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فناورى نانو به مهندســى نمودن مواد در ابعاد اتمى- مولکولى و ســاخت موادى با خواص کامًال متفاوت در 
ابعاد نانو مى پردازد. یکى از کاربردهاى فناورى نانو اســتفاده در صنایع فیلتر اســت که نقش مؤثرى در بهبود 
عملکرد نسل گذشته ى فیلترها و تولید نسل جدیدى از فیلترها دارد. فیلترها در یخچال، خودرو، محیط منزل، 
بیمارستان ها و مراکز درمانى براى حذف باکترى، قارچ، بو و ترکیبات آلى فرار مورداستفاده قرار مى گیرند. 
در این نوشــتار، گزارشــى کوتاه در مورد چگونگى به کارگیرى فناورى نانو در تولید فیلترهاى نانومقیاس، 

نمونه هاى صنعتى و چشم انداز پیش رو ارائه مى شود. 

فیلرتها و انواع آن
فیلترها موادى متخلخل از جنس پلیمر یا ســرامیک هســتند و فیلتر کردن یا فیلتراسیون1، فرایندى است که در 
آن یک مایع و یا گاز (سیال) به دلیل اختالف فشار، اختالف پتانسیل الکتریکى یا اختالف غلظت از فیلتر عبور 
مى کند. با انجام عمل فیلتراســیون، ذراتى که از اندازه حفره هاى فیلتر کوچک تر هســتند، از آن عبور کرده و 
ذرات با اندازه بزرگ تر، از ســیال جداشــده و در پشت فیلتر باقى مى مانند. در انتخاب نوع فیلتر و بازده آن، دو 

عامل اندازه حفره ها و مقدار ذرات باقى مانده پشت فیلتر اثرگذار است. 
بازده فیلتراسیون اساساً تحت تأثیر ساختار فیزیکى فیلتر (ظرافت لیف، ساختار ماتریس، ضخامت و اندازه حفره)، 
خصوصیات الکتریکى و شیمیایى سطح لیف (انرژى آزاد سطح) است. عالوه بر بازده فیلتراسیون، خصوصیات 

دیگرى نظیر افت فشار و مقاومت شار نیز ازجمله پارامترهاى مهم در ارزیابى بستر فیلتر به شمار مى روند.
فیلترها به دو گروه اصلى دسته بندى مى شوند: فیلترهاى عمقى و فیلترهاى غشایى یا سطحى (شکل 1). فیلترهاى 
عمقى اغلب داراى ســاختار ســه بعدى پرپیچ وخم با کانال هاى متعدد و شاخه هاى زیاد هستند و ذرات از طریق 
حبس شدن در عمق فیلتر غربال مى شوند. اما در فیلترهاى غشایى، معموالً از یک الیه نازك با اندازه حفره معین 

براى غربال کردن ذرات استفاده مى شود.

 شکل 1. طرح واره اى 
از فیلترهاى عمقى (سمت 

چپ) و سطحى (سمت 
راست)

فیلتر عمقى فیلتر سطحى

الیه نانو لیفى
فیلتر  میکرو الیاف
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چنانچه الیه اى از نانو الیاف روى یک فیلتر عمقى قرار گیرد، خاصیت فیلتراسیون از حالت فیلتر عمقى به فیلتر 
سطحى یا غشایى تبدیل مى شود. در فیلترهاى معمولى، به دلیل این که فیلتراسیون در عمق صورت مى گیرد، فیلتر 
دچار افت فشار شده و کارایى خود را از دست مى دهد. از سوى دیگر در فیلترهاى معمولى از الیاف میکرومترى 
اســتفاده مى شــود؛ بنابراین حفره هاى موجود در بین فیلترهاى میکرونى بزرگ بوده و ذرات با ابعاد کوچک تر 
از فاصله میان الیاف، جذب فیلتر نخواهد شــد. اما با کشــیدن الیه اى از نانو الیاف به روى فیلتر، هم فیلتراسیون 
جذب فیزیکى و هم فیلتراسیون الکترواستاتیکى رخ مى دهد. افزایش طول عمر فیلتر تا حدود دو برابر، کنترل و 
عدم افزایش افت فشار، افزایش قابل توجه کارایى فیلتراسیون، افزایش بازده تبدیل انرژى در صنایع خودرویى و 
نیروگاهى به همراه کاهش استهالك تجهیزات و زمان خواب و تعمیر آن ها و افزایش سطح حفاظت از توربین 

ازجمله مزایاى به کارگیرى الیه نانو لیفى است.

فیلرتهای غشایی
روش هاى فیلتراسیون غشایى را مى توان به چهار گروه کلى میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون 

و اسمز معکوس تقسیم کرد [1].

   میکروفیلتراسیون
میکروفیلتراسیون سیستمى کوچک و تمام خودکار است که براى جداسازى محلول هاى جامد- مایع و موادى 
مثل باکترى ها، کیست ها، مولکول ها و ذراتى با قطر تقریبى 0/1 تا 1 میکرون به کار مى رود.  فشار غشاء معموالً 

psi 10 (0/7 بار) است [2].

   اولترافیلتراسیون
اولترافیلتراســیون فرایندى براى جداســازى و غربال ذراتى در محدوده 2 تا 100 نانومتر (تا 0/1 میکرون) است. 
فشــار عملیاتى غشــاء معموالً psi 100-15 (7-1 بار) اســت. طرح واره اى از نحوه عملکرد یک دستگاه داراى 

سیستم اولترافیلتراسیون در شکل 2 نشان داده شده است [2].

