
محصوالت و تجهیزات 
فناوری نانوی ساخت ایران

www.nano.ir
www.INDnano.ir

www.nanoproduct.ir

جلد سوم
، پتروشیمی، پلیمر و انرژی نفت، گاز

ویرایــش هفتــم کتــب محصــوالت و تجهیــزات فناوری 
نانــو به تفکیــک حوزه هــای صنعتــی مختلــف در شــش 
جلد منتشــر شــده اســت. در کتاب حاضر )جلد ســوم( 
بــه معرفــی محصــوالت و تجهیــزات فنــاوری نانــو مــورد 
، پتروشیمی و انرژی  ، پلیمر استفاده در صنایع نفت، گاز

پرداخته می شود.

ویرایش هفتم





بسم  اهلل الّرحمن الّرحیم
دانش اگر در ثریا هم باشــد، مردانی از ســرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.

پیامبر اعظم )ص(

جلد سوم
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، پلیمر و انرژی

محصوالت فناوری نانوی 
ساخت ایران

)دارای تأییدیه نانومقیاس(

ستادویژهتوسعهفناورینانو
مدیرپروژه:مهدیکدخدائی

طراحیواجرا:توسعهفناوریمهرویژن
تلفن:021-63100

نمابر:021-63106310
www.INDnano.irوwww.nano.ir:پایگاهاینترنتی

IND@nano.ir:پستالکترونیک
صندوقپستی:14565-344

شمارهانتشار:هفتم1401

www.nanoproduct.irپایگاهاطالعرسانیمحصوالتفناورینانویایران

www.INDnano.irترویجصنعتیفناورینانو)نانووصنعت(

www.tmsc.irمؤسسهخدماتفناوریتابازارایرانیان

www.nano.ir ستادتوسعهفناورینانو



و  دیــد.  خواهــد  را  شــما  پیشــرفت هاى  کشــور  »ان شــاءاهلل 
ایــن مســئله ى هدایــت کار به ســمت بــازار و ثروت کــه در این 
گزارش هــا مــن یــک جــا مالحظــه کــردم، خیلــى مهم اســت؛ 
یعنى کارى بشــود که این شــرکت هاى دانش بنیان به معناى 
واقعــى کلمــه بتواننــد از ایــن محصول اســتفاده کننــد، از این 
فکــر اســتفاده کننــد؛ این موجب مى شــود که کار علمى شــما 
و تحقیقاتى شــما در محیط زندگى مردم تأثیر خود را نشــان 

بدهد؛ این تضمین پیشرفت کار شما است ان شاءاهلل«

بخشى از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى
در جمع خانواده فناوری نانو

)1393/11/11( 



تصویــرکلیمحصوالتوبازارنانودرایران........................................................4
صنایــعنفــت،گاز،پتروشــیمیونیروگاهــی...................................................9
موادپلیمری...................................................................................32
انــرژیبرقوالکترونیــک....................................................................42

فهرست مطالب



سند گسترش فناوری نانو در افق 1404
در چشــم انداز بیســت ســاله کشــور )1404 - 1384(، جمهــوری اســامی ایــران کشــوری توســعه یافتــه، بــا جایــگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه، با هویت اســامی و انقابی، الهام بخش در جهان اســام و با تعامل سازنده 
و مؤثر در روابط بین الملل تصویر شــده اســت. در راســتای این چشم انداز، ستاد ویژه توســعه فناوری نانو، در سال 1382، 
برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه نهادها و دســتگاه های اجرایی کشــور در توســعه فناوری نانو تأســیس 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 فناوری نانو تهیه و به تصویب هیئت دولت رسید.
در دوره ده ســاله اول، در مســیر حرکت در راســتای این چشــم انداز، گام هایی مٔوثر و موفق برداشته شد و الگویی از حرکت 
علمــی و جهــادی هدفمند و برنامه ریزی شــده در جهت توســعه فناوری نانو ارائه شــد. ســند گســترش کاربــرد فناوری نانو 
در افــق 1404 بــر اســاس ارزیابی هــای انجــام شــده از نحوه اجرای ســند ده ســاله اول و بازخوردهای حاصــل از اجرای آن 
و همچنیــن بــر اســاس رویکردهــا و سیاســت های جدیــد در توســعه علم و فناوری، تدوین شــد. در این ســند تاش شــده 
تــا اهــداف و نحــوه دســتیابی به آن ها به گونه ای به روزرســانی شــود که پیشــگامی کشــور در عرصه این فنــاوری نوظهور، 

شتابان تر از گذشته ادامه یابد. 
در دوره جدیــد، افزایــش اقتــدار علمــی کشــور، توســعه صنعــت و بــازار نانــو و نقش آفرینــی ایــن فنــاوری در زندگــی مــردم 

هدف گیری شده است. 
مطابــق بــا ایــن چشــم انداز، پیشــرفت های فناوری نانــو در ایران اســامی تا ســال 1404 با تاثیرگــذاری در آبادانی کشــور و 
تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. مبتنی بر این رویکردها، چشم انداز و سه هدف کان برای ده ساله دوم 

پیشرفت نانو در کشور معین شد که عبارت اند از:
 ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم

 دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین کشورهای جهان
 کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو

 تصویر کلی محصوالت و بازار نانو در ایران
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کتاب محصوالت فناوری نانوی ساخت ایران
پیشــرفت فناوری نانــو بــا هــدف تولیــد ثروت و بهبــود کیفیــت زندگی مــردم، موجب تولید محصــوالت صنعتــی متنوع در 
زمینه هــای گوناگــون شــده اســت. در راســتای معرفی محصــوالت صنعتی دارای گواهــی نانومقیاس ویرایش ششــم کتب 

محصوالت و تجهیزات فناوری نانو به تفکیک حوزه های صنعتی مختلف، در شش جلد منتشر شده است. 

واحد ارزیابی محصوالت فناوری نانوی ایران
واحــد ارزیابــی محصــوالت فناوری نانــوی ایران با هدف ایجاد شــفافیت بازار، افزایــش اعتماد مصرف کننــدگان و ارتقای 
کیفی محصوالت فناوری نانو در ســال 138۶ با حمایت های ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو تأسیس و در مؤسسه خدمات 
توسعه فناوری تا بازار ایرانیان مستقر شد. مأموریت اصلی این واحد؛ ارزیابی خواص و اثبات مقیاس نانویی محصوالت 

و اعطای گواهینامه نانومقیاس است. 
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توزیع محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس از نظر حوزه صنعتی

شاخص های محصول فناوری نانو
بــر اســاس تعریــف اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملــی 21145 »فناوری نانو - واژه هــا، اصطاحات و 
تعاریــف اصلــی« محصول فناوری نانو، محصولی اســت که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بــر 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- فرایند تولید محصول مهندسی باشد.

بــه محصوالتــی کــه مطابــق بــا اســتاندارد بین المللــی ISO/TS 80004 و اســتاندارد ملــی 
21145 در حــوزه فناوری نانــو قــرار می گیرنــد، پــس از بازرســی و انجام آزمون هــای مرتبط، 
گواهینامهنانومقیاس اعطا می شود. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک ساله صادر شده 
و قابل تمدیــد اســت. همچنیــن در طــول مدت اعتبــار جهــت اطمینان از ثبــات مقیاس و 

خواص محصول تولیدی، بازرسی های دوره ای از شرکت انجام می شود.
به فناوری ها و محصوالتی که تولیدکننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده کرده و 

الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین نامه های مؤسسه ازجمله پروانه ساخت و بهره برداری، واحد کنترل کیفی فعال، 
سایر مجوزهای موردنیاز و… را دارا نباشد، گواهینامهآزمایشینانومقیاس اعطا می شود.

گواهینامهنانومقیاس

  روند تولید محصوالت و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران
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محصوالت تجهیزات مجموع

234 1202968

آمــار محصــوالت و تجهیــزات فناوری نانوی ایران که تا پایان شــهریور  ســال 1401، گواهینامــه نانومقیاس را 
اخذ کرده اند.

