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در اين مقاله جهت بررسي تاثير پارامترهاي کليدي از جمله غلظت ،ولتاژ الکتريکي ،فاصله و دبي بر روي جريان الکتريکي در فرآيند
الکتروريسي ،همچنين به دست آوردن رابطه جريان با پارامترهاي ذکر شده و قطر الياف ،از غلظت هاي مختلف و در محدوده 10-25
درصد وزني -حجمی  نايلون در اسيد فرميک استفاده شد .همچنين به منظور دسترسي به قطر بهينه ،آزمايشاتی در دو بخش اصلي
صورت گرفت که مي توان بخش اول را مربوط به بررسي روند تغيير متغيرها و بخش دوم را به بهينه سازي شرايطفرآيندي جهت
حصول به اليافي با حداقل قطر ،مربوط دانست .در تمامي آزمايشات از آمپرسنج ،جهت بررسي جريان الکتريکي در مدت زمان 12
دقيقه ريسندگي و ميکروسکوپ الکتروني پويشي ،1جهت بررسي مورفولوژي و قطر الياف استفاده گردید .نتايج حاکی از آن بود که
جريان الکتريکي با غلظت محلول پليمري و ولتاژ الکتريکي رابطه مستقيم و با فاصله سوزن تا جمع کننده رابطه معکوس دارد؛ در
حالي که دبي اثر متفاوتي را از خود بر جاي مي گذارد .در طول آزمايشات ،جريان الکتريکي در فواصل زماني مختلف ،متغير بود.
در حالي که در نمونه  بهينه که مورفولوژي آن نيز توسط دستگاه  SEMمورد بررسي قرارگرفته بود ،جريان به طور کام ً
ال يکنواخت
و پايدار در آمده بود.

کلمات كليدي
الکتروريسندگی،
قطر نانو الياف،
جريان الکتريکی

 -1مقدمه
با کاهش قطر اليــاف پليمري از ميکرومتــر به نانومتر،
خواص منحصر به فردي همچون نســبت سطح به حجم
بســيار باال ،انعطاف پذيري در سطح عملکردي ،تخلخل
باال و خواص مکانيکي عالي به الياف بخشــيده مي شود،
به طوري که گستره کاربردي آنها را وسيع تر مي گرداند.
تاکنون روشهاي متعددي براي توليد الياف نانومتري در
نظر گرفته شده که از ميان آنها روش الکتروريسي عالوه
بر ســادگي ،از بازده بیشتري نيز برخوردار است .در اين
روش الياف نانومتــري از طريق اعمال بارهاي الکتريکي
حاصل ميشــوند[ .]1مطابق بررسي هاي صورت گرفته،
جريان ســيال پليمري در ميدان الکتريکي از سه بخش
اصلي تشکيل شده اســت؛ به طوري که در لحظه شروع
فرآيند ،پس از باردار شــدن سيال پليمري توسط قطب
*مسئول مكاتبات،پيام نگارsh.zargham@gmail.com :

