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شرکت دانش بنیان تولیدی پاکان آتیه نانودانش به همت جمعی از متخصصان مهندسی شیمی
جهت تولید انواع محصولات بر مبنای آیروژلهای نانومتخلخل با بهترین کیفیت ممکن تاسیس
شده است .تمامی دانش فنی تولید شامل طراحی و ساخت تجهیزات ،فرمولاسیون ویژه محصولات،
راه اندازی خط تولید ،توسعه محصولات جدید توسط اعضای متخصص شرکت در داخل کشور
توسعه و بومی سازی شده است.
شرکت پاکان آتیه نانودانش تمامی سعی خود را جهت ارائه بهترین کیفیت و کارایی انواع
محصولات خود به کار گرفته تا بتواند قدم کوچکی در راه توسعه و آبادانی کشور با تکیه بر
توانمندی و پتانسلیهای داخل کشور نماید .تمامی محصولات با مواد اولیهای که توسط همکاران
و متخصصان عزیز با بهترین کیفیت در داخل کشور تولید می شوند ،تهیه می گردند و افتخار
داریم اعلام نماییم که محصولات تولیدی شرکت قابلیت رقابت با بهترین و بزرگترین برندهای
خارجی را دارند.
محصولات زیست سازگار شرکت پاکان آتیه یکی از بهترین گزینهها جهت کاهش مصرف انرژی،
کاهش تولید آلایندگی ،افزایش ایمنی و کیفیت محصولات تولیدی صنایع مختلف بوده و امیدواریم
با جلب رضایت مشتریان مختلف صنعتی و غیر صنعتی بتوانیم در این مهم گام برداریم.
فناوری به کار رفته در تولید محصولات مختلف  IRogelاز جمله فناوریهای مهم و استراتژیک
حوزه نانو در دنیا بوده و کشور ایران از جمله معدود کشورهای دارای این فناوری می باشد.
امیدواریم با اعتماد و حمایت مشتریان محترم در حوزه های مختلف بتوانیم گامهای توسعه و
ارتقای محصولات را در کوتاه مدت ب رداریم .ما فناوری روز را برای فردای بهتر تمامی هموطنان
عزیز با موفقیت بومی سازی نموده ایم و به زودی در حوزه های مختلف شاهد اثرات سودمند
استفاده از این محصولات خواهیم بود .ارائه راهکارهای علمی و عملی برای مشکلات حرارتی صنایع
مختلف با همکاری متخصصان هر صنعت جزء تخصصها و اولویتهای ماست.
مدیر عامل شرکت پاکان آتیه نانودانش
دکتر حسن برگزین
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عوامل
خاص بودن IRogel
آیروژلها جامدات نانومتخلخل با تخلخلهای نانومتری در ابعاد  4الی  09نانومتر بوده

با انواع محصولات  IRogelشرکت پاکان آتیه
در هر صنعت و کسب و کاری ،همگام با فناوری
روز دنیا در عایق کاری و بهره مند از مزایای
منحصر به فرد باشید.

و بیش از  07درصد تخلخل دارند که با هوا پر شده است .دانسیته بسیار کم 9097

چیست؟

گرم بر سانتیمتر مکعب سبب می شود تا آیروژلهای خالص بیش از  79درصد نور

فوق آبگریز بودن انواع آیروژلها سبب

مرئی را عبور داده و نیمه شفاف باشند  .آیروژلها به صورت فوق آبگریز تولید می

میشود تا خوردگی زیر سطحی که یکی از

شوند و تا دمای بیش از  099درجه سلسیوس خاصیت آب گریزی خود را حفظ

مهمترین مشکلات صنایع مختلف می باشد

می کنند .ضریب رسانایی بسیار کم  90904وات بر متر کلوین سبب می شود تا با

کاملا از بین برود .آیروژلها طول عمر بسیار

کمترین ضخامت نسبت به عایقهای دیگر بتوانند با بهترین کارایی سبب کاهش

بالایی دارند و در صورت عدم تخریب

اتلاف انرژی گر دند .برای مثال ضخامت یک سانت از بلنکت آیروژل می تواند در

مکانیکی محدودیت زمانی در کارایی آنها

دمای  099درجه سلسیوس معادل  09سانت پشم سنگ کارایی داشته باشد.

وجود ندارد .ضد آب بودن آنها سبب می

آیروژلهای خالص تحمل بازه دمایی منفی  499الی مثبت  799درجه سلسیوس را

شود شرایط محیطی تاثیری در کارکرد

بدون تخریب و کاهش محسوس کارایی دارا می باشند که سبب می شود در صنایع

حرارتی آنها نداشته باشد و بعد از گذشت

فضانوردی توسط سازمان ناسای آمریکا به وفور در بخشهای مختلف مانند لباسهای

زمانهای بسیار طولانی کارایی روز اول خود

آیروژلها کاملا نسوز بوده و در تماس با شعله مستقیم

را د اشته باشند .ضخامت بسیار کم مورد

دود یا مواد سمی تولید نمی نمایند .بلنکتهای آیروژل

نیاز محصولات  IRogelسبب کاهش

تا دمای حدود  0099درجه سلسیوس نسوز بوده و

هزینه های نصب ،نگهداری ،پوشش

بعد از چند ساعت تحمل با رسیدن به این دما ذوب

آلومینیومی ،حمل و نقل ،نیروی انسانی

می شوند.

جهت نصب ،زمان متوقف شدن خط تولید،

آیروژلها طبق مستندات سازمانهای معتبر کاملا زیست

تعمیرات و تعویض عایق می شود.

سازگار بوده و هیچگونه آسیبی به محیط زیست وارد

مجموعه خواص منحصر به فرد عایقهای

نمی نمایند.

آیروژل در هیچ عایق دیگری به صورت

فضانوردی استفاده شود.

یکجا وجود ندارد و تمامی این مزایا ناشی
از فناوری نانوی به کار رفته در ذات این
عایقها است .جنس عایقهای  IRogelاز
سیلیس بوده و به خوبی تحمل شرایط
خاص حضور مواد شیمیایی مختلف اسید
یا بازی را بدون افت کارایی دارا می باشند.
t

3

محصولات IRogel

,

بلنکت منعطف آیروژل

بلنکتهای منعطف  IRogelتولید شرکت پاکان آتیه در ضخامت های  7 ،0و  09میلیمتری و با عرض  279 ،099و
 0999میلیمتری و با طول تا  09متر به صورت کاملا آب گریز تولید می شوند .بلنکتهای منعطف در بازه دمایی منفی
 499الی مثبت  209درجه سلسیوس استفاده می شوند .ضریب رسانایی این محصول در  49درجه سلسیوس معادل
 90940وات بر متر کلوین بوده و توانایی رقابت با نمونه های خارجی دارد.
عایق کاری خطوط لوله ،راکتورها ،مبدلهای حرارتی ،مخازن مختلف ،سازه ها ،برجهای تقطیر
مخازن کروی ،مخازن  LPGبا استفاده از این عایق با توجه به خواص منحصر به فرد آن در
مدت زمان کمی هزینه عایق را از صرفه جویی مصرف انرژی برگشت داده و با توجه به
طول عمر بسیار بالا در کل صرفه اقتصادی بسیار بالایی را ایجاد می کند .مقاومت
مکانیکی بسیار بالا ،قابلیت برش کاری راحت ،ضخامت بسیار کم مورد نیاز و سایر خواص
عایق سبب می شود تا گزینه بسیار مطبولی برای صنایع مختلف باشد .عایقهای  IRogelعایق صوتی و رطوبتی همزمان
بسیار مناسبی هستند.

