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الکتروریسی

پوسات  -وخاالی  هسات الکتروریسی یکی از ساده ترین و متنوع ترین روش های تولید انواع ساختار های نانوالیافی مانند نانوالیاف تفرایند 

روی برشای یاا با  جای نیا)این روش ب  جز از لحاظ ایجاد دافع  الکترواستاتیکی بین بارهای سطحی . و متخلخل با قطر یکنواخت است

ریسااند ی باارای هاااهش پیوساات  قطاار جاات ویسکواجسااتیا  از جنباا  های دی اار مشاااب  تولیااد تجاااری میکروالیاااف باا  روش( مکااانیکی

د الیااف باا قطار هوتاا تر در مقایس  با ریسند ی مکانیکی  ریسند ی الکترواستاتیکی یا الکتروریسای از تواناایی تولیا. مکانیکی است

دوی ایان روش هاا  در هار. فرایند الکتروریسی شباهت زیادی ب  فرایند پاشش الکترواستاتیکی یا الکترواساپری دارد.برخوردار است

ان پیوسات  ای از در فرایند الکترواساپری  ررات بسایار هوتاا طای  سسات جریا. از ولتاژ باج برای تشکیل جت مایع استفاده می شود

رت محلاول  در فرایناد الکتروریسای  با   او. روی سطح زیرجی  ماورد نظر پاشایده می شاود( اغلب با ویسکوزیت  پایین)جت محلول 

و هااای ایاان جات پیوسات  باا  دلیل وجاود نیر. الیااف جاماد بااا تبخیار حاول موجااود در جات پیوساات  ای از محلاول ماورد نظر تولیااد می شاود

.الکترواستاتیکی ناشی از بارهای الکتریکی سطحی تشکیل شده است

مقدمه 

نانوالیاف

باي ات منساوج انعت . یکي از مهمترین انواع نانوساختارها  نانوالیاف هستند

عموماااا الیااافي را هاا  قطاارز همتاار از یااا میکاارون دارنااد باا  عنااوانبافاات 

تر  باا هااهش قطار از میکارون با  تناد  اد ناانوم.  نانوالیاف در نظر می یرد

م بساایار نانوالیااف میتواننااد خااوات شاا فت ان یاازز نظیاار نساابت سااطح باا  حجاا

اخت  شاده باج  انعطاف پریرز و هارآیي مکانیکي مناسب در مقایس  با مواد شان

ایاان خااوات برجساات   نانوالیاااف را باا  عنااوان انتخااابي. معمااولي ارا اا  دهنااد

ي مناسب جهت بسیارز از هارهاز مهم  از  جمل  هاربردهاز پزشکي  مهندس

ه هاااز بافاات   فناااورز پیشاارفت  هوافزااا  خازنهااا  ترانزیسااتورها  رهااا هننااد

یتهااا  دارو  باااطرز هااا  ساالولهاز سااوختي  هاتالیزورهااا  تقویاات هننااده هامپوز

.دلباسهاز محافظتي  حس رها  عایق بندز و رخیره انرژز معرفي میکن

آرمانتکنولوژی 

اده می هند ه  استف( بدون مو ین )دست اه الکتروریسی از سیستم بدون نازل این 

  باا در ایان روش  منباع تیریا. از روش های ا وح یافتا  الکتروریسای اسات 

ولتاااژ باااج باا  غلطااا فلاازی داخاال حمااام محلااول و اال اساات و غلطااا بااا 

ن جماع ترخش  محلول را ب  سمت باج می آورد و ب  دلیل اختوف پتانسایل بای

مای هننده در باج و غلطا  جت هاا تشاکیل مای  یرناد و با  سامت جماع هنناده

وح یافت  این فرآیند ا . روند و سبب تشکیل نانوالیاف روی سطح آن می شوند

ر آن نیازی برای تولید نانوالیاف با نام تجاری نانواسپایدر شناخت  می شود ه  د

یماری را ب  استفاده از سرنگ  مویین  و یا سوزن نیست و در آن فقط محلول پل

برای تولید در یا میدان الکتریکی با استفاده از یا الکترود سیلندری ترخان

و از مزایای این روش می تواند با  تولیاد بااجی نانوالیااف. جت قرار می دهند
. ن هداری آسان تجهیزات اشاره هرد

