
                                ٌبم خذاث                               

 نقش مهم فیلتر هوا در اتومبیل

 پیؼتَى حشوت آى پی دس ٍ شذُ احتشاق هَجت هَتَس داخلیهحفظِ  ثِ ٍسٍد ثب ثٌضیي ٍ اوؼیظى اص تشویجی

 عذم صَست دس وِ ثبشٌذ هضش ٍ صائذ هَاد گًَِ ّش اص عبسی ثبیؼت هی هبدُ دٍ ایي. داسد دًجبل ثِ سا ّب

 اص َّا. گشدد هی ضعف یب ٍ هشىل دچبس هَتَس عولىشد سًٍذ ٍ احتشاق فشآیٌذ ،رسات ایي ٍسٍد اص جلَگیشی

 ٍ ،گشد،هبػِشي هبًٌذ هختلفی رسات حبٍی اوؼیظى ثش عالٍُ َّا ایي. شَد هی هَتَس ٍاسد ای هحفظِ عشیك

 َّا ٍسٍدی هؼیش دس َّا فیلتش. ثبشذ هی...  ٍ گیبّبى گشدُ ،سعَثت ،دٍدُ ،هبشیٌْب الػتیه سیض رسات ،غجبس

 سغن علی َّا فیلتشّبی هتبػفبًِ. وٌذ هی جلَگیشی هَتَس داخل ثِ رسات ایي ٍسٍد اص ٍ گشفتِ لشاس هَتَس ثِ

 ًىبت. شًَذ هی گشفتِ ًبدیذُ داسًذ هَتَس هفیذ وبسوشد ٍ عوش وشدى تش عَالًی دس وِ هْوی ثؼیبس ًمش

 اجضای اص حفبظت ٍ هَتَس ساًذهبى افضایش ثبعث آًْب ثِ تَجِ وِ داسد ٍجَد َّا فیلتش اًتخبة دس تَجْی لبثل

  .گشدد هی هَتَس دسٍى

 سفتي ثبال ثب ٍ شذُ اًجبشتِ فیلتش وبغز سٍی ثشدس ٌّگبم عول فیلتشاػیَى َّا،  َّا دس هَجَد رساتایي 

 هصشف ثش عالٍُ ٍ شَد هی( َّا) اوؼیظى ووجَد دچبس هَتَس ٍسٍدی َّای جشیبى همبثل دس فیلتش همبٍهت

  .داسد ّوشاُ ثِ سا هَتَس لذست وبّش ثٌضیي حذ اص ثیش

 دسصذ 98اص ثیش اص وِ ّیذسٍوشثٌی رسات ایي. اًذ شذُ شٌبختِ هَتَس جبى ثالی عٌَاى ثِ لجي، ٍ دٍدُ

 دسػتی ثِ هَتَس اًظوتَس وِ شًَذ هی تَلیذ ششایغی دس اًذ، شذُ تشىیل ّیذسٍطى دسصذ ۲اص ووتش ٍ وشثي

 ًذاشتِ ٍجَد ّب ّیذسٍوشثي وبهل ػَختي ثشای وبفی َّا ٍ وشدُ تغییش َّا ثِ ػَخت ًؼجت ٍ ًىٌذ عول

 دٍدُ، .شَد هی دٍدُ ٍ COتَلیذ هَجت ػَخت، ػَختي ثشای َّا ثَدى ًبوبفی ششایغی چٌیي دس. ثبشذ

 ثب ّوشاُ ٍ شذُ سٍغي ٍاسد پیؼتَى ٍ سیٌگ جذاسُ اص عجَس اص پغ وِ اػت لجي تَلیذ دس هؤثش عَاهل اص یىی

 .شَد هی لجي تَلیذ هَجت دیگش خبسجی رسات ٍ سٍغي ٍ آة

. شَد هی فشاّن لجي ایجبد ششایظ شَد، هخلَط سٍغي اص شذُ اوؼیذ تشویجبت ٍ سٍغي ثب آة وِ صَستی دس

 وِ ّوبًغَس. اػت لجي ایجبد هَاسد اص دیگش یىی دیگش، خبسجی رسات ٍ دٍدُ سٍغي، آة، اختالط ّوچٌیي



. شَد سٍغي ٍاسد ٍ وشدُ عجَس سیٌگ ٍ پیؼتَى جذاسُ اص تَاًذ هی شذُ تَلیذ دٍدُ شذ، گفتِ ّن ایي اص پیش

