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 مقدمه -1 فصل

  یسیالکترور یشگاهیدستگاه آزما -1-1

مورد  ،کنند هاي خاصی که در این ابعاد پیدا می دلیل کاربردهاي فراوان و ویژگی نانوالیاف پلیمري به
از . توان کاربردهاي پزشکی و تصفیه را نام برد از جمله این کاربردها می. اند توجه صنایع مختلف قرار گرفته

امروزه  .انوالیاف پلیمري با استفاده از یک روش نسبتاً ساده اما کارآمد، بسیار مفید خواهد بودرو تولید ن این
نانوالیاف پلیمري بدلیل کاربردهاي فراوان بسیار مورد توجه قرار گرفته اند از جمله کاربردهاي مختلف نانو 

محافظ، تجهیزات الکترونیکی و نوري،  هاي غشایی، لباس هاي فیلترهاي الیاف می توان به کاربرد آنها در زمینه
روشی براي تولید نانوالیاف   (ES)الکتروریسی .شده اشاره کرد هاي تقویت کاربردهاي بیوپزشکی و کامپوزیت

این مواد داراي خواص مکانیکی،  .از طریق اعمال میدان الکتریکی بر یک جت سیال پاشیده شده است
را متاثر از مساحت سطحی باال و بهبود ساختار الیاف  توان آن باشند که می الکتریکی و بیولوژیکی بهبود یافته می

امروزه بهبود یک تکنیک الکتروریسی براي تولید نانوفیبر در مقیاس باال از موضوعات مهم شده است،  .دانست
. باشدیدار میزان تولید را محدود کرده است و تنها به منظور تحقیق مناسب مدر حالیکه الکتروریسی نازل

ترین طراحی براي کاربردهاي الکتروریسی بدون نازل رو به باال داراي قابلیت تولید انبوه نانوفیبر بوده و موفق
  .تر باشد براي تولید صنعتی موفقرود که در الکتروریسی بدون نازل، انتظار می. باشدتجربی می

 قاتیتحق يبرا یخارج يها با مشابه سهیدر مقا افتهیارتقا  يها تیقابل يدارا سیدستگاه الکترور
 نیا. کنترل همه پارامترها توسط پانل را دارد تیدستگاه قابل نیا. است يمریپل افینانوال يبر رو یشگاهیآزما
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 شگریولت با نما لویک 35قابل کنترل از صفر تا باال مثبت و منفی ولتاژ  نیتام ستمیسدو  يدارا نیدستگاه همچن
، از اندازه و وزن کمتري سایر شرکتها هاي الکتروریسی دستگاه اکثرین دستگاه برخالف ا. است ولتاژ یتالیجید

با توجه به طول و قطر درام  امکان جمع . برخودار است و امکان استقرار آن در آزمایشگاه به راحتی میسر است
  .متر مهیا خواهد شد سانتی  20×  20یکنواختی با ابعاد  وفیبرينان يآوري نمدها

  
  وري غوطه ریسالکترودستگاه ) 1-1 شکل 

  

  و مشخصات ها قابلیت -1-1-1

ü مقیاس تولید  
  .باشد نازل می 100در مقایسه با دستگاه نازلی، خروجی این دستگاه معادل حدود  •
ü انعطاف پذیري 

ل، قطر، و توانایی گره دارشدن توسط این دستگاه مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شک •
 . تواند کنترل شود می

 .فرایند آسان و مقرون به صرفه است •
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یا /بسیاري از انواع پلیمرهاي مختلف از جمله پلیمرهاي مصنوعی، طبیعی و زیست تخریب پذیر و •
 . تواند توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل شوند کامپوزیت می/پلیمر

ü کاربري آسان  
 . توانند به راحتی توسط پانل کنترل شوند الکتروریسی می پارامترهاي •

ü برق ورودي دستگاه  
  آمپر 6، هرتز 50-60ولت، تک فاز،  220 •
ü درام ریسنده:  

 مدل سیلندري، دیسکی و سیمی 3در  •

 درام از جنس استیل •

 متر سانتی 20: طول •

 متر سانتی 6: قطر •

  دور در دقیقه 2 - 10:  سرعت •
ü  کالکتور(جمع کننده(  

 وع رولی و درام چرخانن 2ر د •

  )متر سانتی 5-20(   یکنترل فاصله الکتروریس •
 استیل : جنس •

  متر  سانتی 10و قطر  20با طول  چرخان و درام متر سانتی 15*  20ابعاد صفحه با  •
ü منبع تغذیه ولتاژ باال  

 کیلوولت مثبت 35 تامین اختالف پتانسیل سیستمداراي  •

 کیلوولت منفی 35 تامین اختالف پتانسیل سیستمداراي  •

 کیلوولت 1/0نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت  •

 )سفارشی(میکروآمپر  1نمایشگر دیجیتال جریان مصرفی با دقت  •

ü رولی سیستم کشش سابستریت  
 امکان کشش و برگشت توسط دو موتور مجزا •

 )راست، چپ یا دوطرف(جهت حرکت سابستریت تغییر امکان  •

 ...از قبیل کاغذ، پارچه، فیلتر، فویل و  پذیر هاي انعطاف مناسب براي سابستریت •

 متر در ساعت 100کنترل سرعت کشش تا  •

ü  محلول پلیمر) وان(حمام  
 لیتر میلی 150 – 1000ظرفیت  •

 اتصال راحت کابل ولتاژ باال •

 سهولت خارج نمودن از دستگاه جهت شستشو •
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ü سیستم گرمایش  
 )گراد درجه سانتی 45دماي محیط تا (کنترل دماي محیط الکتروریسی  •