توزیع محصوالت دارای گواهینامه نانومقیاس از نظر حوزه صنعتی

تجهیزات

64
مجموع

326
محصوالت

262

مجموعمحصوالتوتجهیزاتفناورینانو

شرکتهایتولیدکنندهمحصوالتوتجهیزاتفناورینانو

نساجیوپوشاک،
5درصد

عمرانوساختمان،12درصد

پتیک،2درصد
ُ
ا آب،کشاورزیوبستهبندی،1درصد

آموزش،1درصد

حملونقل،17درصد

انرژیونفت،8درصد

کاالیخانگی،7درصد

دارو،بهداشتوسالمت،
10درصد

خدماتوملزوماتصنعتی،
8درصد

مواداولیه،29درصد
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 ، صنایع نفت، گاز
پتروشیمی و نیروگاهی

نانوکاتالیست
 کاتالیست ریفرمینگ نفتا

 کاتالیست سنتز متانول
 کاتالیست ریفرمینگ گازی

 کاتالیست سولفورزدا
 کاتالیست اکسی کلراسیون

 کاتالیست دهیدروژناسیون
 کاتالیست آلومینا

 محافظ کاتالیستی
 پودر گاما آلومینا مزو متخلخل

 کاتالیست انتقال آب-گاز
 کاتالیست نانوساختار

 نانوجاذب کلرو سولفیدهیدروژن
 کاتالیست بازیابی سولفور

مواد و عایق های حرارتی
 پاتروکست؛ جرم ریختنی نسوز

 سرامیک محفظه احتراق توربین گاز
 پتوی عایق حرارت

فیلتر
 فیلتر هوای نیروگاهی و صنعتی

 فیلتر تصفیه روغن توربین
تجهیزات

 سیال و نانوافزودنی سیاالت حفاری
 افزودنی مبدل های  حرارتی

 پکر متورم شونده
 سامانه حباب ساز نانویی



یفرمینگ نفتا کاتالیست ر

معرفی محصول

کاتالیســت های تولیــد بنزیــن، از فراورده های بســیار راهبردی در کشــور اســت که تولیــد آن بــرای خودکفایی در بخش 
تولیــد بنزین بســیار ضروری اســت. کاتالیســت  ریفرمینگ نفتا بــر پایۀ گاما آلومینای نانوســاختار، بــرای تولید بنزین در 
پاالیشــگاه ها یــک ماده اصلی و حیاتی محســوب می شــود. این نــوع فراورده ها، برای تولید بنزین و مــواد آروماتیک در 
پاالیشــگاه ها مورداســتفاده قرار می گیرد و طول عمری بین هشــت تا َده ســال دارد. با ارائه این فناوری، ایران به جمع 
پنج کشــور موفق به دســتیابی به فناوری ســاخت کاتالیســت های نانویی در این حوزه، پیوســته اســت. نانوکاتالیست 
ریفرمینــگ نفتــا پایه گاما آلومینــا حاوی نانوذرات برای واحد )CCR )IR139 به دلیل انتخاب پذیری باال برای تشــکیل 
ترکیبات آروماتیک، بســیار مناســب اســت. فعل و انفعاالت اســیدی معموًال در فرایند ریفرمینگ بر عهده آلومینا و فعل 
و انفعــاالت هیدروژن زدایــی توســط برخــی فلزاتــی انجــام می شــود که بــروی این کاتالیســت تلقیــح شــده اند؛ بنابراین 

کاتالیست های پایه آلومینا کاتالیست بسیار مناسبی برای فرایند ریفرمینگ کاتالیستی است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
اکسیر نوین فرآیند آسیا

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس
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کاتالیست سنتز متانول

معرفی محصول
متانــول )CH3OH( در دســته الکل هــا قــرار دارد و یکی از محصوالت شــیمیایی اصلی در صنایع نفت و گاز اســت که با 
یک فرایند کاتالیســتی از گاز ســنتز تهیه می شــود. تقریبا ۷0درصد از متانول تولیدی در جهان در سنتزهای شیمیایی 

استفاده می شود. 
کاتالیســت های تجــاری ســنتز متانــول از گاز ســنتز، کاتالیســت CuO/ZnO/Al2O3 هســتند کــه بــه روِش رســوب گیری، 
در اثــر واکنــش کربنات هــا بــا نیترات های ایــن فلزات به و کمــک فرایند هم رســوبی نمک های آن ها به دســت می آید. 
ایــن فــراورده نانویــی به عنوان کاتالیســت، برای تولید متانول اســتفاده می شــود. با کمــک فناوری نانو و با اســتفاده از 

نانوذرات، قابلیت کاتالیستی این محصول بیشتر شده و در نتیجه بازده تولید متانول افزایش می یابد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
توسعه صنایع نفت و گاز سرو

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.sarvco.ir

گواهینامه نانومقیاس
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یفرمینگ گازی کاتالیست ر

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گسترش فناوری خوارزمی

 محل تولید
استان البرز

 پایگاه اینترنتی
www.khwarizmico.com

گواهینامه نانومقیاس

کاتالیزورها مواد شیمیایی هستند که در فرایندهای شیمیایی باعث افزایش سرعت واکنش می شوند. شرکت گسترش 
فنــاوری خوارزمــی در ایــن زمینه محصوالت متعــددی را در مقیاس صنعتی تولید می نماید کــه از جمله آن ها می توان 
بــه کاتالیســت نانوســاختار ریفرمینــگ فعال گاز طبیعی، کاتالیســت نانوســاختار ریفرمینگ اولیه بخــار آب گاز طبیعی و 
کاتالیست نانوساختار نیمه فعال ریفرمینگ گاز طبیعی اشاره کرد. این نوع نانوکاتالیست ها عاوه بر فعالیت و پایداری 
زیاد، از مقاومت بسیار باالیی در برابر تشکیل کربن نیز برخوردار است و در صنایع مختلفی نظیر صنعت فوالد )تولید گاز 
ســنتز جهت احیای اکســید آهن و تولید آهن اســفنجی( و نیز صنعت پتروشــیمی )تولید گاز سنتز به عنوان خوراک خام 

در تولید متانول، آمونیاک، اسید استیک و غیره( کاربرد دارد.



کاتالیست سولفورزدا

معرفی محصول
ترکیبات گوگرددار به دلیل آسیب زدن به سامتی انسان، منابع آب، محیط زیست، قطعات ماشین آالت و دستگاه های 
صنعتــی جــزو اصلی آلودگی های هوا و فرایندهای شــیمیایی به  شــمار می روند. حذف کردن ترکیبــات گوگرددار گازهای 
خطرنــاک ماننــد H2S یکــی از فرایندهای مهم در کاربرد ســوخت های فســیلی اســت. برای این منظــور، از جاذب های 
غیرآلــی مختلفی اســتفاده می شــود. اســتفاده از فناوری نانو، خواص این نــوع جاذب ها را افزایش داده اســت. ازجمله 
مزایــای رقابتــی ایــن محصــول، می توان به عملکرد مؤثرتر و باالتر در جذب ســولفور در مقدار ثابت دما و شــدت جریان 
گاز خوراک، ســطح ویژه و واکنش پذیری بیشــتر، اســتحکام مناسب، ســایش پایین قطعات و قیمت مناسب محصول 
در مقایســه با کاتالیســت های وارداتی مشــابه اشــاره کرد. به عاوه از انتشــار گاز ســمی H2S و آلوده شــدن محیط زیســت 
در اثــر ترکیبــات گوگــرددار نیز جلوگیری می شــود. تولید اقتصادی این جاذب ها در داخل کشــور، عــاوه بر صرفه جویی 
قابل توجــه ارزی، باعــث بومی ســازی دانــش فنی این نــوع جاذب ها در زنجیــره تولید متانول، تولیــد اوره و آمونیاک و 
صنایع فوالد به روِش احیای مســتقیم آهن شــده اســت. در این باره شــایان ذکر اســت که تولید کاتالیســت نانوســاختار 
هیــدرودی سولفوریزاســیون )HDS(، بــه عنــوان دســتاوردی ارزشــمند برای صنعت پتروشــیمی ایــران، و باعث بومی 

سازی صنعت کاتالیست کشور در این حوزه شده است. 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گسترش فناوری خوارزمی

 محل تولید
استان البرز، کرج

 پایگاه اینترنتی
www.kharazmi-rt.com

گواهینامه نانومقیاس
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کاتالیست اکسی کلراسیون

معرفی محصول
اتیلن دی کلرید )EDC( ماده ای است که به عنوان تهیه خوراک اولیه در تولید PVC استفاده می شود. با توجه به کاربرد 
 ،)CuCl2/Al2O3( ضروری است. نانو کاتالیست اکسی کلراسیون EDC در صنایع مختلف، تأمین ماده اولیه آن یعنی PVC

