باسمه تعالی
ارائه خدمات ویژه مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی( )ICANبه شرکت های دانش بنیان
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی ( ،)ICANبعنوان یک مرکز ساخت و تولید در مقیاس نانو ،در دو زمینهی فعالیت خود که
شامل ارائه خدمات ساخت و تولید با استفاده از تجهیزات مستقر در این مرکز ،و نیز همکاری فناورانه در قالب پایاننامه و فرصت
صنعتی با قابلیت ارائه موضوع ازجانب شرکت یا  ،ICANآمادهی همکاری با شرکتهای دانش بنیان مشتاق و فعال میباشد.
این مرکز در قدم اول ،در جهت گسترش خدمات خود و افزایش تعامل و همکاری با شرکتهای دانش بنیان ،درصدد برآمد تا شرایط
ویژه ای برای استفاده و بهره برداری شرکتهای دانش بنیان از تجهیزات ساخت و تولید در مقیاس نانو را پیشنهاد دهد.
 ICANاز شش پلتفرم فناوری تجهیزات ساختوتولید نانو (در مقیاس آزمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی) تشکیل شده است.
دستگاه های ساخت و تولید در مقیاس آزمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی مرکز در قالب شش زیرساخت فناوری (Platform
 )Technologyدسته بندی شده اند که عبارتند از:
نانوالیاف ،شامل  4تجهیز در حوزه الکتروریسی و در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی ،نانوکامپوزیت پلیمری شامل  01تجهیز،
نانوپوششهای سخت شامل 3تجهیز در حوزه  PVDو الیه نشانی ،پالسمای سرد شامل  3تجهیز درحوزه پردازش منسوجات برای ایجاد
خواص آبگریزی و آبدوستی با پردازش توسط پالسمای تحت خالء و اتمسفری ،نانوکویتاسیون شامل 3تجهیز در حوزه پاستوریزاسیون
و هموژنیزاسیون و نیز تولید نانوکلوئیدهای فلزی ،و درنهایت نانومواد که شامل شش تجهیز که دربرگیرنده تجهیزات آسیاکاری و
دستگاه سینتر و سنتز ( )SPSمیشود.
ردیف

عنوان زیرساخت فناوری

تعداد تجهیزات

0

نانو الیاف

4

2

نانوکامپوزیت پلیمری

01

3

نانو پوششهای سخت

3

4

پالسمای سرد

3

5

نانو کویتاسیون

3

6

نانو مواد

7

همچنین لیست تجهیزات و جزئیات خدمات ساخت و تولید ارائه شده در مرکز به پیوست قابل مشاهده است.
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی ( )ICANبه شرکت های دانش بنیان تخفیفات  01الی  01درصدی مطابق جدول
زیر بر اساس نوع شرکت و حجم خدمات دریافتی ارائه می دهد:
ردیف شرکتهای دانشبنیان نوپا نوع 0
0
2
3

شرکتهای دانشبنیان نوپا نوع 2
شرکتهای دانشبنیان تولیدی نوع  0و 2

دریافت خدمات تا سقف 0میلیون تومان با  01درصد دریافت خدمات تا سقف  5میلیون تومان با  01درصد
تخفیف

تخفیف

دریافت خدمات بین  0الی  3میلیون تومان با  21درصد دریافت خدمات بین  5الی  05میلیون تومان با  21درصد
تخفیف
دریافت خدمات از سه میلیون به باال با  31درصد تخفیف

تخفیف
دریافت خدمات از پانزده میلیون به باال با  31درصد
تخفیف

الزم به ذکر است که درصورت عقد قرارداد خرید دستگاه ،تخفیفی چشمگیر و نیز در برخی موارد عودت هزینه خدمات را در بر
خواهد داشت.
شرکت های دانش بنیان برای استفاده از خدمات ویژه می توانند درخواست خود را در سامانه  Bizservices.irتحت عنوان " خدمات
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی" ثبت کنند .همچنین برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس "  " Icanano.irمراجعه کنند.

