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 مقدمه - 1 فصل

  یسیالکترور یشگاهیدستگاه آزما - 1- 1

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

امروزه نانوالیاف پلیمري  .استفاده از یک روش نسبتاً ساده اما کارآمد، بسیار مفید خواهد بود نانوالیاف پلیمري با
بدلیل کاربردهاي فراوان بسیار مورد توجه قرار گرفته اند از جمله کاربردهاي مختلف نانو الیاف می توان به کاربرد 

کترونیکی و نوري، کاربردهاي بیوپزشکی و هاي محافظ، تجهیزات ال غشایی، لباس هاي فیلترهاي آنها در زمینه
روشی براي تولید نانوالیاف از طریق اعمال میدان   (ES)الکتروریسندگی .شده اشاره کرد هاي تقویت کامپوزیت

این مواد داراي خواص مکانیکی، الکتریکی و بیولوژیکی بهبود  .الکتریکی بر یک جت سیال پاشیده شده است
   .را متاثر از مساحت سطحی باال و بهبود ساختار الیاف دانست ن آنتوا باشند که می یافته می

 یشگاهیآزما قاتیتحق يبرا یخارج يها با مشابه سهیدر مقا افتهیارتقا  يها تیقابل يدارا سیدستگاه الکترور
را  یتالیجید شگریکنترل همه پارامترها توسط پانل و صفحه نما تیدستگاه قابل نیا. است يمریپل افینانوال يبر رو
 شگریولت با نما لویک 35ولتاژ قابل کنترل از صفر تا  فکننده اختال نیتام ستمیس يدارا نیدستگاه همچن نیا. دارد
هاي الکتروریسی، از اندازه و وزن کمتري برخودار است و  این دستگاه برخالف سایر دستگاه. ولتاژ، است یتالیجید

 يبا توجه به طول و قطر درام  امکان جمع آوري نمدها. میسر استامکان استقرار آن در آزمایشگاه به راحتی 
  .مترمربع مهیا خواهد شد  25×  30یکنواختی با ابعاد  وفیبرينان

  .می باشد) USPTO(این دستگاه داراي ثبت اختراع بین المللی در اداره پتنت آمریکا 
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  پمپ 2 ریسالکترودستگاه ) 1- 1 شکل 

  
  

  و مشخصات ها قابلیت -1-1-1

ü انعطاف پذیري  

توسط این دستگاه مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شکل، قطر، ضخامت،  •
  .تواند کنترل شود یافتگی و توانایی گره دارشدن می آرایش

 .فرایند آسان و مقرون به صرفه است •

نانوالیاف آرایش یافته و موازي به خصوص با استفاده از تولید درام باالي چرخش سرعت به با توجه  •
  .درام جمع کن سیمی میسر است

یا /پذیر و ها از جمله پلیمرهاي مصنوعی، طبیعی و زیست تخریببسیاري از انواع پلیمر •
  .تواند به نانوالیاف تبدیل شوند کامپوزیت توسط این دستگاه می/پلیمر

ü نرم افزار مخصوص  
افزار مخصوص کنترل  توانند به راحتی توسط کامپیوتر با استفاده از نرم الکتروریسی میپارامترهاي  •

  )سفارشی. (شوند

ü برق ورودي دستگاه  
  آمپر 6حداکثر  – هرتز 50-60ولت، تک فاز،  220 •
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ü سرنگی پمپ  
 پمپ سرنگ در دو طرف درام 2تعداد  •

 )سرنگ 10سفارشی تا (سرنگ  2حداکثر : تعداد سرنگ قابل نصب هر پمپ •

 )میلی لیتر در ساعت 100میکرولیتر تا  10( تزریق محلول پلیمرينرخ کنترل  •

  تزریق ممتد یا تزریق به میزان حجم تعیین شده  :دو حالت تزریق •
  موتور با دقت باال با استفاده از درایور و تزریق یکنواخت محلول  •
راست و چپ اده از دو کلید استف پدال باامکان تنظیم سریع  :تنظیم محل صفحه فشاردهنده سرنگ •

 روي پانل

ü سیستم روبش نازلها  
  )میلی متر در دقیقه 0-2500(نازل ) حرکت رفت و برگشت(کنترل سرعت روبش  •

 )سانتی متر 0-30(کنترل نقطه شروع و پایان روبش  •

  حرکت مشابه دو پمپ در دو طرف درام •

ü  کالکتور(جمع کننده(  
  چرخشدرام چرخان با سرعت قابل کنترل سرعت  •

  )سانتیمتر 5-20(   کنترل فاصله الکتروریسی •

  )دور در دقیقه 3000تا (و دور باال ) 200تا (دور کم : سرعت چرخش •

  استیل : جنس •

  متر سانتی 8: قطر •

 )قابل تعویض و سفارشی(جمع کن صفحه اي از جنس آلومینیوم  •

 )قابل تعویض و سفارشی(جمع کن سیمی از جنس استیل  •

  )سفارشی(کیلوولت  -20داراي ولتاژ منفی تا  •
ü  ولتاژ باال(منبع تامین اختالف پتانسیل(  

  کیلوولت 35دستگاه تامین اختالف پتانسیل  2داراي  •

  کیلوولت 1/0نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت  •

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

ü سیستم گرمایش  
  )درجه سانتی گراد 45ا دماي محیط ت(کنترل دماي محیط الکتروریسی  •
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ü تهویه  
  ریزي مدت کارکرد خروج حالل از محفظه توسط فن با امکان برنامه •

ü سیستم کنترل و پانل: 

سوئیچ باعث کنترل آسان سیستم و نمایش کلیه  20  سطري به همراه  4استفاده از نمایشگر بزرگ  •
  .اطالعات ضروري عملکرد دستگاه شده است

سطر نمایشگر باعث عدم نیاز به منوهاي تو در تو شده و بنابراین به  4کنار تعبیه کلیدهاي عملیاتی در  •
  .راحتی با فشار حداکثر چند کلید، دستگاه تنظیم شده و شروع بکار خواهد کرد

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

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

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

ü ابعاد  
  سانتی متر 70*70*120 •

ü وزن  
  کیلوگرم 120حدود  •

  

  دستگاه الکتروریس استفاده از مزایاي -1-1-2

 :پارامترهایی موثر در الکتروریسندگی پلیمرها 

پارامترهایی که در اثر تبدیل محلولهاي پلیمري به نانوفیبرها از طریق الکتروریسندگی مؤثر هستند و مورفولوژي 
توان به دو دسته پارامترهاي مرتبط با  دهند را می سطح نانوفیبر و قطر و سایر مشخصات آن را تحت تأثیر قرار می

ویسکوزیته، : ي عبارتند ازپلیمر محلول با مرتبط امترهايپار . محلول پلیمري و پارامترهاي فرایندي تقسیم کرد
الکتریک، فراریت حالل، دانسیتۀ بار خالص، اثر  االستیسیته، هدایت، کشش سطحی، غلظت، دماي محلول، ثابت دي