در راکتورهــای تولیــد EDC صنایع پتروشــیمی، گاز اتیلــن و کلر را به EDC تبدیل می کند. فنــاوری باال و دانش تولید این 
کاتالیست در کشور بومی شده و انحصار تولید آن که پیش از این مختص چند شرکت بزرگ اروپایی بود، شکسته شده 
اســت. نانوکاتالیســت های تولیدی این شــرکت در مقایســه با نمونه های تجاری موجود در بازار، کیفیت و کارایی باالتر 
و قیمــت تمام شــده پایین تــری دارد. همیــن امر موجــب افزایش کیفیت محصول EDC و PVC نهایی نیز شــده اســت. 
اســتفاده از ایــن محصول توســط پتروشــیمی هایی ماننــد آبادان، ارونــد، غدیر، بندر امام، شــیمی تکس آریــا و چندین 
شــرکت خصوصی، عاوه بر افزایش خودکفایی و اشــتغال زایی، ســبب جلوگیری از خروج مبلغ قابل توجهی ارز از کشــور 
شده است. این شرکت با تکیه بر دانش داخلی محصوالتی همچون گاما آلومینای نانوساختار را نیز با کیفیتی مرغوب 

تولید می کند که به عنوان پایه  کاتالیست در صنایعی همچون نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوپارس اسپادانا

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک فناوران 

ابریشم

 پایگاه اینترنتی
www.nanops.ir
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گواهینامه نانومقیاس



کاتالیست دهیدروژناسیون

معرفی محصول
هیدروژناســیون )Hydrogenation( یک واکنش شــیمیایی بین هیدروژن مولکولی )H2( و یک ترکیب یا عنصر دیگر 
اســت کــه در صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمی کاربــرد دارد. هیدروژناســیون برای اســتحکام، حفظ یا تصفیه بســیاری از 
محصوالت، مواد اولیه یا مواد تشــکیل دهنده مانند آمونیاک، ســوخت ها، الکل ها و پلیمرها اســتفاده می شــود. برای 
ساخت کاتالیزورهای فلزات گرانبها، آنها را به صورت پودرهای دانه ریز بر روی تکیه گاه هایی مانند آلومینا یا کربنات 
کلســیم کــه ارزان قیمــت، حجیم و متخلخل هســتند، جایگذاری می کنند. یکی از مواد مناســب بــرای کاربرد به عنوان 
کاتالیــزور فراینــد هیدروژناســیون، آلومینــای گاما اســت. گاما آلومینا، فازی فعــال بوده، درصد خلــوص باالیی دارد و به 
دلیــل مقاومــت مکانیکــی و حرارتی زیاد و در اثر تخلخل و ســطح ویژه باال، قابلیت مناســبی به عنــوان کاتالیزور فراهم 
می کند. این ماده میتواند به عنوان پایه کاتالیزورهای پاتین و پاالدیم اســتفاده شــده و هزینه تولید کاتالیســت فرایند 

هیدروژناسیون را کاهش دهد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوپارس اسپادانا

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک فناوران 

ابریشم

 پایگاه اینترنتی
www.nanops.ir
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گواهینامه نانومقیاس



اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده
www.aic.irاستان یزد، شهرک صنعتی اردکانسرامیک های صنعتی اردکان

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
گاما آلومینای نانوســاختار، به عنوان پایه کاتالیســت در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، داروســازی و خودروسازی کاربرد 
دارد. ارزش پایه کاتالیست معادل 90 درصد ارزش کاتالیست است. پیش از بومی شدن تولید این محصول و در زمانی 
که پایه  کاتالیســت در کشــور موجود نبود، مصرف کنندگان پایه  کاتالیســت نهایی را با هر قیمتی و هر کیفیتی از خارج از 
کشــور تأمین می کردند. تولید داخلی این پایه کاتالیســت موجب کاهش هزینه ها در صنایع مهم و کاربردی شده است. 
همچنین کیفیت این پایه  کاتالیست در حد نمونه خارجی است و به عاوه، تغییرات خاصی جهت ارتقای عملکرد آن 
در هنگام استفاده به عنوان پایه کاتالیست اعمال شده است. کاتالیست نانوساختار آلومینای فعال اصاح شده با آهن 
جهت جذب اکســیژن اضافی، کاتالیســت بازیابی سولفور، نگهدارنده کاتالیست با پایه آلفا آلومینا از جمله محصوالت و 

تولیدات شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان دارای گواهی نانومقیاس است.

16

لومینا کاتالیست آ



معرفی محصول
آلومینا به طور گســترده به عنوان یک ماده اصلی و پایه برای حفاظت  کاتالیســتی  مورد اســتفاده قرار می گیرد. آلومینا 
از نظــر شــیمیایی تقریبــًا خنثــی و بی اثــر اســت اما اســتحکام و ســختی فوق العاده باالیــی دارد. آلفــا، بتا و گامــا آلومینا، 
ســه فاز مختلف از ترکیب شــیمیایی آلومینا هســتند. در این میان، ســاختار گاما آلومینا متخلخل بوده و یک آلومینای 
فعال شــده محســوب می شــود. این ویژگی موجب می شــود از آن به عنوان محافظ کاتالیســت و جاذب استفاده شود. 
تولیدمحافــظ کاتالیســتی آلومینایــی بــا ســاختار نانومتــری )INT(، محافــظ کاتالیســتی آلومینایی با ســاختار نانومتری 
)INT-22( و محافــظ کاتالیســتی آلومینایــی بــا ســاختار نانومتری )INT-31( از جمله محصوالت صنعتی شــرکت اکســیر 

نوین فرآیند آسیا است که دارای گواهی نانومقیاس است.  

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

اکسیر نوین فرآیند آسیا
 محل تولید

استان تهران، تهران
 پایگاه اینترنتی

www.nanoproduct.ir
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محافظ کاتالیستی

گواهینامه نانومقیاس



آلومینای متخلخل، خواص و ویژگی های بارزی دارد که از جمله می توان به وجود کانال های بسیار یکنواخت و یکپارچه، سطح 
ویژه باال و توزیع ذرات همگون و با ابعاد بسیار ریز نام برد. این ماده همچنین به عنوان پایه کاتالیزور و سایر کاربردها در صنعت 
ســرامیک مورد اســتفاده قرار می گیرد. تولید پودر گاما آلومینا مزومتخلخل از جمله محصوالت شــرکت نانوپارس اسپادانا و دارای 

گواهی نانومقیاس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.

لومینا مزومتخلخل پودر گاما آ

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
نانوپارس اسپادانا

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک فناوران 

ابریشم

 پایگاه اینترنتی
www.nanops.ir
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گواهینامه نانومقیاس



کاتالیست انتقال آب-گاز

معرفی محصول
فرایند انتقال آب-گاز یکی از قدیمی ترین واکنش های کاتالیستی ناهمگن می  باشد که در صنعت برای تولید هیدروژن با 
خلوص باال و کاهش کربن مونوکسید از گاز سنتز به  کار می  رود. کاتالیست ها در بیشتر صنایع شیمیایی و در تمام پاالیشگاه  ها 
و پتروشیمی ها به عنوان یک ماده حیاتی برای سرعت بخشیدن به واکنش های شیمیایی استفاده می شوند. کاتالیست 
انتقــال گاز -آب دمــا پاییــن )Low Temperature Water Gas Shift( یکــی از کاتالیســت   های پرکاربــرد اســت کــه درون 
راکتورهای شیفت گاز-آب دما پایین جهت تبدیل مونوکسید کربن به هیدروژن مورداستفاده قرار می گیرد. کاتالیست های 
دما پایین انتقال آب-گاز از لحاظ ظاهری به شــکل قرص های اســتوانه ای به رنگ خاکســتری تیره می باشــند که توسط 
فرایند هم رسوبی تولید می شوند. این کاتالیست  ها در مجتمع های پتروشیمی تولید آمونیاک و شرکت های پاالیش نفت 
به منظــور خالص ســازی هیــدروژن کاربرد دارنــد. به طور کلی وظیفه این کاتالیســت  ها به مانند کاتالیســت های دما باالی 
انتقال آب-گاز این است که میزان مونوکسید کربن موجود در جریان گازی خروجی از راکتور دما باالی انتقال آب-گاز را که 
تا حدود 3درصد مولی کاهش پیدا کرده بود را در راکتورهای بستر ثابت در واکنش با بخار آب به زیر 0٫5درصد حجمی یا 
مولی برساند. پایین تر بودن دمای راکتور حاوی این کاتالیست  ها در قیاس با راکتورهای دما باال در واقع علت نامیده شدن 
دما پایین بر روی آن اســت. فلز فعال کاتالیســتی در این نوع کاتالیســت  ها مس اســت که پس از احیای کاتالیســت درون 
راکتور و تبدیل اکسید مس به مس، خاصیت کاتالیستی پیدا می کند. برای حداکثر کارایی این کاتالیست  ها الزم است که 

بیشترین سطح فعالیت کاتالیستی را داشته باشند. 

