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Abstract
Background and Aim: Evaluation of the performance of these products is mainly based on their efficiency
in numerical removal of particles in the range of different sizes. While the most important features of filters are
the dust holding capacity, and the ability to remove the mass of particles with different densities, fewer studies
have addressed this issue. Therefore, the present study evaluates the dust holding capacity of nanofiber media and
its ability to capture synthetic dust to determine its ability to remove the mass of particles with different densities.
At the same time, the initial efficiency of the fabricated media in the numerical removal of particles is also
examined.
Methods: For producing nanofibers, a 16% w/w electrospinning solution of polyacrylonitrile polymer was
prepared. The initial efficiency test in numerical removal of particles was performed according to ISO 29463
standard and the BS EN 779 standard was used for synthetic dust capture or arrestance test. Morphological
characteristics, diameter, and surface porosity of the produced nanofibers were investigated using scanning
electron microscopy.
Results: The investigation of the numerical removal of particles by the produced media showed that the
average initial efficiency for collecting particles from 10 to 1000 nm was 72.06 ± 19.62%. The results of the
arrestance test showed that with increasing the mass of injected particles in different loading stages, the media
pressure drop also increases. The dust holding capacity and the arrestance of the media for the final pressure drop
of 265 Pascal were calculated to be about 180 mg and 99.86%, respectively. The total mean of arrestance was
calculated to be about 99.86% after 6 loading steps. The morphological characterization of the produced nanofibers
showed that the average diameter of the fibers was 380 nm with a coefficient of variation of 1.20, the morphology
of nanofibers was non-uniform, and the surface porosity was determined to be 51%.
Conclusion: Proper collection efficiency and dust holding capacity, along with the low thickness of nanofiber
media, make their applicability more specific in air filtration properties.
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فریده گلبابایي ،1سميه فرهنگ دهقان ،*2آیسا قاسمي کوزهکنان ،3مجيد حبيبيمحرز

4

 1گروه بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار ،دانشکده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي ،تهران ،ایران
 3گروه بهداشت حرفه اي و ایمني کار ،دانشکده بهداشت و ایمني ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي ،تهران ،ایران
 4گروه مهندسي بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ایران
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زمينه و هدف :ارزیابي عملکرد فیلتراسیون نانوالیاف عمدتا بر پایه تعیین کارایي آن در حذف عددي ذرات در گستره اندازههاي مختلف
است .علي رغم اهمیت ظرفیت غبارگیري در عملکرد فیلتراسیون بسترهاي نانو لیفي ،کمتر مطالعهاي به این مهم پرداخته است .در مطالعه
حاضر به ارزیابي ظرفیت غبارگیري مدیاي نانولیفي و توانایي آن در ربایش گردوغبار مصنوعي ،بهمنظور تعیین قابلیت آن در حذف جرمي
ذرات با تراکمهاي مختلف پرداخته شده است .درعین حال کارایي اولیه مدیاي تولیدي در حذف عددي ذرات نیز مورد بررسي قرار ميگیرد.
روشها :براي تهیه نانوالیاف محلول الکتروریسي  16درصد وزني از پلیمر پليآکریلونیتریل آماده گردید .آزمون کارایي اولیه در حذف
عددي ذرات مطابق استاندارد  ISO 29463و آزمون ربایش گردوغبار مصنوعي و یا ارستنس ( )Arrestanceمطابق استاندارد BS EN779
انجام شد .ویژگيهاي ریختشناسي (مورفولوژي) ،قطر و تخلخل سطحي نانو الیاف تولیدي با استفاده از تهیه تصاویر میکروسکوپ الکتروني
روبشي مورد بررسي قرار گرفت.
یافتهها :نتایج ارزیابي عملکرد مدیاي تولیدي در حذف عددي ذرات نشان داد که میانگین کلي کارایي اولیه براي جمعآوري ذرات 10
تا  1000نانومتري برابر  72/06 ± 19/62درصد است .نتایج آزمون ارستنس حاکي از آن بود که با افزایش جرم ذرات تزریقي در مراحل
مختلف بارگذاري ،افت فشار مدیا و کارایي جمعآوري ذرات افزایش ميیابد .ظرفیت غبارگیري و میزان ارستنس مدیا براي افت فشار نهایي
 265پاسکال ،به ترتیب حدود  180میليگرم و  99/86درصد محاسبه گردید .میانگین کلي ارستنس نیز بعد از  6مرحله بارگذاري حدود 99/86
درصد محاسبه گردید .نتایج مشخصات ریختشناسي نانو الیاف تولیدي نشان داد که میانگین قطر الیاف 380نانومتر و با ضریب تغییرت ،1/20
از نظر مورفولوژي الیاف غیریکنواخت و تخلخل سطحي آن  51درصد تعیین گردید.
نتيجهگيری :کارایي جمعآوري و ظرفیت غبارگیري مناسب در کنار ضخامت کم مدیاهاي نانو لیفي ،قابلیت بهکارگیري آنها را در
مباحث فیلتراسیون هوا مشخصتر مينماید.
کليدواژهها :نانو الیاف ،فیلتراسیون ،ظرفیت غبارگیري ،فاکتور کیفیت.
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مقدمه

