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 چکیده

 یک به شودمی ساطع هانیروگاه و صنعت ترافیک، مانند انسانی هایفعالیت از که هوا هایآالینده زیاد حجم دلیل به هوا آلودگی 

 معلق ذرات توسعه حال در هایکشور در مخصوصاً هوا هایآالینده ترینمهم از یکی. است شده تبدیل محیطی زیست عمده نگرانی

 شده تشکیل متنوعی شیمیایی اجزای از و باشدمی کم قطر با مایع ترکیبات و جامد ذرات از ایپیچیده مخلوط معلق ذرات. باشدمی

 مجاری راه از تواندمی که باشدمی انسان سالمتی برای جدی تهدیدی ) 2.5PM (میکرون 5/2 از ترکم قطر با معلق ذرات .است

 نگه محصور خود در را ذرات این ممکن حد تا که تنفسی حفاظت هایماسک از استفاده دلیل همین به. شود انسان بدن وارد تنفسی

 معلق ذرات جذب میزان بازار، در موجود تنفسی هایماسک فیلترهای ارزیابی هدف با حاضر مطالعه. رسدمی نظر به ضروری دارند

 ساخت جهت کیتوزان با آن کامپوزیت و آکریلونیتریلپلی الیاف نانو از ادامه در و گرفت قرار بررسی مورد هاآن میکرون 5/2 از ترکم

 .گردید استفاده معلق ذرات باالی جذب قابلیت با فیلترهایی

 تجاری هایماسک معلق ذرات جذب میزان معتبر، علمی مدارک براساس شده سازیشبیه مناسب سیستم طراحی با تحقیق این در

 کارایی خروجی و ورودی ذرات غلظت میزان به توجه با همچنین. شد گیریاندازه معلق ذرات شمارنده دستگاه توسط ایران بازار

 الکتروریسی روش به کیتوزان با آن کامپوزیت و آکریلونیتریلپلی پلیمری نانوالیاف ادامه در گردیدند محاسبه کیفیت فاکتور و جذب

 دارند پائینی 2.5PM جذب تجاری تنفسی هایماسک فیلترهای. گردید بررسی معلق ذرات جاذب عنوان به هاآن کارایی و شدند تهیه

 .دادند نشان را 3µg/m 33/97-00/94با برابر هایجذب الکتروریسی روش به تحقیق این در شده طراحی نانوفیلترهای ولی

 این حذف بردن کارایی باال برای داشتند پائینی حذف قابلیت تحقیق این در شده بررسی تنفسی هایماسک فیلترهای اینکه دلیل به

 .است کرده پیدا افزایش کارایی حذف فیلترها سطح به آکریلونیتریلپلی الیاف نانو از الیه یک افزودن با فیلترها

  تنفسی ماسک الکتروریسی، معلق، ذرات آکریلونیتریل،پلی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

آلودگی هوا منجر به اثرات طوالنی مدت بسیار جدی بر روی  

شود. عامل اصلی محیط جوی و همچنین سالمت عمومی می

، اوزن و ذرات معلق X,COX,NO2SOآلودگی هوا شامل مواد 

های اخیر، آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق جوی است. در سال