 شکل 2. طرح واره اى از نحوه عملکرد یک دستگاه داراى سیستم اولترافیلتراسیون

باکترى فرایند

جریان خوراك

جریان  تصفیه

غشاء هاى لیف 
تو خالى

آب، یون ونمک ها
 یون کلوئیدى و پپتید ها

نماى عرضى بزرگنمایى شده از غشاء لیف تو خالى
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   اسمز معکوس
اسمز معکوس یکى از روش هاى جداسازى ناخالصى ها از آب است. در این روش، اعمال فشار مکانیکى عامل 
جداســازى است (شکل 3). در این روش، آب از داخل یک پوســته عبور داده شده و این امر سبب جداسازى 
ناخالصى ها مى شود. قابلیت نفوذپذیرى پوسته تا حدى مى تواند اندك باشد که در عمل موجب جداسازى تمام 

ناخالصى ها نظیر مولکول هاى نمک، ویروس ها، سموم و سایر ترکیبات آلوده غیر آلى از آب شود.

 شکل 3. نحوه 
عملکرد اسمز و 

اسمز معکوس

اندازه حفره غشاء برابر با 0/0001 میکرون

آب تصفیه شده

پساب

اسمز معکوس

   نانوفیلتراسیون
غشــاء نانوفیلتراســیون یکى از غشــاءهاى محرك-فشــارى بــا خصوصیاتى مابین اســمز معکوس و غشــاء 
اولترافیلتراســیون است. نانو فیلتر به معناي فیلتري اســت که اندازه منافذ آن در حد نانومتري (0/5 تا 2 نانومتر) 
است [1و 2]. فناورى فیلتر نانو لیفى یک فیالمنت پیوسته و ظریف از الیاف پلیمرى است که به صورت یکنواخت 
گســترده شــده و روى یک زیر الیه فیلترى توسط فرایند الکتروریسى متصل شده است. ضخامت الیه اعمالى 
در محــدوده 0/1 و 0/5 میکرومتــر، با قطر الیاف در محدوده 50 و 500 نانومتر اســت. این الیاف بســیار نازك 
هستند (1000 بار ظریف تر از موى انسان )، به طورى که با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیستند . براى کاربردهاى 

جمع آورى گردوخاك، مواد بر پایه سلولز یا پلى استر براى زیر الیه یا الیه پایه متداول تر است [3].

اهمیت به کارگیری نانوفیلرتاسیون
نانوفیلتراســیون داراى مزایاى بســیارى از قبیل فشــار عملیاتى پایین، شــار باال، نگهدارى باالى نمک یون هاى 
چند ظرفیتى و با وزن باالى 300 دالتون، نیاز به ســرمایه گذارى نســبتاً پاییــن و هزینه هاى عملیاتى و نگهدارى 
پایین اســت. مزیت این غشاء در مقایسه با غشــاءهاى دیگر، اندازه حفره هاى نانومترى است که توانایى حذف 
ویروس ها، باکترى ها و مواد نانومترى را دارا است. الیه نانو لیفى بسیار ظریف است و روى زیر الیه انعطاف پذیر 

به کار مى رود، لذا امکان ایجاد زیر الیه با مساحت سطحى باال را فراهم مى کند.
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  افزایش بازده فیلتر
شبکه نانو لیفى الکتروریسى شده، افزایش چشمگیر در بازده فیلتراسیون در کنار کاهش نسبتاً اندك نفوذپذیرى 
را فراهم مى ســازد. در مقایســه با فیلترهاى لیفى متداول در افت فشــار یکســان، نانو الیاف با قطر ظریف تر از 
نیم میکرون ظرفیت باالترى در جمع آورى ذرات ریز دارد. مقایســه میان شــبکه الکتروریســى شــده نایلون 6 
(ضخامت 100 میکرومتر و اندازه حفره 0/24 میکرومتر) با فیلتر هواى با بازده باال تجارى2 (HEPA) (ضخامت 
500 میکرومتر و اندازه حفره 1/7 میکرومتر) با استفاده از آزمون ذرات 300 نانومتر نشان داد که الیه نانو لیفى 

ظریف بازده فیلتراسیون اندکى باالتر (99/993درصد) نسبت به فیلتر HEPA (99/97درصد) دارد [4].

  حذف ذرات ریز مایع
عــالوه بر ذرات جامــد، ذرات ریز مایع درون ســامانه امتزاج ناپذیــر مایع-مایع نیز مى تواند بــا الیه نانو لیفى 
(فیلتراســیون انعقاد مایع-مایع) حذف گردد. براى مثال مى توان از نانو الیاف پلى استایرن الکتروریسى شده در 
مخلوط با میکرو الیاف شیشه اى، فیلترى براى زدودن ذرات مایع از امولسیون آب در روغن ایجاد نمود. افزودن 
مقدار اندکى از نانو الیاف پلى استایرن، صرف نظر از افزایش افت فشار فیلتر، افزایش چشمگیرى در بهبود بازده 

حذف ذرات ایجاد مى کند (از 68درصد به 88 درصد) [4].