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گسترش فناوری خوارزمی

توسعه صنایع نفت و گاز سرو

 محل تولید
استان تهران، تهران
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.kharazmi-rt.com 

www.sarvco.ir

گواهینامه نانومقیاس
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اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

اکسیر نوین فرآیند آسیا
 محل تولید

استان تهران، تهران
 پایگاه اینترنتی

www.nanoproduct.ir
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کاتالیست نانوساختار

معرفی محصول

گواهینامه نانومقیاس

کاتالیست ها یکی از مهم ترین موادی هستند که در فرآیندهای مختلف صنعتی و به ویژه در پتروشیمی ها مورد استفاده 
کنش  کنش های شــیمیایی مصرف نمی شــوند و پــس از وا قــرار می گیرنــد. کاتالیســت به ماده ای گفته می شــود که در وا
کنش های  کنش و افزایش ســرعت انجام وا دســت نخورده باقی خواهند ماند. وظیفه کاتالیســت ها، کمک به انجام وا
شــیمیایی اســت. نقــش اصلی که فنــاوری نانو می تواند در زمینه ســاخت کاتالیســت ها و بهبود عملکرد آن هــا ایفا کند، 
خ  کنش ها در ســطح ر بــا کاهــش ابعــاد ذرات و در نتیجــه افزایش نســبت ســطح به حجم آن هــا اســت. از آنجایی که وا
می دهند، همین افزایش نســبت ســطح به حجم می تواند باعث افزایش ســطح در دســترس و در نتیجه افزایش بیشتر 
کسیر نوین فرایند آسیا  کنش شود. انواع کاتالیست مورد استفاده در صنایع پاالیشگاهی و نفتی توسط شرکت ا سرعت وا

به تولید می رسد.
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
اکسیر نوین فرآیند آسیا 

گسترش نانو فناوری زاگرس 
ایرانیان

 محل تولید
استان تهران، تهران
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

www.nanoproduct.ir

نانوجاذب کلرو سولفیدهیدروژن

معرفی محصول

گواهینامه نانومقیاس

استفاده از جاذ ب های نانوساختار به ویژه در صنعت پتروشیمی، کاربردهای فراوانی دارد. جذب کنترل شده مواد مورد نظر 
توسط هر یک از جاذب های تولیدی، منجر به بهبود کیفیت ماده استحصالی و حذف مواد زاید می شود.

جاذب سولفید هیدوژن حاوی نانوذرات، جاذب نانوساختار گاز کلر )CLG-11)، جاذب نانوساختار کلر در جریان گاز بر پایه 
نانوذرات )LA 11-GR( و نانوساختار جاذب سیلیس )LA-GS 300(  از جمله تولیدات شرکت هایی همچون شرکت اکسیر 

نوین فرآیند آسیا و شرکت گسترش نانو فناوری زاگرس ایرانیان و دارای گواهی نانومقیاس ستاد نانو هستند.



معرفی محصول
کاتالیســت بازیابی ســولفور حــاوی نانوذرات، اصوال به صورت هم زمــان در راکتورهای بازیابی گوگرد پاالیشــگاه های گاز 
و نفت اســتفاده می شــوند و به کاتالیســت های Claus معروف می باشــند. فرایند Claus اصلی ترین فرایند گوگردزدایی 
در صنعــت پاالیــش اســت کــه گوگــرد عنصــری را از ســولفید هیــدروژن موجــود در گاز طبیعــی و از گازهایی کــه به عنوان 
فرآورده هــای جانبــی طــی پاالیش نفــت خام تولید می شــوند، اســتخراج می کند. در حــال حاضر عمده گوگــرد مورد نیاز 
صنایع جهان از این طریق به دســت می آید ضمن اینکه از ورود درصد زیادی از گاز ســمی ســولفید هیدروژن به اتمسفر 
نیز جلوگیری به عمل می آید. شایان ذکر است کاتالیست اکتیو آلومینا اصاح شده با آهن جهت جذب اکسیژن اضافی 

نیز از جمله محصوالت دیگر این شرکت و دارای گواهی نانومقیاس است.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
سرامیک های صنعتی اردکان

 محل تولید
استان اصفهان، شهرک 

صنعتی اردکان

 پایگاه اینترنتی
www.aic.ir

یابی سولفور کاتالیست باز

گواهینامه نانومقیاس
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یختنی نسوز پاتروکست؛ جرم ر

معرفی محصول
این محصول جرم ریختنی )کســت( دیرگداز و نســوز حاوی نانوذرات بوده که به عنوان جایگزین بســیار مناسب برای 
کست های ریختنی در کارخانجات فوالدی، صنایع سیمان و پتروشیمی استفاده می شود. خصوصیت بارز آن مقاومت 
فشاری سرد بسیار باالی آن است که بسته به درصد آلومینای موجود در فرمول از دمای 1400 تا 1850 درجه حرارت را 
تحمل می کند. این گروه از نســوزها به علت خواص تقویت شــده و روش نصب راحت مورد توجه خاصی قرار گرفته اند.

نســوزهای ریختنی یک پیش مخلوط حاوی دانه های نســوز، زمینه، چسباننده ها و مواد کمکی بدون سیمان هستند 
و شــامل خاک های سیلیســی، خاک های اســپینل، جرم های آلومینایی و… اســت و برای نســوزکاری در بلوک های باال 
و پاییــن کــوره القایی، ناودانی و ســطح پلتفرم کوره القایــی، الیه ایمنی تاندیش، الیه ایمنی پاتیــل، در پوش پاتیل، در 

پوش تاندیش، عدسی های پیشگرم و تعمیرات کف پایل استفاده می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گروه پات روشان نیکتا

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.patron.group 

گواهینامه نانومقیاس

23



سرامیک محفظه احتراق توربین گاز

معرفی محصول
محفظــه احتــراق، قســمتی از توربین گازی اســت که در آن عمل احتراق به وســیله ترکیب شــدن هوا و ســوخت صورت 
می گیــرد. محفظــه احتــراق توربین های گازی، در معرض باالترین دما قرار می گیــرد و باید در برابر عواملی مانند خزش، 
فشار و خستگی گرمایی و سیکلی مقاوم باشد. دیواره محفظه احتراق توربین های مدل V94.2 از کاشی های سرامیکی 
شــیاردار و قوسی شــکل قابل تعویض ســاخته شده است. استفاده از فناوری نانو در این ســرامیک ها، مقاومت به شوک 
حرارتــی و طــول عمر محفظه را افزایش داده و اســتحکام باالتر، کنترل ابعادی دقیق تر و عملکرد حرارتی مناســب تری 
ایجــاد کــرده اســت. به عاوه بــرای تولید آن ها به جای روش مرســوم ســل-ژل از روش ریخته گری انجمادی اســتفاده 
شــده اســت. مزیت این فرایند در مقایســه با روش های مشــابه آن، تولید ارزان تر و تولید قطعه نهایی بســیار مشــابه با 
قطعــه و طراحــی اولیه اســت. از جمله شــرکت های طرف قرارداد برای مصــرف این محصول می توان بــه نیروگاه های 
بــرق و همچنیــن صنایــع فــوالد نظیر مجتمع فوالد مبارکه و فوالد ســبا و پیمانکارانی که محصوالت نســوز این صنایع را 

تأمین می کنند، اشاره کرد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
بازرگانی اطلس سرام کویر

 محل تولید
استان قم، شهر قم

 پایگاه اینترنتی
www.atlasceram.ir

گواهینامه نانومقیاس
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پتوی عایق حرارت

