008 مجوز 

استان تهران
محل تولید

اطالعات شرکت تولید کننده

بسپار سازان ایرانیان )بسا(نام شرکت

بسانام برند

1391سال تأسیس

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، شرکت بسپارسازان ایرانیانآدرس

www.basapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

ساخت و سازحوزه صنعتی تحت فعالیت

کفپوش نانویی مقاوم به سایشنام محصول اصلی

11 نفرتعداد کارکنان

150000 مترمربع در سالظرفیت تولید

کاربرد در محیط های صنعتی، سالن های تولید، انبارها، صنایع غذایی و نوشیدنی ها، صنایع دارویی، اتاق های تمیز و محل های کاربرد محصول
مکان های بهداشتی، پارکینگ خودروها و...

اثـرات
 ایجاد ظاهری زیباتر و امکان ایجاد پرداخت های نهایی تزئیناتی

 افزایش امنیت و بهبود بهداشت و سالمت محیط های کار

Advanced Polymers
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اطالعات شرکت تولید کننده

پتروشیمی شهید تندگویاننام شرکت

-نام برند

1377سال تأسیس

دفتر تهران: باالتر از میدان ونک، خیابان دامن افشارآدرس

www.stpc.irنشانی سایت اینترنتی

صنایع نساجی )برای تولید انواع نخ و الیاف پلی استر( و صنایع بسته بندی )برای بسته بندی انواع مواد غدایی، دارویی و حوزه صنعتی تحت فعالیت
نوشیدنی( و...

گرانول نانوکامپوزیتی پلی اتیلن ترفتاالتنام محصول اصلی

1180تعداد کارکنان

حداقل 330 تن در روزظرفیت تولید

تولید منسوجات خانگی، منسوجات بي بافت، منسوجات فنی )بیمارستاني، ورزشي، نظامي، اتومبیل، صنعتی و...(محل های کاربرد محصول

نحوه عملکرد و ویژگی ها

در سال هاي اخیر تولید منسوجات پلی استری رشــدی روز افزون در صنعت نساجی 
داشــته است. همزمان با رشد و گسترش فناوري نانو، تولید منسوجات ضدمیکروبی با 
اســتفاده از نانو نقره به عنوان ماده فعال، به میزان قابل توجهی گسترش یافته است. 
پتروشــیمی شــهید تندگویان برای ایجاد ماندگاری خاصیت ضدمیکروبی در برابر 
شستشو و سایش، گرانول ضدمیکروبی پلی اتیلن ترفتاالت را با تثبیت ذرات نانو نقره-
دی اکسیدتیتانیوم بر روي ماده اولیه در فرآیند پلیمریزاسیون تولید کرده است. بر این 
اساس، این ذرات به صورت کاماًل یکنواخت در تمام توده ي پلیمر قرار گرفته و به خاطر 

پیوند نسبتًا محکمي که با پایه و نیز توده ي پلیمر دارند به سادگي رهایش ندارند.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان خوزستان، شهرستان ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي

اثـرات
 خاصیت ضدباکتري، ضد بو و ضدقارچ پایدار 

 مقاوم در برابر لکه 
 مقاوم در برابر تجمع اکتریسیته ساکن

 سازگار با روش هاي مرسوم ریسندگي و تکمیل

نام محصول:
گرانول نانوکامپوزیتی پلی اتیلن ترفتاالت

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
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نحوه عملکرد و ویژگی ها

اطالعات شرکت تولید کننده

رنگدانه سیرجاننام شرکت

-نام برند

1375سال تأسیس

دفتر تهران: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجی نیا، پالک 24 کد پستی:1531713917آدرس

www.rangdaneh.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت نساجیحوزه صنعتی تحت فعالیت

مستربچ نانوکامپوزیتی پلی  پروپیلننام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

50 تن در روزظرفیت تولید

الیاف و نخ ها، منسوجات بیمارستانی، منسوجات محافظ UV )پرده، سایبان، لباس کار و...(محل های کاربرد محصول

با توجه به رشــد فناوری نانو در صنعت نساجی، تمرکزها 
به ســمت تولید مواد چند منظوره رفته است. در این راستا 
نانوذرات روی بــا دارا بودن خــواص ضدمیکروبی و ضد 
اشــعه فرابنفش همزمان مورد توجه قرار گرفته اســت. با 
توجه به کاربردهای متنوع منسوجات پلی پروپیلنی، تولید 
مستربچ های نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن-نانوذره ماده اولیه 
ارزشمندی برای حفاظت از منسوجات در برابر میکروب ها، 
بوی بد و تأثیرات اشعه فرابنفش  است. در این راستا شرکت 
رنگدانه ســیرجان امکان تولید این مستربچ ها را با ارزیابی 
خواص عملکردی بکارگیــری در فرایند تولید الیاف تولید 

کرده است.