صنایع پالایشگاهی ،پتروشیمیها ،صنعت فراورش و انتقال گاز طبیعی ،صنایع

 42پتروشیمی از  40پتروشیمی

مختلف شیمیایی ،صنایع غذایی ،ساختمان و سازه های مختلف ،صنایع

بزرگ دنیا و  00پالایشگاه از 49

برودتی ،سردخانه ها ،صنایع نظامی ،دفاعی ،خودروسازی ،نیروگاه های گازی

پالایشگاه بزرگ دنیا هم اکنون از

و بخار ،نیروگاه هسته ای ،انواع لباسها و پوشاک مانند کاپشن ،کفش ،چادر،

عایقهای منعطف آیروژل استفاده

کیسه خواب ،کفی کفش ،صنایع بالادستی نفت و گاز ،صنعت فولاد سازی،

می کنند.

یوتیلیتیهای مختلف صنایع ،خطوط انتقال بخار و آب داغ ،صنایع دریایی،
کشتی سازی ،صنایع هواپیمایی ،صنایع هلیکوپتری ،صنعت ماهواره سازی و
صنایع مصرفی می توانند از مزایای متعدد عایقهای  IRogelبهره مند گردند.

برخی از ضعفهای عایقهای رایج
 ضخامت بسیار زیاد مورد نیاز
 نیاز به فضای زیاد برای نصب روی سطوح
 نیاز به نگهدارنده های مختلف هنگام نصب
 نصب زمان بر و نیازمند محاسبات دقیق
 جذب رطوبت ،کاهش شدید کارایی ،کاهش ضخامت
 ریزش تدریجی عایق ناشی از نیروی گرانش
 تولید دود و گازهای سمی در تماس با شعله
 هزینه تمام شده بالاتر نسبت به عایق IRogel
 ایجاد خوردگی زیر سطحی غیر قابل مشاهده
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 اتلاف انرژی بالاتر در دمای سطح عایق یکسان

 بازه دمایی قابل استفاده کم
 دارا بودن مواد مضر برای سلامتی و محیط زیست
 نیاز به پوششدهی و آببندی با ورقهای آلومینیومی
 حجم بسیار بالای حمل و نقل و انبارداری و دفع

محصولات IRogel
بلنکت صفحهای آیروژل

بلنکت صفحه ای آیروژل در ابعاد  209در  499در  09میلیمتر و با استفاده از بسترهای سرامیک فایبر
جهت کارب رد در دماهای بالا استفاده می شود .بلنکت صفحه ای انعطاف کمی داشته و برای سطوح صاف یا
سطوح با انحناء کم از طریف کنار هم قرار دادن صفحات استفاده می شود .این بلنکت کمترین ضرب
رسانایی  90907وات بر متر کلوین را داشته و کارایی فوق العاده ای در دماهای بالا دارد.
صفحه بودن این نوع آیروژل کاربرد آن را در صنعت ساختمان بسیار راحت کرده و با بست بر روی انواع
سطوح مهار می شوند .این صفحات در عین کارایی فوق العاده حرارتی ،صوتی و رطوبتی ،بسیار سبک بوده
و وزن و حجم در سازه ایجاد نمی کنند .عدم جذب و انتقال حرارت توسط عایقهای آیروژل صفحه ای آنها
را کاندید مناسبی برای کاربرد در سقف صنایع ذوب و ریخته گری می کند.
تنها یک سانتیمتر از این عایق کافی است تا اختلاف دمای بیش از  099درجه سلسیوس ایجاد کند .فوق
آب گریز بودن عایقهای صفحه ای آنها را در برابر انواع مواد شیمیایی مقاوم کرده و طول عمر بسیار زیادی
را ایجاد می کند.

بلنکت صفحه ای کاملا نسوز ،ضد حریق ،مقاومت حرارتی بسیار بالا ،سبک ،نانومتخلخل ،ضد آب ،زیست سازگار ،قابل برش
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Higher Burn Risk

گرانول آیروژل

گرانولهای آیروژل سبکترین جامد تجاری شده دنیا بوده و دارای دانسیته حدود یک دوازدهم آب
می باشند .تخلخل بیش از  07درصد آیروژلها سبب می شود تا حالتی نیمه شفاف داشته باشند.
تخلخلهای نانومتری در ابعاد  4الی  09نانومتر سبب می شود تا آیروژلهای سیلیکایی به عنوان
بهترین و قویترین عایق حرارت دنیا ،با ضریب رسانایی  90904وات بر متر کلوین ،سناخته شوند.
ضریب رسانایی بسیار کم آیروژلها دقیقا ناشی از محبوس شدن مولکولهای هوا در ابعاد نانومتری
است که باعث می شود مکانیسم انتقال حرارت همرفتی ناچیز باشد .در عایقهای رایج مکانیسم
همرفت یکی از مهمترین عوامل انتقال حرارت است.
دانسیته بسیار پایین و جنس سیلیکایی از عواملی است که مکانیسم انتقال حرارت هدایت را در
آیروژلها به نزدیک صفر می رساند .تولید گرانولهای آیروژل به فرم فوق آب گریز کارایی طولانی
مدت آنها را در شرایط مختلف آب و هوایی تضمین می کند .جذب رطوبت در عایقهای رایج ،کارایی
حرارتی آنها را در کوتاه مدت از بین می برد.
گرانولهای آیروژل در اندازه های میکرومتری ،میلیمتری و چند سانتیمتر تولید

افزودن گرانولهای آیروژل

می شوند و کاربردهای متنوعی دارند .به صورت مستقیم و خالص به عنوان پر

به موادی مانند انواع

کننده در شیشه های دوجداره ،در مابین لایه های صفحات پلی کربنات و به

رنگها منجر به تولید نسل

صورت عایقهای حرارتی پر شده مابین لایه های منعطف استفاده می شوند.

نوین عایقهای حرارتی

پرشدن لایه ها با گرانولهای آیروژل سبب تقویت محسوس عایق حرارتی اجسام

شده و تعریف جدیدی از

شده و در کاربردهای ساختمانی و غیره افت اتلاف انرژی بالایی را سبب میشوند.

عایق ارائه نموده است.

علاوه بر این گرانولهای آیروژل به عنوان افزودنی در مواد مختلف مانند رنگهای
ساختمانی ،رنگهای صنعتی ،رنگهای نسوز و ضد حریق ،انواع گچ ،سیمان و
غیره در ابعاد و مقادیر مختلف افزوده شده و خصوصیات عایق حرارتی ،صوتی
و ضد رطوبت در محصولا نهایی ایجاد می نمایند.
امروزه محصولات رنگ و گچ با برندهای تجاری مختلف در دنیا توسعه داده
شده اند و مزایا و خصوصیات متفاوت آنها سبب شده است تا تحول بزرگی در
دیدگاه عمومی نسبت به عایق کاری ایجاد نمایند.
عایقهای حرارتی بر پایه رنگ حاوی گرانولهای آیروژل به عنوان تعری جدیدی
از عایق کاری در بخشهای مختلف صنایع مطرح شده و امکان عایق کاری سریع
و کم هزینه سطوحی را فراهم می آورد که سختی عایق کاری آنها با عایقهای
رایج سبب شده بود تا صنایع پرداخت هزینه اتلاف انرژی را به هزینه عایق کاری
ترجیه دهند .هم اکنون شرکت پاکان آتیه نانودانش موفق به تولید و توسعه
عایقهای حرارتی بر پایه رنگهای پایه آب با قابلیت عایق کاری سطوح مختلف
در دماهای منفی  29الی مثبت  499درجه سلسیوس شده است.