مواد و تجهيزات
در این پژوهش از پلیمر پليآکریلونیتریل (80000- g/mol
 )MW = 90000ساخت شرکت پليآکریل اصفهان ،دي متیل
فرمامید ( )DMF-MW = 73/1 g/mol ،%99/5ساخت شرکت
مرک آلمان ،بستره اسپان باند پليپروپیلن ساخت شرکت بافتینه-
ایران استفاده گردید .دستگاه الکتروریسي (Nano- Fanavaran
 )Meghyas-ESDP30-Iranجهت بافت نانو الیاف مورد استفاده
قرار گرفت .همزن مغناطیسي ( )Chiltern-MM32-USAنیز
از دیگر تجهیزات مورداستفاده در این مطالعه بود.
آمادهسازی محلول پليمری و انجام فرایند الکتروریسي
محلول الکتروریسي  PAN/DMFبا غلظت  16درصد وزني
تهیه شد و محلول توسط هیتر همزن بهمنظور بهدست آوردن
محلول همگن ،در دماي اتاق به مدت  5ساعت هم زده شد .نانو
الیاف از طریق فرایند الکتروریسي در شرایط ذیل بر روي بستره
اسپان باند پليپروپیلن تولید شدند :غلظت محلول 16 :درصد وزني،
ولتاژ کاربردي 20 :کیلوولت ،فاصله سوزن تا صفحه جمعآوريکننده:
10سانتیمتر ،دما 20-25 :درجه سانتيگراد ،مدتزمان 60 :دقیقه،
بستر جمعآوري :پارچه اسپان باند پليپروپیلن ،نرخ تزریق1 ~ :
میليلیتر بر ساعت ،سرنگ 5 :میليلیتر ،قطر سوزن :گیج ( 18قطر
داخلي 0/84 :میليمتر) .قبل از تصویربرداري نمونههاي جمعآوري
شده در دسیکاتور با کمک پمپ خالء در دماي اتاق خشک ميشدند.
تعيين مشخصات ساختاری فيلتر مدیا
بهمنظور بررسي ویژگيهاي ریختشناسي (مورفولوژي) ،قطر
و تخلخل سطحي نانو الیاف تولیدي از میکروسکوپ الکتروني روبشي
( Scanning Electron Microscope (SEM)-USA,
 )Philips- XL 30استفاده گردید .تصاویر  SEMاز نانوالیافتولیدي بعد از طالنشاني تهیه شد .وجود دانه ( )Beadاز طریق
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امروزه کاربرد نانو الیاف در فیلتراسیون هوا توجه ز یادي را
به خود جلب کرده است ( .)1کاربرد بالقوه بستر نانو ال یاف به
عنوان مدیاي فیلتر براي حذف ذرات ریز با مطالعه راماکریشنا
( )Ramakrishnaآغاز شد ( .)2پس از آن چندین مطالعه تجربي
در زمینه تولید محصوالت تجاري انجام گرفت .این نانو الیاف
بهخصوص از نوع بيبافت به دلیل خواص ویژهاي ازجمله سادگي،
ارزان قیمت بودن ،ساختار متخلخل با نفوذپذیري باال ،پور سایز
(اندازه حفرات) کوچک و سطح مقطع باال در فرایندهاي فیلتراسیون
هوا مورد استقبال قرارگرفتهاند (.)3،4
میان روشهاي مختلف تولید نانوالیاف ،الکتروریسي به دلیل
سادگي و بازدهي آن در تولید الیاف بلند و نازک کاربرد فراواني دارد
( .)5،6الیاف حاصل از اینروش داراي سطح مقطع باال ،تخلخل
زیاد ،و عملکرد فیلتراسیون باالیي هستند ( .)7،8در فرایند الکتروریسي
درنتیجه اعمال میدان الکتریکي ،یک جت پلیمري تشکیلشده و
محلول پلیمري پس از خروج از سرسوزن به سمت صفحه
جمعآوريکننده کشیده ميشود .این فرایند نتیجه تعادل بین کشش
سطحي محلول و نیروي الکتریکي است که درنهایت محلول
پلیمري کشیده شده و به شکل یک مخروط درميآید (.)9
پارامترهاي مختلفي همچون غلظت محلول پلیمري ،ولتاژ ،فاصله
منبع تغذیه تا صفحه جمعآوريکننده ،و نرخ تغذیه در مشخصات
مورفولوژي الیاف تولیدي اثرگذار است .مطالعات بسیاري از
پلیمرهاي مختلف براي تهیه الیاف استفاده نمودهاند .یکي از این
پلیمرهاي آلي ،پليآکریلونیتریل ( )PANاست که به دلیل
خصوصیات منحصربهفرد آن ازجمله آبگریز نبودن ،عدم انحالل
در اغلب حاللها ،مقرونبهصرفه بودن و سادگي در الکتروریسي
بهطور گسترده به کار گرفتهشدهاند (.)10،11
استفاده از نانوالیاف منجربه افزایش عملکرد فیلتر در ربایش
گردوغبار به خصوص در گستره اندازه کوچک ميشود ،از این رو،
کاربرد نانوالیاف در فیلتراسیون هوا به دلیل سطح جمعآوري زیاد و
مقاومت پایین در مقابل عبور هوا اهمیت فراواني یافته است و
محصوالت تجاري زیادي در این راستا وارد بازار شده است (.)1
ارزیابي عملکرد این محصوالت عمدتا بر پایه کارایي آن در حذف
عددي ذرات در گستره اندازههاي مختلف است ،در حاليکه یکي
از ویژگيهاي مهم در مورد فیلترها ،ظرفیت غبارگیري و نگهداشت
گردوغبار و قابلیت آن در حذف جرمي ذرات با تراکمهاي مختلف
است در کمتر مطالعهاي به این بحث پرداخته شده است (.)12
ظرفیت غبارگیري بهصورت مقدار گردوغبار جمعآوريشده تا
رسیدن به یک افت فشار بیشینه تعیینشده در یک دبي مشخص
تعریف ميشود .ظرفیت غبارگیري باال نشاندهنده رسیدن به افت
فشار بحراني پس از گیراندازي حجم باالیي از گردوغبار است که
ویژگي مثبتي در فیلترها محسوب ميشود ( .)13تعیین ظرفیت
غبارگیري فیلترها در تعیین طول عمر مفید و فرکانس تعویض آنها

مهم است ( .)12عليرغم اهمیت ظرفیت غبارگیري در عملکرد
فیلتراسیون بسترهاي نانو لیفي ،کمتر مطالعهاي به این مهم پرداخته
است.
مطالعه حاضر به ارزیابي ظرفیت غبارگیري مدیاي نانو لیفي و
توانایي آن در ربایش گردوغبار مصنوعي ،بهمنظور تعیین قابلیت آن
در حذف جرمي ذرات با تراکمهاي مختلف پرداخته است .در عین
حال کارایي اولیه مدیاي تولیدي در حذف عددي ذرات نیز مورد
بررسي قرارگرفته است .ازاینرو ساخت نانوالیاف  PANاز طریق
فرایند الکتروریسي و بررسي مشخصات ساختاري آن ازجمله
خصوصیات مورفولوژي ،قطر و تخلخل مدنظر قرار گرفت .درنهایت
بهمنظور بررسي عملکرد فیلتر مدیا در حذف ذرات از آزمون افت
فشار و آزمون کارایي اولیه و نیز آزمون ربایش گردوغبار مصنوعي
یا ارستنس بهره گرفته شد.

