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 مقدمه -1 فصل

  دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی -1-1

کنند، مورد توجه  هاي خاصی که در این ابعاد پیدا می دلیل کاربردهاي فراوان و ویژگی پلیمري به نانوالیاف
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  .آمد، بسیار مفید خواهد بودنانوالیاف پلیمري با استفاده از یک روش نسبتاً ساده اما کار
توان به کاربرد  اند از جمله کاربردهاي مختلف نانو الیاف می بدلیل کاربردهاي فراوان بسیار مورد توجه قرار گرفته

هاي محافظ، تجهیزات الکترونیکی و نوري، کاربردهاي بیوپزشکی و  غشایی، لباس هاي فیلترهاي آنها در زمینه
روشی براي تولید نانوالیاف از طریق  spinninglectro(E (الکتروریسندگی .شده اشاره کرد هاي تقویت کامپوزیت

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

هاي خارجی براي تحقیقات آزمایشگاهی  هاي ارتقا یافته در مقایسه با مشابه دستگاه الکتروریس داراي قابلیت
این دستگاه قابلیت کنترل همه پارامترها توسط پانل و صفحه نمایشگر دیجیتالی را . بر روي نانوالیاف پلیمري است

کیلو ولت با نمایشگر  35همچنین داراي سیستم تامین کننده اختالف ولتاژ قابل کنترل از صفر تا  این دستگاه. دارد
هاي الکتروریسی، از اندازه و وزن کمتري برخودار است و  این دستگاه برخالف سایر دستگاه. دیجیتالی ولتاژ، است

آوري نمدهاي  و قطر درام  امکان جمعبا توجه به طول . امکان استقرار آن در آزمایشگاه به راحتی میسر است
  .مترمربع مهیا خواهد شد  25×  30نانوفیبري یکنواختی با ابعاد 

  .می باشدبین المللی  داخلی و این دستگاه داراي ثبت اختراع
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  پمپ 2 ریسالکترودستگاه ) 1- 1 شکل 

  
  

  و مشخصات ها قابلیت -1-1-1

ü طاف پذیريانع  
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 •

ز با توجه به سرعت باالي چرخش درام تولید نانوالیاف آرایش یافته و موازي به خصوص با استفاده ا •
  .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
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ü نرم افزار مخصوص  
افزار مخصوص کنترل  نرم توانند به راحتی توسط کامپیوتر با استفاده از پارامترهاي الکتروریسی می •

  )سفارشی. (شوند
ü برق ورودي دستگاه  

  آمپر 6حداکثر  – هرتز 50-60ولت، تک فاز،  220 •
ü سرنگی  پمپ  

 پمپ سرنگ در دو طرف درام 2تعداد  •
 )سرنگ 10سفارشی تا ( سرنگ 4و درمجموع  سرنگ 2حداکثر : تعداد سرنگ قابل نصب هر پمپ •
 )میلی لیتر در ساعت 250کرولیتر تا می 100(کنترل نرخ تزریق محلول پلیمري  •
  تزریق ممتد یا تزریق به میزان حجم تعیین شده : دو حالت تزریق •
  تزریق یکنواخت محلول با استفاده از درایور و موتور با دقت باال  •
امکان تنظیم سریع پدال با استفاده از دو کلید راست و چپ : تنظیم محل صفحه فشاردهنده سرنگ •

 روي پانل
ü وبش نازلهاسیستم ر  

  )میلی متر در دقیقه 0-956(نازل ) حرکت رفت و برگشت(کنترل سرعت روبش  •
 )متر سانتی 0-26(کنترل نقطه شروع و پایان روبش  •

  حرکت مشابه دو پمپ در دو طرف درام •
ü کالکتور(کننده  جمع(  

  درام چرخان با سرعت قابل کنترل سرعت چرخش •
  )سانتیمتر 5-21(  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  •
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ü ولتاژ باال(یل منبع تامین اختالف پتانس(  
  مثبت کیلوولت 35دستگاه تامین اختالف پتانسیل  2داراي  •
  کیلوولت 1/0نمایشگر دیجیتال ولتاژ با دقت  •
  )سفارشی(میکروآمپر  1نمایشگر دیجیتال جریان مصرفی با دقت  •

ü سیستم گرمایش  
  )گراد درجه سانتی 45دماي محیط تا (کنترل دماي محیط الکتروریسی  •
ü تهویه  

  ریزي مدت کارکرد ز محفظه توسط فن با امکان برنامهخروج حالل ا •
ü سیستم کنترل و پانل: 

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

ی با فشار حداکثر چند و به راحت کاربري آسان با دستگاه شدهباعث  عملیاتیکم تعبیه کلیدهاي  •
  .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 دابعا  

   )طول عرض، ارتفاع،( سانتی متر120*77*92 •
ü وزن  

 کیلوگرم 110حدود  •

  بسته تحویلی -1-1-2

ü کابل پاور 
ü کابل ارت 
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ü کاتالوگ و راهنماي دستگاه 
ü  اندازه دوسرنگ در 
ü  سوزن در دوگیج 
ü فیوز 
ü گیره سوسماري 
ü آچار آلن 
ü محلول پلیمري 

  

 دستگاه الکتروریس استفاده از مزایاي -1-1-3

میدان الکتریکی به منظور کشیده شدن محلول بطور پیوسته از سوزن سرنگ فرآیند الکتروریسی شامل اعمال 
ود، بارهایی در شدر الکتروریسی با استفاده از ولتاژ باالیی که به سیال پلیمري اعمال می. به صفحه جمع کننده است

سوزن تشکیل  رسد، جت سیال در نوكهنگامی که بارها در سیال به مقدار بحرانی می. ها تولید خواهد شدآن
موفولوژي لیف مانند قطر آن و . کندجت الکتروریسی شده به سمت صفحه جمع کننده حرکت می. شود می

در ادامه به بررسی بیشتر این پارامترها . یکنواختی الیاف پلیمري الکتروریسی شده به پارامترهاي زیادي بستگی دارد
 .خواهیم پرداخت

 :یمرهاپارامترهایی موثر در الکتروریسی پل •

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

: پارامترهاي مرتبط با محلول پلیمري عبارتند از. تقسیم کردمحیطی  هايپارامترو پارامترهاي فرایندي ، پلیمري
الکتریک، فراریت حالل، دانسیتۀ  ویسکوزیته، االستیسیته، هدایت، کشش سطحی، غلظت، دماي محلول، ثابت دي

ژ اعمال شده، توان به ولتا از جمله پارامترهاي فرایندي می... . بار خالص، اثر افزایش نمک، وزن مولکولی پلیمر و 
کننده، نوع صفحه جمع کننده، سرعت  پتانسیل الکتریکی در نوك لولۀ موئین، فاصلۀ بین نوك لوله با صفحۀ جمع

محیطی شامل  پارامترهاي. اشاره کرد... ها و کننده، سرعت روبش نازل خروج محلول از نازل، سرعت چرخش جمع
توانائی لیف شدن انواع . باشد می... وفشار محیط و  روریسیسرعت هوا در اتاقک الکت، محیط فرآینددماي رطوبت، 

گیرد بطوریکه اگر شرایط بهینه ایجاد نشود هیچ نوع لیفی  پلیمرها تحت تأثیر هر کدام از پارامترهاي نامبرده قرار می
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مهم بطور مختصر پارامترهاي ادامه در . ندارد ، مورفولوژي موردنظر راآید یا الیاف بدست آمده بدست نمی
  :شوند بررسی می الکتروریسی

  : فاصلۀ بین نوك نازل تا جمع کننده 

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

تغییر فاصله اثر مستقیمی بر زمان پرواز  .. گرددتر از میدان میافزایش فاصله منجر به کاهش دانسیته بار در هر سانتی م
یابد، زمان پرواز کمتر شده و استحکام میدان که این فاصله کاهش میزمانی .و استحکام میدان الکتریکی دارد

