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برخی مزایای نانوفیلرتاسیون 
 فشار عملیاتی پایین

 شار باال
 قابلیت باالی نگهداری نمک های آنیونی چند ظرفیتی

 هزینه های عملیاتی و نگهداری نسبتاً پایین
 قابلیت انتخاب پذیری

 جداسازی بهتر و با بازده بیشتر نسبت به فیلتر های معمولی
 وزن کمتر

افت فشار کم در نانوفیلترها نسبت به فیلترهای تجاری همان طور که در شکل1 نشان داده شده است، موجب 
می شود بتوانیم در فشار عملیاتی پایین تری کار کنیم که این شرایط به انرژی کمتری نیاز دارد.

 شکل 1. مقایسه  
افت فشار بین فیلتر های 
ل(تجاری و نانوفیلترها]۴[
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0ماسک جراحی

تعریف فناوری نانو 
 فناوری نانو در حقیقت به توانمندی هایی در تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید در مقیاس نانو )در حدود 1 تا 
100 نانومتر( تلقی می شود. علم و فناوری نانو مطالعه و استفاده از ابزارهای بسیار کوچک است و می تواند در تمام 
زمینه های علوم دیگر، مانند شیمی، زیست شناسی، فیزیک، علم مواد و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد. دانشمندان 
و مهندسان امروز در حال پیدا کردن طیف گسترده ای از راه ها برای ساختن مواد در مقیاس نانو هستند تا از خواص 
بهبود یافته  آن ها از قبیل اســتحکام باالتر، وزن سبک تر، افزایش کنترل طیف نور و واکنش شیمیایی بیشتر نسبت 
به همتایان در مقیاس بزرگ تر استفاده  کنند. حوزه های استفاده از فناوری نانو روز به روز در حال گسترش است 
به طوری که امروزه کمتر جایی را سراغ داریم که فناوری نانو در آن ورود نکرده  باشد. یکی از این حوزه های مهم، 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. زمینه های زیادی در صنعت نفت وجود دارد که فناوری نانو می تواند در آن ها 
موجب کارآمد تر و ارزان تر شــدن و سازگاری بیشتر با محیط زیست شود ]1و2[. در این گزارش سعی می شود با 

نگاهی اجمالی کاربردهای نانو فیلترها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی معرفی شود.
 در واقع به هرگونه عملیات مکانیکی، فیزیکی یا زیستی که مواد جامد را از سیال ها )مایع ها یا گازها( جدا می کند، 
فیلتراسیون گفته می شود. این فرایند به وسیله یک محیط فیلتراسیون که فقط سیال می تواند از میان آن عبور کند، 
انجام می شود. فیلتر ممکن است کاغذ، پارچه، پشم، پنبه نسوز، پشم شیشه، سفال بدون لعاب، ماسه یا مواد متخلخل 

دیگر باشد. 
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فیلرتاسیون های غشایی 
فیلتراسیون و فعالیت های مربوط به آن پس از توسعه فرآیند فاز معکوس برای تولید غشاهای پلیمری، در اوایل 
دهه ی 1960 منجر به ایجاد سه فرآیند جداسازی غشایی اسمز معکوس، اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون 
شــده اند. در این فرایندها طیف جداســازی مــواد جامد از اندازه حدود0/01 میلی متــر )10 میکرون( تا چند 
نانومتر اســت و جداسازی مولکول های بزرگ از محلول را مقدور می کند. محدوده اندازه واقعی جداسازی 
فیلتراســیون ها تا حــدودی با توجه به منابــع مختلف متفاوت اســت، اما معموال میکروفیلتراســیون محدوده 
ذرات10 میکرون تا0/1 میکرون را پوشــش می دهد، در حالی که اولترافیلتراسیون در محدوده ی ذرات0/1 
میکرون تا 0/005 میکرون جداســازی می کند. همچنین اســمز معکوس برای جداسازی مولکول های بسیار 

کوچک مثل سدیم کلرید طراحی شده، که این موضوع به معنای عبور هیچ چیزی به جز آب است ]5[.