 .داسًذ خَشِ تَلیذ ٍ یىذیگش ثِ چؼجیذى ثشای صیبدی ثؼیبس توبیل ٍ ّؼتٌذ شىل وشٍی دٍدُ رسات

 ػیلٌذس، ثذًِ ٍ سیٌگ ػغح ػبیش سیٌگ، چؼجٌذگی پیؼتَى، شیبسّبی دس سػَة ایجبد ػجت دٍدُ ٍجَد

 هی هَتَس لذست وبّش ٍ هَتَس داخل ثِ ثشگشتی گبصّبی افضایش ػیلٌذس، داخل ثٌذی آة ثشدى ثیي اص

 .شَد

 وِ صهبًی. یبثذ تغبثك ػیلٌذس دس حشوت ثب ٍ وٌذ حشوت آصاداًِ عَس ثِ پیؼتَى دس ثبیؼت هی سیٌگ

 وِ یبثذ ػبیش ػیلٌذس ثذًِ ٍ سیٌگ ػغح اص ثخشی شَد هی ثبعث وٌذ، حشوت ػیلٌذس دس ًتَاًذ پیؼتَى

 دسٍى ثِ احتشاق اص حبصل گبصّبی ٍسٍد ایجبد ٍ هَتَس ػَصی سٍغٌی سٍغي، آهذى ثبال هَجت هؼئلِ ایي

 ػبیٌذُ ثؼیبس وِ آًجبیی اص ٍ وٌٌذ هی عول ػوجبدُ هبًٌذ دٍدُ رسات دیگش، عشفی اص .شَد هی هَتَس

 .شًَذ هی ػیلٌذس حصیشی دیَاسُ سفتي ثیي اص ثبعث ّؼتٌذ،

 ثِ سٍغي وِ شَد هی ثبعث هؼئلِ ایي. شَد هی ای آییٌِ ػیلٌذس ثذًِ سفت ثیي اص حصیشی ثبفت وِ صهبًی

 هَتَس داخل ثِ ثشگشتی گبصّبی افضایش ثب ششایغی چٌیي دس. ثؼَصد ٍ سفتِ پیؼتَى ػش ثبالی ثِ ساحتی

 ٍ شذُ هَتَس ٍاسد ّوگی شَد هی تَلیذ وِ گَگشدی اوؼیذّبی ٍ CO ٍ Co2 دٍدُ،. شذ خَاّیذ هَاجِ

 وبّش هَتَس لذست وِ اػت ایي هلوَع هؼئلِ ایٌجب دس. ثبشذ ًذاشتِ سا الصم وبسایی سٍغي شَد هی ثبعث

 اص همذاسی ثلىِ شَد ًوی پیؼتَى ساًذى پبییي صشف شَد، هی تَلیذ پیؼتَى دس وِ گبصّبیی توبم. یبثذ هی

 عَس ثِ هَتَس لذست اًشطی، اتالف ایي ًتیجِ دس ٍ شًَذ هی سٍغي داخل پیؼتَى، ٍ سیٌگ ثیي جذاسُ اص آًْب

 .وٌذ هی افت هحؼَػی

 ػَخت ٍ َّا تٌبػت ثبشذ، ًبهٌبػت یب وثیف َّا، فیلتش اگش. اػت َّا فیلتش  دٍدُ، ایجبد دس دیگش هْن عبهل

 ّش ٌّگبم دس َّا فیلتش تعَیض عول دلیل ّویي ثِ. شَد هی ًبوبفی َّای ٍسٍد هَجت ٍ خَسد هی ثْن

 دیگش یىی هَتَس وبسوشدى جب دس. اػت ثشخَسداس ثبالیی اّویت اص دٍدُ، ایجبد اص جلَگیشی دس سٍغي تعَیض

 . اػت دٍدُ ایجبد آى پی دس ٍ َّا ٍ ػَخت ًؼجت خَسدى ثْن دس هؤثش عَاهل اص

 

 تشن ایي اصلی عبهل. اًذ شذُ خَسدگی تشن دچبس وِ وٌیذ هی هشبّذُ سا ّبیی پیؼتَى اٍلبت گبّی

 پیؼتَى سٍی لجي ٍ دٍدُ سػَة وِ صهبًی. اػت سیٌگ شیبسّبی ٍ جذاسُ سٍی لجي ٍ دٍدُ سػَة خَسدگی