گواهینامه نانومقیاس

معرفی محصول
آئروژل هــا )هواژل هــا(، جامداتــی بــا ســطح ویــژه بــاال و بیــش از 9۷درصد تخلخــل و بــا کاربردهای وســیعی در صنعت 
هســتند. ایــن مــواد، زیست ســازگار و با ثابت دی الکتریک و ضریب انتقال حرارت بســیار پایین بــوده و به عنوان عایق 
حرارتــی، صوتــی و الکتریکــی عالــی، اســتفاده می شــوند. تخلخــل نانومتــری آئروژل ها ســبب می شــود تا ایــن عایق ها 
بیشــترین مقاومت حرارتی را در بین عایق های مرســوم داشته باشند. یک سانتی متر از ضخامت عایق هواژل، معادل 
پنــج ســانتی متر از بهتریــن عایق هــای رایــج عمل می کند. ایــن عایق ها به هیچ وجه نســوخته و هیچ آالینــده ای تولید 
نمی کنند. همچنین فوق آب گریز بوده و در نتیجه ســبب جلوگیری کامل از پدیده خوردگی زیر ســطح عایق در صنایع 
مختلف می شود. شرکت پاکان آتیه نانو دانش با استفاده از هواژل ها، عایق حرارتی و ضد حریقی تولید می کند که وزن 
و ضخامت بسیار کمی دارد و می توان از آن برای عایق کاری لوله ها با دمای باال و حل بخشی از مشکات صنعت نفت 
و گاز اســتفاده کرد. این عایق ها با طول عمر بیش از 20 ســال، قابلیت اســتفاده از دمای منفی 200 درجه ســانتی گراد تا 
مثبت ۶50 درجه ســانتی گراد را به صورت پیوســته دارند و موردتوجه شرکت های نفتی مانند شرکت پاالیش نفت تبریز 

واقع شده است. پودر آئروژل سیلیکا، از جمله محصوالت دیگر شرکت، در این زمینه هستند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پاکان آتیه نانو دانش

 محل تولید
استان قزوین، شهر قزوین

 پایگاه اینترنتی
www.irogel.com
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معرفی محصول
استفاده از فیلترهای صنعتی در صنایع نفت و پتروشیمی و مجموعه های مرتبط با صنایع نیروگاهی و انرژی، ضروری 
اســت. فیلتر هوای نیروگاهی و صنعتی برای محافظت قطعات و تجهیزات در برابر ذرات گرد و غبار و آلودگی ها به کار 
می رود. با فیلتر نیروگاهی و صنعتی نانو، جذب حداکثری ذرات گرد و غبار موجود در هوا و بهبود عملکرد فیلتراســیون 
میســر می شــود. به عاوه هزینه تولید این محصول نســبت به نمونه های مشــابه کمتر اســت. افزایش بازده، با کاهش 
اندازه ســوراخ ها و افزایش عمر فیلتر با بهره گیری از فیلتراســیون ســطحی ممکن شده اســت. بنابراین استفاده از آن ها 
به عنــوان فیلتــر در نیروگاه هــا و صنایعــی همچون پتروشــیمی، مطلوب تر از فیلترهــای معمول خواهد بود. شــایان ذکر 

است که شرکت های فوق، در ساخت انواع دیگر فیلترها نیز فعالیت دارند. 

اطالعات تولید کنندگان
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

تولیدی و صنعتی بهران فیلتر
استان خراسان رضوی، شهرک صنعتی 

مشهد
www.behranfilter.com

www.andisheshomal.comاستان گیان، رشتماشین سازی اندیشه شمال

www.azadfilter.irاستان تهران، تهرانآزاد فیلتر

نانوفناران خاور
تولیدی دیلمان فیلتر

استان سمنان، شهرک صنعتی ایوانکی
استان البرز

www.nanokhavar.com

www.deylamanfilter.com

گواهینامه نانومقیاس

فیلتر هوای نیروگاهی و صنعتی
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فیلتر تصفیه روغن توربین

معرفی محصول
خواص فیزیکی و شــیمیایی مهمی که روغن توربین باید داشــته باشــد عبارت اند از: ممانعت از اکسیداسیون و خوردگی، 
جداپذیــری از آب و هــوا و عــدم کف کردن. یکی از محصوالت مضری که از تخریب روغن ناشــی می شــود وارنیش اســت. 
وارنیــش از ذرات نامحلــول و بعضــا محلول ارگانیک مانند اکســیدهای چســبناک و مواد کربن دار موجــود در روغن ایجاد 
می شود. در اثر کاهش دمای روغن به کمتر از 50 درجه سانتی گراد و همچنین متراکم شدن این ذرات محلول و نامحلول، 
رســوبات قهوه ای رنگ که ســخت و نازک هستند تشکیل می شود که وارنیش نام دارد. بعضی از سطوح مستعد وارنیش 
هستند مثل سطوح سرد و جایی که فلوی روغن کم است. وجود وارنیش در روغن موجب گرفتگی فیلتر، آلودگی روغن نو، 
انتقال حرارت ضعیف در کولر روغن، افزایش دمای یاتاقان های توربین و مقاومت در برابر سیان روغن برگشتی و نشت 
روغن می شود. به منظور کنترل کیفیت روغن از فیلتراسیون یا جلوگیری از ورود آالینده  ها استفاده می شود. فیلترها به دو 
صورت عمقی و ســطحی موجود هســتند. فیلترهای ســلولزی عمقی از جمله فیلترهای مرســوم در تصفیه روغن توربین 
هســتند کــه وجــود نانوالیاف در این فیلترها موجب بهبود بــازده حذف وارنیش از روغن و ذرات ریزتر موجود می شــود. با 

توجه به اینکه فیلترهای موجود از کاغذ ساخته شده، فیلتر نانوسلولزی در مصرف کاغذ نیز صرفه جویی می کند.

اطالعات تولید کننده

گواهینامه نانومقیاس

 نام تولید کننده
بهین پاالیه شریف

 محل تولید
استان خراسان رضوی، شهر 

بینالود

 پایگاه اینترنتی
www.behpalsharif.com
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سیال و نانوافزودنی سیاالت حفاری

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
سیاالت حفاری پارس

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.spdc.sharif.ir

گواهینامه نانومقیاس

کثر ســازندهای فعال رســی و شــیلی چاه های حفاری آب دوســت هســتند و آب سیال مورد اســتفاده در حفاری را جذب  ا
می کنند و این، ریزش چاه را به دنبال دارد، بنابراین در سیال حفاری از بازدارنده و نمک که عموما کلرید پتاسیم است 
استفاده می کنند. استفاده از این نوع نمک مشکات زیست محیطی ایجاد می کند و تصفیه پسماند، هزینه باالیی دارد. 
نانوافزودنی شرکت سیاالت حفاری پارس بازدارنده خوبی برای سازندهای رسی و شیلی است و از افت خواص رئولوژیکی 
ســازند حین حفاری جلوگیری کرده به طوری که این نانوافزایه در دمای باالی ســطوح پایینی زمین نیز به خوبی عمل 
می کند و نیازی به اســتفاده از افزایه دیگری در ســطوح پایین نیســت و مورد مهم تر اینکه اســتفاده از این نانوافزایه به 

دلیل وجود نمک کم در آن از لحاظ زیست محیطی نیز به صرفه تر است.
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اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
آزما سنجش پیشرو

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
www.azadfilter.ir

افزودنی مبدل های حرارتی

معرفی محصول

گواهینامه نانومقیاس

 این افزودنی، ویژه سیســتم های بســته نظیر چیلرها و بویلرها طراحی شــده است و استفاده از آن می تواند بین 15 تا 25 
درصد بهبود انتقال حرارت را به دنبال داشته باشد. این تفاوت نیز به نوع سیال بستگی دارد، یعنی با تغییر سیال این 

درصد بهبود انتقال حرارت می تواند متفاوت باشد.
عاوه برایــن ایــن مــاده خاصیت ضدخوردگی در تاسیســات ایجاد کــرده و طول عمر تجهیزات و زیرســاخت ها را افزایش 

می دهد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به پایداری باالی آن اشاره کرد.