با کاهش بیشتر فاصله،  .کنداب جت به سمت جمع کننده را نیز بیشتر مییابد و این امر شتالکتریکی افزایش می
در نتیجه این فرآیند،  .شودها میحالل اضافی در نقطه تماس الیاف به منظور ایجاد اتصاالت منجر به ادغام آن

  .داي داخلی و خارجی تشکیل خواهد شاتصاالت الیه

 :قطر روزنه یا سوزن سرنگ

قطر داخلی کوچکتر، مقدار . روزنه سرنگ، اثر معینی روي فرآیند الکتروریسی داردقطر داخلی سوزن یا 
یابد، کشش سطحی قطره اندازه قطره در نوك روزنه کاهش می زمانیکه. دهدهاي روي الیاف را کاهش می دانه

نتیجه شتاب جت  در. بنابراین نیروي بیشتري براي شروع فرآیند الکتروریسی مورد نیاز است .افزایش خواهد یافت
در هر حال اگر . شودها قبل از تجمع فراهم میکاهش یافته و زمان بیشتري براي کشش محلول و گره خوردگی آن

  .قطر روزنه خیلی کوچک باشد، امکان خروج یک قطره از نوك سوزن امکان پذیر نخواهد بود

  :سرعت جریان جت  

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

که در این فرایند، سرعت تزریق محلول باید بسیار یاز آنجا. بر روي اندازة فیبر و مورفولوژي سطح آن مؤثر است
 از زمانیکه سرعت جریان ،شود ام باشد معموال در مطالعات و تحقیقات از دستگاه پمپ سرنگی استفاده میآر

ml/min  0/1 نانوالیاف به شود، اندازة  شود تشکیل گره مشاهده می بیشتر می µm20افزایش یافته و در سطح آن  5ـ
 میزانبا افزایش باشد که  می µm150-90 ر محدوده داندازه این منافذ  همچنین. شود منافذ در مقیاس نانو تشکیل می

  .یابد جریان افزایش می
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  :تهیه نانوالیاف یکنواخت  

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

کنیم و با تغییر دادن هر کدام از این پارامترها و سایر پارامترهایی که از اهمیت کمتري برخوردار هستند، بتوانیم 
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(اي هر آزمایش بر

  :استفاده از جمع کننده چرخان  

باشد که در شکل  از جمله روشهاي مناسب جهت یکنواختی نانوفیبرهاي پلیمري استفاده از جمع کننده چرخان می   
ی ساخت دستگاه، امکان دستیابی به از جمله مزایاي این روش راحت. به صورت شماتیک نشان داده شده است

البته در کنار این . باشد یکنواختی باال و امکان تنظیم میزان آرایش نانوفیبرها با تنظیم سرعت چرخش درام می
دهی به صورت پیوسته  موضوع معایب آن نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آنها عدم امکان پوشش

باشد که باعث محدودیت  ن روش امکان پارگی نانوفیبرها در سرعت چرخش باال میاز جمله معایب دیگر ای. است
  . باشد بنابراین سرعت چرخش درام از جمله مهمترین پارامترها در این روش می. گردد سرعت چرخش می
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ان الکترواستاتیکی از مواد رسانا مانند هاي الکتروریسی، صفحه جمع کننده به منظور تشکیل میددر بیشتر سیستم    

 .ورقه نازك آلومینیومی تشکیل شده است

شوند، بارهاي روي جت الکتروریسی به سرعت روي در مواردي که مواد نارسانا به عنوان جمع کننده استفاده می    
کمتري در مقایسه با شوند، اغلب تراکم الیافی که روي ماده نارسانا جمع می .کننده تجمع خواهند یافت جمع
دافعه بارهاي تجمع یافته روي این پدیده به علت نیروي  .یابند، دارندهایی که روي سطح هادي تجمع می آن
الیاف به  وبشود و هاي رسانا، وقتیکه نرخ رسوب دهی بیشتر میکننده در هر حال حتی در جمع .کننده است جمع

الیاف به علت نارسانا بودن نانوالیاف پلیمري،  وببارهاي باقیمانده روي شود، مقدار زیادي از اندازه کافی ضخیم می
دهد که در  آزمایشات نشان می. شودالیاف می وبهاي روي این امر منجر به ایجاد فرورفتگی .تجمع خواهند یافت

همواره کمتر هاي نازك هاي متخلخل مانند توري فلزات یا کاغذ، تراکم الیاف رسوبی نسبت به ورقهجمع کننده
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کردن  به فرآیند خشک کننده این جمع .هاي چرخشی براي تولید الیاف منظم مفید هستند

در روش الکتروریسی 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  ن دلیل، جهت بهینه
   . شود تا اثر برهمکنش جت هاي پلیمري بر هم از بین برود

  

ها نیز حرکت رفت و برگشت یکنواختی داشته باشند تا از 
میزان سرعت رفت و برگشت نازل نیز تاثیر زیادي بر 
بنابراین بررسی میزان تاثیر سرعت نازل بر خواص 

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

هاي چرخشی براي تولید الیاف منظم مفید هستندهمچنین جمع کننده
  .کندالیاف کمک می

  :استفاده از چند نازل

در روش الکتروریسی 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 نوفیبرها می

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

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

  :اثر روبش نازل

ها نیز حرکت رفت و برگشت یکنواختی داشته باشند تا از  یکنواخت، الزم است نازل یا نازل وببراي دستیابی به 
میزان سرعت رفت و برگشت نازل نیز تاثیر زیادي بر . نوفیبرها در یک منطقه از درام جلوگیري گرددانباشتگی نا

بنابراین بررسی میزان تاثیر سرعت نازل بر خواص . خواهد داشت وب تولیدينحوه آرایش نانوفیبرها و خواص 
  .سازي آن باید مورد توجه قرار گیرد نانوفیبرها و بهینه
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همچنین جمع کننده . است
الیاف کمک می

استفاده از چند نازل 

در روش الکتروریسی امکان استفاده از چند نازل به جاي یک نازل وجود دارد که باعث کاهش قابل توجه زمان 
نوفیبرها میتولید نا

نحوي مرتب شوند که با همدیگر برهمکنش نداشته باشند
سرعت تزریق محلول در تمام نازل

نازل ترجیح داده می

اثر روبش نازل 

براي دستیابی به 
انباشتگی نا

نحوه آرایش نانوفیبرها و خواص 
نانوفیبرها و بهینه
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  :وي جمع کنندهتشکیل نانوفیبر ر  

. گیرد 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
سد، نیروي الکترواستاتیکی در سطح مخروط به کشش سطحی قطره غلبه کرده ر اعمال شده به مقدار حد آستانه می

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

 ولتاژ          

ه نشود که نرخ انتقال محلول، از مقدار معینی که براي حفظ شکل مخروطی از نوك موییافزایش ولتاژ باعث می
ش تراکم دانه با افزای. کندهاي ناپایداري را تولید میاین تغییر تعادل جرمی، جت .دمورد نیاز است، تجاوز کن

توان با کنترل نرخ جریان ماده از نوك سوزن ، بنابراین می .یابدناپایداري جت در نوك الکتروریس افزایش می
 .حداقل تعداد دانه را تولید کرد

هاي ثانویه به منظور گیرد، ولتاژ باال براي تشکیل جتزمانیکه محلول با ویسکوزیته کمتر مورد استفاده قرار می
تر، با کاهش یافتن شتاب جت همچنین در یک ولتاژ پایین. شودطول الکتروریسی مطلوب میکاهش قطر الیاف در 

یابد که براي تشکیل الیاف تر شدن میدان الکتریکی، زمان پرواز جت الکتروریسی شده افزایش میو ضعیف
تر مناسب لیاف نازكیابی به اتواند براي دستبنابراین ولتاژ نزدیک به ولتاژ بحرانی می .کوچکتر مطلوب است

 .باشد

 دما       

همچنین افزایش قابلیت  .دماي محلول بر افزایش نرخ تبخیر و کاهش ویسکوزیته محلول پلیمر تاثیرگذار است
اي از تحقیقات انجام گرفته الیاف در نمونه .شودتحرك مولکول پلیمر با افزایش دما منجر به کشش بیشتر محلول می