  داربست پشتیبان در اولترافیلتراسیون
نانو الیاف به عنوان داربست پشتیبان در اولترافیلتراســیون جداسازى امولسیون روغن/آب استفاده مى شود. الیه 

اولترافیلتراســیون داراى ساختار 
کامپوزیتى ســه الیه متشــکل از 
الیــه فوقانــى آب دوســت نانو 
متخلخــل، الیه میانــى نانو لیفى 
پلى وینیل  الکتروریســى شــده 
الکل با اتصــاالت عرضى و زیر 
الیه میکرو لیفــى بى بافت رایج 
است. بستر نانو لیفى الکتروریسى 
شده، شبکه متخلخل به هم پیوسته 
مناسبى با مساحت سطحى ویژه 

باال ایجاد مى کند. این نوع فیلتر اولترافیلتراســیون نرخ شــار و قابلیت زدودن مواد حل شده آلى باالیى را فراهم 
مى کند.

  جذب یون هاى فلزى
افزایش میزان یون هاى فلزى، نوعى آلودگى جدى در منابع آبى ایجاد کرده است و در درازمدت موجب تهدید 
بهداشت فرد و محیط طبیعى مى شود. نانو الیاف الکتروریسى شده پتانسیل باالیى در جمع آورى یون هاى فلزى 
از محلول دارند؛ زیرا این الیه ها داراى مســاحت ســطحى ویژه باال، تخلخل باال و عاملیت ســطحى قابل کنترل 

نانــو فیلتــرهای لیفـی مجموعه گزارش هاى  
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هســتند. براى جذب یون فلزى، پلیمرهاى با گروه هاى عاملى که میل جذبى به یون هاى فلزى دارند، به صورت 
مســتقیم درون نانو الیاف الکتروریسى مى شــوند. الکتروریسى نانو الیاف مخلوط فیبروئین ابریشم/کراتین پشم 
براى جذب یون هاى مس از آب استفاده شده است. پروتئین پشم داراى گروه هاى زیادى از اسیدهاى آمینه آب 
 2/8  µg/mgدوســت با میل جذبى باال به یون هاى فلزى است و نانو الیاف مخلوط نشان داد که ظرفیت جذب

فلز را باراندمان باالى بازیابى دارد [4].
1  قرار دادن مواد  دو روش براى بهبود جذب یون هاى فلزى روى نانو الیاف الکتروریســى شده وجود دارد: 
عامل دار روى ســطح لیف با استفاده از روش هاى جذبى یا پوشش دهى و افزایش مساحت سطحى براى بهبود 
2 تبدیل مستقیم یون هاى فلزى به عنصر فلزى روى نانو الیاف براى باز تبدیل فلزات گران بها.  ظرفیت جذب و 
در حوزه نانوفیلتراسیون مى توان به غشاءهاى نانولوله اى، فیلترهاى نانو غربال، فیلتر آلومیناى نانو لیفى، فیلترهاى 
جاذب جریان، شامل نانو الیاف و غشاءهاى سرامیکى نانو حفره اى اشاره کرد. که در این گزارش تمرکز روى 

غشاءهاى نانو لیفى است.

نحوه تولید غشاء نانو لیفی
نانو الیاف به صورت الیاف با قطر کمتر از 100 نانومتر تعریف مى شوند و با دارا بودن یک بعد خارج از محدوده 
نانومترى، جزء دسته نانو مواد تک بعدى قرار مى گیرند. نسبت سطح به حجم بسیار باال، انعطاف باال در عامل دار 
کردن سطوح و خواص مکانیکى عالى از قبیل چقرمگى و استحکام کششى باال، از خواص موردتوجه نانو الیاف 

در مقایسه با الیاف معمولى است.
الکتروریســى روشى با نیروى محرکه الکترواستاتیکى براى تولید نانو الیاف است. شکل 4 (الف) طرح واره اى 
از فرآیند الکتروریســى را نشــان مى دهد. در این فرآیند، نانو الیاف از محلول مایع یا مذاب پلیمرى که از لوله 
موئین به منطقه با میدان الکتریکى باال تغذیه مى شود، تشکیل مى شوند. اندازه و ریزساختار نانو الیاف با متغیرهاى 
عملیاتى متفاوتى کنترل مى شود. این متغیرها، گرانروى محلول، ولتاژ، نرخ تغذیه، هدایت محلول، فاصله هدف 
و لوله موئین و اندازه لوله هســتند. شــکل 4 (ب) تصویر میکروسکوپ الکترونى روبشى الیه نانو لیفى ریسیده 

شده روى یک زیر الیه لیفى را نشان مى دهد.

 شکل 4. (الف) 
طرح واره اى از دستگاه 

الکتروریسى و (ب) 
تصویر میکروسکوپ 

الکترونى عبورى فیلتر 
نانو لیفى

(الف)

تشکیل الیه
تشکیل لیف

پمپ سرنگىسوزن  ریسنده

منبع ولتاژ

محلول پلیمرى

الیاف زیر الیه

نانو الیاف الکتروریسى شده

(ب)
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 شکل 5. دستگاه تولید الیه نانو لیفى شرکت المارکو [6] 

با افزودن پوششــى از نانو الیاف الکتروریسى شــده به زیر الیه فیلتراسیون متداول، عملکرد فیلتراسیون چندین 
بار افزایش مى یابــد. تنها فناورى تجارى موجود براى تولید الیاف ظریف زیر میکرون با توزیع قطرى باریک، 
روش الکتروریســى اســت. در حقیقت مى توان با یک زیر الیه ارزان قیمت و پوشش نانو لیفى ظریف به بازده 
باالى فیلتراســیون باقیمت پایین دست یافت. با اســتفاده از فناورى NanospiderTM  مى توان الیاف با قطر 75 تا 
250 نانومتر، الیه اى با90-60 درصد تخلخل، اندازه حفره بین 0/1 تا 3 میکرومتر، مســاحت ســطحى 10تا100 
مترمربع بر گرم تولید نمود [5]. شکل 5، دستگاه صنعتى تولید الیه نانو لیفى شرکت المارکو با استفاده از فناورى 

NanospiderTM را نشان مى دهد.