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تست ضدمیکروبی دانشگاه تهران

 تأییدیه نانومقیاس آزمایشی

محل تولید

اقتصادی  اســتان کرمان، ســیرجان، منطقه ویژه 
سیرجان

اثـرات
 خاصیت ضد میکروبی

 محافظت در برابر اشعه فرابنفش 

نام محصول:
مستربچ نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن
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اطالعات شرکت تولید کننده

پارسا پلیمر شریفنام شرکت

ParsaNanoنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب اهلل، خیابان شهید قاسمی، پالک 37، واحد 1آدرس

www.parsapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

صنعت کامپوزیت و پلیمرحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوکامپوزیت با استحکام و چسبندگی رنگ عالینام محصول اصلی

70تعداد کارکنان

2000 تن در سالظرفیت تولید

تزئینات داخلی خودرو، قطعات رنگ شدنِی داخلی و خارجی خودرو مانند قالپاقمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
 تأییدیه نانومقیا س

 گواهینامۀ ایزو 9001-2008 از کشور آلمان

محل تولید

استان تهران، شــهر تهران، پل کفش ملی، به سمت شهریار، 
خیابان توانبخشی، خیابان سالمندان قدس، کوچه سامان 4

اثـرات
 چسبندگی بسیار زیاد رنگ به قطعه و طول عمر بسیار باال

 کیفیت مطابق استانداردهای جهانی همراه با کاهش هزینه تولید

نحوه عملکرد و ویژگی ها

این محصــول نانوکامپوزیتــی بر پایه 
اضافه  با  که  می باشد   )PP( پلی پروپیلن 
نمودن مواد نانو، برای کاربردهایی که نیاز 
کششی،  استحکام  االستیک،  مدول  به 
مقاومت به ضربه و چسبندگی رنگ عالی 
دارند، طراحی شده است. از این محصول 
برای قالب گیری تزریقی قطعات خارجی 
خودرو به خصــوص قطعاتی که به رنگ 
استفاده  قالپاق(  )نظیر  دارند  نیاز  شدن 

می شود.

نام محصول:
 ParsaNano

)نانوکامپوزیت با استحکام و چسبندگی رنگ عالی(
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اطالعات شرکت تولید کننده

آریا پلیمر پیشگامنام شرکت

آریا پلیمرنام برند

1387سال تأسیس

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 233آدرس

www.ariapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

مواد واسط نانوییحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوافزودنی پی وی سینام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

500 تن در سالظرفیت تولید

لوله و اتصاالت شرکت داراکار و شرکت پیشگام پالست اهواز، پروفیل درب و پنجره شرکت دنیای پروفیل پی وی سی غرب و...محل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س

محل تولید

استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اثـرات

 حذف اجزای گران قیمت وارداتی از فرموالسیون
 کاهش قیمت تمام شده

 حفظ و بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

بــا توجه به ماهیت شــکننده پلیمر پل وینیل کلرایــد )PVC(، یکی از 
 )UPVC( بزرگترین معضل تولیدکنندگان محصوالت پی وی ســی سخت
مشکل شــکنندگی بویژه در دماهای پایین می باشد.  این محصول بسته 
افزودنی حاوی نانوذرات اســت که به عنوان عاملی ســازگارکننده بین 
پودر PVC و ســایر افزودنی ها عمل کرده و باعث بهبود خواص مکانیکی 
)از جمله اســتحکام ضربه(، افزایش مقاومت به حرارت و بهبود کیفیت و 

شفافیت محصول به میزان چندین برابر می گردد.