در دماي کمتر از آن، سرعت تبخیر حالل  .درجه سانتیگراد کمترین قطر را خواهد داشت 22 ولز در دماي لاتیل س
 .ددار به صفحه جمع کننده، تبخیر شوتواند به صورت کامل در هنگام انتقال جت محلول پایباشد و نمینیز کم می

اف و گسترش توزیع قطر شود و این امر منجر به افزایش قطر الیهمچنین جت محلول در جمع کننده لخته می
را براي کشیده شدن در  وقتی دما بیشتر شود، سرعت حالل بیشتر شده و جت محلول پایدار زمان کمتري .دشو می
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تر در نهایت قطر الیاف بیشتر و توزیع آن گسترده .هاي سطحی داردطول پرواز جت به علت تبخیر سریع حالل
 .خواهد شد

Ø کنیدرا مشاهده میدر الکتروریسی  مورد استفاده  در جدول زیر تعدادي از پلیمرهاي.  
  حالل  نوع پلیمر
 THFو  DMF  پلی اورتان

 additiveهمراه با   DMA  پلی بنزیمیدازول

 DMF  پلی کربنات

 THFو  DMF  پلی آکریلونیتریل

  Water  پلی وینیل الکل
  DMF  پلی الکتیک اسید
  DCM  پلی اتیلن اکسید

  Formic acid  6و نایلون  6/6نایلون 
  THF  پلی وینیل کلراید

  DMF/Aceone  گلیکولیک اسید -کوپلیمر پلی الکتیک
  

  گارانتی و خدمات پس از فروش -1-2

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

 :خطر برق گرفتگی -2-1

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

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

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

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

  :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 . داز محل اتصال به نازل و پاشیدن محلول پلیمري به اطراف شو نازلمنجر به خروج 

ینک هاي دستگاه بسته باشد یا در غیر اینصورت از ع جلوگیري از پاشیده شدن محلول پلیمري به صورت، حتماً درب
  .و محافظ صورت استفاده نمایید
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 اندازي نصب و راه -3 فصل

  نصب فیزیکی دستگاه -3-1

قبل از نصب دستگاه باید توجه . رماییدلطفا قبل از نصب فیزیکی دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه ف
  :باید داراي شرایط زیر باشد ،الکتروریسیداشته باشید که محیط مناسب براي کار با دستگاه 

 سطح محکم، تمیز و خشک -1
 شرایط مناسب زیست محیطی -2
 تهویه مناسب -3

  
  :مراحل نصب دستگاه به صورت زیر است

 ودي ولتاژ دستگاهورو ) 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

  

  اندازي دستگاه راه -3-2

 Onجهت روشن شدن دستگاه الزم است کلید پشت آن در حالت . ابتدا کابل را به پشت دستگاه متصل نمایید
) سمت چپ( سپس کلید بخش کنترل دستگاه .خواهد شدروشن اینصورت المپ موجود در کلید قرار گیرد که در 

نمایشگر جلوي دستگاه آدرس سایت اینترنتی شرکت  بعد از روشن کردن دستگاه، .قرار گیرد onباید به حالت 
  .ثانیه نمایش خواهد داد 3فناوران نانومقیاس و مدل دستگاه را به مدت 
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  ه الکتروریسنماي پشت دستگا
  

  

  
  دستگاه الکتروریس راست نماي سمت
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  نمایشگر دستگاه الکتروریس هنگام روشن شدن دستگاه

  
  :بررسی سیم ارت متصل به درام: توجه

  .درام باید بدرستی متصل شودآیند الکتروریسی، سیم ارت قبل از شروع فر

  
  

 
  هشدار

  .پشت دستگاه بررسی شود سیستم گرمکن دمایی با مشکل مواجه گردد، باید فیوز  سیستمکه در صورتی     
  هشدار

در صورتی که ورودي برق سیستم   کلید اصلی تعبیه شده است،داخل در  کنترل پانل  فیوز ورودي برق سیستم    
  .قسمت بررسی شود  این  فیوز  دچار مشکل شود باید
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 کرد دستگاهعمل -4 فصل

  :ریسلکتروسیستم کلی دستگاه ا -4-1

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 درام جمع، )عدد 2(ولتاژ باال ستم سی: نماي کلی دستگاه الکتروریس
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 :سیستم تزریق محلول -4-1-1

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

از آنجا که سرعت تزریق . انجام دهدمیکرولیتر بر ساعت  10با دقت  ار محلول تزریقتواند  نانومقیاس است که می
ین دستگاه داراي دو ا. در فرایند الکتروریسی مهم است صحت و دقت آزمایشات را از این نظر تضمین خواهد کرد

دو طرف درام دو سیستم تزریق محلول شامل پمپ سرنگ، سیستم در این مدل در . باشدتزریق مستقل می پمپ
در این . کیلو ولت وجود دارد 35روبش نازلها، سیستم تنظیم فاصله و منبع تامین ولتاژ باال قابل کنترل از صفر تا 

ف میسر هاي مختلشوند بنابراین امکان تهیه نانوالیاف از جنسطرف درام روي هم انباشته می 2دستگاه الیاف از 
ها اضافه توان در یک طرف نانوالیاف و در طرف مقابل نانوذرات و یا مواد افزودنی را به آنهمچنین می .خواهد بود

با توجه به طول . پمپ براي کاربردهاي پزشکی، دارویی و بیولوژیکی بسیار مناسب خواهد بود  2بنابراین مدل . کرد
با توجه به  .متر مربع مهیا خواهد شد 25×30بري یکنواختی با ابعادو قطر درام امکان جمع آوري نمدهاي نانوفی

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

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

کیلوولت،  35با حداکثر ولتاژ ) High Voltage Power Supply(تولیدکننده ولتاژ باال  منبعدو در این دستگاه از 
کیلوولت انجام  35پژوهشهاي الکتروریسی در ولتاژ زیر  تربیش. فاده شده استساخت شرکت فناوران نانومقیاس است

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

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

به زمین متصل باشد که  متر می سانتی 30ل و طو  8قطر با  استیلکننده در این آزمایشات یک درام  سیستم جمع
صاف بر روي درام قرار گیرد تا  صورت باال و بهبا دقت فویل  باید، فویل آلومینیمورت استفاده از درص. شده است

 آنتواند باعث جدا شدن  میفویل عدم اتصال مناسب  همچنین. کننده برقرار گردد میدان یکنواختی بین نازل و جمع
وري به درام چسبانده شود که در دورهاي باالي بنابراین فویل بایستی ط. و برخورد به نازل داراي ولتاژ باال گردد
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را با سرعت دلخواه  آنرادرام به موتور با امکان تنظیم دور متصل گردیده است که قادر است . از آن جدا نشود ،درام
دور در دقیقه استفاده نمود  2500جهت تولید نانوالیاف موازي بایستی از سرعت چرخش درام باالتر از . بچرخاند
  .تفاده از درام سیمی سرعت باال می تواند نتایج بهتري را حاصل نمایدولی اس

  :سیستم تنظیم فاصله الکتروریسی  -4-1-4

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

... باشد که با توجه به ولتاژ اعمال شده، غلظت محلول، کشش سطحی و  متر می سانتی 21تا  5  بینفاصله معموالً 
    .مقدار بهینه آن متغییر است

  :ها سیستم روبش نازل  -4-1-5

ها حرکت رفت و برگشت  ا نازلیکنواخت، الزم است نازل ی وبهمانطور که گفته شد، براي دستیابی به 
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 . سانتی متر با سرعت دلخواه میسر شده است 26تا  0هر نقطه از درام از 
  . ابت وارد نمود، در آن صورت نازل به نقطه مورد نظر رفته و بی حرکت خواهد ماندانتهاي نقطه اسکن یک عدد ث
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  :سیستم کنترل دماي محفظه -4-1-6

