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معرفی شرکت اطمینان فیلتر دز
واحد تولیدی فیلتر سازان سبزینه
مقدمه
سالها پیش با گامهایی کوچک در حوزه خالقیت و نوآوری پا به عرصه صنعت نهادیم و با حرکتی
مستمر و هدفمند در راستای چشم انداز کشور ،قدم در اشتغال زایی و اعتالی صنعتی نهادیم و با توجه
به افزایش توان اجرایی ،کیفیت و مشتری مداری توانستیم امروز جزو بهترین های کشور باشیم.

درباره شرکت
شرکت اطمینان فیلتر دز با شماره ثبت  497743و با نام تجاری فیلتر سازان سبزینه از سال  1387با
مدیریت جناب آقای ایمان کوچکی در زمینه طراحی ،ساخت و فروش خطوط مختلف تولید فیلترهوای
خودرو با بهره گیری از علم روز و خالقیتهای نوآورانه آغاز به فعالیت نمود و در سال 1390به
صورت رسمی کار خود را در سطح کشور ادامه داده و با تالشهای شبانه روزی و طرحهای اشتغال زا
توانست در امر تحقیق و توسعه و مشتری مداری قدمی هر چند کوچک در اعتالی صنعتی ایران
اسالمی بردارد.

کیفیت و تالش برای جلب اطمینان و رضایت قلبی مشتریان ،چراغ راهنمای کلیه برنامه ریزیهای
خرد و کالن این شرکت بوده و کسب گواهینامههای مختلف در نظام مدیریت کیفیت نشان دهنده
خالقیت تیم طراح و زحمات بی دریغ مهندسین و کارشناسان توانمند ایرانی در این زمینه و داشتن
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واحد خدمات پس از فروش مدون و منظم و امکان ارائه سرویس گارانتی اولیه و خدمات پس از فروش
حداکثر ظرف مدت  48ساعت بعد از برقراری تماس مشتریان در سراسر کشور یکی دیگر از امتیازات
این شرکت میباشد .آنچه همواره در طول سالها سرلوحه فعالیت مدیریت اطمینان فیلتر دز قرار گرفته،
گامی هرچند کوچک در راستای بهبود کیفیت و افزایش توان اجرایی در امر خوداشتغالی و کارآفرینی
و ارائه خدمت به صنعت کشور بوده است.

مفتخریم که توانستیم در طول مدتی کوتاه و البته مسیری دشوار ،افتخارات ملی و بین المللی را در
کارنامه این شرکت ثبت کرده و به خود ببالیم که این فعالیت را در کشور عزیزمان ایزان اسالمی بنا
نهادیم و از خدای متعال شاکریم که راه ترقی را پیش روی ما نهاد که برای شهر و وطنمان افتخار آفرین
باشیم.

استانداردها

← اخذ گواهینامههای استاندارد بین المللی از کشور کانادا با اعتباربخشی کشور آمریکا:
ISO 9001: 2008 

( استاندارد بین المللی مدیریت و کیفیت(

( ISO 10004: 2010 استاندارد بین المللی رضایتمندی مشتری(
( ISO 50001: 2011 استاندارد بین المللی مدیریت انرژی(
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افتخارات
 برگزیده کنگره پیشتازان کیفیتدر عرصه تولید ملی
در مرداد  1392در سالن بین المللی صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران کنگره ای با نام پیشتازان
کیفیت در عرصه تولید ملی با حضور دبیر کل انجمن
کیفیت ایران ،دبیر کل جامعه کیفیت ،موسسه
استاندارد ایران ،مرکز تأیید صالحیت ایران ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،اساتید دانشگاه ،مسئولین
اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ،مسئولین بلند پایه
کشوری در حوزه صنعت معدن و تجارت ،مسئولین
وزارت کار ،رفاه و تعاون اجتماعی و  ....برگزار شد.

این کنگره ساالنه از بین شرکتها و موسسات تولیدی
و خدماتی یک صد مدیر برتر کشور را در حوزه کیفیت انتخاب و مورد تشو یق مقامات لشکری و کشوری
قرار میگیرد ،بدین منظور تندیسی به عنوان یادبود اهدا میشود که خود نشان دهنده کیفیت و مدیریت
منظم شرکت اطمینان فیلتر دز میباشد.
برگزیده همایش بزرگ فن آفرینان و کارآفرینان برجسته ایران
همایش بزرگ فن آفرینان و کارآفرینان برجسته ایران در شهریور  1392با حضور کارآفرینان ،مخترعان،
اساتید دانشگاه ،اندیشمندان ،مسئولین بلند پایه لشکری و کشوری
از جمله اعضای تشکلها و انجمنهای مرتبط با کار و کارآفرینی،
مسئولین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مسئولین وزارت
صنعت معدن و تجارت و برخی بزرگان دیگر در سالن همایشهای
بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی برگزار گردید.

این همایش ساالنه یکبار در کشور با ارزیابی از بین مدیران
موفق و کارآفرینان برجسته با محوریت اعتالی رسالت کارآفرینی
و نیز بررسی ابعاد  ،معرفی و ایجاد فنون و حرفههای جدید در
صنعت ،تجارت و خدمات کشور برگزار میشود که شرکت
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اطمینان فیلتر دز جزو شرکت های برجسته در حوزه کارآفرینی در میهن اسالمی شناخته شد و از مقامات
کشوری تندیس افتخار دریافت نمود.

 برگزیده همایش استاندارد ملی ایران
همایش استاندارد ملی ایران در شهریور  1392در سالن همایش های بین المللی صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران با حضور وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت ،ریاست محترم اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی ایران ،ریاست محترم
مجمع استاندارد و کیفیت اسالمی ،ریاست محترم
انجمن مدیران صنایع و عضو هیئت رئیسه اتاق
بازرگانی تهران ،ریاست محترم سازمان ملی
استاندارد و جمعی از اساتید و مقامات لشکری و
کشوری برگزار شد.

این همایش در راستای سه محور استاندارد،
کیفیت و تولیدات موفق ساالنه یکبار در کشور
برگزار میشود که شرکت اطمینان فیلتر دز با
کارشناسی و ارزیابی هیئت محترم تائید صالحیت
ایران موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس افتخار
در این مراسم ویژه گردید.

نشان ویژه و لوح برگزیده همایش آرمان های شش شعار ملی مقام معظم رهبری در
سال ۱۳۹۲
همایش آرمان های شش شعار ملی مقام معظم رهبری در سال  ۱۳۹۲به همت دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلت نظام  ،وزارت صنعت معدن و تجارت  ،انجمن مدیران صنایع  ،کنسرسیوم صنعت ایران  ،خانه
تعاونگران ایران  ،مرکز مطالعات پژوهش های بازرگانی  ،اتاق صنعت و تجارت اسالمی در مرکز همایش
های صدا و سیمای ملی جمهوری اسالمی با حضور مسولین کشور برگزار شد .
در این همایش چهره های اقتصادی و علمی در بخش های خصوصی و دولتی حضور داشتند.

در پایان همایش از تالشهای صورت گرفته در جهت پیشبرد آرمان های شش شعار ملی توسط شرکت
اظمینان فیلتر دز در قالب اهدای لوح سپاس و نشان ویژه تقدیر بعمل آمد.
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برگزیده سمینار بین المللی مدیریت راهبردی کسب وکار 
همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار) (MBAبا رویکرد فرهنگ ارتباطات و مذاکرات
تجاری در تمدن سازمانی پنج شنبه  26دی ماه سال  1392در سالن همایش های بین المللی صداسیما
با هدف " ارتقا مهارتهای کاربردی و دانش عملیاتی مدیران کسب و کار ایران " در مرکز همایش های بین
المللی صدا و سیما برگزار گردید در این همایش جمعی از مدیران کسب و کار ،کارآفرینان و اساتید
دانشگاه های سراسر کشور و مقامات بلند پایه حضور داشتند که در این هم اندیشی به واکاوی مدل
راهبردی کسب و کار ایران و تاثیر ارتباطات و مذاکرات تجاری در توسعه برندهای ایرانی پرداختند.
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 دریافت معتبرترین جایزه کسب و کار اروپا (جایزه کاردینلی Cardineli

)Awards
جایزه کاردینلی هرساله توسط بنیاد کاردینلی ایتالیا برای
بنگاههای معتبر سراسر دنیا ارسال میگردد .

در بیست و پنجم ژانویه هر سال نیز در سالروز تولد
"استیفان کاردینلی )"کارآفرین صاحب نام ایتالیایی )از
منتخبین جهت حضور در جشن باشکوه کاردینلی در
شهر رم دعوت به عمل میآید .بنیاد کاردینلی تاکنون
برای صدها شرکت صاحب نام در سراسر جهان تندیس کاردینلی صادر نموده است .شرکتهای معرفی
شده به بنیاد توسط بازرسین ممیزی شده )مشابه فرایند ممیزی که در مورد استانداردهای سری ISO
صورت میگیرد(و در پنج حوزه؛ کیفیت محصوالت یا خدمات -مشتری مداری -تحقیق و توسعه -
ایمنی و بهداشت -خالقیت و نوآوری ارزیابی میگردند.

نتیجه ارزیابی توسط سرممیزان ارشد کاردینلی بازبینی شده و در صورت تأیید ایشان فرم درخواست
صدور جایزه تکمیل و برای بنیاد ارسال میگردد .جایزه صادر شده به صورت مستقیم از کشور ایتالیا
و از طرف بنیاد کاردینلی برای شرکت صاحب امتیاز ارسال خواهد شد .جایزه کاردینلی از قدیمیترین
و معتبرترین جوایز اروپا در حوزه کسب و کار بوده که در بسیاری از کشورهای دنیا با عنوان" کارآفرینان
آینده سازان برتر "شناخته شده است .هرساله نماینده خاورمیانه کاردینلی از شرکتهای منتخب
خاورمیانه بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت آنها آشنا میگردد.

شرکت اطمینان فیلتر دز با بررسیکارشناسان و بازرسان مورد تأیید موسسه کاردینلی  ،ممیزی شده
و در حوزه خالقیت و نوآوری توانست جام زرین را از کشور ایتالیا دریافت نماید و افتخاری دیگر را
در کارنامه خود به ثبت برساند.

 خدمات شرکت اطمینان فیلتر دز


مشاوره در خصوص نصب و راه اندازی کلیه دستگاه های تولید فیلتر هوا



مشاوره در خصوص استاندارد سازی خطوط تولید وبهینه سازی محصوالت



کارشناسی ساخت و تعمیر تمامی دستگاه های تولید فیلتر هوا



ساخت و راه اندازی دستگاه چین کن و چسب زن تیغه ای و غلطکی
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ساخت و راه اندازی دستگاه نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک



آموزش ساخت فیلتر هوا با تمامی دستگاه های ساخت شرکت اطمینان فیلتر دز



تامین تمام مواد اولیه مرغوب
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مجوزهای شرکت اطمینان فیلتر دز


دارنده پروانه کسب و کار از هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور



دارنده مجوز مشاوره راه اندازی کسب وکارهای کوچک و بازاریابی از سازمان فنی حرفه ای کل کشور



تنها دارنده مجوز آموزش ساخت و تولید فیلتر هوای خودرو در کشور از سازمان فنی حرفه ای



تنها دارنده گواهی ثبت،پروانه انتشار و مجوز تکثیر نرم افزار آموزشی تولید فیلتر هوا در کشور



اعطای گواهی نامه بین المللی ساخت و تولید فیلتر هوا از سازمان فنی حرفه ای

ارتباط با شرکت اطمینان فیلتر دز

پیش گفتار
مبحث فیلتراسیون در صنایع خودرو بسیار متنوع میباشد؛ از این روی کتابی که در اختیار دارید سعی بر
این دارد که بطور و یژه در مورد مبحث فیلتراسیون هوا در موتورهای خودرو صحبت کند .ذرات گرد و
غبار وارد شده به موتور به دلیل فیلتراسیون ضعیف هوا میتواند باعث خوردگی شدید شوند ،که در
نهایت ممکن است منجر به خرابی زودرس موتور شوند .با وجود اهمیت فیلتراسیون در سیستمهای
موتوری ،متاسفانه شناخت اندکی از ضرورت فرآیند فیلتراسیون در آحاد جامعه وجود دارد.
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مقدمه
آلودگی هوا و ذرات معلق
ذرات آالینده در واقع ناخالصیهایی هستند که از منابع بیشمار وارد شده و انواع مختلفی از جمله
ذرات گرد و غبار ارگانیک و معدنی و همچنین دوده های ناشی از احتراق ناقص را شامل میشوند.
)شکل)1

شکل . 1دسته بندی ذرات آالینده هوا بر اساس سایز ذرات.

با این وجود ،آنها فقط به عنوان ذرات جامد ظاهر نمیشوند ،بلکه ممکن است در شکل مایع
نیست وجود داشته باشند ،به عنوان یک مثال مهم ،فیلتراسیون قطرات روغن ناشی از گازهای احتراق
در سیستم تهویه کارتل روغن و همچنین قطرات آب خروجی از سوخت دیزلها بسیار ضروری است.

در حال حاضر ،آلودگی هوا که شامل ذرات جامد (PM) 1بسیاری میباشد ،به عنوان چهارمین
عامل پرخطر برای سالمتی انسان و همچنین خطرناکترین خطر زیست محیطی به حساب میآید.
امروزه دود ناشی از اگزوز خودروها تاسیسات و کارخانهها به عنوان منابع آلودگی ساخته دست بشر و
همچنین گرد و خاک و آتش سوزی جنگلها به عنوان منابع آلودگی طبیعی ،دو منبع مهم ایجاد آلودگی
در محیط زیست به حساب میآیند .ذرات معلق ناشی از منابع آلودگی ساخته دست بشر ،مخصوصا
1 particulate matter
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در تاسیسات یا دستگاههایی که با فرآیندهای احتراق همراه هستند ،تولید میشوند و عموما در محدوده
ی ابعادی بسیار ریزی بوده و متاسفانه این مراکز تولید آلودگی در نزدیکی محلهای پرجمعیت مثل
شهرها فعالیت دارند .بیشترین گزارشات متداول در زمینه آلودگی هوا که توسط دولت و مراکز مردم
نهاد  1منتشر شده ،حکایت از وجود ذرات ریز جامد با محدوده ابعادی 2/5میکرون و ریزتر از آن
(PM2.5و ذراتی با ابعاد2/5تا 10میکرون ) PM10در محیط زیست اطراف شهرهای صنعتی دارند .

در سال  2005سازمان سالمت جهانی( ) 2WHOیک دستورالعمل کیفیت هوا(  3(AGOرا منتشر
کرد؛ این دستورالعمل شامل
محدودیتهای قرار گرفتن در
معرض ذرات  PM2.5و
PM10بود که متأسفانه اخیرا،
خطر ذرات موجود در اتمسفر
شدیدتر شده به ذراتی با اندازه
یک میکرون و کمتر از آن))PM
رسیده است .یک میکرون یک
هزارم یک میلیمتر است که در
علم پزشکی این ذرات خطرناکترین ذراتی هستند که ما تنفس میکنیم و متاسفانه روز به روز به سمت
تولید ذرات معلق کمتر از یک میکرون پیش میرویم.

بدن انسان دارای یکسری سیستمهای دفاع طبیعی در مقابل ذرات معلق درشت میباشد (مانند موهای
بینی و غشاءهای مخاطی) .اگرچه،
این سیستمهای دفاعی چندان هم در
مقابل ذرات معلق ریز چندان هم
کارآمد نبوده و این ذرات به راحتی
توانایی رساندن خود به ٍشش ها را
دارند .ذرات ریز کمتر از یک
میکرون ،به راحتی میتوانند به ششها و به اجزاء ریز مهم شش ) آئولن(نفوذ کنند .ذرات خیلی ریز که
1 NGOs
2 World health Organization
3 air quality guidelines
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ذرات فوق ریز یا نانو ذرات نامیده میشوند ،قادرند
آئولن را نیز پشت سر گذاشته و خود را به خون در حال
گردش و در نهایت  ،به اندامهای حیاتی مثل قلب و مغز
برسانند .بررسی صورت گرفته توسط محققین انگلیسی
که در سال 2016منتشر شد ،نشان داد که در مغز برخی
افراد یکسری ذرات فوق ریز فلزی (کوچکتر از 0/1
میکرون) یافت شده که ناشی از ذرات آالینده فوق ریز
در هواست و ارتباط مستقیمی با بیماری آلزایمر دارد.
بعد از انجام بررسیهای مختلف مشخص شد که
این ذرات ریز فلزی در معرض دمای باال بودهاند که
آنهم ناشی از احتراق چرخه سوخت در موتورهای دیزلی میباشند.
بعالوه ،برخی از تحقیقات صورت گرفته در سال  2016نشان میدهد که گروهی از مواد شیمیایی
تحت عنوان هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای ) 1 (PAHنیز براثر احتراق ناشی از نفت،
گازوئیل ،ذغال سنگ ،چوب و سایر مواد آلی در طبیعت یافت شدهاند .مواد سمی موجود در PAH

قادرند سبب جهش در  DNAانسان شده و منجر به سرطان شوند .این رفتار تحت عنوان جهش زا

2

شناخته میشود .مواد  PAHمیتوانند در قالب ذرات یا در شکل مولکولی وجود داشته باشند ،اما
اغلب این مواد بر روی سطوح ذرات PM1چسبیدهاند.