 توان به ولتاژ اعمال شده، میزان رطوبت از جمله پارامترهاي فرایندي می... . افزایش نمک، وزن مولکولی پلیمر و 
محیط، سرعت هوا در اتاقک الکتروریسندگی، پتانسیل الکتریکی در نوك لولۀ موئین، دماي محیط، فاصلۀ بین 
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کننده،  کننده، نوع صفحه جمع کننده، سرعت خروج محلول از نازل، سرعت چرخش جمع نوك لوله با صفحۀ جمع
حت تأثیر هر کدام از پارامترهاي نامبرده قرار توانائی لیف شدن انواع پلیمرها ت. اشاره کرد... ها و سرعت روبش نازل

آید یا الیاف بدست آمده از نظر  گیرد بطوریکه اگر شرایط بهینه ایجاد نشود هیچ نوع لیفی بدست نمی می
  :شوند در زیر بطور مختصر پارامترهاي مهم فرایندي بررسی می. مورفولوژي نابهنجار خواهند بود

  : دهفاصلۀ بین نوك نازل تا جمع کنن   

گویند که تنظیم این  را فاصلۀ کاري یا فاصله الکتروریسی می) کننده وسیله جمع(فاصله بین نوك نازل تا هدف 
. تغییر این فاصله روي مورفولوژي الیاف تشکیل شده مؤثر است. را در تولید الیاف دارد  فاصله نیز نقش مهمی

  .تر از میدان می گرددافزایش فاصله منجر به کاهش دانسیته بار در هر سانتی م

  :سرعت جریان جت   

کننده و تشکیل الیاف جامد کمتر از یک  از نازل به سمت جمع) جت(عموماً زمان الزم براي حرکت محلول پلیمري 
، تغییر سرعت پمپ و از اینرو سرعت جریان محلول بر PSطبق بررسی انجام شده بر روي محلول . دهم ثانیه است

از آنجا که در این فرایند، سرعت تزریق محلول باید بسیار آرام . روي اندازة فیبر و مورفولوژي سطح آن مؤثر است
 ml/min 1/0شود؛ زمانی که سرعت جریان  باشد معموال در مطالعات و تحقیقات از دستگاه پمپ سرنگی استفاده می

افزایش یافته و در سطح آن منافذ در مقیاس  5ـµm20شود، اندازة آنها از  شود تشکیل گره مشاهده می شتر میو بی
  .یابد با افزایش فلوي جریان افزایش می 90ـµm150اندازه این منافذ از . شود نانو تشکیل می

  :تهیه نانوالیاف یکنواخت   

نانوالیاف (واه را از فرآیند الکتروریسندگی بدست آوریم بطور کلی براي اینکه بتوانیم یک نتیجۀ مطلوب و دلخ
هر کدام از این پارامترهاي مهم را با در نظر گرفتن شرایط آزمایش و نوع محلول پلیمري باید بررسی ) یکنواخت

انیم کنیم و با تغییر دادن هر کدام از این پارامترها و سایر پارامترهایی که از اهمیت کمتري برخوردار هستند، بتو
الزم به یادآوري است که هر کدام از این پارامترها براي هر آزمایشی متغیر بوده و . شرایط آزمایش را بهینه کنیم

  .باید مقدار بهینۀ آنها را بدست آوریم) محلول پلیمري(براي هر آزمایش 
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باشد که در شکل به  ري استفاده از جمع کننده چرخان می
از جمله مزایاي این روش راحتی ساخت دستگاه، امکان دستیابی به 

البته در کنار این . باشد یکنواختی باال و امکان تنظیم میزان آرایش نانوفیبرها با تنظیم سرعت چرخش درام می
دهی به صورت پیوسته  ن نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آنها عدم امکان پوشش
باشد که باعث محدودیت  از جمله معایب دیگر این روش امکان پارگی نانوفیبرها در سرعت چرخش باال می
  . باشد روش میبنابراین سرعت چرخش درام از جمله مهمترین پارامترها در این 

  

در روش الکتروریسندگی امکان استفاده از چند نازل به جاي یک نازل وجود دارد که باعث کاهش قابل توجه زمان 
ها بایستی به  باشد و نازل ها در این روش بسیار مهم می

عالوه بر این، کنترل سرعت باید به نحوي انجام گیرد که 
سازي اولیه پارامترها، استفاده از یک  به همین دلیل، جهت بهینه
  . از بین برود

  

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس داراي 

  :استفاده از جمع کننده چرخان

ري استفاده از جمع کننده چرخان میاز جمله روشهاي مناسب جهت یکنواختی نانوفیبرهاي پلیم
از جمله مزایاي این روش راحتی ساخت دستگاه، امکان دستیابی به . صورت شماتیک نشان داده شده است

یکنواختی باال و امکان تنظیم میزان آرایش نانوفیبرها با تنظیم سرعت چرخش درام می
ن نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آنها عدم امکان پوشش
از جمله معایب دیگر این روش امکان پارگی نانوفیبرها در سرعت چرخش باال می

بنابراین سرعت چرخش درام از جمله مهمترین پارامترها در این . گردد سرعت چرخش می

  :استفاده از چند نازل

در روش الکتروریسندگی امکان استفاده از چند نازل به جاي یک نازل وجود دارد که باعث کاهش قابل توجه زمان 
ها در این روش بسیار مهم می باید توجه شود که طرز چیدمان نازل. گردد تولید نانوفیبرها می

عالوه بر این، کنترل سرعت باید به نحوي انجام گیرد که . ب شوند که با همدیگر برهمکنش نداشته باشند
به همین دلیل، جهت بهینه. ها یکسان باشد سرعت تزریق محلول در تمام نازل

از بین برود شود تا اثر برهمکنش جت هاي پلیمري بر هم نازل ترجیح داده می
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استفاده از جمع کننده چرخان   

از جمله روشهاي مناسب جهت یکنواختی نانوفیبرهاي پلیم
صورت شماتیک نشان داده شده است

یکنواختی باال و امکان تنظیم میزان آرایش نانوفیبرها با تنظیم سرعت چرخش درام می
ن نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آنها عدم امکان پوششموضوع معایب آ

از جمله معایب دیگر این روش امکان پارگی نانوفیبرها در سرعت چرخش باال می. است
سرعت چرخش می

استفاده از چند نازل 

در روش الکتروریسندگی امکان استفاده از چند نازل به جاي یک نازل وجود دارد که باعث کاهش قابل توجه زمان 
تولید نانوفیبرها می

ب شوند که با همدیگر برهمکنش نداشته باشندنحوي مرت
سرعت تزریق محلول در تمام نازل

نازل ترجیح داده می
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 2014 پمپ متقارن 2دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس داراي 

  :اثر روبش نازل 

ها نیز حرکت رفت و برگشت یکنواختی داشته باشند تا از  براي دستیابی به مت یکنواخت، الزم است نازل یا نازل
میزان سرعت رفت و برگشت نازل نیز تاثیر زیادي بر . انباشتگی نانوفیبرها در یک منطقه از درام جلوگیري گردد