ü حافظه دائمی  
  .آخرین تنظیمات در حافظه دائمی دستگاه ذخیره خواهد شد •
ü تهویه  

  کارکرد مدتتوسط فن با امکان برنامه ریزي محفظه خروج حالل از  •
ü ایمنی  

 داراي سیستم تشخیص ارت •

 سوئیچ جهت قطع ولتاژ هنگام باز شدن درب دستگاه 3داراي  •

 ارت مناسبو عدم اتصال  باز بودن دریها نشانگرداراي  •

 داراي کلید قطع اضطراري •

 فعال بودن کلید قطع اضطراري نشانگرداراي  •

ü محفظه 

  درب جهت دسترسی آسان به کلیه بخشهاي دستگاه 3فلزي با  •
ü ابعاد  

  )ارتفاع، طول، عرض(سانتی متر  65*65*80  •
ü وزن  

 کیلوگرم 120حدود  •
  
  
  

  )بدون نازل(الکتروریسی غوطه وري  -1-2

با چرخش درام ریسنده، الیه : شود ریسنده چرخان به این صورت خالصه میالکتروریسی بدون نازل با 
چرخش و بهم خوردگی منجر به تولید . شودنازکی از محلول پلیمري بر روي سطح ریسنده بارگذاري می

با اعمال یک ولتاژ قوي روي . گرددهاي میخی مخروطی شکل بر روي سطح این الیه از محلول می ستون
ها تحت تأثیر نیروي شوند و سیال اطراف این میخها باعث تغلیظ بار و تقویت بهم خوردگی مییخریسنده، این م

سپس وقتی میدان . گرددهاي تیلور میشود که منجر به تشکیل مخروطها کشیده میالکتریکی قوي به سوي میخ
با یک . شوندور پرتاب میهاي تیلهاي محلول از نوك این مخروطالکتریکی به اندازه کافی قوي باشد، جت

دیسک، سیلندر (چرخان  هاي ریسندهطراحی مشابه، بطور سیستماتیک الکتروریسی بدون نازل با استفاده از انواع 
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توسط ولتاژ الکتریکی قوي از طریق سیم مسی  (PVA)وقتی محلول پلی وینیل الکل . شده استمقایسه ) یا توپ
ها تولید شدند که روي جمع کننده فیالمنت از ریسنده/ جت  موجود در ظرف محلول باردار شد، تعدادي

بطور ثابت روي سطح ریسنده بارگذاري شد و در جهت  PVAبا چرخش ریسنده، محلول . نشانی شدند الیه
  . هاي پلیمري پیش رفتفیالمنت/ تولید پیوسته جت 

  
  روش الکتروریسی در ریسنده سیلندري، دیسکی و توپی

  
مطرح شده است که در این  Tip-less (TLES)الکتروریسی «تولید نانوفیبر به نام روش دیگري براي 

فرایند پرتاب محلول از سطح ریسنده در . شودروش از یک سیلندر مدور به عنوان ریسنده چرخان استفاده می
سید از نظر نتایج تجربی بدست آمده نشان داد که بازده نانوفیبرهاي پلی اتیلن اک. شکل نشان داده شده است

مرتبه بیشتر از نانوفیبرهاي پلی اتیلن اکسیدي است که از روش  260اند، وزنی که از این روش بدست آمده
  .بدست آمده است نازلیالکتروریسی 

  
  فرایند خروج الیاف از سطح درام سیلندري

  
در الکتروریسی . داي وجود دارهاي قابل مالحظهدار و بدون نازل تفاوتبین دو روش الکتروریسی نازل

ها پایدار باشند شود که اگر این مخروط هاي تیلور روي سطح محلول پلیمري تشکیل میبدون نازل، مخروط
از . کنندهایی را تولید میهمراه با سطح درام چرخان حرکت خواهند کرد و تحت میدان الکتریکی قوي، جت

هاي هاي بین مولکولی وجود داشته باشد تا مخروطکنشاینرو باید در میان مولکولهاي پلیمر در محلول، بر هم
شوند و بصورت فیبرهاي جامد بر هاي ظریف کشیده میها در جهت تولید جتاین مخروط. تیلور پایدار شوند
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مشاهده شد که قطر پایه مخروط تیلور در الکتروریسی سیلندري از  .شوندروي جمع کننده الیه نشانی می
mm2/1  بهmm3/0 ضخامت اولیه فیلم پلیمري (رتیب در شروع و پایان الکتروریسی کاهش یافت به ت =mm1 .(

از اینرو، محلول . اگر ضخامت فیلم بیشتر کاهش داده شود، هیچ مخروط تیلور یا نانوفیبري تولید نخواهد شد
یک ولتاژ  باید یک ویژگی رئولوژیکی مناسب داشته باشد؛ از طرفی براي شروع الکتروریسی بدون نازل به

  .شودتر نیاز است، زیرا مخروط تیلور بسته به نوسانات موجی تشکیل میالکتریکی قوي

  پارامترهاي مؤثر بر الکتروریسی بدون نازل -1-2-1

  اعمال ولتاژ -1-2-1-1
معموالً . باشداعمال ولتاژ یکی از پارامترهاي بسیار مهم و مؤثر بر فرایند الکتروریسی و خواص الیاف می

ولتاژ بحرانی . الزم است) کیلو ولت 40معموالً بیشتر از (الکتروریسی بدون نازل یک ولتاژ قوي  براي شروع
و فاصله الکتروریسی ) براي مثال دما و رطوبت(مورد نیاز براي شروع الکتروریسی به خواص ماده، شرایط محیط 