دهی  بتوان عملیات پوششدر برخی کاربردها نیازمند آن هستیم که محفظه دماي خاصی داشته باشد تا 
م گرمایش تعبیه شده است که می تواند دماي به این منظور در این دستگاه یک سیست. به خوبی انجام پذیردنانوالیاف 

  .نمایدگراد کنترل  درجه سانتی 45محیط الکتروریسی را تا 

  يربراکواسط  -4-2

 هاي دستگاه، با برخی از بخشاین دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط کاربر  يربراکواسط 
 .سازند میسر می

  پانل دستگاه -4-2-1

کلید فشاري و یک صفحه  20ها مجهز به  این پانل .اند نشان داده شده زیر، در شکل ریسالکترو دستگاهپانل 
دور کنترل سرعت چرخش درام، سیستم کنترل دماي محفظه به همراه کلید روشن و خاموش کنترل  10، ولوم نمایشگر
  .می باشدو کلید المپ داخل دستگاه کلید ریست زرد و سبز ؛ ، قرمز، دیود نورافشان آبی 6دمایی، 

 

  
  دوپمپ متقارن ریسالکترودستگاه  پانل

  

  :صفحه نمایشگر -4-2-2

هنگام روشن کردن . باشد پیکسلی می 240*128صفحه نمایش دستگاه الکتروریس دو پمپ، یک نمایشگر  
  :شوددستگاه بعد از نمایش آرم شرکت فناوران نانومقیاس، تنظیمات صفر دستگاه  به صورت زیر نمایش داده می
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 Part 2باشد که به ترتیب اطالعات پمپ تزریق می
و تنظیمات اطالعات  Part 2قسمت چپ دستگاه و 

  .باشدمی(Drum rpm) آخرین سطر مربوط به تنظیم سرعت چرخش درام  

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

  
 :شودبعد از اینکه صفر دستگاه تنظیم شد منوي زیر ظاهر می

  
Part 2و Part 1 صفحه نمایشگر نشان داده شده داري دو بخش

قسمت چپ دستگاه و و تنظیمات اطالعات  Part 1 دهدرا نمایش می 2
آخرین سطر مربوط به تنظیم سرعت چرخش درام  . دهد قسمت راست دستگاه را نشان می

  :پانل تنظیمات دستی دستگاه به صورت زیر است
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بعد از اینکه صفر دستگاه تنظیم شد منوي زیر ظاهر می
 

صفحه نمایشگر نشان داده شده داري دو بخش
2و1شماره 

قسمت راست دستگاه را نشان می
 

پانل تنظیمات دستی دستگاه به صورت زیر است
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  شودبا فشردن این دکمه صفحه منو در نمایشگر ظاهر می
  .شودایشگر استفاده میهاي نمگزینه حرکت روي
  .شوداستفاده می
انتخاب این گزینه عملیات لغو و  ، بادکمه لغو و بازگشت به مرحله قبلی

  الکتروریسی 
 وارد کردن مقادیر مربوط به تنظیمات دستی

ها و طول ها، فاصله الکتروریسی، سرعت حرکت نازل
براي . شوددهیم و صفحه زیر نمایش داده میبر روي پانل را فشار می

 .دهیمرا دوباره فشار میMenu کنیم و سپس دکمه  

  
 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

 
• Menu : با فشردن این دکمه صفحه منو در نمایشگر ظاهر می
حرکت رويبراي  Rightو  Up  ،Down  ،Leftکلیدهاي  •
• OK/Set : استفاده می ي صفحه نمایشگرهاگزینه تایید براي
• Cancel/Return : دکمه لغو و بازگشت به مرحله قبلی

  .گرددتنظیمات به مرحله قبلی برمی
• Run/Stop: الکتروریسی  دکمه شروع یا توقف فرآیند
وارد کردن مقادیر مربوط به تنظیمات دستی براي 9-0صفحه اعداد •

ها، فاصله الکتروریسی، سرعت حرکت نازلبراي  تنظیم پارامترهاي سرعت و حجم تزریق، موقعیت نازل
بر روي پانل را فشار می Menuها، دکمه  مسیر رفت و برگشت نازل

کنیم و سپس دکمه  استفاده می Downو  Upهاي ، از دکمههاانتخاب گزینه
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براي  تنظیم پارامترهاي سرعت و حجم تزریق، موقعیت نازل
مسیر رفت و برگشت نازل

انتخاب گزینه
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شامل  2و1 تزریق شماره يهادکمه، اطالعات تنظیم پارامترهاي پمپ
 .شودنمایش داده میسرنگ داخلی و قطر 

متر به  بر حسب میلیجلوي دستگاه قسمت  نسبت به

ش داده نمای متر سطح درام بر حسب میلی تا

کارکرد  (both) :شود با تغییر این گزینه، کارکرد قسمتهاي دستگاه تعیین می
کارکرد قسمت راست  (Right(2))کارکرد سمت چپ دستگاه، 

جهت قرار دادن . ستنظر گرفته شده ا در هر پمپ
پدال فشاردهنده سرنگ توسط کلیدهايانتخاب شود سپس 

پیچ نگهدارنده سرنگها جهت ثابت ماندن سرنگها در این 
  .باز شده و پس از تعویض مجدداً بسته شود
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 :سطرها به ترتیب مربوط به تنظیمات

Set injection 1,2:  دکمه، اطالعات تنظیم پارامترهاي پمپ اینفشار  با
و قطر ق شده حجم محلول تزریمیزان هدف ، تزریق تنظیم سرعت

Set scan 1,2:  نسبت بهها موقعیت نازلتنظیم و اطالعات
  .شود ، نمایش داده می2و1ترتیب براي پمپ شماره

Set distance 1,2:  تافاصله نوك نازل  تنظیم اطالعات
 .شود می

Set active section: با تغییر این گزینه، کارکرد قسمتهاي دستگاه تعیین می
کارکرد سمت چپ دستگاه،  (Left(1))دو قسمت دستگاه،  همزمان
  .دستگاه

  :پمپ سرنگی

هر پمپ در این سیستم امکان استقرار یک یا دو سرنگ در
انتخاب شود سپس " Manual move"گزینه بایستی  سرنگها، ابتدا

پیچ نگهدارنده سرنگها جهت ثابت ماندن سرنگها در این . شودجهت قرارگیري درست سرنگ فشار  
باز شده و پس از تعویض مجدداً بسته شود محل قرار داده شده است که جهت تعویض آنها بایستی
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سطرها به ترتیب مربوط به تنظیمات

  
• Set injection 1,2

تنظیم سرعت

• Set scan 1,2

ترتیب براي پمپ شماره

• Set distance 1,2

می

• active section

همزمان
دستگاه

پمپ سرنگی -4-3

در این سیستم امکان استقرار یک یا دو سرنگ در
سرنگها، ابتدا

محل قرار داده شده است که جهت تعویض آنها بایستی
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  سرنگ 4-1
  نگهدارنده سرنگ 4-2
  مهره نگهدارنده سرنگ 4-3

  پیچ نگهدارنده سرنگ 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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نازلها و محل اتصال سرنگ با نازلها بطور کامل تمیز شده و سیم نازکی 
   .داخل آن قرار داده شود تا از خشک شدن پلیمر و گرفتگی آنها جلوگیري گردد

به خصوص در زمان استفاده از مقاومت کافی جهت جلوگیري از عبور برق ولتاژ باال 
بهتر است کیسه پالستیکی خشک دور سرنگ پیچانده شود و 

 .صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود

  

 .ی قابل تنظیم است

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

  
نازلها و محل اتصال سرنگ با نازلها بطور کامل تمیز شده و سیم نازکی  پس از پایان کار الزم است داخل :توجه

داخل آن قرار داده شود تا از خشک شدن پلیمر و گرفتگی آنها جلوگیري گردد
مقاومت کافی جهت جلوگیري از عبور برق ولتاژ باال سرنگهاي پالستیکی  :توجه