نام محصول:
UPVC نانوافزودنی 
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نام محصول:
گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقره

اطالعات شرکت تولید کننده

رامو آلیبرتنام شرکت

Nano Ramoنام برند

1351سال تأسیس

تهران، میدان ولی عصر )عج(، بلوار کشاورز، خیابان شهید کبکانیان، نبش کوچه پنجم، پالک 14، واحد 4آدرس

www.ramo-plastic.comنشانی سایت اینترنتی

مواد واسط نانوییحوزه صنعتی تحت فعالیت

گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقرهنام محصول اصلی

60  نفرتعداد کارکنان

100 تن در سالظرفیت تولید

ساخت لوله و اتصاالت کامپوزیتی آنتی باکتریال و آنتی میکروبیال، ساخت قطعات کامپوزیتی در داخل یخچال ها، قطعات محل های کاربرد محصول
خودرو، لوازم خانگی، کلیه قطعات پلیمری بیمارستانی و بهداشتی.

اثـرات

 از بین بردن انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ و کپک
 عدم ایجاد حساسیت در صورت تماس با پوست بدن

استان قزوین، شهرک صنعتی البرز
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیا س

نحوه عملکرد و ویژگی ها

گرانول آنتی باکتریال برپایه نانوذرات نقره 
دارای خاصیت آنتی میکروبیال اســت که 
بیشتر به منظور کاربرد در ساخت قطعات 
کامپوزیتی پلیمری به منظور از بین بردن 
باکتری ها، ویروس ها و... در صنایع مختلفی 
قطعات  خانگی،  لوازم  خودرو سازی،  چون 
پلیمری بیمارستانی و... مورد استفاده قرار 

می گیرد.

رامو- آلیبرت
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اطالعات شرکت تولید کننده

پارسا پلیمر شریفنام شرکت

ParsaNanoنام برند

1386سال تأسیس

تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب اهلل، خیابان شهید قاسمی، پالک 37، واحد 1آدرس

www.parsapolymer.comنشانی سایت اینترنتی

مواد واسط نانوییحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوکامپوزیت عایق صدانام محصول اصلی

70 نفرتعداد کارکنان

2000 تن در سالظرفیت تولید

لوله و اتصاالت بی صدای شرکت لوله وحیدمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س

محل تولید

تهران

اثـرات

 کاهش آلودگی صوتی در لوله های فاضالبی ساختمان های مسکونی
 حفظ و بهبود خواص مکانیکی لوله های عایق صدا به ویژه استحکام ضربه

نحوه عملکرد و ویژگی ها

پایه ی  بر  عایق صــدا  نانوکامپوزیت 
پلیمر پلی پروپیلن و فاز تقویت کننده 
این  می باشــد.  نانــو  مقیــاس  در 
نانوکامپوزیت بــرای کاربردهایی که 
به دانسیته ی باال، مدول باال، پایداری 
و  مقاومت شــیمیایی  ابعادی خوب، 
نیاز دارند، طراحی  خواص عایق صدا 
شده است. این محصول مناسب برای 
با  فاضالبی  اتصــاالت  و  لوله  تزریق 

عبورپذیری کم صدا می باشد.

نام محصول:
نانوکامپوزیت عایق صدا
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 معرفی مرکز نانوپوشش ها
 پوشش دهی انواع قالب ها )سوین پالسام(

 پوشش دهی انواع قالب ها )فناوران سخت آرا(
 سامانه پردازش پالسامی امتسفری کرونا

نانـوپوشش های
سخت و مقاوم



نحوه عملکرد و ویژگی ها

مرکز توسعه نانوپوشــش یکی از زیرمجموعه های کارگروه 
صنعت و بازار ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1392 
با هدف رسوخ فناوری نانوپوشش  ها در صنایع و شرکت های 
متقاضی و همچنین هدایت و حمایت شــرکت  های سازنده 
تجهیزات تشــکیل شــد. این مرکز با گردآوری اســاتید، 
متخصصان و کارشناسان ممتاز کشور در حیطه نانوپوشش ها 

در جهت توانمند نمودن کشور در عرصه این فناوری و کاستن از میزان وابستگی از این طریق تالش می کند. در حال حاضر این 
مرکز در گام اول با ارائه خدمات همچون مشــاوره و عارضه یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، و آموزش تخصصی و حمایت  های 
مالی ویژه در صدد بهره  مندی صنایع و شــرکت های متقاضی در حیطه این فناوری می باشد. مرکز توسعه نانوپوشش تصمیم دارد 
در آینده ی نه چندان دور به عنوان یکی از برترین مراکز معرفی شــود تا از این  رو به صادرات این فناوری دست یابد. بخشی از 