معرفی محصول
مســدودکنندههایدرونچاهــیموســومبــهپکرهــای متورم شــونده قابل بازیابــی، از جملــه مهم تریــن و پرکاربردتریــن 
تجهیزات درون چاهی هســتند که در فرایندهای مربوط به تعمیر، نگهداری، تحریک و ازدیاد برداشــت چاه های نفت و 
گاز مورداستفاده قرار می گیرند. این ابزارها امکان انجام عملیات هایی مانند تحریک چاه، اسیدزنی انتخابی، چاه آزمایی 
انتخابــی، تعمیــرات ســرچاهی، تزریق ژل، مسدودســازی دائمی یــا موقت چاه و بســیاری از عملیات های دیگــر را بدون 
خارج کــردن رشــته تولیــدی توســط دکل، میســر می ســازند. پکرها بــا عبــور از درون لوله مغــزی و پس از رســیدن به عمق 
موردنظــر، در لولــه جــداری تا 3 برابر قطر اولیه متورم شــده و عملیات آب بندی لوله جــداری چاه های نفت و گاز را انجام 
می دهند. استفاده از فناوری نانو در این محصوالت باعث شده تا بخش های الستیکی، ضمن برخورداری از میزان ازدیاد 
طول باال )۶00درصد(، به نحو عالی، کمترین میزان افت استحکام، را -آن هم در دماهای کاری باال- از خود نشان دهد. 
پس از اتمام عملیات موردنظر، اندازه پکر متورم شــونده و قابل بازیابی، تا رســیدن به ســایز اولیه فروکش می کند و از چاه 
خارج می شــود. این پکرها از لحاظ کیفیت و عملکرد هم تراز با نمونه های مشــابه خارجی بوده و در زمان و قیمتی بســیار 
مناسب تر نسبت به نمونه های خارجی می تواند در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد. تاکنون عملیات میدانی متعددی 
از جمله در چاه های میادین اهواز، مارون و آغاجاری با استفاده از این المان های آب بندی متورم شونده با موفقیت کامل 
انجام گرفته که موجب افزایش دبی بیش از 3هزار بشکه در روز و حتی در برخی از موارد منجر به تولیدی شدن چاه نفتی 
شده است. پاگ متورم شونده دائمی درون چاهی و پاگ متورم شونده قابل بازیافت درون چاهی، دو محصول دیگر این 

شرکت با گواهی نانومقیاس برای کاربرد در صنایع نفت و گاز هستند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
توسعه محصول کیا صنعت شریف

 محل تولید
استان تهران، شهر تهران

 پایگاه اینترنتی
spdc.sharif.ir

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول
فرایند تشکیل، رشد و فروپاشی حباب های ریز داخل مایع تحت تأثیر تغییرات فشار را کویتاسیون می نامند. از دستگاه 
حباب ســاز، برای انجام واکنش ها و تولید نانوامولســیون ها، جداســازی پیوندها و مشــتقات و ســیاالت نفتی اســتفاده 
می شــود. این فرایند یک شبیه ســازی از فرایند آلتراسونیک اســت. فرایند نانوکویتاسیون با ایجاد نانوحباب، می تواند 
باعــث شکســتن پیوند بین مولکول ها، ایجاد و انتشــار رادیکال هــای فعال در محیط و در نتیجــه انجام واکنش های 
شــیمیایی و همچنین فعال شــدن کاتالیســت های مجاور حباب های در حال فروپاشی شود. نانوحفرات ایجاد شده در 
سیال به عنوان عامل توزیع کننده نانوذرات و یا عامل تولید کننده امولسیون  های همگن مایع-مایع هستند. از جمله 
کاربردهــای ایــن روش، گوگردزدایــی از گازوییــل، گوگردزدایــی از میعانات گازی، تهیــه انواع نانوامولســیون ها در حوزه 
نفت و پتروشیمی، مانند امولسیون شفاف آب و گازوییل به منظور به سوزی و کاهش آالیندگی است. به عاوه افزایش 
کارایــی فراینــد پاالیش باقیمانده هــای برج تقطیر، افزایش اســتحصال و کیفیت ترکیبات مطلوب نفتــی از مزایای این 

روش است. 

سامانه حباب ساز نانویی
گواهینامه نانومقیاس

اطالعات تولید کننده
 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

کونانوحباب انرژی www.nanohobab.irاستان آذربایجان غربی، ما

www.serajnanotech.comاستان تهران، شهر تهراننانوفناوری سراج

www.pnf-co.comاستان تهران، حسن آباد خالصهپیام آوران نانوفناوری فردانگر
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مواد پلیمری
 آمیزه نانوکامپوزیتی لوله و اتصاالت بی صدا
 خانواده آمیزه ها و مستربچ های ضدباکتری

 خانواده آمیزه های پلیمری ضدباکتری
 خانواده آمیزه های پلیمری با خواص مکانیکی باال

 کامپاند زیست تخریب پذیر
 آمیزه های پلی آمیدی و پلی پروپیلنی مستحکم

 آمیزه پلی اتیلنی آنتی بالک
 خانواده کامپاندهای پلیمری

 دستگاه نیدر



یتی لوله و اتصاالت بی صدا آمیزه نانوکامپوز

معرفی محصول
نانوکامپوزیــت عایــق صدا بــر پایۀ پلیمر پلی پروپیلن و فاز تقویت کننده در مقیاس نانو اســت. ایــن نانوکامپوزیت برای 
کاربردهایــی که به اســتحکام و خــواص مکانیکی باال پایداری ابعادی خوب، مقاومت شــیمیایی و خواص عایق صدا 
نیاز دارند، طراحی  شده است. این محصول مناسب برای تزریق لوله و اتصاالت فاضابی با عبورپذیری کم  صداست. 
اضافه کردن پرکننده ها به محصوالت پلیمری در حالت معمول، باعث افزایش شــکنندگی در لوله هایی از این جنس، 
به خصوص در دمای پایین تر از پنج درجٔه سانتی گراد می شود؛ ولی با مهندسی افزودن نانو ذرات و قرارگرفتن این مواد 

بین ذرات پرکننده، ضربه پذیری و خواص االستیک لوله ها نیز بهبود می یابد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پارسا پلیمر شریف

 محل تولید
استان قزوین، شهرک 

صنعتی کاسپین

 پایگاه اینترنتی
www.parsapolymer.com
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معرفی محصول
آمیزه هــا و مســتربچ های ضدباکتــری، از جملــه مواد پلیمری هســتند کــه کاربردهــای فراوانی در صنایع پلیمــری دارند. 
به عنــوان مثــال پلی آمیدهــای مصنوعــی به دلیل دوام و اســتحکام باال به طــور رایج در صنعت نســاجی، خودرو، فرش 
و پوشــاک ورزشــی مورداســتفاده قــرار می گیرند. مواد پاســتیکی جدید با خــواص ضدباکتریایی ذاتی بــرای این منظور 
می توانند به وســیله پلیمریزاســیون و کوپلیمریزاســیون مونومرهای جدید یا توسط اصاح شیمیایی و یا ترکیب پلیمرها 

ساخته شوند. 
پرکاربردتریــن روش بــرای تولیــد پلیمرهــای ضدباکتــری شــامل اســتفاده از مــواد آلی و غیرآلــی متفــاوت در زمینه ماده 
پلیمــری اســت. فعالیــت ضدباکتــری این نانومــواد در مقابل باکتری های بیمــاری زا از قبیــل E.Coli و S.aureus اثبات 

 شده است. 
پلی آمیدها به طور رایج در صنعت نساجی، اتومبیل، فرش و پوشاک ورزشی و… مورداستفاده قرار می گیرند.

 PP آمیزه پلی اتیلنی ضدباکتری حاوی نانوذرات، آمیزه پلی اتیلن ترفتاالت ضدباکتری، مستربچ ضدباکتری پایه
و مستربچ ضدباکتری پایه ABS از دیگر محصوالت تولیدی این شرکت هستند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پارسا پلیمر شریف

نوین اندیش بسپار شیراز

 محل تولید
استان قزوین، شهرک 

صنعتی کاسپین
استان فارس

 پایگاه اینترنتی
www.parsapolymer.com

www.novinandish.shirazip.com
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خانواده آمیزه های پلیمری ضدباکتری

معرفی محصول
ماده آکریلونیتریل بوتادین اســتایرن )ABS( از 3 مونومر آکریلونیتریل، بوتادین و اســتایرن ســاخته می شود که هرکدام 

از این مونومرها خواص ویژه ای را به آن می بخشند.
گرانول ABS ضدباکتری تولید شــده در ســاخت قطعات لوازم خانگی مانند یخچال، فریزر، جاروبرقی و نیز سایر وسایل 

ضدباکتری از جمله اسباب بازی های کودکان به  کار می رود.
شــایان ذکر اســت تابــان اندیش برجیس عــاوه بر تولید آمیزه هــای ای بی اس ضدباکتــری، آمیزه های زیــر را نیز تولید 

می کند:
 آمیزه پلی کربناتی ضدباکتری

 آمیزه پلی اتیلنی ضدباکتری
 آمیزه پلی پروپیلنی ضدباکتری

 آمیزه پلی آمیدی ضدباکتری 
 مستربچ پلی استر ضدباکتری

اطالعات تولید کننده

گواهینامه نانومقیاس

 نام تولید کننده
تابان اندیش برجیس
بسپار پیشرفته شریف

 محل تولید
استان تهران، تهران
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.tabnano.com

www.polysharif.com
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خانواده آمیزه های پلیمری با خواص مکانیکی باال

معرفی محصول
در این محصوالت، نانوذرات با خواص مکانیکی باال در زمینه پلیمر، به خوبی توزیع شده است. این عمل باعث شده 
تا نســبت به حالت اســتفاده از مواد میکرونی و معمولی، خواص بهتری مانند اســتحکام باال، در این محصوالت ایجاد 