با توجه به مطالب باال ،میتوان به ضرورت استفاده از فیلترهای هوا پی برد؛ از جمله مهمترین
مزایای استفاده از انواع فیلترها و تهویههای هوا در دنیای امروز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

✓حذف ذرات ریز
✓کاهش سطح حضور مواد  PAHدر اتمسفر محیط (مخصوصا محیطهای شهری(

موتورها با هوای تمیز راحتتر نفس میکشند
محصوالت تصفیه هوا در موتورهای جدید برای اطمینان از عملکرد مطلوب موتور بر بهبود فرآیند
جذب ذرات تمرکز کردهاند.

1 Polyaromatic hydrocarbons
2 mutagenicity
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تصفیه هوای خوب ،بخش
جدایی ناپذیر از عملکرد مناسب
موتور خودرو است .خارج کردن
ذرات گرد و غبار ،خاک ،برگ و
غیره از هوایی که از طریق موتور
جریان دارد ،مانع از سایش زود
هنگام و رسوب در قطعاتی مانند شارژرهای توربو ،کولرهای هوا ،دیوارههای سیلندر ،حلقههای پیستون
و یاطاقان میشود .تولیدکنندگان فیلتر هوا به تحقیق و توسعه فناوریهای جدید برای افزایش ظرفیت
نگهداری گرد و خاک ،راندمان حذف ذرات و کاهش محدودیت جریان هوا در جهت بهبود عملکرد
موتور ادامه میدهند.
اکثر تولیدکنندگان موتور دیزلی برای حذف ذرات ،نیازمند فیلترهای هوا با حداقل کارآیی %99/99
هستند ،این را جان و یک ،مدیر توسعه جهانی تجارت سیستمهای تصفیه هوا و  CCVدر بخش راکور
شرکت پارکر هانیفین ،شهر مودستو کالیفرنیا ،میگو ید .برای تعیین کارآیی ،تولیدکنندگان دولتی ISO

 5011و  J726C SAEمیزان ذراتی که فیلتر جمع آوری میکند را اندازه گیری میکنند.
نوع مواد مورد استفاده در یک فیلتر هوا اولین گام برای اطمینان از طراحی یک فیلتر کارآمد میباشد.
یک روش برای بهبود کارایی فیلتر از طریق استفاده از تکنولوژی نانوفیبر است .نانوفیبر قطری فوق العاده
ریز دارد که میتواند به فیلتر که معموال از مواد کاغذ مانند ساخته میشود اضافه شوند ،تا کارآیی پرهها
برای جریان هوای بیشتر را افزایش دهد.
به عنوان مثال ،فیبرهایی که در تکنولوژی نانوفیبری پروتورا  1در فیلترهای بالدوین 2استفاده شده،
اندازه فیزیکی متوسط  90نانومتر دارند .در بسیاری از فیلترهای هوای استفاده شده در این شرکت ،نانو
فیبرها ،پرههای فیلتراسیون را قادر به جذب آالیندهها در سطح زیرمیکرون میسازد .ریچ پالمر ،معاون
فروش تجهیزات اصلی در شرکت فیلترهای بالدوین ،در شهر کرینی  3ایالت نبرسکا ،میگوید :مزیت
" تکنولوژی نانوفیبری"یک راندمان اولیه باالتر و افت فشار کمتر است که برابر است با به یک فیلتر
کارآمدتر با طول عمر زیادتر.
با پیاده سازی موتورهای رده چهارم تحوالت جدید پره های فیلتراسیون نیز انجام شده است .
1 ProTura nanofiber technology
2 Baldwin Filters
3 Kearney
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پالمر میگوید :دو تغییر عمده در این تحوالت ،افزایش جریان هوا و دمای عملیاتی باالتر میباشد .

او میگوید" برای جریان هوا ،الزامات مورد نیاز بیشتر موتورها به طور قابل توجهی افزایش یافته است
)برخی از آنها به میزان  ٪ 20یا بیشتر (.

درعین حال ،افزایش دمای داخل کاپوت ،استفاده از مواد جدید برای پرههای فیلتراسیون را که بتواند
با دماهای باالتر مقاومت کند ،ضروری ساخته است.

اندرو شپرد ،مسئول مدیریت بازار جهانی در شرکت هالینگورس و وس ،شهر والپول ،ماساچوست
نیز میگوید :صنعتگران در حال پیاده سازی برخی از استانداردهای اروپایی برای مقاومت در برابر
سوختن پرهها ) 1 (SRو بازدارندگی شعله) 2 (FRجهت بهبود ایمنی وسایل نقلیه است .شپرد یادآور
میشود که همه افزودنی های صنعت FRو  SRیکسان نیستند .مهم است که اطمینان حاصل شود
که مواد افزودنی مورد استفاده در پرهها بعد از خیس شدن به عملکرد ادامه خواهند داد ،به خصوص
برای فیلترهای هوا که معموال برف و باران را جذب میکنند.

پالمر میافزاید که این نوع مواد معموال در لیفتراکهای عملیاتی در انبارها به دلیل احتمال آتش
سوزی و سوختن یک جز از فیلتر هوا یافت میشوند .عملیاتهای استخراج از معادن زیرزمینی از این
نوع مواد در هنگام کار در محیطهای خطرناک ،جایی که امکان احتراق و آتش گرفتن گازها در یک
منطقه بسته وجود دارد ،سود میبرند.

تهویه هوا
به عنوان یک وسیله جانبی برای از بین بردن
آالیندهها از جریان هوا ،بسیاری از فیلترها از
تهویه استفاده میکنند .درحالی که فیلترهای هوا
به طور فیزیکی فیلتر کرده و هوای ورودی را به
دام میاندازند ،تهویهها آالیندههای مضرر را از
هوا جدا و دفع میکنند .یک سری از پرهها درون
تهویه ،جریان هوا را در هنگام عبور به گردش
در میآوردند .زمانیکه هوا در حال چرخش
)1 smolder resistance (SR
)2 flame retardency (FR
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است ،ذرات گرد و غبار و سایر آالیندهها به لبههای بیرونی یک پره هدایت شده و به محیط بیرون رانده
میشوند .سپس هوای تمیزتر به فیلتر هوا راه پیدا میکند ،جاییکه مابقی ذرات فیلتر میشوند ".مایک
اندرسون ،مدیر تولید در واحد تجاری شرکت دونالدسون ،1میگوید :تهویهها نیاز کمی به سرویس
دهی دارند چون آالیندهها را جمع آوری و ذخیره نمیکنند ".معموال در ابتدای سیستم القای هوا قرار
میگیرند ،یک تهویه میتواند در یک فیلتر هوا ترکیب شود یا جزء جداگانه باشد.

بر طبق نظر جان گایتر ،مدیر مهندسی صنایع در شرکت لوبر فینر ، 2شهر آلبیون ،ایالت ایله نویز،
تهویهها قادر به دفع بیشتر ذرات ،معموال بزرگتر از  30میکرون در هوای جاری هستند ".گایتر میگوید:
در شرایطی که غلظت گرد و غبار موجود در هوا باالست ،تهویه اکثر ذرات بزرگ را پیش از آنکه شانسی
برای رسیدن به فیلتر هوا داشته باشند دفع خواهند کرد .نگه داشتن ذرات بزرگتر دور از فیلتر هوا ،زمان
سرویس دهی و بهره وری سیستم را افزایش میدهد".

اندرسون نیز میگوید " تهویهها قادر به جداسازی و حذف 60تا 90درصد گرد و غبار ورودی از
هوا هستند .تحقیقات نشان داد که تهویهها عمر فیلتر را تا  20برابر افزایش میدهند ،این موضوع به
دلیل قابلیت حذف مقدار زیادی از ذرات اولیه در جریان هوا منشاء میگیرد .توانایی تهویه در جذب
مقادیر زیاد از تکههای درشت ذرات سبب میشود که به خوبی برای کار در محیطهای پر از گرد و
غبار مناسب باشد .اندرسون میافزاید که هرچه کارآیی تهویه بهتر ،فیلتر هوا میتواند کوچکتر باشد؛
این امر در خوردروهایی که با محدودیت فضا روبرو هستند ،از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.

محدودیت فضای محل فیلتر هوا
یکی از بزرگترین چالشها برای تولیدکنندگان فیلتر هوا ،ساخت فیلتری است که با توجه به تخصیص
فشردگی فضاها در وسایل نقلیه هماهنگ باشد .در گذشته ،فیلتر هوا به سادگی به باالی کاپوت یا
نزدیک به جایی که موتور واقع شده بود نصب میشد .با این حال ،با طراحی ساده تر از وسایل نقلیه
امروزی ،که دید بهتری برای اپراتورها فراهم میکند ،فیلترها در زیر کاپوت جایی که فضای خالی
است ،قرار داده میشوند.
ویک می گوید":این همیشه یک چالش است که بتوانیم یک فیلتر هوا را کوچکتر بسازیم اما

همچنان باید مقادیر باالی جریان هوای مورد نیاز موتورها را نیز در نظر بگیریم".
1 Donaldson Company
2 Luber-finer
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پیاده سازی سیستمهای سطح چهارم ،به دلیل سیستمهای بزرگتر پردازش اگزوز و خنک کننده ،فضای
موجود برای فیلترهای هوا را کاهش داده است .محدودیت فضا در خودروها باعث شده تولیدکنندگان
فیلتر هوا ،تالشهای توسعه محور و تحقیقاتشان را در زمینه تولید فناوریهایی که بتوان فیلتر را در
ماشینها بصورت کوچکتر جا داد ،متمرکز کنند ،درحالی که عملکرد فیلتراسیون مشابه قبل یا بهتر باشد .

آندرسون میگوید :برای تکنولوژی تصفیه پاورکور ، 1دونالدسون قادر به طراحی فیلترهای جمع و
جور و کارآمد هوا بوده است که میتواند ظرفیت سیستم مکش هوا را تا  ٪ 60کاهش دهد.

با این حال ،همکاری با یک تولیدکننده تجهیزات اصلی ) 2 (OEMیا تولیدکننده موتور میتواند
به غلبه بر این چالشهای طراحی کمک کند .گایتر میگوید اطالعات اولیه از یک( )OEMهمیشه
برای فرایند طراحی مفید است تا اطمینان حاصل شود که فیلترها معیارهای عملکردی و الزامات فضا
را برآورده میکنند .

او یادآور میشود که شرکت در اوایل فرایند طراحی ،کار با مهندسین برق را اغلب به مدت سه تا
چهار سال ،برای تعیین عملکرد اولیه و مشخصات ابعادی برای سیستم تصفیه هوا آغاز میکند.با این
وجود ،اینها تقریبا همیشه تغییر میکنند چون که فضای موجود به دلیل درگیری با اجزای دیگر بر سر
فضا تغییر میکند.

گرایشات آینده
استفاده از محفظههای پالستیکی برای فیلترها در صنعت فیلتراسیون بیشتر درحال برجسته شدن است .

ویک و اندرسون می گویند که تغییر از محفظههای فلزی به سمت پالستیکی به دلیل کاهش وزن و
صرفه جویی در هزینه است .با این حال ،قبل از تصمیم گیری برای استفاده از یک محفظه پالستیکی
یا فلزی برای یک فیلتر ،برنامهای که در آن استفاده خواهد شد باید در نظر گرفته شود .در حالی که
یک محفظه پالستیکی میتواند به صرفه جویی در هزینه کمک کند ،یک محفظه فلزی میتواند برای
کاربردهای سختتر که در آن لرزش زیادی وجود دارد مفید باشد که میتواند عملکرد فیلتر را تحت
تأثیر قرار دهد ،در صورتی که توسط یک محفظه با دوام تر از آن محافظت نشود.

مواد فیلتراسیون و چگونگی بسته بندی آنها برای تالشهای توسعه محور و تحقیقات آینده یک
مرکز توجه خواهد بود .ویک میگوید برخی از شرکتها در حال دور شدن از بسته بندی مواد فیلتر به
1 Power Core filtration technology
2 Original Equipment Manufacturer
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شکل پلیسه دار به سمت آرایش شیاردار هستند .یک طرح شیاردار شبیه به النه زنبور است و اجازه
میدهد هوا از طریق فیلتر از یک طرف به طرف دیگر جریان یابد .ویک میگوید:برای بهینه ساختن
جریان هوا و جمع آوری ذرات ،این یک راه برای در محفظه قرار دادن فیلتر است که تالش میکند
محدودیت خود فیلتر را با قرار دادن در کوچکترین بسته ممکن ،کاهش دهد.

به طور کلی ،بهره وری بهبود یافته و ظرفیت نگهداری ذرات همچنان به عنوان یکی از محرکهای
اصلی طراحی فیلتر هوای موتور،در حال حاضر و در آینده به نظر میرسد تا عملکرد موتور و خودرو
بهینه شود.

فیلتر هوا
امروزه توجه به مسائل زیست محیطی در بسیاری از علوم فراگیر شده است.
در صنایع اتومبیل ،کیفیت فیلترهای
هوا به دلیل نقش مهم آنها در جلوگیری
از آلودگی محیط زیست ،دارای اهمیت
زیادی هستند؛ زیرا فیلترهای هوا با حذف
گردوغبار و ذرات روغن ،هوای پاکیزه
مورد نیاز برای عمل احتراق در موتور را
تأمین میکنند .فیلترهای هوای خودرو در
یک دامنه معینی از نفوذپذیری ،بهترین
عملکرد را دارند و عواملی مانند نوع
الیاف مورد استفاده ،ماهیت و ویژگیهای
رزین ،مشخصههای فرآیندی در طی فرآیند تولید ) مانند دما ،زمان و روش اعمال رزین(در تولید
فیلترهایی با نفوذپذیری مناسب اهمیت دارند.
با توجه به اهمیت باالیی که فیلتر هوا برای خودرو دارد ،اما از ارزانترین قطعات خودرو به حساب
میآید که این ارزانی در نتیجه ساختار نسبتا ساده آن محسوب می شود.

فیلتر هوا یک دستگاه متشکل از مواد فیبری است که ذرات معلق مانند گرد و غبار ،انواع باکتریها را
از هوای ورودی حذف میکند .برخی از فیلترها حاوی جاذب یا کاتالیزور مانند زغال ) کربن(هستند که
ممکن است گاز و یا سایر آالینده های گازی مانند ترکیبات آلی فرار یا اوزون را نیز حذف کنند.
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فیلترهای هوا در تجهیزاتی که کیفیت
هوا در آنها از اهمیت باالیی برخوردار
میباشد ،مانند سیستمهای تهویه و انواع
موتورها مورد استفاده قرار میگیرند .در
برخی از ساختمانها و یا هواپیما و دیگر
محیط های انسانی یا محیطهای ساخت
انسان ) مانند خودروها(به منظور تصفیه
هوا از آالیندههای محیطی :از فوم ،کاغذ
پالستیکی و یا فیلترهای فایبر گالس
استفاده میکنند .روش دیگر ،استفاده از الیاف یا عناصر با بار الکتریکی استاتیک به منظور جذب
ذرات گرد و غبار ،میباشد.

مروری بر تحقیقات صورت گرفته برروی فیلترهای هوا
امروزه بررسیهای پرشماری در زمینه انواع جدید فیلتر برای خودروهای مختلف در جریان است که
در ادامه به طور خالصه اشاره ای به بعضی از آنها خواهد شد .در سال  1960آقای کرجان و همکارانش
کاغذ فیلتر هوا و روشهای ساخت آن را مورد بررسی قرار دادند .در این بررسی تاکید اصلی بر روی
ساخت کاغذ مناسب برای تولید فیلتر هوای خودروهای درونسوز بود .عامل تشویق کننده برای انجام
این بررسی ،تمایل خودروسازان برای ورود هوایی بدون غبار آالیندههای بیرونی به درون موتور خودرو
عنوان شد .در این اختراع از الیاف پوست چوب سرخ 1در ساخت فیلتر هوا استفاده شده بود .طول این
الیاف به طور میانگین در حدود  6/35تا  9/53میلیمتر بودند ،ولی طول برخی از الیاف آن در حدود
12/5میلیمتر نیز عنوان شده بود .قطر الیاف این چوب  50تا  80میکرون میباشد .به عالوه ،الیاف این
چوب استوانه ای بوده و اغلب به علت باال بودن میزان لینگنین ،بسیار سخت میباشند .روش پیشنهادی
برای ساخت کاغذ از این چوب ،روش قلیایی بود .در این روش لیفها ) فیبرها(را برای دو ساعت با
فشار بخار  PSI 75در  0/5تا  1درصد محلول هیدروکسید سدیم قرار میدهند .در انتهای فرآیند
ساخت ،کاغذ فیلتر به طور آزمایشی در خودروهای درونسوز مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه آن عبور
بهتر هوا و ماندگاری بهتر ذرات غبار بر روی فیلتر بوده است.
1 Red Wood
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در سال  1978آقایان پارکر و سندون مراحل ساخت مواد سازنده فیلتر هوا را ابداع کردند .آنان
روش ساخت فیلترهای هوا را از چسبهای پلیمری ترکیبی و شبکه الیاف ارائه کردند .این روش شامل
ایجاد یک شبکه نبافته یا نمدی 1از الیاف و پوشانیدن الیاف با یک الیه از ماده تثبیت کننده میباشد
که در اثر فشردن شبکه الیاف ،فیلتر چسباننده از هم گسیخته شده و الیاف در لحظه گسیختگی ،در
هم میروند .میزان ماندگاری ،قابلیت کنترل نفوذپذیری ،ثبات ابعادی ،مقاومت در مقابل فرسودگی و
پایداری ابعادی نیز مورد بررسی قرار گرفت .
در سال  1987نیز آقایان بکمن و هاکانسون یک نوع کاغذ فیلتر حلقوی تخت را ابداع کردند .در
این کاغذ فیلتر ،الیاف به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و کاغذ تولیدی آغشته به
رزین فنولیک شده بود تا مقاومت در برابر فشار هوا افزایش و کشیدگی آن کاهش یابد.
سه سال بعد یعنی در سال  1990آقای جونز در مورد فیلترهای چند الیه بررسیهایی انجام داد .
ساختارهای چند الیه ای برای استفاده در ساخت فیلترهای سیال  2مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند .

