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 چکیده

لول نارسانای پلی وینیل محاست. در این پژوهش، فیبرهایی از  تولید الیاف در محدوده میکرون تا نانومتر برای کارآمد و ساده شیرو الکتروریسی 

 فیبر حین ساخت در اعمال میدان مغناطیسی متغیرنتایج نشان داد  در حضور میدان مغناطیسی متغیر به روش الکتروریسی ساخته شد. در اتانول پیرولیدون

اندازه گیری قطر فیبرها  همچنین گیرند. میبا ساختاری تصادفی و غیر مارپیچ شکل الیاف در حالی که در غیاب میدان جب پیچیده شدن آنها می شود مو

 .میدان مغناطیسی هستند شدت از تابعی فیبرها پیچشو نیز  فیبرها این که قطر نشان داد
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Abstract 

 
Electrospinning is a simple and powerful method to synthesis micro- nanometer sized fibers. In this work, 

we synthesized fibers by electrospinning of nonconductive poly vinyl pyrrolidone – ethanol solution in 

presence of a time-variable magnetic field. 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. 

In addition, results show that the fibers’ diameters are magnetic field dependent as well as curvature of 

fibers. 

 

PACS No.   81; 68                                                                                                                     

                                                                                                 مقدمه              
 های محافظتی پوشش در فراوانی کاربردهای فیبرها نانو

 ،[3] ورهاا ناانو کاتالیز ، ساخت [2] ، نانو الکترونیک[1]

 روشای  سای الکتروریدارناد.   [5] هافیلتر و[ 4] ها خازن

تولید الیاف در محدوده میکرون تا  برای مدکارآ و ساده

 نیاروی  از اساتااده  باا  ،روش ایندر  .[6] است نانومتر

 پلیمار  یاا پلیمار   محلول از فیبرهایی نانو الکتروستاتیک

ی در ولتاا  بارای ایان منظاور     .شاود  ریسیده می مذاب

 در پلیمار  محلاول  از ای قطاره  به چند کیلو ولت حدود

 و مولکولی یونیزاسیون در اثر .شود می اعمال ازلن نوک

 از ای رشاته  و گیارد  مای  شکل تیلور مخروط ،بار توزیع

 میاادان در اثاار  رشااتهایاان  .شااود ماای خااار  محلااول

 رسانا کننده جمع صاحه روی و گرفته شتاب الکتریکی

 .  [7] گردد می جمع

 ثابت  اگر میدان مغناطیسیوو و همکارانش نشان دادند 

فرآیناد الکتروریسای اعماال کنای        بر 1ابق شکل مطرا 
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از شاود   وارد مای  ldواحد طاول   که بر Fdنیروی 

 :[8] آید رابطه زیر به دست می

BlIdFd  

 شدت B و نازلجریان برقرار شده در نوک  I که در آن

همراه ساایر نیروهاا    این نیرو بهمیدان مغناطیسی است. 

 شود.   کاهش ناپایداری های  رشته پلیمری میسبب 

جدیدی بار پایاه اثار فاارادی باه      مقاله رهیافت در این 

 گاردد.  منظور شکل دهی فیبرهای ریسیده شده ارائه می

 پلیمرمحلول  بهالکتریکی گردابی اعمال میدان فیبرها با 

1رسانای نا
PVP -  ن داد نتاایج نشاا   ریسیده شد.اتانول

قطر الیاف با اعمال میدان گردابی کاهش یافته و آرایش 

 .گیرد مارپیچی از فیبرها شکل می

 

 
بر الکتروریسی ثابت تاثیر میدان مغناطیسی .1شکل   

 

 آزمایشروش 

پاودر پلیمار    حال کاردن   از فرایند الکتروریسی محلول

PVP  ازگااارر بااار ماااول   44444باااا وزن ملکاااولی 

محلول  .تهیه شداتانول  در  ( Sigma-Aldrichشرکت

PVP  04مادت   باه  وزنای در دماای اتاا     درصد پنج  

                                                           
1
 poly vinyl pyrrolidone 

ه  زده شد تا محلاول همگنای باه دسات آیاد.      دقیقه 

قطار   و ml 1 نازلی با ظرفیات در  حاصل محلول پلیمر

قارار گرفات. باه منظاور انجاار       Gauge – 34سوزن 

ولتا  با به منبع تغذیه ولتا  باال  نازلنوک   الکتروریسی،

ای  . صاحه جمع کنندهمتصل شد KV 14 حدودستقی  م

در فویال آلومینیاومی    به همراه ای شیشه از جنس المل

باه منظاور ایجااد     ه شاد. قارار داد  نازلاز  cm 0فاصله 

 با 544سی  پیچی با تعداد دور میدان الکتریکی گردابی، 

فیبرهاای  . ماورد اساتااده قارار گرفات    جریان متنااوب  

ده از میکروساکو  ناوری ماورد    ریسیده شده با اساتاا 

 قرار گرفت. مطالعه

 