 دبی خروجی محصول باالتر 
 کیفیت آب خروجی باالتر 

 هزینه های نگهداری پایین تر نسبت به روش اسمز معکوس 
 بازدهی بیشتر نسبت به روش اسمز معکوس

 طول عمر باالتر غشاهای نانوفیلتراسیون نسبت به اسمز معکوس ]7[ 
نانوفیلتراســیون ها در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی کاربرد گوناگونی دارند کــه می توانیم موارد زیر را نام 

ببریم:

نانو فیلتراســیون فرآیند غشایی جدیدی است که خواص آن بین فرایندهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون 
قرار دارد و در اختالف فشار پایین )10-20 بار( قابل استفاده است. در واقع نانو فیلتر، یک غشاء پلیمری بسیار 
نازک با حفرات نانو متری )1 تا 10 نانو متر( اســت که قابلیت جداســازی اجزای یک محلول از همدیگر و یا 
از حالل را دارد. این در حالی اســت که فیلترهای معمولی ذرات 100 تا 1000 نانو متر را جداسازی می کنند. 
به عنوان مثال می توان عناصر فلزی ســمی از جمله کرم شــش ظرفیتی و آرســنیک را به کمک یک نانوغشا 

از آب حذف کرد]6[ .
 در مورد فرآیند نانوفیلتراســیون، هزینه انرژی به مراتب از اسمز معکوس کمتر است و برخالف روش اسمز 
معکوس که همه ی امالح  را حذف می کند و نیاز به فشار باال و در نتیجه انرژی زیاد دارد، نانوفیلتراسیون  در 
فشــارهای کمتر کار می کنند و به صورت انتخاب پذیر امــالح را می گیرند. نکته حائز اهمیت دیگر در مورد 

نانوفیلترها نسبت به سایر غشاها، همین قدرت انتخاب گری در حذف یون ها است ]6[.

مزایای روش نانوفیلرتاسیون غشایی 
 مصرف انرژی پایین تر 

 هزینه کمتر نسبت به اسمز معکوس

در ادامه هریک از این کاربردها را به صورت جدا بررسی خواهیم کرد.

نانوفیلرتاسیون در جداسازی هیدروکربن ها
جداســازی هیدروکربن های آروماتیک از غیر آروماتیک بر اســاس وزن مولکولی و نفوذ است. جداسازی 
آروماتیک ها از جریان هایی که دارای ترکیبات آروماتیکی هســتند )از جمله نفتا(، در پاالیشــگاه های نفت 
انجام می شــود. همچنین جداسازی هیدروکربن ها در عملیات شیمیایی برای بازیابی آروماتیک هایی از قبیل 
بنزن، تولوئن، زایلن ها، نفتالین و... صورت می گیرد. غشا های نانوفیلتراسیون پلی آمید به دلیل خواص ویژه ای 

که دارد، می تواند کارایی باالیی در جداسازی هیدروکربن ها داشته باشد ]8[.

 شکل 3. نمای کلی یک واحد پاالیشگاهی

 شکل a .2) جذب گرد و خاک توسط الیاف سلولزی b) جذب گرد و خاک توسط الیاف نانوسلولز
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تصفیه  هوای ورودی به توربین ها و کمپرسور ها
 فیلتراسیون هوای ورودی برای هر توربین گاز ضروری است. سیستم های فیلتراسیون به دلیل افزایش حساسیت 
توربین گاز نسبت به ذراتی که همراه با هوا وارد می شوند پیشرفت زیادی کرده اند. از این رو با ورود فناوری 
نانو به این حوزه شاهد پیشرفت باالیی در جداسازی آالینده های ورودی به توربین ها هستیم. برخی از عواقب 
فیلتراسیون ضعیف عبارت  است از رسوب، فرسایش، خوردگی و بسته شدن مجاری سرمایش که در نهایت 
منجر به کاهش توان و بازدهی توربین و زیان اقتصادی قابل مالحظه می شود ]9,10[. طراحی فیلترهای هوای 
ورودی به توربین های گاز باید به صورتی انجام شــود که دو اصل مهم راندمان فیلتراسیون و کمترین مقدار 
افت فشــار را در حال تعــادل نگاه دارد. توربین های گاز باید طوری طراحی شــوند که کمترین انرژی برای 
مکیدن هوا از بیرون، توســط توربین گاز مصرف شــود. بنابراین در حالی که فیلترهای توربین گاز بیشــترین 
ناخالصی های موجود در هوا را باید تصفیه کنند )راندمان باالی فیلتراســیون( کمترین افت فشــار در مرحله 
مکش هوا باید وجود داشــته باشد. کاهش در افت فشار سیستم فیلتر هوای ورودی باعث می شود که توربین 
گاز انــرژی کمتری برای مکیدن هوا مصرف کند که نتیجه آن، انــرژی زیادتر تولیدی خواهد بود. بنابراین 