این ساختارها ،دارای الیه هایی از پودر با چگالی باال دارند که در اثر گرمادهی به صورت الیه ای
شده و به عضوی در فیلتر چسبانده میشوند که سفتی را در فیلتر تأمین میکند .وی همچنین روش
هایی برای ساخت این گونه فیلترها را ارائه نمود .فیلترهای الیه ای برای ورود هوا به موتورهای درونسوز
استفاده میشوند.
در سال  2002آتسومی و همکارانش فیلتر هوایی را طراحی کردند که سه سال بعد توسط آتسوشی
سوزوکی در  2005تکمیل و به بازار عرضه شد .در این اختراع ،فیلتر هوا دارای سه الیه بود؛ الیه اول
با مواد چرب اشباع شده و الیه دوم که ویژگی مانع شوندگی چربی را داشته و به نام الیه ضد چربی
معروف است و درنهایت سومین الیه که با مواد چرب اشباع نشده است .عبور چربی به الیه سوم با
الیه ضد چربی کنترل میشود .این فیلتر نیز باعث کاهش هزینهها و افزایش مؤثر در جذب ذرات کربن
میشود .الزم به یادآوری است که الیه ضد چربی به صورت الیه بسیار نازکی بین دوالیه دیگر قرار
گرفته است.
آقای سوزوکی و همکارانش در  2005فیلتر هوایی طراحی و ابداع کردند که به طرز قابل مالحظهای
ذرات کربن را در خود نگاه میداشت .این فیلتر دارای دو الیه بوده که الیه رویی موسوم به فیلتر اولیه
با مواد چرب اشباع شده است و الیه دومی که بر روی سطح زیرین الیه اول قرار گرفته ،به عنوان الیه
1 Non woven
2 Fluid Filter
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ضد چربی است .الیه اول در مقایسه با الیه دوم به دلیل اشباع با مواد چرب ،از چگالی باالتری
برخوردار است .فیلتر تولید شده دارای عمر کارکردی باال بوده و به نسبت قابل مالحظهای باعث کاهش
هزینهها میشد.در سال 2006آقای هام در ابداع خود ،امکان ساخت فیلتر هوای قابل بازیابی را مورد
بررسی قرار داد .این نوع فیلتر از یک چهارچوب ارتجاعی و یک کاغذ فیلتر که درون آن جاسازی شده
است ،تشکیل شده بود( .شکل  )2کاغذ فیلتر به صورت کنگره ای و انعطاف پذیر درون چهارچوب
نصب شده بود،که کنارههای آن به لبههای چهارچوب چسبانده شده بود .

شکل . 2فیلتر ساخته شده توسط آقای هام.

در سال  2007نیز آقایان ساندت و پیتزن روشی را برای ساخت کاغذ خود نگهدار فیلتر چین
خورده ) خود پشتیبان(ابداع کردند .در این روش ،سامانه ای از چینها در فضای فیلتر استفاده میشود
و دستکم یک نوار تقویت کننده بر لبههای صفحه چین خورده چسبانده میشود.

فیلترهای هوای کابین خودرو
فیلتر هوای کابین به طور معمول یک فیلتر کاغذی-پالستیکی است که در خارج از هوای ورودی برای
صندلی خودرو ) محفظه مسافر) قرار میگیرد .برخی از این فیلترها مستطیل شکل و مشابه فیلتر هوای
احتراق هستند ،برخی دیگر به طور منحصر به فردی مناسب و ویژه برای وسایل نقلیه ساخته شده اند .
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اولین شرکت خودروسازی که که از یک فیلتر مصرفی )فیلتر یکبار مصرف(برای تمیز کردن سیستم
تهویه استفاده کرد ،شرکت نش موتورز  1بود که در سال  1940معرفی شد .

این فیلتر به عنوان یک محصول جانبی نسبتا جدید برای تجهیزات خودرو ،غالبا نادیده گرفته
میشود .فیلترهای آلوده یا کثیف میتواند به طور قابل توجهی جریان هوا از دریچههای کابین را کاهش
دهد و از آنجا که دمای هوای کابین بستگی به میزان جریان هوا از طریق مرکز بخاری ،تبخیر کننده و
یا هر دوآنها دارد ،میتوانند تا حد زیادی کارآیی و اثربخشی تهویه مطبوع خودرو و عملکرد حرارت
)گرمایشی( را کاهش دهند.

فیلترهای هوای داخل موتور
فیلتر هوای احتراق از جذب و ورود ذرات ساینده که باعث فرسایش مکانیکی و آلودگی روغن میشوند،
به سیلندر موتور جلوگیری میکند .بیشتر وسایل نقلیه از یک فیلتر (کاغذی-پالستیکی) در قالب پانل
تخت استفاده میکنند .این فیلترها معموال در
داخل یک جعبه پالستیکی به بدنه دریچه گاز
وصل میشود .وسایل نقلیه قدیمیتر که از
کاربراتور یا از سیستم دریچه گاز ،تزریق سوخت
استفاده میکنند ،معموال از یک فیلتر هوای
استوانه ای با قطر حدودا  ۶اینچ  ) 150میلی
متر)و یا  16اینچ ) 410میلی متر(استفاده
میکنند؛ این نوع فیلتر استوانهای در باالی
کاربراتور یا دریچه گاز قرار میگیرد و به
1 Nash
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طورمعمول در یک ظرف فلزی یا پالستیکی هستند که ممکن است در ورود هوای سرد و یا گرم
مشارکت کرده و با یک درب فلزی یا پالستیکی محافظت میشود .در حالت کلی به این دسته از
فیلترهای هوا ،پاک کننده هوا  1می گویند .

کاغذ فیلتر
به دلیل کارآیی باال ،قابلیت سرو یس شدن آسان و مقرون به صرفه بودن ،کاغذهای فیلتر هوا انتخاب
منحصر بفردی به عنوان تهو یه هوای موتور خودروها میباشند .واژه "کاغذ" تا حدودی گمراه کننده
میباشد و پرههای فیلتر که از آن به عنوان کاغذ فیلتر نام برده میشود
با کاغذهایی که برای نوشتن و یا بسته
بندی استفاده میشوند ،تفاوت دارند .کاغذ
فیلتر هوا ،از جمله متخلخل ترین
کاغذهای فیلتر موتور است .به دلیل
ویسکوزیته کم هوا ،نیروی اعمال شده بر
کاغذ فیلتر هوا ) توسط ذرات گرد وغبار)،
کمتر از کاغذهای روغن یا سوخت است .

این کاغذ دارای وزن پایه  100تا g/m200

و بسیار متخلخل است .این کاغذ را میتوان با استفاده از الیاف بلند ،که بخشی از آنها مرسه ریزه
شدهاند )یعنی با اسید تیمار داده شده تا فرم استوانه ای و پایداری را به خود بگیرد( ،تولید نمود .اغلب
فیلترهای هوای مورد استفاده برای ماشین آالت سنگین نظیر ماشین های خاکبرداری ،در گروه جداگانه
با عنوان فیلترهای ویژه هوای خیلی آلوده یا فیلترهای پر دوام تقسیم بندی میشود.

فوم
از مواد فوم پلی یورتان در بعضی از فیلترهای هوای خودرو استفاده میشود .فوم در گذشته به طور
گستردهای در دستگاههای تصفییه هوا در موتورهای کوچک بر روی چمنزارها و دیگر تجهیزات قدرت

1 air cleaner
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)تجهیزات برقی(مورد استفاده قرار
میگرفت ،اما به طور عمده در این
کاربردها ،فیلتر کاغذی خودرو جایگزین
فومهای روغنی شدهاند .در حال حاضر،
فیلترهای فوم هنوز هم در کمپرسورهای هوا
تا  5اسب بخار مورد استفاده قرار میگیرند .

بسته به درجه و ضخامت فوم مورد استفاده،
یک فیلتر فوم مرغوب روغن میتواند حداقل محدودیت جریان هوا و یا ظرفیت جذب بسیار باالی گرد
و خاک را به همراه داشته ،به طوری که مزیت دوم سبب انتخاب گسترده این فومها در موارد رانندگی
در بیابانها  1و دیگر مکانهایی که میزان گرد و خاک باالیی دارند ،شدهاند .همچنین با باالرفتن گرد و
غبار محبوس در فیلترهای فومی ،تغییر قابل محسوسی در محدودیت جریان هوا رخ نمیدهد .

پشم پنبه ای روغن) گاز پنبه روغن کاری شده(در تعداد زیادی از فیلترهای هوای خودرو در قالب
خدمات پس از فروش ،به عنوان اقالم با کارایی باال
مورد استفاده قرار میگرفت .در گذشته ،گاز پنبهای
استفاده محدودی در فیلترهای هوای خودرو داشت.
با این وجود ،از زمان معرفی نسخههای اس اس
شرکت آبارت  ،شرکت تابعه فیات ،فیلترهای گاز پنبه
ای را به عنوان فیلترهای  OEتهیه میکنند.
شبکه فوالد ضدزنگ یکی دیگر از نمونههایی
است که اجازه عبور گسترده هوا را میدهد .شبکه
فوالد ضدزنگ ِمش گونه با تعداد مختلفی از ِمشها،

دارای یک استاندارد فیلتراسیون متفاوتی میباشد .در

یک موتور اصالح شده ،کمبود فضا برای یک فیلتر
هوای مخروطی شکل سبب شده تا برای اطمینان از
عدم ورود ذرات به موتور از طریق توربو ،از یک فیلتر
ساده (فوالد ضد زنگ) را استفاده کنند.
1 off-road
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حمام روغن )مخزن روغن(

یک دستگاه تهویه حمام روغن شامل :یک مخزن حاوی حجمی از روغن و یک بخشی که با الیاف،
مش ،فوم و یا یک فیلتر دیگر پر شده است .هنگامی که دستگاه تهویه مونتاژ میشود ،بخشی که با
مواد فیلتر پر شده است ،فاصله کمی با مخزن روغن دارد؛ به طوریکه لبه کناری آن بخش با کناره
مخرن تماس دارد .این آرایش یک مسیر پیچ و خم را ایجاد میکند که از طریق آن هوا باید در یک
سری مسیرهای  Uشکل حرکت کند:

از طریق فاصله بین لبههای قسمت پرشده با مواد فیلتر و مخزن باال میرود ،از طریق فاصله بین دیوار
بیرونی قسمت پرشده و دیواره داخلی مخزن پایین میآید و در نهایت دوباره از میان مواد پرشده در قسمت
اصلی مواد فیلتر باال میرود این مسیرهای  Uشکل ،هوا را با سرعت اولیه بسیار زیاد در سطح مخزن
به جریان در میآورند .ذرات بزرگتر و
سنگین تر گرد و خاک موجود در هوا
قادر به حرکت در این مسیرهای  Uشکل
نبوده ،در نتیجه به داخل روغن افتاده و
در ته مخزن اصلی ته نشین میشوند .در
مقابل ،ذرات سبکتر و کوچکتر به وسیله
مواد پرشده فیلتر گیرافتاده و همچنین با
قطرات روغنی که با جریان هوا در حرکت هستند آغشته شده و روغنی میشوند .تا اوایل سال 1960
میالدی ،تهویههای حمام روغن به طور گسترده ای در موتورهای خودرو و موتورهای کوچک به کار
گرفته میشدند ،تا اینکه با ورود و گستردگی صنعت کاغذ فیلتر ،استفاده از آنها به مرور زمان محدود
شد .با این وجود در حال حاضر این چنین تهویه هایی با مخزن روغنی در مواردی که سطوح باالیی
از گرد و خاک وجود دارند ،نظیر رانندگی در بیابانها ،همچنان مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از عمده
مزایای استفاده از این چنین تهویه هایی عدم افت چشمگیر کارآیی تهویه در محل های پرگرد و خاک
میباشد.

حمام آب )مخزن آب(

در اوایل قرن بیستم ) حدود  1900تا  ، (1930تهویه هوا حمام آب در برخی از وسایل کاربردی
)اتومبیل ،کامیون ،تراکتور و موتور قابل حمل و ثابت (استفاده میشد .مکانیزم عملکردی آنها تقریبا
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از جمله نمونه های استفاده از این نوع تهویهها میتوان به. مشابه تهویه های حمام روغن بوده است
 طراحی و استفاده از تهویه های حمام روغن، 1940در دهه.  اشاره کرد1 تراکتورهای شرکت فوردسان
.به دلیل عملکرد بهتر در فرآیند فیلتراسیون جایگزین تهویه های حمام آب شدند
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اصول اولیه فیلتراسیون
فیلتراسیون چیست؟
فیلتراسیون در صنعت خودرو ،یک مبحث متنوعی میباشد .همانطوری که در جدول  1و شکل  1نشان
داده شده است ،امروزه بسیاری از فیلترها بر روی خودروها نصب شدهاند .فیلتراسیون هوا متشکل از
جداسازی و همچنین حبس ذرات معلق در هوا میباشد .میزان سطح کارایی فیلتراسیون بر اساس زمینه
عملکرد آن یا میزان هوای پاک تصفیه شده ،تعیین میشود .در بسیاری از اتومبیل ها از فیلترهای عمیق
1استفاده شده است .فیلترهای عمیق نوعی از فیلترها میباشند که در آنها از موادی با حفره های ریز
داخلی به منظور حبس بهتر ذرات معلق در هوای ورودی استفاده شده است .زمانی که غلظت ذرات
معلق در هوا به میزان اندک باشد ،فیلتراسیون عمیق اقتصادی ترین روش برای تصفیه هوا میباشد .
هدف از اجزائ و عناصر استفاده شده ،جداسازی ذرات فاز جامد از سیال مانند گاز یا مایع میباشد .

منظور از فیلتراسیون فقط حذف ساده ذرات گرد و غبار نیست ،آنهم به دلیل غلظت های بسیار اندک
و همچنین ذرات با سایز بسیار ریز آالیندهها میباشد.
جدول : 1انواع فیلترهای مورد استفاده در خودرو

1 depth filter
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شکل . 1نمونههایی از انواع فیلترهای مورد استفاده در یک اتومبیل.

مکانیزم های حبس ذرات آالینده
حداقل هفت مکانیزم وجود دارد که یک فیلتر به واسطه آنها میتواند ذرات را در خود به دام بیاندازد .

در هر زمان ممکن ،تمامی این مکانیزم ها در یک فیلتر در به دام اندازی ذرات ،با یکدیگر تلفیق شده
و همچنین با تغییر شرایط عملکردی نیز تغییر کنند .تمامی این مکانیزم ها به تفکیک در ادامه ارائه
شدهاند.

جلوگیری مستقیم
هنگامی که یک ذره به یک ماده فیلتر (که
عنوان مانع عمل میکند ) با حفره ای به فاصله
ای تقریبا برابر یا کمتر از شعاع ذرات میرسد،
به دام انداختن ذره توسط این مکانیزم صورت
میگیرد .اگر ذرات به یک مانع فیز یکی
برخورد کنند ،آنها محبوس میشوند.
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پل زدن
ممکن است که یک ذره به حدی کوچک باشد که جلوگیری مستقیم از ورود آن توسط ماده فیلتر ممکن
نباشد .با این حال ،احتمال رسیدن
به حفره های ماده فیلتر و برخورد
همزمان دو ذره سبب گیرکردن و در
نهایت انباشت ذرات در پشت حفره
ها میشود .ذرات آالینده با رسیدن
و برخورد همزمان در پشت حفره ها
و یا با چسبیدن به یکدیگر ،در مقابل
حفره ها یک پلی را تشکیل میدهند
که در نهایت سبب انباشت بقیه
ذرات میشود.
پل زدن در مقابل حفره ها ممکن است سبب بسته شدن کامل حفره ها نشده و در نهایت با تبدیل
حفره ها به حفره های ریزتر حرکت ذرات را کندتر نماید .انباشت تدریجی ذرات در مقابل حفره ها،
مواد فیلتر را به عنوان توده ذرات آالینده شکل یافته معرفی میکنند .این توده ذرات ،سبب ایجاد حفراه
های ریزتر و فعال شدن مکانیزم جلوگیری مستقیم میشود.

