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تولید پوشش متخلخل از الیاف پلی وینیل پیرولیدون بهروش الکتروریسی
با اثر القای فارادی
رضا رسولی ،*،1سیده فرناز

موسوی2

4گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 2دانشکده فیزیک ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران

چکیده
الکتروریسی روش سریع ،ساده و کارآمد در تولید الیاف بهشمار میرود .در این مقاله ،نتایج حاصل از الکتروریسی فیبرهایی از
پلیمر نارسانای پلی وینیل پیرولیدون حالل اتانول در حضور میدان مغناطیسی متغیر ارائه میگردد .با بررسی نمونهها مشخص شد
اعمال میدان مغناطیسی متغیر در حین ساخت فیبر موجب پیچیده شدن آنها ،میشود درحالیکه در غیاب میدان الیاف با
ساختاری تصادفی و غیر مارپیچ شکل میگیرند .بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد اعمال میدان مغناطیسی متغیر
موجب یک شکل شدن و پایداری فیبرهای ریسیده شده میگردد .همچنین نتایج نشان داد که قطر این فیبرها و نیز پیچش فیبرها
تابعی از شدت و فرکانس تغییر میدان مغناطیسی هستند.

کلیدواژگان:

الیاف ،الکتروریسی ،میدان مغناطیسی

مقدمه
فیبرها کاربردهای گستردهای در پوششهای
محافظتی [ ،]4نانو الکترونیک [ ،]2ساخت نانو
کاتالیزورها [ ،]9خازنها [ ]1و فیلترها [ ]5دارند.
الکتروریسی روش سریع ،ساده و کارآمد برای تولید
الیاف در محدوده میکرون تا نانومتر است [ .]6در این
روش بهکمک نیروی الکتروستاتیک ،فیبرهایی از
محلول پلیمر یا پلیمر مذاب ریسیده میشود .برای این
منظور ولتاژی از مرتبه چند کیلو ولت به قطرهای از
محلول پلیمر در نوک نازل اعمال میشود .در اثر
یونیزاسیون مولکولی و باردار شدن پلیمر در نوک
نازل ،مخروط تیلور شکل میگیرد و رشتهای از
محلول خارج میشود.
*نویسنده مسئولr_rasuli@znu.ac.ir:

این رشته در اثر میدان الکتریکی شتاب گرفته و روی
صفحه جمع کننده رسانا جمع میگردد [.]3
پوششهای متخلخل بر پایه فیبرها نقش مؤثری در
فناوری نانو بهمنظور افزایش بازدهی ادوات نانو در
کاتالیزورها ،جاذبها و حسگرها دارند [ .]9-5این
پوششها در ساخت غشاها بهمنظور جداسازی
محلولها و مخلوطهای گازی و مهندسی بافت
بهعنوان داربست مصنوعی برای رشد بافت مورد
استفاده قرار میگیرند [ 6و  .]3همچنین این پوششها
در ساخت محافظهای جامد برای کاتالیستها،
حسگرهای گازی ،ماتریسهای محافظ الکترود در
باتریهای لیتیمی و نیز الگوی ساخت نانومواد توخالی
بهکار میرود [ 8و  .]3با شکل دهی فیبرهای حاصل
از الکتروریسی میتوان پوششهای متخلخلتری ایجاد
نمود .با اعمال نیروهای الکتریکی و مغناطیسی
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میتوان تخلخل پوششهای حاصل از الکتروریسی را

تعیین دامنه پایداری فرآیندی ارائه کردند که در آن

افزایش داد .گزارش شده است که الکتروریسی در

قطر فیبر الکتروریسی شده را میتوان توسط جریان

میدان مغناطیسی ثابت ،مطابق شکل ،4نیروی  d Fکه

محلول پلیمری و ولتاژ اعمال شده کنترل کرد [.]11

بر واحد طول  d lوارد میشود از رابطة زیر بهدست

در این مقاله ،رهیافت جدیدی بر پایه اثر القای فارادی

میآید:

بهمنظور شکل دهی فیبرهای ریسیده شده ارائه

d F  Id l  B

میگردد .بدین منظور فیبرها در حضور میدان

در رابطة فوق  Iجریان برقرار شده در نوک نازل و B

الکتریکی گردابی ناشی از میدان مغناطیسی متغیر با

شدت میدان مغناطیسی است .این نیرو بههمراه سایر

زمان به محلول پلیمر نارسانای -PVP9اتانول ریسیده

نیروها سبب کاهش ناپایداریهای رشته پلیمری

شد .نتایج نشان داد ضمن متخلخل شدن فیبرها ،قطر

میشود []42-41؛ از این نیرو میتوان فیبرهای حاصل

الیاف با اعمال میدان گردابی کاهش یافته و آرایش

را شکل داده و پوششهایی با تخلخل کنترل شدهتر

مارپیچی از فیبرها شکل میگیرد.

