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بررسی مدل فرآیند تولید نانو الیاف کربن

مریم ضیایی ،لیال میوهای* ،اکبر خداپرست حقی ،حسین کتابی

چکیده :نانو الیاف کربن ( )CNFبه دلیل ساختار یکبعدی و مساحت سطح مخصوص باالی خود ،در زمینههای مختلفی از قبیل:
تبدیل و ذخیرهسازی انرژی ،باتریهای لیتیومی ،سوپر خازنها ،سلولهای خورشیدی ،هوافضا ،خودروسازی ،کاتالیست ها ،سنسورها،
فیلتراسیون ،کامپوزیتها ،جاذبها ،و مصارف پزشکی کاربرد فراوان دارند .اگر چه روشهای مختلفی برای تولید  CNFوجود دارد
ولی به نظر میرسد که الکتروریسی متنوعترین فرایند برای ساخت  CNFاست .این روش به دلیل آسان ،ساده و کمهزینه بودن بسیار
موردتوجه قرارگرفته است .کنترل فرایند الکتروریسی و دستیابی به شرایط مطلوب بسیار حائز اهمیت است .مدلسازی و شبیهسازی
روشهای مناسبی برای رسیدن به این هدف میباشند .در این تحقیق ،نانو الیاف کربن فعال در طی الکتروریسی از محلول پلی اکریلو
نیتریل ،پایدارسازی ،کربونیزاسیون و فعالسازی در شرایط بهینه تولید شد .سپس مدل ریاضی فرایند الکتروریسی توسط نرمافزار
 FeniCSانجام شد .نتایج تجربی و تئوری برای ارزیابی دقت و صحت مدل با یکدیگر مقایسه شدند.
واژه های کلیدی :الکتروریسی ،نانو الیاف کربن ،شبیهسازی ،مدلسازی

توسط  Coolyدر سال  1092ثبت شد ،برای تولید نانو الیاف از

مقدمه
نانو الیاف کربن با قطر در محدوده نانومتر ،در سالهای اخیر

پلیمرها یا کامپوزیتها استفاده شد [ .]3شکل( )1نمایی از دستگاه

به دلیل خواص مکانیکی ،فیزیکی ،شیمیایی ،الکتریکی فوقالعاده

الکتروریسی را نشان میدهد .بخش قابلتوجهی از اطالعات ما

و نانو ساختار تکبعدی منحصربهفرد خود جلبتوجه کرده است

درباره فرایند الکتروریسی توسط مشاهدات تجربی است اما به

[ .]1این ویژگیهای خاص باعث شده است که نانو الیاف کربن

دلیل پیچیدگی فرایند تعیین تجربی اثر پارامترها بسیار دشوار است

در بسیاری از زمینهها مورداستفاده قرار بگیرند [ .]2 ,1الکتروریسی

ولی غیرعملی نیست .با استفاده از یک مدل تئوری مناسب از

پلی اکریلو نیتریل و پسازآن پایدارسازی و کربونیزاسیون یک

فرایند الکتروریسی میتوان اثر پارامترها بر قطر الیاف را

مسیر ساده و راحت برای تولید نانو الیاف کربن پیوسته است.

موردبررسی قرارداد .مدل میتواند نشان دهد که کدامیک از

فرایند ساده ،آسان و ارزانقیمت الکتروریسی که برای اولین بار

پارامترها بیشترین تأثیر را بر قطر نانو الیاف دارد استفاده از یک
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مدل برای بیان اثر پارامترهای الکتروریسی محققان را در ارائه یک

حاصل ابتدا توسط میکروسکوپ نوری ارزیابی و از وبهای

روش آسان و سیستماتیک برای تأثیر متغیرها و درنتیجه کنترل

یکنواخت توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی عکسبرداری

فرایند کمک خواهد کرد .بهعالوه مدلسازی و شبیهسازی امکان

شد .میانگین قطر نانو الیاف بهوسیله نرمافزار  Image jمحاسبه

پیشبینی پارامترهای مؤثر بر فرایند التروریسی را فراهم میکند.