ظرفیت ربایش گردوغبار مصنوعي در مدیاي نانولیفي 1037 /

بررسي تصاویر  SEMبررسي گردید .با کمک نرمافزار Image J

) (National Institutes of Health, USAمطالعات ریختشناسي
فیلترها شامل قطر الیاف تولیدي صورت گرفت .تعیین قطر الیاف
در تصاویر  SEMبا بزرگنمایي  1250 xصورت گرفت .براي هر
آزمایش ،متوسط قطر الیاف با حدود  100اندازهگیري از الیاف
تصادفي تعیین شد .الگوریتمهاي تجزیه و تحلیل تصاویر از طریق
نرمافزار  )MathWorks,Version7) MATLABبراي محاسبه
درصد تخلخل فیلترها مورد استفاده قرار گرفت (.)4
بهمنظور شناسایي ترکیبات آلي و گروههاي عاملي در نانو الیاف،
آزمون طیفسنجي تبدیل فوریه مادونقرمز Rayleigh- ( FTIR
Fourier Transform Infrared Assay-WQF-510-

 )Chinaبا دقت بیش از  0/85 cm-1در بازه 400-7800 cm-1
انجام شد .الگوي حاصل از آنالیز  FTIRهر ماده ،حاوي پیکهایي
است که بهدلیل وجود گروههاي عاملي و پیوندهاي شیمیایي خاص
آن ماده ،منحصربهفرد است.
آزمون کارایي اوليه
بهمنظور تعیین افت فشار و کارایي اولیه حذف عددي ذرات
کوچکتر از  1000نانومتر ( 1میکرون) مطابق استاندارد ISO 29463
( )14از تونل آزمون ارائهشده در شکل  1در آزمایشگاه وابسته به انستیتو
ایمني محصوالت نانو کشور کره جنوبي در گروه مهندسي مکانیک دانشگاه
هانیانگ استفاده شد .ابعاد و شرایط تونل آزمون مطابق استاندارد
 ASTM F2299و  52/2 ASHREAطراحي شده بود (.)15،16

فرمول 1

] × 100

𝑖𝑛
𝑖𝑁

𝐸𝑖 = [1 −

میزان نفوذ فیلتر مدیا برابر با  1منهاي کارایي است و از حاصل
تقسیم تعداد ذرات باالدست به تعداد ذرات پاییندست بهدست
مي آید .فیلتر مدیاهاي نانو لیفي داراي کارایي فیلتراسیون ( )Eباال
در افت فشار (𝑃∆) کم هستند .این دو جنبه معموالً در پارامتري
2022, Volume 24, Issue 1
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نمونه فیلتر پس از آمادهسازي در هولدري با سطح مقطع
دایرهاي  28/26 cm2قرار دادهشده و سپس جریاني از هوا با سرعت
سطحي  10 cm/sاز روي فیلتر عبور داده شد .براي تعیین افت
فشار از طریق مانومتر تفاضلي استفاده گردید .براي انجام آزمون
مدیاي فیلتر از ذرات کلرید پتاسیم ( )KCLدر گستره اندازه
 10-1000 nmبهره گرفته شد .بهمنظور تعیین اثر افت فشار
ایجادشده توسط فیلتر در دبي هواي ورودي به سیستم شمارش،
میزان جریان هواي ورودي به سیستم شمارش (دستگاههاي
طیفسنج روبشي نانو ذرات  SNPSو شمارشگر نوري ذرات
 )OPCپایش گردید .در طول فرایند درجه حرارت ،رطوبت نسبي
جریان هوا و افت فشار اولیه فیلتر ثبت گردید .در مرحله بعدي دبي
هواي اتمایزر با توجه به غلظت موردنظر تنظیمشده و سیستم
شمارش ( SNPSو  )OPCراهاندازي شد .هفت نمونه از باالدست
(قبل از نصب فیلتر) و شش نمونه از پاییندست فیلتر (بعد از نصب
فیلتر) با زمان نمونهبرداري  2دقیقه و  15ثانیه گرفتهشده و نتایج

در سیستم نرمافزاري  SNPSو  OPCثبت گردید .در صورت مشاهده
ناپایداري در غلظت آئروسل تولیدي در باالدست فیلتر ،سیستم
مجدد مورد بررسي قرار گرفت .براي محاسبه کارایي جمعآوري از
نتایج شمارش در باالدست و پاییندست فیلتر میانگینگیري شد.
تمامي محاسبات و رسم نمودارها با کمک نرمافزار Microsoft
 )2010( Excelانجام گرفت.
کارایي جمعآوري فیلتر در یک گستره اندازه مشخص ذره ()Ei
برحسب فرمول  1محاسبه ميشود.
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شکل .1-طرح شماتیک ست آزمون فیلتر مورداستفاده براي ذرات زیر  1میکرون ()17
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تحت عنوان فاکتور کیفیت ( )QFادغام ميشوند که معیار
شایستگي فیلتر را نشان ميدهد و براي ارزشیابي عملکرد
فیلتراسیون مورداستفاده قرار ميگیرد .فاکتور کیفیت از طریق
فرمول  2محاسبه ميگردد (.)18
)𝐸𝑙𝑛𝑙𝑛 (1−

بارگذاري شده محاسبه ميگردید .میزان ارستنس از طریق فرمول
 4قابلمحاسبه است:
فرمول 4

) × 100

𝑑𝑚𝛥𝑚 𝑓𝑓+
𝑚𝛥

A = (1-

𝑄𝐹 = −

که در آن  Δ m ffاختالف جرم فیلتر نهایي (میليگرم)md ،
جرم گردوغبار در کانال بعد از فیلتر (میليگرم) و 𝑚𝛥 میزان

آزمون ربایش گردوغبار مصنوعي )(Arrestance

افزایش تزریق ذرات (میليگرم) است .میانگین ارستنس ( )Amبعد
از حداقل  5مرتبه بارگذاري طبق فرمول  5محاسبه ميشد.

فرمول 2

𝑃∆

فرمول 3

𝑗𝑚

𝐴 𝑗 = (1 − 𝑀 ) × 100
𝑗

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،1فروردین 1401

1

] 𝑛𝐴 × 𝑛𝑀 𝐴 𝑚 = (𝑀) × [𝑀1 × 𝐴1 + 𝑀2 × 𝐴2 + ⋯ +

که در آن  Mجرم کلي ذرات تزریقي است و  M2 ،M1و ...
 Mnجرم ذراتي که به ترتیب تا زمان رسیدن به افت فشارهاي
 ... ،∆𝑃2 ،∆𝑃1و 𝑁𝑃∆ تزریق شده است .ظرفیت غبارگیري یک
فیلتر (( )DHCمیليگرم) براي افت فشار نهایي از حاصلضرب
جرم کلي ذرات تزریقشده در میانگین ارستنس بهصورت زیر به
دست ميآید:
فرمول 6

)DHC=m tot - ⅀ (Δmff + md

که در آن  m totجرم تجمعي ذرات تزریقشده (میليگرم) است.
کارایي جمع آوري نیز در آزمون ارستنس بایستي بعد از هر
مرتبه بارگذاري مشخص گردد .براي این کار در پایان بارگذاري،
فیلتر آزمون براي  5دقیقه با جریان هواي پاک غبارروبي ميشد تا
میزان انتشار ذرات رهاشده از فیلتري که نسبت از غبار پرشده و از
داخل خود کانال کاهش یابد .رهایش ( ،)Releasingبازگشت
مجدد ذرات جداشده از جریان هوا ( )Re-entrainmentیا ریزش
( )Sheddingذرات بعد از  5دقیقه در اندازهگیريها واردشده و
نتایج میزان کارایي فیلتر را تحت تأثیر قرار ميدهد .روش اندازه
کارایي در این آزمون مشابه ارزیابي کارایي اولیه است .متوسط
کارایي بعد از هر مرتبه بارگذاري ذرات براي گستره اندازه "(Ei,j( "i
به ترتیب فرمول  7محاسبه ميشود.
فرمول 7