تولید نمود .همچنین میتوان با اعمال همزمان نیروی
مغناطیسی و الکتریکی شکل ریسیده شدن فیبرها را
کنترل کرد .بدین منظور میتوان از میدان مغناطیسی
وابسته بهزمان استفاده کرد .میدان متغیر با زمان طبق
قوانین ماکسول میتواند میدان الکتریکی گردابی ایجاد
کند .این میدان الکتریکی نقش مؤثری در شکل دهی
فیبرهای ریسیده شده خواهد داشت .خو 4و همکاران
برای توصیف باریکة الکتروریسی شده مغناطیسی از

شکل .1تأثیر میدان مغناطیسی ثابت بر الکتروریسی.

مواد و روشها

مدل رنکر 2استفاده کردهاند .آنها باریکه را شبیه

محلول مورد نیاز برای الکتروریسی از حل کردن

سیستمی از دانههای دارای بار  eو جرم  mکه توسط

پودر پلیمر  PVPبا وزن مولکولی  11111گرم بر مول

مواد ویسکواالستیک بههم متصل شدهاند ،در نظر

(از شرکت  )Sigma-Aldrichدر اتانول تهیه شد.

گرفتند و مشاهده کردند که دامنة نوسانات با میدان

محلول  PVPپنج درصد وزنی ( ) 5% wt.در دمای اتاق

مغناطیسی ،کمتر از حالت بدون میدان مغناطیسی است

بهمدت  31دقیقه همزده شد تا محلول همگنی بهدست

و با افزایش جریان القایی قطر باریکهها کاهش

آید .محلول پلیمر حاصل در نازلی با ظرفیت  4 mlو

مییابند [ .]49در پژوهشی دیگر کراماریوک و همکاران

قطر سوزن اندازة  91قرار گرفت .بهمنظور انجام

بهمنظور افزایش کنترل قطر فیبرها روشی را برای

الکتروریسی ،نوک نازل به منبع تغذیه ولتاژ باال با ولتاژ

Xu
Renker

1
2

Poly Vinyl Pyrrolidone

3
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مستقیم حدود  41 kVمتصل شد .صفحة جمع

تصادفی و غیر مارپیچ هستند .این در حالی است که

کنندهای از جنس المل شیشه بههمراه فویل آلومینیومی

در شکلهای ( 9)bتا ( 9)dبا افزایش جریان مؤثر

در فاصله  41 cmاز نازل قرار داده شد .بهمنظور ایجاد

تولید کننده میدان مغناطیسی پیچ خوردگی فیبرها

میدان الکتریکی گردابی ،سیم پیچی با تعداد دور 511

افزایش یافته و پوشش حاصل بیشتر متخلخل میشود.

با جریان متناوب مورد استفاده قرار گرفت (شکل.)2

جریان مستقیم یک آمپر با چیدمان آزمایش میدان

فیبرهای ریسیده شده با استفاده از میکروسکوپ نوری

مغناطیسی در حدود  261میلی تسال تولید میکند.

از شرکت الیمپوس و میکروسکوپ الکترونی روبشی
مدل  Mira 3-XMUمورد مطالعه قرار گرفت.

شکل .2چیدمان الکتروریسی در حضور میدان مغناطیسی متغیر،
خطچینها میدان الکتریکی گردابی را نشان میدهد.
شکل .3تصاویر میکروسکوپ نوری نمونههای آماده شده از

بحث و نتایج
میکروسکوپ نوری ابزاری کم هزینه و غیر مخرب
در مطالعة شکل و آرایش فیبرهای پلیمری است .از

محلول  5% wt.در ولتاژ 46 kVو فاصلة بین نازل و جمع کننده
 ،41cmدر میدان مغناطیسی متغیر با فرکانس  51 Hzو جریان
مؤثر  )aصفر  ،4A )c ،1/35 A )bو .4/25 A )d

آنجا که ضخامت تقریبی الیاف تولید شده بهروش
الکتروریسی در محدودة میکرو تا نانومتر است،
میکروسکوپهایی با بزرگنمایی  4111برابر نیز برای
مطالعة شکل و آرایش فیبرها مناسب هستند .بهمنظور
مطالعة اثر فارادی بر فیبرهای ریسیده شده ،تصاویر
متعددی از نمونهها در شدت میدانهای مغناطیسی و
فرکانسهای مختلف گرفته شد .شکل 9نمونهای از
تصاویر گرفته شده را در دامنههای مختلف جریان

شکل .1تصاویر میکروسکوپ نوری نمونههای آماده شده در
ولتاژ  42kVو فاصله نازل تا جمع کننده  41 cmجریان A

تولید کننده میدان مغناطیسی نشان میدهد .همانگونه

 4/25و فرکانسهای مختلف )c ،51 Hz)b ،41 Hz )a

که در شکل ( 9)aنشان داده شده است فیبرهای

.411Hz

ریسیده شده بدون میدان مغناطیسی متغیر بهصورت

تولید پوشش متخلخل از الیاف پلی وینیل...