غربال کردن
همانند مکانیزم پل زدن ،مکانیزم غربالگری یک مورد خاصی از
مکانیزم جلوگیری مستقیم میباشد .غربالگری زمانی اتفاق می افتد
که سایز حفره های موجود در مواد فیلتر نسبت به قطر ذرات آالینده
محدودتر میباشد .در حالت عادی ذرات به حدی درشت هستند که
نمیتوانند از حفره ها موجود در مواد فیلتر عبور کنند .حبس ذرات با
مکانیزم غربالگری ذرات ممکن است ،هم در روی سطوح و هم در
داخل یا عمق ماده فیلتر رخ دهد.
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بهم فشردگی یا اینرسی
مکانیزم بهم فشردگی داخلی براساس اصل علمی اینرسی میباشد ،اصلی که بیان میکند یک ذره در حال
حرکت تا جایی که عامل بیرونی
مانع نشود ،به راه خود ادامه خواهد
داد .همزمان با عبور ذرات از میان
مواد فیلتر ،در حالی که سیال از
میان مواد فیلتر عبور میکند ،ممکن
است که ذرات با یکسری موانع
روبرو شده و حبس شوند.

به دلیل نیروی اینرسی اطراف ذرات ،این روند تا برخورد بقیه ذرات نیز ادامه پیدا میکند .قابل ذکر
میباشد که و یسکوزیته سیال بر این عملکرد مکانیزم بسیار اثر گذار میباشد.
سیاالتی که دارای ویسکوزیته باال میباشند ،قدرت کشیدگی ذرات باالتری را از خود نشان داده،
در نتیجه سبب کاهش عملکرد این مکانیزم در به دام انداختن ذرات معلق در سیال در حال حرکت
میشوند .در مقابل ،در سیاالتی که دارای ویسکوزیته پایینتری هستند ،مانند گازها ،مکانیزم بهم
فشردگی اینرسی در به دام انداختن ذرات معلق در داخل گازها ،مکانیزم با عملکرد باال و غالب میباشد.

جلوگیری ناشی از نفوذ
درواقع این مکانیزم در اصل علمی ،حرکت براونی یا حرکت تصادفی ذرات در داخل سیال در ارتباط
میباشد .این نوع حرکت سبب بهبود مکانیزم های جلوگیری از ورود ذرات به داخل مواد فیلتر میشود .

مکانیزم جلوگیری ناشی از نفوذ ،بیشتر
برای جلوگیری از ورود ذرات با اندازه ./1
تا  ./3میکرون میشود؛ به این دلیل که
ذرات ریز بیشتر تحت تأثیر بمباران
مولکولی قرار دارند .یکی از مکانیزم های
مهم و اولیه در مورد سیاالت گازی،
مکانیزم جلوگیری ناشی از نفوذ میباشد ،آنهم به دلیل ویسوکزیته پایین ذاتی این سیال و حرکت آزادانه
تر ذرات در این نوع سیال میباشد.
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اثرات الکتریکی -جنبشی
بارهای الکتریکی ممکن است که هم در مواد فیلتر و هم در ذرات موجود در سیال وجود داشته باشند .

انباشت ذرات در اثر نیروهای جاذبه بین بارها یا نیروهای القایی ناشی از نزدیکی ذرات به هم در داخل
ماده فیلتر صورت میگیرد .عمدتا برخی از تولیدکنندگان سطوح ماده فیلتر را به منظور حبس کردن
ناشی از نیروهای الکتریکی -جنبشی تغییر میدهند .به این گونه از فیبرها ،فیبرهای الکتریکی میگویند .

در نهایت نتایج نمونههای آزمایش شده نشان داد که مواد فیلتر دارای بارهای الکترو استاتیکی ،بازده
اولیه باالتری را نسبت به مواد بدون بارهای الکتریکی از خود نشان دادند.

انباشت گرانشی
در حالت کلی ،ذرات دارای جرم می باشند و درنتیجه همواره تحت تأثیر نیروی جاذبه قرار دارند .این امر
امکان پذیر می باشدکه یک ذره در حین
حرکت سیال ،بر اثر جاذبه از مسیر حرکت
سیال خارج شود و در ته مخزن رسوب کند .

ذرات معلق در سیال نیز ممکن است در
داخل مواد فیلتر ته نشین شود.

تکنولوژی فیلتراسیون
فیلتر ورودی هوای موتور
همواره موتور برای داشتن بهترین عملکرد نیاز به داشتن سوخت ،روغن و هوا میباشد ،البته با این
شرط که تمامی این نیازمندیها عاری از هرگونه ذرات آالینده که میتوانند به اجزای مکانیکی موتور
آسیب بزنند ،باشند .محدوده اندازه این ذرات آالینده میتواند از کمتر از  1میکرون تا  50میکرون
باشد؛ حضور این چنین ذراتی در داخل موتور میتواند منشأ بسیاری از خرابیها از جمله سایش اجزای
کلیدی موتور شود.

امروزه یکی از گستردهترین موادی که در صنعت فیلتراسیون به عنوان مواد فیلتری مورد استفاده قرار
میگیرد ،مواد فیبری یا الیافی میباشد .عموما مواد فیلتری که در فیلتراسیون اتومبیلها مورد استفاده
قرار میگیرد ،از نوع فیلترهای عمیق میباشد .این مواد هم میتواند از نوع مواد سلولزی باشد و هم از
نوع مواد غیربافتی مصنوعی.
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مواد سلولزی
شکل  2ارائه دهنده میزان مصرف مواد سلولزی در بازار جهانی میباشد .همچنین نمونه فیلترهایی که
با استفاده از کاغذهای سلولزی تهیه شدهاند در شکل  3نشان داده شده است .مواد خام از طریق فرآیند
تر به دست میآیند .سپس این کاغذها به وسیله انواع مختلفی از رزینها تلقیح میشوند ،به طوری
این رزینها که انواع مختلفی را شامل میشود ،یک سری ویژگیهایی را به کاغذ میدهند ) جدول .)2
جدول . 2معرفی برخی از انواع رزینهای مورد استفاده و مزایای استفاده از آنها:

رزین فنولیک
نوع رزین

رزین آ کریلیک
اپوکسی رزین
پلی وینیل استات رزین
بهبود استحکام مکانیکی
قابلیت ضدنفوذ آب کردن

ویژگیهای استفاده از رزین

قابلیت ضدنفوذ روغن کردن
قابلیت ضد اشتعال کردن
افزایش پایداری چسبندگی

شکل . 2میزان مصرف مواد سلولوزی در بازار جهانی
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شکل . 3نمونههایی از فیلترهای تولیدی شرکتهای مختلف تولید خودرو.

شکل  4نیز نشان دهنده یک تصو یر میکروسکوپ الکترونی از ساختار یک کاغذ سلولزی میباشد.

شکل .4تصویر  SEMاز سطح مقطع یک کاغذ سلولوزی ،منبع Mecaplast

فصل دوم :مبانی فرآیند فیلتراسیون
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مراحل تولید کاغذهای سلولزی
 .1تغییر استحاله مواد سلولزی برای بدست آوردن یک عنصر فیلتر یک فرآیند پیوسته میباشد :که
شامل برش رولهای کاغذ با عرضهای مناسب.

 .2مرطوب کردن
 .3حرارت دهی
 .4برجسته سازی ) این مرحله برای نگهداری چینها در جهت صحیح در مراحل پایانی الزامی میباشد
(شکل .)5

شکل . 5یک نمونه از کاغذ برجسته سازی شده ) منبع: (Mecaplast

 .5آغشته سازی با چسب
. ۶چین زنی
 .7خنک سازی
 .8برش
 .9چاپ شماره سریال
 .10ریختن فوم پلی یورتان در قالب
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مواد غیربافتی -مصنوعی
اخیرا کاربرد مواد مصنوعی غیربافتی در ساخت فیلترهای خودرو گسترش یافته است )شکل  (. ۶از
جمله مزایای اولیه اینگونه از مواد فیلتری ،مقاومت مکانیکی خوب و همچنین بهبود خواص فیلتراسیون
میباشند .از دیگر مزایای مهم این گونه مواد فیلتری نسبت به کاغذهای سلولزی ،نیاز به فضای کمتر)در
حدود  35%کاهش فضا(و همچنین ظرفیت باالی حبس ذرات آالینده را میتوان نام برد .تصاویر  7و
8نمونههایی از فیلترهای مصنوعی غیربافتی مورد استفاده در موتور و کابین خودرو را نشان میدهد.

شکل . ۶میزان مصرف مواد غیربافته مصنوعی در بازار جهانی

شکل . 7نمونههایی از فیلترهای مصنوعی برای موتور خوردو.

فصل دوم :مبانی فرآیند فیلتراسیون
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شکل . 8نمونههایی از فیلترهای مصنوعی برای کابین خوردو.

مراحل تولید منسوجات غیربافتی
 .1مرطوب سازی ) مانند مرحله تولید کاغذ(

 .2مرحله ذوب شدن
 .3مرحله خشک کردن

مرحله یکپارچه سازی منسوجات
 .1فرآیند مکانیکی :پانچ کردن توسط سوزنها یا بافتهای هیدرولیکی
 .2فرآیند فیزیکی  -شیمیایی :پیوندهای حرارتی ) استفاده از الیاف دوقطبی) شکل  9نشان دهنده یک
تصویر میکروسکوپ الکترونی از ساختار یک ماده غیربافتی مصنوعی میباشد.

مراحل تولید مواد غیربافتی مصنوعی
 .1برش رولهای کاغذ با عرضهای مناسب.

 .2حرارت دهی
 .3برجسته سازی ) این مرحله برای نگهداری چینها در جهت صحیح در مراحل پایانی الزامی
میباشد(

 .4آغشته سازی با چسب
 .5چین زنی
 .6خنک سازی
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. .7برش
 .8چاپ شماره سریال
 .9ریختن فوم پلی یورتان در قالب

شکل . 9تصاویر  SEMاز سطح مقطع و کناره یک فیلتر مصنوعی غیربافتی ) پیوندهای حرارتی داخل فیلتر به وضوح
قابل مشاهده است(.

ویژگیهای فنی یک ماده فیبری
در انتخاب یک کارتریج ،مهمترین نکته حفره های ریز موجود در فیلتر میباشد .اندازه حفره های ریز
به پارامترهای زیر بستگی دارد:

 قطر فیبر :با کاهش قطر فیبر ،سایز متوسط حفره ها نیز کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،برای
بدست آوردن یک فیلتر با حفره ها ریز ،باید از فیبرهای ریز استفاده نمود.

 تخلخل :تخلخل را به صورت نسبت حجم حفره ها به حجم کل در یک ماده فیلتر؛ تخلخل سبب
کاهش سایز متوسط حفره ها شده و سبب بهبود فیلتر میشود .با این وجود ،کاهش تخلخل نیز
سبب افزایش مقاومت جریان در فیلتر کارتریج شده و در نهایت سبب افزایش فشار کلی
دیفرانسیلی میشود.

 ضخامت ماده فیلتر :با کاهش ضخامت ماده فیلتر ،سایز متوسط حفرات نیز کاهش یافته و
همچنین با افزودن اینگونه الیهها به کارتریج ،سایز حفره ها نیز کاهش مییابد .با این وجود،
همانطور که در مورد تخلخل بیان شد ،افزودن الیهها به ماده فیلتر ) با کاهش سایز متوسط حفره
ها( ،مقاومت در مقابل حرکت جریان سیال نیز افزایش یافته و در نتیجه ،سبب افزایش اختالف
فشار کلی میشود.

فصل دوم :مبانی فرآیند فیلتراسیون
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به عبارت دیگر ،مواد فیبری فیلتر در اصل یک مانعی میباشند که در داخل مسیر حرکت هوای
ورودی به موتور قرار داده میشود که سبب ایجاد یک اختالف فشار در هوای قبل و بعد از فیلتر
میشود .به منظور عملکرد بهتر موتور خودرو این اختالف فشار باید به پایینترین میزان ممکن برسد .

نکته کلیدی و مهم در طراحی اینگونه از فیلترها ،رسیدن به یک حد بهینهای از قطر فیبرها ،تخلخل و
ضخامت ماده فیلتر میباشد.

فرآیند فیلتراسیون
بعد از جدایش اولیه ذرات توسط سطوح فیلتر ،در مراحل بعدی و با نفوذ بیشتر ذرات به داخل مواد
فیلتر یکسری توده هایی از ذرات در داخل مواد فیلتر ) عموما در مقابل حفره ها(شکل میگیرند .در
حالت کلی ،به دلیل خواص سطحی ذرات و همچنین تکانه آنها ،دو نوع توده ذرات شکل گرفته قابل
مشاهده میباشد.

تشکیل توده ذرات در داخل فیلتر  :ظرفیت حبس ذرات گرد و غبار
ذرات غیرمتراکم در هنگام رسیدن به مواد فیلتری ترکیب شده با ذراتی با تکانه باال ،به دالیلی از جمله
سایز درشت ذرات ،تراکم باالی ذرات و یا سرعت باالی حرکت ذرات ،انتظار میرود که یکسری توده
های متراکم از ذرات در داخل مواد فیلتر انباشت شوند ) شکل .)10

شکل . 10ذرات انباشت شده بر روی ماده فیلتر.

همانطور که در شکل  11نشان داده شده است ،جدایش ذرات بر روی سطوح فیبرها در داخل
ساختار ماده فیلتر صورت میگیرد .در ابتدای فرآیند فیلتراسیون ،ذرات مجزا بر روی سطوح فیبرها
مینشینند؛ با گذشت زمان ،تعداد این ذرات افزایش یافته و در نهایت دانسیته تودههای انباشت شده
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نیز افزایش مییابد؛ در ابتدای بهم پیوستن ذرات ،این توده های ذرات به صورت دندریتی رشد میکنند .

در این مورد ،پیوندهای بین ذرات به حدی قوی شده است که ذرات دیگری نیز به محض برخورد با
توده ذرات ،به آنها میپیوندند؛ این توده متراکم شکل گرفته از ذرات همواره به صورت ساختار باز
باقی میماند ،به طوری که با اضافه شدن ذرات جدید ،بین این ساختارهای دندریت شکل پل هایی
زده میشود .این نوع توده ذرات شکل گرفته ) به صورت دندریتی(نسبت به حالت متراکم تر قبلی،
دانسیته کمتری داشته و درنتیجه مقاومت به حرکت سیال در آنها نیر کمتر میباشد.

شکل . 11ذرات انباشت شده بر روی سطوح فیبرها.

همواره این تودههای متشکل از دندریتها ،سبب تقلیل حجم حفره ها مورد نیاز برای فیلتراسیون
میشوند؛ در مقابل ،این توده ها سبب افزایش اختالف فشار با یک جریان ثابت میشوند .بعد از یک
دوره استفاده از فیلتر و با اتمام ظرفیت جذب ذرات فیلتر ،تعویض به موقع آنها امری ضروری است .
شکل  ،12نشان دهنده افزایش اختالف فشار در یک فیلتر با گذشت زمان را نشان میدهد.

شکل . 12شکل شماتیکی از افزایش اختالف فشار در فیلترهای عمیق با گذشت زمان یا انباشت ذرات گرد و غبار ) فیلتر
باید در زمان  1tتعویض شود(.
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این افزایش تدریجی اختالف فشار در فیلترهای عمیق ،یک رفتار متداول میباشد .فقط بعد از یک
مدت زمان معین ،زمانی که نسبت بسیار زیادی از منافذ توسط ذرات گرد و غبار مسدود شده باشد،
مقدار این اختالف فشار شدیدا افزایش مییابد .به منظور جلوگیری از افت قدرت موتور ،فیلتر خودرو را
باید حداقل در زمانی که به حداکثر افت فشار از پیش تعیین شده میرسد ،تعویض نمود .مقدار حداکثر
افت فشار برای یک خودرو توسط کارخانه سازنده آن ،تعیین میشود .میزان ظرفیت فیلتر در حبس ذرات
گرد و غبار قبل از رسیدن به حداکثر افت فشار برای یک خودرو قابل دستیابی میباشد .در واقع ،ظرفیت
ویژه نگهداری ذرات گرد و غبار تعیین کننده فاصله زمانی تعویض فیلتر در خودرو میباشد .میزان این
ظرفیت نگهداری بر اساس مواد به کار رفته برای ساخت فیلتر قابل تعیین میباشد ) جدول .)3
نوع ماده به کار رفته در فیلتر

ظرفیت ویژه نگهداری ذرات
) (𝒈𝒎𝟐⁄

وزن مورد استفاده
𝒈𝒎𝟐/

کاغذ سلولزی

190-220

100.120

مواد مصنوعی غیربافتی

900-1100

230-250

جدول . 3مقایسهای بین ظرفیت نگهداری گرد و غبار در مواد سلولزی و مصنوعی

قابل ذکر میباشد که اندازه سایز ذرات نیز یکسری اثراتی بر روی مواد فیلتر دارد؛ تعداد بسیار زیاد
از ذرات ریز )به طور مثال دوده(نسبت به ذرات درشت گرد و غبار سبب بسته شدن سریعتر منافذ فیلتر
میشود.