بنابراین بررسی میزان تاثیر سرعت نازل بر خواص نانوفیبرها و . و خواص فیلتر خواهد داشتنحوه آرایش نانوفیبرها 
  .سازي آن باید مورد توجه قرار گیرد بهینه

  :تشکیل نانوفیبر روي جمع کننده   

. یردگ گردد، فرآیند الکتروریسی انجام می کننده میدان الکتریکی اعمال می زمانی که بین نازل و درام به عنوان جمع
وقتی که ولتاژ . شود وسیلۀ میدان الکتریکی اعمال شده به شکل مخروط تبدیل می قطره تشکیل شده در نوك نازل به
رسد، نیروي الکترواستاتیکی در سطح مخروط به کشش سطحی قطره غلبه کرده  اعمال شده به مقدار حد آستانه می

شود که براي  نامیده می) Taylor(خروط تیلور این مخروط به نام م. و یک جت از مخروط پرتاب خواهد شد
سپس جت به درام . هاي یکنواخت قابل مشاهده است هاي پلیمر ـ حالل معین، انشعاب جت به رشته سیستم
  . شود کننده برخورد کرده و روي آن انباشته می جمع

  بسته تحویلی -1-1-3

ü کابل پاور 

ü کابل ارت 

ü کاتالوگ و راهنماي دستگاه 

ü  اندازه 2سرنگ در 

ü فیوز 

ü محلول پلیمري 

  

  گارانتی و خدمات پس از فروش - 2- 1

  .و پنج سال خدمات پس از فروش استگارانتی هاي تحویلی، شامل یک سال  گارانتی دستگاه
  



 

 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 ارت . کار با دستگاه تامین اختالف پتانسیل کلیه تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود

کیلوولت کار  35دستگاه الکتروریس با سیستم ولتاژ باال در حدود  .ویدرا بررسی نموده و از صحت آنها مطمئن ش
متري به هر نقطه رسانایی از جمله بدن انسان تخلیه نماید  که این ولتاژ می تواند این ولتاژ را از چند سانتی کند می

ابل ولتاژ باال را به غیر از بنابراین در صورت روشن بودن منبع ولتاژ باال هرگز درب دستگاه را باز ننمایید و هرگز ک
  .نازل به محل دیگري متصل نکنید

  .هاي شماست نکات ایمنی براي شما و همکارانتان از مسوولیت رعایت

  :خطر پاشیدن محلولهاي پلیمري - 2- 2

تواند  تحت فشار می باشد، که می) به خصوص هنگام استفاده از سرنازلهاي با قطر کم(محلول داخل سرنگ 
در هنگام استفاده جهت . از محل اتصال به نازل و پاشیدن محلول پلیمري به اطراف شود نازلمنجر به خروج 

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

  
  
  



 

 اندازي نصب و راه - 3 فصل

  نصب فیزیکی دستگاه - 1- 3

قبل از نصب دستگاه باید توجه . لطفا قبل از نصب فیزیکی دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید
  :باید داراي شرایط زیر باشد الکتروفورز موئئینه،داشته باشید که محیط مناسب براي کار با دستگاه 

 خشکسطح محکم، تمیز و  -1

 شرایط مناسب زیست محیطی -2

 تهویه مناسب -3

  
  :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

 روشن کردن کلید مشکی سمت راست دستگاه -4

ثانیه نمایش خواهد  3را به مدت  مدل دستگاهبه درستی انجام پذیرد، نمایشگر دستگاه روشن شده  اگر مراحل
  .داد
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 Onجهت روشن شدن دستگاه الزم است کلید پشت آن در حالت 
پس از روشن کردن دستگاه، نمایشگر جلوي 

  .ثانیه نمایش خواهد داد 3دستگاه آدرس سایت اینترنتی شرکت فناوران نانومقیاس و مدل دستگاه را به مدت 

  
  

  
  نماي سمت راست دستگاه الکتروریس

  
  روشن شدن دستگاه

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس داراي 

  اندازي دستگاه

  روشن کردن دستگاه

جهت روشن شدن دستگاه الزم است کلید پشت آن در حالت . ابتدا کابل را به پشت دستگاه متصل نمایید
پس از روشن کردن دستگاه، نمایشگر جلوي  .خواهد شدروشن وجود در کلید قرار گیرد که در اینصورت المپ م

دستگاه آدرس سایت اینترنتی شرکت فناوران نانومقیاس و مدل دستگاه را به مدت 

  نماي پشت دستگاه الکتروریس

نماي سمت راست دستگاه الکتروریس

روشن شدن دستگاهنمایشگر دستگاه الکتروریس هنگام 
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اندازي دستگاه راه - 2- 3

روشن کردن دستگاه -3-2-1

ابتدا کابل را به پشت دستگاه متصل نمایید
قرار گیرد که در اینصورت المپ م

دستگاه آدرس سایت اینترنتی شرکت فناوران نانومقیاس و مدل دستگاه را به مدت 
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 2014 پمپ متقارن 2دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس داراي 

  

 کرد دستگاهعمل - 4 فصل

  :ریسکلی دستگاه الکتروسیستم  - 1- 4

الکتروریسی در شکل زیر مشخص است چهار مجموعه در این دستگاه حائز اهمیت  سیستمهمانطور که از 
 نانوالیاف کننده ، سیستم جمعولتاژ باال سیستم تزریق محلول، سیستم تامین اختالف پتانسیل: است که عبارتند از

  .و سیستم نازل) کالکتور(

 

  )عدد 2( پمپ سرنگ، بخش کنترل، کننده جمعدرام ، )عدد 2(ولتاژ باال سیستم : نماي کلی دستگاه الکتروریس
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 2014 پمپ متقارن 2دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس داراي 

 :سیستم تزریق محلول -4-1-1

از آنجا که در این فرایند، سرعت تزریق محلول باید بسیار آرام باشد معموال در مطالعات و تحقیقات از 
پمپ سرنگ محصول شرکت فناوران  دستگاهشود؛ سیستم بکار رفته در این  دستگاه پمپ سرنگی استفاده می

از آنجا که سرعت تزریق در . م دهدانجا محلول میکرولیتر بر ساعت تزریق 10تواند با دقت  نانومقیاس است که می
پمپ  2دستگاه فوق دراي . فرایند الکتروریسی مهم است صحت و دقت آزمایشات را از این نظر تضمین خواهد کرد

منبع ولتاژ باالي مستقل امکان تهیه نانوالیاف مختلف با  2پمپ مستقل و  2باشد که با توجه به  طرف درام می 2در 
در روي درام میسر ) سرعت تزریق، ولتاژ، نوع و غلظت، فاصله الکتروریسی مختلف(سی شرایط متفاوت الکتروری

