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CİHAZ KULLANIM KILAVUZU 

 

Elektrospin cihazı 

Drum motion, syringe, Kollektör ve 30 kV güç kaynağından oluşmaktadır. 

 

Cihazı açmak için ön panelde bulunan siyah güç düğmesini sağa çevirerek açın. Ekran panelinde 

30 KV ekranı hariç diğer tüm ekranlar aktif olacaktır 

 

Cihazın kullanıma hazırlanması 

1. ŞIRINGA POMPASI 

Şırınga pompasının açıklaması 

 

 

 



İlk olarak şırınga pompasına, şırıngayı takın, daha sonra sırınga ekranında  

 

Görülen aşağı ok tuşa tırnağınızla dokunarak şırınga pompasının şırıngaya 

yaklaşmasını sağlayınız. 

 

2. Syringe menüsünden length (ml cinsinden elektrospin yapılacak sıvının hacim 

değeri) ;değerini + ve – tuşları ile artırın. Length şırınga içinde bulunan sıvının  

hacim cinsinden yüksekliğinin gösterir. Örneğin 5 ml  hacimli şırınga içinde bulunan 

sıvının 2 ml si ile elektrospin yapmak istiyoruz. Bu durumda length kısmına 2 girilir. 

Diameter: Şırınganın çapı, ölçerek değerini giriniz. Örneğin şırınga çapı 2  cm ise 

20 mm giriniz. Şırınga çapı 0.1 hassiyetin alt ve üst limitlerine göre hesaplama 

yaparak sıvıyı basmaktadır. Bu yüzden çap değeri ekrandan tam değer olarak 

girilecektir.  

 

 

3. Flow rate: Şırınga pompasının sıvıyı basma hızıdır. Ekran görülen 0.500 nin yazılı olduğu 

alana tıklayarak, açılan menüde AKIŞ HIZ değerini girip, OK tuşuna basıp, ekranı x çarpı 

işaretine dokunarak kapatınız. Örneğin 0.5 girip (sayı girme pos makinasında olduğu 

gibidir) ok tuşuna basın ve, menüyü kapatınız. Biriminin de örneğin dakika seçmek için 

min tik atın. Cihazın pompa hızı 0.5 ml/min olarak ayarlanmış olacaktır. START tuşuna 

basın damla damla püskürtme işleminin başladığı görülecektir. Bu durumda Şırınga 

pompanız işleme hazır durumda.  

 

 

 

 

 

 



 

ÖRNEK REÇETE:  

Şırınga menüsü değerleri aşağıdaki ekrandaki gibi olsun. 

START tuşuna basıldığında 

Sırınga pompası şırınga içinde bulunan sıvının 4o ml sini, 0.5 ml/dakika akış hızı ile basıp 

duracaktır. Şırıngayı sıvıyı bastıkça, aşağıdaki ekranda gösterilen şırınga içinde hacim 

azalacaktır. Örneğin aşağıdaki ekranda İşlem bittiğinde şırınga boş görünecek ve sırınga 

mesafesi sıfır olacaktır.  

 

 

Cihazın içindeki nem miktarını düşürmek için, cihaz içinde bulunan lambaları yakarak nem 

değerini düşürebilirsiniz. NEM değerini ve ortamın sıcaklığı yukarıdaki ekran üzerinden 

okuyabilirsiniz. Spin yapmaya başlamadan önce, ortam sıcaklığını ve nemini belirli bir değere 



lambaları yakarak getirebilirsiniz.  Elektrospin işlemi genellikle düşük nem oranlarında yapılır. 

Ortam nemi yüksek olunca, fiber yüzeyi bozulmaktadır. 

 

2. DRUM MOTION 

Drum motion, şırınganın hareket etmesini sağlayan kısımdır ve ekran görüntüsü aşağıdaki 

gibidir. Menüden görüldüğü gibi  

Speed: şırınganın kaplama hızı 

Coating length: Durum üzerinde kaplama uzunluğudur. Örneğin durum ın 5 cm lik kısmını 

kaplamak istiyorsanız, ekrandan coating length yazılan kısmın yanına dokunarak açılan 

ekrandan 50 mm giriniz ve pencereyi kapatınız 

Cycles: Kaplama kalınlığını arıtmak için kullanılır, Cycles değerini + ve – tuşlarına 

dokunarak değerini giriniz.  

1 CYCLES,  Şırınganın ilk noktadan itibaren, şırınganın istenilen mesafeye gidip geri 

gelmesidir.  

Örneğin  

Drumı hareket ettirmek istiyorsanız, aşağıdaki ekranda yatay sağ OK a 

basarak istenilen değere getirilerek, ekrandan okunan değerde sabit bırakılır.  