بازده فیلتراسیون
تعریف
روشهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد فیلتر مورد استفاده قرار میگیرند .بازده فیلتراسیون ،نسبت
ذرات به دام افتاده را در فرآیند فیلتراسیون بیان میکند .همواره یک تمایزی بین درجه بازدهی و بازدهی
کل فیلتراسیون وجود دارد؛

درجه بازدهی به قطر تک تک ذرات یا دسته بندی سایز ذرات مربوط میشود ) به صورت کسری(.
بازده کل بیان کننده اثر فیلتر برای تمامی ذرات میباشد.
به عنوان مثال:

درجه بازدهی برای ذرات بین  3الی  5میکرون برابر است با  87درصد :به این معنا که  87درصد از
ذرات با قطر بین  3الی  5میکرون توسط فیلتر قابل جدایش یا به دام انداختن هستند.
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مشخصه مهم بعدی در مبحث فیلتراسیون ،بازده اولیه فیلتراسیون میباشد؛ این مشخصه بازده یک
ماده فیلتری جدید یا یک فیلتر مورد استفاده در یک خودرو را به ما میدهد .در مورد فیلترهای عمیق
بدون بارهای الکترواستاتیکی نسبت به فیلترهای دارای بار الکترواستاتیکی ،عموما این مشخصه به
میزان کمتری میباشد ) شکل  )13هستند.

شکل . 13مقایسهای بین بازده دو نوع فیلتر عمیق با و بدون بارهای الکترواستاتیکی.

درجه بازدهی در واقع تابعی است از سایز ذرات؛ شکل  14ارائه دهنده تغییرات درجه بازدهی
نسبت به سایز ذرات در یک فیلتر تهیه شده از مواد مصنوعی غیربافتی .همانطور که در شکل مشخص
است ،در مقادیر تقریبی 𝑚𝜇  𝑥=0.5میزان بازدهی کاهش مییابد ،که این امر نشان میدهد که
مکانیزم های فیلتراسیون )نفوذ ،اثرات اینرسی(که عموما در فیلتراسیون هوا غالب هستند ،به طور کامل
گسترش نیافتهاند.

شکل . 14منحنی تغییرات درجه بازدهای نسبت به سایز ذرات.
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عمال 100 ،درصد از ذرات بزرگتر )بزرگتر از  ۶میکرون(به عنوان نتایج اثرات مکانیزم های
جلوگیری و اینرسی ،جداسازی میشوند.

پارامترβ
غالبا تفاوتهای بین فیلترهای با بازده باال قابل مشاهده نمیباشد ،بنابراین از یک پارمتری به نام پارمتر
βبرای مقایسه عملکرد فیلترها استفاده میشود؛
جدول. 4رابطه بین مقادیر پارمتر  βو درجه بازدهی

مقدار پارمتر  βاز تقسیم زیر به دست میآید:

𝑁1تعداد تقریبی ذرات تا یک سایز ) از 𝑥 تا( 𝑗 مشخصی بر روی سطوح فیلتر
𝑁2تعداد تقریبی ذرات تا یک سایز مشخصی در داخل فیلتر ) تا انتهای فیلتر(
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روشهای آزمون :استانداردها
نیازمندیهای مواد فیلتر هوا
انتظار میرود که مواد فیلتر مدرن با مقادیر فیلتراسیون محاسبه شده به کمک مشخصات مربوط به
ظرفیت نگهداری گرد و غبار و بازده فیلتراسیون در تمام شرایط عملیاتی ،مطابقت داشته باشد .قابل
ذکر میباشد که مواد فیلتر در زمان اعمال نیروهای بیرونی باید دارای یک پایداری باالیی باشد و
همچنین اجازه عبور ذرات گرد و غبار را ندهد.

پارامترهای مرتبط با مواد
دادههای مختلف جهت تعیین مشخصه های مواد فیلتر در جدول زیر ارائه شده است.

جدول . 5دادههای مشخص شده و استانداردهای تعریف شده برای مواد فیلتر

پارامترهای فیلتر
خواص فیلتراسیون برای یک فیلتر تحت شرایط استاندارد مشخص شده در استاندارد ایزو  5011در
دمای  23 ± 5درجه سانتیگراد و درجه رطوبت نسبی  55 ± 5درصد تعیین میشود ) تصاویر  15و
)16

فصل دوم :مبانی فرآیند فیلتراسیون

57

58

درآمدی بر فیلتر هوای خودرو

شکل . 16تصویر دستگاه آزمایش فیلتر هوا.
بازده فیلتراسیون که با درصد بیان میشود با دو روش تکمیلی قابل اندازگیری میباشد.

روش اول  :بازده فیلتراسیون از رابطه بین افزایش وزن ماده فیلتر و وزن ذرات گرد و غبار تزریق شده،
محاسبه میشود .در این روش به منظور به دست آوردن اطالعات قابل مقایسه و قابل اطمینان در مورد
ظرفیت نگهداری در مواد فیلتری مختلف ،باید از ذرات ذکر شده در استاندارد استفاده کرد )ذرات
درشت و ریز طبق استاندارد نشان داده شده در شکل .)17

شکل . 17نمودارهای توزیع اندازه ذرات برای ذرات ریز و درشت طبق استاندارد ایزو.
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روش دوم  :اطالعات دقیق در مورد کارایی فیلتراسیون با اندازه گیری تغییرات بازده فیلتراسیون
نسبت به اندازه ذرات ،قابل محاسبه میباشد .میزان ظرفیت نگهداری ذرات گرد و غبار ) که با  gنشان
داده میشود(به صورت زیر قابل اندازگیری میباشد:

یک مقدار مشخص از ذرات گرد و غبار به سمت داخل فیلتر هدایت میشود؛ این عمل تا هنگام
افت فشار ناشی از افزایش ذرات گرد و غبار ) به ازای یک مقدار معین از اختالف فشار مثال  20میلی
بار( ،ادامه مییابد .این امر ،به جهت حصول اطمینان از تحت تأثیر قرار نگرفتن عملکرد موتور از فیلتر
هوای قرار گرفته در کانال ورودی هوا ،میباشد .میزان ظرفیت نگهداری ذرات گرد و غبار اندازگیری
شده در آزمایشگاه ،با نتایج آزمایشات جاده ای به
منظور محاسبه مدت زمان مجاز استفاده از یک فیلتر هوا در خودرو ،مرتبط میباشد.

تحقیقات آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات عملی و منظم آن هم با بهره گیری از ناوگان وسایل
نقلیه و ایستگاههای آزمایش هوا ،به منظور تعیین این اطالعات مهم ،توسعه مییابند .سرانجام این
آزمایشات نشان داد که میزان اختالف فشار در یک نرخ جریان ثابت ،تابعی از زمان میباشد .شکل
18یک مثالی از این نتیجه به دست آمده میباشد.

شکل . 18منحنی افت فشار بر حسب مدت زمان طی شده برای دو نوع مختلف از فیلتر هوا ) .محاسبات در نرخ جریان
ثابت هوا انجام شدهاند(

فیلتر شماره  1در مقایسه با فیلتر شماره  ،2یک افزایش نسبتا سریعی در میزان افت فشار را از خود
نشان میدهد ،که نتیجه این امر باالبودن ظرفیت فیلتر  2در نگهداری ذرات گرد و غبار میباشد.
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نتیجه گیری
فرآیند فیلتراسیون یک فرآیند پیچیده ای بوده که تحت تأثیر پارامترهای مختلفی میباشد .طراحی یک
فیلتر هوای مناسب بر کسب یک دانش فنی مناسب از لحاظ شناخت میزان ظرفیت نگهداری ذرات و
بازده فیلتر ،متکی میباشد .این امر دستیابی به یک فیلتر هوای مناسب از لحاظ ضخامت بهینه ،سایز
فیبرها و همچنین میزان تخلخل مطلوب ،ممکن میسازد .با توجه به تقاضای رو به رشد تولید کنندگان
خودرو ،فیلتر هوا در هنگام رانندگی در شرایط بارانی ،باید اجازه عبور آب را نداده و همچنین قابلیت
اشتعال بسیار کمی را در مواقع آتش سوزی از خود نشان دهد .گرایشات جدید در زمینه فیلتراسیون
خودروها بر اهمیت مدت زمان قابل استفاده بودن فیلتر ،قابل بازیافت بودن و همچنین بازده باالی آن
تاکید دارند.
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مقدمه
یک سیستم تصفیه هوا با طراحی مناسب ،غلظت گرد و غبار هوای ورودی به موتور را به سطح قابل
قبولی کاهش میدهد ،محدودیتها و صدای موتور را کاهش داده و دارای قابلیت اطمینان عملیاتی
باال است .در حالت کلی ،سرویس دهیها باید آسان ،ارزان و کوتاه باشند .عالوه بر مشخصات
عملکردی ،طراحی فیلتر میبایست با مسائل محیطی مطابقت داشته باشد؛ مواد مورد استفاده در
ساخت فیلتر باید قابل بازیافت باشد .به منظور به حداقل رساندن زباله ،فیلترهای با ظرفیت باال با
ظرفیت بیش از  15/000 – 100/000کیلومتر باید برای کاربردهای عمومی در نظر گرفته شوند .بهبود
در عملکرد فیلتراسیون هوا سبب جلوگیری از ورود مواد مخرب به موتور شده و این امر باعث افزایش
دوام و عملکرد موتور میشود .موتورهایی که به سیستم فیلتراسیون مناسب مجهز هستند بیشتر عمر
میکنند و در مصرف سوخت بهینه ای دارند .به عالوه ،آنها روغن کمتری را مصرف کرده که این امر
سبب خروج کمتر روغن میشود.
فیلترهای هوای موتور در سرعتهای متغییرجریان و در شرایط محیطی غیر قابل پیشبینی نیز عمل
میکنند .این عوامل تأثیر مهمی بر روی عملکرد فیلترها دارند .متاسفانه ،متغییرهای زیادی در فرآیند
فیلتراسیون درگیر هستند که به طور تصادفی تغییر میکنند .بنابراین ،مدلسازی نظری فیلتراسیون هوای
موتور بسیار دشوار و تحقیق و توسعه این فیلترها عمدتا تجربی است .از آنجایی که آزمایشها پر هزینه
هستند ،اندک تحقیقات منتشر شده در دسترس میباشند.

در این قسمت ما بر روی فیلترهای هوا موتور که با سرعت جریان باال عمل میکنند ،تمرکز میکنیم
تا محدودیتهای ناشی از گرد و غبار را به درستی درک کنیم .به دلیل نیاز به فیلترهایی با نفوذپذیری باال در
فیلتراسیون موتورهای مدرن ،ما برای این تحقیق ،مواد مصنوعی چندالیه بافته نشده و دوالیه سلولز را
انتخاب کردیم .تست اسپریها با انتشار گرد و غبارهای ریز و درشت ) صفر تا ده میکرون )در استاندارد
انجمن مهندسان خودرو  (SAE)1به انجام رسید .با وجود اعتقاد عموم ،بازده فیلتر میتواند به طور
چشمگیری سبب کاهش انباشت گرد و غبار بیشتر ناشی از غوطه وری و حبس شدن گرد و غبار ،میشود.

محیط موتور
محیطهای خودرو بسیار متفاوت هستند .غلظت گرد و غبار ،توزیع اندازه ذرات ،ترکیب شیمیایی در
مکان های مختلف جغرافیایی ،فصل سال ،حالت عملیاتی ،محل مصرف هوا ،فعالیتهای صنعتی و
1 Society of Automotive Engineers
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کارایی فیلتر بر روی عملکرد فیلتر اثر میگذارند .سیستم هوای ورودی موتور منبع اصلی آالیندهها
است که وارد اتاق احتراق موتور میشود .از ذرات گرد و غبار ورودی به موتور تقریبا  90درصد از
اگزوز خارج میشوند .نوع سطح جاده ،خاک
جاده ای ،ترافیک و فعالیتهای صنعتی بر میزان آلودگی و ترکیب شیمیایی تأثیر میگذارد .متوسط
غلظت گرد و غبار در مناطق مسکونی از  0/01تا  100میلیگرم بر مترمکعب ،در مناطق صنعتی از
 0/1تا  10میلیگرم بر مترمکعب ،در بزرگراهها 0/01تا  100میلیگرم بر مترمکعب ،در مناطق کشاورزی
 1تا  100میلیگرم بر مترمکعب ،در جاده های خاکی  10تا  100میلیگرم بر مترمکعب و در طوفان
های شن از  100تا  10000میلیگرم بر مترمکعب می باشد.
غلظت واقعی در هوای ورودی به یک فیلتر نه تنها به غلظت گرد و غبار محیطی بلکه به محل
ورودی و طراحی آن نیز بستگی دارد .محل اتصال در نزدیکی سیستم اگزوز موتور ،سبب روبرو شدن
با یک فضای باز به سمت سطح جاده ،یا در یک فضا با فشار منفی باال شده که میتواند غلظت گرد
و غبار و اندازه ذرات فرو برده را افزایش دهد .غلظت ذرات گرد و غبار بستگی به ترکیب شیمیایی آنها
دارد .تراکم از  1/8گرم بر سانتیمتر مکعب برای کربن سیاه تا تقریبا  3گرم بر سانتیمتر مکعب برای
گرد و غبار حاوی مقدار قابل توجهی از اکسید آهن و آلومینا فرق میکند .از نظر شیمیایی ،گرد و غبار
ترکیبی از مواد معدنی ،آلیها و آب است .مواد معدنی حاوی سیلیس ،آلومینا و اکسید آهن دارای
سختی بیشتری نسبت به فوالد هستند و جزء اصلی گرد و غبار هستند .سایر مواد شیمیایی شامل
اکسیدهای کلسیم ،منگزیم ،سدیم ،آهن و پتاسیم میباشد .همچنین در بعضی از مناطق صنعتی یا
محیط هایی با ترافیک وسایل نقلیه دیزلی سنگین ،آالیندههای هوا ممکن است حاوی  10تا  85درصد
دوده باشند .دوده تمایل به تشکیل دانه در سطوح مواد فیلتر دارد و اگر غلظت دوده باال باشد ،فیلترهای
کاغذی معموال به سرعت مسدود میشوند .ذرات ریز شده از الستیکها و سیستمهای ترمز خودرو
اساسا ممکن است به آالیندهها در مناطقی با ترافیک وسایل نقلیه سنگین اضافه شود.

سایش موتور توسط ذرات گرد و غبار
سایش موتور یک فرآیند پیوسته است که منجر به تغییرات ظاهری ،ترکیب شیمیایی و ساختار بلوری
و همچنین فشار در الیههای بیرونی سطوح سایشی میشود .تغییرات این پارامترها ممکن است ناشی
از حرکت نسبی قطعات موتور ،سختی محیط و کارایی فیلترها باشد .فیلتراسیون ناکافی هوا ،علت
اصلی خرابی موتور به علت افزایش ذرات گرد و غبار سایشی است.
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هنگامی که ذرات ساینده بین دو سطح عبور میکنند ،میتوانند تراشههای فلزی را از هم جدا کنند
یا در الیه بیرونی قطعات موتور قرار گیرند .ذرات بزرگتر از ضخامت روغن ،سطوح سایشی را معیوب
میکنند؛ ذرات کوچکتر توسط روغن شسته میشوند ،اما ممکن است غشاء روغن را تضعیف کنند
.ضخامت غشاء روغن از  1تا  50میکرون تحت شرایط نرمال متغییر است ،اما تحت بار و درجه
حرارت باال ممکن است به صفر میکرون نیز نزدیک شود .
در این حالت ،حتی یک ذره یک میکرونی میتواند الیه سطحی روغنی تشکیل شده در سطوح
موتور را بخراشد .ذرات معدنی سخت مانند سیلیس ،آلومینا ،اکسید آهن ،بقایای فلزی و دوده ساینده
بخشهای موتور را از طریق میکروتراشی ،خراش و فرسایش میسایند .آالیندههای هوا و روغن اکسید
شده ممکن است به صورت انبوه درآمده و غشای روغن را از بین ببرند.

میزان سایش موتور توسط ذرات گرد و غبار بستگی به سختی ،شکل ،زبری ،اندازه و غلظت آنها
دارد .چون این ذرات معموال چند وجهی یا نیمه کروی با لبههای تیز هستند که ساینده های شدیدی به
شمار میآیند .