شود. از محصوالت شرکت پویا پلیمر تهران می توان موارد زیر را برشمرد:
 آمیزه سفید پلی اتیلن چگالی باال حاوی نانو ذرات جهت بهبود خواص مکانیکی

 آمیزه پلی اتیلن چگالی باال حاوی نانو ذرات جهت بهبود خواص مکانیکی
 آمیزه پلیمری حاوی نانو ذرات جهت بهبود خواص مکانیکی فیلم تولید شده

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پویا پلیمر تهران

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس
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یب پذیر یست تخر کامپاند ز

معرفی محصول
بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع نفتــی، افزایــش اســتفاده از پلیمرهــای زیســت تخریب ناپذیر مشــکات جــدی بــرای 
محیط زیســت ایجــاد کرده انــد؛ بنابرایــن مــواد پلیمــری تخریب پذیــر یــا زیســت تخریب پذیر امــروزه توجــه بســیاری را 
بــه خــود جلــب کرده انــد. در ایــن بیــن، انواعــی از پلیمرهای ســنتزی و طبیعــی، دارای خــواص زیســت تخریب پذیری 
هســتند. به دلیــل هزینــه بــاالی تولیــد پلیمرهــای ســنتزی، تمرکــز بــر روی پلیمرهــای طبیعی معطوف شــده اســت که 
به طــور ذاتی زیســت تخریب پذیر هســتند و می توانند گزینه ای مناســبی بــرای تأمین انواع نیازهای پلیمری باشــند. در 
میــان پلیمرهــای طبیعــی، برخی موادی که از مونو اکســید کربن و آب طی فرایند فتوســنتز در گیاهان بازتولید می شــود، 
به دلیــل زیســت تخریب پذیری کامــل، هزینــه پاییــن و قابلیت تجدید پذیــری، به عنوان یک گزینه عالی برای توســعه 
مــواد پایــدار در نظــر گرفته می شــود. افــزودن پلیمرهای طبیعی بــه پلیمرهای ســنتزی می تواند موجــب ایجاد خواص 
زیســت تخریب پذیری در محصول نهایی شــود؛ به عاوه نانو افزودنی های موجود در کامپاندهای زیست تخریب پذیر، 
می توانند باعث بهبود بســیاری از خواص از جمله اســتحکام مکانیکی این دســت محصوالت شوند. محصول حاضر، 

می تواند در تولید فیلم های پلیمری قابل استفاده در سفره های یک بار مصرف، نایلون و… کاربرد داشته باشد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
پارسا پلیمر شریف

 محل تولید
استان قزوین، شهرک 

صنعتی کاسپین

 پایگاه اینترنتی
www.parsapolymer.com
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آمیزه های پلی آمیدی و پلی پروپیلنی مستحکم 

معرفی محصول
پلی آمید و پلی پروپیلن دو نوع پلیمر پرمصرف در صنایع پلیمری است. به دلیل ارزان  قیمت بودن و خواص مکانیکی 
و قالب پذیــری فوق العــاده ، در تولیــد بیــش از 50درصد مواد پاســتیکی مورداســتفاده در صنعت خودرو بــه کار می رود. 
ترکیبــات پلی پروپیلــن در قســمت های مختلــف خــودرو از قبیل ســپر، داشــبورد و درب ها مورداســتفاده قــرار می گیرند. 
به علــت وجــود تقویت کننــده نانویی، خواص مکانیکی نظیر مقاومت به ضربه 10 تــا 15درصد افزایش یافته و در عین 
حــال رنگ پذیــری در قطعــات پلیمــری به صورت چشــمگیری بهبود یافتــه و با وجود اســتفاده از میزان کــم نانوذرات 
)به عنــوان مــاده پرکننده( خواص مکانیکی ضربه و اســتحکام، به میزان قابل توجهی افزایش یافته اســت. محصول 
دیگــر ایــن شــرکت فنــاور، آمیــزه پلی آمید تقویت شــده بــا الیاف شیشــه و نانو ذرات اســت کــه باعث افزایش اســتحکام 

تولیدات پلیمری میشود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندسی شمیم پلمیر کوثر

 محل تولید
استان البرز، ماهدشت

 پایگاه اینترنتی
www.shamimpolymer.com
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آمیزه پلی اتیلنی آنتی بالک

معرفی محصول
مســتربچ های پلی اتیلن در صنایع پلیمری و ســاخت لوله  ها و فیلم های پلیمری کاربرد فراوانی دارند. ســطح این گونه 
پلیمرهــا به طــور ذاتــی تمایــل زیادی برای چســبیدن به یکدیگر و به ســطوح فلزی دارنــد. این ویژگی منجــر به ایجاد 
مشکاتی در حین تولید و یا کاربرد پلیمرها هنگام رول کردن فیلم های پلیمری، بازکردن کیسه های نایلونی و همچنین 
در طول دوره انبارداری آن ها می شــود. به منظور مقابله با این معضل، از مســتربچ ضدچســبندگی یا آنتی باک یا مواد 
لیزکننده اســتفاده می شــود. نانومواد و نانوآمیزه های آنتی باک از تجمع و چســبندگی فیلم های پلیمری روی یکدیگر 
مانــع می شــود. از ایــن مســتربچ آنتی بــاک در محصوالت باکیفیــت پلی اتیلنی، فیلم هــای نازک یا ضخیــم و فیلم های 
کشــاورزی اســتفاده می شــود. با اســتفاده از فناوری نانــو، و کاهش مقدار مصرف مــاده مؤثره، هزینه هــای تولید کاهش 

یافته و در عین حال در شفافیت محصول نهایی تغییری ایجاد نمی شود.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

بسپار پیشرفته شریف
 محل تولید

استان تهران،شهر تهران
 پایگاه اینترنتی

www.nanoproduct.ir

گواهینامه نانومقیاس
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معرفی محصول

خانواده کامپاندهای پلیمری
اطالعات تولید کنندگان

 پایگاه اینترنتی محل تولید نام تولید کننده

www.nanoproduct.irاستان خراسان رضوی، شهر مشهدبسپار سازه توس

گــون، ماننــد مانتینگ ها )قطعــات الســتیک-فلز، ضربه گیــر، واشــر و اورینگ،  تولیــد انبــوه کامپاندهــای قطعــات گونا
کفش هــای ایمنــی(، انــواع شــیلنگ های ســوخت، رادیاتــور، روغــن هیدرولیــک، تهویــه، انــواع قطعــات گردگیــر، انــواع 
پروفیل های آب بندی سالیدی و اسفنجی و فرش های الستیکی، ریلی و... با تولید صنعتی طیف وسیعی از کامپاندهای 
پلیمری بر پایه هایی همچون NR ،BR ،SBR ،EPDM ،NBR/PVC، در شرکت بسپار سازه در جریان است. این شرکت 
بیش از 250 فرمول مربوط به آمیزه های مختلف الستیکی با کلیه پایه های پلیمری موجود در صنعت الستیک را با توجه 
بــه نــوع قطعــه و محل کاربــرد آن، تولید می کند که در آن بیش از 450 نوع مواد اولیه در مقادیر مختلف اســتفاده شــده 

است.



دستگاه نیدر

معرفی محصول

دســتگاه نیدر یا خمیرســاز برای اختاط مؤثر و ســریع مواد ویســکوز مانند پلیمرها، چســب ها، رزین ها با یکدیگر و یا با 
نانوذرات معدنی یا آلی و یا با پودرهای آلی و معدنی مورداستفاده قرار می گیرد. عملکرد دستگاه نیدر در مقایسه با دیگر 
دســتگاه های مشــابه مانند اکسترودرهای دو ماردون بسیار بهتر بوده و عملیات اختاط را با کمترین تنش به مواد، در 
کمتریــن زمــان و با باالترین راندمان صورت می دهد تا عاوه بــر جلوگیری از تخریب مواد، به اختاطی کامًال یکنواخت 
و کامــل بیانجامد. اکســترودر نیدر دســتگاهی برای تولیــد مواد پلیمــری، کامپوزیت ها و از جمله نانوکامپوزیت هاســت. 
این دســتگاه قادر اســت ذرات جامد را تا ســایز ذرات اولیه تقلیل داده و ســپس وارد شــبکه کامپوزیت یا کامپاند نماید. 
نیدرهــای تولیــدی شــرکت فنــاور انــرژی دانا در دو نــوع متقارن و غیرمتقارن طراحی و ســاخته می شــوند. مشــخصات 