نانوالیاف پلیمرز .نانوالیاف را میتوان از جنس هاز مختلفي تهی  هرد ه  مهمترین آنها نانوالیاف پلیمرز و نانوالیاف سرامیکي هستند

ابال ریساند ي با استفاده از پلیمرهاز مختلفي از جمل  پلیمرهاز آلي  پلیمرهااز باا هاارآیي بااج  پلیمرهااز مخلاوط و زیسات پلیمرهاا ق

.هستند

اجز مسااحت پایین  تخلخل باج  خ و یات مکانیکي و ساختارز خوب ب  همراه انعطااف پاریرز زیااد  نسابت فاوق العااده بات الي 

ن بسایار اناد  سطحي ب  جرم  حجم زیاد  پتانسیل مشارهت با شیمي فعال ها  خوات فیلترز  نازهي جی   قابلیت  ارردهي بااج  وز

. و قابلیت هاهش و افزایش خلل وفرج باعث شده است نانوالیاف براز هاربردهاز مختلف فوق الرهر مناسب باشند

ژز  الکترونیااا    هامپوزیتهاا  انار(اناواع فیلترهاا)بیشاترین زمینا  هااز تحقیقااتي نانوالیااف در بخشاهاز مهندساي پزشاکي  ت افی  

.امنیتي  دفاعي و اخیراا در پوشا  است
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مهندسی بافت-

ز سالول در مهندسی بافت  بافت زنده و فعال موردنیاز با اساتفاده ا

آیناد های زناده و در ارتبااط باا یاا مااتریس یاا داربساتی ها  با  فر

شاابک  های. شااکل  یااری بافاات همااا ماای هنااد  ساااخت  ماای شااود

سااااا  بعدی نانوالیاااااافی حااااااوی پاااااروت ین بااااا  عنوان داربسااااات های 

نتشاار میتوانند زمین  مناسابي را جهات رشاد  تک یار و ام نوعی  

ورد  سلول هاا ایجااد هنناد و بارای رشاد بافات طبیعای بادن انساان ما
استفاده قرارمی  یرند

رسانیدارو -

ور نانوالیاااف هااامپوزیتي را میتااوان باا  طاا

  باازیساات ساااز ار مسااتقیم از پلیمرهاااز 

بااادین الکتروریساااي هااارد و دارو  هماااراه 

ساااااااطح بسااااااایارزیادز جهااااااات ترتیاااااااب 

دین ب. قرار رفتن ررات دارو ایجاد میشود

افات راندمان انتقال ماث ر دارو با  بترتیب 

شاار مق د افزایش یافت  و از مزارات انت
دارو در هل بدن پیش یرز خواهد شد

1/3کاربردهای نانوالیاف 

فیلتراسیون-

ت جی  های تشکیل شاده یکی از هاربردهای الکتروریسند ی  استفاده از الیاف الکتروریسی شده در  نایع فیلتراسیون و ساخت فیلترها اس

ی زیااد هاوا از نانو الیاف دارای ویژ ی هایی نظیر سطح مخ وت باج  تخلخل زیاد  منافر بسیار ریز  وزن و زخامت هام و نفاور پاریر
.می باشند

ناانو فیباری با  -و اناواع فیلترهاای میکار. فرایندهای فیلتراسیون و غشایی ب   ورت وسیع در  نایع متنوع مورد استفاده قرار می  یرند

ی و  انایع سایمان  ورت بافت  شده و نبافت  برای هاربرد در نیرو اه ها  پتروشیمی ها  دفع فازاوب   انایع تولیاد الیااف   انایع غارای

و الیااف بار روی در فرآیند فیلتراسیون  بهبود راندمان فیلتراسیون از اهمیت باجیی برخوردار اسات ها  پوشاش دهای ناان. استفاده می شوند

ی از از سوی دی ر  غشااهای پلیماری طیاف وسایعی از هاربردهاای جداسااز. بسترهای منسوج یکی از راهکارهای نیل ب  این هدف است

.دهندسازی آب  ت فی  پساب  جداسازی  ازها و تولید پوشا  محافظ را ب  خود اخت ات میقبیل شیرین