اهداف این مرکز عبارتند از:

 آشنایی شرکت ها و صنایع با پتانسیل  های بالقوه و بالفعل این فناوری ها
 ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شرکت ها و صنایع

 حل مشکالت صنعتی موجود صنعت با تکیه بر توانمندی این فناوری ها
 رسوخ و بکارگیری فناوری نانوپوشش در صنایع و شرکت ها

 کمک به توسعه فناوری در شرکت  ها و صنایع داخلی
 کمک به فناوران و شرکت  ها جهت عرضه این فناوری ها

 بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری نانوپوشش ها
 افزایش بهره  وری شرکت از طریق بکارگیری این فناوری ها

 روزآمد نمودن شرکت ها و صنایع از آخرین تحوالت در این حوزه از فناوری

معرفی مرکز نانوپوشش

اطالعات شرکت تولید کننده

مرکز توسعه نانوپوششنام شرکت

-نام برند

-سال تأسیس

 تهران - خیابان ستارخان - خیابان شهید حبیب اهلل - بلوار شهید متولیان )گلها( - پالک 9آدرس

www.nanocoating.irنشانی سایت اینترنتی

صنایعی که قطعات آنها دچار سایش و یا فرسایش می شودحوزه صنعتی تحت فعالیت

پوشش های سخت و مقاومنام محصول اصلی

-تعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

صنایع خودروسازی، قطعه سازی، حمل و نقل ریلی، نساجی، صنایع فلزی، ماشین آالت کشاورزیمحل های کاربرد محصول

اثـرات

 افزایش عمر قطعات
 عدم نیاز به تعمیرات متوالی

 صرفه جویی ارزی
 کاهش وابستگی به خارج از کشور 
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معرفی انواع نانوپوشش ها و کاربرد آن ها در صنایع مختلف

کاربردهاجنس پوششنوع پوششنسل پوشش

TiN ،TiC ،CrN و ZrNپوشش های دوجزیینسل اول
نانوپوشش ها با توجه به ویژگی هایشان برای استفاده در یک 
کاربرد خاص مناسب تر می باشند. از این رو نانوپوشش های 

ذکر شده در صنایع زیر مورد استفاده می باشند:   
 صنعت خودرو

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 صنایع برق و نیروگاهی
 صنایع نظامی و دفاعی

 صنایع هوایی
 صنایع حمل و نقل ریلی و دریایی

 صنایع ساختمان و تزئینی
 صنعت نساجی

 صنایع پزشکی و دارویی
 صنایع کشاورزی و مواد غذایی

 صنایع مادر: مانند ابزارســازی، قالب سازی، ریخته گری، 
آهنگری و غیره

TiCN ،TiAlN ،TiSiN و پوشش های سه جزیینسل دوم
AlCrN

TiN/VN و TiN/TiAlNپوشش های چندالیه و ابرشبکه اینسل سوم

TiAlSiNپوشش های نانوکامپوزیتینسل چهارم

DLCپوشش های خودروانکار جامدنسل پنجم

پوشش های هیبریدی، ترکیبی از نسل ششم
دو نسل مختلف

ترکیب پوشش های نسل های 
مختلف با الیه های نانومتری 

پوشش 
 پوشش تک الیه پوشش چندجزئی پوشش گرادیانی پوشش چندالیه  پوشش نانوالیهنانوکامپوزیتی
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اطالعات شرکت تولید کننده

مهندسی سطح سوین پالسمانام شرکت

سوین پالسمانام برند

1387سال تأسیس

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- شماره 157آدرس

www.sevinplasma.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفر تعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی یک مجموعه کامل قالب های خودرو تندر 90، در مدت 4 روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز به قالبمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان اصفهان، اصفهان

اثـرات

 افزایش عمرکاری قالب ها
 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 کاهش هزینه تولید
 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

الیه نشــانی انواع قالب ها همچــون قالب های 
اکســتروژن، تزریق پالستیک و فورج بسته به 
پوشش های  انواع  از  اســتفاده  با  آن ها  کاربرد 
ســخت و مقاوم موجب بهبود خواصی همچون 
افزایش  سایش،  به  مقاومت  افزایش ســختی، 
و کاهش چسبندگی ذرات  ابعادی  کنترل دقت 
به سطوح قالب ها  با استفاده از  انواع روش های 

PACVD ،PVD و نانوآبکاری می شود.