 حبلی دس. شَد هی پیؼتَى داخلی جذاسُ شذى خٌه هَجت شَد هی پبشیذُ پبییي اص وِ سٍغٌی ًشیٌذ، هی

 ثبعث خبسجی ٍ داخلی جذاسُ حشاست اختالف ٍ شَد ًوی خٌه سػَثی ّبی الیِ دلیل ثِ خبسجی جذاسُ وِ



 اصغىبن. شَد هَتَسهی عوش عَل وبّش هَجت خَد ثِ ًَ ثِ ًیض ّب ػبییذگی. شَد هی پیؼتَى تشویذگی

 ػبخت دس داًیذ هی وِ ّوبًغَس. سٍد ثبال ػَخت هصشف شَد هی ثبعث ّب ػبییذگی ایي ٍجَد اص حبصل

 ثب ّب دٍدُ آًىِ حبل. وٌذ جلَگیشی ػبیش ٍ خَسدگی اص وِ شَد هی اػتفبدُ افضٍدًی هَاد اص هَتَس سٍغي

 اص سا آًْب ٍ دّذ ٍاوٌش فلضی ػغَح ثب ایٌىِ جبی ثِ هبدُ ایي ٍ شًَذ هی ٍاوٌش ٍاسد افضٍدًی هَاد ایي

 ایي ثِ. دّذ هی دػت اص سا خَد هفیذ خبصیت ٍ شَد هی ٍاوٌش ٍاسد هَجَد دٍدُ ثب وٌذ، هحبفظت ػبیش

 ًیض هَتَس سٍغي شذى ػفت ثِ پذیذُ ایي. داشت ًخَاّذ ػبییذگی ضذ خبصیت دیگش هَتَس، سٍغي تشتیت

 آػیت دچبس وِ ای لغعِ اٍلیي دّذ، هی دػت اص سا ػبییذگی ضذ خبصیت سٍغي وِ صهبًی .شَد هی هٌجش

 آػیت ساحتی ثِ وِ ّؼتٌذ هَتَس لغعبت تشیي حؼبع ٍ تشیي ظشیف اص یبتبلبًْب. ّؼتٌذ یبتبلبًْب شَد، هی

 .ثیٌٌذ هی

 نقش مهم نانو فیلتر هوای پُردو

)  هی ثبشذخَاص هٌحصشثفشد ٍجَد داسد وِ داسای الیِ ًبًَالیبف ثش سٍی ػغح وبغز  یه ،دس فیلتش ًبًَ پُشدٍ

ػت ٍ ثِ عجبست وِ ایي خبصیت دس علن ًبًَ ثؼیبس شٌبختِ شذُ ا ،ًؼجت ػغح ٍػیع دس یه حجن هحذٍد (

 حجن ثِ ػغح ًؼجت افضایش .اػت ػغح افضایش، رسات اًذاصُ وبّش اثش اٍلیي ًبًَ تىٌَلَطی دسدیگش 

، رسات حجن دسٍى ّبی اتن ثِ ًؼجت ثیشتشی ثؼیبس اثش، ػغح دس ٍالع ّبی اتن وِ شَد هی ثبعث ًبًَرسات

 .ثبشٌذ داشتِ رسات فیضیىی خَاص ثش

الیِ ًبًَ الیبف ثش سٍی وبغز فیلتش ثبعث هی شَد وِ توبم رسات سیض هَجَد دس َّا ) دس حذ ًبًَهتش ( دس 

ی ٍسدٍی فیلتش گشفتِ شَد ٍ عولیبت تصفیِ َّا ثِ خَثی شىل گیشد. دٍدُ وِ جضء وَچىتشیي ایي رسات ه

تَجِ ثِ تصفیِ وبهل َّای ٍسدٍدی ثِ هحفظِ احتشاق ٍ عولیبت ثب  ذ.ثبشذ ًیضتَػظ ایي فیلتش ثِ دام هی افت

هل ػَخت ٍ ػَخت ٍ ػبص احتشاق وب عالٍُ ثش هحبفظت هَتَس خَدسٍ، فیلتشاػیَى تَػظ ًبًَفیلتش پُشدٍ،

 هٌبػت ثِ ٍجَد هیأیذ.