سنسورها

کاربردهای نانوالیاف 

الکتروریسی شده

فیلترهای پرس و منسوج خطوط تولید الیاف 

هاوس سیمان فیلترهای بگ

هاوس خطوط تولید فوجد فیلترهای بگ

فیلترهای پرس خطوط تولید مواد غرایی

غشاهای ت فی  پساب

سازی آبغشاهای شیرین

الیاف نانو در فیلترها برای تجهیزات محافظ مانند ماسا های 
 ورت   روپوش های طبی   لباس های محافظ
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پوشش زخم-

  هاار جهات معالجا  زخام یاا ساوخت ي باتوانند مينانوالیاف تهی  شده از پلیمرهاز ساز ار با بدن و با خوات و ساختارهاز خات  

از . نادمنافر فاراوان جیا  نانوالیااف زامن تساهیل نفاور اهسایژن با  درون زخام  از تجماع مایعاات در محال زخام جلاو یرز میک. روند

با  . یساازدطرف دی ر  اندازه هوتا سوراخها از نفور باهترز جلو یرز هرده و آن را براز استفاده ب  عنوان پوشش زخم مناسب م

یان ترتیاب با  ا. عووه  انعطاف پریر بودن فرآیند الکتروریساي اجاازه میدهاد ها  پلیمرهاا هماراه باا داروهاا یاا پروت ینهاا ریسایده شاوند

ا و بخاارات میتوان جی  هاز الیاف را از مخلوط پلیمر و دارویي تهی  هرد ه  داراز یا ساختار پزشکي ه  با قابلیات عباوردهي هاو

دت مرطوب ناشي از زخم باشند و در عین حال مانع از ورود باهتریها میشوند و همتنین آزادسازز دارو روند بهبودز زخم را ب  شا

.افزایش میدهد

کاربردهای پزشکی-

خام  از تو یف هاربردهاز پزشکي نانوالیاف میتوان عاووه بار مهندسای بافات  ساامان  های انتقاال و رهاایش دارو  پوشاش های زدر 

.پروتزها و زیست حس رها و ر هاز م نوعي خوني  ماسکهاز پزشکي نیز می توان نام برد 
یاا  از ج. ساااخت  شااده از الیاااف نااانو از تناادین جیاا  تشااکیل شااده اساات هاا  یکاای از جیاا  هااای میااانی آن حاااوی نانوالیاااف اسااتماسااا 

تفاده مای نانوالیاف برای جلو یری از ورود ررات میکرون مزر مانند  ارد و غباار   عوامال بیمااری زا با  سیساتم تنفسای انساان اسا

.شود ه  در شهرها   محل های هار   مراهز درمانی و بیمارستان ها در معرض انسان است

کامپوزیت ها-

یار خاوبی را در یکی از هاربردهای بسیار مهم نانوالیاف یا نانولول  های هربنی  ب  عنوان تقویت هننده است ه  خوات ساختاری بس

با  هامپوزیت های منسوج ماورد اساتفاده در خودروساازی از مح اوجت شااخت ایان  اروه می باشاد ها . هامپوزیت ها ایجاد می هند

از جمل  هاربردهای این هامپوزیت هاا مای تاوان با  پوشاش هاای. طور خات برای  نعت خودروسازی طراحی و ساخت  شده است

نیکی و هامپوزیت های نظامی از جمل  هامپوزیت های با تکنولوژی باج هستند ه  دارای خوات مکاا. بدن  و هف خودرو اشاره نمود

دا و حارارت هامپوزیت های منسوج ساختمانی ب  دلیل داشاتن خاوات اساتحکامی مناساب  سابکی  عاایق  ا. فیزیکی بهین  می باشند

منساوج بودن  امکان ایجاد طرح های مختلف و دی ر خ و یات مورد استفاده در ساختمان سازی از پرهااربردترین هامپوزیات هاای
می باشند

ماسا نانوالیاف

جی  
نانوالیاف

جی  های بی بافت
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حسگرها-
ها و محار  یکی دی ر ازفناوری ها در زمین  نانوالیاف  استفاده از آنها در ساخت قطعات و ماشین های ظریف الکتریکی نظیر حسا ر

حسااا رها قطعااااتی هساااتند هااا  در برابااار محااار  هاااای فیزیکااای یاااا شااایمیایی از قبیااال غلظااات  ازهاااا  انااارژی هاااای  رماااایی  . هاسااات

