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کــه حوزه های گســترده ای را در برمی گیــرد. موضوع  کاربردی و فناوری اســت  فنــاوری نانــو رشــته ای از دانــش 
اصلــی آن نیــز مهــار مــاده  یا تجهیــزات در ابعــاد نانومتری، معمــواًل در محدوده 1 تــا 100 نانومتر اســت .در واقع 
نانــو فنــاوری فهــم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیســتم هایی در این ابعاد اســت که اثرات فیزیکی 
کوانتومی بر خواص کالســیک از خود نشــان می دهند. فناوری نانو در  جدیــدی، عمدتــًا متأثر از غلبه خواص 

که با سرعت باالیی در حال توسعه است . گرایش های علمی راه یافته و از فناوری های نوینی است  تمامی 
ی نانو مواد مورد  کاالی مصرفی نیز اثر می گذارد. در حال حاضر محصوالت متنوع حاو نانو فناوری بر صنعت 
استفاده قرار می گیرند. مردم بسیاری از این محصوالت را حتی بدون اینکه متوجه شوند، استفاده می کنند. 
محصوالتی با عملکردهای جدید شــامل تجهیزات با ســطوح آسان تمیزشــونده، محصوالت مقاوم نسبت به 
کرم های ضد آفتاب، اســتخوان های مصنوعی  گیرهای خودرو، لباس های مقــاوم به چروک،  خــراش، ضربــه 
کسب وکار در  که نانو فناوری عامل اصلی در پیشبرد فناوری و  محکم تر و ... هستند. پیش بینی شده است 
این قرن است و سبب ایجاد مواد با عملکرد باالتر، سیستم های هوشمند و روش های تولیدی جدید با تأثیر 

قابل توجهی بر همه جنبه های جامعه می شود.
گرفته اســت، اســتفاده از ایــن فنــاوری در تصفیه  کــه اخیــرا مــورد توجه قــرار  یکــی از جنبه هــای فنــاوری نانــو 
آلودگی هــا و پســاب های حاصــل از صنایــع مختلــف اســت. ایــن امــر بــا اســتفاده از فیلترهــای نانویــی قابل 
انجــام اســت. مزیــت ایــن فیلتر هــا بازدهی باالتــر، قابلیت بیشــتر و صرفــه اقتصادی آن ها اســت. بــا توجه به 
گرفته، مباحث  پیشــرفت های گســترده صنعتــی، یکی از مواردی که در کشــورهای مختلــف مورد توجه قــرار 
کانون توجــه نهادهای مســئول در زمینــه حفظ محیط  یســت محیطــی اســت. در ایــن میان، صنعت رنــگ  ز
یست است. بنابراین استفاده از فیلترهای نانو در تصفیه هوا و پساب های حاصل از این صنعت امری مهم  ز

و با صرفه اقتصادی خواهد بود.

تاریخچهفیلتراسیونبهکمکغشاء
کمک غشــا نیروهایی چون اختالف غلظت،  در فرایند فیلتراســیون به 
ســبب جداســازی مواد از طریق یک غشــای نیمه تراوا می شــود، ذرات 
جامد معلق و حل شــونده هایی با وزن مولکولی باال در یک طرف غشــا 
کــه ترکیبات با وزن مولکولی کم از میان غشــا  باقــی می ماننــد در حالی 

عبور می کنند. 
غشاهای پلیمری در طول جنگ جهانی دوم ساخته و به طورگسترده ای 
گرفتــه  کار  بــه  و میکروبیولــوژی  دارویــی  تولیــدات  پزشــکی،  در علــم 
می شــدند. اســمز معکوس1  یک نوع فرایند غشــایی است که در دهه ی 
1950 معرفــی و در دهه ی 60 ســاخته شــد. در اوایل دهــه ی 70 میالدی 
ایــن نوع غشــاها به صورت تجاری مورد اســتفاده قــرار گرفتند. هدف از 
یا  کلی فیلتراسیونایــن محصــوالت اســتفاده از آن هــا در تولیــد آب آشــامیدنی از آب در  شــکل 1. شمای 
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کمی پس از آن، تکنیک اولترافیلتراسیون توسعه یافت و تجاری سازی شد.  است. 
غشا از نوع اولترافیلتراسیون امکان عبور کامل گونه های یونی را می دهد، اما مانع از عبور ترکیباتی با وزن مولکولی 

5000 یا 10000 دالتون می شود.
کثر حل شــونده های آلی  که اساســًا تمامی یون های نمک و ا نوعی از غشــای فشــرده ی اســمز معکوس وجود دارد 
بــدون بــار را حذف می کند و همچنین دســته ای از غشــاهای متخلخل تراولترافیلتراســیون بــا کوچک ترین اندازه 
یادی کاربرد دارند.  ســوالی  خلــل و فــرج بــا بــرش مولکولی۲  10000 تا باالتــر از 300000 دالتون وجود دارند و در موارد ز
که برای جداســازی مولکول های حل شــونده در گستره ی وزن مولکولی 500  که در این جا پیش می آید این اســت 
گر هدف تصفیه ی آب نباشد چه فرآیندی صورت می گیرد؟  کدام  تا 10000 دالتون چه عملی صورت می گیرد؟ و ا
گیاهی یا  غشــاء می تواند برای نمک زدایی پروتئین یا آب دارای رنگ، برای جداســازی شــکر از پروتئین یا ماده ی 

گیرد؟  ید مورد استفاده قرار  کار ید از تری سا کار برای جداسازی مونوسا
کــردن ایــن خــأ حــس می شــود. در روش هــای اســمز معکوس و  نیــاز رو بــه افزایشــی بــرای بهبــود غشــاها بــرای پــر 
کــه دو ســیال که بصــورت عمود بر هم جریان دارند و توســط ورقه نازکــی از هم عایق  اولترافیلتراســیون الزم اســت 
کارآمد باشــند. این روش ها در برخی موارد نقاط ضعفی دارند،  گرفته شــوند تا از لحاظ اقتصادی  کار  شــده اند به 

اما این فناوری به خودی خود پیشرفت بزرگی محسوب می شود.
کل فرآیندهای غشایی تحت فشار3   به چهار دسته طبقه بندی می شوند: اسمز معکوس۴  ،اولترافیلتراسیون5   در 
گزارش این فناوری  ، میکروفیلتراســیون6   و نانوفیلتراســیون7 . بــا توجه به اهمیت فرایند نانوفیلتراســیون، در ایــن 

گرفت. مورد بحث و بررسی قرار خواهد 

نانوفیلتراسیون
یدا  کاربرد تجاری غشــا با این هدف در اواخر دهــه ی 1970 در فلور کاربــرد نانوفیلتراســیون و احتمااًل اولین  اولیــن 
کم تری نیــاز دارد زیرا  که اســمز معکــوس بی قاعده نیز نامیده می شــود، به فشــار  گرفــت. نانوفیلتراســیون  صــورت 
غشــای نانوفیلتراســیون با اجازه ی عبور به یون های تک ظرفیتی سدیم سبب حذف مولکول های رنگی می شود. 
اولین غشای نانوفیلتراسیون  در سال 1983 برای تصفیه آب مورد استفاده قرار گرفت. این غشا برای نمک زدایی 
کــه یک مرحله ی خالص ســازی با صرفه بــاال در فرآیند تولید  رنــگ در میــزان بســیار کم مورد اســتفاده قرار گرفت 