) 𝑖(𝐸1𝑖 +⋯+𝐸6
6

= 𝑗𝑖 𝐸

 E1i ...E6iکارایي منفرد براي گستره اندازه " "iبعد از هر
مرحله بارگذاري است.
متوسط کارایي نیز بعد از اتمام همه مراحل بارگذاري براي
گستره اندازه " )Em,i( "iبه ترتیب فرمول  8محاسبه ميشود.
که در آن  Ei,jمتوسط کارایي بعد از بارگذاري فاز " "jبراي
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که در آن  mjجرم ذرات عبوري از فیلتر [شامل جرم بهدست
آمده از فیلتر نهایي (اختالف وزن) ( )m ff Δو گردوغبار موجود در
کانال بعد از فیلتر ( ])mdو  Mjجرم تزریقشده [𝑚∆ افزایش
تزریق (اختالف جرم تزریقي)] طي فاز " "jبارگذاري گردوغبار
است .وقتي آزمون متوقف ميشد که میزان ارستنس به کمتر از
 %75حداکثر مقدار ارستنس برسد و یا دو مقدار آن کمتر از %85
میزان حداکثر باشد .میزان ارستنس اولیه بعد از اولین  30میليگرم

فرمول 5
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گردوغبار مورداستفاده براي اندازهگیري میزان حذف جرمي
ذرات مطابق استاندارد  )15( ASHREA 52/2شامل  %72ذرات
 %23 ،ISO 12103-1 A2وزني کربن سیاه %5 ،الیاف
کوتاه چسبیده به تخم پنبه است .براي این آزمون ،یک فیلتر هپا
(کارایي اولیه بیش از  %75براي ذرات دي اتیل هگزیل سباکات
( 0/4 )DEHSمیکروني در انتهاي تونل آزمون (پاییندست فیلتر
آزمون) به اسم فیلتر نهایي (فاینال) قرار داده شد .ذراتي که طي
بارگذاري ذرات ( )Dust loadingاز فیلتر آزمون عبور کردند در
این فیلتر به دام افتادند .براي آزمون ارستنس غلظتهاي مشخص
از گردوغبار یادشده به تونل آزمون تزریق و افت فشار فیلتر آزمون
تا رسیدن به حد مشخصي مورد بررسي قرار گرفت .قبل و بعد از
هر بار تزریق وزن فیلتر نهایي سنجش شد .این آزمون نیز در
آزمایشگاه وابسته انستیتو ایمني محصوالت نانو کشور کره جنوبي
در اتاق تمیز دپارتمان مهندسي مکانیک دانشگاه Hanyang
انجام گردید .براي انجام این آزمون ،ابتدا  30میليگرم گردوغبار با
میزان افزایش  0/1 ±گرم در داست فیدر قرار داده و گردوغبار با
غلظت  7میليگرم بر مترمکعب تا رسیدن به افت فشار (بهطور
مثال  45پاسکال) براي آزمون فیلتر تزریق شد .میزان ارستنس و
کارایي بعد از هر بار تزریق گردوغبار محاسبه شدند .بعد از تزریق
 30میليگرم حداقل  4بار افزایش گرم تزریق وجود داشت تا افت
فشار نهایي فیلتر آزمون بهطور مثال به  265پاسکال برسد .بعد از
هر بار رسیدن به افت فشار مطلوب فیلتر نهایي از تونل خارج و
وزن ميشد .ارستنس ( )Ajبراي بارگذاري مرحله " "jبه ترتیب
فرمول  3محاسبه ميشد.

ظرفیت ربایش گردوغبار مصنوعي در مدیاي نانولیفي 1039 /

گستره اندازه " Mj،i "iمقدار ذرات تزریقشده در فاز " "jبارگذاري،
) 𝑗𝑀 ( 𝑀 = ∑𝑛𝑗=1و  nتعداد فازهاي بارگذاري است.
فرمول 8

) 𝑗𝑀 ×

)𝐸𝑖𝑗 +𝐸𝑖(𝑗−1
2

1

( 𝐸𝑚𝑖 = 𝑀 ∑𝑛𝑗=1

نتایج
ویژگيهای ریخت شناسي
شکل  2تصویر  SEMالیاف  PANرا نشان ميدهد .نتایج
اندازهگیري قطر الیاف  PANدر تصاویر  SEMبا استفاده از
نرمافزار  image jنشان داد که میانگین قطر این الیاف nm
 380/38/± 77/15با ضریب تغییرات  1/20است .میانگین درصد
تخلخل الیه نانولیفي  %51/28با انحراف معیار  3/06است .شکل

 3نمودار هیستوگرام توزیع اندازه قطر الیاف را نشان ميدهد.
ویژگيهاي ساختاري فیلتر مدیا شامل نوع ریختشناسي،
ضخامت ،وزن مبنا ،و فشردگي نانو الیاف در جدول  1ذکرشده
است .درصورتي که نسبت انحراف معیار قطر لیف به میانگین قطر
کمتر از  0/3باشد ،نوع مورفولوژي یکنواخت و در غیر این صورت
غیریکنواخت در نظر گرفته ميشود (.)18
طیف  FTIRاز مدیاي  PANدر شکل  4ارائه شده است .مطابق
با شکل  4مشخصات ارتعاشي گروه ( C≡N−گروه نیتریل کششي
مربوط به پلیمر پليآکریلونیتریل) در  2241 cm-1ظاهرشده است
و پیکهاي ظاهر شده در طول موجهاي  1363 ،1221و cm-1
 1451نیز مربوط به ارتعاش گروههاي آلیفاتیک (خمشي) C-H
است ( .)19وجود این گروههاي عاملي نشان از حضور نانو الیاف
 PANدر بستر مدیا دارد.
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شکل .2-تصویر  SEMنانو الیاف الکتروریسيشده PAN

جدول .1-مشخصات ساختاري فیلتر مدیا
فيلتر مدیا

ریختشناسي نانو الياف

ضخامت فيلتر مدیا (ميليمتر)

وزن مبنا فيلتر مدیا (گرم بر مترمربع)

فشردگي نانو الياف

PAN

غیریکنواخت

0/116

17/49

0/49
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شکل .3-نمودار هیستوگرام از توزیع سایزي قطر الیاف
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آزمون کارایي اوليه
فیلترمدیاي نهایي از طریق الکتروریسي الیه نانو الیاف و
نشاندن آن بر بستر پليپروپیلن تولید گردید .سپس این الیاف مورد
آزمون عملکرد قرار گرفتند که نتایج آن به شرح ذیل است .کلیه
آزمونها در رنج دمایي هوا  20تا  25درجه سانتيگراد ،رطوبت نسبي

 25تا  50درصد و فشار اتمسفر  1026/5تا  1040هکتوپاسکال صورت
گرفت .آزمون کارایي فیلتر مدیا براي حذف ذرات از جریان هوا از
طریق شمارش تعداد ذرات باالدست و پاییندست مطابق با روش
کار صورت گرفت .میانگین افت فشار اولیه فیلتر مدیا و نتایج عملکرد
مدیا براي حذف ذرات زیر  1میکرون در جدول  2آورده شده است.