برای طراحی فیلترها باید در دو جهت افزایش راندمان و کاهش افت فشار حرکت کرد ]11[.
 جدید ترین تحول در صنعت فیلتر ورود فناوری نانو به این عرصه است. به این صورت که سطح الیاف بزرگ 
ســلولزی و یا مصنوعی )معموالً با قطر 10 تا 30 میکرومتر( با الیه ای از الیاف بســیار ریز نانو )معموالً با قطر 
50 تا 400 نانومتر( پوشــانده می شــود. در این طرح کاغذ قبل از شروع عملیات اولیه در تولید فیلتر، به  وسیله  
جریان الکتریکی با الیه ای از الیاف پلیمری با قطر بین 50 تا 300 نانومتر الیه نشانی می شود. رشته های پلیمری 

با قطر نانومتری تحت تأثیر اختالف پتانسیل بسیار زیاد تشکیل می شوند ]12[.
 فیلتر های پوشیده شده از نانوالیاف برای فیلتراسیون هوا و حذف آالینده ها در واحد های صنعتی و همچنین 
برای فیلتراســیون هوای ورودی در توربین های گازی و کمپرســور ها مورد استفاده قرار  می گیرد. تحقیقات 
روی توسعه و بهینه سازی غشــاهای نانوساختار به منظور به دام انداختن کربن دی اکسید خروجی از دودکش 

نیروگاه ها نیز متمرکز شده است.
 نانوالیــاف با ضخامت کمتر و ســطح ویژه باالتر نســبت به الیــاف معمولی، دارای کاربرد های وســیعی در 
فیلتراســیون هســتند. الکتروریســی1 )ریســندگی الکترواســتاتیک الیاف( یکی از فرایندهای رضایت بخش 
برای تولید نانوالیاف پیوســته از پلیمرهای ســنتزی و پلیمرهای طبیعی است. سطحی از نانوالیاف روی محیط 
فیلتراســیون، ذرات غبار را بهتر از فیلترهای بدون نانوالیاف به دام می اندازد. به دلیل اینکه فیلتراسیون پوشیده 
شده با نانوالیاف، غبار روی سطح را بدون نفوذ به عمق به دام می اندازد، محیط را به طور کامل تری تمیز کرده 
و با ایجاد اختالف فشــار کمتر در دو ســمت محیط فیلتراسیون و کاهش انرژی موردنیاز، جداسازی را انجام 
می دهد. پوشش نانوالیاف را می توان بر روی انواع زیر الیه ها تولید و درون پیکربندی فیلترهای متعددی مورد 
اســتفاده قرارداد. به دلیل بازدهی نانوالیاف و ویژگی های مربوط به اعمال روی سطح، فیلترهای پوشیده شده 
با نانوالیاف نسبت به فیلترهای رایج قدیمی به طور قابل توجهی بادوام تر هستند. پلی اکریلونیتریل )PAN( یک 
پلیمر همه کاره برای تولید محصوالت متنوع شــامل غشاهای فیلتراسیون، الیاف تو خالی برای اسمز معکوس، 

منسوجات و الیاف PAN اکسیدشده است.