مثبت منبع ولتاژ باال ،قطره کروي در سر لوله موﺋين پس
از غلبه بر نيروهاي کشــش سطحي و تنش برشي سيال،
تغيير شکل داده و به مخروط تيلور تبديل ميشود و پس
از گــذر از محدوده ولتاژ بحراني ،جريان پليمري از ســر
مخروط تيلور آغاز شده و جت ريسندگي مسير مستقيمي
را مي پيمايــد[ .]2در ولتاژهاي باالتــر از ولتاژ بحراني،
جت الکتروريسي در اثر نيروي کشش سطحي پاره شده
و تبديل به قطراتي مي شــود ،به طوري که شــدت اين
پارگي ،به شــدت جريان الکتريکي اعمالي بستگي دارد.
در حقيقت هر چه شدت اين جريان بيشتر باشد احتمال
پارگي جت و شــکل گيري قطــرات کمتر ميگردد[.]3
پس از عبور از ناحيه پايدار ،رشــد ناپايداريهاي خمشي
آغاز شــده و در نهايت ،جريان ســيال مســير مارپيچي
را طــي ميکنــد .در روش الکتروريســي از ولتاژ باال در
(1- Scannig Electra Microscope )SEM
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محدوده  5-50کيلو ولــت جهت باردارکردن محلول پليمري و توليد نانو پويشي مدل ( )LEO440i,Englandمورد مطالعه قرار گرفت.
الياف پليمري با قطري در محدوده  50-500نانومتر استفاده مي شود[.]4
ويژگي متمايز موجود در اين الياف ســبب مي شــود تا نانو الياف پليمري  -2 -2ريسندگي الياف نانو
به عنوان مواد مناســبي در زمينه هاي مختلف صنعتي استفاده شوند که جهت انجام فرآيند الکتروريسي از يک سرنگ پالستيکي با حجم   50ميلي
از آن جمله مي توان به کاربرد اين الياف در ســاخت نانو کامپوزيت هاي ليتر و سوزن با قطر داخلی  0/584ميلي متر استفاده شد .پس از پر نمودن
پليمري ،صنايع فيلتراســيون ،نظامي و پزشکي اشاره نمود .قطر نانو الیاف ســرنگ از محلول پليمري نايلون  6با درصد هــاي مختلف و در محدوده
به پارامترهاي مختلفي مانند غلظت محلول پليمري ،ولتاژ الکتريکي اعمال  10-25درصــد وزني -حجمی ،جهت تزريق يکنواخت محلول از يک پمپ
شــده ،فاصله سر ســوزن تا جمع کننده ،دبي جريان ،قطر سوزن ،جريان سرنگ با مدل( )Top5300-Tokyo-Japanاستفاده شد .جهت اعمال ولتاژ
الکتريکيو نوع جمع کننده بســتگي دارد [ .]2،6-13در ميان پارامترهاي نيز از يک منبع تغذيه ولتاژ باال و در محدوده ولتاژ  10-25کيلو ولت با مدل
مطرح شــده ،جريان الکتريکي به عنوان يک پارامتر کليدي و تاثير گذار ( )Gamma ES-60P,60Kv,0/085A, USAاستفاده شد؛ به طوري که قطب
بــر روي قطــر الياف توليدي ،طول جت (از ســر قطره آويزان تا شــروع مثبت آن به سوزن فلزي جهت باردارکردن محلول پليمري متصل گرديد.
ناپايداري هاي خمشــي) ،خواص سطحي و اســتحکام مکانيکي شناخته جهت اندازهگيري جريان الکتريکي نيز از يک ميکرو آمپرســنچ با جريان
شــده اســت[ .]7،14از آنجايي که تحقيقات موجود در راستاي شناخت  DCدر طول فرآيند استفاده شد ،به طوري که قطب منفي ميکروآمپرسنج
هر چه بيشــتر فرآيند الکتروريسي اندک بوده اســت ،اين طور استنباط بــه قطب منفي ولتاژ باال و قطب مثبت آن بــه جمع کننده اي ثابت و از
میشــود که در ايــن فرآيند ،جريان الکتريکي تنهــا در اثر القاي بارهاي جنــس آلومينيوم متصل گرديد .جهت بررســي تاثير جريان الکتريکي بر
يونــي در محلول پليمري به وجود مي آيد که به دليل کوچک بودن ،قابل روی ولتــاژ الکتريکــي ،غلظت محلول پليمري ،فاصلــه ،دبي و در نهايت
چشم پوشي است[ .]15درحالي که بر طبق مطالعات  Huanو همکارانش قطر و مورفولوژي ليف حاصله ،از يک روش ســاده ماتريســي در طراحي
[ ،]10،12جريــان عبوري در جت الکتروريســي از مجموع جريان هاي آزمايشات استفاده گرديد .در اين روش پس از بررسي روند تغيير متغيرها
و تاثيــر پارامترها بر روي قطر الياف  ،اندازه گيري جريان الکتريکي در هر
همرفتي و جريان هاي القايي حاصل می گردد.
همچنيــن جريان الکتريکي با ولتاژ ،فاصله ،دبــي و ديگر پارامترها در رابطه مرحله و با بررســي گام به گام پارامترها ،به بهينه سازي شرايط فرآيندي
اســت .به طوريکه میان جريان و ولتاژ الکتريکي و نيز جريان و دبيرابطهاي پرداخته تا ضمن حصول شــرايط بهينه به بررسي تاثير جريان الکتريکي