11
شکل 1تصاویر گرفته شده از نمونههای ریسیده شده

نرم افزار  ImageJتعیین گردید .قطر فیبرها در نمودار

در میدان مغناطیسی متغیر با فرکانسهای  51 ،41و

شکل 5آمده است .همانگونه که مالحظه میشود با

 411هرتز را نشان میدهد .طبق اثر القای فارادی

افزایش شدت میدان مغناطیسی متغیر میانگین قطر

اعمال میدان مغناطیسی متغیر سبب ایجاد میدان

فیبرها کاهش مییابد .این نتایج در توافق با

الکتریکی گردابی میشود و شدت این میدان گردابی

پیشبینیهای نظری است [.]49

با بیشتر شدن فرکانس افزایش مییابد .هنگامیکه
باریکة باردار از محلول در میدان الکتریکی برآیند
میدان الکروریسی و این میدان قرار میگیرد در امتداد
آن کشیده شده و حلقههای مارپیچی شکل میگیرد.
بهاین ترتیب حرکتهای تصادفی باریکة پلیمری
کنترل شده و حالت فر مانند بهخود میگیرد (شکل
( 1)aو ( .)1)bبهاینترتیب در مقیاس نشان داده شده
محدوده جمع شدن فیبرها محدود شده و مانند شکل
( 1)cمیشود.

شکل( 6)aتصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از
نمونههای ریسیده شده در حضور میدان مغناطیسی
متغیر و شکل ( 6)bبدون میدان مغناطیسی را نشان
میدهد .همانگونه که مالحظه میگردد فیبرهای
ریسیده شده بدون میدان مغناطیسی از پایداری نسبی
کمتری برخوردارند و این مطلب از اعوجاج لبه فیبرها
بهوضوح مشخص است .مقایسه شکلهای ( 6)aو
( 6)bنشان میدهد که حضور میدان مغناطیسی موجب
پایداری جت پلیمر و در نهایت ریسیده شدن فیبرها با

میدان مغناطیسی متغیر به سه صورت بر شکل فیبرها

قطر یکنواخت میشود .این در توافق با مطالعات قبلی

در حین ریسیدن اثر میگذارد .اولین اثر میدان

است [.]49

مغناطیسی متغیر در شکل دهی مارپیچهای فیبر است.

شکل 1در غیاب میدان مغناطیسی متغیر فیبرها اغلب

10Hz-16kV
50Hz-16kV

3.5

100Hz-16kV

3

بهصورت خطوط مستقیم شکل تولید میشوند

2.5

درحالیکه با اعمال میدان مغناطیسی متغیر ،فیبرها

2

شکل مارپیچ بهخود میگیرند .نتایج نشان داد که
افزایش فرکانس میدان مغناطیسی موجب کاهش شعاع

1.5
1.3

1.1

0.9

0.7

)AC current (A

انحنای مارپیچها شده و در فرکانسهای باالتر از 511
هرتز تقریباً تأثیری بر فیبرها ندارد .دوم اینکه

شکل .5تغییرات قطر برحسب جریان متغیر در فاصله ثابت cm

میدانهای گردابی موجب کاهش قطر فیبرها میشوند.

 41برای محلول  .5%wt.نقاط متصل شده با خط و نقطهچین

به این منظور قطر فیبرهای ریسیده شده با استفاده از

به ترتیب فیبرهای الکتروریسی شده در ولتاژ  46 kVو 42kV

پردازش تصویر میکروسکوپ نوری نمونهها بهکمک

هستند.

) Average fiber diameter (mm

نتایج نشان میدهند که در مقیاس نشان داده شده در

10Hz-12kV
50Hz-12kV
100Hz-12kV

4
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Helical fiber synthesis using Faraday induction effect by
electro-spinning
Reza Rasuli¹,, Seyede Farnaz Mousavi²
¹Department of Physics, University of Zanjan, Zanjan
²Department of Physics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran

Abstract
Electrospinning is a fast, simple and powerful method to synthesize nano fibers. In this paper, we report
the results of nonconductive PVP–ethanol solution electrospinning in the presence of a time-variable
magnetic field. Optical microscopy results show that helical fibers would form because of Faraday Effect
whereas in the absence of magnetic field fibers are spun in a random non-helical manner. Scanning electron
microscopy investigations show that applying a variable magnetic field leads to the stability and uniformity
of the spun fibers. In addition, results show that the fibers’ diameters are dependent on the magnetic field
as well as curvature of fibers.

Keywords: Electro-spinning, Magnetic field, Fiber



Corresponding Author: r_rasuli@znu.ac.ir