  یابد تاژ بحرانی افزایش میدر صورت افزایش غلظت محلول یا فاصله الکتروریسی ، مقدار ول. بستگی دارد
- تر جهت ایجاد مخروطدر محلولی با غلظت باال، به علت زیاد بودن ویسکوزیته، نیروي الکتریکی قوي

- با افزایش فاصله الکتروریسی، قدرت میدان الکتریکی در ناحیه الکتروریسی کاهش می. هاي تیلور الزم است

هاي دیسکی و سیلندري به ولتاژهاي بحرانی متفاوتی جهت شروع ندهریس. تر نیاز استیابد در نتیجه به ولتاژ قوي
زمانی که از ریسنده ). کیلوولت براي سیلندري 47کیلوولت براي دیسکی و  42(الکتروریسی نیاز دارند 

گردند و هیچ جت یا ها فقط از دو سر انتهایی سیلندر تولید میشود، با اعمال ولتاژ کم، جتسلیندري استفاده می
ها از کل سطح با افزایش بیشتر ولتاژ جت. ودشفیالمنتی از وسط آن ایجاد نمیشود تا زمانیکه مقدار ولتاژ بیشتر 

 42(به هنگام استفاده از ریسنده دیسکی، وقتی مقدار ولتاژ بیشتر از مقدار بحرانی . شوندسیلندر تشکیل می
تواند  ریسنده دیسکی به آسانی می. شوندشکیل میها عمدتاً بر روي کناره لبه دیسک تشود، جت می) کیلوولت

از اینرو اگر ولتاژ بیشتر از مقدار بحرانی باشد ریسنده دیسکی . شدت میدان الکتریکی زیادي را تولید کند
  .تواند نانوفیبرهاي بیشماري تولید کند می

یابد، توسط افزایش می یابد اما سرعت تولیدروندهایی که در آنها با افزایش ولتاژ، قطر فیبر کاهش می
دهد که ولتاژ نقش تمامی نتایج نشان می. هاي پلیمري متفاوت بررسی شددیگر محققان با استفاده از سیستم

  .کندکلیدي در بهبود سرعت تولید فیبر در الکتروریسی بدون نازل ایفا می
  
  فاصله الکتروریسی -1-2-1-2

. باشدامل مؤثر بر فرایند الکتروریسی و مورفولوژي فیبر میفاصله بین ریسنده و جمع کننده نیز یکی از عو
. تواند بطور نامحدود کاهش یابدکاهش فاصله الکتروریسی تأثیري مشابه با افزایش ولتاژ دارد، اما این فاصله نمی
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یه نشانی آوري باید به اندازه کافی زیاد باشد تا قبل از مرحله الآوري نانوفیبرهاي جامد، فاصله جمعبراي جمع
آوري به خواص محلول و حداقل فاصله جمع. فیبر بر روي جمع کننده، حالل بطور کامل از جت تبخیر شود

 cm10آوري براي محلول پلی اتیلن اکسید، براي مثال، حداقل فاصله جمع. ژئومتري ژنراتور فیبر بستگی دارد
و براي  cm19-11ي ریسنده دیسکی برا( PVAبراي محلول  cm11و ) oC22= و دما  43= %رطوبت (است 

آوري هر چه فاصله جمع. گرچه، فاصله الکتروریسی نباید بیش از اندازه زیاد باشد). cm15-11ریسنده سیلندري 
گردد،  )جرقه(باشد که ممکن است باعث دشارژ  تر نیاز می بزرگتر باشد، براي شروع الکتروریسی به ولتاژ قوي

اگر فاصله الکتروریسی خیلی کم . شودکتریکی ضعیف، الکتروریسی متوقف میدر نتیجه به علت یک میدان ال
  .گردد آید که با فیلمی از پلیمر بر روي جمع کننده ادغام میباشد، فیبرهاي مرطوبی بدست می

  
  سرعت چرخش درام ریسنده -1-2-1-3

. وناگونی استسرعت چرخش درام بر الکتروریسی بدون نازل تأثیر دارد و داراي محدوده وسیع گ
معموالً افزایش . یابدآزمایشات نشان دادند که با افزایش سرعت چرخش درام سلیندري، قطر فیبر کاهش می

وري فیبر سرعت چرخش بسیار براي بهبود بهره. دهدسرعت چرخش، طول عمر مخروط تیلور را کاهش می
  .باشدزیاد براي ریسنده مناسب نمی

  
  غلظت پلیمر -1-2-1-4

وقتی غلظت محلول پلیمري . کندحلول پلیمري نقش حیاتی در الکتروریسی بدون نازل ایفا میغلظت م
وقتی غلظت بسیار زیاد باشد، . هاي پلیمري بجاي نانوفیبر تشکیل میشودبیش از اندازه کم باشد، معموالً دانه

آمیز مري بطور موفقیتاگر محلول پلی. محلول پلیمري براي کشیده شدن به سوي جت بسیار ضخیم خواهد بود
تأثیر غلظت محلول  .به شکل نانوفیبر ریسیده شود، غلظت پلیمر تأثیر قابل توجهی بر قطر فیبر نخواهد داشت

PVA  که وقتی غلظت  شده و مشخص شده استرا در الکتروریسی بدون نازل بررسیPVA  11وزنی به % 8از %
نانوفیبرهاي ریسیده شده از ریسنده دیسکی داراي . کندییر نمیکند، قطر فیبر بطور قابل توجهی تغوزنی تغییر می