محصولات IRogel
پوشش آیروژل

پوشش آیروژل شرکت پاکان آتیه نانودانش محصول جدید و توانمندی است که جهت دستیابی به بهترین
کارایی حرارتی در کمترین زمان اجرا به صنایع معرفی می گردد .پوشش آیروژل از افزودن گرانولهای
آیروژل سیلیکایی فوق آب گریزی تولیدی شرکت به رنگهای پایه آب در ابعاد و مقادیر مختلف تولید می
گردد .ضریب رسانایی بسیار پایین ،چسبندگی بسیار بالا به سطوح مختلف ،تحمل بازه دمایی منفی 29
الی مثبت  499درجه سلسیوس ،سرعت اجرا و پوشش دهی بسیار سریع ،طول عمر بالا ،مقاومت در برابر
محیطهای شیمیایی ،قابلیت پوشش دهی سطوح پیچیده ،اجرا با ابزارهای معمولی رنگ ،عدم نیاز به بست
و پوشش های آلومینیومی ،ضریب نفوذ بسیار پایین حرارت ،جلوگیری از سوختگی تماس با سطوح داغ،
کاهش اتلاف انرژی محسوس ،عدم تخریب در اثر لرزش تجهیزات ،قابلیت اجرا بدون نیز به توقف فرایند،
قابلیت اجرا در ضخامتهای دلخواه از یک میلیمتر تا  09میلیمتر ،قابلیت ایجاد ضخامت تا  0میلیمتر تنها
با یکبار پوشش دهی ،قابلیت ایجاد پوشش در هر رنگ ،جلوگیری کامل از خوردگی زیر سطحی ،کارایی
فوق العاده در آب و هوای شرجی یا سرد ،حفظ کارایی اولیه به در طول زمان و سبک بودن پوشش از جمله
مزایای نسل جدید عایقهای حرارتی پوششی است.
پوشش عایق در هر ضخامتی سبب کاهش اتلاف انرژی و افزایش ایمنی تماس با
سطوح داغ می شود .برخی از موارد کاربرد پوشش عایق عبارتند از:
 خطوط لوله دما پایین
 انواع اتصالات و فلنجها
 سطوح کم فضا برای عایق کاری
 سطوح مختلف عمودی نیامند نگهدارنده عایق
 سطوحی دچار کندانس شدن مایع
 عایق کاری مناطق شرجی
 عایق کاری سطوح در معرض تابش مستقیم
 عایق کاری خطوط لوله تاسیسات
 عایق کاری دیوارهای ساختمان

پوشش عایق حرارتی ،بر مبنای رنگهای پایه آب ،حاوی افزودنی
آیروژل ،ارائه مبتکرانه ای از عایقهای حرارتی می باشد.
با پوشش عایق  IRogelکافیست تصمیم بر کاهش مصرف انرژی
داشته باشید.
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رفع خوردگی زیر سطحی
فاصله مابین عایقهای رایج نصب شده روی سطوح و تمایل به جذب رطوبت هوا به مرور زمان سبب کندانس شدن رطوبت در زیر عایق شده و به مروز زمان خوردگی زیر
سطح عایق اتفاق می افتد .خوردگی زیر سطح عایق چون از بیرون دیده نمی شود معمولا زمانی مشخص می شود که سطح زیرین کاملا پوسیده شده و از بین رفته است.
این اتفاق علاوه بر هزینه های بسیار زیاد ،از لحاظ ایمنی نیز بسیار خطرناک بوده و خسارتهای زیادی می تواند در پی داشته باشد.

انواع عایقهای  IRogelبا مکانیسم فوق آبگریزی و تخلخلهای نانومتری کاملا مانع از نفوذ
رطوبت به سطح زیر عایق شده و مانع خوردگی زیر سطحی می شوند .همچنین فوق آب گریز

بودن عایق های آیروژل سبب می شود تا به مرور زمان افت کارایی نداشته باشند .سطوح فلزی
که از آلیاژهای ضد زنگ تشکیل نشده باشند در معرض خوردگی شدید زیر سطحی قرار می
گیرند .جذب آب کمتر از  2درصد حجم می تواند سبب کاهش کارایی حرارتی تا بیش از 79
درصد عایق گردد .علاوه بر این جذبو دفع دائمی رطوبت در شبانه روز سبب مچاله شدن و
کاهش ضخامت غیر قابل برگشت عایقهای رایج می گردد که کاهش شدید کارایی عایق را در
پی خواهد داشت.

عایقهای رایج با هر دقتی

فوق آب گریزی عایقهای  IRogelدر کنار مقاومت حرارتی بسیار بالا و سایر خصوصیات

که کار گذاشته شوند ،همیشه

منحصر به فرد ،راهکار بسیار مطمینی برای جلوگیری از خوردگی و ایجاد هزینه در

فاصله ای به عنوان گپ مابین عایق و

صنایع مختلف است .دانش فنی خاص شرکت پاکان آتیه نانودانش در آب گریز کردن

سطح باقی می ماند که کندانس شدن رطوبت هوا ناشی از جذب

سطوح سبب می شود سطوح فوق آب گریز با زاویه تماس بیشتر از  029درجه و با

بالا توسط عایق ،در آن اتفاق افتاده و به مرور خوردگی زیر سطح

پایداری دمایی بیش از  099درجه سلسیوس و کاملا پایدار در زمان و در تماس با مواد

را ایجاد می کند .خوردگی زیر سطحی یعنی هزینه ،اتفاقات ناگوار،

شیمیایی مختلف ،تضمین کارایی و جلوگیری از خوردگی زیر سطحی خواهد بود.

متوقف شدن خط تولید.

ضریب هدایت بسیار پایین
سمت راست دمای سطح لوله 479
درجه سلسیوس و دمای سطح عایق
پشم سنگ با ضخامت  09سانتیمتر
برابر با  .7200سمت چپ همان لوله با
دمای  479با ضخامت یک سانتیمتر
عایق  IRogelشرکت پاکان آتیه با
دمای سطح  2002سلسیوس در حالت
پایدار.

آیروژلهای نانومتخلخل دارای کمترین ضریب رسانایی حرارتی با محدوده  90904الی  90940وات بر متر کلوین مابین عایقهای حرارتی دنیا هستند .ضریب حرارتی بسیار پایین
آیروژلها تایع ضعیفی از دما بوده و با افزایش دما تغییر زیادی نمی کند .این در حالی است که عایقه ای رایج با افزایش کم دما شدیدا دچار افت کارایی حرارتی می شوند .ضریب بسیار
کم سبب می شود ضخامت بسیار کمی از عایق حدود یک ششم عایقهای رایج مورد نیاز باشد که سرعت نصب و حفظ فضای مفید را در پی دارد .ضد آب بودن عایقهای IRogel
شرکت پاکان آتیه نانودانش سبب میشود تا ضریب رسانایی بسیار کم آنها به مرور زمان تحت تاثیر جذب رطوبت و آب کاهش پیدا نکند .عمدتا عایقهای رایج جاذب آب و رطوبت
بوده و در مدت زمان کوتاهی کارایی عایق حرارتی به شدت کاهش می یابد .عایقهای  IRogelدر عین ضریب رسانایی بسیار کم از جنس نسوز تشکیل شده اند و در مقابل شعله
مستقیم نیز پایداریی بسیار مناسب و طولانی مدتی دارند که می تواند در صنایع مهمی مانند پتروشیمیها و پالایشگاهها از لحاظ ایمنی بسیار ارزشمند باشد .عایقهای  IRogelدر
عین دارا بودن کمترین ضریب رسانایی حرارتی ،دارای ضریب نفوذ حرارت بسیار پایینی نی ز می باشند که سبب می شود زمان بسیار زیادی برای انتقال حرارت در اختلاف دمای
یکسان طول بکشد و از این طریق اتلاف حرارت نسبت به عایقهای رایج در کارایی دمایی مشابه ،کاهش بسیار زیادی خواهد داشت.
بلنکتهای  IRogelتوانستهاند استاندارد
 UL0790آتشسوزی مواد هیدروکربنی را
پاس کنند .این عایقها می توانند در ضخامت
تنها  0سانتیمتر به مدت  429دقیقه آتش
سوزی هیدروکربنی را تحمل نمایند

بلنکتهای  IRogelبا مزایای منحصر به فرد خود می توانند
راهکار هوشمندانه ای برای کاهش اتلاف انرژی ،کاهش
هزینه ها ،کاهش نیاز به تعمیرات ،عایق کاری سطوح خاص
که امکان عایق کاری با مواد رایج را ندارند ،برگشت سرمایه
9
در کوتاه مدت ،سود ناشی از عایق کاری و حفظ انرژی در
بلند مدت باشند.