به دلیل صنعتی شدن سریع، شهرنشینی و افزایش مصرف 

ذرات معلق مخلوط  .[6-1]تر شده استرژی جدیان

باشد که شامل ای از ذرات کوچک و قطرات مایع میپیچیده

ها( و مواد ها و نیتراتاتها، سولفمواد معدنی )مانند سیلیکات

طور . به[9-7]باشدآلی )مانندکربن آلی و عنصر کربن( می

لی ذرات معلق به ترتیب به عنوان ذرات درشت، ریز و فوق ک

 m ،2/5-10µ)10(PMالعاده ریز با قطر آیرودینامیکی 

m2/5µ ) < 2.5PM( وm 0/1 µ> )0.1PM(  طبقه بندی

. برای نشان دادن کیفیت هوا از پارامتری [12-10]شوندمی

شود که بر اساس استفاده می 1به نام شاخص کیفیت هوا 

شود. در شاخص های هوا طبقه بندی میغلظت تمام آالینده

شود. کیفیت هوا بصورت خطرناک تعریف می 300باالی 

 5/2طور مثال در این شاخص غلظت ذرات معلق کمتر از به

میکروگرم بر متر مکعب و  250( برابر با 2.5PMرون )میک

 425( برابر با 10PMمیکرون ) 10غلظت ذرات معلق کمتر از 

رو وجود ین. از ا[13]گرددمیکروگرم بر متر مکعب تعریف می

های محافظتی که تا حد ممکن این ذرات میکرونی را ماسک

ها به دستگاه تنفسی را در خود محصور کنند و اجازه ورود آن

 رسد.ندهد، ضروری به نظر می

وسایلی هستند که برای حفاظت از سیستم  یهای تنفسماسک

در حقیقت این ابزار با به دام  .شوندطراحی می تنفسی

در این آورند. ها، تنفسی سالم را به همراه میانداختن آالینده

نمد یا پارچه برای به دام ها از الیافی همچون کاغذ، ماسک

اساس بر هاماسک نیا لتریف .شودها استفاده میاندازی آالینده

                                                           
1- Air Quality Index 

 یبند طبقه گرو سه در(NIOSH) آمریکایی  داستاندار

  .[14]آمده است 1که در جدول شوندیم

 

 های تنفسیطبقه بندی ماسک1جدول 

طبقه  کد
 بندی

مقاومت در برابر  توضیح کارایی      
 روغن

N95  بزرگتر از ذرات
میکرون با فیلتراسیون 3/0

95% 

 
غیر مقاوم در 
 برابر روغن

N99  میکرون3/0ذرات بزرگتر از 

 %99 با فیلتراسیون
N100 3/0تر از ذرات بزرگ 

 %ونمیکرون با فیلتراسی
97/99 

R95  ذرات بزرگتر از
میکرون با فیلتراسیون 3/0

95% 

 
مقاوم در برابر 

 روغن
R99  میکرون3/0ذرات بزرگتر از 

 %99 با فیلتراسیون
R100 3/0تر از ذرات بزرگ 

 %ونمیکرون با فیلتراسی
97/99 

P95  ذرات بزرگتر از
میکرون با فیلتراسیون 3/0

95% 

 
 ضد روغن

P99  میکرون3/0ذرات بزرگتر از 

 %99 با فیلتراسیون
P100 3/0تر از ذرات بزرگ 

ون میکرون با فیلتراسی
97/99 

 

توان از غشاهای نانوالیاف با می 2.5PMبرای حذف ذرات 

های سطح مناسب و شیمی تغییر یافته استفاده نمود ویژگی

که با استفاده از تکنولوژی غشای فیلتراسیون اجزای اصلی 

2.5PM  ممکن است به راحتی حذف شوند. اخیراً محققان

دریافتند که غشاهای نانوالیاف پلیمری قطبی مانند پلی 

کریلونیتریل، نایلون و پلی ایمید کارایی حذف بسیار باالتری آ

قطبی دارند که در غشاهای پروپیلن غیرنسبت به الیاف پلی

با کاهش قطر الیاف  .[17-15]شوندفیلتراسیون استفاده می

میکرونی به مقیاس نانومتری سطح ویژه،  از مقیاس

طور عمده های مکانیکی الیاف بهپذیری و ویژگیانعطاف

شود تا نانوالیاف با موفقیت یابد این امر موجب میافزایش می
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. [18]انواع متفاوتی از کاربردها به کار گرفته شونددر 

های نانوالیاف از جمله نسبت سطح به حجم بسیار باال ویژگی

های ها همچون سلولها در بسیاری از زمینهموجب کاربرد آن

های حسگرها، سلولها، سوختی، مهندسی بافت، کاتالیست

ترین و است. مهم الکتروشیمیایی و فیلتراسیون شده

پرکاربردترین فرآیندی که برای تولید نانوالیاف استفاده 

ترین تنوع مواد شود روش الکتروریسی است که دارای بیشمی

در این پژوهش ابتدا به  .[19]اولیه و سهولت عملکرد است

های تنفسی موجود در بازار ایران بررسی فیلترهای ماسک

ها بر روی جذب ذرات معلق پرداخته شده است و کارآیی آن

شود سپس فیلترهایی از جنس گیری میاندازه µ 5/2تر ازکم

عرفی شده و نانوالیاف پلیمری به عنوان جاذب ذرات معلق م

 شود.کارایی آن بررسی می

 

 روش بررسی

 مواد و تجهیزات:

موجود در بازار ایران تهیه  های تنفسیچهار نمونه از ماسک 

باشد مواد استفاده شده شامل موارد زیر می شد.