 .اندباشند در مقایسه با آنهایی که از ریسنده سیلندري بدست آمدهیک توزیع قطري با پهناي بسیار کمتر می
گرچه میزان تولید الکتروریسی به غلظت محلول وابسته است، در مورد ریسنده دیسکی، نانوفیبرهاي حاصل 

در حالیکه در الکتروریسی سیلندري، میزان تولید به شدت تحت تأثییر . داشتند PVAی کمتري به غلظت وابستگ
  . باشدمی PVAغلظت 

به . باشد هاي پلیمري میالکتروریسی بدون نازل داراي قابلیت بسیار خوبی در تولید نانوفیبر از انواع محلول
  .براي تولید نانوفیبر استفاده شده است) DMFمانند (هاي آلی عالوه، از حالل آب و حالل
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. تواند دانسیته بار محلول را افزایش دهد و باعث بهبود فرایند الکتروریسی شودافزودن نمک به محلول می
تواند یا وجود مقدار کمی از آن، محلول پلی اورتان نمی (TEAB)بدون وجود نمک تترا اتیل آمونیوم برومید 

. یابدبه محلول، الکتروریسی به میزان قابل توجهی بهبود می TEABاما با افزودن مقداري . به نانوفیبر ریسیده شود
باعث زیاد  TEABزیرا . یابدوري و تولید فیبر و هم قطر آن افزایش می، هم بهرهTEABبا افزایش مقدار نمک 

  .شودشدن رسانایی الکتریکی شده که منجر به بهبود قابلیت الکتروریسی می
وجود ناخالصی در محلول . باشددار مییسی بدون نازل داراي مزایایی نسبت به الکتروریسی نازلالکترور

اما . تواند ریسنده نازلی را بلوکه کند و باعث توقف عمل الکتروریسی شودبه هنگام الکتروریسی به آسانی می
  .ایند وجود ندارددر الکتروریسی بدون نازل، به علت نبود ریسنده موئینی، هیچ مانعی براي فر

براي دو ریسندة . ژئومتري ریسنده به میزان قابل توجهی بر فرایند الکتروریسی و خواص فیبر تأثیر دارد
ترین نانوفیبر را با کمترین پهنا در دیسکی و سیلندري، تحت شرایط مشابه الکتروریسی، ریسنده دیسکی ظریف

وري فیبر را ایجاد ریسنده سیلندري، نانوفیبرهاي ضخیم و درشت با بیشترین بهره. کندتوزیع قطر فیبر ایجاد می
  . کندوري کمتر تولید میتر با میزان بهرهنسبت به این دو نوع ریسنده، ریسنده توپی نانوفیبرهاي ضخیم. کندمی

  

  آوري فیبر در الکتروریسی بدون نازلجمع -1-2-2

پایه صفحه، درام چرخان و سوبستراي : شودبه سه دسته تقسیم میآوري در الکتروریسی بدون نازل جمع
گرچه این . روداي معموالً براي الکتروریسی با سرعت تولید باال و آرام بکار میجمع کننده پایه صفحه. متحرك

نوفیبر هاي الکتروریسی بدون نازل مناسب نیستند، زیرا الیه نشانی مقدار زیاد ناها براي سیستمنوع جمع کننده
گردد که در نهایت منجر به آسیب یا حتی توقف فرایند باعث تجمع مقادیر زیاد بار روي جمع کننده می

دو نوع جمع . هاي متحرك الزامی استهایی وجود جمع کنندهبنابراین در چنین سیستم. شودالکتروریسی می
تواند الیه نانوفیبر درام همچنین میجمع کننده . درام چرخان و سوبستراي متحرك: کننده متحرك وجود دارد

مزیت . شودرسد، از جمع کننده جدا میبه یک ضخامت معین می matوقتی . آوري کندآرایش یافته را جمع
شوند و الزاماً شبکه نانوفیبر نباید سخت و آوري می آوري اینست که نانوفیبرها بطور پیوسته جمعاین نوع جمع

آوري همچنین اتصال نانوفیبرها را در خود سوبستراي جمع کننده فیبر، در محکم باشد؛ چنین سیستم جمع
  .کندصورت نیاز، مجاز می
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  موضوعات مرتبط با الکتروریسی بدون نازل -1-2-3

هاي الکتروریسی بدون نازل ترین سیستمثابت شده است که الکتروریسی بدون نازل رو به باال از موفق
تواند ویسکوزیته محلول را افزایش داده و تبخیر حالل می. باشدباز می حمام محلول معموالً به سمت هوا. است

. از اینرو براي افزایش قابلیت الکتروریسی، محلول باید بطور دقیق برآورد شود. یکنواختی محلول را کاهش دهد
ناحیه  غلظت حالل آلی در  ،)از ریسنده به جمع کننده(بسته به تشکیل تعداد زیادي جت در یک فضاي کوچک 

توان حالل آلی را بطور مؤثر اینکه چطور می. تواند در مدت الکتروریسی به مقدار زیادي برسدالکتروریسی می
  .باشدبازیابی کرد، موضوع مهمی در طراحی یک سیستم الکتروریسی رو به باال می

  گیري نتیجه -1-2-4

امروزه بهبود یک تکنیک . تندها هسنانوفیبرهاي ریسیده شده داراي کاربردهاي زیادي در انواع زمینه
دار الکتروریسی براي تولید نانوفیبر در مقیاس باال از موضوعات مهم شده است، در حالیکه الکتروریسی نازل