دستگاه های نیدر بسته به ظرفیت و فرایند مورد انتظار، متفاوت طراحی می شود.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
مهندسی مشاور فناور انرژی دانا

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.feedco.com
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ی برق و الکترونیک انرژ
 اکسپندر باتری

 چراغ های روشنایی آب گریز
 کمربند منعطف و ورق های گرم کن

 خانواده لوح های فشرده
 سامانه ضدآب سازی قطعات و مدارات الکترونیکی



اکسپندر باتری

معرفی محصول
باتــری خــودرو یــک باتری قابل شــارژ اســت که جریــان الکتریکی را برای یک وســیله نقلیــه موتوری تأمیــن می کند. در 
طــول ســال هایی که محققان عملکرد باتری را بهینه کرده اند، دغدغــه تکنیکی اصلی کار با باتری تأمین نیرو، تماس 
پیوســته و برهم ُکنــش واکنشــگرها بــا مواد الکترود و الکترولیت اســت. این امــر به تأمین مقدار کافی اســید، مواد فعال 
با مســاحت ســطحی باال، تماس خوب بین ذرات مواد فعال )به طور ویژه در ورقه های مثبت که تمایل به انبســاط در 
طول چرخه شارژ-دشارژ دارند( و به حداقل رساندن اثرات عایق PbSO4 نیازمند است. مهم ترین دغدغه، محدودیت 
باتری سرب-اسید است که به واسطۀ واکنش پایه بین الکترودهای مثبت و منفی اتفاق می افتد و مانع انتقال سریع 
الکتــرون می شــود. فناوری نانو تمامی شــرایط فوق را به منظور عملکرد بهتر باتری تأمیــن کرده و محدودیت های این 

باتری ها را با تولید ماده الکترود با مساحت سطح فعال زیاد و بازدهی باال برطرف می کند.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
تولیدی مواد شیمیایی 

نانوشیمی نوین ایرانیان

 محل تولید
استان تهران، سازمان 

پژوهش های علمی و صنعتی 
ایران

 پایگاه اینترنتی
www.ncnico.ir 

43

گواهینامه نانومقیاس



یز چراغ های روشنایی آب گر

معرفی محصول
یکی از مشــکات چراغ های روشــنایی که در ارتفاع باال نصب می شــوند، آلودگی آن ها به مرور زمان اســت. با بهره گیری 
از محلول های آب گریز مبتنی بر فناوری نانو، با تشــکیل پیوندهای پایدار می توان فعل و انفعاالت شیشــه را تغییر داد. 
این محصول چراغ روشــنایی دارای پوشــش حاوی نانوذرات با خاصیت آب گریزی اســت که تمیزشــوندگی آسان را به 

دنبال دارد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
گلنور

 محل تولید
استان اصفهان، اصفهان

 پایگاه اینترنتی
www.golnoor.com
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کمربند منعطف و ورق های گرم کن

معرفی محصول

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده
رویال توسعه پایدار

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.nanoheat.co

شــرکت رویــال توســعه پایــدار بــا اســتفاده از دانــش فنی متخصصان خــود، اقــدام به تولیــد ورق های گرمکن با پوشــش 
کن مختلف، مورد  نانومتری برای کاربردهای مختلف نموده اســت. اســتفاده از محصوالت مبتنی بر این فناوری، در اما
استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال ورق گرم کن آینه حمام با پوشش نانومتری از تشکیل بخار بروی آینه های حمام 
و سونا ممانعت به عمل می آورد و یا ورق گرم کن آینه یا صندلی خودرو، ضمن افزایش ایمنی رانندگی، راحتی سرنشینان 
خــودرو را تامیــن می نمایــد. کمربند گرم کن منعطف نیز دارای کاربردهایی همچون پزشــکی یا اســتفاده روزمره خانگی و 

شخصی با درجه حرارت قابل تنظیم است.
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خانواده لوح های فشرده

همه ما با مفهوم لوح فشــرده یا ســی دی )Compact disc( آشــنایی داریم. هر ســی دی و دی وی دی )چندمنظوره(، در 
واقــع نوعــی از لوح نوری و اپتیکی اســت که بــرای ذخیره کردن داده های دیجیتالی به کار می رود. این در حالی اســت که 
بزرگ ترین تولیدکننده لوح فشرده در خاورمیانه، در کشورمان وجود داشته و با تکیه بر نوآوری و دانش فنی موجود، عاوه 

بر تولید و صادرات این محصول، به توسعه محصوالت نانوالکترونیک و ذخیره داده ها، مبادرت نموده است. 
تولیــد محصوالتــی همچــون دیســک چند منظــوره دیجیتالی قابــل ضبــط )DVD-R( 120 میلی متری بــا ظرفیت 4/۷ 
گیگابایت، دیســک فشــرده قابل ضبط )CD-R( 120 میلی متری با ظرفیت ۷00 مگابایت، دیســک فشــرده ضبط شــده 
)CD( 120 میلی متری و دیسک چندمنظوره دیجیتالی ضبط شده  )DVD( 120 میلی متری با ظرفیت 4/۷ گیگابایت و 
نیز دیسک چند منظوره دیجیتالی ضبط شده )DVD9( 120 میلی متری با ظرفیت 9 گیگابایت از جمله این محصوالت 

است.

اطالعات تولید کننده
 نام تولید کننده

ریز موج سیستم 
 محل تولید

استان قزوین
 پایگاه اینترنتی

www.Reezmouj.com

تولیــدی و خدماتــی زریــن موج 
رسانه

www.basafan.comاستان قزوین

معرفی محصول

گواهینامه نانومقیاس



سامانه ضدآب سازی قطعات و مدارات الکترونیکی

وسایل الکترونیکی، نسبت به رطوبت حساس هستند. آب گریزبودن این وسایل، زمانی اهمیت خود را نشان می دهد 
که وســیله الکترونیکی به طور ناخواســته در معرض رطوبت شــدید قرار گیرد یا با آب تماس پیدا کند. بسیاری از وسایل 
ماننــد مــدارات چاپی الکترونیکی، گوشــی، هدفون، بردهــای الکترونیکی و ادوات برقی، به ایــن خاصیت نیازمندند. 
ســامانه پردازش پاســمایی تحت خأل، دســتگاهی است که امکان ضد آب کردن ســطوح و اشیای دوبعدی و سه بعدی 
را داراســت و می تواند برای تولید محصوالت ضد آب، به ویژه صنایع الکترونیک و یا نســاجی، مورد اســتفاده قرار گیرد. 
به عاوه ویژگی ضد خوردگی بودن را نیز در آن محصوالت ایجاد کند. عاوه بر ایجاد خاصیت آب گریزی، از کاربردهای 
دیگر این سامانه می توان به ایجاد خاصیت ضد لک، فعال سازی سطح، کند سوز کردن و یا ایجاد خاصیت آب دوستی 

دائمی و بهبود چسبندگی در مواد اشاره کرد.

اطالعات تولید کننده

 نام تولید کننده
بسا فن آوران نصیر

 محل تولید
استان تهران، تهران

 پایگاه اینترنتی
www.basafan.com
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ویرایش هفتم کتب محصوالت و 
تجهیزات فناوری نانو

به تفکیک حوزه های صنعتی مختلف در شش جلد منتشر شده است

، رنگ و  ساخت و ساز
رزین و لوازم خانگی

 ، نفت، گاز
پتروشیمی، پلیمر 

و انرژی

نانومواد، 
نانوپوشش ها و 

نانوالیاف

سالمت، آب و 
محیط زیست، 

کشاورزی و نساجی

حمل ونقل و 
صنایع فلزی

تجهیزات 
آزمایشگاهی و 

صنعتی

جلد اول

جلد سوم

جلد پنجم

جلد دوم

جلد چهارم

جلد ششم





محصوالت و تجهیزات 
فناوری نانوی ساخت ایران

www.nano.ir
www.INDnano.ir

www.nanoproduct.ir

جلد سوم
، پتروشیمی، پلیمر و انرژی نفت، گاز

ویرایــش هفتــم کتــب محصــوالت و تجهیــزات فناوری 
نانــو به تفکیــک حوزه هــای صنعتــی مختلــف در شــش 
جلد منتشــر شــده اســت. در کتاب حاضر )جلد ســوم( 
بــه معرفــی محصــوالت و تجهیــزات فنــاوری نانــو مــورد 
، پتروشیمی و انرژی  ، پلیمر استفاده در صنایع نفت، گاز

پرداخته می شود.

ویرایش هفتم