نانوالیاف به دلیل مساحت سطحی باال، نسبت طول به عرض زیاد و چگالی پایین موجب حذف مقادیر زیادی 
از ذرات در حین فرایند فیلتراســیون می شوند و این عملکرد به افزایش بازدهی فرایند فیلتراسیون می انجامد. 
ســازوکار این عمل به این صورت اســت که الیه نازکی از شــبکه نانوالیاف ســدی در مقابل ذرات تشکیل 
می دهند درحالی که هوا از طریق حجم بزرگی از ســوراخ های کوچک عبور داده می شود. در واقع مساحت 
سطح باالی نانوالیاف ذرات کوچک تر را درحالی که هوا از میان حفرات و محیط فیلتر عبور می کند، به دام 

می اندازد. ]13[

تصفیه  آب و پساب صنعتی
با توجه به مقررات محیط زیســتی و استاندارد های 
سخت آن در سراسر جهان، شرکت های پتروشیمی 
به دنبــال راه حل هــای نوآورانه بــرای تصفیه آب 
فرایندی و پســاب تولیــدی هســتند. در ارتباط با 
جریان های پساب در پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها 
چندین مسئله از جمله تصفیه  روغن، گریس، مواد 
آلی فرار، فنل، فلزات ســنگین و دیگر آالینده های 
خــاص مطــرح می شــود. از ایــن رو اســتفاده از 
فیلتراسیون های قوی الزامی است و یکی از بهترین 

روش ها نانوفیلتراسیون است ]14[. 
 اندازه ی منافذ غشــاهای نانوفیلتراسیون معادل با وزن مولکولی 200 تا 1000 )دالتون( است و در فشار 150-

Psi 200 یا bar 34 -10 )کمتر از اســمز معکوس( کار می کند. در این غشــاء نفوذپذیری جزیی است به  این 
معنی که نمک های تک ظرفیتی مانند سدیم  کلرید نفوذ می کنند ولی نمک های دوظرفیتی اجازه نفوذ ندارند. 
از آنجا که تمام فلزات ســنگین دو ظرفیتی یا باالتر هستند، نانوفیلتراسیون یک فرایند مؤثر برای حذف آن ها 
است. درحال حاضر نانوفیلتراسیون یک فناوری امیدبخش برای حذف یون های فلزات سنگین از قبیل نیکل، 
مس، کادمیم، کرم، آرسنیک و سرب از پسماند صنایع شیمیایی است. کارایی باال در حذف فلزات، سهولت 
عملیات، قابل اطمینان بودن و مصرف انرژی کمتر نســبت به اســمز معکوس از فواید آن اســت. غشــاهای 
نانوفیلتراسیون با توانایی بیشتر در جداسازی فلزات خاص و نمک ها یک دستاورد مهم است ]15[. از وظایف 

غشاهای فیلتراسیون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 حذف مواد آلی طبیعی در تصفیه آب و فاضالب

 کاهش سختی در تصفیه  آب
 حذف سولفات تولید شده از فرآیند های شیمیایی

 نمک زدایی از جریان های فرآیندی در صنایع گوناگون

 شکل ۴. نمونه تصفیه  پساب صنعتی
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تصفیه  گازهای دودکش
گازهای دودکش خروجی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  باید قبل از تخلیه شدن به محیط، تمیز شوند. این 
آالینده ها شــامل محصوالت اکســید احتراق مانند SOx و NOx و همچنین موادی مانند کلر، فلوئور، فلزات 
ســنگین، دیوکسین و فوران اســت. انتخاب نوع فیلتراسیون عمدتاً وابســته به محدودیت های آلودگی هوا و 
محیط زیست است. بنابراین با توجه به خواسته ها و محدودیت ها از میان روش های گوناگون تصفیه انتخاب 

می کنیم.
 تا به امروز انواع مختلفی از غشــاهای نانوفیلتراسیون که به طور مؤثر کربن دی اکسید را از گازهای خروجی 
دودکش ها در صنعت جدا می کنند، از مواد پلیمری و غیرآلی ساخته شده اند )مانند غشاهای کربنی، زئولیتی 
و اکســید مزوپور(. این غشا های نانوفیلتراســیون ظرفیت جذب باالتر و انتخاب پذیری بهتری نسبت به موارد 
جایگزین غیر نانویی از خود نشــان داده اند و حتی اغلب از نظر هزینه به صرفه تر هســتند. اســتفاده  صنعتی در 
مقیاس وســیع از غشاهای نانوفیلتراسیون برای حذف کربن دی اکســید موجب کاهش انتشار آن توسط منابع 

انسانی در اتمسفر می شود و از تغییرات آب و هوایی جلوگیری می کند ]16[.