و حالل  g/mol 510*5/1آکریلونیتریل با جرم مولکولی پلی

کیتوزان شد. نانومتیل فرمامید از شرکت مرک آلمان تهیه دی

 . از شرکت نانو نوین پلیمر خریداری شد

ساخت  TES5321)مدل (از دستگاه شمارنده ذرات معلق

گیری اختالف فشار مدل تایوان، دستگاه اندازه TESشرکت 

(GM520)  ساخت شرکتBenetech،  موتور پمپ هوا

با دور  خریداری شده از آوا الکترونیک (MAP1704) مدل

 متغیر جهت تنظیم هوای ورودی و فلومتر مدل 

(Optiflow 520)  ساخت شرکت(humonics)  در این

 پژوهش استفاده گردید. 

 

 

                                                           
2- stirrer 
3-Sonicate 

 ساخت نانوالیاف پلیمری: 

آکریلونیتریل با غلظت محلول پلیمری پلی ml25 برای تهیه 

از پلی آکریلونیتریل را در حالل  g3درصد وزنی حدود  12

امید حل کرده که با استفاده از همزن دی متیل فرم

ساعت همزده شد و  4در دمای اتاق برای مدت  2مغناطیسی

آکریلونیتریل تهیه بدین ترتیب محلول یکنواختی از پلی

 گردید. 

آکریلونیتریل با استفاده از روش تهیه نانوالیاف پلی

الکتروریسی انجام شد. برای انجام این کار از دستگاه 

موجود در آزمایشگاه دانشکده مهندسی نساجی الکتروریسی 

دانشگاه امیر کبیر استفاده شد. شرایط کار دستگاه 

 محلول ریسندگی در سرنگ الکتروریسی بدین ترتیب بود که

ml 1 با قطر خارجی mm 7/0  ولتاژ شد.قراردادهkv  15 

. نرخ تغذیه محلول شدکننده اعمال بین نازل و درام جمع

. فاصله ریسندگی )فاصله بین شدتنظیم  ml/h 5/1ریسندگی

 .شدتنظیم  cm 13کننده(نازل و درام جمع

وزنی  %12برای تهیه محلول نانو کامپوزیت پلی آکریلونیتریل 

% وزنی در حالل دی  5/0و  2/0جفت شده با نانوکیتوزان با 

های وزنی را بدست آورده و بعد متیل فرمامید، ابتدا نسبت

فرمامید حل متیلنانوکیتوزان را در حالل دیمقدار معینی از 

قرار  3ساعت در حمام فراصوت 2کرده و برای مدت تقریبی 

آکریلونیتریل را اضافه کرده و با داده شد سپس به آرامی پلی

 1ساعت همزده شد و باز هم  1برای مدت   همزن مکانیکی

ساعت در حمام صوتی قرار داده شد سپس این محلول برای 

 .الکتروریسی آماده گردیدانجام 

 

  سیستم تست و اجزای آن یحاطر

به صورت اجزای سیستم تست مورد استفاده را الف  -1شکل 

تشکیل  قسمت چهار این سیستم از دهد.نشان میشماتیک 

بخش  (a): هایی بدین شرح استبخش شامل شده است که

ذرات معلق: در این قسمت عود روشن به عنوان مولد  مولد
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که شامل دلیل این. دود عود به[20]ذرات معلق قرار داده شد

های های متفاوت و بسیاری از آالیندهات معلق با اندازهذر

و  CO ،2CO ،2NO ،2SOموجود در هوای آلوده شهرها مثل 

VOCs ها و ترکیبات شامل بنزن، تولوئن، زایلن، آلدهید

آروماتیک چند حلقوی و ترکیبات دیگر است، کاندیدای 

. ذرات معلق [21]مناسبی برای تولید شرایط هوای آلوده است

تولید شده در این بخش توسط یک فن هوا به گردش در 

آید تا رقیق شده و غلظت آن یکنواخت شود. با تنظیم می

مقدار دود عود ورودی به این بخش، غلظت ذرات معلق به 

تر که برابر با غلظت بیش 300ndex>(i( 300شاخص باالی 

سپس فیلتر را در بین  .است، تنظیم شد 3g/mµ 250 از

سیستم تنظیم شدت جریان انتقال  (b) دهیم،محفظه قرار می

ی تنظیم شدت جریان را توسط یک پمپ باد ذرات که وظیفه

قرار گرفتن فیلتر که در بین دو  محل(c) بر عهده دارد. 