وجــود دارد [ .]10در حــال حاظر و در راســتاي شــناخت ماهيت جريان در ميزان يکنواختي قطر و مرفولوژي حاصله نيز ،پرداخته باشــيم .در اين
الکتريکي و دسترسي به رابطه بين ولتاژ و جريان ،مطالعات جديدي آغاز شده راستا و در تمامي آزمايشات ،مورفولوژي ليف حاصله به کمک  SEMمورد
و در حال انجام اســت که نخستین بار توســط   Fernandez de la Moraو مطالعه قرار گرفت .در اين پژوهــش جريانهاي الکتريکي در هر مرحله،
همکارانش[ ]16مورد بررسي قرار گرفت .در اين بررسي ثابت شد که ولتاژ در مدت زمان  12دقيقه ريســندگي در فواصل منظم يادداشت و پس از
و جريان دو پارامتر مجزا بوده و نقش هر کدام در فرآيند الکتروريسي بارز ميانگين گيري ،مقادیر متوسط اعالم شدند         .
و در خور توجه است .در اين رابطه   Ganan- Calvoو همکارانش[]17،18
نيز نظري مشابه دارند .با توجه به اينکه تاکنون مطالعات صورت گرفته در  -3بحث و نتيجه گيري
اين زمينه بيشتر معطوف به محاســبات تئوري و شناخت ماهيت جريان  -1-3بررسي تاثير پارامترهاي کليدي بر روي جريان الکتريکي و قطر
الکتريکي در فرآيند الکتروريسي بوده و تاکنون جنبه عملياتي پيدا نکرده نانو الياف
است ،لذا در اين پژوهش ســعي بر آن شده تا با انجام آزمايشهاي متعدد  -1-1-3تاثير غلظت محلول پليمري
به بررســي تاثير جريان الکتريکي بر چهار فاکتور کليدي و تاثير گذار در همانگونه که در نمودار شــکل  1مشاهده مي شود ،با افزايش غلظت
فرآيند الکتروريسي از جمله ولتاژ ،غلظت محلول پليمري ،فاصله سوزن تا محلول نايلون در محدوده  10تا  25درصد وزني -حجمی ،متوســط
جمع کننده و دبي جريان پرداخته شود .همچنين تاثير جريان الکتريکي قطــر الياف و جريان الکتريکي دچار افزايش شــده اند .افزايش قطر
بــر روي قطر ،مورفولوژي و يکنواختي نانو الياف حاصله ،همزمان با تغيير نانو اليــاف با افزايش غلظت ناشــي از افزايش گــره خوردگي هاي
فيزيکــي زنجيره هاي پليمري مي باشــد[ .]8گــره خوردگي هاي
ديگر پارامترها از ديگر مواردي بود که مورد بررسي قرار گرفت.
فيزيکــي زنجيرها در محلول و افزايــش آنها با افزايش غلظت ،منجر
به افزايش ويسکوزيته محلول شده که به تبع آن مقاومت محلول در
 -2تجربيات
مقابل نيروي کششــي حاصله از بارهاي موجود در داخل جريان نيز،
 -1-2مواد و تجهيزات
در ايــن پژوهــش از گرانــول پلي آميد  6با نــام نيــران  Bو وزن مولکولی                          افزايش یافتــه و درنهايت به افزايش قطر مي انجامد .اين افزايش در
 ،Mw: 12,000 g/molگريد الياف ساخت شرکت الياف تهران و اسيد فرميک تطابق کامل با گزارشــات ارائه شده توسط  Deitzelو همکارانش مي
 %99مِرک به عنوان حالل اســتفاده شد .محلول هاي همگن با غلظتهاي باشد[ .]8از طرف ديگر در نتيجه افزايش قطر نانو الياف و با توجه به
مختلف با استفاده از يک همزن مغناطيسی ،در يک سيستم کام ٌ
ال بسته و در رابطه  ،1ميزان بار بيشتري در واحد زمان از سطح ليف عبور خواهد
دماي جوش حالل تهيه شدند .جريان هاي الکتريکي نيز توسط آمپرسنجي کرد که منجر به افزايش جريان در يک ولتاژ ثابت مي گردد [ .]19در
در فواصل مختلف و در بازده زماني  12دقيقه اندازه گيري شدند .مورفولوژي اين رابطه : I ،جريان الکتريکی :r  ،شــعاع جت ريسندگی :E ،ميدان
الياف پس از پوشش دهي توسط اليه نازکي از طال با ميکروسکوپ الکتروني الکتريکی مصرفی :σ ،دانسيته بار سطحی و  :uسرعت میباشند                .
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مشاهده مي شود ،با افزايش ولتاژ تا  15کيلوولت ،قطر متوسط الياف افزايش و
پس از آن کاهش مي يابد .حال آنکه با افزايش ولتاژ ،جريان الکتريکي کماکان
افزايش مي يابد .بديهي است که با افزايش ولتاژ ،به دليل افزايش تعداد بارهاي
همنام ،مقدار جريان بيشتري از واحد سطح در واحد زمان عبور نموده و چگالي
سطحي بار افزايش مي يابد .گفتنی است که افزايش جريان با افزايش ولتاژ ،در
تطابق کامل با مشاهدات  Yu-Qin Wanو همکارانش مي باشد [.]11