 
 

، چیدمان الکتروریسی در حضور میدان مغناطیسای متغیار   :2شکل 

 دهد. ها میدان الکتریکی گردابی را نشان می خط چین

 

 نتایج بحث و
شکل و نوری ابزاری کارآمد در مطالعه  میکروسکو 

از آنجا که ضخامت است.  پلیمریفیبرهای  آرایش

در  الکتروریسی قریبی الیاف تولید شده به روشت

میکروسکوپهایی با  ،نانومتر استتا  میکرو محدوده

مطالعه شکل و آرایش نیز برای  برابر 1444بزرگنمایی 

 ند.هست مناسب فیبرها

E 
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تصاویر میکروسکو  نوری که شکل فیبرهای ریسیده  :3شکل 

با اعمال میدان  aدهند. تصویر  شده روی المل را نشان می

مغناطیسی متغیر با اعمال میدان  d– bالکتریکی است و تصاویر 

 باشند. آمپر  می 0/4، 6/4، 3/4در شدت جریان های 

 

 ،مطالعه اثر فارادی بر فیبرهای ریسیده شده به منظور

 a)3 شکل گرفته شد. ها نمونه از تصاویر متعددی

ان فیبرهای ریسیده شده با اعمال میدتصویری از 

گونه که مشاهده  . هماندهد میالکتریکی را نشان 

گردد در مقیاس مورد مطالعه فیبرهای ریسیده شده  می

 d)3 تا  b)3 های شکلتصادفی و غیر مارپیچ هستند. 

از فیبرهای مارپیچ را  گرفته شده صاویرتهایی از  نمونه

 ،3/4به ترتیب مربوط به جریان های  که دهد نشان می

برای تولید میدان مغناطیسی متغیر ر آمپ 0/4 و 6/4

. طبق اثر فارادی اعمال میدان مغناطیسی متغیر هستند

 شود. هنگامی سبب ایجاد میدان الکتریکی گردابی می

از محلول در این میدان قرار  یکه باریکه باردار

گیرد تحت تاثیر این میدان و در امتداد آن کشیده  می

رد. به این ترتیب گی های مارپیچی شکل می شده و حلقه

باریکه حرکتهای تصادفی باریکه پلیمری کنترل شده و 

 گیرد. تری به خود می حالت منظ 

توان به دو  بر فیبر را می میدان مغناطیسی متغیراثر 

صورت در شکل فیبرها دید. اول اینکه میدانهای 

بدین شوند.  گردابی موجب کاهش قطر فیبرها می

ده با استااده از پردازش منظور قطر فیبرهای ریسیده ش

ها به کمک نرر  نمونه از تصویر میکروسکو  نوری

تعداد در این روش ابتدا  تعیین گردید. MATLABافزار 

و با ضرب  تعیینهای مربوط به قطر فیبرها  پیکسل

نتایج در نمودار  شدند. واحد متریک تبدیل  بهکردن 

شود با  گونه که مالحظه می همان .آمده است 4شکل 

قطر میانگین افزایش شدت میدان مغناطیسی متغیر 

 یابد. از پنج میکرو متر به دو میکرومتر کاهش میفیبرها 

 [.0های نظری است ] این نتایج در توافق با پیش بینی

دومین اثر میدان مغناطیسی متغیر در شکل دهی 

دهد که در غیاب  نتایج نشان می مارپیچهای فیبر است.

به صورت خطوط اغلب فیبرها  رمیدان مغناطیسی متغی

با اعمال میدان که  در حالی گیرند شکل میمستقی  

نتایج گیرد.  میفیبرها شکل مارپیچ به خود  ،مغناطیسی

موجب افزایش شدت میدان مغناطیسی نشان داد که 

جر کاهش شعاع انحنای مارپیچها شده و در نهایت من

  د.گرد به عدر شکل گیری مارپیچها می

 

 
 

جریان تولید کننده نمودار تغییرات قطر فیبرها بر حسب : 4شکل 

 .میدان مغناطیسی
 

 نتیجه گیری 
اعمال میدان مغناطیسی متغیر به فرآیناد   نتایج حاصل از

. نتایج نشان داد اعمال میادان  هارائه گردید الکتروریسی

فیبرهاای ماار پایچ     مغناطیسی متغیار منجار باه تولیاد    
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 ی فیبرها مشاهده شاد کاه  . با بررسی مورفولو گردد می

بااا افاازایش شاادت جریااان اعمااالی در الکتروریساای   

و همچنااین شااعاع انحنااای   مغناطیساای، قطاار فیبرهااا 

اعمال میدان با شدت بیشتر در  یابد. میکاهش  مارپیچها

 شود. نهایت منجر به عدر شکل گیری مارپیچها می
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