گذاری فیلتر با پیچ و قسمت محفظه قرار دارد و بعد از جای

دستگاه  گیریمحل قرار (d)و شود می مهره محکم بسته

گیری گیری غلظت ذرات و افت فشار که توسط اندازهاندازه

-1شکلشود. گیری میاختالف فشار بین دو طرف فیلتر اندازه

 .دهدکار رفته را نمایش می ب تصویر سیستم به

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4- Quality factor 

 گیری کارایی حذفتولید ذرات معلق و اندازه

ذرات معلق استفاده شده در این پژوهش به وسیله سوزاندن 

عود تولید شدند. از آنجایی که غلظت ذرات باال بود از سیستم 

رقیق کننده ذرات معلق استفاده گردید. با رقیق کردن ذرات 

که  300توسط هوا غلظت ذرات ورودی به شاخص باالی 

ده گردد. یک شمارنباشد تنظیم میمی 3µg/m250 معادل 

ذرات معلق برای تعیین غلظت ذرات معلق قبل و بعد از 

فیلتراسیون استفاده شد. فیلتر در قسمت میانی محفظه قرار 

ثابت  3µg/m250 که غلظت ذرات در محدودهگیرد زمانیمی

شد محفظه را باز کرده و فیلتر را در بین آن قرار داده تا میزان 

جذب ذرات معلق توسط فیلترها بررسی شود .کارایی حذف 

گیری میزان غلظت قبل از قرار گرفتن فیلتر و هبه وسیله انداز

 شود.بعد از قرار دادن فیلتر محاسبه می

وجود دارد. کارایی  معموالً دو پارامتر مهم در ارزیابی فیلترها

فیلتر در جذب آالینده مورد نظر و مقدار افت فشار در اثر عبور 

هوا که به معنی مقدار مقاومت فیلتر در اثرعبور جریان هوا 

 باشد.می

در بررسی کارایی نهایی فیلتر هم کارایی جذب و هم افت 

شود نشان داده می  4گردد و با فاکتور کیفیتفشار لحاظ می

 .[20]گرددمحاسبه می 1ت فرمولصورو به

QF=
−Ln(1−E)

∆𝑃
                                         (1)فرمول 

E صورت درصد باشد که خود بهکارایی جذب ذرات معلق می

 .[22] گرددمحاسبه می 2و با فرمول 

𝑬 =
      غلظت ذرات خروجی −     غلظت ذرات ورودی

تذرا ورودی   غلظت 
 (2)فرمول

100*  

باشد که با دستگاه افت فشار در دو طرف فیلتر می 𝑃∆و 

 گردد.تعیین میگیری اختالف فشار در دو طرف فیلتر اندازه

 

 

 

لفال

فالف 

الف   

الف( طرح شماتیک سیستم تست و اجزای آن ب(تصویر با -1شکل 

( محل bدستگاه اندازه گیری افت فشار( aدوربین دیجیتال از سیستم 

 ( دستگاه اندازه گیری ذرات معلقcقرار گرفتن فیلتر

 ب

 

a 
b 

c 

 الف
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 ها :یافته

توسط دستگاه شمارنده ذرات معلق که  PM.52میزان جذب 

قرار گرفته است برای  در بین سیستم تست طراحی شده

های تجاری تهیه شده و نمونه فیلتر ماسکهای سنتز نمونه

نمودار ستونی  2 شکل  گیری گردید. درشده از بازار اندازه

دقیقه عبور دود از  10در طی مدت زمان  2.5PMغلظت 

های چهار نمونه از ماسک الف برای-1 شکلسیستم آنالیز 

 2 جدول تنفسی موجود در بازار نشان داده شده است. در

ها در طی عبور اختالف فشار ایجاد شده بین دو طرف فیلتر

ها و همچنین فاکتور کیفیت و کارایی جذب دود از میان آن

  اند نشان داده شده است.محاسبه شده 2و  1که توسط فرمول 

 

 10مختلف پس از  های تنفسیفیلتر ماسکصه عملکرد خال2 جدول

 دقیقه

 