توجه داشته باشید که در اعالمیههای بعدی ،مدلهای مختلف در جهت همکاری فناورانه با این مرکز ،منتشر خواهدشد.

پیوست:
لیست خدمات ساخت و تولید ارائهشده در مرکز صنعتیسازی نانوفناوری کاربردی ()ICAN
ردیف

خدمات ارائهشده

تجهیزات

هزینه ارائه خدمات

موردنظر

(ریال)

آسیاب با محفظه فوالد
0

سختکاریشده ،تفلونی ،فوالد زنگ
نزن

2
3

هر محفظه ساعتی

آسیاب با قابلیت تزریق گاز محافظ

051،111
آسیاب گلولهای
سیارهای

آسیاب با محفظه فوالدی همراه با
سامانه اندازهگیری دما و فشار

211،111

سختکاریشده ،تفلونی ،فوالد زنگ
نزن

5

آسیاب با محفظه حاوی نیتروژن مایع

6

آسیاب با محفظه فوالد زنگنزن

7

آسیاب با محفظه فوالد زنگنزن

0

آسیاب با محفظه فوالد زنگنزن به

هر محفظه ساعتی
آسیاب بلوطی (
میکسر میل)

آسیاب بید میل

آسیاب پره گلوله

همراه تزریق گاز محافظ
آسیاب با مخلوطکن توربو

(مخلوطکن
توربو)

01

هر محفظه ساعتی
هر محفظه ساعتی
411،111

ظرفیت هر محفظه  251سی سی

ظرفیت هر محفظه  25سی سی

ظرفیت هر محفظه  25سی سی
ظرفیت محفظه  0111سی سی

251،111

قابلیت کنترل دما

به ازای هر ساعت

ظرفیت محفظه  0111سی سی

201،111

قابلیت کنترل دما

به ازای هر ساعت
351،111

راکتور آزمایشگاهی با محفظه فوالد
زنگنزن

آزمایشگاهی

451،111

نانوکلوئیدساز

به ازای هر ساعت

پالسما

0,111,111

ppm 3111 ,2111 ,0111

ظرفیت هر محفظه  251سی سی

به ازای هر ساعت

راکتور

محیطهای مایع با غلظتهای ,511

ظرفیت هر محفظه  251سی سی

ظرفیت محفظه  0111سی سی

به ازای هر ساعت

تولید انواع نانوذرات فلزی در
00

051،111

0،511،111

توربو میکسر
9

001،111
هر محفظه ساعتی

آسیاب با محفظه فوالد
4

هر محفظه ساعتی

توضیحات

حداکثر ظرفیت  2لیتر

ظرفیت محفظه  0111سی سی

قیمت بدون سیم

02
03
04
05
06

تولید نانوکلوئید نقره از غلظتهای

671،111

ppm 4111-0111
تولید نانوکلوئید طال از غلظتهای

0,911,111

ppm 4111-0111
تولید نانوسوسپانسیون آهن از

591,111

غلظتهای ppm 4111-0111
تولید نانوسوسپانسیون آلومینیوم از

591,111

غلظتهای ppm 4111-0111
هموژنیزاسیون ،تولید انواع نانوامولسیون
ها ،توزیع نانومواد

هموژنایزر

به ازای یک لیتر محلول 0111
ppm
به ازای یک لیتر محلول 0111
ppm
به ازای یک لیتر محلول 0111
ppm
به ازای یک لیتر محلول 0111
ppm

به ازای هر ساعت
011,111

پاستوریزاسیون و
07

پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون همزمان

هموژنیزاسیون

به ازای هر ساعت

غیرحرارتی

همزمان

0,411,111

غیرحرارتی
( 2,111,111قیمت
00

پوششدهی فلزات خالص به صورت

بدون

نانوساختار فلزات کروم ،تیتانیوم،

تارگت)2,511,111

آلومینیوم ،زیرکونیوم ،مس

(قیمت به همراه

قیمت به ازای هر  runدستگاه

تارگت)