رنگ محسوب می شود.
گستره ای از ماده های آلی و  فرآیند جداسازی غشاء تحت عنوان نانوفیلتراسیون، اساسًا یک فاز مایع است. زیرا 
معدنی را از محلول مایع _عمدتًا بدون هیچ وســیله ای تنها با آب -جدا می کند. این فرآیند با نفوذ مواد به غشــاء 
که این اختالف فشار در مقایسه با اسمز معکوس به طور قابل مالحظه ای  به واسطه اختالف فشار انجام می گیرد 

کمتر، اما در مقایسه با اولترافیلتراسیون به طور قابل مالحظه ای بیشتر است.
توانایی جداســازی حل شــونده های کوچک از بقیه ی مواد از خصوصیات مهم غشــاء اســت. دو نوع حل شونده 
کارهای متفاوتی جداســازی می شــوند: جداســازی یون ها عمدتًا با مقدار ظرفیت خود در  که با ســاز و  وجود دارد 
کثرا مورد  آب )بــار( و غربــال براســاس وزن مولکولــی ذرات بــدون بار صورت می گیرد. این تعریف ســاده اســت و ا
کننــده آب تنها به اهمیــت عملکرد جداســازی یونی  گروه های صنعتــی تصفیه  تأییــد نیســت. بــه نظر می رســد 
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کرده اند و حل شــونده های  نانوفیلتراســیون فکر 
یف و اســتفاده های معمول  بــدون بــار را در تعار

گرفته اند. نادیده 
اســمز  و  نانوفیلتراســیون  میــان  کلیــدی  تفــاوت 
معکــوس،  اســمز  کــه  اســت  ایــن  معکــوس 
جــذب  بــاز  را  ظرفیتــی  تــک  نمک هــای 
درحالی کــه  کلریــد(  ســدیم  نظیــر  می کنــد) 
نانوفیلتراســیون بــه آن هــا امــکان عبــور می دهد و 
سپس نمک های دو ظرفیتی نظیر سدیم سولفات 
صنعتــی  کاربردهــای  می کنــد.  جــذب  بــاز  را 
و  غذایــی  صنایــع  بخــش  در  نانوفیلتراســیون 

لبنیات، در فرآیندهای شیمیایی، در صنعت خمیر و کاغذسازی و در منسوجات، همچنین در تصفیه پساب است.
کاربردهــا  نانوفیلتراســیون می تــوان بــه جداســازی مولکــول غیــر باردار با انــدازه مولکولــی کوچک تر یــا بزرگ تر از  از 
کاربردهای صنایع  کردن است8  و در  کردن یا بخش  کرد. چنین مرحله ای تحت عنوان جزء  حل شــونده ها اشــاره 
کار می رود. بدون شــک غشــا نســبت به  گاز و نفت و مواد شــیمیایی به  یســت پزشــکی، دارویی،  مواد غذایی، ز
کاربردها،  کرده اند. بسیاری از این  کاربردهای بیشتری پیدا کرده و در نتیجه  1980 توجه بیشتری را به خود جلب 
موفق بوده و به صورت رازهای تجاری باقی مانده اند یا تنها در موارد ثبت اختراع بیان شده اند و این باعث کاهش 

گسترش نانوفیلتراسیون در زندگی روزمره شده است. درک عمومی از چگونگی و 

نانوفیلتراسیونامروزی
کرده اند ســبب بهبود غشــاهای نانوفیلتراســیون شــده اســت.  که پیدا  کاربردهای جدیدی  نانوفیلترهــا بــه دلیــل 
و پســاب دارنــد،  آشــامیدنی  بســزایی در تصفیــه آب  اولترافیلتراســیون اهمیــت  و  اســمز معکــوس  درحالی کــه 
نانوفیلتراســیون در ایــن حوزه هــا و نیــز در زمینه های دیگر می توانند کمک کنند. لزوم جداســازی مواد شــیمیایی 
کننده ها، طعم دهنده ها و مواد  یست شیمیایی، خنثی  در شرکت های تولیدی متعددی نظیر مواد سمی، مواد ز
یابی  دارویــی به خوبی درک شــده اســت. امــروزه کاربردهای متعددی از نانوفیلتراســیون برای تولیــد، تصفیه و باز

مواد شیمیایی، شکرها و آمینواسیدها، غذا، مواد افزوده ی غذایی و داروها به خوبی ارائه شده است.
نانوفیلتراســیون جایگزینی  مناســب برای اسمز معکوس است. از جمله مزیت های اقتصادی و مهم برای انجام 
یابی شــده در حوزه های شــهری و  ایــن کار عــالوه بــر افزایــش قابلیت آن در تصفیه آب و اســتفاده ی مجدد آب باز
یابی مواد معدنی، عناصر شــیمیایی،  در صنایــع اســتخراج )نفت،گاز، و معدن( بــه کاهش هزینه های انرژی، باز

کرد. کاهش حجم آالینده های سمی اشاره 

نانوفیلتراسیوندرآینده
گرچه گسترش نانوفیلتراسیون به محدوده غشاهای اسمز معکوس یا الترافیلتراسیون به صورت جهانی نامحتمل  ا

 شکل 2. نمونه حذف حل شونده
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ی ایــن دســته ها را در کاربردهــای متعــددی تحت الشــعاع قــرار داده اســت. امکان گســترده ی  اســت، امــا هــر دو
جداســازی آن تنها دلیل این امر نیســت و برخالف دســته ی غشای اســمز معکوس، نانوفیلتراسیون اساسًا شامل 
تنها دو پلیمر اســت، غشــاهای نانوفیلتراســیون تجاری قابل دســترس شامل اسمز معکوس )ســلولز استات و پلی 
ایمید-پلی ایمید( و همچنین پلیمرهای مقاوم به مواد شــیمیایی اســت. همچنین، اخیرًا شرکت های سرامیک 

گستره ی نانوفیلتراسیون می باشند.  مدعی تولید محصوالتی در 
که دســته ی نانوفیلتراســیون به صورت اقتصادی می تواند اســیدها و فلزات را  کاربردهای صنعتی نشــان داده اند 
یابی اسیدها و خصوصًا  کاربرد اقتصادی تر غشــاهایی هستند که برای باز یابی کنند.  از محلول های اســیدی باز
بازها از فراوری غذا، شســت و شــوی صنعتی و تجاری و دیگر محلول های شســت و شــو استفاده می شوند. برای 
غشــاهای نانوفیلتراســیونی ســرامیکی نوظهــور، مقاومــت یکســان و بهتــری انتظــار مــی رود و به دلیــل مقاومت به 

گران تر هستند.  دماهای باالتر، مواد شیمیایی قوی تر و فشار بیشتر نسبت به پلیمرها، 
احتمــااًل پیشــرفت های بیشــتری در پنــج تا ده ســال آینــده شــاهد خواهیم بود. این پیشــرفت شــامل مقاومت در 
یادی  برابر ســایش و سفارشــی ســازی گزینش پذیری جداســازی به واســطه ترکیب نانو مواد اســت که تحقیقات ز
در زمینه تمامی دســته های غشــایی در حال انجام اســت )بنابراین نانوفیلتراســیون هنوز اصطالح مناسبی برای 
ســاخت مواد غشــاهای نانوفیلتراســیون نیســت(. چگونگی امکان اقتصادی و چگونگی ســودآوری این تکنیک 

هنوز جای بحث دارد.
کوچک هم در این زمینه می تواند بسیار سودمند باشد و ارزش آن باالست - مثل بهبود نانوفیلتراسیون  پیشرفت 
که مــد جریان  کــه می توانــد شســت و شــوی معکــوس داده شــود و در نتیجــه ایــن امــکان را بدهد  فیبــر توخالــی9  
که در الترافیلتراســیون فیبر توخالی دیده می شــود. شــاید این  گرفته شــود  کار  مســتقیم10  بجــای مــد متقاطــع11  به 
کنونی باشــد و احتمااًل به علت تکنیک های ســاخت مناســب آن، تجاری ســازی  مزیت اصلی نانوفیلتراســیون 

آن محتمل تر است.

