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:چکیده 

ی جهت تولید الیاف در مقیاس نانو و میکرو می باشـد کـه در   روش  (Electrospinning)ریسندگی الکترو

در این روش هم از محلول ها و هم از مـذاب هـاي   . سالهاي اخیر توجهات زیادي را به خود جلب کرده است

تاکنون مقاالت و تالشهاي کمی در خصوص ریسندگی الکترو از مذاب . پلیمري می توان  الیاف نانو تهیه کرد

با این حال ریسندگی الکترو از . که به علت سختی و هزینه بر بودن فرایند تولیدات می باشدانجام شده است 

مذاب به خاطر ایمنی بیشتر به علت عدم حضور حالل و حذف مرحله بازیابی، قیمت نهایی کمتر و مناسـب  

  . تر، بازده باالتر، سازگاري با محیط زیست از توجهات خاصی برخوردار است

شدت میدان الکتریکی، سرعت جریان، دماي : اثیر گذار در ریسندگی الکترو از مذاب عبارتند از پارامترهاي ت

فرایند، تاکتیسیتی، وزن مولکولی، ویسکوزیته، حجم تغذیـه، مسـافت اسـپینرت تـا جمـع کننـده، هندسـه        

  . اسپینرت

بـا وزن ملکـولی    PPهـاي  میکـرو از گرانـول   /در این پروژه هدف آن بوده است که امکان تولید الیـاف نـانو  

  .جهت الیاف بهره برد PPمشخص را تولید نمود تا از نتایج آن بتوان در بازیافت 

جهت انجام فرایند از روش پمپاژ داغ با توجه به مسیر و عملی بودن استفاده شد، بدین صورت که گرانول ها 

  .ندپس از ذوب داخل سیلندري داغ تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار می گرفت

 1-10نتایج نشان دادند که با فرایند استفاده شده الیاف نانو تولید نشد ولی الیافی میکـرو بـا ظرافتـی بـین     

  .میکرومتر قابل تولیدند، که می توانند با توجه به ظرافتشان، نوع پلیمر داراي کاربرد فراوانی باشند



٢

  : مقدمه

بدلیل اینکه در ایـن پایـان   . لید الیاف فوق ظریف شده استسعی بر تو PPدر این پایان نامه از گرانول هاي 

نامه از روش الکتروریسی براي تولید الیاف استفاده شده است در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد تولیـد الیـاف   

پلی پروپیلن داده شده است و سپس انواع روشهاي تولید الیاف از طریق الکتروریسی مورد مطالعه واقع شده 

  .است

زه الکترویسی یکی از بهترین روشهاي تولید الیاف فوق ظریف می باشد، چنانچه تحقیقات زیادي در این امرو

: الکتروریسی در مقیاس کلی به دو روش تقسیم بندي می شـود . زمینه در سراسر جهان صورت گرفته است

لیل اینکه از حـالل  الکتروریسی به روش مذاب بد. الکتروریسی به روش محلول و الکتروریسی به روش مذاب

از آن استفاده نمی گردد داراي مزیت هاي بیشتري نسبت به الکتروریسی به روش محلول می باشـد چراکـه   

همچنین این روش نیـز بـراي تولیـد الیـاف     . مشکالت محیط زیست و قیمت باال در این روش شاهد نیستیم

  .پلیمرهایی که مصارف زیادي دارند به کار گرفته می شوند

تولید الیاف از . عدي انجام این پایان نامه ساخت دستگاه و انجام عملیات بهسازي روي دستگاه می باشدفاز ب

طریق الکتروذوب ریسی مستلزم ذوب این الیاف می باشد، لذا در این پایان نامه سیسـتمی سـاخته شـد تـا     

  .مال می گرددبتوان این گرانول ها را ذوب نموده و سپس عملیات کشش روي گرانول ذوب شده اع

نیـز یکـی از پـر     PPتحقیقات بیشماري در زمینه تولید الیاف فوق ظریـف صـورت گرفتـه و بـدلیل لینکـه      

مصرفترین پلیمرهاي موجود در دنیا به شمار می رود لذا سعی بر تولید الیاف به طریق الکتروریسـی کمـک   

  .شایانی براي رسیدن به اهداف بزرگتر می کند

  

  

  

  

  

  

  