Örneğin şırıngayı drumın ortasına getirip, durdurduk. Bu durumda drum 

burda sabit kalacaktır. Bu sabit konumda iken elektrospin işlemi yapılır.  

ÖRNEĞİN: 

Aşağıdaki ekrandaki bir program olsun: 

Speed: 150  

Coating length: 120  

Cycles: 3  

Böyle bir programlamada, cihaz şırıngayı dakikada 150 mm hareket ettirerek, 120 

mm x ekseni boyunca hareket edecektir. Bu hareketi cycles 3 olduğu için, şırınga 

3 defa 120 mm boyunca gidip gelecektir.  



 

Cihaz lambalarını açmak için lamb1 ve lamb2 tuşlarına basılır. FAN1 ve FAN2 tuşları aktif değildir. 

Cihazın üst kısmında bulunan FANı açmak için kontrol panelinde bulunan ince uçlu anahtarı ON 

durumuna getiriniz.  

 

 

3. YÜKSEK GELİRİM KONTROLÜ 

Cihazın 30 KV ekranı aşağıdaki gibidir.  

INPUT yazılan kısma tıklanarak, uygulanacak voltaj değeri girilecektir. 

Örneğin ekrandaki gibi 5000 V yani 5 kV girmek istenildiğinde, input tıklanarak ekrana 

5000 yazılır, OK tuşuna basılarak, menü kapatılır.  

30 KV açma/kapama tuşu ON durumuna getirilince, 30 kV ekranında START tuşuna 

basılınca cihaz voltajı otomatik olarak artırarak istenilen değere gelip durur. Uygulanacak gerilim 

ekrandaki   oklara basılarak  manuel olarak artırılıp veya 

azaltılabilir.  



 

 

Şırınganın basma hızını ve drum motionun ayarlarını yaptıktan sonra, 30 KV yüksek 

gerilim voltajını ayarlayabilirsiniz. Bunun için, cihazın kabininin alt kısmında bulunan 30 kV 

düğmesini on durumuna getiriniz. Daha sonra 30 KV ekranının  INPUT kısmını tıklayarak açılan 

menüde ilk olarak 5000 (5kV) değerini giriniz, OK tuşuna basarak sekmeyi kapatın ve START 

tuşuna basın, Cihaz otomatik olarak 5 kV değerini gidecektir. Daha sonra 10000 girip, START 

tuşuna basın. Püskürtme başlayınca kadar devam edin. 10 kV sonra HIGH yazan OK tuşuna 

adım adım basarak voltajı artırabilirsiniz. Püskürtme işlemi örnek 11000 de başladığında, cihazı 

bu değerde kaplama yapacaktır. Daha yüksek değere götürmeye gerek yoktur.  

Yüksek voltaj çözeltiye uygulanan elektrik alanın ile ilgilidir ve uygulanan elektrik alanı 

𝑬 =
𝑽

𝒅
 

Formülü ile tanımlanır. Formülde V uygulanan gerilim ve d ise şırınga ucu ve kolektör arasındaki 

mesafedir. Cihazın gerilimi artırıldığında cihazda ark oluşursa, yapılması gereken d mesafesini 

artırmaktır. Sağlıklı olan, püskürtme işleminin bilinen optimum mesafede yapılmasıdır.  

NOT: Gerilimi çok yüksek tutmak, üretilecek olan fiberin çapının çok küçük olacağı anlamına 

gelmez.  

 

 

 



ELEKTROSPİN İŞLEMİ YAPMA 

 

a) Cihazın arka kısmında bulunan açma düğmesini ON durumuna getiriniz. 

Cihazın kontrol panelindeki GÜÇ düğmesini sağa çevirerek cihazı açınız.  

Cihaz açılmazda, acil buton basılı olabilir. Bu durumda sağa çevirerek, acil buton 

düğmesini aktif hale getiriniz. Cihaz açıldığında 30 KV ekranı hariç diğer ekranlar 

aktif olacak, şırınga iğnesinin bağlı olduğu drum MOTION ve şırıngalar başlangıç 

noktasına doğru hareket edecektir .İğne ve şırıngalar bağlangıç noktasına giderek, 

üzerlerinde bulunan swiç lere dokunulduğunda şırınga iğnesi ve şırıngalar durur.  

Bunu yaparken şırınga pompasında şırıngayı koymak için yeteri kadar mesaffe 

oluşmuşsa şırıngalar durdurulabilir.  

 

b) Şırınga pompasını sıvı ile doldurup, daha sonra şırınga pompasına yerleştiriniz. 