کافمن سایش موتور را برای غلظتهای  30تا  1000میلیگرم بر متر مکعب اینگونه تعریف
میکند : 𝑊=𝐶𝑝0.675.نتایج نشان میدهد برای راندمان باالی  99درصد ،سایش موتور مستقیما به
کارایی فیلتر هوا ارتباط دارد .آزمایشات نشان داد که سایش در فیلترهایی با بازده کم به طور تصاعدی
افزایش مییابد .به طور تقریبی ،میزان سایش در یک فیلتر با بازده  98درصد و  97/5درصد در مقایسه
با یک فیلتر با بازدهی  99درصد ،به ترتیب ،تقریبا 8و  18برابر بیشتر میباشد .هر گرم از گرد و غبار
معدنی دارای ذراتی کمتر از  30میکرون است که میتواند 2/5تا  5میکرون را از سیلندر موتور جدا
کند .نتایج به دست آمده نشان میدهد که ذرات متغییر از
 5-1میکرون الی 20-15میکرون که بیشترین سایش موتوری را ایجاد میکنند .با این وجود،
اجزای با صافی باالتر ) مانند یاتاقان(توسط ذرات با سایز  40-20میکرون مورد سایش قرار میگیرند،
درحالی که یاتاقانهای مسی بیشتر نسبت به ذرات  80-20میکرون حساس میباشند .کافمن متوجه
شد که حتی گرد و غبار
 5-0میکرون نیز طی  32ساعت سبب سایش قابل توجهی از سیلندر موتور به اندازه 7/5میلیگرم
بر مترمکعب میشوند .نرخ سایش رینگ پیستون برای ذرات  10-5میکرون  4/5برابر بیــشتر از
ذرات5-0میکرون 2،برابر بیشتر از ذرات 20-10میکرون و 2/3برابر بیشتر از ذرات  80-0میکرون
مشاهده شد.
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تئوری تصفیه هوا ،دارای یکسری فرضیه هایی از جمله غلظت بسیار کم گرد و غبار ،ذرات کوچک ،و
تصفیه هوا با جریان ثابت میباشد .در مقابل ،فیلترهای هوا در سیستمهای هوای ورودی موتور در
معرض متغییر جریان ،شتاب باال اسپری ،نوسانات ،ارتعاشات مکانیکی ،و انواع مختلف آلودگی با
طیف وسیعی از اندازه ها و غلظتها میباشد .بنابراین ،مدلهای فیلتراسیون کلی که عملکرد واقعی
فیلتر را شرح دهند وجود ندارد .هرچند ،تعداد بیشماری از تئوریهای فیلتراسیون ساده شده و مدلهای
تجربی موجود است ،که مبنایی برای برخورد با مشکالت طراحی و توسعه فیلتر را فراهم میآورند .
بعضی از آنها متعاقبا مورد بحث قرار خواهند گرفت .

راندمان حذف آلودگی ،افت فشار یا محدودیت جریان ،و عمر فیلتر یا ظرفیت نگهداشت ذرات
گرد و غبار ،ویژگیهای اولیه عملکرد یک فیلتر عملیاتی هستند .آنها وابسته به ویژگیهای مواد تشکیل
دهنده فیلتر ،آالیندههای هوا ،و جریان اسپری میباشند .یک مدل کامل از فرآیند فیلتراسیون میبایست
جریان اسپری در محفظه فیلتر ،صافی ،ساختار فیزیکی پرههای فیلتر ،و تغییرات پویا در فیلتر طی
انباشت آالیندهها را در نظر بگیرد.

افت فشار
افت فشار معموال مهمترین فاکتور در مجموعه فرضیههای طراحی فیلتر میباشد .افت فشار پایین برای
عملکرد مطلوب موتور ضروری است .معموال حداکثر افت قابل قبول توان موتور به علت محدود شدن
سیستم القایی 2 ،تا  3درصد است .حداکثر محدودیت سیستم ورودی هوا به طور معمول برای
موتورهای بنزینی  5 - 3/8کیلوپاسکال ،برای موتورهای دیزلی توربو شارژ  7/6-5کیلوپاسکال و برای
موتورهای دیزل اسپری  7/6- 3/6کیلوپاسکال میباشد .افت کلی فشار در سیستم القایی هوای موتور،
مجموع افت فشار در اجزای آن است .برای یک تصفیه کننده هوا جدید ،محفظه فیلتر ،از جمله حسگر
هوا و سنسور جریان ،معموال منبع اصلی افت فشار هستند .آزمایشات ما نشان داده است که در سرعت
جریان یک موتور معمولی ،افت فشار محفظه فیلتر  1/75کیلوپاسکال،
افت فشار سنسور جریان  1/50کیلوپاسکال ،در حالیکه افت فشار یک عنصر پنلی فیلتر تنها 0/47
کیلوپاسکال شده است .افت فشار یک عنصر فیلتر مخروطی با همان سطح محفظه فیلتر به عنوان عنصر
پنلی حتی پایینتر از  0/22کیلوپاسکال بود .در طی کارکردن موتور ،در نتیجه انباشت آالیندهها ،خود عنصر
فیلتر منبع اصلی افت فشار در سیستم القاءی هوا میشود .افت فشار نهایی عناصر به طور کل در محدوده
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 2/5-5کیلوپاسکال تعیین میشوند .محدودیت جریان فیلتر ،محفظه و کانالها بستگی به شتاب هوا ،نوع
طراحی ،شکل ،زبری سطح و تراکم هوا دارد .از آنجایی که نیروی اینرسی متناسب است با مربع سرعت،
این افتها با حرکت تالطمی هوا در سرعتهای باالتر ،به طور چشمگیری افزایش مییابد .این مسئله بیان
میکند که افت فشار محفظه فیلتر بدون یک عنصر فیلتر ممکن است نسبت به عنصر فیلتر بیشتر شود ،به
طوریکه مانند یک جریان صاف کننده در قطعه مونتاژ شده کار میکند .در سال  1989دادههای الزم برای
محاسبه افت فشار در سیستمهای القایی هوای موتور بوسیله آقای ِفرد و همکارش ارائه شده است.

در حین عملیات ،افت فشار یک سیستم القایی هوای موتور تحت تأثیر آالیندههای جمع آوری

شده توسط فیلتر قرار میگیرد .افت فشار کل مجموع افت فشار پرهها و افت فشار الیه گرد و غبار است.
توده گرد و غبار ایده آل تنها بر روی سطح مواد ویژه نبافته ،مورد استفاده در فیلترهای خود تمیز
کننده تشکیل میشود .در دیگر فیلتراسیون موتوری ،گرد و غبار به صورت جزئی درون فیلتر اما غالبا
روی سطح جمع میشود .برای توصیف افت فشار در مواد فیبری فیلتر ،دو روش استفاده شده است :

مدل مویرگی با استفاده از معادله دارسی ،و تئوری کشیدن فیبر ،که کشیدن آیرودینامیکی تک تک فیبرها
در یک فیلتر را فرض میگیرد.

معادله اصالح شده دارسی شامل یک جزء خطی برای تشریح افت فشار تقریبا تا  0/5شتاب هوا
کمتر از  50-30سانتیمتر بر ثانیه ،بسته به قطر فیبر و جزء داخلی میشود ،به طوریکه بخش دوم بزرگتر
از بخش چسبناک اول میشود )البته در شرایط  Re>2-5یا در شتاب هوای باالتر از  3-2متر بر ثانیه (.

معادله در ادامه بیان شده است.
()1

Δ𝑃𝑚=1/𝑘𝑝∙𝜇∙𝑉∙ℎ+𝜌/𝑘𝑝∙𝑉2

ضریب نفوذپذیری به خواص مواد به کار رفته بستگی دارد .تئوری کشیدن فیبر از عملکرد نیروی
کشش بر روی یک فیبر استفاده میکند .به دلیل اینکه تئوری فیلتراسیون با فیلترکردن با سرعت پایین
در ارتباط است ،مدلهای تئوری معموال شامل بخش اینرسی معادله افت فشار نمیشوند .یک بحث
جامع درباره مدل افت فشار توسط آقایان دیویس ،پیچ ،فالگان و ساینفلد ارائه شده است.
یک مدل بر پایه تئوری کشیدن فیبر برای یک فیلتر کاغذی سلولزی توسعه داده شد با استحکام مواد
در محدوده  0/33-0/11و متوسط قطر منافذ  84-12میکرون .افت فشار بدین گونه شرح داده میشود:

()2

)Δ𝑃𝑚=𝜇∙𝑉∙𝑚∙ℎ/𝑑𝑓𝑒2∙𝜌𝑓(−0.984ln𝛽−0.47

داویس مدل تئوری تجربی خود را برای مواد فیبری با تخلخل  70و  98درصد توسعه داد.:
()3

])Δ𝑃𝑚=𝜇∙𝑉∙ℎ/𝑑𝑓24⁄[16∙𝛽1.5(1+56𝛽3
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مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی مواد فیلتر ،قطر فیبر ،تخلخل مواد درون فیلتر ،و شتاب در مورد
فیلتراسیون با سرعت باال در برنامههای فیلتر هوای خودرو هستند.

دو مدل کلی برای افزایش افت فشار در مواد فیلتر بر اساس میزان گرد و غبار ارائه شده است.
 برای گرد و غبار ظریف کوچکتر از  ۶میکرون:

)𝐷𝑚∙Δ𝑃𝑑𝑙= Δ𝑃𝑚∙exp (𝑘1

()4
برای ذرات درشت تر:

𝐷𝑚∙Δ𝑃𝑑𝑙= Δ𝑃𝑚∙𝑘2

()5

متغییرهای  k1و  k2وابسته به قطر فیبر ،تخلخل مواد فیلتر ،اندازه ذرات و ضخامت فیلتر است .

افت فشار یک عنصر فیلتر چین خورده بستگی به شکل عنصر فیلتر ) یا ماده داخل فیلتر مانند کاغذ(،
پیکربندی چین خوردگیها ،ارتفاع چین ها ،برجسته سازی و نوع جریان دارد که با عدد رینولدز مرتبط
است .توزیع جریان ناهموار بر عملکرد فیلتر ،از جمله افت فشار ،تأثیر میگذارد .در مورد فیلترهای
پنلی خودرو ،فاصله چین تقریبا برابر است با  4-3میلیمتر برای کاغذهای سلولوزی و 8-4میلیمتر
برای کاغذهای مصنوعی است.

فرمول هارتینگ نشان دهنده افت فشار یک عنصر پنلی (𝐿𝑃𝑃 ،(Δدر رابطه با زاویه چینه است:

𝛼Δ𝑃𝑃𝑙= Δ𝑃0cos

()6
به طوریکه  Δ𝑃0افت فشار برایα=0.

جدول  .1نامگذاری عالئم
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بازدهی فیلتر
مواد سلولزی که عموما در قالب کاغذهای دوالیه و چند الیه سلولزی مصنوعی برای فیلتراسیون موتورها
مورد استفاده قرار گرفته میشوند ،تماما فیبری هستند .دیگر مواد ،همچون مواد متخلخل بافته نشده و
عمیق ،تنها در کاربرهای پیش فیلتری استفاده میشوند .در حال حاضر ،از این نوع فیلترها در کنارههای
فیلتراسیون هوای موتور ،استفاده میشود .هنگامی که میزان ظرفیت گرد و غبار ،دارای اهمیت زیادی
میباشد ،این نوع مواد ممکن است کاربردهای جدید در فیلتراسیون هوا برای موتورها ،به ویژه چند
الیه و به صورت چند ترکیب مصنوعی با رفتار سطحی پیدا کنند .بازدهی فیلتر در فیلترهای فیبری به
طور کامل به وسیله تئوری فیلتراسیون شرح داده میشود .هر چند ،تئوری فیلتراسیون کالسیک ،عموما
در مورد برخوردها صحبت میکند تا بحث بازده نگهداری ذرات .بنابراین ،جذب مجدد ذرات گرد و
غبار جمع شده ،تشدید و نفوذ ذرات ،که مشخصه فرآیند تصفیه پویا هستند ،در آنها توصیف نمیشود .

بازده فیلتر در شتاب اسپری ،خواص فیزیکی مواد فیلتر ،خواص سطح ،خواص فیزیکی و شیمیایی
آلودگی هوا ،پاالیش جریان ،ارتعاش مکانیکی ،رطوبت ،دما و طراحی سیستم فیلتر میباشد.

چهار مکانیزیم فیلتراسیون اصلی در نظر گرفته میشوند :مکانیزم های نفوذ ،بهم فشردگی،
جلوگیری یا حائل شدن ،الکترواستاتیکی.

بازده کل فیلتر به وسیله این مکانیزم ها ،به عالوه چسبندگی گرد و غبار به فیبرها و نیروهای کشیدن
را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین ،لرزش مکانیکی ،نوسانات جریان و نیروهای فشار نیز نقش مهمی
را در بازده کلی در مقادیر زیاد گرد و غبار ،بازی میکنند .مدلهای ریاضی توسط آقایان پیچ و لوفر
مورد بررسی قرار گرفتند .
از آنجا که بازده کلی ،یک ترکیبی از کارآیی تمام مکانیزم های فیلتراسیون است ،یک بازده حداقلی
در اندازه ذرات  0/1تا  0/5میکرون بسته به سرعت اسپری رخ میدهد .برای گرد و غبار سیلیس با
پراکندگی های چندگانه و مواد غیر بافتی مصنوعی با تخلخل باال به عنوان مواد فیلتر ،حداقل بهره وری
در سرعت  20-10سانتیمتر بر ثانیه رخ میدهد.
براساس مدلهای مکانیزم های فیلتراسیون توصیف شده ،بازده برخورد برابر است با بازده برخود
برای برخی از ذرات مایع..برای ذرات جامد ،کارآیی فیلتراسیون ،در عدد استوکس 1بیشتر از یک منحنی
نظری آن منحرف میشود .در ناحیه اینرسی فیلتراسیون هوا ،که ذرات دارای حرکت قابل توجه هستند،
عامل احتمال چسبندگی کمتر از  1است .بدین معنی که ذرات میتوانند از فیبرها خارج شوند و کارایی
1 Stokes numbers
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فیلتر را کاهش دهند.ذرات بازگشتی انرژی کمتر نسبت به قبل از برخورد دارند .بنابراین ،اگر مواد فیلتر
ضخامت کافی داشته باشند ،آنها معموال توسط الیههای پایین دست از فیبر گرفته میشوند .کارآیی
فیلتر با تجمع گرد و غبار تغییر میکند که این امر ساختار فیلتر را تغییر میدهد .این مسئله به طور
معمول منجر به افزایش کارایی فیلتر در سرعتهای های اندک اسپری ،میشود .یک فیلتر معموال سطح
کل مواد را در سرعتهای اندک پوشش میدهد و الیه های فیلتر اضافی گرانوله شده را تشکیل میدهد.

معادله کلی توصیف بازده فیلتر برای مواد فیلتر حاوی گرد و غبار به صورت زیر ارائه میشود .
()7

)𝐷𝑚𝑘𝑃=𝑃0∙exp (−

در حرکت گرد و غبار با سرعتهای باالتر ،فرآیند فیلتراسیون بسیار پیچیدهتر میشود ،آنهم به دلیل
افت بیش از حد فشار درون فیلتر ،کشیدن و نیروهای اینرسی ذرات ،که ممکن است باعث جذب دوباره
ذرات شود .هیچ مدل نظری برای توصیف عملکرد فیلتر پویا در سرعتهای اسپری باال وجود ندارد.

پدیده جذب دوباره ذرات گرد و غبار
در طول استفاده از فیلتر ،در طی گذشت زمان ،چگالی یا سختی مجموعه فیلتر در نتیجه رسوب
آالینده افزایش مییابد .این مسئله معموال بازدهی فیلتر را افزایش میدهد .هرچند ،تجمع گرد و غبار
به دلیل جذب دوباره ذرات ،میتواند منجر به کاهش کارایی فیلتر نیز شود .جذب دوباره ذرات در اصل
یک اثری از نیروهای چسبندگی محدودی میباشد که میتواند پیشبینی ها را دشوار کند .جذب دوباره
زمانی رخ میدهد که نیروهای بیرونی بر نیروهای جاذب ما بین ذرات گرفتار شده و فیبرها غلبه کنند .

از آنجایکه تودههای ذرات دارای یک سطح نسبتا بزرگتری نسبت به یک ذره دارند ،ممکن است تحت
تأثیر نیروهای کششی از هم بپاشند ،در حالیکه تک ذرات به فیبر چسبیده باقی میمانند .محاسبه
مستقیم یا اندازه گیری نیروهایی که سبب جدا شدن ذرات هستند تقریبا برای فیلترهای واقعی غیرممکن
است .ناهمگنی ،نوسانات جریان ،و لرزشهای مکانیکی نقش مهمی در این فرآیند بازی میکنند .از
طریق فرایند جذب مجدد و بارگذاری دوباره ذرات ،این ذرات میتوانند از یک فیلتر عبور کنند؛ این
حرکت رسوخ  1نامیده میشود  .رسوخ یک مکانیزم اساسی از نفوذ گرد و غبار در بسیاری از فیلترهای
فیبری سلولزی میباشد .توضیح پیشینه نظری جذب مجدد ذرات پیچیده است ،که به سبب آن ،یک
پیشبینی نادرست در مورد عملکرد فیلتر رخ میدهد .در نتیجه ،تالش برای درک بهتر تغییرات در حذف
گرد و غبار به عنوان تابعی از زمان ،عمدتا محدود به کار تجربی شده است.
1 eepage
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روشهای تجربی
روشهای آزمون استاندارد گرانشی ،اطالعاتی را در مورد کارایی فیلتر نهایی و اولیه ارائه میدهند .بازده
نهایی یا بازده کل در افت فشار نهایی اندازه گیری میشود؛ درحالیکه بازده اولیه در  20گرم و یا بیشتر
از انباشت گرد و غبار ،بسته به سرعت اسمی فیلتر اندازه گیری میشود .آزمایش گرانشی اطالعاتی در
مورد تغییرات پویا در ویژگیهای عملکردی فیلتر ناشی از گرد و غبار انباشته شده ارائه نمیدهد .از
آنجایی که موتورهای جدید پیشرفته تر شدهاند ،اطالعات در مورد ذرات گرد و غبار نفوذ کننده به فیلتر
نیاز به درک بهتر دارد که چگونه فیلتر از موتور محافظت میکند .