بازارنانوفیلتر
انتظار می رود بازار جهانی غشــاهای نانوفیلتراســیون با میزان نرخ رشــد متوســط1۲  15.6 %  تا ســال ۲019 به میزان 
۴۴5.1 میلیــون دالرافزایــش یابــد. بخــش مربــوط بــه آب و تصفیــه فاضــالب حــدود 7۴.6% از بــازارکل را بــه خود 
کربن(  اختصاص داده اســت. ســه نوع غشــای نانوفیلتراســیون شامل غشــای پلیمری، معدنی )مثل ســرامیک و 
یــادی در صنایــع مختلفی مثــل تصفیه آب و  و هیبریــد )یــا آلی/غیرآلــی( وجــود دارد. ایــن فنــاوری کاربردهــای ز
کشــاورزی، صنایع فلزی،  یســت پزشــکی،  فاضالب، غذا و نوشــیدنی، صنایع شــیمی و پتروشــیمی، دارویی و ز

نساجی و مدیریت فاضالب جامد پیدا می کند. 
غشاهای مورد استفاده برای تصفیه آب و فاضالب تقریبا بزرگ ترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است. 
کــه ایــن بخش به تنهایی به 338 میلیون دالر تا ســال ۲019 میزان نرخ رشــد متوســط 16.1%نشــان  انتظــار مــی رود 
دهد. درآمدهای حاصل از این دســته بندی اساســا حاصل از فروش غشــای نانوفیلتراســیون برای سختی زدایی 

آب، نمک زدایی و تصفیه فاضالب است. 
یست پزشکی سریعترین افزایش را در بازار نشان می دهد و انتظار می رود تا سال ۲019 با میزان  صنعت دارویی و ز
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رشد متوسط 19.5% به میزان ۲۲.7 میلیون دالر برسد. در این بخش، عمدتا نانوفیلتراسیون برای تصفیه پالسما، 
تجزیــه پروتئین هــا، حــذف ویــروس از محصــوالت پالســما؛ تهیه آنتــی بیوتیک هــای غلیظ و نمک زدایی شــده، 
کار می رود. فناوری های  تثبیت سلول ها و آنزیم ها در بیوسنتز ها، و فیلتراسیون DNA،RNA و اندوتوکسین ها به 
کرده اندکــه بازدهــی باالتــر و هزینه  یــادی به خــود جلــب  جداســازی بــر اســاس غشــا، در ســال های اخیــر توجــه ز
یابی  کار بــا آنها راحت تر اســت و همچنین فرصت هــای جدیدی در جداســازی و باز نگهــداری کمتــری دارنــد و 
گیرد. افزایش نفوذ به بازار این  ترکیبات شــیمیایی ایجاد می کنند که قبال توســط هیچ ابزاری نمی توانســت انجام 
محصــوالت بــه عواملــی شــامل افزایش تقاضا برای آب آشــامیدنی و کاهــش منابع آب شــیرین، محدودیت های 
یســت محیطی در تخلیه فاضالب شــهری و صنعتی و هزینه های اجرایی کمتر در مقایســه با دیگر روش ها مثل  ز

اسمز معکوس مرتبط است . 

نحوهکارنانوفیلتراسیون
کلید عملکرد سیستم های نانوفیلتراسیون می باشند. آن ها به صورت صفحه،مارپیچ، لوله ای، مویینی،  غشاها 
و به شــکل های الیاف تو خالی از گســتره ای از مواد که شــامل مشتقات ســلولز و پلیمرهای سنتزی، مواد معدنی، 

به خصوص سرامیک و هیبریدهای آلی/معدنی تولید می شوند.
کاربردهای  کم و  پیشرفت های اخیر غشاها برای نانوفیلتراسیون توانایی  آن ها را در محیط های با اسیدیته باال یا 
آن را در مایعات غیر آبی گســترش داده اســت. قالب پالســتیکی به شــدت شــاخه بندی شــده اســت تا پایداری 
بیشــتری پیدا کند و عمر مفید عملیاتی آن در محیط های خشــن افزایش یابد. غشــاهای نانوفیلتراســیونی تمایل 
که ســطح نســبتًا بارداری با بار منفی در محیطی خنثی داشــته باشــند. این بار ســطحی نقش مهمی را در  دارند 

سازوکار جابه جایی و ویژگی های جداسازی غشاء ایفا می کند.
همه فرایندهای غشــایی با موضوع فرســایش و گرفتگی همراه هســتند و نانوفیلتراسیون نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت. بنابرایــن سیســتم های نانوفیلتراســیون بایــد طوری طراحی شــوند که ایــن موضوع را حداقل ســازد، حال 

سال 

بخش بازار تصویه آب

بخش بازار جداسازی

بخش بازار دارو

بخش بازاریابی مواد شیمیایی
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ن د
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میل

 شکل3. بازار جهانی نانوفیلتراسیون، سال 2012 تا 2019
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کافی )که  می توان این موضوع را با عملیات مقدماتی و اســتفاده از مواد غشــایی خاص یا با میزان شبکه ســازی 
کنند( یا با استفاده از نگه دارنده های ارتعاشی یا چرخشی کاهش داد. سطح غشاء را عاری از مواد تجمیع شده 
که امروزه از حالت مذاب به صورت الیاف ریزی تنیده می شــوند، هیچ تفاوتی  مواد ســنتزی از نوع آلی و معدنی 
کرده اســت  که تغییر  کاربرد داشــته اند. آنچــه  که بــرای این هــدف در دهه های مختلــف  بــا مــواد دیگــری ندارنــد 
کــه امکان گســتره ی وســیعی از قطرهــای الیــاف را برای تولیــد فراهــم آورده اســت. فرایند  تجهیــزات بــوده اســت 
تولیــد۴0 ســال پیــش بــا محیط تار و پود پیوندی آغاز شــد که قطر فیبــر آن بزرگتر از 10 میکرومتر بــود، که این مقدار 
کدام از این مواد می توانند به صورت آرایشی تصادفی از الیاف  یسی به 100 نانومتر نیز رسیده است. هر  در الکترور
ی بســتری  که محیطی مناســب برای تهیه ی فیلتر ایجاد می کنند و به طور مناســبی رو به صورت تار تولید شــوند 

قوی حفاظت شده اند.
کار می رود و شــامل بخــش عمده ای از  کربنــی به  تکنیک هــای تولیــد تــار و پــود بــرای تولید فیبرهای ســرامیکی و 
گزینش پذیــری نانوفیلتراســیون ناشــی از  تجــارت محیــط فیلتــر بــه خصــوص بــرای فیلتراســیون هــوا می شــوند. 
ســرعتهای مختلف انحالل مواد در پلیمر و همچنین ســرعت های مختلف نفوذ در پلیمر است. نانوفیلتراسیون 
کم را جداسازی می کند و ابعاد مواد جداسازی شده به جای اندازه آن ها بر حسب جرم  مواد آلی با جرم مولکولی 
مولکولی آن ها بیان می شــود. نانوفیلتراســیون موادی با وزن مولکولی تقریبی 10۲-10۴ دالتون را جداســازی می کند 