شد .شکل ( )2عکسهای  SEMبرای به دست آوردن شرایط

بنابراین ،بدون انجام هیچ آزمایشی بهراحتی میتوان ویژگیهای

بهینه نشان میدهد .الکتروریسی نانو الیاف در شرایط بهینه که

محصول را تحت شرایط ناشناخته بررسی و ارزیابی کرد [ .]4در

عبارت بود از :نرخ پمپاژ  ،8µl/minاختالفپتانسیل اعمالی

این پژوهش ،نانو الیاف کربن فعال در شرایط بهینه تولید شد و

 ،18kvفاصله ریسندگی  12cmانجام شد .سپس نمونه پلی

سپس مدل ریاضی فرایند الکتروریسی با تمرکز بر معادالت حاکم

اکریلو نیتریل الکتروریسی شده تحت آنالیز گرمایی DSCقرار

بر جت سیال الکتریکی شده ،توسط نرمافزار  FeniCSانجام شد.

گرفت و بر اساس رفتار گرمایی آن محدوده دمایی 200-270

نتایج تجربی و تئوری برای ارزیابی دقت و صحت مدل با یکدیگر

درجه سانتیگراد و زمان  129دقیقه با نرخ حرارت دهی

مقایسه شدند.

 2oC/minبهعنوان شرایط بهینه پایدارسازی انتخاب شد .سپس
کربونیزاسیون و فعالسازی در کوره حاوی اتمسفر نیتروژن
خالص ) (99.99%و محدوده دمایی  800-1200درجه
سانتیگراد برای یک ساعت انجام شد .خواص نانو الیاف کربن
فعال موردبررسی قرار گرفت .سپس مطالعات مدلسازی و
شبیهسازی انجام شد .در الکتروریسی ،جت سیال توسط نیروهای
الکترواستاتیک و گرانش کشیده میشود ،درحالیکه کشش
سطحی ،ویسکوزیته ،اینرسی نیز نقش خواهند داشت .در جت
نازک چگالی بار سطحی  σمتفاوت است ،که بهنوبه بر روی

شکل  -1نمایی از دستگاه الکتروریسی که فرایند پرتاب جت،

میدان الکتریکی  Eو نیروی کشیده شدن تأثیر میگذارد.

ناپایداری شالقی و همچنین مورفولوژی الیافی که میتواند به دست
آید را نشان میدهد

بخش تجربی
پلی اکریلو نیتریل (کو پلیمر اکریلو نیتریل و ونیل استات) از

شکل  -2عکسهای  SEMاز نانو الیاف پلی اکریلو نیتریل الکتروریسی
شده برای تعیین شرایط بهینه (در ولتاژهای مختلف)

شرکت پلی اکریل اصفهان خریداری شد .حالل مناسب دی متیل

( )aغلظت ) ،(11% wtنرخ پمپاژ ) ،(8 µl/minفاصله ریسندگی )،(12 cm

فرمامید با خلوص آزمایشگاهی و چگالی  %95kg/litاز شرکت

ولتاژ )(18 kv

مرک تهیه شد.

) (bغلظت ) ،(11% wtنرخ پمپاژ ) ،(8 µl/minفاصله ریسندگی )،(12 cm
ولتاژ )(16 kv

برای تولید نانو الیاف کربن ،محلول با غلظت  %11وزنی پلی
اکریلو نیتریل در دی متیل فرمامید تهیه شد و در دمای محیط به

نتایج و بحث

مدت  24ساعت توسط همزن مغناطیسی تا رسیدن بهظاهر کامالً

فرض میکنیم مدل لیکی دی الکتریک [ ]5با تقریب جسم

همگن و عسلی شکل به هم زده شد .الکتروریسی برای به دست

کمعرض قابلاعمال باشد .در این صورت جت را میتوان با چهار

آوردن شرایط بهینه ،تحت شرایط مختلف انجام شد .وبهای

معادله حالت پایدار نشان داد :پایستگی جرم و بار الکتریکی،
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تعادل تکانه خطی ،قانون کولن برای میدان الکتریکی  Eبا تمام

بهعالوه معادالت ( )5و ( )6که به نام معادالت ساختاری

مقادیر تنها وابسته به موقعیت محور  .]6[ Zپارامترهای حاکم

 Giesekusمعروف هستند ،برای نشان دادن بسط نایکنواخت

عبارتاند از :قطر ،سرعت جت سیال ،میدان الکتریکی .جت

تکمحوری محلول پلیمر ویسکواالستیک در نظر گرفته میشوند

توسط نیروهای الکترواستاتیک ،ویسکواالستیک،

[.]0

کشش سطحی ،گرانش و اینرسی کشیده میشود [ ]7بنابراین جت
الکتروریسی شده را میتوان با چهار معادله حالت به شرح زیر

()5

́𝒱 𝑝𝜂= −

𝜆
𝒯2
𝑟𝑟𝑝 𝑝𝜂

𝛼 𝒯𝑝𝑟𝑟 + 𝜆(𝒱𝒯́𝑝𝑟𝑟 + 𝒱́ 𝒯𝑝𝑟𝑟 ) +

نشان داد [:]8
𝑟𝑟𝑝𝒯 تنش نرمال شعاعی پلیمر است.