عایق فوق آب گریز
تمامی انواع عایقهای  IRogelبه صورت فوق آب
گریز می باشند .هم سطح و هم تامی بخشهای
داخلی عایق این خصوصیت را دارند .آب گریزی
عایق مانع از جذب رطوبت و کاهش شدید کارایی
حرارتی آن می شود .ضد آب بودن عایق و
جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل و روی سطح
عایق کاری شده سبب خشک ماندن سطح و
جلوگیری از خوردگی زیر سطحی می شود.
جذب رطوبت توسط عایقهای معمولی سبب مچاله
شدن عایق و کاهش شدید کارایی آن می شود.
با عایقهای فوق آب گریز IRogel

در محیطهایی که گازهای اسیدی یا بازی وجود

شرکت پاکان آتیه ،کیفیت و کارایی

دارد ،جذب رطوبت و حل شدن گازها در آن

و دوام عایقهای حرارتی ،صوتی و

محلولی خوردنده ایجاد می کند که اکثر فلزات را

رطوبتی را از نو تجربه کنید.

از بین می برد .ضد آب بودن عایقهای IRogel
سبب می شود مواد شیمیایی حل شده یا گازی




آب گریز سازی با روش ویژه اختصایی عایقهای  IRogelتولید شرکت پاکان آتیه نانودانش
زاویه تماس انواع محصولات تولیدی بیش از  029درجه و فوق آب گریز


عدم تولید دود و مواد سمی آیروژلها هنگام تماس با آتش


فوق آب گریزی تا  009درجه سلسیوس


جذب عایق نشده و علاوه بر حفظ کارایی عایق،
خوردگی نیز ایجاد نمی شود .طول عمر عایقهای
آیروژل متناسب با دمای کاری آن تا بیش از 49
سال نیز قابل تضمین است.

پایداری آب گریزی در مقابل اشعه یو وی


پایداری در برابر اکثر مواد شیمیایی مختلف صنعتی



آب گریز شدن سطوح در تماس با آیروژلها



 pHخنثی عایقهای IRogel


قابلیت تنفس بخار در عین آب گریزی


معلق ماندن روی آب با سبکی و ضد آبی


ایجاد آب گریزی هنگام افزوده شدن
به مواد مختلف مانند رنگ ،گچ و غیره

در عایقهای رایج در برخی موارد از اسپری محلولهای پلیمری جهت
عایق کاری و چسباندن الیاف استفاده می شود .میزان آب گریزی
بسیار کم بوده و به مرور زمان تحت دماهای کم آب گریزی از بین
می رود .این مواد در تماس با آتش دود سمی نیز ایجاد می کنند.
با از بین رفتن مواد نگهدارنده ،الیاف تحت گرانش ریزش کرده و
سطح را از عایق عاری می کند.

ضریب نفوذ حرارت پایین
پوشش  IRogelبر پایه رنگ

انواع عایقهای  IRogelبا

تنها با ضخامت  0میلیمتر بر

کمترین

ممکن،

روی سطوح داغ می تواند

بیشترین اختلاف دما را ایجاد

زمان سوختگی ناشی از تماس

می کنند .ضخامت  0میلیمتر

را به بیش از  0ثانیه افزایش

بلنکت منعطف آیروژل دمای

داده و فرصت کافی برای

 099درجه سلسیوس را به

جلوگیری از سوختگی را ایجاد

 009درجه در سطح خود

نماید.

کاهش می دهد.

عایقهای آیروژل دارای ساختار نانومتخلخل بوده و مولکولهای هوا در درون
حفرات نانومتری محبوس هستند .حرکت مولکولهای هوا در ساختار
نانومتخلخل همراه با برخوردهای متعدد مولکولها با دیواره های جامد بوده و
بدین سبب زمان بسیار زیادی برای نفوذ مولکولها در ضخامت کم مورد نیاز
است .سطح ویژه عایقهای آیروژل از  299الی  299متر مربع بر گرم بوده و
دیواره های بسیار زیادی در مسیر حرکت مولکولها ایجاد می کند.
علاوه بر زمان بسیار طولانی برای حرکت مولکولها ،انرژی
مولکولها نیز در برخورد با دیواره ها تخلیه شده و در
کل حرارت در عایقهای نانومتخلخل بسیار
کمتر و دیرتر منتقل می شود.

ضخامت

در عایقهای رایج بر اساس دانسیته ،ضریب رسانایی و ظرفیت حرارتی ،عایق می تواند در
زمان بسیار کم دمای سطح خود را تامین نماید .به عبارت دیگر اگر دمای سطح عایق مثلا
 29درجه سلسیوس باشد و دستمان را روی آن بگذاریم بسیار سریع احساس حرارت و
سوختگی می کنیم .در حالی که اگر در همین دمای سطح عایق دستمان را روی عایق
آیروژل بگذاریم بیش از  49ثانیه طول می کشد تا دمای واقعی سطح را احساس نماییم.
بدین وسیله زمان کافی برای اینکه متوجه سطح داغ شده و دستمان را برداریم ایجاد
می شود .این حالت به خاطر این است که ضریب نفوذ حرارت در عایق آیروژل بسیار کم
بوده و انتقال حرارت از سطح گرم به سطح عایق طول می کشد .این عامل علاوه بر کاهش
بیشتر اتلاف انرژی نبست به عایق رایج ،مانع از سوختگی نیروی انسانی می شود .در
محاسبات کاهش مصرف انرژی معمولا تمامی شرایط از جمله دماها و غیره در حالت
یکنواخت و پایدار بررسی می شود در حالی که در عایقهای آیروژل انتقال گرما تابع زمان
بوده و میزان انتقال حرارت در واحد زمان بسیار کمتر می شود.
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کنترل کندانس شدن
-Value of 9040

.

اکر دمای سطح از دمای شبنم
محیط کمتر شود ،بخار آب هوا بر
روی سطح میعان یافته و تولید
قطرات آب می کند.

کندانس شدن مایع مشکلات عدیده ای در صنعت ایجاد می کند که عبارتند از :خوردگی زیر سطح عایق ،جذب رطوبت در عایق و مچاله شدن آن ،ریزش قطرات مایع بر روی مواد
و سطوح دیگر ،جذب و جابجایی رطوبت از طریق عایق ،یخ زدن مایع کندانس شده روی سطح و غیره می شود .عایقهای  IRogelسبب جلوگیری از تماس مستقیم سطح سرد با
رطوبت هوا شده دمای سطح را به بالاتر از دمای شبنم محیط می رساند و از طرفی ضد آب بودن عایقهای آیروژل مانع کندانس شدن و نفوذ آب به داخل و زیر عایق می شود.
همچنین پوشش عایق  IRogelبر پایه رنگهای پایه آب ،به طور کامل به سطح چسبیده و فاصله یا گپ مابین عایقهای معمولی و سطح را از بین می برد و فضایی برای کندانس
شدن رطوبت باقی نمی ماند .تمامی انواع محصولات  IRogelمانع از کندانس شدن رطوبت و خوردگی و مشکلات آن می شوند.
منطقه جنوب ایران حاوی بزرگترین پروژه های صنعت
نفت می باشد و از طرفی دمای بالای هوا و رطوبت بسیار
بالا و نزدیک صد در صد دارد.
عایقهای آیروژل بهترین
گزینه برای کاربرد
و رفع مشکلات
صنایع جنوب ایران
می باشند.