شکل .4-طیف  FTIRمدیاي PAN

جدول .2-نتایج عملکرد مدیا براي حذف ذرات زیر  1میکرون
مقدار

پارامتر

میانگین کارایي اولیه براي ذرات  80 nmتا )%( 250

50/43 ± 9/46
27/70 ± 1/45

میانگین افت فشار اولیه ()Pa
-1

میانگین فاکتور کیفیت براي ذرات  80 nmتا )Pa ( 250
میانگین کارایي اولیه براي ذرات 300 nm

52/45 ± 89/1

میانگین فاکتور کیفیت ( )Pa-1در 300 nm

0/0268

میانگین فاکتور کیفیت ( )Pa-1در 100 nm

0/0260

اندازه ذره ( )nmبا بیشترین نفوذ ()MPPS

تصویر  SEMاز ذرات آزمون گیر افتاده در فیلترمدیاي PAN

در شکل  5قابلدسترسي است.

شکل  6میانگین کارایي و فاکتور کیفیت فیلتر مدیاي PAN

را در اندازه ذرات مختلف نشان ميدهند .میانگین کارایي فیلتر مدیاي
دوره  ،24شماره  ،1فروردین 1401

265

 PANبراي ذرات  10تا  100نانومتر بهتدریج روند نزولي داشته و
از  100تا  300تقریباً سیر ثابت را طي نموده و بعد از  325نانومتر،
درصد کارایي افزایش چشمگیر دارد .حداقل میانگین کارایي ()%48/17
و حداکثر میانگین کارایي ( )%98/97این مدیا به ترتیب مربوط به
سایز ذره  265نانومتر و  12/2نانومتر بود .بهطورکلي فیلترمدیاي
 PANبراي ذرات با گستره اندازه  10تا  20نانومتر کارایي بهتري از
ذرات با سایز بزرگتر بهطور مثال  300تا  900نانومتر از خود نشان داد.
شکل  7عملکرد فیلتراسیون بستر پليپروپیلن را نشان ميدهد.
این بستر باالترین درصد کارایي ( )40/11و کمترین درصد کارایي
( )0/23را به ترتیب براي ذرات  10/6نانومتر و  187/7نانومتر
داشت .میانگین کلي کارایي آن براي ذرات زیر  1میکرون ،ذرات
 100نانومتري و ذرات  300نانومتري به ترتیب برابر 1/72 ،7/89
و  1/85درصد بود .بهطورکلي با افزایش سایز ذرات ،درصد کارایي
روند کاهشي داشت و درصد کارایي آن براي ذرات بزرگتر از 33
نانومتر ،کمتر از  %6بود.
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شکل .5-تصویر  SEMذرات گیرافتاده در فیلترمدیاي  PANدر آزمون کارایي اولیه

72/06 ± 19/62
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میانگین کارایي اولیه براي ذرات 100 nm

51/34 ± 2/46

میانگین کارایي اولیه براي ذرات زیر 1000 nm

مجله طب نظامي

0/0253

ظرفیت ربایش گردوغبار مصنوعي در مدیاي نانولیفي 1041 /
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

درصد کارایی

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10.2
11.3
12.6
14.1
15.7
17.5
19.5
21.7
24.1
26.9
30
33.4
37.2
41.4
46.1
51.4
57.3
63.8
71
79.1
88.2
98.2
109.4
121.9
135.8
151.2
168.5
187.7
209.1
265
375
540
750
اندازه ذرهnm-

درصد کارایی PANبدون پردازش

فاکتور کیفیت PANبدون پردازش ()Pa-1

شکل .6-مقایسه میانگین کارایي و فاکتور کیفیت فیلتر مدیاي PAN
0.6
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درصد کارایی

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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11.3
12.6
14.1
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26.9
30
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41.4
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187.7
209.1
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375
540
750
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اندازه ذرهnm-
فاکتور کیفیت ()Pa-1

درصد کارایی

شکل .7-منحني عملکرد فیلتراسیون بستر پليپروپیلن (افت فشار = 1پاسکال)
300

265

250
200

180

150

130

100

87
47

افت فشار-پاسکال

225

50

27

0
180

150

120

90

60

30

0

جرم ذرات تزریقی-میلی گرم

آزمون ربایش گردوغبار مصنوعي
آزمون ربایش گردوغبار مصنوعي یا ارستنس براي فیلترمدیاي
شامل نانو الیاف  PANبا بستر اسپان باند انجام گرفت .براي این
آزمون ،یک فیلتر هپا در انتهاي تونل آزمون (پاییندست فیلتر
آزمون) به اسم فیلتر نهایي قرار داده شد و غلظتهاي مشخص از
گردوغبار  ASHREAبه تونل آزمون تزریق و افت فشار فیلتر

آزمون تا رسیدن به حد مشخصي مورد بررسي قرار گرفت .کارایي
جمع آوري نیز بعد از هر مرتبه بارگذاري تعیین گردید .میانگین افت
فشار برحسب جرم ذرات بارگذاري شده در شکل  8نشان دادهشده
است .با توجه به شکل مشخص است که با افزایش جرم ذرات
تزریقي در مراحل مختلف بارگذاري ،افت فشار مدیا نیز افزایش
ميیابد.
2022, Volume 24, Issue 1
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شکل .8-میانگین افت فشار در مراحل مختلف تزریق ذرات
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جدول .3-نتایج میانگین کارایي ( )%بعد از مراحل مختلف تزریق ذرات
گستره اندازه

ميانگين اندازه

افت فشار (پاسکال)

ذره (ميکرون)

(ميکرون)

47

87

130

0/20-0/25

0/22

48/88

59/49

74/31

87/40

0/25-0/35

0/3

53/85

66/41

81/14

94/21

97/54

0/35-0/45

0/4

75/51

85/01

94/64

99/33

99/83

99/92

0/45-0/60

0/52

84/60

92/15

98/03

99/80

99/98

99/97

0/60-0/75

0/67

87/78

95/07

99/22

99/94

100

99/94

0/75-1/00

0/87

91/22

97/37

99/56

99/96

100

99/96

180

225

265

93/16

95/88
98/76

100
90

70

درصد کارایی

80

60
50
40

10.2
11.3
12.6
14.1
15.7
17.5
19.5
21.7
24.1
26.9
30
33.4
37.2
41.4
46.1
51.4
57.3
63.8
71
79.1
88.2
98.2
109.4
121.9
135.8
151.2
168.5
187.7
209.1
265
375
540
750
225 Pa