      
     10      
     10     
     10     

 

 

 

 

 

 

 

بر حسب زمان عبور  PM.52نمودار ستونی غلظت  3در شکل 

دقیقه برای چهار نمونه فیلتر نانوالیاف تهیه  10دود در طی 

دقیقه  90و  40های آکریلونیتریل در زمانشده از پلیمر پلی

که به روش الکتروریسی ساخته شدند و همچنین کامپوزیت 

 5/0و  2/0پلی آکریلونیتریل با نانو کیتوسان با درصدهای 

 3µg/m 300  ورودی PM.52تنشان داده شده است. غلظ

دقیقه پس از عبور  10الی  1های تنظیم شد و غلظت در زمان

نیز اختالف فشار،  3.جدول دود از میان فیلترها ثبت شده است

فاکتور کیفیت و کارایی جذب به روش توضیح داده شده در 

 قبل محاسبه گردید و برای هر فیلتر ذکر شده است.

 

 

 

 

 

  

 

 40شامل نانوالیاف پلی آکریلونیتریل در مدت زمان  1نمونه 

دقیقه الکتروریسی شده است. این نانوالیاف افت فشار پایینی 

داشت ولی کارایی جذب آن در مقایسه با سایر نانو الیاف 

شامل کامپوزیت پلی آکریلونیتریل با  2تر بود. نمونه پایین

شامل نانوالیاف پلی  3باشد. نمونه درصد می 2/0نانوکیتوزان 

دقیقه  90باشد که در مدت زمان آکریلونیتریل می

الکتروریسی گردیده است. این نانوالیاف کارایی جذب باالیی 

شامل  4نسبت به سایر نانوالیاف سنتز شده دارد. نمونه 

درصد  5/0کامپوزیت پلی آکریلونیتریل به همراه نانوکیتوسان 

کارایی جذب باالیی دارد اما به که باشد که با توجه به اینمی

باشد مناسب برای تهیه فیلتر دلیل اینکه افت فشار آن زیاد می

 باشد. نمی
 

 

∆P(Pa) )1-Pa(QF E(%) نمونه 
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 خالصه عملکرد فیلترهای نانو الیاف3جدول 

∆P(Pa) )1-QF(Pa E(%)   نمونه 
 1نمونه 00/94 0313/0 90
 2نمونه 66/96 0340/0 100
 3نمونه 33/97 0362/0 100
 4نمونه 66/95 0024/0 1310

 

  بحث

 طور که در همان

به جز فیلتر ماسک نشان داده شده است  2و شکل  2 جدول

3M8000 بقیه فیلترها توانایی جذب ذرات معلق کمتر ازµ 

مربوط به یک  3M8000را ندارند. متأسفانه ماسک  5/2

باشد و در حال حاضر در بازار کمیاب شرکت آمریکایی می

از این بوده و در صورت وجود هم قیمت خیلی باالیی دارد. 

جهت مطالعه بر روی انواع نانوالیاف پلیمری انجام گردید که 

استفاده از نانو الیاف  باشد.بهترین آن پلی آکریلونیتریل می

دلیل حضور نانو الیاف در بافت فیلتر و آکریلونیتریل، اوالً بپلی

باال بودن سطح تماس در مواد با ابعاد نانو و ثانیاً بدلیل وجود 

آکریلونیتریل باعث افزایش های عاملی موجود در پلیگروه

دهد که غلظت نشان می 3شکل .حذف ذرات شده است

2.5PM  در فیلترهای نانو الیاف پس از مدت زمان کوتاهی از

رسند. دقیقه به کمترین میزان خود می 10در حد  عبور دود

افت فشار در دو طرف فیلترها گزارش شده است.  3در جدول 

شود افت فشار در نانو الیاف پلی طور که مالحظه میهمان

آکریلونیتریل با افزایش زمان الکتروریسی در پلی 

دقیقه الکتروریسی شده نسبت به پلی  90آکریلونیتریل 

شود. زمان دقیقه باعث افزایش افت فشار می 40ل آکریلونیتری

دقیقه بدلیل خواص مکانیکی  40های الکتروریسی پایین تر از 

دقیقه بدلیل  90تر از ضعیف فیلتر تولیدی و زمان بیش

 ضخامت باالتر فیلتر و افزایش افت فشار مناسب نیستند.

