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مقدمه

کگه ز  وزکگ      بگوه   صگورتی  و به رنگ   3CoCOشیمیایی یک ترکیب معدنی با فرمول  کربنات کبالت

 نامحلول و زتانول مقطر آب هر کبالت کرب ات. محلولهای سولفات کبالت و سدیم بی کرب ات تهیه می شوه

 .می باشد محلولو زسید  زستات، متیل هر ناچیزی مقدزر بهبوه  و 

موارد مصرف











ماده اولیه براي تولید اکسید کبالت، کلرید کبالت، سولفات کبالت و فلز کبالت 

رنگدانه هاي معدنی مورد استفاده در صنایع شیشه و سرامیک

رنگ آمیزي پرسالن

ساخت کاتالیست و پوشش ها

صنایع غذایی

مشخصات فنی

کربنات کبالتنام محصول

3CoCOفرمول شیمیایی

g/mol 118.94جرم مولی

3g/cm 4.13چگالی

پیش از ذوب تجزیه می شودنقطه ذوب

 پودر صورتی رنگ شکل ظاهری

با زستقرزر هر شهرک شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا 

ص عتی زیوزنکی سم ان طی چ دین سال فعالیت های خوه رز هر 

 می ه تولید موزه شیمیایی موره نیا  ص ایع نفت، گا  و 

پتروشیمی، ص ایع آبکاری، رن  و ر ین آغا  نموه  زست. زین 

ص عتی هلدی   نانوپوی  کیمیا بوه  و با شرکت بخ  تولید 

تولید ک  دگان کاتالیست هر یکی ز   تکیه بر هزن  ف ی هزخلی،

کشور می باشد. بخ  تحقیق و توسعه زین شرکت با هزشتن 

تیمی مجرب، هزن  ب یان و همچ ین زمکانات پیشرفته هر 

پژوهشگا  شیمی و مه دسی شیمی زیرزن به هلیل نزهیکی به 

ی کشور، زیجاه شد  و مشغول فعالیت می باشد. قطب پژوهش

هر حال حاضر محصوالت تولیدی زین شرکت شامل موزره  یر 

می باشد:

 کاتالیستNPK T-1253  بوتن -1مصرفی هر وزحد 

 ،نمک های کبالت )زکسید، هیدروکسید، نیترزت، کرب ات

زستات، سولفات، کلرید، زوکتات(

 ،هیدروکسید، نیترزت، کرب ات، نمک های نیکل )زکسید

زستات، سولفات(

زستحصال فلززت گرزنبها ز  کاتالیست های مستعمل

ضه فلززت ع اصر وزسطهزخالص سا ی قر

خالص سا ی فلززت گرزنبها

تماس اطالعات

تلفن:
 02334583605

 آدرس:
سم ان، شهرک گرمسار، شهرک ص عتی زیوزنکی، خیابان 

 334، پالک 2زستاندزره، خیابان زبتکار 

وبسایت:
www.nanopouyesh.com

 پست الکترونیکی:
info@nanopouyesh.com

درباره ما