الکتروریسی بدون نازل رو به باال . باشدمیزان تولید را محدود کرده است و تنها به منظور تحقیق مناسب می
رود که در انتظار می. باشدترین طراحی براي کاربردهاي تجربی میبر بوده و موفقداراي قابلیت تولید انبوه نانوفی

بطور مؤثر بازیابی گردد، بنابراین فیبرها با حداقل تماس با  بتواند، حالل در مقیاس باال الکتروریسی بدون نازل
یمرهاي ترموپالستیک هنوز هاي الکتروریسی بدون نازل جهت تولید نانوفیبر از پلسیستم. شوندمحیط تولید می

  .باشنددر حال توسعه می
  

  بسته تحویلی -1-3

ü کابل پاور 

ü کابل ارت 

ü  کاتالوگ 

ü دستگاه زا هدافتسا لمعلاروتسد 

ü فیوز 

ü محلول پلیمري 

ü  گرم  250(پلی وینیل الکل( 

ü گنز دض لیتسا لوتفم 

  

  گارانتی و خدمات پس از فروش -1-4

  .پس از فروش استو پنج سال خدمات گارانتی هاي تحویلی، شامل یک سال  گارانتی دستگاه
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 ایمنی -2 فصل

  

 :خطر برق گرفتگی -١- ٢

قبل از شروع . استفاده نادرست از دستگاه تامین اختالف پتانسیل می تواند خطر برق گرفتگی و مرگ داشته باشد
کلیه اتصاالت، بخصوص سیستم . کار با دستگاه تامین اختالف پتانسیل کلیه تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود

 35دستگاه الکتروریس با سیستم ولتاژ باال در حدود  .ی نموده و از صحت آنها مطمئن شویدارت را بررس
متري به هر نقطه رسانایی از جمله بدن  که این ولتاژ می تواند این ولتاژ را از چند سانتی کند کیلوولت کار می

ستگاه را باز ننمایید و هرگز کابل انسان تخلیه نماید بنابراین در صورت روشن بودن منبع ولتاژ باال هرگز درب د
  .به محل دیگري متصل نکنید وان و جمع کنندهولتاژ باال را به غیر از 

  .هاي شماست ولیتئنکات ایمنی براي شما و همکارانتان از مس رعایت

  :محلول پلیمري ریختنخطر  -2-2

هاي دستگاه بسته  بدر هنگام استفاده جهت جلوگیري از پاشیده شدن محلول پلیمري به صورت، حتماً در
  .باشد یا در غیر اینصورت از عینک و محافظ صورت استفاده نمایید

تواند باعث  هاي وان باشید اینکار می هنگام پرکردن وان از محلول مراقب سرریز شدن محلول از کناره
  . نشت جریان ولتاژ باال به خارج از وان گردد
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 اندازي نصب و راه -3 فصل

  نصب فیزیکی دستگاه -3-1

قبل از نصب دستگاه باید . ا قبل از نصب فیزیکی دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرماییدلطف
  :باید داراي شرایط زیر باشد ،الکتروریستوجه داشته باشید که محیط مناسب براي کار با دستگاه 

 سطح محکم، تمیز و خشک -1

 شرایط مناسب زیست محیطی -2

 تهویه مناسب -3

 دسترسی به ارت مناسب -4

  
  :مراحل نصب دستگاه به صورت زیر است

 ورودي ولتاژ دستگاهو ) پریز برق(اتصال کابل پاور به منبع ولتاژ  -1

 اتصال کابل ارت -2

 از کلید تعبیه شده در پشت دستگاهروشن کردن دستگاه با استفاده  -3
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  اندازي دستگاه راه -3-2

  روشن کردن دستگاه -3-2-1

جهت روشن شدن دستگاه الزم است کلید پشت آن در حالت . ابتدا کابل را به پشت دستگاه متصل نمایید
On  خواهد شدروشن قرار گیرد که در اینصورت المپ موجود در کلید.   

  
  غوطه وري نماي پشت دستگاه الکتروریس
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 کرد دستگاهعمل -4 فصل

  :ریسکلی دستگاه الکتروسیستم  -4-1

ست چهار مجموعه در این دستگاه حائز الکتروریسی در شکل زیر مشخص ا سیستمهمانطور که از 
 کننده ، سیستم جمعولتاژ باالتامین  هاي ، سیستمبه همراه درام ریسنده محلولوان : اهمیت است که عبارتند از

  .سیستم تنظیم فاصله الکتروریسیو ) کالکتور( نانوالیاف

  
  وان و درام ریسندهکنترل،  ، بخشکننده جمع، )عدد 2(ولتاژ باال سیستم : نماي کلی دستگاه الکتروریس
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 :به همراه درام ریسنده محلولوان  -4-1-1

گیرد و در آن  الکتروریسی توسط درام ریسنده داخل وان محلول انجام میاز آنجا که در این فرایند، 
خل وان وجود اگردد، بایستی محلول پلیمري به مقدار کافی د حدود نصف درام داخل محلول غوطه ور می

اي متفاوت چرخش درام باعث ایجاد تفاوت در ضخامت فیلم تشکیل شده بر روي درام هسرعت. داشته باشد
 .به نوبه خود تاثیر زیادي در تشکیل جت تیلور خواهد داشت هسیلندري خواهد شد ک

  
  

 :باال ولتاژپتانسیل سیستم تامین اختالف  -4-1-2

، مثبت و منفی کیلوولت 35ولتاژ با حداکثر ) High Voltage Power Supply(ولتاژ باال  تامین هاي دستگاه
با توجه به اینکه دستگاه بدون نازل جهت تولید نانوالیاف به اختالف . ساخت شرکت فناوران نانومقیاس است