Şırınga pompası ekranında bulunan  

 

Aşağı OK tuşuna basarak şırıngaya yaklaşınız. Şırıngaya yaklaştıktan sonra, sıvının iğneye kadar 

gelmesini sağlayınız. Sıvı iğne uçuna gelince, 

 Ekranda  

Length yani basılacak sıvı hacmini giriniz: 5  

Şırınga çapını  mm cinsinden giriniz. Örnek 20  

Flow rate değerini giriniz: Örnek: 0.1 mm/min 

Bu değerleri girdikten sonra ekran üzerindeki  START a basınız, iğneden damla damla sıvı 

akacaktır.  

NOT:Girilen  akış hızı değerleri anlamsız olduğunda cihaz ekranda uyarı verecektir. Örneğin 

0.01 ml/saat, bu fiziksel olarak mümkün değil.  

 



 

 

 

 

Kaplama yaparken Şırıngayı hareket ettirmek istiyorsanız aşağıdaki ekrandan  

Speed  

Coating length 

Cycles değerlerini giriniz.  

Örnek ekrana girilen değerler aşağıdaki gibi olursa, 

 

Şırınga dakika 150 mm hızla, drum üzerinde 12 cm uzunluğundaki bir kısmı kaplayacaktır. Bu 

kaplama işlemini 3 saykıl (cycle) yaptıktan sonra şırınga duracaktır.  

Şırınganın hareket etmesini istemiyorsanız, şırıngayı  oklara 

basılarak  manuel olarak belirli bir yere getirebilirsiniz. Bu konumda iken kaplama yapılabilir.  

Şırıngayı hareket ettirmek, çoklu spin yapmak için gereklidir. Örnek 5 cmlik bir kısmı kaplamak 

istediğinizde, cihaz 25 iğneden püskürtme yapıyormuş gibi çalışır.  

 

 



 

 

c) Şırınga ve şırınga pompası ayarları tamamlandıktan sonra, şırınganın START 

tuşuna basın, cihaz sıvıyı basmaya başlayınca,  

Cihazın 30 KV tuşunu ON durumuna getiriniz. ON durumuna getirdiğinizde 30 KV ekranı 

açılacaktır.  

Açılan ekranın INPUT kısmı tıklanarak uygulanan voltaj girilir ve START tuşuna basınız. Örneğin 

5000 yani 5 kV girilip, start tuşuna basılır. Cihaz otomatik olarak  5kV  ye gidip durur. Daha sonra 

9 kV girip, START tuşuna basınız, voltajı püskürtmeye başlayınca kadar artırınız. Püskürtme 

başlayınca voltajı sabit değerde bırakınız.  

 

 

 

 



Püskürtme işlemi, şırıngadan basılması istenen hacmi tamamlanıncaya kadar devam ettirilir. 

İstenilen hacime ulaşınca şırınga otomatik olarak durur. 

Bu durumda yüksek gerilimi değerinin 1200 girerek start tuşuna basınız. Cihaz otomatik olarak 

1200 V gidecektir. Yüksek gerilim ekranına bu değer görülünce , 30 kV nin düğmesi OFF 

durumuna getirilir ve kollektör üzerindeki drumdan kaplanan malzeme alınır.  

 

Bilindiği gibi üretilecek fiberin çapı, 

 

I) Uygulanan gerilim değerine 

II) d mesafesine 

III) Çözeltinin viskozitesine 

IV) Çözeltinin molaritesine (M=n/V), yani birim hacimdeki molekül sayısına 

V) Çözeltinin pH değerine  

VI) Akış hızı 

VII) Nem 

VIII) Sıcaklık 

gibi farklı parametrelere bağlıdır.  

 

 

 

 



 

4. Kolektör dönme Hız Ekranı 

Kolektörün hızı, ekran görülen RPM değerinin yazıldığı yere tıklanarak, RPM değeri girilir ve 

OK tuşuna basılır. START tuşuna basılınca motor döner. Örneğin 150 RPM. Tavsiye edilen 

optimum dönme hızının girilmesidir. Bu değer yapılan testler sonucunda bulunur.  

 

 

 

 

 

5. Elektrospin Parametreleri 

5.1 Gerilim 

Elektrospinning işleminde uygulanan voltaj kritik faktördür. Sadece uygulanan voltaj eşik 

voltajından daha yüksek, yüklü jetler Taylor'dan çıkarılır Koni oluşabilir.  

Örneğin, Reneker ve Chun [21] elektrik alanının çapı üzerinde çok fazla etkisi olmadığını 

göstermiştir.  