بهتر است کیسه پالستیکی خشک دور سرنگ پیچانده شود و به همین دلیل  را ندارند،) کیلوولت 25تر از باال(ولتاژ بسیار باال 
   .روي محل نگهدارنده قرار داده شود

صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود Set injection parametersبا فشردن کلید 

ی قابل تنظیم استپارامتر سیستم تزریق محلول توسط پمپ سرنگ 3در این صفحه 
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توجه
داخل آن قرار داده شود تا از خشک شدن پلیمر و گرفتگی آنها جلوگیري گردد

توجه
ولتاژ بسیار باال 

روي محل نگهدارنده قرار داده شود
با فشردن کلید 

  

 
در این صفحه 
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دهنده میزان حجم محلول خارج شده از نازل   ؛ این مقدار نشان
  .لیتر در ساعت قابل تنظیم است

طر سرنگ انتخاب شده میزان حداکثر و حداقل سرعت با توجه به ق
 5لیتر در ساعت از سرنگ  میلی 10شود جهت افزایش دقت تزریق در سرعتهاي کمتر از 

براي سرعتهاي باالتر نیز بایستی از سرنگهاي . یا کوچکتر استفاده شود

میلی متر باشد، پیغام زیر در صفحه نمایش داده 

  

نتخاب شده باشد پیغام زیر در صورتی که مقدار وارد شده براي قطر سرنگ کمتر از مقداري متناظر با سرعت تزریق ا

  

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

Rate:   ؛ این مقدار نشان)لیتر در ساعت بر حسب میلی(سرعت تزریق
لیتر در ساعت قابل تنظیم است باشد که تا دقت دهم میلی ساعت می در مدت یک

میزان حداکثر و حداقل سرعت با توجه به ق :حداقل و حداکثر سرعت تزریق
شود جهت افزایش دقت تزریق در سرعتهاي کمتر از  پیشنهاد می. تواند کم یا زیاد شود

یا کوچکتر استفاده شود 2از سرنگ  1لیتري و براي سرعتهاي کمتر از 
   .لیتري استفاده شود یمیل 

میلی متر باشد، پیغام زیر در صفحه نمایش داده  50در صورتی که عدد وارد شده براي قطر سرنگ بیشتر از مقدار 
  .شود و براي تغییر باید عدد کمتري را وارد کنیم

  
در صورتی که مقدار وارد شده براي قطر سرنگ کمتر از مقداري متناظر با سرعت تزریق ا

  .شوددر صفحه نمایش ظاهر می
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 Rate
در مدت یک

حداقل و حداکثر سرعت تزریق
تواند کم یا زیاد شود می
لیتري و براي سرعتهاي کمتر از  میلی

 5بزرگتر از 
در صورتی که عدد وارد شده براي قطر سرنگ بیشتر از مقدار   
شود و براي تغییر باید عدد کمتري را وارد کنیممی
  

در صورتی که مقدار وارد شده براي قطر سرنگ کمتر از مقداري متناظر با سرعت تزریق ا
در صفحه نمایش ظاهر می
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در صورتیکه مقدار وارد شده سرعت تزریق بیش از مقدار تعریف شده باشد دستگاه پیغام زیر را نمایش 
در صورتیکه الزم است سرعت . کند مشخص می) 
  

  

در صورتیکه مایلید سیستم بعد از تزریق حجم معینی از محلول 
تزریق حجم مشخص شده، سیستم  در اینصورت بعد از

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

  .ار دهیدرا دوبار فش 

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

در صورتیکه مقدار وارد شده سرعت تزریق بیش از مقدار تعریف شده باشد دستگاه پیغام زیر را نمایش  :توضیح
) در قطر تعریف شده براي سرنگ(خواهد داد که حداکثر مقدار سرعت را 

  . ا در بیش از این مقدار تنظیم نمایید، بایستی ابعاد سرنگ را افزایش دهید

 
Target : در صورتیکه مایلید سیستم بعد از تزریق حجم معینی از محلول  ؛) لیتر بر حسب میلی(حداکثر حجم تزریق
در اینصورت بعد از. توانید مقدار مورد نظر را در این بخش وارد نمایید متوقف شود، می

  . متوقف شده و عبارت زیر در صفحه نمایش داده خواهد شد

جهت تزریق مداوم الزم است این مقدار برابر صفر تنظیم گردد :تزریق مداوم
  .خواهد یافت

جهت اینکار کافیست کلید  :صفر نمودن میزان تزریق شده
  .در این صورت پیغام زیر ظاهر خواهد شد
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توضیح
خواهد داد که حداکثر مقدار سرعت را 

ا در بیش از این مقدار تنظیم نمایید، بایستی ابعاد سرنگ را افزایش دهیدر

Target
متوقف شود، می

متوقف شده و عبارت زیر در صفحه نمایش داده خواهد شد

تزریق مداوم
خواهد یافت

صفر نمودن میزان تزریق شده
در این صورت پیغام زیر ظاهر خواهد شد
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در صورت رسیدن پدال فشار دهنده سرنگ به انتها، جهت جلوگیري از آسیب موتور و پیچ، سیستم 

پدال   در اینصورت الزم است توسط کلیدهاي تنظیم موقعیت 

  
هاي مختلف با هم متفاوت است و به همین دلیل تعیین نقطه پایان تزریق بصورت 
. شود حداکثر تزریق در میزان حجم محلول داخل سرنگ تنظیم گردد

تنظیم گردد تا در صورت اتمام  2لیتر محلول است، حداکثر حجم تزریق در مقدار 

؛ در صورت تغییر سرنگ بایستی ابتدا قطر داخلی آن توسط کولیس یا 
با توجه به اینکه این پارامتر در محاسبات مختلف تنظیم 

دقت عدد وارد . گیري شده و وارد سیستم شود سرعت تزریق تاثیر زیادي دارد، الزم است مقدار آن به صورت دقیق اندازه
(Dia را فشار دهید تا عدد ثبت شده آن پاك شود .

£ãåçéèêëíì (استفاده نمایید . 

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

  
در صورت رسیدن پدال فشار دهنده سرنگ به انتها، جهت جلوگیري از آسیب موتور و پیچ، سیستم : اتمام محلول

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

هاي مختلف با هم متفاوت است و به همین دلیل تعیین نقطه پایان تزریق بصورت  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

لیتر محلول است، حداکثر حجم تزریق در مقدار  میلی 2اوي به عنوان مثال اگر سرنگ ح
  .محلول دستگاه بصورت خودکار خاموش شود

Dia: قطر سرنگ  
؛ در صورت تغییر سرنگ بایستی ابتدا قطر داخلی آن توسط کولیس یا )بر حسب میلی متر(قطر داخطی سرنگ  :نکته

با توجه به اینکه این پارامتر در محاسبات مختلف تنظیم . مشخص شده و در سیستم اعمال گرددگیري  دیگر وسایل اندازه
سرعت تزریق تاثیر زیادي دارد، الزم است مقدار آن به صورت دقیق اندازه

(Diaنه گزیجهت تنظیم این مقدار ابتدا . متر قابل تنظیم است شده تا دهم میلی
ìî(در این مرحله جهت وارد کردن مقدار جدید از کلیدهاي عددي پانل 
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اتمام محلول

قطع شده و پیغام زیر نمایش داده خواهد شد
پایین آورده شده

توجه
خودکار توسط دستگاه بسیار دشوار است، پیشنهاد می

به عنوان مثال اگر سرنگ ح
محلول دستگاه بصورت خودکار خاموش شود

Dia
نکته

دیگر وسایل اندازه
سرعت تزریق تاثیر زیادي دارد، الزم است مقدار آن به صورت دقیق اندازه

شده تا دهم میلی
در این مرحله جهت وارد کردن مقدار جدید از کلیدهاي عددي پانل 
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   .استفاده کرد Ûجهت پاك نمودن آخرین عدد وارد شده می توان از کلید 
وارد کردن مقدار جدید، جهت ثبت داده در حافظه 