ید، رنگ ها، مواد سمی و علف کش ها هستند.  کار که شامل مولکول های سا

کاربردنانوفیلتراسیوندرصنعت
کاربرد غشــای نانوفیلتراســیون شــامل تولید رنگ و تصفیه فاضالب و اســتفاده ی مجدد  در صنایع نســاجی، دو 
اســت . چندین محقق غشــاهای نانوفیلتراسیون را برای جایگزینی رسوب و فیلتراسیون )با استفاده از یک پرس 
گزارش شده  که در این زمینه  کرده اند. با وجود محدود بودن اطالعاتی  فیلتر( در تولید رنگ های متداول پیشنهاد 

کارخانه ای در چین از سال 1993 در حال استفاده است. است  نانوفیلتراسیون به منظور تولید رنگ در 
گزارش شــده ی فنــاوری نانوفیلتراســیون در صنعــت نســاجی در تصفیــه و اســتفاده ی مجــدد  کاربــرد  بیش تریــن 
کاربرد مجدد  فاضــالب از حمــام رنگ اســت، و محققان سیســتم های ترکیبــی نانوفیلتراســیون را برای تصفیــه و 
یســتی  کرده انــد. متداول ترین فراینــد تصفیه فاضالب در صنعت نســاجی، تصفیه ز یابــی  فاضــالب نســاجی ارز
یســتی برای  کسیداســیون و جذب اســت. تصفیه ز کثــرًا لجــن فعــال(، رســوب، انعقاد/انجماد، شناورسازی،ا )ا
حذف رنگ موثر نیســت و برای رنگ زدایی پســاب های نســاجی، جذب با اســتفاده از پودر کربنی فعال13  گران و 
کارامد نیســت و روش های تصفیه مزبور برای حذف نمک دشــوار می باشــد. در حال حاضر اغلب  کامل  به طور 
کــه بســیاری از آن هــا از فرایندهــای غشــایی بــرای تصفیــه  کرده انــد و  مطالعــات، روش هــای مختلــف را ترکیــب 

فاضالب نساجی استفاده می کنند.
کسیدشده موجود در فاضالب و سایر آالینده ها از فاضالب  نانوفیلتراسیون در جدا کردن رنگ ها، نمک ها، مواد ا
حمــام رنــگ مــورد مطالعه قرارگرفته  اســت. از آنجا که ترکیب فاضــالب رنگی می تواند به طــور قابل توجهی متغیر 

گزارش شده است.  باشد، موفقیت های مختلفی در استفاده از نانوفیلتراسیون به عنوان فناوری تصفیه 
کاربردهــای صنعتــی نانوفیلتراســیون در بخــش صنایع غذایی و لبنیــات، در فرآیندهای شــیمیایی، در صنعت 
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خمیــر و کاغذســازی و در منســوجات و همچنیــن عمــده کاربرد آن در تصفیه پســاب اســت. نانوفیلتراســیون در 
تصفیه آب در انتهای فرایندهای مرســوم مربوط به فرآیند شســت و شو مورد استفاده قرار می گیرد. نانوفیلتراسیون 
گیرد، اما  کارایــی در حذف نمک های یک ظرفیتی نمی توانــد برای نمک زدایی مورد اســتفاده قرار  بــه دلیــل عدم 
روشــی موثر در ســختی زدایی آب اســت. زیرا عمده مواد شــیمیایی که باعث ســختی آب می شــوند، دو ظرفیتی 

هستند.
همچنیــن غشــاهای نانوفیلتراســیون در حــذف مواد خنثی آلی از آب که شــامل طعم، بو، و رنــگ ، مقدار ناچیز و 
بســیار کم مواد ســمی در جریان های آبی بزرگ و مقادیر باقی مانده گندزداها در آب آشــامیدنی مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.
کاربرد نانوفیتراســیون بســیار متعدد می باشــند. در بخــش لبنیات، برای تغلیــظ آب پنیر مورد  در صنایــع غذایی 
اســتفاده قــرار می گیرنــد. در فرآیند شــکر، شــربت دکســتروز و آب شــکر توســط نانوفیلتراســیون تغلیظ می شــوند، 
کانی زدایی می شوند.  نانوفیلتراسیون برای صمغ زدایی محلول ها در فراوری  درحالی که آب شور1۴  با تبادل یونی 

کار می رود. کی، برای تولید پیوسته پنیر و نیز در تولید شیرین کننده ها به  روغن خورا
کثر فرآیندهای شــیمیایی پســاب های مضری تولید می کنند. ولی در میان پســاب ها مواد شیمیایی ارزشمندی  ا
یابی شــوند. ارزش باالی بســیاری از این محصوالت در بخش های  وجود دارند که می توانند با نانوفیلتراســیون باز
دارویی و بیوتکنیکی امکان اســتفاده از نانوفیلتراســیون را در فرآیندهای خالص ســازی و تصفیه این مواد افزایش 
یاد آب در فرآیندهای خود اســتفاده می کند، مقداری که صنعت ســعی  می دهد. صنعت خمیر کاغذ از مقادیر ز
بر کاهش آن دارد که عمدتًا با بستن چرخه ی آب صورت می پذیرد، سیستمی که در آن ویژگی های خالص سازی 

نانوفیلتراسیون نقش عمده ای را ایفا می کند.
کاربردهایی که تا االن اشاره کردیم بر پایه ی آب می باشند، اما نانوفیلتراسیون محدود به تصفیه سوسپانسیون های 
گرفته می شــود. نانوفیلتراســیون همچنین برای  کار  کس زدایی به  آبــی نیســت و حتی در پاالیشــگاه نفت بــرای وا
کربن معدنــی، نیترات، آفت کش ها، اوکســی  حــذف آرســنیک، محصــوالت جانبی، فلورایــد، فلزهای ســنگین، 
یابی  یون هــا )به عنوان مثال برومات، پرکلراید، فســفات، ســولفات( و انواع آالینده های آلــی مختلف در حال ارز

یا استفاده است.
کاهــش  کمتــر،  مزایــای نانوفیلتراســیون در سیســتم ســختی زدایــی آهــک، شــامل: مــواد شــیمیایی مــورد نیــاز 
گر آب های خیلی رنگی مورد  ذخیره ســازی شــیمیایی، حذف بیشــتر مواد شــیمیایی و عدم تولید لجن اســت. ا
نظر باشد، سیستم ها ی غشایی نانوفیلتراسیون آب را با قیمت ارزان تری نسبت به سیستم آهک و سودا، تصفیه  

وتولید می کنند. 
کاربردهــای قابل اســتفاده بــرای  در تصفیــه فاضــالب، روش متــداول بــرای اســتفاده ی مجــدد از فاضــالب بــرای 
که  آب شــرب )بــه عنــوان مثال اســتفاده ی مجــدد غیرمســتقیم آب( اســتفاده از یک سیســتم غشــایی یکپارچه 
کسیداســیون  از میکروفیلتراســیون یــا پیــش دارو اولترافیلتراســیون به دنبال اســمز معکــوس و معمواًل یک فرایند ا
کسید( است. جایگزین های سیستم غشایی یکپارچه متداول شامل  پیشرفته )به عنوان مثال نور فرابنفش یا پرا
فرایندهای بر پایه ی نانوفیلتراســیون مانند یک جایگزین اســمز معکوس یا سیستم های هیبریدی است که روشی 