پوشش عایق پایه رنگ آیروژل
بهترین گزینه برای عایق
کاری سقف و دیوارهای سوله
های مختلف می باشد و
مزایای متعددی را در پی دارد.
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عایق ضد حریق
آیروژلها سیلیکایی مواد نسوزی هستند و در فرم گرانول تحمل
دمای تا  799درجه سلسیوس را بدون تولید دود یا مواد سمای
دارند .آیروژلها در فرم بلنکت بر اساس نوع و خواص بستر مورد
استفاده تحمل دمایی مختلفی داشته و محصولات IRogel
شرکت پاکان آتیه در بسترهای نسوزی تولید می شوند.
بلنکتهای آیروژل منعطف تا دمای  209درجه سلسیوس پایدار
بوده و بلنکتهای صفحه ای تا دمای  709درجه سلسیوس
تحمل دمایی دارند .تحمل دمایی عایقهای آیروژل در دماهای
بالاتر نیز بسیار عالی بوده و تا مدت زمانهای قابل توجهی می
توانند دماهای بالاتر از  099درجه سلسیوس را نیز تحمل
نمایند .خاصیت نسوز بودن و تحمل دماهای بسیار بالا برای
مدتهای بسیار طولانی سبب می شود عایقهای آیروژل جزء
بهترین و سبکترین عایقهای ضد حریق مورد استفاده باشند.
ضخامت حدود  0سانتیمتر عایق آیروژل منعطف می تواند تا
 429دقیقه احتراق هیدروکربنی که در صنایع نفت و گاز اتفاق
می افتد را تحمل نماید .ضخامت کم ،راحتی نصب و وزن کم
مزایای عایقهای آیروژل در کاربرد ضد حریق می باشد.
آتش سوزی ناگهانی در صنایع نفتی هزینه های بسیار زیادی دارد و استفاده از عایقهای  IRogelبهترین راه حل است.
عایقهای آیروژل که بر روی تجهیزات مختلف استفاده می شوند،
در صورت احتراق یکی از تجهیزات مانع از رسیدن حرارت به
سطح زیرین خود شده و زمان کافی جهت کنترل احتراق و یا
تخلیه مواد مخازن مختلف را فراهم می نمایند تا مانع گسترش
احتراق و انفجار سایر تجهیزات گردند .برای مثال مخازن کروی
که معمولا حاوی گازها و مواد قابل اشتعال در فشار بالا می
باشند می توانند از مزایای عایقهای آیروژل بهره مند گردند.
ضد آب بودن عایقهای آیروژل سبب می شود کیفیت و کارایی
عایق برای مدتهای بسیار طولانی حفظ شده و در مواقع ضروری
بهترین کارایی خود را نشان دهند .مواد ضد حریق معمولی
عمدتا عایق حرارت نبوده و تنها در زمان احتراق سبب می
شوند تا دقایقی حرارتی به سطح زیرین نرسد .برخی از مواد
ضد احتراق نیز از مواد سیمانی استفاده می کنند که وزن بسیار
زیادی داشته و در اثر جذب رطوبت و تنشهای حرارتی در زمان
کمی ترک برداشته و از بین می روند.
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نصب سریع و راحت
دلایل راحت بودن نصب انواع عایقهای  IRogelبر روی سطوح مختلف:


ضخامت بسیار کمتر عایق آیروژل مورد نیاز ناشی از ضریب هدایت
بسیار کم



وزن بسیار کم عایق مورد نیاز



پوشش ورق آلومینیومی کمتر و سبکتر مورد نیاز



لوله بیرونی بسیار نازکتر و سبکتر در عایق کاری لوله در لوله



بست و نگهدارنده کمتر مورد نیاز در ضخامت کم عایق



طول عمر بسیار بالاتر عایق و عدم نیاز به نصب مکرر عایق



حمل و نقل و انبار داری راحتتر ناشی از مقدار کمتر عایق مورد نیاز



نداشتن مشکل خاص پسماند عایقهای آیروژل ناشی از مقدار بسیار
کمتر مورد نیاز



پوششهای عایق آیروژل نیاز به هیچگونه نگهدارنده و غیره ندارند

پوشش عایق  IRogelبر مبنای رنگهای پایه آب بوده و از آیروژلهای گرانولی در سایزها و مقادیر
مختلفی به صورت افزودنی در آنها استفاده می شود .این پوشش همانند رنگ و به راحتی روی انواع
سطح اعمال شده و علاوه بر جلوگیری کاملا محسوس اتلاف حرارت و انرژی ،مزایایی مانند جلوگیری
از خوردگی زیر سطحی ،عدم نیاز به نگهدارنده ،نصب پاششی بسیار سریع و راحت ،طول عمر بسیار
زیاد ،قابلیت پوشش دهی سطوح پیجیده ،جلوگیری از کندانس شدن مایع و غیره دارد.
استفاده از بهترین عایقهای
حرارتی دنیا در هر صنعتی با
سریعترین و راحتترین روش
ممکن موجب کاهش اتلاف
انرژی و کاهش آلایندگی
خواهد شد.
بلنکت صفحه ای آیروژل برای سطوح صاف یا سطوح با انحناء کم و برای دماهای بالا تا  799درجه
سلسیوس کاربرد دارد .بلنکت صفحه ای از طریق قرار گرفتن در کنار یکدیگر سطح را به راحتی و
با سرعت پوشش می دهند .با توجه به ضریب رسانایی بسیار کم  90907وات بر متر کلوین ،ضخامت
تنها یک سانتیمتر عایق می تواند دمای بالای  099درجه را به کمتر از  79درجه سلسیوس برساند.
بلنکتهای منعطف آیروژل به صورت
یکپارچه تولید شده و با ضخامت کم مورد
نیاز به سرعت و راحتی نصب می شوند.
تحمل دمای منفی  499الی مثبت 209
درجه سلسیوس از خصوصیات این عایق
است .بزرگترین کوره کالدو ذوب سرب
خاورمیانه هم اکنون از عایق IRogel
استفاده می نماید.
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ساختار نانومتخلخل باز

آیروژلها سبکترین جامد تجاری شده دنیا بوده و بیش از 07درصد
تخلخل حاوی هوا در حفرات نانومتری دارند .توزیع اندازه حفرات
آیروژلها  4الی  09نانومتر بوده و متوسط اندازه حفرات  49الی 09
نانومتر دارند .تخلخل نانومتری سبب می شود مکانیسم انتقال حرارت
جابجایی در حفرات از حالت عادی به نفوذ نادسن که بسیار ضعیفتر
است تبدیل شود .به عبارت دیگر مولکولهای پر انرژی هوا جهت
انتقال حرارت در این عایقها مجبور به برخوردهای متعدد و خزش
روی دیواره های نانومتری می باشند که این عمل انرژی آنها را گرفته
و زمان زیادی را جهت رسیدن مولکولها به طرف سرد عایق مصرف
می کند.

.

حفرات نانومتری آیروژلها از نوع حفره باز بوده و
به همدیگر راه دارند .حفره باز بودن سبب می شود
تا عایق بتواند تفنس کند و مانع از عرق کردن
رطوبت می شود .از تصاویر میکروسکوپ اسکن
الکترونی و تونل زنی الکترونی برای شناسایی
ساختار آیروژلهای شرکت پاکان آتیه استفاده شده
است .تخلخل بسیار بالای آیروژلها سبب می شود
تا دانسیته بسیار کم بوده و جرم قابل توجهی برای
انتقال حرارت رسانایی نباشد.