I = πr 2 KE + 2πrσu

شکل  -1نمودار تأثیر غلظت بر جريان الکتريکي و قطر الياف با ولتاژ  ،20 kvفاصله
 10 cmو دبي 0/1ml/hr

 -2-1-3تاثير ولتاژ الکتريکي
جهت بررسي تاثير ولتاژ بر مورفولوژي و جريان الکتريکي از محلول  20درصد
وزنی -حجمی نايلون  6در اسيد فرميک در ولتاژهاي مختلف استفاده شد .ولتاژ
الکتريکي يکي از پارامترهاي بسيار موثر و تاثيرگذار در فرآيند الکتروريسندگی
نانو الياف مي باشــد .همانگونه که در نمودار شکل  2و تصاوير  SEMشکل 3

شکل  -2نمودار تأثیر ولتاژ بر جريان الکتريکي و قطر الياف
با غلظت  20درصد وزنی -حجمی ،فاصله  ،10cmدبي  0/1ml/hrو سوزن با قطر
داخلی 0/584mm

شکل  -3تصاوير ميکروسکوپ الکتروني نانو الياف نايلون در ولتاژ هاي مختلف با سوزن قطر 0/584 mm
الف) ولتاژ  ، 10Kvب) ولتاژ  ،15Kvج) ولتاژ  ،20Kvد) ولتاژ 25 Kv
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از آنجايي که با افزايش ولتاژ ،سرعت سيال زياد شده و زمان رسيدن سيال از
سر سوزن به جمع کننده کم مي شود ،انتظار داريم قطر الياف افزايش يابد .از
طرف دیگر ،به نظر مي رسد كه اين موضوع بايد با افزايش ولتاژ کماکان ادامه
داشته باشد .در حالي که با افزايش ولتاژ از  15کيلوولت تا  25کيلوولت ،قطر
الياف کاهش يافته است .کاهش قطر الياف با افزايش ولتاژ در اين محدوده را
مي توان ناشــي از تقابل نيروهاي کششي ،نيروهای برشي در ديواره سوزن و
همچنين آرايش يافتگي جت در اثر بارهاي همنام دانست .در نتيجه نيروهاي
مخالف حرکت سيال در مقابل نيروي محرکه ناشي از اختالف پتانسيل اهمیت
یافته و اثر خود را نشان مي دهند ،چنين رفتاري در مشاهدات Jagannathan
نيز ديده شده است [ .]20از سوي ديگر ،در سوزن با قطر داخلی  0/584ميلي
متر ،اندازه قطره شکل گرفته در انتهاي سوزن به اندازهاي بزرگ مي شود که
ولتاژ اعمالي قدرت کافي را جهت انتقال کامل محلول به سمت صفحه جمع
کننده ندارد .با افزايش تدريجي ولتاژ ،قطر قطره کاهش يافته چرا که بارهاي
اعمالــي در اين حالت افزايش و در نهايــت قطر مخروط تيلور کمتر و الياف
کوچکتري شکل مي گيرند .بنابراين با افزايش ولتاژ تا حدي قطر الياف افزايش
و سپس با کاهش حجم قطره ،کاهش مي يابد.
 -3-1-3تاثير فاصله سر سوزن تا جمع کننده
همانطور که در نمودار شکل  4مشاهده مي شود ،با افزايش فاصله بين سوزن
و جمع کننده ،جريان الکتريکي و قطر متوســط الياف کاهش يافته است .در
اثر افزايش فاصله ،جت مسير بيشتري را تا رسيدن به جمع کننده مي پيمايد