گانه است . که ترکیب دو عنصر یا بیشتر فرایندهای جدا است 
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گفته شــد، در حال حاضر بــازار نمک زدایی نانوفیلتراســیون بــه دلیل محدودیت نانوفیلتراســیون  که  همــان طــور 
کاربردهــای خاصــی در صنعت  در حــذف یون هــای تــک ظرفیتــی بســیار کوچک اســت. نانوفیلتراســیون بــرای 
نمک زدایی هم به عنوان یک فرایند مســتقل و هم به عنوان یک فرایند ترکیبی پیشــنهاد شــده اســت. اســتفاده از 
فنــاوری نانوفیلتراســیون به همراه فرایندهای نمک زدایی اســمز معکــوس و  MSF15 می تواند هزینه ی نمک زدایی 

کاهش دهد.  یا به روش اسمز معکوس را در حدود %30  آب در

کاربردنانوفیلتراسیوندرتولیدرنگ
رنــگ هــا به طریق شــیمیایی ســنتز می شــوند. با این حال در فرآیند ســنتز، نمــک )NaCl( و واســطه هایی با جرم 
کــه خلــوص رنــگ را پاییــن می آورنــد. بنابرایــن، نمک و  کــم و ترکیبــات باقــی مانــده ای تولیــد می شــود  مولکولــی 

ناخالصی     ها باید قبل از خشک شدن رنگ حذف شوند. 
معموال رنگ با اســتفاده از نمک ته نشــین می شــود و محلول دوغابی16  از فیلتر پرس17  عبور داده می شــود. فیلتر 
کنش با جرم مولکولی  ی نمک و محصوالت باقی مانده ناشــی از وا رنگ هــا را نگــه مــی دارد و مایع زیر صافی حاو
یخته می شــوند. رنگ باقی مانده در ســینی ها جمع آوری می شــود و در کوره ها خشک می شوند. سپس  کم دور ر

رنگ خشک شده ساییده می شود تا پودرهای قابل فروش به دست آیند. 
ی نمک اســت؛ عالوه  کم و حدودا 30% حاو خلوص محصول رنگی نهایی به شــکل پودری از این فرایند قدیمی 
کاری بسیار  کل فرایند از نظر  که سبب می شود  بر این، این فرایند قدیمی در حمام های مختلفی صورت می گیرد 
ســخت شــود و ســبب ناهمگونــی در کیفیــت محصوالت می شــود. فراینــد دیگر اســتفاده از فناوری جداســازی 
کاری مشــکل نیســت، و محصوالت با  که از نظر عملیاتی پیوســته اســت، از نظر  غشــای نانوفیلتراســیون اســت 

کند )شکل 3( .  کیفیت همگن تولید می  خلوص باال و 
گونه های خاص در مایعات را به واسطه ترکیب  با توجه به ســازوکار نانوفیلتراســیون، این فرایند اجازه جداســازی 
با سازوکار غربالگری و نفوذ جذب سطحی را می دهد. این حذف برای نمک های آنیونی تک ظرفیتی و ترکیبات 
کم است. اما برای نمک های آنیونی دو و چند ظرفیتی و مواد آلی با  آلی غیر یونی با جرم مولکولی پایین تر از 150 
کلرید )نمک( و  وزن مولکولی باالی 300 بال است. بنابراین، نانوفیلتراسیون می تواند برای حذف همزمان سدیم 

کار برده شود .  تغلیظ محلول های رنگی آبی به 
فرایند نانوفیلتراســیون بهبودیافته به دیافیلتراســیون و تغلیظ تقســیم بندی می شــود. دیافیلتراسیون فرایند اضافه 
که از غشــای نانوفیلتراســیون تحت فشــار عملیاتی عبــور و با خودش  ک محلول رنگی اســت  کــردن آب بــه خــورا

سنتز شیمیایی

سنتز شیمیایی خشک شدن با اسپری بسته بندی

رسوب رنگ فیلتراسیون ساییدن خشک شدنبسته بندی
داخل سینی

دی فیلتراسیون و تغلیظ
با استفاده از 

نانوفیلتراسیون

 شکل4. فرایند سنتی و پیشرفته برای تولید رنگ

کاربرد نانوفیلترها در صنعت کامپوزیت و پلیمر مجموعه گزارش های  
172صنعتی فنـــاوری نـانــو
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نمک هــا و ناخالصــی هــای کوچــک تــر از مقطــع بــرش غشــای نانوفیلتراســیون را حمل می کنــد. ایــن فرایند برای 
کم استفاده  خالص ســازی رنگ برای شستشــوی نمک ها و محصوالت جانبی سنتز شــیمیایی با جرم مولکولی 
می شــود. مقدار آب اضافه شــده بســتگی بــه حد خلوص مطلوب محصــول نهایی دارد. هرچــه این حد خلوص 
بیشــتر باشــد، آب بیشــتری باید به سیستم اضافه شود. غشــاهای الترافیلتراســیون الیاف توخالی می توانند برای 
جایگزینــی مــواد ماننــد نمک هــا از مواد جامد باقی مانده اســتفاده شــود. مثال خوبی از این اســتفاده در ســاخت 
که نمک می تواند به آسانی  رنگدانه و جوهرها است. فرآیندهای جوهرسازی دارای غلظت باالی نمک می باشد 
که  گردد. غشــاهای لولــه ای برای جریان هــای باالی مواد جامد اســتفاده شــده  توســط ایــن غشــاها از جوهر جــدا 
کیفیت و  می تواند برای شستشــوی آلودگی های ناخواســته در ســاخت رنگدانه در صنعت نســاجی برای افزایش 

کار رود. مقدار محصول نهایی به 
بخــش فراینــد تغلیظ، آب را با فشــار از محلول رنگی خارج می کند و بنابراین میــزان رنگ می تواند تا 30 % تغلیظ 
کــه فرایندهای  شــود. غلظــت رنــگ با انــرژی کمی در مقایســه با روش خشــکایش پاششــی18  بدســت می آید زیرا 

کارآمدتر هستند. غشایی در مقایسه با خشکایش پاششی بسیار 
در صنعت رنگ و چســب ها از غشــاء اســتفاده می شود. در کاربردهای صنعت خودرو برای رنگ های محلول در 
یافــت رنــگ با حذف نمــک و فلزات فرآوری شــده و افزایش هدایت آن اســتفاده می گردد.  آب از غشــاها بــرای باز
یختن در محیــط آن را کاهش و  بهبــود در پایــداری جامــدات در فرآینــد و اســتفاده مجــدد از رنــگ، اتــالف و دورر
یافت آب شستشــوی  کل فرآیند تولید رنگ می شــود. غشــاهای اســمز معکوس برای باز کردن  باعث اقتصادی تر 

یابی جامدات رنگ، اقتصاد رنگ را بهبود می دهد. سیستم رنگ و باز

تصفیهفاضالبحاویرنگدرسایرصنایع
یادی در مورد  بــه دلیــل دسترســی محدود بــه آب های تمیز و هزینه ی باالی فراهم کردن آب آشــامیدنی، نگرانــی ز
کشورها سخت تر شده است    یست در برخی  استفاده از منابع آبی وجود دارد .در نتیجه قوانین مربوط به محیط ز
و الزم اســت تحقیقاتــی بــه منظور توســعه ی روش های کنونی برای پیشــگیری یا حداقل ســازی واردکردن پســاب 