حفرات نانومتری  IRogelها از به هم چسبیدن
ذرات  4الی  0نانومتری سیلیکا به همدیگر
تشکیل می شود .در ساختار آیروژلها ذرات
نانومتری مجزا وجود ندارد و بلکه ذرات نانومتری
به هم چسبیده حفرات نانومتری ایجاد
می کنند.
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ایمنی محیط کار
عایقهای آیروژل علاوه بر اینکه در کمترین ضخامت ،بیشترین کاهش دما را برای
سطوح داغ ایجاد می کنند ،بلکه به واسطه ضریب نفوذ بسیار پایین حرارت ،اتلاف
انرژی کمتری داشته و در تماس با سطح داغ ،زمان جندین ثانیه طول می کشد تا
حرارت به دست منتقل شود .در این مدت زمان و با افزایش تدریجی افزایش دمای
دست ،فرصت کافی برای برداشتن دست از سطح داغ فراهم می شود.
افزایش ایمنی در تماس با سطوح داغ یکی از مهمترین نیازهای صنایع مختلفی است
که عایقهای مختلف آیروژل در ضخامتهای مختلف ایجاد می کنند .پوشش عایق
آیروژل بر مبنای رنگ پایه آب می تواند در ضخامت تنها یک میلیمتر مانع از سوختگی
در دماهای مختلف بالا گردد .علاوه بر کاهش دما و جلوگیری از انتقال سریع حرارت،
عایقهای آیروژل زیست سازگار بوده و تولید الیاف مضر برای بدن همانند عایقهای
رایج نمی کنند.

عایقهای رایج عمدتا از مواد پلیمری نگهدارنده برای چسباندن الیاف استفاده می کنند و یا اینکه
ذاتا پلیمری بوده و در هنگام آتش سوزی تولید دود و مواد سمی مختلفی می کند که برای
سلامتی بسیار مضر می باشند .عایقهای آیروژل علاوه بر مقاومت بسیار بالا در برابر آتش و نسوز
بودن ،هیچگونه مواد سمی نیز تولید نمی کنند.
کاهش دمای محیط سبب می شود در محوطه های
سر پوشیده دمای محیط کاهش یافته و محیط
برای کار کارگران و سایر نیروها راحت باشد.

عایقهای  IRogelشرکت پاکان آتیه نانودانش با خصوصیات ضد حریق و نسوز ،بدون تولید دود و مواد سمی ،کاهش
بسیار بالای اتلاف انرژی ،مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف ،جلوگیری از سوختگی ناشی از سطوح داغ ،کاملا
زیست سازگار ،بدون ریزش و تولید الیاف مضر ،بدون ایجاد آلرژی و سایر مزایا ،بهترین گزینه برای صنایع است.
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زیست سازگار
آیروژلهای سیلیکایی مواد کاملا زیست سازگار بوده
و هیچگونه آسیبی به محیط زیست و بشر ندارند .فرایند تولید آیروژلهای سیلیکایی
کمترین تولید آلاینده و مصرف انرژی را نسبت به سایر عایقها دارد .عایقهای رایج مانند پشم شیشه یا پشم
سنگ دارای فرایندهای بسیار دما بالا و آلاینده بوده و تولید خود عایق خطرات زیست محیطی بسیار زیادی دارد.
عایقهایی مانند پشم سنگ و شیشه آنچنان فرایند تولید آلاینده و خطرناکی برای زیست محیط دارند که در کشورهای
پیشرفته کمپینهای جلوگیری از تولید و استفاده از آنها شکل گرفته است.
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مقاومت مکانیکی بالا

آیروژلهای سیلیکایی در حالت گرانولی و خالص خود مواد ترد و نسبتا شکننده ای می باشند .با این وجود با افزوده شدن
آنها به بسترهای مختلف ،مقاومت مکانیکی آنها افزایش می یابد .بلنکتهای منعطف شرکت پاکان آتیه از بسترهای الیاف
شیشه دوخت شده استفاده می نماید که مقاومت مکانیکی بسیار بالایی دارند .الیاف شیشه دوخت شده در برابر کشش
و خمش بسیار مقاوم بوده و نسبت به عایقهای پشم شیشه و پشم سنگ تحمل فشارهای بالاتری را بدون تخریب دارد.
آیروژلهای سیلیکایی خاصیت ارتجاعی در برابر تنش فشاری داشته و قابلیت برگشت به حالت قبل از تنش دارند.
بلنکتهای منعطف آیروژل در برابر تنشهای فشاری بسیار مقاوم بوده و بدون تخریب یا کاهش کارایی می توانند حتی
وزن انسان را تحمل کنند .در عین مقاومت مکانیکی بالا ،قابلیت راحت برش با کاتر در هر شکل و اندازه ای وجود دارد.
الیاف شیشه دوخت شده مقاومت مکانیکی
بسیار بالایی داشته و عمدتا در عایقهای ژاکتی
از آنها استفاده می شود تا در داخل ژاکت به
مرور زمان ریزش الیاف اتفاق نیافتد.
ضخامتهای مختلف محصولات آیروژل بلنکت
منعطف به قدری مقاومت مکانیکی دارند که
میتواند در تولید لباس نیز از نوع نازک آن
استفاده نمود .تست نمونه بلنکت 0
میلیمتر شرکت در فشار 0999
 psiنشان داد بعد از برداشتن
فشار بالا عایق ساختار
مکانیکی خود را حفظ
نموده بود.
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بازه دمایی منفی  022الی 602

.

 IRogelها در بازه بسیار وسیع
دمایی دارای بهترین کارایی و
کمترین ضریب انتقال حرارت
هستند.

نیتروژن مایع در دمای منفی 002
درجه سلسیوس بر روی ضخامت
 00میلیمتر بلنکت آیروژل

عایقهای آیروژل دارای طول
عمر بسیار بالایی در کنار
حفظ کارایی اولیه خود در
بازه دمایی بسیار وسیع
هستند .عدم جذب رطوبت
سبب می شود به مرور زمان
تخریب نشوند.

عایقهای رایج مختلف دارای کارایی حرارتی در بازه دمایی محدودی بوده و
خارج از محدوده با افت شدید کارکرد مواجه می شوند .علاوه بر این دماهای
بالا یا پایین به تدریج سبب تخریب ساختار اکثر عایقهای حرارتی می شود.
بایندرهای آلی مورد استفاده در عایقهای الیافی در دمای حدود  409درجه
سلسیوس از بین رفته و پایداری مکانیکی عایق از بین می رود.
19

نصب و حمل و نقل ارزان
تعداد قطعات مورد نیاز عایق کاری ،حجم
مورد نیاز جابجایی ،هزینه انبارداری ،میزان
پسماند بسیار کم از جمله مزایای عایقهای
آیروژل می باشد .این هزینه ها با توجه به
کارایی بسیار بالای عایق آیروژل مقدار کاملا
قابل توجهی دارند .بدیهی است هزینه نصب
عایق نیز با توجه به مقادیر بسیار بالاتر عایق
مورد نیاز از عایقهای رایج ،بسیار بیشتر و
زمان برتر خواهد بود .طول عمر بالاتر
عایقهای آیروژل سبب می شود حجم پسماند
بسیار کمتری داشته و پسماند تولید شده
خطرات زیست محیطی بسیار کمتری نیز
نسبت به الیاف عایقهای رایج دارد .حفظ
فضای مفید نیز از مزایای عایقهای آیروژل
ناشی از حجم بسیار کمتر مورد نیاز است.