  .خواهد شد

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

کیلوولت، ساخت شرکت  35با حداکثر ولتاژ ) High Voltage Power Supply(دستگاه تولید کننده ولتاژ باال 
 گیرد،  کیلوولت انجام می 35درصد پژوهشهاي الکتروریسی در ولتاژ زیر  95بیش از حدود . فناوران نانومقیاس است

 در بکارگیري جهت سیستم این الکتروریس، دستگاه ساخت هزینه دلیل بی افزایش از جلوگیري جهت بنابراین
  .)دارد وجود کاربر نیاز مورد میزان به باال ولتاژ سیستم طراحی امکان خاص موارد در(   .انتخاب شده است دستگاه

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

به زمین متصل شده که  باشد متر می سانتی 35ل و طو 8قطر با  استیلکننده در این آزمایشات یک درام  سیستم جمع
بسیار صاف بر روي درام قرار گیرد تا میدان یکنواختی بین با دقت و  فویل آلومینیم بایددرصورت استفاده از . است

ضمن اینکه عدم اتصال مناسب میتواند باعث جدا شدن فویل و برخورد آن به نازل . کننده برقرار گردد نازل و جمع
رام بنابراین فویل بایستی طوري به درام چسبانده شود که علی الخصوص در دورهاي باالي د. داراي ولتاژ باال گردد

را با سرعت دلخواه  آنرادرام به موتور با امکان تنظیم دور متصل گردیده است که قادر است . از آن جدا نشود
دور در دقیقه استفاده نمود  2000جهت تولید نانوالیاف موازي بایستی از سرعت چرخش درام باالتر از  . بچرخاند

  .ولی استفاده از درام سیمی سرعت باال می تواند نتایج بهتري را حاصل نماید
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 2014 پمپ متقارن 2دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس داراي 

  :سیستم تنظیم فاصله الکتروریسی  -4-1-4

قابل  افزار به راحتی توسط نرم) ه جمع کنندهفاصله نوك نازل تا صفح(در دستگاه الکتروریس فاصله الکتروریسی 
این . نماید ابتدا این فاصله را تنظیم می STARTنرم افزار طوري طراحی شده است که با فشردن دکمه . کنترل است

...  و سطحی کشش محلول، غلظت شده، اعمال ولتاژ به توجه با که باشد می متر سانتی 20 تا 5  فاصله معموالً بین
   .است متغییر آن بهینه مقدار

  :سیستم روبش نازل ها  -4-1-5

ها حرکت رفت و برگشت  همانطور که گفته شد، براي دستیابی به مت یکنواخت، الزم است نازل یا نازل
در این دستگاه امکان روبش . یکنواختی داشته باشند تا از انباشتگی نانوفیبرها در یک منطقه از درام جلوگیري گردد

جهت عدم حرکت نازل کافیست ابتدا و . است سانتی متر با سرعت دلخواه میسر شده 30تا  0هر نقطه از درام از 
  . انتهاي نقطه اسکن یک عدد ثابت وارد نمود، در آن صورت نازل به نقطه مورد نظر رفته و بی حرکت خواهد ماند

  
  :سیستم کنترل دماي محفظه -4-1-6

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 دماي . به خوبی انجام پذیردنانوالیاف 

  .نمایدگراد کنترل  درجه سانتی 45محیط الکتروریسی را تا 
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 دستگاه،هاي  با برخی از بخشواسط فیزیکی این دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط کاربر 

کلید فشاري و یک صفحه  20ها مجهز به  این پانل
دور کنترل سرعت چرخش درام، سیستم کنترل دماي محفظه به همراه کلید روشن و خاموش کنترل 

  .می باشدو کلید المپ داخل دستگاه 

  
  

پس از هنگام روشن کردن دستگاه و . باشد

  

  :باشد که هر سطر وظیفه نمایش یکی از زیرسیستم ها را به عهده دارد
حجم محلول تزریق شده بر حسب هزارم میلی لیتر 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس داراي 

  واسط فیزیکی

واسط فیزیکی این دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط کاربر 

  پانل دستگاه

این پانل .اند نشان داده شده زیر، در شکل ریسالکترو دستگاه
دور کنترل سرعت چرخش درام، سیستم کنترل دماي محفظه به همراه کلید روشن و خاموش کنترل  

و کلید المپ داخل دستگاه کلید ریست  ،ی و قرمز رنگدیود نورافشان آب

  ریسالکترودستگاه  پانل

  :صفحه نمایشگر

باشد می 4*20کاراکتري ، یک نمایشگر ریسالکتروصفحه نمایش 
   :خواهد بود زیر صورت نمایش مدل دستگاه، صفحه نمایشگر به

باشد که هر سطر وظیفه نمایش یکی از زیرسیستم ها را به عهده دارد سطر می 4داراي  این صفحه نمایشگر
حجم محلول تزریق شده بر حسب هزارم میلی لیتر . مقدار محلول تزریق شده از سیستم پمپ سرنگی :سطر اول
  . شود نمایش داده می) میکرولیتر
  موقعیت نازلها بر حسب میلی متر :سطر دوم
  له نوك نازل از سطح درام بر حسب میلی مترفاص :سطر سوم
 )RPM(سرعت چرخش درام بر حسب دور در دقیقه  :سطر سوم
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واسط فیزیکی - 2- 4

واسط فیزیکی این دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط کاربر 
 .سازند میسر می

پانل دستگاه -4-2-1

دستگاهپانل 
 10، ولوم نمایشگر
دیود نورافشان آب 2دمایی، 

صفحه نمایشگر -4-2-2

صفحه نمایش 
نمایش مدل دستگاه، صفحه نمایشگر به

  
این صفحه نمایشگر

سطر اول •
میکرولیتر(

سطر دوم •
سطر سوم •
سطر سوم •
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تعبیه  شده است که جهت تنظیم هر یک از  L4و  L1 ،L2 ،L3در سمت چپ هر سطر کلیدهایی با نامهاي  :1توضیح 
  . این سطرها استفاده خواهند شد

عالمت (یا عدم حرکت ) <عالمت (در حال حرکت بودن  دهنده نشان آخرین کاراکتر سمت راست هر سطر :2توضیح 
  . باشد سیستم مربوطه می) |

  
  

  :پمپ سرنگی - 3- 4

جهت قرار دادن سرنگها، ابتدا بایستی پدال . استقرار یک یا دو سرنگ در نظر گرفته شده استدر این سیستم امکان 

پیچ نگهدارنده سرنگها جهت ثابت ماندن . شود به عقب برده فشار دهنده سرنگ توسط کلیدهاي 
  .سرنگها در این محل قرار داده شده است که جهت تعویض آنها بایستی باز شده و پس از تعویض مجدداً بسته شود

  
  