 Set "گزینه به عنوان مثال جهت ثبت اندازه قطر سرنگ بایستی

را    جهت صرفنظر کردن از ورود مقدار جدید کافیست کلید

در هر مرحله باعث صرفنظر کردن و بازگشت به یک مرحله باالتر خواهد 

مورد نظر از سرنگ با ابعاد مناسب استفاده گردد تا حداکثر 

  . باشد بازه مورد پذیرش دستگاه جهت تزریق بدون خطا بیش از این مقادیر می
Min Rate (Microliter/hour) = 0.5 * Syringe diameter (mm) ^ 2
Max Rate (Mililiter/hour) = 0.80 * Syringe 

. توان از یک یا دو سرنگ استفاده کرد روي این سیستم تعبیه شده است که به دلخواه می
هاي پلیمري تشکیل شده حال برهمکنش جت نجر به افزایش میزان نانوالیاف تولید شده خواهد شد، با این

بینی در مورفولوژي، نحوه چینش و ابعاد  تواند باعث ایجاد تغییرات غیر قابل پیش

  .صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

جهت پاك نمودن آخرین عدد وارد شده می توان از کلید  :توضیح
وارد کردن مقدار جدید، جهت ثبت داده در حافظه  پس از :ثبت یا صرفنظر از وارد نمودن مقدار جدید
به عنوان مثال جهت ثبت اندازه قطر سرنگ بایستی. دستگاه بایستی مجدداً کلید مربوط به همین سطر فشرده شود

injection  "گزینه سپس"Dia" جهت صرفنظر کردن از ورود مقدار جدید کافیست کلید. شود انتخاب
  . د، در این صورت مقدار قبلی مجدداً نشان داده خواهد شد

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

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

  . دقت پمپ حاصل شود

بازه مورد پذیرش دستگاه جهت تزریق بدون خطا بیش از این مقادیر می
Min Rate (Microliter/hour) = 0.5 * Syringe diameter (mm) ^ 2 
Max Rate (Mililiter/hour) = 0.80 * Syringe diameter (mm) ^ 2 

  میلی متر 10سرنگ با قطر 

  میکرولیتر در ساعت 50: حداقل سرعت

  میلی لیتر در ساعت 80: حداکثر سرعت

  :سیستم روبش نازلها

روي این سیستم تعبیه شده است که به دلخواه می در هر پمپ نازل 2تعداد 
نجر به افزایش میزان نانوالیاف تولید شده خواهد شد، با ایناستفاده از دو نازل م

تواند باعث ایجاد تغییرات غیر قابل پیش در نوك نازلها به دلیل بار یکسان آنها می
  . نانوالیاف شود

صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود) Menuفحه از ص(  Set scanبا  انتخاب گزینه 
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توضیح
ثبت یا صرفنظر از وارد نمودن مقدار جدید
دستگاه بایستی مجدداً کلید مربوط به همین سطر فشرده شود

injection

د، در این صورت مقدار قبلی مجدداً نشان داده خواهد شدفشار دهی

توضیح
  .شد

  
محاسبات انتخاب سرعت مناسب به نسبت ابعاد سرنگ انتخابی

جهت افزایش دقت تزریق پیشنهاد می     
دقت پمپ حاصل شود

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

  :مثال
سرنگ با قطر 

حداقل سرعت

حداکثر سرعت

سیستم روبش نازلها -4-4

تعداد 
استفاده از دو نازل م

در نوك نازلها به دلیل بار یکسان آنها می
نانوالیاف شود

با  انتخاب گزینه 
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Min Pos=100;   
 500میلیمتري را با سرعت  250تري تا نقطه میلیم

Min Pos=150;   
  .میلیمتري مستقر شده و ثابت بمانند

  ؛ جهت تنظیم نقطه ابتداي اسکن

  

  .باشد متر می میلی 260؛ تنظیم نقطه انتهاي اسکن که حدکثر 
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  . پارامتر سیستم روبش قابل تنظیم است 3در این صفحه 

Rate:  متر در دقیقه بر حسب میلی(سرعت روبش(  
Pos=100; Max Pos=250; Scan Rate=500     :1مثال 

میلیم 100تنظیم مقادیر طبق لیست باال باعث خواهد شد نازلها از نقطه 
  . میلیمتر در دقیقه به طور مداوم اسکن نمایند

Pos=150; Max Pos=150; Scan Rate =0     :2مثال 
میلیمتري مستقر شده و ثابت بمانند 150تنظیم مقادیر طبق لیست باال باعث خواهد شد نازلها در نقطه 

Min pos:  ؛ جهت تنظیم نقطه ابتداي اسکن)متر سب میلیبر ح(نقطه شروع اسکن
  .تواند بیشتر از نقطه پایان تعریف شود این نقطه نمی :توضیح

  
Max pos:  ؛ تنظیم نقطه انتهاي اسکن که حدکثر )متر بر حسب میلی(نقطه پایان اسکن
  .تواند کمتر از نقطه شروع تعریف شود این نقطه نمی :توضیح

 

32 
 

2017 

در این صفحه 
Rate

مثال 
تنظیم مقادیر طبق لیست باال باعث خواهد شد نازلها از نقطه 

میلیمتر در دقیقه به طور مداوم اسکن نمایند
مثال 

تنظیم مقادیر طبق لیست باال باعث خواهد شد نازلها در نقطه 
Min pos

توضیح
  

Max pos

توضیح
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هاي  این فاصله با توجه به تنوع طول نازل. باشد ها تا سطح درام می
فرض دستگاه باشد که الزم است این مقدار توسط کاربر دستگاه در نظر گرفته 

 .صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود

  

پس از فشار دادن کلید ، داده قبلی پاك شده و داده 
استفاده و مجدداً ) ãåçéèêëíìî(دي 

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

  :سیستم تنظیم فاصله الکتروریسی

ها تا سطح درام می ، فاصله نوك نازل)Distance(ی فاصله الکتروریس
فرض دستگاه باشد که الزم است این مقدار توسط کاربر دستگاه در نظر گرفته  تواند کمتر یا بیشتر از مقدار پیش

  .و تصحیح گردد
صفحه نمایش به صورت زیر خواهد بود) Menu(از صفحه   Set distanceبا فشردن کلید 

  

Pos : پس از فشار دادن کلید ، داده قبلی پاك شده و داده  1 پمپ سرنگی شمارهفاصله الکتروریسی جهت تنظیم
دي براي ثبت داده جدید بایستی از کلیدهاي عد. گردد جدید درخواست می

OK/Set" فشرده شود.  
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سیستم تنظیم فاصله الکتروریسی -4-5

فاصله الکتروریس
تواند کمتر یا بیشتر از مقدار پیش مختلف می

و تصحیح گردد شده
با فشردن کلید 

  

  
Pos

جدید درخواست می
OK/Set" کلید 
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Set distance"  فشار داده نشده است، همچنان داده قبلی

  .استفاده نمود   توان از کلید
انتخاب شود پیغام زیر در صفحه  مینیمم مقدارر صورتی که مقدار وارد شده جهت تنظیم فاصله الکتروریسی کمتر از 

  

در صورتی که مقدار وارد شده جهت تنظیم فاصله الکتروریسی بیشتر از ماکزیمم مقدار انتخاب شود پیغام زیر در 

  

  .شوددر صورتی که سرعت اسکن  بیشتر از ماکزیمم مقدار انتخاب شود پیغام زیر در صفحه نمایشگر ظاهر می
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Set distance"پس از وارد نمودن داده جدید، تا زمانیکه کلید  :توجه

توان از کلید رحله جهت صرفنظر میدر این م. در سیستم ثبت شده باقی خواهد ماند
ر صورتی که مقدار وارد شده جهت تنظیم فاصله الکتروریسی کمتر از 

  .شودنمایشگر ظاهر می

  
در صورتی که مقدار وارد شده جهت تنظیم فاصله الکتروریسی بیشتر از ماکزیمم مقدار انتخاب شود پیغام زیر در 