چجحخهعغفقثص
ض
گ./وئلذبرزطضغع

با وجود هزینه اولیه بالاتر عایقهای آیروژل ،با در نظر گرفتن موارد متعدد دخیل در برگشت سرمایه،
ایروژلها بیشترین سود و کمترین زمان برگشت سرمایه را نسبت به عایقهای دیگر دارند.

منعطف بودن و یکچارچه بودن عایقهای آیروژل سبب می شود تا
بسیار سریعتر و راحت تر و پیوسته روی سطح اجرا شوند و نیاز به
برش کاری و منافذ بسیار کمتری باشد .عایقهای رایج به خصوص
در عایق کاری دما پایین به صورت تکه تکه بوده و در کنار هم قرار
دادن و آب بندی آنها بسیار هزینه بر و زمان بر خواهد بود .با وجود
عایق کاری نیز ممکن است نفوذ رطوبت به داخل عایق کاری و
کندانس شدن و ایجاد خوردگی زیر سطحی صورت بگیرد .عایقهای
آیروژل منافذ بسیار کمتری داشته و مانع از رسیدن رطوبت و
خوردگی زیر سطحی می شود.

غغغغغغغغاافغصص9

وحککککککح//جج
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بزرگترین کوره ذوب سرب خاورمیانه

کالدو

برخی از مزایای نصب عایق آیروژل در کوره کالدو :کاهش دمای سطح ،کاهش
اتلاف انرژی ،بهبود کیفیت فرایند ،کاهش دمای محیط و راحتی کارگران ،طول
عمر بسیار بالا ،زیست سازگاری ،راحتی نصب ،مقاومت مکانیکی بالا ،حفظ
کیفیت و کارایی بدنه کوره

ح
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کوره های ذوب روی

کوره های دوار ذوب روی در دمای  299درجه سلسیوس کار بوده و به صورت بچ کار می کنند .مواد
اولیه به صورت دستی وارد آنها شده و با شعله مستقیم به داخل کوره مواد ذوب شده و از سمت دیگر

در قالبهای مشخصی تخلیه می شوند .دمای بدنه کوره ها به حدود  409درجه سلسیوس می رسد.

دوار بودن کوره ها سبب می شود نتوان از عایقهای ضخیم در انها
استفاده کرد و عایقهای آیروژل با ضخامت تنها  09میلیمتر دمای
بدنه را به کمتر از  29درجه سلسیوس کاهش می دهد.

راحتی نصب ،کاهش دمای بدنه ،کاهش
اتلاف انرژی بالا ،ایمنی بیشتر تماس با
بدنه ،کاهش محسوس دمای محیط کاری،
حفظ روغن غلطکهای بدنه از گرما ،طول
عمر بسیار بالای عایق ،مقاوم در برابر
محیط اسیدی و بازی و غیره از حله مزایای
کاربرد عایقهای آیروژل صفحه ای بر روی
کوره است.
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پروژه پالایشگاه
پالایشگاه های نفت در عین سوختهای مختلف جهت تولید انرژی ،خود مصرف کننده بسیار بزرگ انرژی در انواع خود می باشند .کوره ها ،راکتورها ،مخازن ،برجهای تقطیر،
برجهای جذب و دفع ،خطوط انتقال بخا ر ،بویلرها ،مبدلهای حرارتی و غیره از جمله تجهیزاتی هستند که معمولا در دماهای بالا کار می کنند و نیاز به عایق کاری دارند تا جلوی
اتلاف انرژی و تولید آلایندگی گرفته شود و از طرفی ایمنی لازم برای کارکرد صحیح فرایندها ایجاد گردد .عایق کاری صنعت پیچیده پالایشگاهی کار بسیار مهم و سختی بوده و
در مواردی پیچیدگی عایق کاری را عایقهای رایجی مانند پشم سنگ سبب می شود تا اتلاف حرارت از سطح در اولویت قرار گیرد .به عبارت دیگر درصد قابل توجهی از خطوط
انتقال مواد مختلف به خاطر سختی عایق کاری و تعمیرات ناشی از فضای کم سبب می شود تا عایق کاری انجام نشود .در مواردی نیز عایقهای معمولی به خاطر ضخامت بسیار
زیاد مورد نیاز و طول عمر کم نمی توانند پاسخگوی فرایند باشند و حتما باید از عایقهای پیشرفته با کارایی بالاتر استفاده شود .در این پروژه پالایشگاهی نبود فضای روی خطوط
لوله دما بالا ،و ایجاد مشکل فرایندی ناشی از اتلاف دما سبب شده تا عایقهای رایج نتوانند مورد استفاده قرار بگیرند .عایقهای منعطف بلنکت آیروژل در ضخامتهای بسیار کم
برای رفع مشکل مورد استفاده قرار گرفتند.
ضخامت کم عایق مورد نیاز ،مقاومت مکانیکی بالا ،طول عمر بسیار بالا ،ضد آب بودن ،جلوگیری از خوردگی زیر سطحی،
نصب سریع و راحت ،عدم اشغال فضای زیاد ،کاهش اتلاف انرژی بالا ناشی از ضریب نفوذ حرارتی بسیار پایین ،ضریب
هدایت بسیار پایین  90940وات بر متر کلوین و نسوز و ضد حریق بودن از جمله مزایای کاربرد عایقهای  IRogelدر
صنعت پالایشگاهی کشور است.
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پروژه پالایشگاه
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نمایشگاه ها
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پروژه های آتی

z

 عایق کاری خطوط سرد با دمای منفی  29درجه در
حین کار
 عایق کاری تجهیزات برای کار در دمای منفی 09
درجه سلسیوس
 عایق کاری خطوط گرم پتروشیمی ها در حین فرایند
 عایق کاری ضد حریق در سکوهای حفاری

خطوط انتقال مواد سرد مانند  LNG ،LPGو غیره که در مناطقی مانند عسلویه وجود
دارند ،مشکلات عدیده ای دارند که برخی از آنها عبارتند از :کندانس شدن رطوبت روی
عایق ،تشکیل یخ بر روی خطوط انتقال ،اتلاف انرژی بالا و تبدیل مواد مایع به بخار ،ترکهای
بزرگ روی عایق های فومی و نفوذ رطوبت ،خوردگی زیر سطح عایق ،عدم امکان تعمیر
عایقهای فومی در حین کار خط سرد و غیره.
در تصاویر کندانس شدن ،تشکیل لجن و ایجاد درزهای بزرگ بر روی خطوط دما پایین
در مناطق نفتی نشان داده شده است .عایقهای آیروژل با توجه به انعطاف ،مقاومت مکانیکی
بالا ،ضد آب بودن و یکپارچه بودن می توانند با سرعت و دقت بالایی سطوح مختلف را
پوشش داده و مانع از رسیدن رطوبت به سطح سرد شوند.
ضریب انتقال حرارت بسیار پایین عایقهای آیروژل در دماهای پایین و در عین حال ضد
حریق بودن آنها سبب می شود تا با کمترین ضخامت ممکن مشکلات تبخیر مواد مایع
سرد را رفع نموده و ایمنی خطوط را برای مدت زمانهای بسیار طولانی تضمین نمایند.
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برخی از گواهینامه ها
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وزن بسیار کم IRogel