محاسبه شده است .دستگاه

( 2,511,111قیمت

نیمهصنعتی است و به غیر از

بدون تارگت)

نمونههای آزمایشی ،در دستگاه

الیهنشانی تبخیر

( 3,511,111قیمت به

میتوان نمونههای صنعتی (برای

فیزیکی با قوس

همراه تارگت)

تست میدانی) نیز قرار داد.

کاتدی

( 2,511,111قیمت

ضخامت پوشش :حداقل 0,5

واسطه (به صورت سه جزئی و مولتی

بدون تارگت)

میکرون و به ازای هر 1,5

الیه) مانند ،TiCrN ،CrAlN ،TiAlN

( 4,511,111قیمت به

میکرون ضخامت بیشتر % 21 ،به

TiCN

همراه تارگت)

هزینه اولیه خدمات افزوده

پوشش دهی نانوالیهای نیترید فلزات

( 3,111,111قیمت

میشود.

واسطه (به صورت تناوبی)

بدون تارگت)

مانند،TiN/AlN ،TiN/CrN

( 4,511,111قیمت به

Cr/CrN ،Ti/TiN ،CrN/AlN

همراه تارگت)

پوششدهی نانوساختار نیترید فلزات
09

واسطه (به صورت دو جزئی) مانند
ZrN ،TiN ،CrN
پوششدهی نانوساختار نیترید فلزات

21

20

( 3,111,111قیمت

پوششدهی نانوکامپوزیتی فوق سخت
22

بدون تارگت)

نیترید فلزات واسطه مانند ،TiAlSiN

( 6,111,111قیمت به

TiSiN ،TiCrSiN ،CrAlSiN

همراه تارگت)
کندوپاش

23

24

پوششدهی فلزات  /پوششدهی نیترید
فلزات

پوششدهی فلزات خالص به صورت
نانوساختار

مغناطیسی به روش
جریان مستقیم/
فرکانس رادیویی

( 2,111,111بدون
تارگت)

و تبخیر حرارتی

قیمت به ازای هر  runدستگاه

الیه نشانی تبخیر

محاسبه شده است .دستگاه در

فیزیکی با
کندوپاش
مغناطیسی به روش

( 2,111,1111بدون
تارگت)

مقیاس آزمایشگاهی است .هزینه
ارائه خدمات با تارگت جداگانه
محاسبه میشود.

جریان مستقیم
25

پوششدهی فلزات دیرگذار /
پوششدهی مواد سرامیکی

26

مقاومت ضربه آیزود برای پالستیکها

27

مقاومت ضربه چارپی برای پالستیکها

الیهنشانی تبخیر
فیزیکی با پرتو
الکترونی

ازدیاد طول تا تسلیم و پارگی)
خواص خمشی پالستیکها (مدول
29

خمشی ،استحکام خمشی ،کرنش

311,111
به ازای هر نمونه
311,111

خواص کششی پالستیکها (مدول
20

تارگت)
به ازای هر نمونه

آزمون ضربه

االستیک ،استحکام کششی و شکست،

( 2,511,111بدون

به ازای هر نمونه
آزمون کشش و

411,111
آزمون

خمش عمومی
(یونیورسال)

به ازای هر نمونه
411,111

خمشی)

به ازای هر نمونه
31

آزمون مقاومت به خراش

آزمون سختی

( 2,111,111حداقل

خراش

ابعاد  0*0سانت و فقط
نمونه های پلیمری)

30

آزمون هوازدگی تسریعشده به کمک

محفظه آزمون

 9نمونه هر ساعت

محفظه المپ قوس زنون

قوس زنون

211,111

اندازهگیری
32

اندازهگیری نرخ جریان مذاب (اندیس

شاخص

به ازای هر نمونه

سیالن مذاب)