  سرنگ 4-1
  نگهدارنده سرنگ 4-2
  سرنگ مهره نگهدارنده 4-3

  سرنگ پیچ نگهدارنده 4-4
  پدال فشردن سرنگ 4-5
  موتور دستگاه 4-6

  بدنه عایق پمپ 4-7
  پایه پمپ 4-8
  پایه اتصال پمپ به دستگاه 4-9
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پس از پایان کار الزم است داخل نازلها و محل اتصال سرنگ با نازلها بطور کامل تمیز شده و سیم نازکی  :توجه

   .داخل آن قرار داده شود تا از خشک شدن پلیمر و گرفتگی آنها جلوگیري گردد

فاده از به خصوص در زمان استمقاومت کافی جهت جلوگیري از عبور برق ولتاژ باال سرنگهاي پالستیکی  :توجه
بهتر است کیسه پالستیکی خشک دور سرنگ پیچانده شود و را ندارند، به همین دلیل ) کیلوولت 25باالتر از (ولتاژ بسیار باال 

   .روي محل نگهدارنده قرار داده شود
  .صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود L1با فشردن کلید 

  
  . پارامتر سیستم تزریق محلول توسط پمپ سرنگی قابل تنظیم است 3در این صفحه 

؛ در صورت تغییر سرنگ بایستی ابتدا قطر داخلی آن )بر حسب میلی متر(قطر داخطی سرنگ  ):L2(سطر دوم 
ارامتر در محاسبات با توجه به اینکه این پ. گیري مشخص شده و در سیستم اعمال گردد توسط کولیس یا دیگر وسایل اندازه

. گیري شده و وارد سیستم شود مختلف تنظیم سرعت تزریق تاثیر زیادي دارد، الزم است مقدار آن به صورت دقیق اندازه
را فشار دهید تا عدد ثبت شده آن  L2جهت تنظیم این مقدار ابتدا کلید . متر قابل تنظیم است دقت عدد وارد شده تا دهم میلی

استفاده ) ãåçéèêëíìî£(حله جهت وارد کردن مقدار جدید از کلیدهاي عددي پانل در این مر. پاك شود
  . نمایید

  
   .کرداستفاده  Ûجهت پاك نمودن آخرین عدد وارد شده می توان از کلید  :توضیح

پس از وارد کردن مقدار جدید، جهت ثبت داده در حافظه  :ثبت یا صرفنظر از وارد نمودن مقدار جدید
 L2به عنوان مثال جهت ثبت اندازه قطر سرنگ بایستی کلید . دستگاه بایستی مجدداً کلید مربوط به همین سطر فشرده شود
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را فشار دهید، در این صورت مقدار قبلی  جهت صرفنظر کردن از ورود مقدار جدید کافیست کلید . فشرده شود
  . جدداً نشان داده خواهد شدم

صرفنظر کردن و بازگشت به یک مرحله باالتر خواهد  در هر مرحله باعث استفاده از کلید  :توضیح
  .شد

دهنده میزان حجم محلول خارج  ؛ این مقدار نشان)بر حسب میلی لیتر در ساعت(سرعت تزریق  ):L3(سطر سوم 
  . لیتر در ساعت قابل تنظیم است باشد که تا دقت دهم میلی شده از نازل در مدت یکساعت می

میزان حداکثر و حداقل سرعت با توجه به قطر سرنگ انتخاب شده  :حداقل و حداکثر سرعت تزریق
 5لیتر در ساعت از سرنگ  میلی 10شود جهت افزایش دقت تزریق در سرعتهاي کمتر از  پیشنهاد می. د کم یا زیاد شودتوان می
براي سرعتهاي باالتر نیز بایستی از سرنگهاي . یا کوچکتر استفاده شود 2از سرنگ  1لیتري و براي سرعتهاي کمتر از  میلی

  .لیتري استفاده شود میلی 5بزرگتر از 
در صورتیکه مقدار وارد شده سرعت تزریق بیش از مقدار تعریف شده باشد دستگاه پیغام زیر را نمایش  :توضیح

در صورتیکه الزم است سرعت . کند مشخص می) در قطر تعریف شده براي سرنگ(خواهد داد که حداکثر مقدار سرعت را 
  . یش دهیدرا در بیش از این مقدار تنظیم نمایید، بایستی ابعاد سرنگ را افزا

  
؛ در صورتیکه مایلید سیستم بعد از تزریق حجم معینی )لیتر بر حسب میلی(حداکثر حجم تزریق ): L4(سطر چهارم 

در اینصورت بعد از تزریق حجم مشخص . توانید مقدار مورد نظر را در این بخش وارد نمایید از محلول متوقف شود، می
  . ه نمایش داده خواهد شدشده، سیستم متوقف شده و عبارت زیر در صفح

  
در اینصورت تزریق همواره ادامه . جهت تزریق مداوم الزم است این مقدار برابر صفر تنظیم گردد :تزریق مداوم

  .خواهد یافت
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  .را دوبار فشار دهید جهت اینکار کافیست کلید  :صفر نمودن میزان تزریق شده
صورت رسیدن پدال فشار دهنده سرنگ به انتها، جهت جلوگیري از آسیب موتور و پیچ، سیستم در : اتمام محلول

 در اینصورت الزم است توسط کلیدهاي تنظیم موقعیت . قطع شده و پیغام زیر نمایش داده خواهد شد
   .پدال پایین آورده شده و سرنگ تعویض شود

  
دلیل تعیین نقطه پایان تزریق بصورت به همین  و با هم متفاوت استهاي مختلف  با توجه به اینکه ابعاد سرنگ :توجه

. شود حداکثر تزریق در میزان حجم محلول داخل سرنگ تنظیم گردد خودکار توسط دستگاه بسیار دشوار است، پیشنهاد می
تا در صورت اتمام تنظیم گردد  2لیتر محلول است، حداکثر حجم تزریق در مقدار  میلی 2به عنوان مثال اگر سرنگ حاوي 

  .محلول دستگاه بصورت خودکار خاموش شود
  

  :محاسبات انتخاب سرعت مناسب به نسبت ابعاد سرنگ انتخابی
مناسب استفاده گردد تا حداکثر دقت  دگردد براي هر سرعت مورد نظر از سرنگ با ابعا جهت افزایش دقت تزریق پیشنهاد می

   .پمپ حاصل شود

  . باشد بازه مورد پذیرش دستگاه جهت تزریق بدون خطا بیش از این مقادیر می :توضیح

Min Rate (Microliter/hour) = 0.5 * Syringe diameter (mm) ^ 2 
Max Rate (Mililiter/hour) = 0.80 * Syringe diameter (mm) ^ 2 

  :مثال

  میلی متر 10سرنگ با قطر 

  میکرولیتر در ساعت 50: حداقل سرعت

  میلی لیتر در ساعت 80: حداکثر سرعت
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  :سیستم روبش نازلها - 4- 4

استفاده از دو . توان از یک یا دو سرنگ استفاده کرد به دلخواه مینازل روي این سیستم تعبیه شده است که  2تعداد 
در نوك نازلها به  نازل منجر به افزایش میزان نانوالیاف تولید شده خواهد شد، با اینحال برهمکنش جتهاي پلیمري تشکیل شده