پتانسیل بیشتري نسبت به دستگاه نازلی نیاز دارد بنابراین ولتاژ باالي مثبت به محلول داخل وان و ولتاژ منفی به 
ولتاژ باعث اختالف پتانسیل باالتر شده و تشکیل نانوالیاف در حجم زیاد را  2جمع  گردد تا کالکتور متصل می

  .باعث گردد

 ):کالکتور( نانوالیاف کننده سیستم جمع -4-1-3

که  باشد متر می سانتی 20ل و طو 10قطر با  استیلیک درام صفحه مسطح یا کننده در این آزمایشات  سیستم جمع
با دقت و بسیار صاف بر روي درام قرار  فویل آلومینیم بایدرت استفاده از درصو. متصل شده است ولتاژ منفیبه 
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ضمن اینکه عدم اتصال مناسب میتواند باعث جدا . کننده برقرار گردد گیرد تا میدان یکنواختی بین نازل و جمع
وري به درام بنابراین فویل بایستی ط. گردد ي مثبتداراي ولتاژ باال درام ریسندهشدن فویل و برخورد آن به 

به موتور با امکان تنظیم دور متصل گردیده است که قادر کن  جمعدرام . جدا نشود درامچسبانده شود که از 
   . را با سرعت دلخواه بچرخاند آنرااست 

   

  :سیستم تنظیم فاصله الکتروریسی  -4-1-4

دکمه  2احتی توسط به ر) فاصله نوك نازل تا صفحه جمع کننده(در دستگاه الکتروریس فاصله الکتروریسی 
 محلول، غلظت شده، اعمال ولتاژ به توجه بااین فاصله  بهینه مقدار. قابل کنترل استفشاري سمت چپ پانل 

   .است متغییر...  و سطحی کشش

  

  :سیستم کنترل دماي محفظه -4-1-5

بتوان عملیات پوشش دهی در برخی کاربردها نیازمند آن هستیم که محفظه دماي خاصی داشته باشد تا 
به این منظور در این دستگاه یک سیستم گرمایش تعبیه شده است که می تواند . به خوبی انجام پذیردانوالیاف ن

  .نمایدگراد کنترل  درجه سانتی 45دماي محیط الکتروریسی را تا 

  واسط فیزیکی -4-2

هاي  با برخی از بخشواسط فیزیکی این دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط کاربر 
  .سازند میسر می ستگاه،د

 

  پانل دستگاه -4-2-1

بخش مختلف  5 این پانل مجهز به .است نشان داده شده زیردر شکل  بدون نازل ریسالکترو دستگاهپانل 
، تنظیم ولتاژ باالي )اصلی(باشد از چپ به راست مربوط به سیستم تنظیم فاصله الکتروریسی، تنظیم ولتاژ باالي مثبت  می

هت و سرعت حرکت سابستریت، تنظیم سرعت چرخش درام، سیستم تنظیم دماي محفظه و ، تنظیم ج)کمکی(منفی 
  . باشد می) ها ارت و باز بودن درب(سیستم بررسی ایمنی 
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  ریسالکترودستگاه  پانل

  

  :و درامها تنظیم حرکت سابستریت -4-3

 Winderکلید .  جهت فراهم شده است 2در این دستگاه امکان تنظیم سرعت حرکت سابستریت در 

On/Off  جهت روشن نمودن موتورهاي کشش سابستریت و کلیدleft/right  مربوط به انتخاب جهت کشش
باشد که براي جلوگیري از آویزان شدن  دور جهت تنظیم سرعت هر یک از موتورها می 10ولوم  2. است

 2در زیر خط آبی . م شودولوم در مقادیر مناسبی تنظی 2سابستریت و پارگی آن در اثر کشیده شدن بایستی هر 
جهت روشن و خاموش کردن درام جمع کن و تنظیم سرعت آن و ) Collector speed(کلید دیگر با نامهایی 

  .جهت روشن کردن درام ریسنده و تنظیم سرعت آن تعبیه شده است) spinner speed(کلید دیگري با نام 
  

    
 

  :تنظیم دماي داخل محفظه -4-4

دیود نورافشان . گراد تنظیم کرد درجه سانتی 45دماي داخل محفظه را از دماي محیط تا توان  توسط این بخش می

   دهنده روشن بودن سیستم گرمایش دستگاه و دیود نورافشان آبی نشان قرمز 
  .باشد دهنده روشن بودن هواکش تعبیه شده در پشت دستگاه می نشان
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  .شود سیستم استفاده میاز کلید سمت راست جهت روشن و خاموش کردن این 
دماي محیط الکتروریسی با توجه به تاثیر مستقیم در کشش سطحی محلول پلیمري، یکی از  :لزوم تنظیم دما

. باشد که بخصوص در کارهاي تحقیقاتی الزم است مورد توجه قرار گیرد پارامترهاي مهم در فرایند الکتروریسندگی می
دهد، فرایند تشکیل نانوالیاف در زمستان نسبت به فصول گرمتر سال  ی نشان میچنانچه تجربه پژوهشگران الکتروریسندگ

  . به دلیل کاهش دماي محیط با مشکالت بیشتري مواجه است

فشار داده شود تا دماي  جهت تنظیم دماي داخل محفظه در مقدار دلخواه بایستی دکمه  :تنظیم دما
در این حالت جهت کم یا زیاد کردن دماي دلخواه . شود زن روي صفحه نمایش داده مورد نظر به صورت چشمک