کاربرد فیلرتهای نانومقیاس
امروزه با پیشــرفت صنایع مختلف، اســتفاده از نانو فیلترها به عنوان ابرفیلتــر در صنایع مختلف ضروري به نظر 
می رســد. ازنظر تحقیقات دانشــگاهى، از ســال 2008 تا ســال 2015 حدود 1642 مقاله درزمینه هاى مختلف 
نانوفیلتراسیون نظیر کاربردهاى محیطى، تولید غشاء، موضوعات متفرقه، داروسازى و بیوتکنولوژى، مدل سازى، 
کاربردهاى مواد غذایى، اقتصادى و طراحى و غیره به چاپ رســیده اســت که نشــان از اهمیت و گســتردگى 

نانوفیلتراسیون است. 
فناورى تولید نانو فیلترها جدید اســت و در بســیاري از مناطق به صورت تحقیقاتی مورداستفاده قرار می گیرد و 
در برخی کشــورها به صورت صنعتی مورداستفاده قرارگرفته است. با توجه به آمار موجود،کشورهاي آمریکا 
و انگلســتان از بزرگ ترین مصرف کنندگان این گونه فیلترها هســتند و کشــورهاى ژاپن، چین و تایوان نیز از 

کشورهاى عمده تولیدکننده نانو فیلترها مى باشند.
نانو فیلترهاى کاربردى در صنایع را مى توان در دودسته تقسیم بندى کرد: فیلترهاى نانو لیفى و فیلترهاى حاوى 
نانو ذرات. نانو فیلترها با کاربردهاى مختلف براى اســتفاده در یخچال، اتومبیل، محیط خانه و بیمارســتان ها و 
مراکز درمانى براى حذف باکترى، قارچ، بو و ترکیبات آلى فرار مورداستفاده قرار مى گیرند. فیلترهاى نانو نقره 
داراى قدرت بسیار باالیى در حذف میکروارگانیسم ها و میکروب هاى بیمارى زا هستند. استفاده از این فیلترها در 
مکان هایى مانند بیمارستان و مراکز عمومى که احتمال وجود آلودگى هاى میکروب زیاد است، اهمیت و کاربرد 
فراوانى دارند. عالوه بر نقره از ذرات نانویى کربن نیز براى از بین بردن بو و مواد فرار استفاده مى شود. فیلترهاى 

نانــو فیلتــرهای لیفـی مجموعه گزارش هاى  
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 شکل 6. فیلتر نانو 
 Ultra-Web® لیفى

شرکت دونالدسون

بستر اسپان 
باند

بستر دمش 
مذاب

تصویر  میکروسکوپ الکترونى روبشى

نانو  الیاف
Ultra-Web

 روى اسپان باند

10 micron

نانو کربن با دارا بودن ســاختارهاى نانو، داراى نســبت سطح به حجم باالیى هســتند، بو و مواد فرار را به خوبى 
جذب مى کنند. قدرت جذب این فیلترها 15 برابر بیشتر از کربن فعال است و عالوه بر بو، ترکیبات آلى فرار را 
نیز حذف مى کنند. یکى دیگر از موارد کاربرد فناورى نانو ســاخت فیلترهاى نانو هیبرید است که فرایند تهویه 
و تصفیــه هوا را به خوبى انجام مى دهند و براى از بین بردن میکروب ها در محیط هاى مختلف مانند محیط هاى 
نگهدارى مواد غذایى، سرویس هاى بهداشتى، رستوران ها و آشپزخانه ها به کاربرده مى شوند. این فیلترها حاوى 
نانو ذرات هیبرید مواد آلى و معدنى اســت و پایدارى مناسبى دارند. به طورکلى نانو فیلترها در صنایع مختلف 
ازجمله صنعت آب و فاضالب، صنایع غذایى، صنایع داروســازى، پزشــکى، تصفیه هوا و خالص سازى گازها 

کاربرد دارند. در ادامه به معرفى برخى از محصوالت تجارى شده ى این حوزه مى پردازیم.

محصوالت تجاری

Ultra-web® فیلتر نانو لیفى  
شــرکت Donaldson آمریکا بیش از 20 ســال است که فیلترهایى بر پایه نانو الیاف الکتروریسى شده را براى 
کاربردهــاى صنعتى، خانگــى و نظامى تولید مى کند و فیلتر نانو لیفــى ®Ultra-web آن براى صنایع بى بافت 
و فیلتراســیون براى کاربردهاى وســیعى توسعه یافته اســت (شکل 6). این فیلتر متشــکل از یک الیه وب لیفى 
الکتروریســى شده با الیاف پیوسته با قطر 0/3-0/2 میکرون روى یک بستر اسپان باند3  است، به طورى که قادر 

است که ذرات گردوخاك ریز را فیلتر کند [7]. 