و در نتيجه اين عمل ،الياف در طول مسير ،بيشتر دچار کشيدگي مي شوند.
همچنين با افزايش فاصله ،شدت ميدان الکتريکي کمتر شده و در نتيجه آن،
سرعت جت به سمت جمع کننده کاهش مي يابد .بنابراين مدت زمان پرواز
افزايــش و در نهايت به کاهش قطر مي انجامداما چنانچه اين فاصله بيش از
اندازه زياد باشد ،به دليل ضعيف شدن ميدان الکتريکي و کشيدگي کمتر ،قطر
متوســط الياف به جاي کاهش ،روند افزايشی از خود نشان داده که در فاصله
 20ســانتي متري شاهد اين افزايش هستيم [ .]2از آنجا که با افزايش فاصله
شدت ميدان ضعيف تر مي شود ،جريان الکتريکي نيز کاهش مي يابد که اين
مشــاهده در تطابق کامل با رابطه 2مي باشد [ .]12در اين رابطه : I ،جريان
الکتريکی و  :Eميدان الکتريکی مصرفی می باشند.
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 -4-1-3تاثير دبي جريان
همانطور که در نمودارهاي شکل  5مشاهده مي شود ،با افزايش دبي تا ،1ml/hr
قطرمتوسط الياف افزايش و پس از آن کاهش يافته است ،حال آنکه با افزايش
دبي ،جريان الکتريکي از يک روند ثابت تبعيت نميکند.

شکل  -5نمودار تاثيردبي بر جريان الکتريکي و قطر الياف با غلظت  20درصد
وزنی -حجمی  ،ولتاژ  20 kvو فاصله 15cm

در حقيقت ،با افزايش نرخ تغذيــه حجم خروجي افزايش يافته درحالي که
ولتاژ مقدار ثابتي اســت .ولي پس از آن در دبي1/5ml/hrبه دليل زياد شدن
ريزش قطرات ريسيده نشده در اثر افزايش حجم حالل خروجي از سرسوزن،
از مقدار محلولي که صرف توليد الياف مي گردد کم شــده و در نتيجه قطر
متوســط الياف کاهش مي يابد .نتايج حاصله از مشاهدات تجربي که در باال
بدان اشاره شد با گزارشات ارائه شده توسط  Ramakrishnaو همکارانش[،]2
در خصوص اثر ميزان دبي بــر قطر الياف  مطابقت دارد .در مورد تاثير دبي
برجريان نيز ،کام ً
ال مشهود است که  دبي بر روي يکنواختي جريان و پايداري
فرآيند الکتروريســي تاثير قابل مالحظه ای نگذاشته است .از سوي ديگر در
دبي هاي باال به دليل افزايش ميزان حجم محلول خروجي از سرســوزن ،به
تعداد قطره پراکني ها اضافه  مي شــود .در واقع بــا ريزش هر قطره مقدار
زيادي ســيال از سر سوزن کنده شده و مخروطي که پس از آن تشکيل مي
شــود در ابتدا کوچک بوده و به تدريج رشد مي کند که همين مسئله باعث
                 (                                                                            I ≅ E 3                                         )2بروز نايکنواختي در تغييرات جريان مي شــود .تصاوير  SEMنشان داده شده
در شکل  6دليلي بر اين مدعا است.