265 Pa

180 Pa

130 Pa

47 Pa

87 Pa

شکل .9-میانگین کارایي برحسب اندازه ذرات درافت فشارهاي مختلف
جدول .4-میزان ارستنس و ظرفیت غبارگیري بعد از مراحل مختلف تزریق ذرات
– mtot
mg

 ∆ P2Pa

 ∆ P1Pa

∆mmg

27

30

30

47

52/53

47

30

60

87

52/57

52/62

87

30

90

130

52/62

52/64

0/02

130

30

120

180

52/64

52/67

0/03

0/002

180

30

150

225

52/67

52/73

0/06

0/002

99/80

225

30

180

265

52/73

52/77

0/04

0/002

99/86

m1mg

m2mg

52/57

0/04
0/05

0/001
0/002

99/93
99/90

119/97
149/94
179/96

∆mff- mg

mdmg

A%

DHCmg

0

99/86

29/96

99/83

59/95
89/98
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اندازه ذرهnm-

نماد و واحدها
𝑚∆

𝐴 = (1 −

 DHCظرفیت غبارگیري (میليگرم)𝐷𝐻𝐶 = m 𝑡𝑜𝑡 − ⅀ (Δm𝑓𝑓 + m𝑑)،

 mdجرم گردوغبار در کانال بعد از فیلتر (میليگرم)
 mtotجرم تجمعي ذرات تزریقشده (میليگرم)
 m1جرم فیلتر نهایي قبل از افزایش تزریق ذرات (میليگرم)
 m2جرم فیلتر نهایي بعد از افزایش تزریق ذرات (میليگرم)
∆ mمیزان افزایش تزریق ذرات (میليگرم)
∆ mffاختالف جرم فیلتر نهایي (میليگرم)
∆ P1افت فشار قبل از افزایش تزریق ذرات (پاسکال)
∆ P2افت فشار بعد از افزایش تزریق ذرات (پاسکال)
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 Aارستنس () × 100 ، )%

𝑑𝑚∆𝑚𝑓𝑓+

ظرفیت ربایش گردوغبار مصنوعي در مدیاي نانولیفي 1043 /

جدول  3بیانگر میانگین کارایي مدیا بعد از مراحل مختلف
تزریق و رسیدن به افت فشارهاي مدنظر است .همانطور که
مشخص است ،با افزایش جرم تزریقي ،کارایي جمعآوري ذرات در
گستره اندازههاي مختلف نیز افزایش ميیابد و بهطورکلي ،کارایي
مدیا در حذف ذرات درشتتر ،بیشتر است.
میانگین کارایي مدیا برحسب اندازه ذرات آزمون در افت
فشارهاي مختلف در شکل  9به نمایش گذاشته شده است .در بیشتر
سایز ذرات ،درصد کارایي مربوط به مرحله آخر بارگذاري (افت فشار
 265پاسکال) از سایرین باالتر بود .در مراحل ابتدایيتر بارگذاري
ذرات ،افت قابلتوجهي در کارایي براي ذرات  30-330نانومتر
وجود داشت که با افزایش جرم تزریقي ذرات در مراحل باالتر
بارگذاري ،این موضوع کمرنگتر شد.
نتایج میزان ارستنس و ظرفیت غبارگیري مدیاي PANبعد
از مراحل مختلف تزریق ذرات در جدول  4آورده شده است .ظرفیت
غبارگیري و میزان گیراندازي (ارستنس) مدیا براي افت فشار نهایي
 265پاسکال ،به ترتیب حدود  180میليگرم و  99/86درصد
محاسبه گردید.
تصویر  SEMاز فیلترمدیاي  PANلود شده با ذرات آزمون
در شکل  10به تصویر کشیده شده است.

بحث
به لحاظ ریختشناسي ،نانو الیاف  ،PANغیر دانهدار ،نسبتا
بزرگ ،متخلخل و یکنواخت هستند .این خصوصیات باعث کاهش
مقاومت مدیا در برابر عبور هوا و کاهش افت فشار و راندمان پایین
شده است .بهدلیل افتفشار کم ،نانو الیاف  PANفاکتور کیفیت

2022, Volume 24, Issue 1

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.1.1034

میانگین کارایي ( ) Emکه یک میانگین وزني کارایي براي
ذرات  0/4میکروني در آزمون ارستنس و رسیدن به افت فشار نهایي
است و مطابق فرمول  8محاسبه ميشود ،مطابق استاندارد 779
 ENبراي کالسبندي فیلترهاي  Mو  Fمورد استفاده قرار
ميگیرد ( .)20مطابق این محاسبات کارایي متوسط فیلترمدیاي
 PANبراي گیراندازي ذرات  0/4میکروني برابر  79/32درصد
است که طبق کالسبندي  EN 779معادل کالس  M 6است.
میانگین کلي ارستنس نیز بعد از  6مرحله بارگذاري حدود 99/86
درصد محاسبه گردید.
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شکل .10-تصویر  SEMاز فیلترمدیاي  PANلود شده با ذرات آزمون ارستنس