گیرد . یست انجام  صنعتی به محیط ز
که بر فعالیت فتوســنتزی تأثیر می گذارد   کاهش نفوذ نور می شــود  وجود ترکیبات رنگی در محیط های آبی باعث 
کنش  یســتی وا کوچک و میکروســکوپي شــوند و با مولکول های مهم ز که رنگ ها جذب جانوران  و ممکن اســت 
یجی   دهنــد. عــالوه بر این، یکی از مهم ترین خصوصیات این آالینده ها پایداری و ظرفیتشــان به جمع  شــدن  تدر
کوسیســتم های زمینی و آبی تا حدود  در بافت هاى زنده  اســت، این بدین معنی اســت که این مواد می توانند در ا
کارخانه رنگرزی و فرایندهای رنگرزی پارچه، نگرانی های  50 سال باقی بمانند. بنابراین، فاضالب خارج شده از 
ک ســازی آب  گر ایــن فاضالب به منابع آبــی یا کارخانه های پا یــادی ایجــاد می کنــد، خصوصًا ا یست شناســی ز ز

سرازیر شوند.
یادی به خود جلب کرده اســت، این توجــه خصوصًا به  در ایــن میــان تصفیه پســاب در صنعت نســاجی توجــه ز
دلیل اهمیت آن در اقتصاد بسیاری از کشورهاست  . این بخش صنعتی حجم وسیعی از فاضالب مایع را تولید 
که این موضوع عمدتًا به دلیــل عدم تثبیت این  که شــامل مقادیــر قابل توجهی از ترکیبات رنگی اســت،  می کنــد 
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مــواد در مرحلــه ی رنگــرزی پارچه ها و خارج شــدن بعدی آن هــا در طول خارج کردن رنگ هــای اضافی در مراحل 
نهایی شست و شو و پرداخت پارچه است .

که  ی رنگ هــا بهبود داده شــده اند  ک ســازی فاضــالب حاو گونی برای پا گونا عــالوه بــر نانوفیلتراســیون روش هــای 
ک ســازی الکتروشــیمیایی  ،  کسیداســیونی ، لخته شــدگی ، اســتفاده از ســورفکتانت ها  ، پا شــامل فرایندهای ا

یستی  ، جذب   و جداسازی با استفاده از غشا هستند . روش های ز
یــادی دارنــد. مشــتقات  کــدام از ایــن روش هــا، تکنیک هــای ذکرشــده محدودیت هــای ز علی رغــم مزایــای هــر 
کسیداســیون می تواننــد ســمی تــر از مولکول های رنگ باشــند؛ حذف مــواد با لخته  تشکیل شــده در فرایندهــای ا
یاد  ک سازی آب به کمک جذب، ز یاد از پســماندهای دیگر تولید می کند؛ هزینه های مربوط به پا ســازی مقادیر ز

یادی دارند . یکی نیاز به زمان و فضای ز گیاهان بیولوژ است  ، فرایندهای الکتروشیمیایی و 
ک ســازی مخصوصًا  کیفــی در فرایندهــای پا کنتــرل  کــه بــرای تشــخیص  در جــدول %D میــزان رنگزدایــی اســت 
کاهــش رنــگ پســماند به  در فراینــد حــذف ذرات رنگســاز اســتفاده می شــود و اندازه گیــری ایــن پارامتــر براســاس 
که عملکرد روش  یافت  ک ســازی اســت. با توجه به جدول 1 می توان در وســیله ی جذب آن قبل و بعد از فرایند پا
نانوفیلتراســیون در حــذف چنــد رنگ نســاجی نســبت به روش هــای دیگر بهتر بوده اســت. زیرا ایــن روش قیمت 
یست می باشــد. همچنین عملکرد نانوفیلتراسیون از سایر روش های استفاده  مناســب، ســاده و سازگار محیط ز

از غشاء بهتر می باشد.
از میان رنگ های رنگرزی، در صنایع نســاجی رنگدانه های فعال زیادی برای رنگرزی پارچه های نخی و ســلولزی 
اســتفاده می شــوند. ایــن موضــوع به دلیل روند ســاده ی رنگــرزی و همچنین حل شــدگی باالی آنها در آب اســت.  
ی پارچه های نخی  مشکل ســازترین مــوارد، رنگدانه های فعال غیرقابل تجزیه هســتند. زیرا درجــه تثبیت آن ها رو
یختــه می شــوند . رنگ های پاشــیده  برای  پاییــن اســت و نزدیــک بــه 10-۴0 درصــد از آن هــا به جریــان فاضالب ر

میزان رنگ زدایی پساب )%(روشرنگ

غشارنگ های سولفوری

1/7 )MF(

93/۴ )UF( 

99/3 )NF(

95-۴0جذب )کربن فعال شده(رنگ های سولفوری

نارنجی II و متیل رد
روش های بیولوژیکی )میکرو 

جلبک(
۴7-8۲

100-66انعقاد الکتروشیمیایینارنجی واکنش پذیر 8۴ و ایندیگو کارمین

100-77فرایندهای اکسیداسیون )ازون(رامازول سیاه 5 و قرمز انفعالی 1۲0

 :UF ،میکروفیلتراسیون :MF ( جدول 1.  مقایسه میان میزان رنگزدایی با روش های مختلف 
اولترافیلتراسیون، NF: نانوفیلتراسیون(

کاربرد نانوفیلترها در صنعت کامپوزیت و پلیمر مجموعه گزارش های  
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رنگرزی پارچه های پلی اســتری اســتفاده می شوند. از آنجا که تولید پارچه های پلی استری از دهه 19۴0 به سرعت 
افزایش یافته، افزایش قابل مشاهده ای در میزان مصرف این رنگ ها مشاهده شده است  .

تولیدغشاینانوفیلتراسیون
کثــرا توســط شــرکت هــای بیــن المللی  کــه ا انــواع غشــای نانوفیلتراســیون تجــاری در بــازار کنونــی موجــود اســت 
یــت الیه نازک  بســیار اســتفاده شــده اســت.  انحصــاری شــده اند. در ایــن میــان، غشــای نانوفیلتراســیون کامپوز
نفوذپذیــری و گزینــش پذیری عالی در غشــاهای نانوفیلتراســیون نامتقارن، بهبود قابل مقایســه ای در مقابل دیگر 

غشاها نشان می دهد .
تکنیک هــای ترکیبــی بــه دلیل الیه نازک19 یــا الیه متخلخل که می توانند به طور مســتقل بهینه شــوند مزایای قابل 
توجهــی نشــان می دهند. غشــای الیــه ی پشــتیبان می تواند بــرای افزایش قدرت و مقاومت فشــاری بهینه شــوند. 
کــه الیــه ســطحی باالیــی می تواند بــرای افزایش جریــان حالل و حــذف حل شــونده بهینه شــود. با این  در حالــی 
گروه  یتی۲0  معموال حذف نمک بیشتری در  کامپوز فرایندهای بهینه ســازی، غشــاهای الیه نازک نانوفیلتراســیون 
ی  غشــای نانوفیلتراســیون نامتقــارن نســبت بــه الیه ســطحی بســیار نــازک )nm 300-۴00( نشــان می دهــد که رو

غشای پشتیبان متخلخل تشکیل می شود .
یابی عملکرد آنهــا از لحاظ حذف رنــگ، حذف نمک،  یــت الیه نــازک و ارز کامپوز تهیــه غشــای نانوفیلتراســیون 

کسیژن مورد نیاز شیمیایی۲1  تحت شرایط اجرایی مختلف مرکز اصلی توجهات است .   جریان و حفظ ا

شرکتهایتولیدکنندهنانوفیلترها
کاربردهــای خاص در  امــروزه غشــاهای نانوفیلتراســیون مختلفی بــرای اســتفاده های تجاری در دســترس و برای 
کرد و انواع محصوالت آن ها را  حال تکامل هســتند. در ادامه به برخی تولیدکنندگان این غشــاها اشــاره خواهیم 

شرح خواهیم داد.