AMSOIL Ea Air فیلتر نانویى تصفیه هوا  
فیلترهاى تصفیه هواى شــرکت Amsoil از الیه نانو لیفى باکیفیت باال تهیه شده است (شکل7 الف). فیلترهاى 
هــواى AMOSIL EA  اصوالً از یک بســتر ســلولزى با یک الیــه نانو لیفى مصنوعى روى آن ساخته شــده اند. 
گردوخاك و ذرات ریز روى ســطح نانو لیفى گیر مى افتند و مانع از ورود آن ها به عمق بســتر فیلتر مى شود. به 
دلیــل اینکه ذرات روى یکدیگر تجمع مى کنند، فیزیک میکرو در جریان هاى لغزنده اجازه مى دهد که حجم 
باالیى از جریان هوا، حتى باوجود پوشش ضخیمى از گردوخاك از میان فیلتر عبور کند. این فیلترهاى هوا براى 
کاربردهاى اتومبیل و تریلرهاى ســبک مناسب هســتند. طى آزمایش هاى انجام شده در این شرکت، نانو الیاف 
پنج برابر بیشتر از فیلتر سلولزى و 50 بار بیشتر از بستر تورى ذرات گردوخاك را حذف مى کند. این فیلتر، ذرات 
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   فیلتر آلومیناى نانو لیفى
این جاذب ها از نانو الیاف آلومینا با بار مثبت روى زیر الیه شیشــه اى تشکیل شــده اند. نانو الیاف آلومینا ســطح 
بیشترى نسبت به الیاف متداول داشته و بار مثبت باالیى دارند که باعث جذب سریع تر آلودگى هاى باردار منفى 
از قبیل ویروس ها، باکترى ها و کلوئیدهاى آلى و غیر آلى مى شود [8]. فیلترهاى نانوسرام بیش از 99/99 درصد 
از ویروس  هــا، باکترى ها، انگل هــا، ترکیبات آلى طبیعى و کدرى را حــذف مى کنند. همچنین قابلیت جذب 

99/9 درصد از نمک ها، مواد رادیواکتیو و فلزات ســنگین از قبیل کروم، 
آرسنیک و سرب و حتى ذرات نانومقیاس و حل شده را دارند. این فیلترها 
در  pH 9-5 بهتر عمل مى کنند. شــدت جریان فیلترهاى نانوســرام بدون 
اســتفاده از فشار، حدود یک تا 1/5 لیتر بر ســاعت به ازاى هر سانتى متر 
مربع از فیلتر اســت. حداکثر فشار bar 4 مى تواند به فیلتر اعمال شود که 
منجر به شــدت جریان 9 تا 10 لیتر بر ساعت به ازاى هر سانتى متر مربع از 
فیلتر خواهد شد. کارتریج فیلترهاى نانوسرام داراى یک طراحى تاخورده 
است که سطح آن ها را افزایش مى دهد (شکل 8). شرکت آرگوناید یکى 

از تولیدکنندگان این نوع فیلتر، اعالم کرده اســت که هزینه تولید فیلترهاى نانوســرام نسبتاً ارزان است، چراکه 
مى توانند با استفاده از فناورى کاغذسازى تولید شوند. در حال حاضر هر مترمربع فیلتر، 10 دالر هزینه دارد که 
ممکن است این مقدار به سه دالر برسد. کارتریج فیلترها به ازاى 20 تا 200 فیلتر، وابسته به قطر آن ها در حدود 
37 دالر هزینه دارند. این فیلترها به طور همزمان ترکیبات شیمیایى و بیولوژیکى را بدون استفاده از مواد گندزداى 

شیمیایى و یا مواد منعقد کننده، حتى در آب هاى شور بسیار کدر حذف مى کنند [9] . 

  نانو الیاف جاذب جریان
شرکت KX، طرحى از فیلترهاى جاذب جریان شامل نانو الیاف را باهدف استفاده در کشورهاى درحال توسعه 
بهره بردارى کرده اســت. فیلتر شــامل یک الیه پیش فیلتراســیون براى حذف آلودگى هاى فیزیکى، یک الیه 

 شــکل8. کارتریج فیلترهاى 
نانوسرام

میکرونى را روى سطح نانو لیف گیر مى اندازد و مانع از قرارگیرى ذرات درون عمق بستر فیلتر مى شود. از نانو 
الیاف به صورت گســترده در فیلتراسیون گردوخاك به ویژه در محیط هاى خاکى استفاده مى شود. براى مثال از 
فیلترهاى نانو لیفى مذکور، در تانک جنگى ارتش آمریکا بانام M1 استفاده شده است (شکل 7 ب). موتورهاى 

توربین این تانک به سامانه فیلتر مکش هواى نانو لیفى براى دستیابى به تسلط در میدان جنگ وابسته است.