عایق کاری سطوح پیچیده

کنترل بهتر فرایند

فناوری روز برای فردای بهتر
کشور ایران با توجه به دارای بودن ذخایر بسیار بزرگ و گرانبهای سوختهای فسیلی شامل نفت خام و گاز طبیعی دسترسی ارزان و راحتی به منابع انرژی برای مصارف داخلی و
خارجی دارد .ارزان بودن انواع سوخت در کشور سبب شده است تا در بسیاری از حوزه ها توجه خاصی به اهمیت عایق کاری و جلوگیری از اتلاف انرزی و تولید آلایندگی صورت
نگیرد .نتیجه این امر بهره وری پایین مصرف انرژی در بسیاری از صنایع کشور و آلایندگی بسیار بالای صنایع و حوزه های مختلف مانند مصرف انرزی ساختمانها است .نتیجه
مصرف بی رویه انرژی ایجاد بحران آلودگی کلان شهرها ،زیان ده بودن برخی از صنایع بزرگ و کاهش کیفیت تولید محصولات است.
معمولا در بسیاری از حوزه های صنعتی امکان واردات و استفاده از فناوریهای روز دنیا در کشور وجود ندارد و فناوریهای قدیمی دارای راندمان پایین تولید و مصرف انرژی میباشند.
همچنین تغییر فناوریهای صنایع مختلف داخلی نیاز به بودجه و هزینه بسیار بالایی دارد که هم اکنون امکان اجرای آن در بسیار یاز صنایع وجود نداشته و به خاطر تحریمها
.
هزینه بسیار بالاتری را ایجاد می کند .هم اکنون صنایع مختلف از مزایای انرژی ارزان که دولت بابت آن سوبسید ارائه می کند استفاده می کنند و این در حالی است که می توان
این انرژی را با قیمتهای جهانی صادرات کرد .در حوزه ساختمان بحث نوزدهم انرژی استفاده از عایق کاری در ساختمان را اجباری نموده است ولی با توجه به سختی بسیار بالای
استفاده از عایقهای رایجی مانند پشم شیشه مانند ضخامت زیاد م ورد استفاده ،نصب بسیار سخت ،مشکلات زیست محیطی ،طول عمر پایین ،اشغال فضای گران قیمت ساختمان
و غیره امکان استفاده از آن وجود نداشته و عملا در ساختمان سازی از عایق خاصی استفاده نمی شود و کل بحث عایق کاری به استاده از مصالح دارای خاصیت عایق حرارتی
محدود شده اس ت .مصالح عایق تا حدودی ممکن است اتلاف انرزی را کاهش دهند ولی به هیچ وجه کارایی استفاده از عایق حرارتی را نخواهند داشت .استفاده از عایقهای مناسب
مانند عایقهای آیروژل یکی از بهترین راهکارهای صنایع و سایر حوزه ها مانند ساختمان است تا با مزایای منحصر به فردی که دارد بتواند سبب کاهش مصرف انرژی بسیار
محسوس بالای  09درصد و اهش قابل توجه تولید آلایندگی در کشور شود .عایقهای آیروژل در طولانی مدت کارایی بسیار بالایی داشته و برگشت سرمایه آنها بر اساس محل و
 31مورد استفاده بسیار کم بوده و سود سرشاری در اثر استفاده از آنها عایق کشور می شود .شرکت پاکان آتیه نانودانش تمام سعی خود را در راستای ارائه محصولات مختلف با
دمای
بهترین کارایی جهت کمک به مشکلات انرژی و آلایندگی ارائه می نماید و تضمین می نماید تا کاربرد محصولات در صنایع بهره وری ایشان را به طور محسوس افزایش دهد.
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جلوگیری از خوردگی زیر سطحی

گسترش کاربرد  IRogelها در سطح کلان:

سریع
تعمیرات راحت ،ارزان و ب

 کاهش محسوس مصرف انرژی کشور
 کاهش محسوس تولید آلاینده های مختلف
 بهبود آلودگی کلان شهرها
 افزایش بهره وری و کیفیت تولید صنایع
 ایجاد رفاه و آرامش در حوزه های مختلف

تیم حرفه ای نصاب انواع عایق:

 ایجاد اشتغال قابل توجه در سطح کشور
 ارز آوری قابل توجه ناشی از صادرات

 عایق کاری خطوط و مخازن گرم در حین کار تا  099درجه سلسیوس
 عایق خطوط سرد تا دمای منفی  099درجه سلسیوس در حین کار
 عایق کاری خطوط سرد تا دمای منفی  499درجه سلسیوس
 عایق کاری انواع سه راهی ،زانویی و شیرآلات
 عایق کاری ژاکتی برای انواع سطوح
.... 

 توسعه محصولات جدید کاربردی


ارائه راهکارهای علمی و نوآورانه برای مسائل
حرارتی صنایع مختلف با عایقهای آیروژل
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Pakan Atiye Nano DAnesh
THE LEADER IN AEROGEL INSULATION IN IRAN
IRogel is a leading energy technology Product providing innovative thermal management
solutions to the energy insulation market.
IRogel insulation is up to five times more effective than traditional insulation materials, while
being industrially robust across a broad temperature range in a space-saving, easy-to-use form,
super hydrophobic, fire retardant, long life time making it the most efficient industrial insulation
on the market. Our products are used by leading companies in key energy market segments
including Refining, Petrochemical, LNG, Smelting, Power, and Oil Upstream.
QUALITY COMMITMENT
Pakan Atiye Nano DAnesh is deeply committed to producing quality insulation materials and
making continuous improvement for all of its customers across a range of applications and
industries. Automated analyses of critical process parameters and product characterization
within the onsite Quality laboratory ensures control of process and product.
The scope of this certification includes all major business processes including design,
manufacturing, fabrication, quality, supply chain, research and development, administration,
sales, and marketing.
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شرکت دانش بنیان پاکان آتیه نانودانش تولید
کننده عایقهای نسل جدید آیروژل بر مبنای فناوری
نانو است .آیروژلها سبکترین جامد تجاری شده دنیا
بوده و بهترین عایقهای حرارتی دنیا با ضریب بسیار
کم  90904وات بر متر کلوین می باشند.
هم اکنون عایقهای آیروژل در دنیا مورد استقبال
فراوان قرار گرفته و بزرگترین پالایشگاه ها،
پتروشیمیها ،صنایع نظامی و دفاعی و سایر صنایع
بزرگ از انواع آیروژلها در بخشهای مختلف استفاده
می کنند .آیروژلهای نانومتخلخل فرصتهای بسیار
زیادی جهت کاهش اتلاف انرژی ،کاهش آلاینده
های مختلف صنایع ،افزایش ایمنی فرایندها ،کاهش
هزینه های عایق کاری و توسعــه عایــق کاری در

فناوری روز برای فردای بهتر
شرایط پیچیده که از توانایی عایقهای رایج خارج است ،ایجاد نموده است .عایقهای
آیروژل به واسطه مزایا و کاربردهای بسیار زیاد و خواص منحصر به فردی مانند
کاهش اثر موج انفجار ،استتار از دوربینهای دید در شب و کاربرد های خاص نظامی
و ارزش افزوده بسیار زیادی که برای کمیت و کیفیت تولیدات صنایع مختلف
ایجاد می کند ،جزء محصولات استراتژیک طبقه بندی شده و جزء تمامی انواع آن
جزء محصولات تحریمی برای واردات و استفاده در ایران می باشند.
شرکت پاکان آتیه نانودانش افتخار دارد اعلام نماید با تلاش و تحقیقات گسترده
در طول سالیان متمادی ،موفق به بومی سازی دانش فنی انواع آیروژلها به صورت
صنعتی شده و در صنایع با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است .آیروژلهای
بلنکت غیر منعطف ،آیروژلهای بلنکت منعطف در ضخامتهای مختلف ،گرانولهای
ضد آب و پوشش عایق حرارت بر پایه رنگ از جمله محصولات قابل ارائه شرکت
می باشند .شرکت پاکان آتیه نانودانش آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای علمی
جهت رفع مشکلات حرارتی صنایع مبتنی بر عایقهای آیروژل اعلام می دارد.