شرکت هایخارجیتولیدکنندهنانوفیلترها
کننده  غشــاهای شــرکت ترایسپ و فناوری عناصر و توانایی سفارشی سازی محصول، شرکت را تبدیل به تولید 

کرده است.  منحصر به فرد غشا 
که این غشــاها به  ترایســپ هفــت غشــای نانوفیلتــری بــر پایه پلی آمیــد، پیپرازین و ســلولز اســتات ارائــه می دهد 
کاربردهای متنوعی دارند. غشاء با نام تجاری  صورت صفحات یا به صورت عناصر مارپیچی طراحی شده اند و 
کارایی 80%-90% و برای یون های  TS80 از پلی آمید شــبه آروماتیک اســت که برای حذف یون های تک ظرفیتی 

که مقادیر باالیی از حل  دو ظرفیتی بیشتر از 99% را دارد. این غشاء یک غشای نانوفیلتراسیون همه جانبه است 
شونده شامل نمک ها و هم مواد حل شونده ی آلی بدون بار را در فشار پایین تری نسبت به غشای اسمز معکوس 
گرفته  کاربردهای تصفیه سازی آب، TS80 به عنوان غشای سختی زدا در نظر  کند. در بسیاری از  می تواند خارج 
شده است و این ترکیبات می توانند در فشاری نزدیک به psi 100 کار کنند. TS40 یک غشای نانوفیلتراسیون بر 
اساس پیپرازین با برش مولکولی در محدوده ۲00-300 دالتون است. حذف ظاهری آن برای NaCl بسته به میزان 
کاروز و MgSO4 بیش از 99 درصد اســت. این غشــا بیشــتر در صنایع  غلظت ورودی ۴0-60 % اســت، و برای ســا

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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برداسم محصولنوع غشا کار

NFDK, DL خالص سازی اب شورسری

NF
UF

DK, DL سری

GH, GK سری

نمک زدایی از رنگ

تصفیه فاضالب نساجی

NF, RODuratherm * EXLکانی زدایی محصول داغ، تغلیظ

RODuratherm STDبازیابی میعان داغ

UFGE, GH, GK شکنش آلی به میزان زیادسری

NFDuracidبازیابی اسید، احیای فلز

RO, NFDurasilk ،صنعتی RO3دفع زباله

UFMW جداسازی آب، امولسیون روغنسری

MFJX تغلیظ رنگ الکتروستاتیکسری

کاربرد غشاهای شرکت GE Water و نوع غشاهای به کار رفته.  جدول 2.  

که بــرای حذف  غذایــی و لبنــی اســتفاده می شــود. TS50 یک غشــای نانوفیلتراســیون بــا پایه ی پیپرازین اســت 
که همراه با یون های تک ظرفیتی هســتند، طراحی شــده اســت. این  مواد آلی با برش مولکولی باالی 300 دالتون 
کاربرد دارد.  غشــا معموال در صنایع غذایی و لبنی، حذف نمک، خالص ســازی و دیگر فرایندهای جداســازی 
که قابلیت باالیی در حذف یون های دو ظرفیتی دارد؛ درحالی که به  XN45 یک غشــای نانوفیلتراســیونی اســت 

کثــر یون هــای تــک ظرفیتی اجازه عبور می دهد. حذف ظاهری NaCl در این غشــا 10-30% و بیشــتر از 90% برای  ا
کاروز است. MgSO4 و سا

شــرکت فنــاوری آب و پــردازش GE زیرمجموعــه ای از جنــرال الکتریــک و GE Power اســت. ایــن شــرکت از 
کیفیت و بهره وری اســتفاده می کند. همچنین  کمبود آب، افزایش  فناوری های پیشــرفته برای حل چالش های 
یســت را حل و به شــرکت های شهری و صنعتی مشابه کمک می کند.  مســائل مربوط به آب برای انرژی و محیط ز
GE Water سیستم های غشایی RO/NF متنوعی برای نمک زدایی، پردازش غذا و نوشیدنی ها، بهبود شاخص 

گازی ارائه می کند.  چگالی نمک، و تصفیه آب آشــامیدنی دارند و همچنین راه حل هایی برای صنایع روغنی و 
همچنین این شــرکت اطالعات فنی و ســایر اطالعات مربوط به نگهداری و تعمیر غشــاء را به مشتریان خود ارائه 

کاربردهای متنوع غشاهای GE Water به طور مختصر در جدول ۲ آورده شده است. می دهد. 
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نوع غشای نانوفیلتراسیونشرکت سازنده

Rauschert Technical Ceramics Industriesغشاهای سرامیکی

Evoqua Water Technologiesفیلترهای شناور و تحت فشار

AXEON Water Technologiesکامپوزیت فیلم نازک پلی آمید

Purelyro Div of Daico Water Managementغشاهای پلیمری

Spintek Filtration, Incکامپوزیت فیلم نازک پلی آمید

 جدول 3.برخی شرکت های سازنده غشای نانوفیلتراسیون و جنس غشاء.

 شــکل 5.نمونه ای از غشاهای نانوفیلتراسیون 
.GE Water  محصول شرکت

 VANTAGE شــکل ۶.سیستم نانوفیلتراســیون از نوع 
کاربردهای صنعتی. M86 برای 

کانــی زدایــی محصــوالت داغ،  کارخانــه در نمک زدایــی، نمک زدایــی از رنــگ،  غشــاهای نانوفیلتراســیون ایــن 
کاربرد دارند. یابی فلز، صنایع دفع آب های آلوده  یافت اسید، باز باز

Aquatech اســت. سیســتم  نانوفیلتراســیون، شــرکت  و دســتگاه های  ارائــه غشــاها  شــرکت پیشــرو دیگــر در 
کاربردهای صنعتی ساخته شده است. نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس VANTAGE® M86 برای 

شــرکت های بســیاری در حال ســاخت و توســعه سیســتم ها و غشــاهای نانوفیلتراسیون هســتند که در جدول 3 
اسامی برخی از آن ها به همراه جنس غشاهای تولیدی شان آورده شده است.

از دیگــر کارخانه هــای تولیــد کننــده غشــاهای نانوفیلتراســیون  می تــوان راچرت۲۲  را نــام برد که در جــدول ۴ انواع 
غشــاهای مورد اســتفاده در روش های میکرو، اولترا و نانوفیلتراســیون و شــرایط اســتفاده از این غشــاها آورده شده 

است )Da همان دالتون می باشد(:
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شرکت هایداخلیتولیدکنندهفیلترهایصنعتی
 شرکت نانو فناوران خاور

شــرکت دانــش بنیان نانو فناوران خــاور اولین و تنها تولیــد کننده فیلترهای 
یــخ   صنعتــی بــا فنــاوری نانــو در ایــران دارای ثبــت اختــراع بــه شــماره و تار
7۲9۴9- 1390/09/۲8 بــا عنــوان تولیــد فیلتر های صنعتــی هوا با قابلیت 
جــذب ذرات و طــول عمــر بیشــتر و نیز  گواهــی تاییدیه نانو مقیاس از ســتاد 
یاست جمهوری دارای گواهی نامه های استاندارد بین المللی سیستم  نانو ر
مدیریــت کیفیت )ISO 9001:2008( و سیســتم رضایت مندی مشــتریان  
گیری از مهندسان و فارغ التحصیالن  )ISO14001:2012( از شرکت QEC Certification انگلستان و  با بهره 
رشــته نانــو فناوری و نیز نســاجی توانســته اســت، بــا اســتفاده از فناوری نانــو راندمــان فیلترهای مورد اســتفاده در 
ی نانو الیاف  صنعــت کشــور را بــه میــزان قابل توجهــی ارتقا بخشــد. نانوفیلتر تولیدی این شــرکت فیلتــر هوا حــاو