چشم انداز اقتصادی
بازار سیســتم های نانوفیلتراســیون در حال حاضر حدود 0/4 میلیارد دالر تخمین زده می شود و ساالنه با نرخ 
16 درصد درحال رشــد است. این رشد عمدتاً به دلیل تقاضای روزافزون برای آب آشامیدنی، کاهش منابع 
آب شــیرین، محدودیت های زیست محیطی در ارتباط با فاضالب و پســماند صنعتی به ویژه صنایع شیمیایی 
و پتروشــیمی اســت. اگرچه تصفیه  آب و پسماند 75 درصد از بازار فعلی نانوفیلتراسیون را به خود اختصاص 
داده اند ولی استفاده از نانوفیلتراسیون در بخش های دیگری از صنایع نفتی نیز رشد زیادی داشته است ]17[.

پیش بینی می شــود ارزش بازار نانومواد در تمامی زیرشــاخه ها تا سال 2020 رشد قابل توجهی داشته باشد که 
در این میان، نانوالیاف با 37 درصد بیشــترین رشــد بازار را در اختیار خواهد داشت )شکل5(. نانوالیاف سهم 

ویژه ای در تولید نانوفیلترها دارند ]18[. 

خالصه مدیریتی
 در سال های اخیر حل مشــکالت صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، به عنوان اصلی ترین صنایع کشور، 
بســیار مورد توجه فناوران و شــرکت های دانش بنیان قرار گرفته است. از ســوی دیگر فناوری نانو، به عنوان 
یکی از فناوری های کلیدی قرن بیســت و یکم راهکاری مؤثر برای بهبود فرایندها و ارتقاء عملکرد صنعت 

خواهد داشت.
با توجه به افزایش روزافزون قوانین ســخت گیرانه  محیط زیســتی در سراســر جهان، آالینده های خروجی از 
این صنایع باید به بهترین شــکل ممکن تصفیه شــوند و تا حد ممکن از آلودگی محیط زیســت جلوگیری 
شــود. پساب های صنعتی و گازهای آالینده خروجی از دودکش ها به دلیل وجود فلزات سنگین و مواد سمی 
دیگر، به  شــدت محیط زیســت را تهدید می کنند و عواقب جبران نشــدنی در پی دارند. همچنین خوراک و 
مواد ورودی تجهیزات مختلف این صنایع هم نباید آلودگی به همراه داشــته باشد زیرا موجب خرابی آن ها و 
افزایش هزینه ی تعمیرات می شــود. در این راستا به کمک فناوری نانو در قالب نانوفیلتراسیون که هزینه های 
عملیاتی کمتری نیز نســبت به سایر روش ها دارد، می توان به حد مناسبی از جداسازی ذرات آالینده رسید و 

از طرفی هم هزینه های ناشی از خرابی تجهیزات را کاهش داد. 
ســتاد ویژه  توســعه فناوری نانو برای برطرف کردن نیازها و حل مشکالت این صنایع با تکیه بر توان داخلی، 
ســازندگان نانوفیلتر را گرد هم آورده اســت تا بتواند از طریق حمایت های مالی و معنوی خود مسیر رسوخ 
فناوری های مبتنی بر نانوفیلتراســیون را در صنایع از جمله صنعت نفت هرچه بیشــتر تســهیل کند. در ادامه به 

معرفی برخی از شرکت های داخلی و خارجی فعال در این حوزه پرداخته شده است.