 شکل 7. (الف) فیلتر 
نانو لیفى تصفیه هوا و 

 M1A1 (ب) تانک جنگى
استفاده کننده از  فیلتر 

هواى نانو لیفى

بالف

نانــو فیلتــرهای لیفـی مجموعه گزارش هاى  
83صنعتى فناورى نانـو



11

 شــکل 9. (الف) نانو 
شــرکت  تولیدى  فیلتر 
لیکوئیدیتى و (ب) بطرى 

آب حاوى نانو فیلتر (ب)(الف)

جاذب براى حذف آلودگى هاى شیمیایى و یک الیه نانو الیاف براى حذف آلودگى ها و ذرات کلوئیدى است. 
نانو الیاف از چندین پلیمر آب دوســت، رزین ها، سرامیک ها، سلولز، آلومینا و دیگر مواد ساخته مى شوند. این 
فناورى در مقیاس هاى خانگى و شهرى قابل دسترسى است. طبق اعالم شرکت سازنده، مقیاس خانگى فیلترهاى 
سطح فعال مى تواند به ازاى هر فیلتر 375 لیتر آب را با سرعت 4-6 لیتر بر ساعت تولید کند. در مقیاس روستایى 
نیز بیش از 7500 لیتر بر روز با ســرعت 5/6 لیتر بر دقیقه تولیــد مى کند. انتظار مى رود فیلترهاى خانگى 11-6 
دالر فروخته شــوند و فیلترهاى روســتایى 100-150 دالر هزینه خواهند داشت که تقریباً 0/0003 دالر به ازاى 

هر لیتر است [9] . 

   نانو فیلتر شرکت لیکوئیدیتى
شرکت لیکوئیدیتى4  فیلترى حاوى نانو الیاف ساخته است که مى تواند میکرو ارگانیسم هاى آب را از آن جدا 
کرده و آب ســالم و بهداشتى تولید کند (شــکل 9 الف). این محصول نتیجه 15 سال تحقیق و توسعه شرکت 
لیکوئیدیتى و دانشگاه استون بروك است. نیک فیلتر5 یک بطرى فیلتراسیون آب است که در آن از نانو الیاف 
الکتروریسى شده براى ساخت فیلتر استفاده شده است (شکل 9 ب). این فیلتر مى تواند آب را با درجه خلوص 
پزشــکى تولیــد کند. نیک فیلتر مى تواند آب را بــا درصد خلوص 99/9999 تصفیه کند. این فیلتر قادر اســت 
آب هــاى موجود در اماکن عمومى، برکه ها و رودها را تصفیــه کند. این فیلتر براى حذف آالینده هاى آب از 

زدایش فیزیکى استفاده مى کند و درنهایت باکترى هایى نظیر اى کوالى6 را از آب جدا مى کند [10].

  نانو ماسک
نمونه تجارى ®Nanomask از نانو ذرات روى ســطح فیلتر براى افزایش قابلیت فیلتراســیون ماســک استفاده 
مى کند. این نانو ذرات به مدت 48 ســاعت پس از قرارگیرى روى ماسک فعال هستند. بسیارى از ماسک هاى 
پزشــکى درجه N-95 دارند. بدین معنا که بازده فیلتراســیون آن ها در حذف ذرات با قطر 0/3 میکرون حدود 
95درصد اســت. این در حالى اســت که نانو ماســک بازده 99درصد در حــذف ذرات کوچک تر از 0/027 

میکرون دارد. هزینه هر نانو ماسک حدود 10 دالر است.
ماســک صورت ®ReSpimask از غشــاء نانو لیفى براى توقف باکترى، ویروس و ذرات گردوخاك استفاده 
کرده اســت (شکل 10). این ماسک مى تواند انســان را از آلودگى هوا، محصوالت آلرژى زا و ویروس ها نظیر 
آنفلوانزا محافظت کند. این شــرکت محصوالت خود را براى مادران باردار، خردســاالن، کارگران صنعتى و 

اعضاى خانواده طراحى کرده است.
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ProTuraTM فیلتر نانو لیفى  
شــرکت کالرك فیلتر7، نانو فیلتر لیفى بانام تجارى ProTura تولید کرده اســت که مناسب جمع آورى ذرات 
خاك و گردوغبار اســت. این فیلتر ســاختارى شبه تورى منظم، متشــکل از الیاف با قطر زیرمیکرون متصل به 

یک بستر سلولزى دارد (شکل 12). این ساختار، 
فیلتراســیونى را ایجاد مى کند که کامًال با بســتر 
سلولزى رایج متفاوت اســت. با این فیلتر، ذرات 
ریز آلودگى تمایل دارند که روى سطح بستر قرار 
بگیرند تا اینکه بــه درون فیلتر نفوذ کنند. این امر 
سبب بازده باالى حذف ناخالصى ها و آلودگى ها 

و محدودیت جریان پایین تر مى شود.

  نانو فیلتر کیسه اى
محققان دانشــکده میکروبیولوژى دانشگاه اســتلن بوش آفریقاى جنوبى فیلترى شــبیه به چاى کیسه اى تولید 
کرده اند که مى تواند یک لیتر آب را با هزینه اى بســیار کم قابل نوشــیدن کند. این کیســه تجدید پذیر زیستى 
از الیاف نانو ساخته شــده و داخل آن از نوعى زغال فعال پرشــده است (شکل 11)، دیوار داخلى خود کیسه نیز 
آغشــته به آفت کش هایى است که میکروب هاى بیمارى زا را نابود مى کنند، اما براى انسان ضررى ندارند. این 
کیسه مى تواند یک لیتر آب را تصفیه کرده و موادى نظیر آهن، آلومینیوم و نفت را از آن حذف کند، اما قادر 

به شیرین کردن آب شور نیست [11].