  . بینی در مورفولوژي، نحوه چینش و ابعاد نانوالیاف شود تواند باعث ایجاد تغییرات غیر قابل پیش دلیل بار یکسان آنها می
  .صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود L2با فشردن کلید 

  
  . پارامتر سیستم روبش قابل تنظیم است 3در این صفحه 

  ؛ جهت تنظیم نقطه ابتداي اسکن)متر بر حسب میلی(نقطه شروع اسکن  ):L2(سطر دوم 
  .تواند بیشتر از نقطه پایان تعریف شود این نقطه نمی :توضیح

  .باشد متر می میلی 290؛ تنظیم نقطه انتهاي اسکن که حدکثر )متر بر حسب میلی(نقطه پایان اسکن  ):L3( سومسطر 
  .نقطه شروع تعریف شودتواند کمتر از  این نقطه نمی :توضیح

  )متر در دقیقه بر حسب میلی(سرعت روبش  ):L4( چهارمسطر 
  StartPos=100; EndPos=250; Speed=500     :1مثال 

 500میلیمتري را با سرعت  250میلیمتري تا نقطه  100تنظیم مقادیر طبق لیست باال باعث خواهد شد نازلها از نقطه 
  . میلیمتر در دقیقه به طور مداوم اسکن نمایند

  StartPos=150; EndPos=150; Speed=0     :2مثال 
  .یمتري مستقر شده و ثابت بمانندمیل 150تنظیم مقادیر طبق لیست باال باعث خواهد شد نازلها در نقطه 

  

  :سیستم تنظیم فاصله الکتروریسی - 5- 4

این فاصله با توجه به تنوع طول . باشد ها تا سطح درام می ، فاصله نوك نازل)Distance(فاصله الکتروریسندگی 
کاربر دستگاه در  فرض دستگاه باشد که الزم است این مقدار توسط تواند کمتر یا بیشتر از مقدار پیش هاي مختلف می نازل

  .نظر گرفته شده و تصحیح گردد
  .صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود L3با فشردن کلید 
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  . استبصورت مجزا میسر ارامتر پ 2امکان تنظیم در این صفحه 
، داده قبلی پاك شده و L3پس از فشار دادن کلید ه الکتروریسی سمت راست فاصلجهت تنظیم ): L3(سطر سوم 

استفاده و ) ãåçéèêëíìî(براي ثبت داده جدید بایستی از کلیدهاي عددي . گردد جدید درخواست میداده 
  .فشرده شود L3مجدداً کلید 

، داده قبلی پاك شده و L4ه الکتروریسی سمت چپ پس از فشار دادن کلید جهت تنظیم فاصل): L4( چهارمسطر 
استفاده و ) ãåçéèêëíìî(بایستی از کلیدهاي عددي براي ثبت داده جدید . گردد داده جدید درخواست می

  .فشرده شود L4مجدداً کلید 
فشار داده نشده است، همچنان داده قبلی در سیستم  L4یا  L3پس از وارد نمودن داده جدید، تا زمانیکه کلید  :توجه

  .استفاده نمود توان از کلید  در این مرحله جهت صرفنظر می. ثبت شده باقی خواهد ماند
  

  :سیستم تنظیم سرعت چرخش درام - 6- 4

هاي سرعت  در سیستم. تواند متغیر باشد بر حسب نوع سیستم الکتروریسی حداقل و حداکثر سرعت چرخش درام می
  .باشد دور در دقیقه می 350، حداقل سرعت چرخش حدود )دور در دقیقه 3000تا (باال 
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در اینصورت با شروع کار دستگاه، . درج گردیده است) OFF( فرض جلوي درام عبارت خاموش در حالت پیش
  . درام حرکتی نخواهد داشت

ها این عملکرد وجود نداشته و سیستم تنظیم سرعت چرخش درام به صورت مستقل کار  در برخی مدل :توضیح
تواند کم و زیاد شده یا خاموش گردد و امکان روشن و  کند، به این معنی که سرعت چرخش درام تنها توسط ولوم می می

  .هاي روي پانل وجود ندارد خاموش کردن درام توسط دکمه
در این حالت در . دهد تغییر وضعیت می Drum: 0به صورت   :OFF Drumعبارت  L4کمه با فشار دادن د

درام حرکت چرخشی خود را آغاز کرده و سرعت حرکت در سطر چهارم نمایش داده  صورت فشردن دکمه 
  . باشد دور در دقیقه در حال چرخش می 2788در تصویر زیر، درام با سرعت .  شود می

، نقطه قرار گیري نازل برابر )در حال حرکت(میکرولیتر  127میزان محلول تزریق شده برابر در لحظه عکسبرداري 
  .باشد ، می)ثابت(میلیمتر  50، فاصله الکتروریسندگی برابر )در حال حرکت(میلیمتري  198

 
  

توان از ولوم قرار  جمع کننده می جهت کم و زیاد کردن سرعت چرخش درام :تنظیم سرعت چرخش درام
دور انتخاب شده است؛ بدین معنی که  10جهت افزایش دقت تنظیم، ولوم از نوع . رفته در سمت چپ پانل استفاده کردگ

اعداد نشان داده شده در باالي . هاي ساعت پیچانده شود دور در سمت عقربه 10براي دستیابی به حداکثر سرعت بایستی ولوم 
  .تنظیم شده است 4/2هم دور می باشد، مثال در شکل زیر ولوم در دور دهنده د ولوم، عدد اصلی و عدد روي ولوم نشان

  
  . شود ضامن باالي ولوم جهت قفل نمودن آن است که باعث  ثابت شدن ولوم می :توضیح
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در صورتیکه ولوم در مقادیر پایین تنظیم شده باشد، به علت ولتاژ کم اعمال شده به موتور درام، هنگام  :توجه
تنظیم نشود و در صورت   3بهتر است جهت استارت مقدار ولوم کمتر از . استارت سیستم، درام شروع به حرکت نخواهد کرد

خواهید درام چرخش داشته  در صورتیکه نمی. کاهش دهید نیاز به دورهاي پایین بعد از شروع چرخش درام، سرعت آنرا
  .استفاده کرده و آنرا در حالت خاموش قرار دهید L4باشد بهتر است از کلید 

  
  .در این دستگاه انواع کالکتورها از جمله سیلندري، سیمی، میله اي و دیسکی قابل استفاده است

  

  
  سیلندريکالکتور چرخان نوع 

  

  
  )تولید بصورت سفارشی( نوع سیمی مناسب تولید نانوالیاف موازيکالکتور چرخان 
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  :تنظیم دماي داخل محفظه - 7- 4

دیود نورافشان . گراد تنظیم کرد درجه سانتی 50توان دماي داخل محفظه را از دماي محیط تا  توسط این بخش می

دهنده  نشان   دهنده روشن بودن سیستم گرمایش دستگاه و دیود نورافشان آبی نشان قرمز 
  .باشد روشن بودن هواکش تعبیه شده در پشت دستگاه می