 شکل 6. نمای کلی پاالیشگاه
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 نــام شــرکت: نانــو فنــاوران خــاور )خدمات 
الکتروریسی نانوالیاف بر روی کاغذ فیلتر(

 نــام محصــول: فیلتــر هــوا حــاوی نانــو الیاف 
پلی اکریلونیتریل )PAN( تولید در مقیاس آزمایشگاهی

 کاربرد: این محصول به عنــوان کاغذ فیلترهای 
کارتریجی به طور خاص برای تولید انواعی از این 

نوع فیلترها به کار می رود.
 خصوصیات: این محصول کاغذ فیلتر کارتریج 

حاوی نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با ضخامت متوسط 50 نانومتر است. با افزودن نانوالیاف بازدهی فیلتراسیون 
در این محصول 65 درصد افزایش یافته اســت؛ درحالی که اختالف فشــار بین دو طرف فیلتر تنها 10 درصد 

افزایش می یابد. 
 استانداردهای این محصول: دارای گواهی نانومقیاس 

 نام شرکت: آزادفیلتر
 نام محصول: فیلتــر هوای ورودی توربین حاوی نانوالیاف 

پلی آمید
 کاربرد: این محصول به طور خاص برای فیلترکردن هوای 

ورودی توربین به کار می رود. 
 خصوصیات: این محصول یک فیلتر هوای ورودی توربین 
شامل نانوالیاف پلی آمید با ضخامت متوسط 80 نانومتر است. 

http://www.azadfilter.ir وب سایت

info@azadfilter.com ایمیل

تهران، میرزای شیرازی، ناهید، 5، 4 آدرس

021-88555588 تلفن

021-88555726 فکس

http://www.nanopac.ir وب سایت

info@nanopac.ir ایمیل

اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان، نبش خیابان چهارم، شماره 40 آدرس

031-37583401-2 تلفن

03135677372 فکس

محصوالت رشکت های داخلی
 نام شرکت: شرکت نانو پاک پرشیا

 کاربــرد: شــرکت نانوپاک پرشــیا الیه های 
مختلــف از فیلترهــای گوناگــون جهت تصفیه 
هوا از گــرد و غبار، گازهای آالینــده، بوهای 
نامطبوع و عوامل بیماری زا را به شکل پک هایی 
آماده، عرضه نموده است. پک های مختلف که 
متشــکل از تعداد و نوع الیه های متفاوت است 
متناســب با کاربردهای متنــوع طراحی و تولید 
شده که در موارد فراوانی همچون سیستم های 
گرمایش و سرمایش صنعتی، اداری یا خانگی، 

سیستم های تصفیه هوا در بیمارستان ها، مطب ها و اتاق های پاک )Clean Room(، صنایع لبنی، آزمایشگاه ها 
و پژوهشــکده ها، محل نگهداری حیوانات آزمایشــگاهی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، کارگاه های آلوده 
و... مورد اســتفاده قرار می گیرد. از مجموعه های مهمی که تا کنون از این پک ها استفاده کرده اند می توان به 
پژوهشــکده رویان اصفهان، صنایع نفت و گاز عســلویه و کارگاه های طالسازی اشاره کرد. همچنین امکان 

ساخت پک خاص متناسب با سفارش مشتری نیز وجود دارد.

http://www.nanokhavar.com وب سایت

info@nanokhavar.com ایمیل

12 G ،7تهران، خیابان انقالب، روبروی پارک دانشجو، خیابان باالور، پالک آدرس

سمنان گرمسار شهرک صنعتی ایوانکی، پژوهش 2، پالک 257 آدرس کارخانه

021-66485933 تلفن و فکس

 شکل 7. فیلتر شرکت نانوپاک پرشیا

 شکل 8. فیلتر شرکت آزاد فیلتر

 شکل ۹. دستگاه الکتروریسی شرکت نانوفناوران خاور

اضافه کردن نانوالیاف در این محصول باعث افزایش قابل توجه بازده فیلتراسیون شده است. 
 استانداردهای محصول: دارای گواهی نانومقیاس
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 نام شرکت: بهران فیلتر
 نام محصول: فیلتر هوای نیروگاهی با نانوالیاف

 کاربــرد: ایــن محصــول در سیســتم های تصفیــه هوای 
توربین های گاز مجهز به سیستم پالس کلینینگ است.