 شکل 12. فیلترهاى نانو لیفى شرکت کالرك فیلتر

 شکل 11. (الف) فیلتر 
کیسه اى نانو لیفى و (ب) 
قرارگیرى فیلتر کیسه اى 

درون یک لیوان آب
(ب)(الف)

 شکل 10. 
(الف)  ساختار 

الیه هاى  ماسک 
نانو لیفى و (ب) 

طرح واره  ماسک 
نانو لیفى

هوا

ویروسآلرژى  زامایعات گرد و 
خاك

(ب)(الف)

پارچه بى بافت

الیه خارجى

الیه جاذب تکانه

الیه نانو لیفى

الیه داخلى غشاء  نانو لیفى

پارچه بى بافت با تراکم باال
10 µm
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رشکت های داخلی فعال در تولید نانو فیلرت غشایی

  شرکت نانو تار پاك
شــرکت دانش بنیان نانو تار پاك در ســال 1392 موفق به ساخت 
ماسک صنعتى ارتقاءیافته با نانو الیاف شد. ماسک تهیه شده با نانو 
الیاف از چندین الیه تشکیل شده که یکى از الیه هاى میانى حاوى 
نانو الیاف با قطر 100 تا300 نانومتر است. این شرکت محصوالت 

خود را با توجه به نوع کاربرد چند دسته تقسیم کرده است:
1 ماسک نانو الیاف صنعتى شش الیه براى محیط هاى صنعتى با 

درجه باالى آالینده ها و ریز گردها،
2 ماســک نانــو الیاف صنعتــى همراه بــا پارچه کربن فعــال هفت الیه بــراى محیط هاى صنعتــى با درجه 

باالى آالینده ها و گازها و بخارهاى مضر،
3 ماسک پزشکى، چهارالیه مناسب محیط هاى بیمارستانى، آزمایشگاهى و دندان پزشکى.

  شرکت فناوران نانومقیاس
این شرکت نانو فیلترهایى بر پایه نانو الیاف ساخته است که ذرات خیلى ریز معلق در سیال هاى مختلف مایع و 
گاز را با کارایى بسیار باال غربال مى کند. نتایج اولیه آزمون هاى ارسالى به کشور آلمان در خصوص فیلترهاى 
ارتقا یافته با نانو الیاف تهیه شده در شرکت فناوران نانومقیاس، نشان دهنده کارایى بسیار مناسب این نوع فیلترها 
است. به طورى که فیلتر نانویى 50 درصد کاهش در ذرات غبار عبور کرده را در مقایسه با فیلتر پایه نشان مى دهد. 

همزمان این پوشــش نانویى طول عمر فیلتــر را 25درصد افزایش 
مى دهد. این نتایج در کنار عدم افزایش افت فشــار در مقایســه با 
فیلتر پایه، امیدوارى زیادى را در اســتفاده از این فناورى در صنایع 
مختلف مانند پزشکى، نیروگاهى، خودروسازى، شیمیایى، نظامى، 
معدنى و غیره به وجود مى آورد. در حال حاضر شرکت نانومقیاس 
در حال ساخت دستگاه هاى صنعتى پوشش فیلتر باقابلیت پوشش 

10000 مترمربع کاغذ فیلتر با الیاف نانو در روز است.

  بهران فیلتر
شرکت تولیدى و صنعتى بهران فیلتر درزمینه تولید انواع فیلترهاى خودرو، صنعتى و نیروگاهى در ایران فعالیت 

دارد. این شرکت از سال 1387 پروژه پوشش دهى کاغذهاى فیلتر 
با الیاف نانو را در دســتور کار خود قرار داد و در سال 1390 موفق 
به ســاخت فیلترهاى با پوشش نانو شد. این شــرکت با استفاده از 
دســتگاه صنعتى تولید نانو الیاف، یک الیه نانو لیفى با قطر بین 50 
تا 300 نانومتر را روى کاغذ، قبل از شروع عملیات چین کن، الیه 
نشــانى مى کند. محصوالت این شــرکت که داراى پوشــش نانو 
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1  Filtration 

2  High e�ciency particulate air

3  Spunbond

4  Liquidity

5  Nake Filter

6  E.coli

7  Clark Filter

پی نوشت ها

هستند، عبارت اند از: فیلترهاى هواى کمپرسور واحدهاى F9 جان براون میتسوبیشى نیروگاه چنگه دار، فیلترهاى 
هواى واحدهاى آنســالدو مدل v94/2 نیروگاه، فیلترهاى هواى توربو ژنراتور، فیلتر مخروطى هواى کمپرسور 
مولدهاى آلســتوم نیروگاه، فیلتر استوانه اى هواى کمپرسور مولدهاى آلســتوم نیروگاه، فیلتر هواى کمپرسور 

.SGT- 600 مولدهاى آلستوم سوئیس و فیلتر استوانه اى هواى توربین زیمنیس

آینده نانو فیلرتاسیون
بازار جهانى غشــاءهاى نانوفیلتراســیون از 172/8 میلیون دالر در ســال 2012، به 190/2 میلیون دالر در ســال 
2013 افزایش یافته اســت و پیش بینى مى شود که در انتهاى سال 2019، به 455/1 میلیون دالر برسد. به عبارتى، 
افزایش ســاالنه 15/6درصد را به همراه خواهد داشت. همچنین، افزایش 16/1 درصدى بازار غشاءهاى تصفیه 
پســاب و آب طى سال هاى 2014 تا 2019 قابل پیش بینى است، به طورى که انتظار مى رود که در سال 2019 به 
مقدار 388/5 میلیون دالر برسد. پیش بینى ها حاکى از آن است که انتظار مى رود، بازار غشاءهاى بیو پزشکى و 

داروسازى نیز با افزایش ساالنه 19/5درصد، به حدود 22/7 میلیون دالر در سال 2019 برسد [12].

