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مقدمه

ایت  کت   است   ذکر قابل و باشد می NiO شیمیایی فرمول با معدنی شیمیایی ترکیب یک نیکل اکسید

مختلت  یها کیفی  در کیلوگرم میلیون چندی . می باشد نیکل از پایدار اکسید تنها نیکل اکسید ترکیب

حترار  در کتل نی پودر .اس  شده تولید نیکل های آلیاژ تولید در واسط  عنوان ب  عمده بطور ماده، ای  از

 تولیتتتد (NiO) نیکتتتل اکستتتید و داده واکتتتن  هتتتوا اکستتتی ن بتتتا سلستتتیو  درجتتت  400

 نیتترا ،  دماننت  نیکل ترکیبا  تجزی  نیکل، اکسید تولید برای روش تری  موفق و تری  ساده اما شود می 

روشتتت  ستتتبز پتتودر  تولیتتتد بتت   منجتتتر کتت   استتت  حتترار   توستتت  کربنتتا   یتتتا و هیدروکستتید 

.شود می

موارد مصرف


و کاتالیس  نیکل ساخ  نمک های نیکلماده اولی  برای 


رنگدان  های سرامیکی، شیش  ها و لعاب ها


آبکاری


تولید آلیاژها


نیکل-آه  تولید باتری

مشخصات فنی

اکسید نیکلنام محصول

NiOفرمول شیمیایی

g/mol 74.69جرم مولی

3g/cm 6.67چگالی

C° 1955نقطه ذوب

 پودر سبز رنگشکل ظاهری

با استقرار در شهرک شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا 

صنعتی ایوانکی سمنان طی چندی  سال فعالی  های خود را در 

تولید مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع نف ، گاز و  زمین 

پتروشیمی، صنایع آبکاری، رنگ و رزی  آغاز نموده اس . ای  

شرک  بخ  تولید صنعتی هلدینگ نانوپوی  کیمیا بوده و با 

تولید کنندگان کاتالیس  در یکی از  تکی  بر دان  فنی داخلی،

داشت  کشور می باشد. بخ  تحقیق و توسع  ای  شرک  با 

تیمی مجرب، دان  بنیان و همچنی  امکانا  پیشرفت  در 

پ وهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ب  دلیل نزدیکی ب  

قطب پ وهشی کشور، ایجاد شده و مشغول فعالی  می باشد. 

در حال حاضر محصوال  تولیدی ای  شرک  شامل موارد زیر 

می باشد:

  کاتالیسNPK T-1253  بوت  -1مصرفی در واحد 

 ، نمک های کبال  )اکسید، هیدروکسید، نیترا ، کربنا

استا ، سولفا ، کلرید، اوکتا (

 ، نمک های نیکل )اکسید، هیدروکسید، نیترا ، کربنا

استا ، سولفا (

استحصال فلزا  گرانبها از کاتالیس  های مستعمل

 خالص سازی قرض  فلزا  عناصر واسط

ا  گرانبهاخالص سازی فلز

تماس اطالعات

تلفن:
 02334583605

 آدرس:
سمنان، شهرک گرمسار، شهرک صنعتی ایوانکی، خیابان 

 334، پالک 2استاندارد، خیابان ابتکار 

وبسایت:
www.nanopouyesh.com

 پست الکترونیکی:
info@nanopouyesh.com

درباره ما