کای تبادیل مای الکترومیناطیسی   وتی  فشار و غیره واهنش نشان می دهند و نتایج حا ل از این واهنش ها را ب  سی نال های الکتری

سارعت عملکارد نانوالیاف پلیمری الکتروریسی شده با توج  ب  نسابت ساطح با  حجام بااجیی ها  دارناد  سابب افازایش حساسایت و. هنند

فاده اسات.. حس رها می شوند و می توانند ب  عناوان حسا رهای  اازی  حسا رهای شایمیایی  حسا رهای ناوری  حسا رهای زیساتی و 
.شوند

کاربردهای دیگر

سلول های خورشیدی-

الکترودهای پیل سوختی-

الکترودهای باتری یون لیتیوم-

-…

ذخیره انرژی -
راه  PCMاستفاده از سیستم های رخیره  رمای نهان با استفاده از مواد تیییر فااز دهناده 

ب مای مو ری برای رخیره انرژی است و جزو منابع تجدید پریر و جدید انرژی ب  حساا

هاان مواد تیییر فاز دهنده طی فرآیند روب  انرژی  رمایی را با   اورت  رماای ن. آید

اماروزه اساتفاده از ایان ماواد در. رخیره هرده و طی انجماد این انرژی را آزاد می هنند

روش هااای . منسااوجات باا  بهبااود خااوات  رمااایی و ساارمایی آنهااا همااا هاارده اساات

. داردمختلفی نظیر روهش دادن  تورق و حبس داخل هپسولی بارای ایان منظاور وجاود

نااوری همتنین یکی از جدیدترین رویکردهای دانش مواد تیییر فاز دهناده  اساتفاده از ف

.نانوالیاف ب  منظور پایداری ابعادی این مواد می باشد

کامپوزیت های سازه لیفی-
ویات هنناده از هاربردهای بسیار مهم نانوالیاف یا نانولول  های هربنی  ب  عناوان تقیکی 

. اسااات هااا  خاااوات سااااختاری بسااایار خاااوبی را در هامپوزیااات هاااا ایجااااد مااای هنااااد

ه هامپوزیت های منسوج مورد استفاده در خودروسازی از مح وجت شااخت ایان  ارو

از . می باشد ه  ب  طور خات برای  نعت خودروساازی طراحای و سااخت  شاده اسات

ه جمل  هاربردهای این هامپوزیت ها می توان ب  پوشاش هاای بدنا  و هاف خاودرو اشاار

  دارای هامپوزیت های نظامی از جمل  هامپوزیت های با تکنولوژی باج هستند ه. نمود

ی با  دلیال هامپوزیت هاای منساوج سااختمان. خوات مکانیکی و فیزیکی بهین  می باشند

داشاتن خااوات اسااتحکامی مناساب  ساابکی  عااایق  اادا و حارارت بااودن  امکااان ایجاااد

طرح هاااااای مختلاااااف و دی ااااار خ و ااااایات ماااااورد اساااااتفاده در ساختمان ساااااازی از 
پرهاربردترین هامپوزیت های منسوج می باشند 
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اطالعات تکنیکی ماشین

بدون نازل و سی الکتروریتحقیق و فناوری آرمان با استفاده از توانمندی های متخ  ان خود   توانایی و تجرب  تولید ماشین آجت  روه 

م مخ وت بدون نازل با یا دراالکتروریسی از روش تولید  در این خط دارد؛ راه اندازی خطوط تولید نانوالیاف در مقیاس  نعتی را 

.داستفاده می شواست  و فناوری آرمان طراحی شده پژوهش توسط  روه ه  ( سیلندر خارپشتی) Porcupineب  نام ریسنده ب  عنوان 