جمع بندی
غشــاء نانوفیلتراســیون یکى از غشــاءهاى محرك- فشــارى بــا خصوصیاتى مابین اســمز معکوس و غشــاء 
اولترافیلتراســیون است. فیلتر نانو لیفى از یک الیه نانو لیف بســیار ظریف تهیه شده به روش الکتروریسى و زیر 
الیه هاى انعطاف پذیر تهیه شــده است. مزیت این غشاء در مقایسه با غشاءهاى دیگر، اندازه حفره هاى نانومترى 
است که حتى توانایى حذف ویروس ها، باکترى ها و مواد نانومترى را داراست. نانو فیلترهاى کاربردى در صنایع 
در دودسته فیلترهاى نانو لیفى و فیلترهاى حاوى نانو ذرات تقسیم بندى مى شوند. نانو فیلترها در کاربردهایى نظیر 
ماســک  هاى خانگى، پزشکى و صنعتى، فیلتراسیون آب و پساب کارخانه ها از کارایى باالیى برخوردار است. 
با توجه به مزایاى به کارگیرى نانوفیلتراسیون در صنایع مختلف، پیش بینى هاى صورت گرفته از آینده بازار این 
محصوالت و پتانسیل بالقوه این فناورى در کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر صنایع داخلى به این فناورى ضرورى 

به نظر مى رسد.

نانــو فیلتــرهای لیفـی مجموعه گزارش هاى  
83صنعتى فناورى نانـو



15

مجموعه نرم افزارهای «نانو و صنعت» 

مجموعه نرم افزارهاى نانو و صنعت با هدف معرفى کاربردهاى فناورى نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحى و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتى مفید و کاربردى در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکى و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتى کشور و عالقمندان به فناورى 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهاى نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهاى فناورى نانو در صنایع «نفت»، «خودرو»، «نساجى»، «ساخت وساز»، 

«بهداشت و سالمت» و «کشاورزى»، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66871259  :مرکز پخش
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 کاربرد فناورى نانو در لوله هاى بى صداى فاضالب
 حذف آالینده هاى آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 

صفر ظرفیتى
 کاربرد فناورى نانو در صنعت ساختمان

  اسـتفاده از غشاء   نانو لوله کربنى جهت نمک زدایى 
 و تصفیه آب

 کاربرد فناورى نانو در کاشى و سرامیک
  غنى سازى  محصوالت کشاورزى  با نانو کودهاى کالته 

آهن و روى
 کاربـرد فناورى نانو در فرآیندهاى ازدیاد برداشـت 

نفت خام
 خشک کردن انجمادى  پاششى

 کیتوسان  پلیمرى  زیست  تخریب پذیر در  سامانه هاى 
 دارورسانى

 فناورى نانو و بتن  هاى ویژه
  کاربـرد فناورى نانو در آنالیزگرهـاى جدید صنایع 

 باالدستى  نفت
 کاربردهـاى فناورى نانـو در بخـش انتقال شـبکه 

برق رسانى
 فناورى نانو و توسعه آن در کشاورزى

 نقش فناورى نانو در ارتقاى کیفى سـیمان و مصالح 
پایه سیمانى

 روش تغییر شکل پالستیک شدید (SPD) در تولید 
فلزات نانوساختار

 آلیاژسـازى و فعال سـازى مکانیکى، فناورى تهیه 
نانومواد

 منسوجات ضد میکروب
 کاربرد فناورى نانو در سـازه هاى بتنى هوشـمند با 

قابلیت خود  ترمیم  شوندگى
 لوله هاى حرارتـى و کاربردهاى آن در انتقال انرژى 

حرارتى
 کاربـرد فناورى نانو در بهبود عملکرد سـلول هاى 

خورشیدى
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص هاى حیاتى بدن

(CDI) سیستم یون زدایى خازنى 
 کاربرد فناورى نانو در پوشـش هاى ضد نقش و ضد 

نوشتار

 کاربرد نانو در متالورژى پودر فلزات
 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمرى بر پایـه PLGA براى 
دارورسانى هدفمند

 کاربـرد فناورى نانو جهت گندزدایـى  از آب به روش 
ازوناسیون

 تصفیـه آب با اسـتفاده از غشـاء سـرامیکى نانو 
فیلتراسیون

 کاربرد فناورى نانو در گچ ساختمانى
 تصفیه آب با استفاده از غشاهاى نانو الیاف

 کاربرد فناورى نانو در صنعت آب
 کاربردهاى فنـاورى نانـو در منسوجات خانگى

 فناورى نانو در تصفیه پساب صنعت نساجى
 نانو حسگرهاى پایش کیفیت آب

 نانوحسگرهاى  مورد اسـتفاده در صنایع غذایى و 
آشامیدنى

 فوالدهاى نانو ساختار
(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 

  نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى 
 کاربرد فناورى نانو درشیشه هاى هوشمند (1)

 نانو آفت کش واثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناورى نانو درصنعت مقره

 کاربردهاى فناورى نانو درصنایع غذایى
 کاربردهاى فنـاورى نانو درروغن هاى روان کننده

 کاربرد فناورى نانو در سوخت
 کاربردهاى نانوالیاف در کشاورزى

 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى
 کاربـرد نانو سـاختارها در فناورى هاى جداسـازى 

غشایى

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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