سه نوع تست برای آزمایش انتخاب شدند  :استاندارد انجمن مهندسان خودرو ) 1 (SAEبرای
ذرات درشت و ریز که توسط تولیدکنندگان خودرو و موتور مشخص شدند و همچنین استاندارد برای
ذرات با سایز صفر تا  10میکرون .ذرات گرد و غبار با اندازه صفر تا  10میکرون نشانه شرایطی برای
یک فیلتر اولیه یا ثانویه برای یک تصفیه کننده هوا چند مرحله ای مجهز به یک صافی چرخشی
میباشد .قابل ذکر میباشد که تمام گرد و غبارها ترکیب شیمیایی مشابهی دارند .تست توزیع اندازه
ذرات گرد و غبار در تصویر  1نشان داده شده است.

شکل . 1منحنی توزیع اندازه ذرات گرد و غبار
1 Society of Automotive Engineers
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از آنجا که در حال حاضر ،مواد مصنوعی یا مصنوعی-سلولزی در طراحی فیلترهای هوای موتورهای
مدرن دارای محبوبیت بیشتری هستند ،نمونههایی از این مواد در آزمایشهای تجربی مورد استفاده
قرار گرفت .خواص آنها در جدول  2نشان داده شده است.

جدول . 2خواص مواد فیلتری

توده گرد و غبار شکل گرفته بر اساس استاندارد )  SAEتصویر ، (2یک توده نسبتا متراکم و از
لحاظ مکانیکی قوی میباشد.

شکل. 2عملکرد ماده فیلتر  Aبرای ذرات گرد و غبار ریز طبق استانداردSAE.

این گرد و غبار شامل تعداد زیادی از ذرات ریز است که یک توده متراکم را شکل میدهند .ذرات
بزرگتر تا  80میکرون نیز وجود دارند که مسئول افزایش استحکام مکانیکی توده میباشند .ویژگیهای
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این توده سبب رسیدن به یک بازدهی مناسب میشود ،درحالیکه باال بودن استحکام مکانیکی نیز از
فروپاشی راحت این توده جلوگیری میکند.

در مورد ذرات درشت طبق استاندارد ( SAEتصویر  ، (3توده این گونه ذرات نسبت به ذرات ریزتر
قابلیت نفوذ بیشتری دارند؛ بنابراین ،مقدار قابل توجهی از ذرات در سرعتهای اسپری باال میتوانند در
این توده نفوذ کنند ،که منجر به کاهش بازدهی فیلتر به  50سانتیمتر بر ثانیه میگردد .در ابتدا ،کارآیی
اولیه توده ذرات درشت نسبت به ذرات ریز تقریبا بیشتر است ،آنهم به این که این توده تعداد ذرات
درشتتری را شامل میشود که به سادگی توسط چنین موادی جمع آوری میشوند.

شکل . 3عملکرد ماده فیلتر  Aبرای ذرات گرد و غبار درشت طبق استانداردSAE.

مشکالت واقعی فیلتراسیون در مورد ذرات صفر تا  10میکرون ،مخصوصا در سرعتهای اسپری
باال رخ میدهد )تصویر  (.4توده ذرات گرد و غبار به دالیلی از جمله افزایش فشارهای استاتیکی
مختلف به مواد فیلتری حاوی گرد و غبار ،نیروی اینرسی ناشی از انرژی جنبشی ذرات و عمل کشش
چسبندگی بر روی توده گرد و غبار ،در طی گذر زمان از بین میرود.
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شکل . 4عملکرد ماده فیلتر  Aبرای ذرات گرد و غبار با اندازه صفر الی  10میکرون.

چون نیروهای خارجی در سرعتهای باالتر بزرگتر میباشند ،جذب دوباره ذرات به علت از بین
رفتن توده در سرعتهای باال قابل توجه میباشد .حتی بازدهیهای منفی نیز گاهی اوقات در توده گرد
و غبار باال اندازه گیری میشوند .پدیده جذب دوباره ذرات برای ذرات ریز و درشت طبق استاندارد
 ،SAEبه دلیل تشکیل یک توده ذرات درشت و دارای استحکام مکانیکی مناسب نسبت به ذرات با
اندازه ذرات صفر تا  10میکرون ،کمتر مشاهده میشود .تصویر  5و  ۶نشان میدهد که پیش بینی
عملکرد بازده فیلتر برای انواع ذرات گرد و غبار چقدر مشکل میباشد .برای یک فیلتر ،میزان ذرات
جمع آوری شده ،سرعت اسپری ذرات و توزیع اندازه ذرات از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد
فیلتر هستند .بسته به میزان توزیع ذرات ،برای مشخص شدن میزان محدودیت یک
فیلتر در  25میلی متری ، H2Oبارگذاریهای مختلفی از ذرات گرد و غبار مورد نیاز است ) 250
پاسکال(؛ بنابراین در این موارد ،توضیح بارگذاری یا انباشت ذرات گرد و غبار با استفاده از ذرات
درشت یا حتی ریز طبق استاندارد  SAEغیرواقعی میباشد.
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شکل . 5ظرفیت نگهداری ذرات گرد و غبار در یک محدودیت  25میلی متری

شکل . ۶بازده ماده فیلتر  Aدر یک محدودیت  25میلی متریO2H.

همچنین بازده فیلتر به پارامترهایی نظیر نوع ذرات گرد و غبار و سرعت اسپری این ذرات بستگی
دارد ) .تصویر  (۶به دلیل افزایش پدیده جذب مجدد در سرعتهای باالی گرد و غبار ،معموال در
این شرایط بازدهی کاهش مییابد .هرچند در مورد ذرات با اندازه صفر تا  10میکرون ،بازدهی فیلتر
با توجه به سرعت اسپری ذرات در یک الگو تصادفی تغییر میکند .این مسئله با توجه به توده ناپایدار
و ضعیف ذرات و ساختارهای هندسی متفاوت ناشی از سرعتهای متفاوت ،قابل توضیح است .حتی
حرکت مکانیکی نسبتا جزئی برای جدا کردن ذرات محبوس بدون دخالت دیگر عوامل کافی است .

بنابراین ،اختالف در بازدهی فیلتر در یک توده ضعیف ذرات با اندازه صفر تا  10میکرون قابل توجه
است.
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تصویر  7تغییرات بازدهی فیلتر را نسبت به اندازه ذرات و بارگذاری یا انباشت ذرات گرد و غبار
برای ذرات ریز طبق استاندارد  SAEدر سرعت  5سانتی متر بر ثانیه را نشان میدهد ،البته با این فرض
که اندازه ذرات در طی عبور از فیلتر تغییر نمیکند .در سرعت حرکت ذرات گرد و غبار نسبتا پایین،
این فرآیند بسیار پایدار است .

البته قابل ذکر میباشد که این فرایند برای ذرات صفر تا  10میکرون در سرعتهای بیش از 50
سانتیمتر بر ثانیه ناپایدار میشود ) .تصاویر 8و)9
در انباشت بیش از  450گرم بر متر مکعب برای ذرات صفر تا  10میکرون ،به دلیل وقوع پدیده
رسوخ )تصویر )4بازدهی منفی است .تمام ذرات در هر اندازه ای به فیلتر نفوذ میکنند .محققین
ِ ،لسمن و رادمن دریافتند که بازدهی کلی فیلتر برای ذرات ریز طبق استاندارد  SAEیک تابع خطی از
نسبت  𝑚/𝑑𝑓𝐴2است ،به طوریکه  mو 𝐴𝑓𝑑 به ترتیب برابر هستند با وزن پایه مواد فیلتر و قطر
متوسط فیبر در فیلتر .هیچ مدل کلی برای مشخص کردن بازدهی فیلتر و نفوذپذیری دیگر ذرات گرد و
غبار با پراکندگی متفاوت در دسترس نیست.
منافذ موجود در بین ذرات یک منطقه فعالی را از ذراتی که جذب مجدد شدهاند را نشان میدهند .

در مواد فیلتر مصنوعی بافته نشده و کاغذهای سلولزی ،آرایش فضایی تصادفی از فیبرها منجر به یک
توزیع گسترده ای از حفره ها با اندازه های مختلفی میشود .عموما ،حفره های بزرگ سبب ایجاد یک
مسیری برای کاهش محدودیت جریان اسپری شده و همچنین به عنوان منابع حفره های ریز عمل
میکنند. .مناطق دیگر فیلتر به طور فزاینده ای با تجمع گرد و غبار محدود شده و همچنین سرعت از
طریق این منافذ افزایش یافته و در نتیجه ،منجر به نفوذ هر دو نوع ذرات جمع آوری نشده و جذب
مجدد شده میشود.

شکل . 7بازده ماده فیلتر  Aدر سرعت معادل  5سانتیمتر بر ثانیه برای ذرات ریز طبق استاندارد SAE

78

درآمدی بر فیلتر هوای خودرو

شکل . 8بازده ماده فیلتر  Aدر سرعت معادل  50سانتیمتر بر ثانیه برای ذرات با اندازه صفر تا 10میکرون

شکل . 9کارآیی ماده فیلتر  Bدر سرعت معادل  50سانتیمتر بر ثانیه.

منافذ موجود برای هر دو حالت گرد و غبارهای ریز و درشت برای کاغذهای سلولزی و مصنوعی
بافته نشده با تخلخلهای زیاد سطحی و عمیق مشاهده میشود .تعداد منافذ با افزایش اسپری ذرات
گرد و غبار افزایش مییابد .در سرعتهای بیش از  50سانتیمتر بر ثانیه ،منافذ ،تمام سطح فیلتر را
میپوشاند .همچنین توده ضعیف ذرات در منافذ بزرگتر از بین میرود .در برخی از منافذ بزرگ ،فیبرها
با رسوبات گرد و غبار تشکیل شده توسط ذرات بسیار ریز پوشیده شده و فضای بین فیبرها برای جریان
آئروسل باز میشود .این امر یک نتیجهای از الگوی جریان اطراف فیبر است .
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همچنین ذرات بسیار ریزی در الیههای مرزی ،جایی که سرعت جریان به صفر کاهش مییابد،
باقی میمانند؛ بنابراین ،کشش آیرودینامیکی ضعیفتر از نیروی چسبندگی بوده و نمیتواند ذرات را از
مواد فیلتر خارج کند.

در طی فیلتراسیون ذرات درشت تر ،منافذ بزرگ کمتری وجود دارد .در این مورد ،ذرات ریز و
درشت سبب تشکیل توده های گرد و غبار متراکم شده ،که این توده ها به شدت به منافذ مواد فیلتر
میچسبند .تنها منافذ بسیار بزرگ به صورت باز باقی میمانند .هرچند ،منافذ بسیار کوچک نیز تمام
سطح مواد فیلتر را میپوشانند .عموما در فیلتراسیون هوای خودروها در سرعتهای متوسط در حدود
25سانتیمتر بر ثانیه ،از مواد فیلتری از جنس کاغذهای سلولزی استفاده میشود .با توجه به محدودیت
فضا در طراحی ماشینهای جدید ،سرعتهای باالتری از عبور هوا برای موتورها مورد نیاز است .

آزمایشات تجربی نشان داده است که مواد فیلتری مانند مصنوعات بافته نشده رفتار میکند .تصویر 9
عملکرد مواد فیلتر از نوع کاغذ سلولزی-مصنوعی برای هر سه گونه تست ذرات را نشان میدهد .

منحنیهای مشخصه بازدهی ،به دلیل جذب مجدد ذرات ریز و درشت ،تغییرات اندکی را نشان
میدهند .تخلیه قابل توجه ذرات تنها برای ذراتی با اندازه صفر تا  10میکرون رخ میدهد .با وجود
جذب مجدد آشکار برای ذرات انباشت شده در مقدار تقریبی  250گرم بر متر مکعب ،افت فشار
هنوز نسبت به تودههای نفوذپذیر متشکل از ذرات ریز و درشت گرد و غبار ،باالتر است .

در نتیجه ،منافذ ریز بیشماری در طی این شرایط آزمایشی ،تشکیل میشوند .در انباشت ذرات
باالتر از  500گرم بر متر مکعب ،توده ذرات درشت انباشت شده ،منافذ را پر کرده به طوری که فیلتر
نسبت به ذرات ریز محدودکنندهتر میشود.

نتیجه گیری
خوردگی موتور توسط ذرات گرد و غبار بستگی به غلظت و نحوه توزیع اندازه ذرات دارد .نرخ خوردگی
میتواند با بکارگیری فیلترهای مناسبتر به کمترین حد خود برسد .

طراحی ،انتخاب و توسعه فیلترهای هوا برای موتورها بسیار پیچیده است .ویژگیهای عملکردی فیلتر
تحت تأثیر پارامترهایی از جمله ،نوع ذرات و سرعت جریان در یک شرایط تصادفی قرار میگیرند .

خود فیلتر از طریق پدیده جذب مجدد میتواند منبعی برای ذرات گرد و غبار باشد .با توجه به درک
اندکی که از فرایند فیلتراسیون در مواد فیلتری با نفوذپذیری باال در طی فیلتراسیون ذرات ریز و در
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 هیچ روش قابل اعتمادی چه برای انتخاب یا رتبه بندی، وجود دارد،سرعتهای حرکت باالی ذرات
.فیلتر وجود ندارد
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مقدمه
پلی یورتان  ) PUیا(  PURپلیمرهایی هستند که از ترکیب واحدهای ارگانیک پیوندی با گروههای
کاربامات تولید میشوند .درحالی که بیشتر پلی یورتانها از نوع پلیمرهایی که با حرارت دادن ذوب
نمیشوند )پلیمرهای ترموست) ،با این حال برخی از پلیمرهای پلی یورتان نیز وجود دارند که از نوع
پلیمرهای ترموپالستیک هستند .
ٌ
پلی یورتان ها از واکنش پلی الها و ایزوسیانات ها به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته

میشوند .نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان داد که به دلیل سمی بودن ترکیب ایزوسیانات ،بهتر است
که استفاده از این ترکیب در تولید پلی یورتان به حداقل مقدار خود برسد .بدین منظور ،اخیرا محققین
به دلیل اثرگذاری منفی این ترکیب بر سالمتی انسان و آلودگی محیط زیست ،یکسری پلی یورتان هایی
فاقد ترکیب ایزوسیانات ) 1 (UsNIPتولید کردند که به عنوان دسته بندی جدیدی از پلیمرهای پلی
یورتان معرفی کردند.

شکل  .1ساختار یک پلییورتان

محصوالت پلی یورتان اغلب به اسم" یورتانها "تولید میشوند ،اما نباید آنها با ترکیبات" اتیل
کاربامات "که به اسم مشابه یورتان هستند ،اشتباه گرفت .پلی یورتان ها اغلب در تولید انواع
محصوالت فومی از قبیل ،صندلیهای فومی با مقاومت باال ،پنلهای عایق از نوع فوم سخت ،آب
بندها و واشرهای فومی میکروسلولی ،چرخهای الستیکی با دوام بسیار باال ) مانند اسکیت برد( ،واشر
تعلیقی خودروها ،چسبهای مورد استفاده در بردهای الکتریکی ،چسبهای مخصوص با کارآیی
باال ،برای پوشش دهی و آب بند کردن سطوح ،تولید الیاف مصنوعی ،پالستیکهای سخت و غیره
کاربرد دارند.
1 Non-isocyanate based polyurethanes
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تاریخچه
پلی یورتان ها را اولین بار شخصی به نام اتو بایر  1در سال  1937در آلمان کشف کرد و بعد از آن این
مواد با داشتن خواص ویژه پیشرفت بسیار زیادی را در انواع صنایع جهان داشتند.