پایستگی جرم:
𝒬 = 𝒱 𝜋ℛ 2

()1

()6

که در آن 𝒬 نرخ جریان حجم 𝒱 ،سرعت جت ℛ ،شعاع جت

́𝒱 𝑝𝜂= 2

𝜆

2
𝑧𝑧𝑝𝒯 𝛼
𝑝𝜂

𝒯𝑝𝑧𝑧 + 𝜆(𝒱𝒯́𝑝𝑧𝑧 − 𝒱́ 𝒯𝑝𝑧𝑧 ) +

است.

𝑧𝑧𝑝𝒯 تنش نرمال محوری پلیمر است.

پایستگی بار الکتریکی:

پس از انجام محاسبات و مدلسازی ،همانطور که در شکل (،)3
( )5( ،)4مشاهده میشود نمودارها تغییرات هر پارامتر را در برابر

𝐼 = 𝜎𝒱πℛ2 𝐾𝐸 + 2𝜋ℛ

()2

موقعیت محوری  zنشان داد.

که در آن  Eبخش  zمیدان الکتریکی I ،شدتجریان جتK ،
رسانایی محلول است.
معادله اندازه حرکت (مومنتوم):
𝑑
𝑑
]) 𝑧𝑧𝒯 (𝜋ℛ 2 𝜌𝒱 2 ) = 𝜋ℛ 2 𝜌𝑔 + [𝜋ℛ 2 (−𝑝 +
𝑧𝑑
𝑧𝑑
𝛾

) + . 2𝜋ℛℛ ′ + 2𝜋ℛ(𝑡𝑡𝑒 − 𝑡𝑛𝑒 ℛ ′

()3

ℛ

که در آن 𝜌 چگالی سیال 𝒯𝑧𝑧 ،تنش نرمال ویسکوزیته

شکل  -9تغییرات قطر در جهت محور جت

محوری p ،فشار 𝛾 ،کشش سطحی محلول ℛ ′ ،شیب سطح جت،
𝑒𝑡𝑡 تنش مماس بر سطح جت با توجه به اعمال میدان الکتریکی،
𝑒𝑛𝑡 تنش نرمال در سطح جت با توجه به اعمال میدان الکتریکی
است.
قانون کولن برای میدان الکتریکی:
()4

)1 𝑑(𝜎ℛ
) 𝛽 𝑑 2 (𝐸ℛ2
−
)
𝑧𝑑
2 𝑑𝑧2

̅𝜖( 𝒳𝑛𝑙 𝐸(𝑧) = 𝐸∞ (𝑧) −

∞𝐸 میدان ثابت خارجی اعمالشده 𝒳 ،نسبت ابعادی جت است.

شکل  -4تغییرات نیروی ویسکوزیته در جهت محور جت
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Investigation of the modelling of Carbone nanofiber production
Maryam Ziaie, Leila Mivehi*, Akbar Khodaparast Haghi, Hossein Ketabi
Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran.

Abstract:
Carbon nanofibers whit 1D nanostructure and high specific surface area has quickly found
their applications in energy conversion and storage, lithium-ion batteries, super capacitors,
dye-sensitized solar cells, catalysis, sensor, filtration, composites, adsorption and biomedical
applications. Although, there are several methods to produce CNF but, electrospinning seem
as the most attractive nanofiber fabrication technique due to its nearly simple, easy and low
cost. Electrospinning control and achieve optimal conditions is very important. So, modeling
and simulation are suitable methods to obtain this approach. In this work, activated carbon
nanofibers were produced during electrospinning of polyacrylonitrile solution, stabilization,
carbonization and activation of electrospun nanofibers in optimized conditions. Then
mathematical modeling of electrospinning process has been performed by FeniCS software.
Experimental and theoretical results were compared to evaluate the accuracy of the model.
Keywords: Electrospinning, Carbon nanofiber, Simulation, Modeling.
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