  .شودصفحه نمایشگر ظاهر می

  
در صورتی که سرعت اسکن  بیشتر از ماکزیمم مقدار انتخاب شود پیغام زیر در صفحه نمایشگر ظاهر می
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توجه 

در سیستم ثبت شده باقی خواهد ماند
ر صورتی که مقدار وارد شده جهت تنظیم فاصله الکتروریسی کمتر از د

نمایشگر ظاهر می

در صورتی که مقدار وارد شده جهت تنظیم فاصله الکتروریسی بیشتر از ماکزیمم مقدار انتخاب شود پیغام زیر در 
صفحه نمایشگر ظاهر می

در صورتی که سرعت اسکن  بیشتر از ماکزیمم مقدار انتخاب شود پیغام زیر در صفحه نمایشگر ظاهر می
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  .شوددر صورتی که درب دستگاه باز باشد، هنگام شروع فرآیند الکتروریسی پیغام زیر در صفحه ظاهر می

  

  .شودمی ارت به درستی متصل نشده باشد پیغام زیر در صفحه نمایش داده
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  :هاهشدار باز بودن درب
در صورتی که درب دستگاه باز باشد، هنگام شروع فرآیند الکتروریسی پیغام زیر در صفحه ظاهر می

  :هشدار سیستم ارت
ارت به درستی متصل نشده باشد پیغام زیر در صفحه نمایش دادهدر صورتی که سیستم 
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هشدار باز بودن درب

در صورتی که درب دستگاه باز باشد، هنگام شروع فرآیند الکتروریسی پیغام زیر در صفحه ظاهر می
  

  
هشدار سیستم ارت
در صورتی که سیستم 
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  :سیستم تنظیم سرعت چرخش درام -4-6

هاي سرعت  در سیستم. تواند متغیر باشد بر حسب نوع سیستم الکتروریسی حداقل و حداکثر سرعت چرخش درام می
  .باشد دقیقه میدور در  350، حداقل سرعت چرخش حدود )دور در دقیقه 3000تا (باال 

در اینصورت با شروع کار دستگاه، . درج گردیده است) OFF(فرض جلوي درام عبارت خاموش  در حالت پیش
  . درام حرکتی نخواهد داشت

توان  سرعت چرخش درام جمع کننده می روشن و خاموش کردن و تغییرجهت : تنظیم سرعت چرخش درام
دور انتخاب شده است؛ بدین  10جهت افزایش دقت تنظیم، ولوم از نوع . ه کرداز ولوم قرار گرفته در سمت چپ پانل استفاد

اعداد نشان داده شده . هاي ساعت پیچانده شود دور در سمت عقربه 10معنی که براي دستیابی به حداکثر سرعت بایستی ولوم 
  .دهنده دهم دور می باشد لوم نشاندر باالي ولوم، عدد اصلی و عدد روي و

  
  

  . شود ضامن باالي ولوم جهت قفل نمودن آن است که باعث  ثابت شدن ولوم می :توضیح
  

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. نیاز به دورهاي پایین بعد از شروع چرخش درام، سرعت آنرا کاهش دهید
   .گیردقرار ولوم درام در حالت خاموشباشد بهتر است 

  :فرض بر اساس تنظیمات پیشمجدد اندازي  راهسیستم  -4-7

"Reset": در حین انجام  یا سایر مشکالت فنی افزاريم دچار مشکالت نرماین دکمه در مواقعی که سیست
  . شودشود استفاده میالکتروریسی می
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با توجه به تغذیه مستقل و سیم کشی مجزا، الزم است عملکرد دست کلید قطع اضطراري هرچند وقت : توجه    
  . تست شود

براي راه اندازي  Resetختل گردید می توان از کلید در صورتیکه بنا بر دالیل مختلف سیستم میکروي دستگاه م    
  . مجدد آن استفاده نمود

  

  Systemو  Earth, Doorsهاي هشدار دهنده -4-8

در صورتی که . در قسمت پایین سمت چپ دستگاه، دیودهاي مربوط به هشدار ارت، درب ها و سیستم تعبیه شده است  
هاي ي باز بودن دربچراغ سبز نشان دهنده. گ زرد روشن خواهد شدبه رن دسیستم ارت بخوبی متصل نشده باشد چراغ دیو

باشد، هنگام انجام می 2و  1هاي مربوط به پمپ ) سمت راست و چپ(چراغ دیود  دو عدد در قسمت سیستم. باشددستگاه می
وجود  دهندهی نشانهاي آبی حین الکتروریسروشن بودن هریک از چراغ. شودها خاموش میفرآیند الکتروریسی این چراغ

  .سیستم است آن قسمت از مشکل در
  

  



38 
 

38 
 

 2017 پمپ 2دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

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

  

  
  کالکتور چرخان نوع سیلندري

  

  
  )تولید بصورت سفارشی( کالکتور چرخان نوع سیمی مناسب تولید نانوالیاف موازي
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دیود نورافشان . گراد تنظیم کرد درجه سانتی 45توان دماي داخل محفظه را از دماي محیط تا 

دهنده  نشان   دهنده روشن بودن سیستم گرمایش دستگاه و دیود نورافشان آبی

  

  .شود 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 
 .باشد که بخصوص در کارهاي تحقیقاتی الزم است مورد توجه قرار گیرد

دهد، فرایند تشکیل نانوالیاف در زمستان نسبت به فصول گرمتر سال به 

 بستگی به مدل دستگاه( "*"یا "Set" جهت تنظیم دماي داخل محفظه در مقدار دلخواه بایستی دکمه
در این حالت جهت . زن روي صفحه نمایش داده شود

  . استفاده نمود

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

  :اي داخل محفظهتنظیم دم

توان دماي داخل محفظه را از دماي محیط تا  توسط این بخش می

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

  
سمت راست جهت روشن و خاموش کردن این سیستم استفاده می از کلید

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 به  چنانچه تجربه پژوهشگران الکتروریسندگی نشان می
  . دلیل کاهش دماي محیط با مشکالت بیشتري مواجه است

جهت تنظیم دماي داخل محفظه در مقدار دلخواه بایستی دکمه :تنظیم دما
زن روي صفحه نمایش داده شود فشار داده شود تا دماي مورد نظر به صورت چشمک )متفاوت است

استفاده نمود Down و Up توان از کلیدهاي کم یا زیاد کردن دماي دلخواه می
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تنظیم دم -4-9

توسط این بخش می

قرمز 
روشن بودن هواکش تعبیه شده در پشت دستگاه می

از کلید
لزوم تنظیم دما

پارامترهاي مهم در فرایند الکتروریسندگی می
چنانچه تجربه پژوهشگران الکتروریسندگی نشان می

دلیل کاهش دماي محیط با مشکالت بیشتري مواجه است
تنظیم دما

متفاوت است
کم یا زیاد کردن دماي دلخواه می
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سپس پارامترهاي مختلف را  .ثانیه نگه دارید 3را فشار داده و به مدت  "*" یا "Set" دکمه : تنظیم منوي ترموستات
 .به 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

  
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. دارد وجود
  .گراد تنظیم گردد درجه سانتی 45االمکان دستگاه در دماي زیر  باال مورد استفاده قرار نگیرد و حتی

  .دماي محیط وجود ندارددر این سیستم امکان تنظیم دماي داخل محفظه کمتر از  :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  کننده، بیشتر حالل پلیمر تبخیر گردد تا نمد جامد نانوالیاف در روي جمع جمع
با توجه به بسته بودن محفظه، بعد از مدتی . تواند باعث اختالل در تشکیل نانوالیاف شود ، میبه کم شدن فرآیند تبخیر گردد

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

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
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 تصویر هواکش باالي دستگاه

اي خاموش کردن سیستم گرمایش که منجر به 
شود، بهتر است دماي دلخواه در کمتر از دماي محیط تنظیم شود  تا هواکش سیستم همواره فعال 

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

  