نام محصول:
پوشش دهی انواع قالب ها
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اطالعات شرکت تولید کننده

فناوران سخت آرانام شرکت

سخت آرانام برند

1393سال تأسیس

تهران- بزرگراه جالل آل احمد- جنب دانشکده اقتصاد- پالک 3آدرس

www.aracoat.irنشانی سایت اینترنتی

ارائه خدمات الیه نشانی نانوپوشش هاحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوپوشش های نسل اول تا نسل ششمنام محصول اصلی

5 نفرتعداد کارکنان

برای مثال پوشش دهی یک مجموعه کامل قالب های خودرو تندر 90، در 8 روزظرفیت تولید

تمامی صنایع مورد نیاز به قالبمحل های کاربرد محصول

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تاییدیه نانومقیاس

محل تولید

استان تهران، شهر تهران

اثـرات

 افزایش عمرکاری قالب ها
 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 کاهش هزینه تولید
 افزایش بهره وری

نحوه عملکرد و ویژگی ها

نام محصول:
پوشش دهی انواع قالب ها

الیه نشــانی انــواع قالب ها همچــون قالب های 
اکســتروژن، تزریق پالســتیک و فورج بسته به 
کاربرد آن ها با استفاده از انواع پوشش های سخت 
افزایش  بهبود خواصــی همچون  موجب  مقاوم  و 
سختی، مقاومت به ســایش، افزایش کنترل دقت 
ابعادی و کاهش چسبندگی ذرات به سطوح قالب ها  
با اســتفاده از  انواع روش هــای PACVD ،PVD و 

نانوآبکاری می شود.
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اطالعات شرکت تولید کننده

بسافن آوران نصیرنام شرکت

بسافننام برند

1390سال تأسیس

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب اللهی، خیابان قاسمی، خیابان تیموری، کوچه شهرام، پالک 2، واحد 2آدرس

www.basafan.comنشانی سایت اینترنتی

طراحی و تولید منابع تغذیه تولید پالسماحوزه صنعتی تحت فعالیت
طراحی و ساخت تجهیزات پالسما

ژنراتور های پالسمای فرکانس رادیویینام محصول اصلی

7 نفرتعداد کارکنان

-ظرفیت تولید

محل های کاربرد محصول
 افزایش قابلیت چسبندگی پلیمرها و کامپوزیت ها

 افزایش رنگ پذیری پلیمر ها
 اکتیو کردن سطوح به منظور تقویت چسبندگی انواع رزین ها

 صنایع خودرو سازی )رنگرزی سپر و داشبورد و قطعات پالستیکی(

مجوزهای دریافت شده برای محصول
-

محل تولید

استان تهران، شهر تهران

اثـرات

پالســمای تولیدی این دستگاه به منظور ایجاد و بهبود ویژگی های چسبندگی ســطحی، تنها بر خواص سطحی جسم در ابعاد 
نانومتری تاثیر داشته و اثری بر خواص حجمی آن ندارد.

نحوه عملکرد و ویژگی ها

 فعال ســازی یکنواخت و هموار ســطوح حتی به صورت 
سه بعدی

 فعال سازی سریع سطوح و امکان فعال سازی در ابعاد بزرگ
 پردازش روزنه ها و نقاط خاص درسطوح سه بعدی
 تغییر خواص سطحی بدون تغییر خواص حجمی

 صرفه اقتصادی و ماندگاری باالی خواص چسبندگی
 سازگار با محیط زیست

نام محصول:
سامانه پردازش پالسمای اتمسفری کرونا

34

نانوپوشش های
سخت و مقاوم
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 آئروژل
 نانوسیلیس رسوبی
 نانوذرات خاک رس

محصوالت فناوری نانو در
حوزه نانومواد



اطالعات شرکت تولید کننده

واکنش صنعت پارتنام شرکت

آئرولیتنام برند

1391سال تأسیس

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی - شهرک علمی و تحقیقاتی - ساختمان شیخ بهایی - 268آدرس

www.vaspart.comنشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

ایروژل سیلیسنام محصول اصلی

18  نفرتعداد کارکنان

2 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در انواع عایق های حرارتی و صوتی در صنعت ساخت و ساز، نفت و انرژی و...محل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی ارزی 

استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیاس

نحوه عملکرد و ویژگی ها

)یا آمورف(  آئروژل )هواژل( یک نوع سیلیکاژل بی شکل 
سنتزی است )کاماًل متفاوت با سیلیکای بلوری است( که 
کمترین چگالی را در میان مــواد جامد دارد و چگالی  آن 
تنها سه برابر هواست. این ماده بر روی یک الیه  با ساختار 
قابل انعطاف پخش می شــود و دارای مقاومت گرمایی باال، 
انعطاف پذیری خوب و چگالی بسیار کم می باشد. این ماده 
همچنین در خازن ها اســتفاده می شــود که حجم خازن 
ساخته شده توسط این ماده 2000 تا 5000 بار کوچک تر از 

مشابه آن با مواد دیگر است.

نام محصول:
آئــروژل
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محصوالت فناوری نانو در
حوزه نانومواد



اطالعات شرکت تولید کننده

مجتمع فناوری های نوین فدکنام شرکت

نانوسیلیکانام برند

1383سال تأسیس

دفتر مرکزي: اصفهان - خیابان بزرگمهر - چهارراه نورباران - کوچه 20 - پالک 4 - مجتمع فناوری های نوین فدکآدرس

www.fadakgroup.irنشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوسیلیس رسوبینام محصول اصلی

10 نفرتعداد کارکنان

60 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در صنایع رنگ و پوشش، صنعت الستیک، چسب، سیمان و بتنمحل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش هزینه ها و صرفه جویی ارزی 

استان اصفهان، شهر اصفهان
مجوزهای دریافت شده برای محصولمحل تولید

تأییدیه نانومقیا س

نحوه عملکرد و ویژگی ها

ذرات  از  مجموعه اي  نانو ذرات سیلیکا شامل 
کوچک دي اکسید ســیلیس می باشد که از 
به  هیدروژنی  و  کوواالنسی  پیوندهاي  طریق 
هم متصل شده و ذرات بزرگتري را تشکیل 
می دهد. مزیت اصلی نانوسیلیکا در مقایسه با 
میکروسیلیکا، مساحت سطح باالي آن بوده 
که باعث می شود در بسترهاي مورد استفاده 

برهمکنش بیشتري از خود نشان دهد.

نام محصول:
نانوسیلیس رسوبی
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اطالعات شرکت تولید کننده

تأمین نانوساختار آویژهنام شرکت

ساوکلینام برند

1389سال تأسیس

 تهران- بلوار کشاورز - نبش خیابان 16 آذر - مرکز رشد الّزهرا )ع(آدرس

www.Nanosav.comنشانی سایت اینترنتی

تولید نانوموادحوزه صنعتی تحت فعالیت

نانوذرات خاک رسنام محصول اصلی

6  نفرتعداد کارکنان

30 تن در سالظرفیت تولید

کاربرد در صنایع مختلف مانند کامپوزیت، پلیمر، رنگ و رزینمحل های کاربرد محصول

اثـرات
کاهش هزینه ها و صرفه جویی ارزی

نحوه عملکرد و ویژگی ها

بهبود خــواص مکانیکی در کاربردهای 
مختلــف ماننــد کامپوزیــت، پلیمر، 
رنگ و رزین و ســاخت پوشــش های 
نانوکامپوزیتی مقــاوم در برابر حرارت، 
شعله، تشعشع و آلودگی های شیمیایی 

مانند روکش کابل ها

مجوزهای دریافت شده برای محصول
تأییدیه نانومقیا س استان تهران - حسن آباد خالصه - مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

محل تولید

نام محصول:
نانوذرات خاک رس
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از مجموعه کتاب های محصوالت فناوری نانو
منتشر شده است

محصوالت فناوری نانو
در صنعت ساخت و سـاز

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشار
بهار 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت آب و فاضالب 

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت خودرو 

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

محصوالت فناوری نانو
در صنعت بـرق 

تاریخ انتشار
پاییز 1394

ویرایش 
اّول

Iranian 
Nanotechnology 
Products

محصوالت فناوری نانو
در صنعت نساجی

تاریخ انتشار
تابستان 1394

ویرایش 
اّول

تاریخ انتشار
پاییز 1394

ویرایش 
دوم

محصوالت فناوری نانو
ساخت ایــران



محصوالت فناوری نانو در حوزه رنگ، رزین، کامپوزیت و پلیمر
ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

www.nano . i r