  . استفاده نمود توان از کلیدهاي  می
  

  
سپس پارامترهاي مختلف را به . ثانیه نگه دارید 3را فشار داده و به مدت  "*"دکمه : تنظیم منوي ترموستات

  .صورت زیر تنظیم نمایید

0.typ: Heat 
1.d1f: 1 
2.dly: 0 
3.rst: 0 
4.tsh: 45 

5.tsl: 10 
6.5a0: 1 
7.ton: 1 
8.tof: 3 
9.aoc: 1 
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گراد تنظیم شده است که البته امکان تنظیم مقادیر باالتر نیز  درجه سانتی 45حداکثر دماي قابل تنظیم در  :توجه
شود  هاي الکترونیکی و منبع تامین اختالف پتانسیل، توصیه می ولی به علت امکان آسیب رساندن به بخش. وجود دارد

  .گراد تنظیم گردد درجه سانتی 45االمکان دستگاه در دماي زیر  دماهاي باال مورد استفاده قرار نگیرد و حتی
  .در این سیستم امکان تنظیم دماي داخل محفظه کمتر از دماي محیط وجود ندارد :توضیح
یمري از نوك نازل تا با توجه به اینکه جهت تشکیل نانوالیاف الزم است در طی مسیر حرکت جت پل :هواکش

کننده تشکیل گردد،  هر گونه عاملی که  کننده، بیشتر حالل پلیمر تبخیر گردد تا نمد جامد نانوالیاف در روي جمع جمع
با توجه به بسته بودن محفظه، بعد . تواند باعث اختالل در تشکیل نانوالیاف شود منجر به کم شدن فرآیند تبخیر گردد، می

جهت جلوگیري از این امر الزم است . محفظه از حالل اشباع شده و فرایند تبخیر کندتر خواهد شد از مدتی محیط داخل
حالل داخل محفظه به نحوي خارج شود بدون اینکه دماي آن تحت تاثیر قرار گیرد؛ به همین منظور سیستم هواکش 

شود تا ضمن  دقیقه خاموش می 3و دقیقه روشن  1کوچکی در پشت دستگاه تعبیه شده است که بطور متوالی به مدت 
  .خارج نمودن حالل، دماي داخل محفظه را کاهش ندهد

  
در صورتیکه الزم است در دماي محیط کار کنید، بجاي خاموش کردن سیستم گرمایش که منجر به  :توضیح

سیستم همواره فعال شود، بهتر است دماي دلخواه در کمتر از دماي محیط تنظیم شود  تا هواکش  خاموش شدن فن نیز می
  .باشد

  

  :روشنایی داخل محفظه -4-5

  .جهت روشن و خاموش نمودن چراغ داخل محفظه از این کلید استفاده نمایید
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دهم ر حسب ب ولتاژداراي نمایشگر کیلوولت  35 و منفی
آماده به کار نیز روشن شده و در حالت  تامین اختالف پتانسیل
  . روشن خواهد شد

  .باشد Offالت در ح تامین اختالف پتانسیل

  .متر تعبیه شده است جهت افزایش یا کاهش ولتاژ در زیر ولت

جهت ایمنی بیشتر . پس از شروع به کار، سیستم منبع ولتاژ باال را روشن نمایید
از روشن نمودن منبع ولتاژ باال ولوم تنظیم ولتاژ را در ولتاژهاي پایین قرار دهید و سپس آنرا تا 
اینکار باعث خواهد شد هر گونه اتصال در سیستم در ولتاژهاي پایین مشخص شده و رفع 

نمایش ) ولت 100(این نمایشگر میزان ولتاژ خروجی منبع را بر حسب کیلوولت و با دقت دهم کیلوولت 

شود در زمان باز بودن  سوئیچ روي دربهاي دستگاه قرار گرفته است که باعث می
متر، ولتاژ صفر  اید ولی کیلوولت ر صورتیکه منبع ولتاژ باال را روشن نموده

  
  سوئیچ مغناطیسی جهت خاموش شدن خودکار دستگاه هنگام باز شدن درب دستگاه

 شوماخ ،تسا اهبرد ندوب هتسب و بسانم ترا بص
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  :سیستم تامین اختالف پتانسیل -

و منفی از نوع مثبتتعبیه شده که در این دستگاه ولتاژ باال منبع  2
تامین اختالف پتانسیلبا روشن شدن دستگاه الکتروریس منبع . است یلوولت

standby( چراغ در این حالت . گیرد قرار میLED  روشن خواهد شدآبی

تامین اختالف پتانسیلقبل از روشن نمودن دستگاه الکتروریس، دقت نمایید منبع کلید 

جهت افزایش یا کاهش ولتاژ در زیر ولت، )دور 10ولوم (تنظیم کننده ولتاژ  :تنظیم ولتاژ خروجی

پس از شروع به کار، سیستم منبع ولتاژ باال را روشن نمایید :روشن نمودن منبع تامین اختالف پتانسیل
از روشن نمودن منبع ولتاژ باال ولوم تنظیم ولتاژ را در ولتاژهاي پایین قرار دهید و سپس آنرا تا  شود قبل سیستم پیشنهاد می

اینکار باعث خواهد شد هر گونه اتصال در سیستم در ولتاژهاي پایین مشخص شده و رفع . ولتاژ مورد نظر زیاد نمایید
  .روشن خواهد شد قرمز LED ،پس از روشن شدن منبع

این نمایشگر میزان ولتاژ خروجی منبع را بر حسب کیلوولت و با دقت دهم کیلوولت  :متر کیلوولت
  .دهد