شکل  -4نمودار اثرفاصله بر جريان الکتريکي و قطر الياف با غلظت  20درصد
وزنی -حجمی  ،ولتاژ  20 kvو دبي 0/1ml/hr
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 -1-4دسترسي به اليه بهينه
در اثر اين تکرار ،اليه اي از نانو الياف با قطر متوسط  92 nmتوليد شد که در
تصاوير  SEMشــکل  7به همراه نمودار توزيع فراواني قطر آن ارائه شده است.
همانطور که مشــاهده مي شود ،محدوده تغيير قطر در اين نمونه بسيار ناچيز
اســت .به طوري که مي توان ادعا نمود جريان بســيار پايــدار بوده و محلول
پليمري به يک اندازه تحت کشــش قرار گرفته است .در اين راستا و جهت به
دســت آوردن قطر بهينه ،از غلظت 17/5درصد وزنی -حجمی ،ولتاژ ،20kv
فاصله سر سوزن تا جمع کننده  ،18 cmدبي 0/1 ml/hrو قطر داخلی سوزن
 20mmاســتفاده گرديد  .نمودار شکل  8نيز تاييدي بر اين ادعا است که در
آن جريــان الکتريکي در بازده زماني  12دقيقه اي کام ً
ال يکنواخت و به مقدار
 0/3ميليآمپر ميباشد.
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شکل  -6تصاوير ميکروسکوپ الکتروني نانو الياف نايلون در دبي هاي مختلف .الف) دبي  ،0/1 ml/hrب) دبي  ،0/5 ml/hrج) دبي  ،1ml/hد) دبي 1/5 ml/h

شکل  -7تصوير ميکروسکوپ الکتروني به همراه نمودار توزيع فراواني قطر الياف در نانو الياف نايلون 6

شکل  -8نمودار جريان الکتريکي در اليه بهينه در زمانهاي مختلف ريسندگي
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 نتيجه گيري-5
يکی از روشهای شناخته شده جهت توليد نانو الياف پليمري روش الکتروريسي
اســت که در آن محلول پليمري از طريق اعمال بارهاي الکتروستاتيک باردار
 الياف با قطري در محدوده نانومتر تولید،شــده و پس از گذر از ناحيه ناپايدار
 در شــکلگيري نانو الياف پليمري پارامترهاي متعددي از جمله.ميگردند
.....  جريان الکتريکي و، دبي، فاصله، ولتاژ الکتريکي،غلظت محلول پليمــری
 قطر متوسط افزايش و با افزايش، به طوريکه با افزايش غلظت.تاثير گذارند
 در حاليکه ولتاژ و دبي تاثير متفاوتي را. قطر متوسط کاهش مي يابد،فاصله
 در بين پارامترهاي مطرح.بر روي قطر متوسط الياف حاصله ايجاد ميکنند
 جريان الکتريکي به عنوان يک پارامتر کليدي و تاثير گذار بر روي قطر،شده
 هر چه جريان، به طور کلي.و مرفولوژي الياف حاصله شــناخته شده اســت
الکتريکي يکنواخت تر باشــد شرايط ريســندگي پايدارتر بوده و مورفولوژي
 مطابق آزمايشات صورت گرفته با افزايش.نانوالياف حاصله مطلوب ترخواهد شد
 جريان الکتريکي، جريان الکتريکي افزايش ولي با افزايش فاصله،غلظت و ولتاژ
  .کاهش مييابد؛ درحالي که دبي رفتار متفاوتي را از خود نشان ميدهد
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