جریانپذیری

611,111

مذاب ()MFI
کوره الکتریکی/
33

درصد خاکستر در پالستیکها

34

ناچزنی جهت آمادهسازی تست ضربه

35

آمادهسازی نمونه با دستگاه تزریق

ترازوی حساس 4
رقم اعشار
ناچزن

به ازای هر نمونه
511,111
به ازای هر نمونه
41,111

قالبگیری

به ازای هر ساعت

تزریقی

011,111
به ازای هر ساعت

36

تولید آمیزه پلیمری با دستگاه اکسترودر
دوپیچه آزمایشگاهی

اکسترودر دوپیچه

( 0,611,111حداقل
حجم نمونه 3

ساخت و تولید

کیلوگرم)
37
30
39
41

40

مخلوطکن

به ازای هر ساعت

دوحرکته

011,111

تولید نانوالیاف با استفاده از

الکتروریسی تک

به ازای هر ساعت

-0قیمت به ازای هر ساعت

الکتروریسی تک پمپ

پمپ

611,111

 -2ارائه خدمات توسط

تولید نانوالیاف با استفاده از

الکتروریسی دو

به ازای هر ساعت

کارشناس مرکز

الکتروریسی دو پمپ

پمپ

951,111

-3هزینه خدمات با اپراتوری

تولید نانوالیاف با استفاده از

الکتروریسی

به ازای هر ساعت

متقاضی 31 ،درصد کاهش

الکتروریسی غوطهوری

غوطهوری

911,111

مییابد.

تولید نانوالیاف با استفاده از دستگاه

پایلوت

به ازای هر ساعت

نیمهصنعتی الکتروریسی

الکتروریسی

0,011,111

اختالط مواد با میکسر دوحرکته

پالسمای
42

پردازش اتمسفری پالسمایی منسوجات

اتمسفری
نیمهصنعتی

به ازای هر ساعت
0,511,111

-4تأمین مواد اولیه و آمادهسازی
محلول و کار با دستگاه بر عهده
متقاضی است
قابلیت تنظیم گپ ،تغییر هندسه
الکترود و ...برای کاربردهای
پژوهشی

قابل حمل به مراکز صنعتی و
ارزیابی عملکرد فناوری پالسما
43

پردازش اتمسفری پالسمایی خطی

پالسمای

به ازای هر ساعت

منسوجات

اتمسفری صنعتی

0,511,111

سینتر و سنتز ترکیبات مختلف از جمله

دستگاه سینتر

به ازای هر نمونه

فلزی ،سرامیکی و کامپوزیتی

پالسمای جرقهای

0,441,111

در شرایط واقعی خط تولید
طراحی پالسمای خطی در
دستگاه
برای پارچه هایی با عرض کمتر
از یک متر
زینتر و سنتز سریع مواد در
دماهای کمتر و زمانهای
کوتاهتر نسبت به روشهای
زینتر معمول
تولید موادی با خواص فیزیکی

44

و مکانیکی بهبودیافته با اندازه
دانه کوچکتر نسبت به
روشهای معمول
امکان ثبت دادههای مهم سینتر
پالسمای جرقهای نظیر
جابجایی ،دما و فشار حین
فرآیند سینتر
عدم نیاز به شکلدهی اولیه
برای نمونههای سهبعدی
حداکثر سهنمونه به اندازه برگه
 4Aدر دستگاه قرار میگیرد.

45

پردازش پالسمایی برای ایجاد خواص
ویژه سطحی

سامانه پردازش
پالسمایی تحت
خالء

به ازای هر ساعت
0,511,111

برای نمونههای سهبعدی
حداکثر نمونههایی در ابعاد 31
در  25در  25سانتیمتر در
دستگاه قرار میگیرند .قابلیت
همزمان تزریق مونومر و گاز
وجود دارد.