باالیي براي ذرات  80تا  250نانومتري دارند .فاکتورکیفیت باالي
فیلتر منجربه افزایش کارایي جمعآوري و کاهش افتفشار ميشود.
بااینحال نتایج آزمون ربایش گردوغبار مصنوعي نشان داد که با
افزایش جرم ذرات تزریقي ،افت فشار مدیا نیز افزایش ميیابد.
مطابق شکل  2در شرایط الکتروریسي مطالعه بهترین ویژگيهاي
ریخت شناسي شامل توزیع یکنواخت لیف ،عدم وجود دانه و
شاخههاي اضافه بهدست آمد .ازنظر ریختشناسي ،نانو الیاف
 PANقطر نسبتاً بزرگ داشته و از نوع غیر دانهدار و یکنواخت و
متخلخل بود که همین موضوع باعث کاهش مقاومت مدیا در برابر
عبور هوا و کاهش افت فشار و راندمان پایین شده است .تعداد دانه
با متغیر قطر الیاف و درصد تخلخل همبستگي منفي دارد ،بهطوري
که با افزایش قطر الیاف مدیا و درصد تخلخل آنکه هر دو در کاهش
افت فشار و از طرفي کاهش راندمان جمعآوري مؤثر هستند (،)21
بهبود کیفیت ساختاري فیلتر ازنقطهنظر کاهش تعداد برجستگيهاي
دانه مانند در الیاف حاصل خواهد شد Kaur .و همکاران مشاهده
نمودند که حضور تعداد زیاد دانه در الیاف ميتواند با تأثیر بر دانسته
فشردگي فیلتر ،باعث کاهش اندازه حفرات (پور سایز) و میزان
تخلخل و درنتیجه کاهش نفوذپذیري سیال عبوري گردد (.)22
بااینوجود Yun ،و همکاران دریافتند نانوالیاف  PANحاوي گره
درمقایسه با الیاف بدونگره ،افتفشار کمتر و فاکتورکیفیت باالتري
دارند ( .)23باتوجه به مطالعات ميتوان اذعان داشت که حضور دانه
در ساختار نانوالیاف منجر به ایجاد جداسازي فیزیکي بین الیههاي
نانوالیاف ميشود که ميتواند باعث بهبود نفوذپذیري هوا و عملکرد
فیلتراسیون شود که همراستا با این مطالعات ،کاهش راندمان در
مطالعه حاضر را ميتوان به عدم وجود دانه نسبت داد.
با توجه به جدول  2مدیاي  PANداراي فاکتور کیفیت باالیي
براي ذرات  80تا  250نانومتري به علت افت فشار ناچیز است.
بهطورمعمول یک فیلتر با فاکتور کیفیت باال از کارایي جمعآوري
زیاد و افت فشار کم برخوردار است .طبق تئوري کالسیک
فیلتراسیون ،میزان کارایي رابطه مستقیم با ضخامت فیلتر ،فشردگي
الیاف و رابطه عکس با قطر لیف و میزان تخلخل دارد ( .)24الیاف
با قطر کوچکتر داراي مساحت سطحي بیشتر ،تراکم و چگالي باالتر
و سایز حفره کوچکتر بوده درنتیجه قابلیت فیلتراسیون مدیا را
افزایش ميدهند .درحاليکه الیاف با قطر بزرگتر معمول حجیمتر،
متخلخلتر و با نفوذپذیري هواي باالتر و افتفشار کمتر هستند
( .)25کارایي جمعآوري باال از طریق قطر الیاف کوچکتر و دانسیته
فشردگي باالتر الیاف ،و افت فشار پایین از طریق دانسته فشردگي
پایین (تخلخل باالتر) ،و قطر بزرگتر الیاف محقق ميشود .بنابراین
یافتن نقطه بهینه براي ایجاد تعادل مناسب بین افت فشار فیلتر و
کارایي آن جهت کسب فاکتور کیفیت قابلقبول ضروري است (.)21
 Wangو همکاران با بررسي فاکتور کیفیت فیلترهایي متشکل
از یک الیه نانولیف بر روي یک بستر میکرولیفي بيبافت ،به این
نتیجه رسیدند که با افزایش فشردگي نانوالیاف درصد کارایي و

 / 1044گلبابایي و همکاران
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میزان افت فشار هر دو افزایش ميیابد ،که این امر ناشي از افزایش
جزء جامد الیه نانو لیفي و کاهش تخلخل و حجم حفرات و درنتیجه
افزایش سطح فیلتراسیون است .آنها نشان دادند درصد کارایي
فیلتراسیون نانوالیاف با فشردگي  0/134نسبت به نمونه با فشردگي
 0/059براي ذرات  0/3میکروني حدود دو برابر بیشتر است
( %80/01در مقابل  )%38/40و میزان افت فشار آن حدود  3/8برابر
باالتر است ( 29/4 Paدر مقابل  ،)7/7 Paدرنهایت فاکتور کیفیت
آن بهرغم کارایي فیلتراسیون دو برابري کمتر ميشود (Pa-1
 0/0547در مقابل  .)24( 0/0629Pa-1واضح است که کارایي حذف
با کاهش قطر لیف ،افزایش ميیابد و این در توافق با نظریه رخداد
جریان لغزشي است .در جریان لغزشي ذرات معلق در هوا نزدیکتر
نسبت به سطح لیف حرکت ميکنند و اینچنین شانس ربایش آنها
از طریق برخورد مستقیم افزایش ميیابد .فاکتور کیفیت نسبتي بین
کارایي و افت فشار است و بهطورکلي مطلوب است که یک فیلتر
کارایي باال و افت فشار پایین داشته باشد ،بنابراین فاکتور کیفیت
باالتر نشان دهنده عملکرد بهتر فیلتر است .الیاف  PANبا دو
ویژگي محکم و سخت مشخص ميشوند ( ،)26که به این دلیل
ميتوانند گزینه خوبي براي کاربرد در فیلتراسیون هوا باشند و
مطالعات مختلف نیز عملکرد فیلتراسیون خوبي از آن نشان داده
است ( .)1عملکرد خوب الیاف  PANميتواند از طریق تخلخل
مناسب آن( ،)28 ,27الیاف تراز و یکنواخت و جهتدار با توزیع
قطري باریک توجیه شود ( .)29،30فیلترهاي میکرولیفي معمول
داراي حداقل کارایي جمعآوري ذرات در گستره اندازه  100تا 500
نانومتر هستند که  MPPSنامیده ميشود .این کارایي ميتواند با
استفاده از نانوالیاف افزایش ميیابد .با توجه به جدول  2اندازه ذره
با بیشترین نفوذ در این مطالعه  265نانومتر بود .این مشاهده با
مطالعات مشابه گذشته همخواني دارد Podgórski .و همکاران
نیز از دو طریق آزمایشگاهي و تئوریکي تأکید کردند که در
فیلترهاي نانو لیفي به علت قطر کوچک الیافشان پارامتر "بانفوذترین
سایز ذره" ( )MPPSبهطور قابل توجهي کاهش ميیابد (.)31
همچنین مطالعات مختلف نشان دادهاند که کاهش قطر لیف و
افزایش وزن مبنا باعث انتقال  MPPSبه گستره اندازه کوچکتر
ميشود (.)24،32،33
مطابق شکل  6کاهش کارایي فیلتراسیون مدیاي موردبررسي
در گستره اندازه خاصي از ذرات نشانگر همان اندازه ذرات با
بیشترین میزان نفوذ و یا همان کمترین کارایي جمعآوري است.
بهطور متوسط براي فیلتر نانو لیفي مورداستفاده در این مطالعه ،در
دامنه سایزي  20تا  400نانومتر منحني با روند نزولي و بعد صعودي
دیده ميشود و در خارج از این رنج کارایي تقریباً روند ثابتي را طي
مينماید.
 Yunو همکاران نشان دادند در فیلتراسیون نانوذرات (ذرات
کوچکتر از  100نانومتر) توسط فیلتر مدیاهاي نانولیفي ،PAN
درصد نفوذ ذرات (کارایي )1-با افزایش سایز ذرات افزایش ميیابد.