 خصوصیات:
 ارتقای راندمان فیلتراسیون از طریق کاهش اندازه سوراخ ها

 افزایش عمر فیلتر با بهره گیری از فیلتراسیون سطحی 
 استاندارد های محصول: دارای گواهی نانومقیاس

http://www.fnm.ir وب سایت

info@fnm.ir ایمیل

تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، تقاطع بزرگراه شهید باکری، انتهای 
خیابان کیهان دوم، پالک 23، طبقه 4، واحد 10 آدرس دفتر فروش

جاده قدیم کرج، کیلومتر 5 جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، 
خیابان چهارم غربی آدرس کارخانه

021-44156241 تلفن/فکس دفتر

021-65612496-7 تلفن/فکس کارخانه

 نام شرکت: فناوران نانومقیاس
Nfa نام محصول: فیلترهای هوای 

 مشخصات: 
فیلترهای تولیدی شــرکت فناوران نانومقیاس که برپایه نانوالیاف ســاخته شــده اند ذرات خیلی ریز معلق در 
ســیال های مختلــف مایع و گاز را به راحتــی غربال می کنند. کارایی این فیلترها نســبت به فیلترهای معمولی 
سلولزی بسیار بیشتر است. در این فیلترها از سلولز به عنوان پایه غشای فیلتراسیون استفاده شده  است. کاهش 

 شــکل 11. فیلتر شــرکت CLARCOR ضخامت این فیلترها باعث افزایش کارایی آن ها می شود.
Industrial Air

http://www.behranfilter.com وب سایت

Info@behranfilter.co ایمیل

مشهد، خیابان احمدآباد، مقابل سی متری دوم، ساختمان میر، طبقه 3 آدرس

مشهد، شهرک صنعتی مشهد، کیلومتر 14 جاده کالت آدرس کارخانه

تهران، خیابان فاطمی، نبش کوچه ششم، ساختمان تهران 64، پالک 156 تلفن و فکس

0511-8457887  فکس دفتر 
مرکزی 0511-8415341 تلفن دفتر 

مرکزی

021-88971124  فکس دفتر 
فروش 021-88971120-23 تلفن دفتر فروش

 شکل 10. نمونه فیلتر شرکت بهران فیلتر

:Nfa ویژگی های فیلترهای هوای 
 کارایی باال: این نوع فیلترها نسبت به فیلترهای سلولزی، کارایی بیشتري از خود نشان می دهند و طول عمر 

آن ها حداقل 50 درصد بیشتر از عمر فیلترهای سلولزی است.
 جریان هوای بهتر: نانوالیاف ســنتزی ضخامتی پایین تر از یک میکرون دارند و فضای بین آن ها نیز بیشــتر 

است و این پدیده باعث خواهد شد جریان هوا به راحتی از این نوع فیلترها عبور کند.
 ظرفیت بیشــتر: فیلترهای هوای Nfa، بیشــتر از دو برابر آلودگی نســبت به فیلترهای سلولزی در خود نگه 
می دارند. ازآنجایی که نانوالیاف روی بســتر الیاف ســلولز حفرات بیشــتری در واحد ســطح نسبت به الیاف 

سلولزی دارند، اجازه می دهند آلودگی های بیشتری بدون ایجاد اختالف فشار جذب فیلتر شوند.
 طول عمر بیشتر: فیلترهای هوای Nfa نسبت به فیلترهای سلولزی حداقل 50 درصد بیشتر عمر مفید دارند. 