و استفاده از کامپوزیت نانو الیاف پلیمری با ترکیبات معدنی 

آلی دیگر برای بهبود خاصیت فیزیکی مانند افزایش مقاومت 

مکانیکی یا عملکرد آن در تحقیقات معمول است. حضور 

برد در نانوکیتوسان مقاومت مکانیکی فیلتر تولیدی را باال می

به دلیل افزایش افت فشار  3عین حال با توجه به نتایج جدول 

ت نانو الیاف مناسب درصد در ساخ 2/0استفاده از آن باالتر از 

نشان داده شده  3و شکل  3طور که در جدولهماننیست. 

 دقیقه الکتروریسی شده 90است نانوالیاف پلی آکریلونیتریل

دقیقه  10را پس از  2.5PMدرصد از  97قابلیت جذب باالی 

 است. 0362/0داشته و فاکتور کیفیت آن برابر با 

های صورت ماسک طبق اطالعات ارائه شده در مدارک معتبر،

باشند. پاسکال مورد قبول می 100تر از معمول با افت فشار کم

های طراحی شده برای حذف درصد باالی ذرات البته ماسک

میکرون معموالً افت فشار باالتری دارند که  5/2تر از معلق کم

پاسکال هم در مقاالت گزارش شده 1000در بعضی موارد تا 

تر باشد پارامتر ت فشار بیشاست. بدیهی است هر چه اف

 [23, 17]فاکتور کیفیت آن ماسک کاهش پیدا خواهد کرد

 

 نتیجه گیری :

های تجاری بازار کیفیت مناسبی در که ماسکبا توجه به این

ها و قیمت نداشته و در مواردی به دلیل تحریم 2.5PMجذب 

ها های با کیفیت خارجی امکان استفاده از آنباالی ماسک

رسد به کار بردن نتایج این تحقیق وجود ندارد، به نظر می

گردد که از نانو ن پیشنهاد میرسد. بنابرایضروری به نظر می

نیتریل به صورت یک الیه جداگانه و به همراه آکریلوالیاف پلی

های تنفسی استفاده گردد. با های دیگر در تولید ماسکالیه

های الکتروریسی این پیشنهاد توجه به تجاری شدن دستگاه

طور که نتایج نشان باشد. همانکامالً عملی و اقتصادی می

توان با افزودن یک الیه نانو الیاف الکتروریسی شده میدهد می

جلوگیری کرد که کمک زیادی به در  2.5PMدرصد از 96تا 

به سیستم   2.5PMهای ناشی از ورودامان ماندن افراد از آسیب

 گردد.تنفسی بدن می
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Abstract 

Air pollution has become a major environmental concern due to the high volume of air pollutants 

emitted by human activities such as traffic, industry and power plants. One of the most important 

air pollutants, especially in developing countries, is particulate matter. Particulate matters are a 

complex mixture of solid particles and low-diameter liquid compounds and consists of a variety 

of chemical components. Particles with a diameter of less than 2.5 microns (PM2.5) pose a serious 

threat to human health that can enter the human body through the airways. That's why it is 

important to use respiratory masks that keep these particles in place as much as possible. The aim 

of this study was to evaluate the filters of respiratory masks available in the market, the amount of 

adsorption of PM2.5 µ of them was investigated and then nanofibers polyacrylonitrile and its 

composite with chitosan were used to make filters with high adsorption of particulate matters.  

 In this study, by designing a suitable simulated system based on valid scientific evidence, the 

amount of adsorption of particulate matters of commercial masks in the Iranian market was 

measured by a particle counting device. Also, according to the concentration of input and output 

particles, the removal efficiency and quality factor were calculated. Then, poly acrylonitrile 

nanofibers and its composite with chitosan were prepared by electrospinning method and their 

efficiency was examined as adsorbent of particulate matters. Commercial respiratory mask filters 

have low PM2.5 absorption, but the nanofilters designed in this study by electrospinning method 

showed adsorbtion of 94.00-97.33 µg/m3. Because the respiratory mask filters examined in this 

study had a low removal efficiency, the elimination efficiency was increased by increasing a layer 

of polyoacrylonitrile nanofibers to the surface of the filters to increase the removal efficiency of 

these filters. 

 

Keywords: Nanofibers, Polyacrylonitrile, particulate matters, Electrospinning, Respiratory Mask 

 

 