.فناوری تولید  نعتی برای الیاف نانو•

.مداومالکتروریسی خط آماده سازی محلول پلیمری برای •

.س  واحد الکتریکی با قابلیت هنترل جدا ان •

و مرهااا پلیمخلااوط هااای مختلااف  پلیمرهااای الكتروریساای قابلیاات •

.نانوموادبا های پلیمرها همتنین مخلوط 

.مختلفپارامترهای هنترل برای  PLسیستم •

جهت رخیره محلول(SS304)مخازن استیل زد زنگ •

قابلیاات تنظاایم ارتفاااع و   بااا  SS304درام ریساانده از جاانس •

.سرعت

SS304جنس  نانوالیاف از فحات جمع هننده •

واحد ریسندهقابل تنظیم برای هر باجی ولتاژ •

  رول (ماا وا پارتا  خااام)رول هااجی خاام : رول هااج شاااملسا  •

تکمیلی مح ول( هاغر/ پارت )برداشت مح ول  رول جی  

.یسیستم تهوی  قوی برای حرف حول از محفظ  الکتروریس•

الکتروریسیاتاق قابیلت هنترل دمای •

مدل ماشین

AR-ES 305)مدل )ماشین آرمان : نام مدل

د بادون ماشاین الکتروریسای  انعتی باا متا: توصیف ماشیین
(دهدارای س  سیلندرخارپشتی ب  عنوان واحد ریسن)نازل 

پایین ب  باج: جهت ریسندگی
mm500:  عرض پارچه نانو

ویژگی ها و قابلیت ها

ویژگی محصوالت

nm500-70: قطر الیاف
ا ماای تولیااد شااده توسااط دساات اه رنانوالیاااف : توصیییف ماشییین

ستر نیاز از نانوالیاف روی بتوان براساس مقدار ت الی مورد 

أ یر مای طبق  بندی هارد   ها  مساتقیماا بار سارعت تولیاد تاآن  
.  رارد

انواع 
محصوالت

دانسیته سطحی پوشش 
نانوالیاف

gr/𝒎𝟐

سرعت تولید

𝒎𝟐/day

0.1 - 0.7 Up to  2000 

0.7 - 1.2 Up to  1000

1.2 - 1.5 Up to  500

1.5 - 3 Up to   200

(الیه 1-3)کارآیی متوسط محصول   

میکرومتر0/3-2/5برای ذراتی با اندازه  

63 % 81 % 97 % 99 %



Different magnifications of  SEM  (Scanning Electron Microscope)  images of product sample

تنظیمات اتوماسیون

خاموش/ روشن  LEDروشنایی 

خاموش/ فن اگزوز روشن 

خاموش/ پیچش پارچه روشن 

تنظیمات سرعت پیچش 

فاصله  الکتروریسی

میزان جریان قابل تنظیمخاموش و / روشن 1-2پمپ 

تنظیم ولتاژ

تنظیم دما

الزامات فنی

تک فازV 220:  الکتریسته موردنیاز

𝒎𝟐5 *8:   مساحت موردنیاز

پلیمرهای تست شده 

(اشینبرای این مدل م)دی متیل فرمامید  محلول پلی اکریلونیتریل در 

مادل سایر محلول های پلیماری بسات  با  ناوع مح اوجت تولیادی بارای

های دی ر ماشین قابل استفاده است



هانمونه کارها از محصوالت و پروژه 

 اه  اانعتی تحقیقااات و فناااوری آرمااان از اولااین واحاادهای پیشاا ام فناااوری و پیشاا ام در دانشاا اه  اانعتی امیرهبیاار و دانشاا ااروه 

. آغاز هرده و در مراهز نوآوری دانش اهها مستقر شده اسات2011این  روه فعالیتهای فناوری خود را از سال . ا فهان است

ها و غشااپلیمرهاا   روه تحقیاق و فنااوری آرماان در زمینا  هاای مختلاف ساازه هاای پیشارفت  الیااف و در زمینا  هاای تخ  ای 
 تکسااتایلمدی الکتروتکسااتایلایاان  ااروه شااامل هار روههااای مختلفاای از جملاا  . ساااختارهای میکاارو الیاااف نااانو فعالیاات ماای هنااد

مکاتروتکس استسازه لیفی و   هامپوزیت های غشاهای پلیمری فیلترهای الیاف و 

همتنااین دسااتورالعمل هااای و  HSEاز راه اناادازی   راه اناادازی و دسااتورالعمل هااای ماارتبط بااا فرآیناادهای  قباال مجموعاا  ای از 

.خریدار تحویل داده می شوده  در اسناد جدا ان  ای تهی  شده  ب  تعمیر و ن هداری 
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