محصوالت رشکت های خارجی
CLARCOR Industrial Air :نام شرکت 

 کشور: ایاالت متحده ی آمریکا
و  محصــوالت  بــا   CLARCOR Industrial Air شــرکت 
راه حل هایی که برای فیلتراســیون هوای ورودی به توربین ها، 
فیلتراســیون صنعتی و فناوری غشــاء ارایه می کند به مشتریان 
کمک می کند تا هوای با کیفیت تر داشــته باشــند و عملکرد 

کارخانه  بهبود یابد.
 http://www.clarcorindustrialair.com :وب سایت 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



کاربرد نانوفیلتر ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی مجموعه گزارش های  
1۶2صنعتی فنـــاوری نـانــو

15 1۴

 Koch Membrane Systems :نام شرکت 
 کشور: ایاالت متحده آمریکا

محصوالت این شرکت در صنعت آب عبارتند از: تجهیزات 
و فیلتر هــای تولیــد آب فــوق خالص و آب آشــامیدنی، 
فیلترهای تصفیه پســاب های صنعتی و نمک زدایی از آب. 
این شــرکت غشاهای نانوفیلتر در اشکال لوله ای، مارپیچی 
و صفحه تخت تولید می کند. غشــاهای شرکت با نام های 
تجاری SelRO ، SR ، TFC و TFC-S به بازار ارائه می شود.
 http://www.kochmembrane.com :وب سایت 

1  http://petrowiki.org/Applications_of_nanotechnology#.WSyJUNzVDIU

2  https://www.nano.gov/nanotech-101/what/definition

3  https://ijiet.com/wp-content/uploads/2015/02/7.pdf

4  http://www.np.edu.sg/ewtcoi/industry/Documents/15.pdf

5  http://www.filtsep.com/view/717/what-is-nanofiltration/

6 محمد خیاط، معصومه گوهری«کاهش آ الینده هاي منابع آب مصرفی به کمک نانوفیلتراسیون و نانو کاتالیست ها»، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

7  http://palagostar.com/fa/nano-filtration-system

8  “Recent Patents of Nanofiltration Applications in Oil Processing, Desalination, Wastewater and Food 
Industries”, Altaf A. Hussain and Aiman E. Al-Rawajfeh, December 2008 

9  “Guideline for gas turbine inlet air filtration systems”, Gas Machinery Research Council, April 2010

10  http://jhsw.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5078&sid=1&slc_lang=fa

11  http://poroshatfilter.com/portfolio/turbin_air/

12  http://www.nanoproduct.ir//product/71

13  http://www.nanoproduct.ir//product/2528

14  http://genesiswatertech.com/industries/energy/petrochemical/

15  "Sustainable Materials and Technologies", Ngoc Lieu Le, Suzana P. Nunes, Volume 7, April 2016, Pages 
1–28

16  “Environment and Sustainable Development”, M.H.Fulekar,Bhawana Pathak,R.K.Kale ,2014

17  https://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/display.abstractDetail/abstract/10550/
report/0

18  http://irannano.org/filereader.php?p1=main_3fcc427579d2949259772098dc64c095.pdf&p2=pub_
publication_number&p3=1&p4=1

1  Electrospinning

 Koch Membrane شکل 13. فیلتر شرکت 
Systems

 GE Water and Process :نام شرکت 
 Technologies

 کشور: ایاالت متحده آمریکا
این شــرکت ســازنده سیســتم های متحرک بهبود 
کیفیــت آب برای کاربردهای مختلف اســت و در 
روش های فیلتراســیون خــود از نانوفیلتراســیون نیز 

استفاده می نمایند.
http://www.gewater.com :وب سایت 

 شکل 12. سیستم نانوفیلتراســیون در کارخانه  
نوشابه کوکاکوال در لهستان

Nordic Air Filtration:نام شرکت 
 کشور: دانمارک

تولیــد کننده ی فیلتر های هوای ورودی به توربین های 
گازی برای تمام محیط های عملیاتی 

www.nordic-air-filtration.com :وب سایت 

Nordic Air Filtration شکل 12. فیلتر شرکت 

پینوشتها

مراجع
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 کاربردهای فناوری نانو در سیمان حفاری
 کاربردهای فناوری نانو در گل حفاری

 بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها درحذف آالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی
 نانو افزودنی های سوخت

 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت خام

 کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع باالدستی نفت

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در زمینه صنعت نفت منترش شده است