  
  

  .شود از کلید سمت راست جهت روشن و خاموش کردن این سیستم استفاده می
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
در زمستان نسبت به فصول گرمتر سال به  دهد، فرایند تشکیل نانوالیاف چنانچه تجربه پژوهشگران الکتروریسندگی نشان می

  . دلیل کاهش دماي محیط با مشکالت بیشتري مواجه است

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

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

  
گراد تنظیم شده است که البته امکان تنظیم مقادیر باالتر نیز  درجه سانتی 45حداکثر دماي قابل تنظیم در  :توجه
شود دماهاي  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  باال مورد استفاده قرار نگیرد و حتی
  .در این سیستم امکان تنظیم دماي داخل محفظه کمتر از دماي محیط وجود ندارد :توضیح
با توجه به اینکه جهت تشکیل نانوالیاف الزم است در طی مسیر حرکت جت پلیمري از نوك نازل تا  :هواکش

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

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

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

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

شود، بهتر است دماي دلخواه در کمتر از دماي محیط تنظیم شود  تا هواکش سیستم همواره فعال  خاموش شدن فن نیز می
  .باشد
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  :روشنایی داخل محفظه - 8- 4

  .این کلید استفاده نمایید جهت روشن و خاموش نمودن چراغ داخل محفظه از

  
  :سیستم تامین اختالف پتانسیل - 9- 4

  

کیلوولت مثبت داراي نمایشگر جریان خروجی بر حسب  35از نوع تعبیه شده که در این دستگاه ولتاژ باال منبع  2تعداد 
آماده نیز روشن شده و در حالت  تامین اختالف پتانسیلبا روشن شدن دستگاه الکتروریس منبع . است )سفارشی( میکروآمپر

  . روشن خواهد شدآبی  LEDچراغ در این حالت . گیرد قرار می )standby(به کار 

  .باشد Offدر حالت  تامین اختالف پتانسیلقبل از روشن نمودن دستگاه الکتروریس، دقت نمایید منبع کلید  :توجه

  .متر تعبیه شده است جهت افزایش یا کاهش ولتاژ در زیر ولت، )دور 10ولوم (تنظیم کننده ولتاژ  :تنظیم ولتاژ خروجی

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

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

نمایش ) ولت 100(این نمایشگر میزان ولتاژ خروجی منبع را بر حسب کیلوولت و با دقت دهم کیلوولت  :متر کیلوولت
  .دهد می
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شود در زمان باز بودن  سوئیچ روي دربهاي دستگاه قرار گرفته است که باعث می 3جهت ایمنی بیشتر کاربران،  :توضیح
متر، ولتاژ صفر را  اید ولی کیلوولت تیکه منبع ولتاژ باال را روشن نمودهدر صور. ولتاژ باال از منبع به کابل منتقل نشود ،دربها

  .دهد، بسته بودن دربها را کنترل نمایید نمایش می

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

باشد که اطالعات جالب توجهی در خصوص  جهت نمایش میزان جریان مصرفی در خروجی ولتاژ باال می :میکروآمپرمتر
  . باشد می )هزارم میلی آمپر(یک میکروآمپر این آمپرمتر دقت . دهد فرایند الکتروریسی در اختیار پژوهشگر قرار می

ه ناشی از میزان جریان عبور از نانوالیاف از نوك با توجه به جریان بسیار کم مصرف شده در فرایند الکتروریسی ک :توجه
در چنین مواردي . باشد دهنده وجود محل تخلیه جریان در سیستم می باشد، هرگونه افزایش مصرف نشان نازل تا درام می

  .بایستی دستگاه خاموش شده و محلهاي اتصال مخصوصاً محل قرارگیري سرنگ روي پمپ سرنگی بررسی شود

  

  
  
 



 

 نگهداري - 5 فصل

  :از سیستم نگهدارياقدامات ایمنی و نحوه  - 1- 5

  .قبل از استفاده دستورالعمل سیستم را بطور کامل مطالعه نمایید •

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

 . براي سیستم استفاده نماییداز سیم برق ورودي مناسب  •

 .سیستم، از اتصال مناسب ارت دستگاه مطمئن شویدقبل از استفاده از  •

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

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

. صفحه کلید دستگاه شوند استفاده نشودهایی که موجب آسیب به بدنه و  جهت تمیز نمودن دستگاه از حالل •
 .گردد استفاده از دترجنت مالیم جهت تمیز نمودن دستگاه پیشنهاد می

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

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

طلوبی به سیستم ارت با توجه به ولتاژ باالي الزم جهت تشکیل نانوالیاف پلیمري، الزم است دستگاه به نحو م
هاي الکترونیکی دستگاه در چند ثانیه  عدم اتصال مناسب ارت عالوه بر اینکه باعث خرابی سیستم. متصل شود

  .خواهد شد، می تواند خطرات جانی نیز به همراه داشته باشد
ارت بوده  کشی آزمایشگاه مجهز به سیستم با توجه به اهمیت اتصال مناسب ارت دستگاه، بایستی سیستم سیم

همچنین در کنار پریز برق پشت دستگاه پیچی تعبیه . استفاده گردد) سه سیمه(هاي برق داراي ارت  و از پریزها و سیم
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متصل ) هاي فلزي داراي آب لوله(کشی آب آزمایشگاه  شده است که بایستی توسط یک سیم مناسب به سیستم لوله
  .گردد

  

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

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

  .تالف پتانسیل گرددتواند باعث آسیب به منبع تامین اخ ضمن اینکه می. خواهد شد

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

درصورتیکه منبع تامین اختالف . با روشن نمودن دستگاه، برق وارد منبع تامین اختالف پتانسیل خواهد شد
این . منتقل خواهد شدپتانسیل روشن باشد، با روشن شدن دستگاه، برق ولتاژ باال نیز روشن شده و ولتاژ باال به نازلها 

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

  
 



 

 یابی عیب - 6 فصل

  عیب یابی - 1- 6

 .به منظور رفع اشکاالت احتمالی قبل از تماس با شرکت از راهنماي زیر استفاده نمایید

  ایراد/مشکل  علت  پیشنهاد/راه حل
  .دستگاه برق ندارد  .کابل برق دستگاه وصل نیست  .با احتیاط برق را به پریز بزنید

کلید روشن خاموش پشت دستگاه را بررسی 
  .نمایید

کابل برق دستگاه وصل است ولی   .است خاموش دستگاه  
  .دستگاه روشن نسیت

کلید پشت دستگاه روشن است   سوختن فیوز دستگاه/ خرابی کلید   .فیوز تعویض شود/ بایستی کلید 
  .ولی چراغ آن روشن نمی شود