شکل . 2فوم پلی یورتان

پلیمرهای جدید دارای مزایای بیشتری نسبت به پالستیکهای موجود بودند که از طریق پلیمریزاسیون

ٌ
الیفینه 2یا با استفاده از بسپارش تراکمی ساخته میشدند و همچنین ابداع اینگونه از پلیمرها با اختراعات

صورت گرفته در حوزه پلی استرها تفاوتهای عمده ای داشتند .کارهای اولیه در راستای تولید پلیمرها بیشتر
بر روی تولید الیاف و فومهای انعطافپذیر تمرکز داشته ،در حالی که در طی جنگ جهانی دوم از مواد پلی
یورتان برای نخستین بار ،در مقیاس محدود به عنوان پوشش اعمالی برای هواپیماها مورد استفاده قرار گرفتند.
در سال  1952استفاده از پلی ایزوسیانات ها به صورت گسترده ای رواج یافته و همچنین در سال
ٌ
 1954فوم پلی یورتان انعطاف پذیر با استفاده از دی ایزوسیانات) 3 (TDIو پلی استر پلی ال تولید شد .
همچنین این مواد در تولید فومهای سخت ،الستیک آدامس و االستومرها مورد استفاده قرار گرفتند .

الیاف خطی از دی ایزوسیانات هگزامتیلن(  4 (HDIو بوتانیدول  5تولید شدند.
1 Otto Bayer
2 Olefins
3 toluene diisocyanate
4 hexamethylene diisocyanate
5 Butanediol
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ٌ
در سال  1956آقای دوپوند 1گروههایی از پلی ِاتر پلی الی مخصوصا پلی گلیکول را معرفی کرد و

در سال  1957شرکتهای آلمانی  BASEو انگلیسی  DOWشروع به فروختن پلی اتیلنگلیکول ها
ٌ
ٌ
کردند .از آنجایی که ترکیبهای پلی ِاتر پلی ال نسبت به پلی ِاستر پلی ال ها دارای فرآیند تولید راحت
تر ،ارزانتر و قابلیت ضدآب بودن میباشند ،بیشتر مورد توجه و استفاده قرار میگرفتند .همچنین
شرکتهای  Union Carbideو  Mobayنیز شروع به تولید ترکیبات پلی یورتانی کردند .در سال
 1960بیش از  45000تن از فومهای انعطاف پذیر پلی یورتان تولید شد .پارامترهایی نظیر در دسترس
ٌ
بودن عامل دمش کلروفلوئوروکربن ، 2ارزان قیمت بودن پلی ِاتر پلی الها و متیلن دیفنیل دی ایزوسیانات

)3(MDIسبب شدهاند تا فومهای سخت پلی یورتان به عنوان مواد عایق کارآمدی شوند .در سال

 1967فومهای سخت پلی یورتان اصالح شده که دارای خواص پایداری در دماهای باال بودند ،معرفی
شدند .در طی دهه  1960میالدی ،قطعات ایمنی داخل خودرو مانند ابزارها و پنلهای درب ،به وسیله
پوسته فومی نیمه سخت از جنس ترمو پالستیک تقویت شده تولید شدند .در سال  1960شرکت آلمانی
بایر یک خودرو تمام پالستیک را ارائه کرد .اجزاء این خودرو اعم از پنلهای جلوپنجره و بدنه اصلی با
استفاده از یک روش جدید تحت عنوان قالبگیری تزریقی واکنشی ) 4 (RIMتولید شدند؛ در این روش
ابتدا واکنش دهندهها با یکدیگر مخلوط شده و سپس به داخل قالب تزریق میشوند .در روش، RIM
استفاده از برخی افزودنیها نظیر پودر شیشه ،میکا و الیاف کارشده معدنی ،سبب تقویت پلیمرهای
تولیدی شده که در نهایت سبب بهبود استحکام خمشی ،پایداری حرارتی و کاهش ضریب انبساط
حرارتی میشود .برای نخستین بار ،در  1983شرکت جنرالموتورز آمریکا از این تکنولوژی به منظور
تولید بدنه داخلی خودرو در مدل پونتیاک فیرو  5استفاده قرار گرفت .از اوایل دهه  1980میالدی،
فومهای انعطافپذیر میکروسلولی آبکاری شده ،به منظور قالبگیری واشرها برای پنلهای خودرو و
همچنین برای آب بندی فیلتر هوا ،جایگزین پل استیزول  PVCکه کاربرد بسیار گسترده ای در صنعت
خودرو داشته ،شده است .در حال حاضر ،از فومهای پلی یورتان در کاربردهای دما باال فیلترهای
روغن نیز استفاده میشود.

1 DuPont
2 chlorofluoroalkane
3 Methylene diphenyl diisocyanate
4 reaction injection molding
5 Pontiac Fiero
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در برخی موارد ،به منظور رسیدن به یک فوم با تراکم کمتر ،مقادیر اندکی از عامل پف کننده نیز در
فوم پلی یورتان استفاده میشود؛ دلیل
این امر ،افزایش قابلیت جذب انرژی
بیشتر در فوم و به عبارتی افزایش قابلیت
عایق بودن میباشد.
در اواخر دهه  1990میالدی ،در
شمال آمریکا و همچنین در اتحادیه
اروپا ،عاملهای پف کنندگی مانند دی
اکسید کربن ،پانتان  ،تترافلوئورواتان و پنتافلوئور پروپان به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت.

تولید فیلتر هوای خودرو با فوم پلی یورتان
فوم پلی یورتان یکی از مواد اولیه در تولید فیلتر هوا خودرو میباشد که از واکنش شیمیایی دو مایع پلی
ال و ایزو ) ایزوسیانات( تولید میشود.

پلی ال یا به اصطالح پلی ،یک رزین پلیمری است که بسته به شرایط تولید بیرنگ یا شیری رنگ
میباشد .رزین پلی ال ،حاوی یک پلی آل پایه میباشد که مواد افزودنی ،کاتالیست ،رنگ ،مواد پرکننده
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و غیره برای دستیابی به کیفیت مورد نظر به آن افزوده میگردد .ماده ایزوسیانات یا به اصالح ایزو،
مایعی قهوه ای رنگ یا بی رنگ است که به عنوان سخت کننده یا هاردنر در تولید فوم پلی یورتان
استفاده میشود در تولید فوم فیلتر هوا استاندارد ،الزم است پلی ال و ایزوسیانات به خوبی و با نسبت
ترکیب مشخص با هم میکس شوند تا زنجیرههای پلیمری پلی یورتان به خوبی تشکیل شوند .

ترکیب و میکس مواد پلی یورتان اصوال توسط دستگاه تزریق انجام میشود .این دستگاه از دو تانک
جهت نگهداری مایع پلی و ایزو ،هد تزریق مواد به داخل قالب فیلتر ،شیلنگ یا لوله انتقال مواد از
تانک و سر هد ،پمپ جهت انتقال مایع پلی و ایزو از تانک با سر هد میباشد .فشار الزم جهت
میکس و ترکیب کردن دو مایع پلی و ایزو توسط هد دستگاه تأمین میشود .

دستگاه تزریق پلی یورتان بر اساس میزان فشار ترکیب و میکس دو مایع در سر هد به دو نوع فشار
پایین  1و فشار باال ، 2تقسیم بندی میشوند.

دستگاه تزریق فوم فشار باال همانطور که از نامش پیداست با فشار باالیی دو مایع پلی و ایزو را با
هم ترکیب و میکس میکند و در نتیجه واکنش تشکیل فوم پلی یورتان به طور کامل انجام میگیرد و
محصول با کیفیتی در مقایسه با دستگاه تزریق فشار پایین میتوان تولید کرد.

از مزیتهای دیگر دستگاه تزریق فشار باال در تولید فیلتر هوا ،پاکیزه بودن آن است زیرا هیچگونه
مواد پلی یورتانی در داخل هد دستگاه باقی نمیماند.

اما در دستگاه تزریق فشار پایین ،با توجه به باقیماندن مواد پلی یورتان واکنش داده در داخل هد
دستگاه ،ضروری است فوم پلی یورتان به جای مانده با حاللی مانند متیلن کلراید شستشو و پاک گردد .

با توجه به اینکه متیلن کلراید با فشار باد پخش میشود موجب آلوده کردن هوای محیط نیز میگردد.

البته با توجه به قیمت باالی دستگاه تزریق فشار باال ،در ایران معموال از دستگاه تزریق فشار پایین
در تولید فیلتر هوا استفاده میشود
باید توجه داشت در این دستگاه باید برای ذخیره حالل متیلن کلراید یک تانک ذخیره تعبیه کرد .

در تولید فیلتر هوا گاهی دیده میشود افرادی در منزل و به طور دستی اقدام میکنند که به دلیل بروز
مشکالت تنفسی و پوستی که این مواد شیمیایی ایجاد میکنند به هیچ وجه توصیه نمیگردد .

همچنین رقابت با تولید کنندگان فیلتر هوا که دارای دستگاه میباشند ،هم از لحاظ کیفیتی و هم
قیمتی ،به هیچ عنوان برای افرادی که بطور دستی تولید میکنند ،امکانپذیر نمیباشد.

1 low pressure
2 high pressure
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در تولید فیلتر هوای استاندارد و با کیفیت ،عالوه بر میکس مناسب پلی و ایزو ،نسبت ترکیب
واکنش نیز میبایست به دقت رعایت شود .در واکنش پلی یورتان گروه عاملی  OHپلی آل با گروه
NCOایزوسیانات ترکیب شده و تشکیل فوم پلی یورتان میگردد .

بسته به مقدار عدد هیدروکسیل رزین پلی ال و عدد  NCOایزوسیانات نسبت ترکیب واکنش توسط
سازنده مواد پلی یورتان تعیین میگردد .هر چه تعداد شاخه های فعال رزین پلی ال کمتر باشد ،فوم
برای تشکیل واکنش به ایزوسیانات کمتری نیاز دارد .

به عنوان مثال در تولید فیلتر هوا نسبت ترکیب پلی به ایزو  3به  1است درحالیکه در تولید فوم سرد
پلی یورتان ) فوم صندلی(با توجه به اینکه شاخه های فعال رزین پلی ال بیشترمی باشد به ایزوسیانات
بیشتری برای تشکیل واکنش نیاز است و نسبت ترکیب پلی به ایزو  2به  1است .در فوم سخت پلی
یورتان که رزین پلی ال دارای بیشترین شاخه فعال میباشد ،نسبت ترکیب پلی به ایزو  1به  1است.
باید توجه داشت افزودن هرگونه ناخالصی و فیلر و مواد پرکننده مانند کربنات کلسیم یا پودر پی وی
سی به رزین پلی ال با توجه به اینکه مواد فعالی نیستند و در واکنش شیمیایی شرکت نمیکنند موجب
نیاز کمتری به ایزوسیانات میباشد.

به همین دلیل نسبت ترکیب پلی به ایزو از  3به  1تبدیل به  4به  1و یا  5به  1میگردد .البته باید
یادآور شد تفاوت در نسبت ترکیب مواد دو سازنده مواد پلی یورتان الزاما به معنای داشتن فیلر در پلی
نیست و گاهی بسته به فرمول شیمیایی سازنده مواد پلی یورتان ممکن است نسبت ترکیب مواد متفاوت
باشد.

انواع کاربردهای پلی یورتان ها
پلی یورتان ها به شکلهای مختلف از جمله فومهای نرم ،فومهای سخت؛ االستومرها ،ترموپالستیک
االستومرها ،رزین ،رنگ ،پوشش ،چسب ،انواع جالدهنده وغیره در دنیا کاربرد دارند.

پوشش لوله
یکی از کاربردهای پلی یورتان ها ،استفاده به عنوان
پوشش لوله های مدفون در خاک با هدف حفاظت
در برابر خوردگی میباشد .پلی یورتان مورد
استفاده در این روش ،از نوع  %۱00جامد و با
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مواد اولیه  ۲جزئی است ولی نبایستی چسبندگی زیادی به سطح لوله از این پوشش توقع داشت .پلی
اورتانها در شرایط کاربری خاص مانند دمای باالی خط لوله و یا تعمیرات پوشش اصلی کاربرد دارند
و کمتر به عنوان پوشش اصلی خطوط انتقال استفاده میشوند .استفاده از پوششهای پلی یورتان جهت
پوشش داخلی خطوط انتقال کاربرد بسیار محدودی داشته و به علت آزادکردن ترکیبات سمی
ایزوسیانات جهت پوشش داخلی توصیه نمیگردد.

پوشاک
دانشمندان کشف کردند که از پلی یورتان میتوان برای ساخت نخهای با کیفیت ،به وسیله ترکیب پلی
یورتان با نایلون استفاده کرد که این امر
کاهش وزن و افزایش قابلیت کششی نسب
به قبل را برای پوشاک به ارمغان میآورد .در
طی دهههای مختلف ،تکنولوژی ساخت
فومهای پلی یورتان همواره دارای پیشرفت
بوده و به الیاف اسپندکس ،پوشش پلی
یورتان و االستومر ترموپالستیک توسعه
یافتهاند.

لوازم برقی
فوم پلی یورتان یک جزء با اهمیت و یژه در
لوازم بزرگ به حساب میآید .شایعترین
کاربرد فوم پلی یورتان در لوازم بزرگ
الکتریکی ،اسفنج سفت و محکم برای
سیستمهای عایق حرارتی یخچال و فریزر
است .فوم پلی یورتان سفت و سخت یک ماده
ضروری و مقرون به صرفه است که میتواند
برای باال بردن رتبههای انرژی مورد نیاز در
یخچال و فریزر مورد استفاده قرار گیرد .
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خودرو
از پلییورتان ها میتوان در تولید قسمتهای مختلف اتومبیل استفاده کرد ،از جمله بدنه خودرو ،سقف،
صندلیها ،بخشهای داخلی و غیره.
از جمله مهمترین دالیل استفاده از این نوع
فوم در تولید قسمتهای مختلف خودرو میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
✓کاهش مصرف سوخت

✓کاهش وزن قطعات و وزن کلی خودرو
✓افزایش راحتی

✓افزایش مقاوت در برابر خوردگی
✓افزایش مقاوت در برابر ضربه

ساخت و ساز
خانههای امروزی متقاضی موادی با عملکرد باال و مستحکم و در عین حال بسیار سبک وزن هستند؛
فومهای پلی یورتان راه حل بسیار مناسبی
برای رسیدن به این هدف میباشند .عالوه بر
این ،قابلیت نصب آسان و در عین حال دوام
بسیار خوبی نیز دارند .پلی یورتان از طریق
کاهش مصرف انرژی به حفظ محیط زیست
نیز کمک میکند.

با توجه به دوام بسیار عالی ،مقاومت فوق
العاده و خواص عایقی پلی یورتان ،غالبا در
ساخت ساختمانها استفاده میشود .از پلی
یورتانها در بیشتر قسمتها استفاده میشود،
مانند عایق کاری سقفها ،پشت بامها ،کف ساختمان ،دیوارها و درب و پنجرهها .همانطور که اشاره شد،
از مهمترین مز یت استفاده فومهای پلی یورتان در ساخت منازل،میتوان به کاهش چشمگیر مصرف
انرژی اشاره کرد.

94

درآمدی بر فیلتر هوای خودرو

کامپوز یت چوب
فوم پلی یورتان نقش عمده ای در مواد مدرن ،مانند
کامپوزیت چوب ایفا میکند؛ در تخته های
حالتدار ،فیبرهای با دانسیتۀ متوسط ،الوارهای بلند،
روکشهای الوار و خرده تختهها میتوان از آن
استفاده کرد.

الکترونیک
فوم پلی یورتان غالبا در صنایع برق و الکترونیک در
محافظت کردن ،درزگیری کردن و عایق بندی
محصوالت شکننده و حساس به فشار ،قطعات
میکرو الکترونیک ،کابلهای مورد استفاده در زیر
آب و تختههای مداری به کار گرفته میشود.

مبلمان
پلی یورتان ،بیشتر به صورت فوم انعطاف پذیر ،یکی
از محبوبترین مواد مورد استفاده در مبلمانها
میباشد .استفاده از این ماده کمک میکند تا
مبلمانی با دوامتر ،انعطاف پذیرتر و راحتتر داشته
باشیم.

پزشکی

ٌ
با استفاده از پلی اترها به عنوان پلی ال ،در سنتز پلی

یورتان میتوان کاشتنیهای طوالنی مدت تهیه نمود،
که در قلب مصنوعی ،کلیه مصنوعی ،ریه مصنوعی،
هموپرفیوژن ،لوزالمعده مصنوعی ،فیلترهای
خونی ،کاتترها ،عروق مصنوعی ،بای پس سرخرگها یا سیاهرگها ،کاشتنیهای دندان و لثه ،بیماریهای
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 مسدود کردن، آنژیوپالستی، نمایش فشار عروق، رساندن یا خارج کردن مایعات، ترمیم زخم،ادراری
.لتی کاربرد دارند-لتی و دو- دریچههای قلب سه، جراحی عروق آئورت و کرونری،عروق

ٌ
 پلی یورتانهای زیست، در سنتز پلی یورتان استفاده شود،در صورتی که از پلی اترها به عنوان پلی ال

، ساختارهای قلبی– عروقی،تخریب پذیر تهیه میشود که به طور مثال در کانال هدایت بازسازی عصب
 در سیستمهای، برای تعویض و جایگزینی استخوان اسفنجی،بازسازی غضروف مفصل و مینیسک زانو
. رهایش کنترل شده دارو و برای ترمیم پوست کاربرد دارد
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