ازآنجایيکه براي نانوذرات ،جمعآوري ذرات عمدتاً توسط مکانسیم
انتشار صورت ميگیرد ،بنابراین با افزایش سایز ذرات میزان نفوذ
افزایش خواهد یافت ( .)9مبتني بر تئوري فیلتراسیون ،با کوچکتر
شدن سایز ذرات مکانیسم انتشار و براي ذرات بزرگتر مکانیسم
برخورد مستقیم رخ ميدهد .بااینحال ذرات با قطر 0/1-0/15
میکرون بهسختي توسط این دو مکانیسم حذف ميشوند و این
ذرات بهاحتمالزیاد از مدیا عبور ميکنند ( .)34یک تجزیهوتحلیل
جامع از نحوه اثرگذاري نانو الیاف بر ساختار فیلتر و انتقال MPPS
به سمت قطر کوچکتر در مطالعه پودگورسکي و همکاران نشان
داده شده است ( .)31کاهش قطر لیف که منجربه کاهش سایز ذره
با کمترین میزان کارایي ميگردد به علت اثرات برخورد مستقیم
است که در جمعآوري ذرات بر اثرات انتشاري غالب ميشود (.)34
کاهش افت فشار در مدیا ميتواند ناشي ا ز پور سایز و فضاي بین
لیفي بزرگتر باشد .این خواص احتماالً رويهم افتادن الیاف بر
یکدیگر را کاهش ميدهد.
ظرفیت غبارگیري و میزان ارستنس مدیا براي افت فشار نهایي
 265پاسکال ،به ترتیب حدود  180میليگرم و  99/86درصد
محاسبه گردید .ظرفیت غبارگیري مدیاي حاضر نسبت به مدیاهاي
تجاري (بهطور مثال  461گرم براي افت فشار نهایي  450پاسکال)
بسیار ناچیز است ،ولي شایانذکر است که فیلترمدیاي مورد آزمون
داراي ضخامت  0/1میليمتر و سطح مقطع  28/26سانتي مترمربع
و فیلتر مدیاهاي تجاري که با متد  EN 779مورد آزمون ارستنس
قرار ميگیرند داراي سطح مقطع  0/35مترمربع با حداقل ضخامت
 10سانتيمتر ميباشند ( .)20نتایج آزمون ربایش گردوغبار مصنوعي
یا ارستنس براي فیلترمدیاي  PANنشان داد که با افزایش جرم
ذرات تزریقي در مراحل مختلف بارگذاري ،افت فشار مدیا نیز
افزایش ميیابد .این موضوع ميتواند ناشي از تشکیل کیک
گردوغبار و گرفتگي منافذ مدیا توسط ذرات و درنتیجه افزایش
مقاومت مدیا نسبت به عبور هوا باشد ( .)35با افزایش جرم تزریقي،
کارایي جمعآوري ذرات در گستره اندازههاي مختلف نیز افزایش
ميیابد و بهطورکلي ،کارایي مدیا در حذف ذرات درشتتر ،بیشتر
ميگردد .این عامل نیز ناشي از افزایش سطح فیلتراسیون به علت
تشکیل کیک گردوغبار است ( .)35دکتر  Seebergerتایید کرد
که ادغام نانو الیاف در فیلترهاي مصنوعي در محصول تجاري
 IREMA FILTERتوانسته است ظرفیت غبارگیري فیلترهاي
مصنوعي (سنتتیک یا پشم شیشه) را درافت فشار یکسان تا دو برابر
افزایش دهد ،ضمن آن که باعث حفظ افت فشار پایین در طي
بارگذاري ذرات شده که این موضوع بهشدت در مبحث صرفهجویي
در مصرف انرژي حائز اهمیت است ( Bao .)36و همکاران نشان
دادند که ویژگي هاي چون پورسایز و فضاي بین لیفي بزرگتر و
ضخامت بیشتر در کنار سایز نانویي الیاف که کارایي فیلتراسیون را
افزایش ميدهد ،ميتوانند ظرفیت غبارگیري مدیا را افزایش دهند
و مانع از افزایش بيحد افت فشار گردند (.)34
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 سمیه فرهنگ دهقان داده ها را تجزیه و.و برنامه ریزي کردند
 آیسا قاسمي کوزه کنان در تهیه مدیاي فیلتر.تحلیل کردند
 مجید حبیبي محرز تست فیلتراسیون را انجام.مشارکت کردند
 سمیه فرهنگ دهقان و آیسا قاسمي کوزه کنان نقش.دادند
. نتیجهگیري و نگارش متن داشتند،عمدهاي در تفسیر داده ها
.نسخه نهایي مقاله مورد تایید تمامي نویسندگان قرار گرفت
 نویسندگان تصریح ميکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعي در مطالعه حاضر وجود ندارد
نکات باليني کاربردی برای جوامع نظامي

 احتمال مواجهه با انواع مختلفي از، در صنایع نظامي
آالیندههاي ذرهاي و گازها و بخارات وجود دارد که ميتوانند
عملکرد تجهیزات نظامي را دچار اختالل کنند و همچنین
 با.سطح سالمت و ایمني کارکنان را نیز به مخاطره بیاندازند
توجه به جایگاه و اهمیت صنایع نظامي در کشور و نیز ضرورت
 توجه ویژه به کنترل آالیندههاي،حفظ سالمت کارکنان آنها
 کاهش آالیندههاي، عالوه بر آن.هوا حیاتي به نظر ميرسد
 میزان بهرهوري،هوا و حفظ کیفیت هوا در محیطهاي کاري
کارکنان را افزایش داده که ميتواند منجربه افزایش بازدهي
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نتيجهگيری
 تخلخل باالیي داشته که همین موضوع،نانو الیاف تولیدي
 افزایش نفوذپذیري،باعث کاهش مقاومت مدیا در برابر عبور هوا
 ازاینرو باوجود کارایي متوسط.آن و کاهش افت فشار شده است
 نمره فاکتور کیفیت قابلقبولي را، به علت افت فشار ناچیز،آن
 ظرفیت غبارگیري مدیاي حاضر نسبت به.کسب نموده است
450  گرم براي افت فشار نهایي461 مدیاهاي تجاري (بهطور مثال
 ولي شایانذکر است که مدیاي مورد،پاسکال) بسیار ناچیز است
28/26  میليمتر و سطح مقطع0/1 آزمون داراي ضخامت
 موردEN 779 سانتيگراد و فیلتر مدیاهاي تجاري که با روش
 مترمربع با0/35 آزمون ارستنس قرار ميگیرند داراي سطح مقطع
 کارایي جمعآوري و ظرفیت. سانتيمتر ميباشند10 حداقل ضخامت
 قابلیت،غبارگیري مناسب در کنار ضخامت کم مدیاهاي نانو لیفي
.بهکارگیري آنها را در مباحث فیلتراسیون هوا مشخصتر مينماید
 این مقاله حاصل بخشي از طرح تحقیقاتي:تشکر و قدرداني
مصوب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
) است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکي92-01-27-21809 :(کد
.و خدمات بهداشتي درماني تهران اجرا شده است
 فریده گلبابایي و سمیه فرهنگ دهقان:نقش نویسندگان
 فریده گلبابایي پروژه را مدیریت.در طراحي مطالعه مشارکت کردند
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