  :راه حل اول

وسیله خارجی جدا شود یا سینی حائل  •
  .جابجا شود

اسکن یا فاصله در صورت خرابی موتور  •
  .بایستی با شرکت تماس گرفته شود

در صورت قطع شدن یا خارج شدن  •
تسمه بایستی با شرکت تماس گرفته 

  .شود

  .بایستی با شرکت تماس گرفته شود: راه حل دوم

در صورت باقیماندن نمایشگر در : توجه
ثانیه،  10به مدت بیش از   SET Zero حالت

را خاموش  جهت عدم آسیب به موتورها، دستگاه
  .نموده و علت را بررسی نمایید

  عدم حرکت سیستم اسکن یا فاصله:دلیل اول

سینی حائل بخش پایین دستگاه یا هر  •
وسیله خارجی دیگر مانع از حرکت 

  .سیستم اسکن و فاصله می شود
  خرابی موتورهاي اسکن یا فاصله •
قطع شدن یا خارج شدن تسمه متصل  •

  به موتورها

  کلیدهاي صفر دستگاه عدم کارکرد:دلیل دوم

دستگاه روشن شده 
 SET در وضعیت  LCD ولی

ZERO  باقیمانده است.  
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  .دستگاه را خاموش و روشن نمایید •
مثالً دکمه . دکمه صحیح فشرده شود •

هاي اعداد روي پانل تنها مواقع 
  .خاصی کار می کنند

جهت جلوگیري از آسیب به دکمه ها در : توجه
فشردن آنها با  مواقع عدم کارکرد دکمه ها از
  .شدت زیاد خودداري نمایید

  .سیستم هنگ کرده است •
  .دکمه صحیح فشرده نمی شود •

کلیدهاي روي پانل کار نمی 
  .کنند

به هم ریخته است و   LCD  .سیستم هنگ کرده است •  .دستگاه را خاموش و روشن نمایید •
حروف به هم ریخته و غیر مرتبط 

  .نشان می دهد
کارکرد دستگاه بوجود این مشکل، خللی در 

با این حال جهت درست شدن . نخواهد آورد
  .نماییدstart و مجدداً stop کافیست سیستم را

این مشکل در : LCD شدن  Refresh  عدم
مواقعی رخ می دهد که عملیات مختلف انجام 
شده در سیستم مانع از بارگذاري مجدد صفحه 

به خصوص در مواقع حرکت . نمایش می شود
سرعتهاي باال، این حالت بیشتر رخ می درام با 
  .دهد

برخی از کاراکترهاي روي صفحه 
نمایش نشان داده نمی شود ولی 

  .سیستم درست کار می کند

با کمک دست پدال را به پایین فشار داده و 
را فشار ) فلش سمت چپ(همزمان دکمه پایین 

  .دهید تا کلید داخل پمپ سرنگی آزاد شود

  .پدال پمپ سرنگ پایین نمی آید  .رفته و گیر کرده استپدال پمپ سرنگ باال 

را فشار دهید و سپس   STOP دکمه •
را فشار دهید تا درام در   L4 دکمه

  .قرار گیرد 0حالت 
  .ولوم را به سمت راست بچرخانید •
سوکت را محکم نمایید و پیچ آنرا  •

  .ببندید
درام را با دست بچرخانید تا از عدم  •

  گیر کردن آن مطمئن شوید

در صورت عدم چرخش با وجود بررسی : توجه
هاي باال، جهت عدم آسیب به موتور، دستگاه را 

  .خاموش نموده و علت را بررسی نمایید

  .درام در حالت خاموش است •
ولوم تنظیم سرعت درام در مقادیر  •

  .کم قرار گرفته است
  .سوکت سیم درام خارج شده است •
  .درام گیر کرده است •

  .ندارددرام جمع کننده چرخش 

توسط سیم نازکی موارد داراي گرفتگی را باز 
  .نمایید یا آنها را تعویض کنید

گرفتگی نازل، شیلنگ یا لوله اتصال دهنده 
شیلنگ به نازل توسط محلول پلیمري خشک 

  شده

پدال پمپ سرنگ باال می رود، 
ولی محلول از نازل بیرون نمی 

  .آید
قطر سرنگ را با کولیس بصورت درست و دقیق 

کلیه محاسبات . (اندازه گرفته و وارد سیستم نمایید
مربوط به سرعت تزریق بر مبناي همین عدد 

میزان تزریق محلول پلیمري اشتباه   عدم ورود صحیح قطر سرنگ
  .است
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  .)است
 تزریق میزان تا دهید فشار دوبار را   cancel دکمه
در   Max Volume عدد یا. شود صفر شده
  .نمایید تنظیم 0 میزان در را  Injection قسمت

تزریق میزان محلول به اندازه وارد شده به 
  سیستم

عدم تزریق محلول و 
 Injected volume نمایش

reaches  to max limit  
  .همه درهاي دستگاه را کنترل نمایید

دقت نمایید با بستن درب دستگاه، ولتاژ : توجه
برقرار خواهد شد به همین دلیل قبل از منبع 

بستن درها از کم بودن ولوم اطمینان حاصل 
به یکباره ) کیلوولت 35مثالً (نمایید تا ولتاژ باال 
  .وارد سیستم نشود

منبع تامین اختالف پتانسیل روشن   .درب دستگاه باز است
شده است ولی با چرخاندن ولوم 

همچنان ولتاژ صفر را نشان می 
  .دهد

  .کلیدها را بررسی نمایید •
جک پشت منبع تامین اختالف پتانسیل  •

براي اینکار بایستی . (را متصل نمایید
پیچهاي پش محل قرارگیري منبع باز 

  .)شود

کلیدهاي درهاي دستگاه گیر کرده  •
  .یا خراب شده است

جک پشت منبع تامین اختالف  •
  .پتانسیل خارج شده است

با باز شدن درهاي دستگاه منبع 
مین اختالف پتانسیل خاموش تا

  .نمی شود

) درجه 45باالي (دماهاي بسیار باال  •
. براي سیستم چندان مناسب نیست

  .دماي کمتري انتخاب شود
منتظر بمانید تا ترموستات هیتر مجدداً  •

  .وصل شود

  .دماي بسیار باال انتخاب شده است •
جهت جلوگیري از آسیب به هیتر،  •

  .دستگاه خاموش شده است

گرمکن به دماهاي باال نمی سیستم 
  .رسد

    

  
  
 
 



 

 سفارش - 7 فصل

 تولید سفارشی - ١-٧

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

  

  نحوه سفارش - 2- 7

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

محصوالت  توانید ، میhttp://www.fnm.ir/order.htmاز طریق آدرس  ،تماس با ما تکمیل فرم .با  -1
   شرکت فناوران نانو مقیاس را، سفارش دهید

  021-44156240ارسال فاکس درخواست به شماره  -2
انتهاي خیابان کیهان دوم  -تقاطع خیابان آیت اهللا کاشانی و اتوبان باکري (مراجعه به آدرس شرکت  -3

 ) 10واحد  - 4طبقه  - 23پالك  -

  info@fnm.ir ارسال ایمیل به آدرس -4
   

http://www.fnm.ir/order.htm
mailto:info@fnm.ir