 پُردو نانوفیلتر مهم فواید

 ًبًَهتش حذ دس سیض رسات اًذاختي دام ثِ -1

 هعوَلی فیلتش ثِ ًؼجت رسات گشفتي ثشای صیبد فضبی -۲

 هعوَلی فیلتشّبی ثِ ًؼجت ثْتش َّای جشیبى عجَس اجبصُ -3



 ٍ افضایش لذست آى هَتَس عولىشد ثْجَد -4

 افضایش شتبة خَدسٍ      -5

 وبّش هصشف ػَخت      -6

 وبّش آلَدگی َّا       -7

 صشفِ التصبدی:       -8

دس یه دٍسُ  (لیتش وبّش ٍجَد داشتِ ثبشذ 3حذالل  ّش ثبن ثٌضیيب تَجِ ثِ وبّش هصشف ثٌضیي ) دس ث

 .ثٌضیي هیجبشذ جَیی دس هصشف لیتش صشفِ 33الی  ۲5ػشٍیغ خَدسٍ چیضی دس حذٍد 

 :ثْتش َّای جشیبى

 دس ػلَلضی الیبف. دّذ هی هعوَلی فیلتشَّا ثِ ًؼجت سا ثیشتشی َّای جشیبى عجَس اجبصُ ًبًَفیلتشَّا

 لزا داسد ٍجَد الیبفْب ثیي ثضسگتشی ٍفضبی ّؼتٌذ تش دسشت، ًبًَفیلتش دس ًبًَالیبف ثِ ًؼجت فیلتشهعوَلی

 ًتیجِ وِ شًَذ هی عجَسی َّای جشیبى شذى هؼذٍد ثبعث ٍ وشدُ گیش  هش عوك دس غجبس ٍ گشد ٍ رسات

 ثبشذ هی سیض ثؼیبس فضبّبی داسای ًبًَفیلتش دسهش ًبًَالیبف. ثبشذ هی ثشتش هحذٍدیت ٍ ووتش ظشفیت دس آى

 . شَد هی ووتش هحذٍدیت هَجت ٍ ثبشذ هی فیلتش ػغح دس رسات ٍ غجبس ٍ گشد افتبدى گیش آى ًتیجِ وِ

 : ثیشتش ظشفیت

، ًبًَالیبف هش هتشهشثع ّش دس ثبال تخلخل. داسد هی ًگِ سا ٍغجبس گشد ٍ رسات ثیشتش ثشاثش دًٍین َّا ًبًَفیلتش

 هی ًشبى خَد اص هعوَلی فیلتش ثب همبیؼِ دس ووتشی فشبس افت ٍ دّذ هی سا ثیشتشی رسات ًگْذاسی اجبصُ

 رسات اًذاختي دام ثِ لبثلیت ٍ فیلتش ولی ویفیت ثْجَد، یىٌَاخت ّبی حفشُ تَصیع، الیبف ًبصوتش الیِ. دّذ

 . وٌذ هی تَلیذ اس ثبلیوبًذُ

 :فیلتش عَالًی عوش

 غجبس ٍ گشد رسات افتبدى تلِ هىبًیؼن وِ( هعوَلی) هیىشًٍی فیجشّبی اص شذُ ػبختِ فیلتشّبی ثشعىغ

 ًبًَفیجشی الیِ دس رسات افتبدى دام ثِ هىبًیؼن، افتٌذ هی دام ثِ الیبف ثیي دس ثیشتش رسات دس ٍ ثَدُ عومی

 .دّذ افضایش تَاًذ هی دسصذ ۲3 تب سا ًْبئی فیلتش عوش ًتیجِ دس ٍ ثَدُ ػغحی

 : فشبس افت



 ثَدى ون دلیل ثِ فیلتشاػیَى وبسائی افضایش دس وٌٌذُ هحذٍد عبهل یه عٌَاى ثِ ًْبئی فیلتش دس فشبس افت

 .ثَد خَاّذ ثیشتش فیلتش عوش عَل ثٌبثشایي ٍ ثَدُ ًبچیض ثؼیبس ّب ًبًَفیجش خَد تَػظ شذُ اشغبل فضبی

 

 فیلتریزاسیون عمقی در فیلتر های معمولی :

 

  

 

 

 

 

                   آلَدُ َّای جشیبى       تویض                                                                      جشیبى َّای 

 

 

 

 

 

 : پُردو سطحی در نانوفیلترفیلتریزاسیون 

 الیِ ًبًَالیبف                                

 

 

 

                  آلَدُ َّای جشیبى                            تویض                                                        جشیبى َّای     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