سوئیچ روي دربهاي دستگاه قرار گرفته است که باعث می 3جهت ایمنی بیشتر کاربران،  :توضیح
ر صورتیکه منبع ولتاژ باال را روشن نمودهد. ولتاژ باال از منبع به کابل منتقل نشود

   .دهد، بسته بودن دربها را کنترل نمایید را نمایش می

سوئیچ مغناطیسی جهت خاموش شدن خودکار دستگاه هنگام باز شدن درب دستگاه

  :الاب ژاتلو عبنم ینمیا لرتنک 
صن هب طوبرم هک غارچ 2 نیا یتسیاب الاب ژاتلو عبانم ژاتلو ندرب الاب

  

1393 

4-6-

2تعداد 
یلوولتک
)standby

قبل از روشن نمودن دستگاه الکتروریس، دقت نمایید منبع کلید  :توجه

تنظیم ولتاژ خروجی

روشن نمودن منبع تامین اختالف پتانسیل
سیستم پیشنهاد می

ولتاژ مورد نظر زیاد نمایید
پس از روشن شدن منبع. گردد

کیلوولت
دهد می

توضیح
ولتاژ باال از منبع به کابل منتقل نشود ،دربها

را نمایش می

 شخب
اب تهج
   .دنشاب
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 نگهداري -5 فصل

  :از سیستم نگهدارياقدامات ایمنی و نحوه  -5-1

  .ه دستورالعمل سیستم را بطور کامل مطالعه نماییدقبل از استفاد •

 .از باز نمودن دستگاه بدون هماهنگی با شرکت فناوران نانومقیاس اجتناب نمایید •

  .دییامن بانتجا الاب ياهژاتلو رد صوصخ هب هدنسیر مارد هب روتکلاک دایز ندرک کیدزن زا •

 . براي سیستم استفاده نماییداز سیم برق ورودي مناسب  •

 .قبل از استفاده از سیستم، از اتصال مناسب ارت دستگاه مطمئن شوید •

 .قرار دهید) خشک، تمیز، مسطح(ایط آب و هوایی مناسب دستگاه را در محل و شر •

 .جهت تهویه مناسب، از قرار دادن فن دستگاه چسبیده به دیوار یا سایر اشیاء اجتناب شود •

. هایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده نشود جهت تمیز نمودن دستگاه از حالل •
 .گردد یز نمودن دستگاه پیشنهاد میاستفاده از دترجنت مالیم جهت تم

  هاي قبل از روشن نمودن دستگاه الکتروریس بررسی -5-2

  )ارت(بررسی سیستم اتصال به زمین  -5-2-1

با توجه به ولتاژ باالي الزم جهت تشکیل نانوالیاف پلیمري، الزم است دستگاه به نحو مطلوبی به سیستم 
هاي الکترونیکی دستگاه در چند  عث خرابی سیستمعدم اتصال مناسب ارت عالوه بر اینکه با. ارت متصل شود

  .ثانیه خواهد شد، می تواند خطرات جانی نیز به همراه داشته باشد
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کشی آزمایشگاه مجهز به سیستم ارت  با توجه به اهمیت اتصال مناسب ارت دستگاه، بایستی سیستم سیم
همچنین در کنار پریز برق پشت دستگاه . دداستفاده گر) سه سیمه(هاي برق داراي ارت  بوده و از پریزها و سیم

هاي فلزي  لوله(کشی آب آزمایشگاه  پیچی تعبیه شده است که بایستی توسط یک سیم مناسب به سیستم لوله
  .متصل گردد) داراي آب

  

  "باال ولتاژ"بررسی اتصال کابل  -5-2-2

. نازلها مطمئن شویدقبل از روشن نمودن دستگاه از اتصال درست سیم کابل منبع اختالف پتانسیل به  
باعث انتقال ولتاژ باال به سیستم الکترونیکی و ) غیر از نازلها(به هر نقطه از دستگاه  "هاي ولتاژ"اتصال کابل 

  .تواند باعث آسیب به منبع تامین اختالف پتانسیل گردد ضمن اینکه می. خرابی آنها خواهد شد

  اطمینان از خاموش بودن منبع تامین اختالف پتانسیل -5-2-3

درصورتیکه منبع تامین . با روشن نمودن دستگاه، برق وارد منبع تامین اختالف پتانسیل خواهد شد
محلول  واناختالف پتانسیل روشن باشد، با روشن شدن دستگاه، برق ولتاژ باال نیز روشن شده و ولتاژ باال به 

گرفتگی و صدمات وارده به دستگاه تواند خطر برق  این مورد به دلیل عدم آمادگی کاربر می. منتقل خواهد شد
  .را افزایش دهد
  .قبل از روشن نمودن دستگاه حتماً از خاموش بودن منبع تامین اختالف پتانسیل  مطمئن شوید: توجه
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 سفارش -6 فصل

 تولید سفارشی -١- ٦

تمامی قسمت هاي دستگاه، تولید شرکت فناوران نانو مقیاس است، این شرکت قابلیت  که با توجه به این
  .سفارشی دستگاه را داراستتولید 

  

  نحوه سفارش -6-2

جهت سفارش دستگاه هاي ساخت شرکت فناوران نانومقیاس می توانید به یکی از روشهاي زیر عمل 
 نمایید

محصوالت شرکت فناوران نانو مقیاس را،  توانید ، میfnm.irlenapp://htt.از طریق آدرس  -1
   سفارش دهید

  021-66907531ارسال فاکس درخواست به شماره  -2
 مراجعه به آدرس شرکت  -3

  info@fnm.ir میل به آدرسارسال ای -4
   

mailto:info@fnm.ir