کاربرد دارد. یست  کشاورزی و صنایع غذایی, آب و محیط ز که در زمینه  کریلونیتریل )PAN( است  پلی ا

اندازه میانگین منافذمادهنوع غشا
حد 

جداسازی
تخلخل 

باز

میکروفیلتراسیون

α-Al2O3

)800 nm( ،)600 nm( ،)۴00 nm( ،)۲00 nm(
)100 nm( ،)70 nm(

%50-%۴0

TiO2

)800 nm( ،)۴00 nm( ،)۲50 nm( ،)۲00nm(
)100 nm( ،)10 nm(

ZrO2
)110 nm(

اولترافیلتراسیون

γ-Al2O3

10 nm

5 nm

۲0 kDa

7.5 kDa

 -%30
%55 TiO2

30 nm

10 nm

5 nm

 100 kDa

۲0 kDa

8.5 kDa

ZrO2
3 nm۲ kDa

TiO2نانوفیلتراسیون

1.0 nm

0.9 nm
LC2

750 Da

۴50 Da

۲00 Da

 - % 30
% ۴0

 جدول 4.غشاهای ساخته شده در شرکت راچرت و شرایط آن ها.
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 شرکت بهران فیلتر
شــرکت تولیــدي و صنعتــي بهران فیلتر ) ســهامی خاص( از ســال 137۲ با 
حضور وزیر صنایع وقت افتتاح شد و در زمینه تولید انواع فیلترهاي خودرو، 
صنعتي و نیروگاهي در ایران فعالیت داشــته اســت. این شرکت براي اولین 
بار در صنعت فیلتر ایران در سال 1377 گواهینامه ISO9002 و براي اولین 
گواهینامه ISO9001 را از شــرکت  بار در صنعت فیلتر ایران در ســال 1380 
کیفی در سال  DQS آلمان اخذ نموده و نیز در ادامه تالش در جهت توسعه 

گواهینامه ISO/TS 16949 شده است. یافت  1387 موفق به در
جدید تریــن تحــول درصنعــت فیلتــر ورود نانوفنــاوری به این عرصه می باشــد. بــا این تکنیک ســطح الیاف بزرگ 

ســلولزی و یــا مصنوعی )معمواًل با قطــر 10 تا 30 میکرومتر( 
بــا الیــه ای از الیــاف بســیار ریــز نانــو )معمــواًل بــا قطــر 50 تا 
کاغــذ قبل از  ۴00 نانومتــر( پوشــانده می شــود. درایــن طرح 
کــن در تولید فیلتر، بوســیله جریان  شــروع عملیــات چین 
الکتریکــی بــا الیــه ای از الیــاف پلیمــری بــا قطــر بیــن 50 تا 
300 نانومتــر الیــه نشــانی می شــود. رشــته های پلیمــری بــا 
یاد  قطــر نانومتریــک تحت تأثیر اختالف پتانســیل بســیار ز
کاربــرد اصلــی ایــن فنــاوری در فیلتــر  تشــکیل می شــوند. 
هــوای خودروهــای ســنگین، سیســتم های تصفیــه هــوای 
گاز مجهز به سیســتم پالس کلینینگ اســت.  توربین های 
از خصوصیات آن می توان به ارتقای راندمان فیلتراســیون 
کاهش اندازه سوراخ ها و افزایش عمر فیلتر با بهره  از طریق 

کرد. گیری از فیلتراسیون سطحی اشاره 

گستر آریا  شرکت تراوا 
یا تولیدکننده فیلتر تصفیه اســمز معکوس می باشــد که  شــرکت تراوا گســتر آر
اســتفاده از نانوذرات سیلیس آبدوســت در غشای پلی آمیدی باعث افزایش 
کس شــده اســت. غشــای نیمه تراوا در فیلتراســیون اســمز معکوس اجازه  فال
عبور نمک را نداده و تنها آب از آن عبور می کند. اســمز معکوس توانایی دارد 
کند. اخیرًا  کلوئیدی آب را حذف  تا 98% مواد معدنی حل شده و مواد آلی و 
بــه منظور دســتیابی بــه خواص موردنظر، ترکیبــات متفاوتی از مــواد آلی و غیر 
آلی در ســاختار غشــا ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. با اســتفاده از نانوذرات ســیلیس آب  دوســت بر ســطح غشا، اثر 
آب دوســتی ســطح تقویــت می گردد. از جمله کاربردهــای این فیلتر تصفیه نمک با قابلیت جدایــش حدود 97% و 
کتری ها و ویروس ها را می توان نام برد. قابلیت حذف مؤثر آلودگی های غیرآلی، مواد آلی، آفت کش ها، کیست ها، با

 شکل 7.نانو فیلتر هوای خودرو سنگین تولید 
شرکت بهران فیلتر
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پینوشتها

1 اسمز معکوس یا Reverse Osmosis (RO) فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب 

از درون یک غشای نیمه تراوا استفاده می شود.
2 کمترین جرم مولکولی حل شونده )در واحد دالتو( که 90% از آن توسط غشا به دام می افتد، یا جرم مولکولی ماده ای 

که 90 درصد از آن به واسطه غشا حفظ می شود.
3  Pressure- driven membrane processes
4  Reverse osmosis(RO)
5  Ultrafiltration(UF)
6  Microfiltration(MF)
7  Nanofiltration(NF)
8  fractionate
9  hollow-fiber-style NF
10  direct flow
11  crossflow
12  compound annual growth rates
13  powdered activated carbon
14  brine
15  multi-stage flash desalination
16  slurry
17  Filter press
18  Spray drying
19  thin-film composite nanofiltration(TFC-NF)
20  thin-film composite nanofiltration(TFC-NF)
21  COD  (Chemical Oxygen Demand)
22  Rauschert

خالصهمدیریتی
یســت، آب های آشــامیدنی و کشــاورزی یکــی از تهدیدات جامعه بشــری می باشــد  مشــکالت آلودگــی محیــط ز
کــه توجه دانشــمندان را  یــادی بــرای حــل این معضل بــه عمل آمده اســت. یکــی از بخش هایی  و بررســی هــای ز
کاربردهای نانوفیلتراسیون می توان  برای تصفیه آب و پســاب جلب کرده اســت، فرایند نانوفیلتراسیون اســت. از 
یــا )که بــه دلیل حضور  کاربــرد آن در صنایــع آب و فاضــالب، حــذف آالینده هــای هــوا، نمک زدایــی از آب در بــه 
 )COD نمک های یک ظرفیتی خیلی کارآمد نیست(، تصفیه فاضالب در صنایع نساجی )برای حذف رنگ ها و
کــرد. بــازار نانوفیلتراســیون افزایش رو به رشــدی در صنایع مختلف خصوصا در حوزه تصفیه پســاب  و ... اشــاره 
یخچه اســتفاده از انواع فیلترها مورد  گزارش تار گازهــای آالینــده از صنایع نشــان می دهد. بر این اســاس در این  و 
کید بر صنعت رنگ مورد بررســی قرار  گرفت. در ادامه انواع نانوفیلترهای مورد اســتفاده در صنایع با تا بررســی قرار 

که در این حوزه فعالیت دارند ذکر شده است. گرفت. در پایان محصوالت شرکت های داخلی و خارجی 
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