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه الکتروریس 

تصویر هواکش باالي دستگاه
  

اي خاموش کردن سیستم گرمایش که منجر به در صورتیکه الزم است در دماي محیط کار کنید، بج :توضیح
شود، بهتر است دماي دلخواه در کمتر از دماي محیط تنظیم شود  تا هواکش سیستم همواره فعال  خاموش شدن فن نیز می

  :روشنایی داخل محفظه

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

41 
 

2017 

توضیح
خاموش شدن فن نیز می

 .باشد

روشنایی داخل محفظه -4-10

جهت روشن و خاموش نمودن چراغ داخل محفظه از این کلید استفاده نمایید
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  :ف پتانسیلسیستم تامین اختال -4-11

  

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

  . آبی روشن خواهد شد LEDدر این حالت چراغ . گیرد میقرار  )standby(به کار 

  .باشد Offقبل از روشن نمودن دستگاه الکتروریس، دقت نمایید منبع کلید تامین اختالف پتانسیل در حالت  :توجه

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

بر روي پنل اصلی دستگاه در حالت  "High voltage"ابتدا باید دکمه  :روشن نمودن منبع تامین اختالف پتانسیل
"On" که باید براي  قرار داده شدهدر باالي همان قسمت منبع ولتاژ باال بطور مجزا براي دو قسمت دستگاه . قرار گیرد

شود قبل از روشن نمودن منبع  پیشنهاد می ،جهت ایمنی بیشتر سیستم .قرار گیرد "On"دکمه در حالت  ،قسمت هرکارکرد 
اینکار باعث خواهد شد . ولتاژ باال ولوم تنظیم ولتاژ را در ولتاژهاي پایین قرار دهید و سپس آنرا تا ولتاژ مورد نظر زیاد نمایید

روشن  ،قرمز LEDشدن منبع چراغ پس از روشن . هر گونه اتصال در سیستم در ولتاژهاي پایین مشخص شده و رفع گردد
  .خواهد شد

نمایش ) ولت 100(این نمایشگر میزان ولتاژ خروجی منبع را بر حسب کیلوولت و با دقت دهم کیلوولت  :متر کیلوولت
  .دهد می

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 در صورتیکه منبع ولتاژ باال را روشن نموده. ولتاژ باال از منبع به کابل منتقل نشود ،ربهاد

  .دهد، بسته بودن دربها را کنترل نمایید نمایش می
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  سوئیچ مغناطیسی جهت خاموش شدن خودکار دستگاه هنگام باز شدن درب دستگاه

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

که ناشی از میزان جریان عبور از نانوالیاف از نوك  با توجه به جریان بسیار کم مصرف شده در فرایند الکتروریسی :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
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 نگهداري -5 فصل

  :قدامات ایمنی و نحوه نگهداري از سیستما -5-1

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

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

 . از سیم برق ورودي مناسب براي سیستم استفاده نمایید •

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

 .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 •

. ه شوند استفاده نشودهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگا 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 -5-2

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

ارت با توجه به ولتاژ باالي الزم جهت تشکیل نانوالیاف پلیمري، الزم است دستگاه به نحو مطلوبی به سیستم 
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
کشی آزمایشگاه مجهز به سیستم ارت بوده  با توجه به اهمیت اتصال مناسب ارت دستگاه، بایستی سیستم سیم

همچنین در کنار پریز برق پشت دستگاه پیچی تعبیه . استفاده گردد) سه سیم(هاي برق داراي ارت  پریزها و سیمو از 
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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 . گاه از اتصال درست سیم کابل منبع اختالف پتانسیل به نازلها مطمئن شویدقبل از روشن نمودن دست 
باعث انتقال ولتاژ باال به سیستم الکترونیکی و خرابی آنها ) غیر از نازلها(به هر نقطه از دستگاه  "هاي ولتاژ"کابل 

  .دتواند باعث آسیب به منبع تامین اختالف پتانسیل گرد 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 . پتانسیل روشن باشد، با روشن شدن دستگاه، برق ولتاژ باال نیز روشن شده و ولتاژ باال به نازلها منتقل خواهد شد

  .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
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 یابی عیب -6 فصل

  عیب یابی -6-1

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

  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   .دستگاه خاموش است 
  .ستیدستگاه روشن ن

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

  :راه حل اول

وسیله خارجی جدا شود یا سینی حائل  •
  .جابجا شود

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

در صورت قطع شدن یا خارج شدن  •
ه بایستی با شرکت تماس گرفته تسم
  .شود

  .بایستی با شرکت تماس گرفته شود: راه حل دوم

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

جهت عدم آسیب به موتورها، دستگاه را خاموش 
  .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

  عدم کارکرد کلیدهاي صفر دستگاه:دلیل دوم

در   LCD دستگاه روشن شده ولی
باقیمانده  SET ZERO وضعیت
  .است
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  .دستگاه را خاموش و روشن نمایید •
مثالً دکمه . دکمه صحیح فشرده شود •

هاي اعداد روي پانل تنها مواقع 
  .کنند خاصی کار می

جهت جلوگیري از آسیب به دکمه ها در : توجه
مواقع عدم کارکرد دکمه ها از فشردن آنها با 

  .شدت زیاد خودداري نمایید

  .سیستم هنگ کرده است •
  .نمی شوددکمه صحیح فشرده  •

  .کنند کلیدهاي روي پانل کار نمی

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
این مشکل، خللی در کارکرد دستگاه بوجود 

با این حال جهت درست شدن . نخواهد آورد
  .نماییدRun  جدداًو م 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 . شود نمایش می
درام با سرعتهاي باال، این حالت بیشتر رخ می 

  .دهد

برخی از کاراکترهاي روي صفحه 
ه نمی شود ولی نمایش نشان داد

  .سیستم درست کار می کند

با کمک دست پدال را به پایین فشار داده و 
) مربوط به هر قسمتفلش (همزمان دکمه پایین 

را فشار دهید تا کلید داخل پمپ سرنگی آزاد 
  .شود

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

  .چرخانیدولوم را به سمت راست ب •
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

ولوم و  درام در حالت خاموش است •
سرعت درام در مقادیر کم تنظیم 

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

  .درام جمع کننده چرخش ندارد

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

  .کنید

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

  شده

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

قطر سرنگ را با کولیس بصورت درست  •
و دقیق اندازه گرفته و وارد سیستم 

کلیه محاسبات مربوط به . (نمایید
سرعت تزریق بر مبناي همین عدد 

  .)است

میزان تزریق محلول پلیمري اشتباه   عدم ورود صحیح قطر سرنگ
  .ستا
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را دوبار فشار دهید تا میزان   cancel دکمه
در   Target یا عدد. تزریق شده صفر شود

 مورد نظرمیزان  بهرا   Injection قسمت
  .تنظیم نمایید

تزریق میزان محلول به اندازه وارد  •
  شده به سیستم

عدم تزریق محلول و 
 Injected volume نمایش

reaches  to max limit  

  .اه را کنترل نماییدهمه درهاي دستگ

دقت نمایید با بستن درب دستگاه، ولتاژ : توجه
منبع برقرار خواهد شد به همین دلیل قبل از 
بستن درها از کم بودن ولوم اطمینان حاصل 

به یکباره ) کیلوولت 35مثالً (نمایید تا ولتاژ باال 
  .وارد سیستم نشود

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

ا نشان همچنان ولتاژ صفر ر
  .دهد می

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

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

  .)شود

کلیدهاي درهاي دستگاه گیر کرده  •
  .یا خراب شده است

ع تامین اختالف جک پشت منب •
  .پتانسیل خارج شده است

با باز شدن درهاي دستگاه منبع 
تامین اختالف پتانسیل خاموش 

  .نمی شود

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

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

  .وصل شود

  .ب شده استدماي بسیار باال انتخا •
جهت جلوگیري از آسیب به هیتر،  •

  .دستگاه خاموش شده است

سیستم گرمکن به دماهاي باال 
  .رسد نمی
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 سفارش -7 فصل

 تولید سفارشی -7-1

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

  

  ارشنحوه سف -7-2

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

د محصوالت توانی ، 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.irارسال ایمیل به آدرس  -4
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