Birkaç grup, yüksek voltajların elektrostatik yüklü damlacıklar üzerindeki itici kuvvetin, elyaf 

çapının daralmasına sebep olduğunu söylemektedir.  Başka bir grup, daha yüksek voltajlar büyük 

çaplı elyaf oluşumunu kolaylaştırmıştır demektedir. Örneğin, poli (vinil alkol) (PVA) / su çözeltisi 

ile çap dağılımı (Şekil 2.1).  

 

 



 

Şekil 2.1 Voltajın ağırlıkça% 7.4'ten morfoloji ve lif çapı dağılımı üzerindeki etkisi. %PVA / su 

çözeltisi (DH =% 98, uç-hedef mesafesi = 15 cm, akış hızı = 0.2 ml / s).  

Gerilimler: a) 5; b) 8; c)10; ve d)13 kV. 

 

 



 

Şekil. 2.2 DMAC /% 20 PSF çözeltisinden ultra ince fiber SEM görüntüleri / aseton (9: 1)  

farklı voltajlar altında. A, B ve C'nin uygulanan gerilimleri 10, 15 ve 20 kV'dir, sırasıyla. A, B ve 

C'nin ortalama çapları 344 ± 51, 331 ± 26 ve 323 ± 22 nm'dir, 

 

Şekilde  2.2 den görüldüğü gibi, voltajın fiber çapını etkilediğini, ancak voltajın etkisi, polimer 

çözeltisinin konsantrasyonu  ve d  mesafesinde önemli ölçüde etkili olmaktadır. Yani voltajın 

büyüklüğünden ziyade hazırlanan çözeltinin konsantrasyonu ve d mesafeni değiştirme fiber 

üretiminde son derece etkilidir.   

 

5.2. Akış Hızı 

Şırınga içindeki polimer çözeltisinin akış hızı başka bir önemli süreç parametresidir. Genellikle, 

daha düşük akış hızı, polimer çözeltisi polarizasyon için yeterli zaman alacaktır.  Yani düşük akış 

hızlarında polimer çözeltisi uygulanan elektrik alanı ile iyi polarize olabilecek ve buda fiber 

üretimini önemli ölçüde etkileyecektir.  

Akış hızı çok yüksek olursa, damla lifler,  pürüzsüz fiber yerine kalın çaplı olarak oluşacaktır.  

Toplayıcıya ulaşmadan önce kısa kuruma süresi sayesinde ince çap ve düşük çekme 

kuvvetlerinden dolayı kalın çaplı fiberler oluşacaktır.  

 

Örneğin, 10 kV de, % 20 PSF / DMAC çözeltisinden PSF liflerinin morfolojileri  

(Şekil 2.3). a) 0.40 ml/s b) 0.66 ml/s  akış hızında,  

 



 

 

 Şekil 2.3. Akış hızının PSF liflerinin morfolojileri üzerindeki etkisinin SEM görüntüleri 

10 kV'de% 20 PSF / DMAC çözeltisi. A ve B'nin akış hızları sırasıyla 0.40 ve 0.66 ml / s'dir. 

Yüksek akışında hızında daha kalın çaplı fiberler oluşmaktadır.  

 

5.3 Kollektör (Drum)  

Elektrospinning işlemi sırasında toplayıcılar genellikle iletken yüklü lifleri toplamak için kullanılan 

altlıklardır Genellikle, Al folyo bir toplayıcı olarak kullanılır.  

 

 

5.4  Toplayıcı ve Uç Arasındaki Mesafe (d) 

Şırınga ile toplayıcı arasındaki mesafesi fiber çapını ve morfolojilerini de etkiler. Yani,  mesafe 

çok kısa olursa, fiber katılaşma için yeterli zamana sahip olmayacaktır. Bu durumda kolektör 

tarafında fiber toplanmayacaktır. Fakat mesafe uzun olursa, fiber kolaylıkla üretilebilecektir.  

Bu durumda fiber oluşurken, fiberin katılaşması için optimum mesafe önerilir. Şekil. 2.4, farklı d 

mesafeleri için elde edilen sonuçları göstermektedir.  



 

Şekil. 2.4  Farklı mesafelerde  SEM görüntüleri (10 kV.) 

 A ve B mesafeleri sırasıyla 10 ve 15 cm'dir. A ve B çapları sırasıyla 438 ± 72 ve 368 ± 59 nm'dir. 

Elde edilen sonuçlar, uzun mesafede daha düşük çaplı nanofiberler üretilmektedir.  

 

 

4.5.  Ortam Parametreleri 

Ortam parametreleri olan nem ve sıcaklık  fiber çaplarını ve morfolojilerini de etkileyebilir.  

Örneğin, Artan sıcaklık poliamid-6 lifleri ile daha ince fiberler üretilmektedirler (Şekil 2.5). 

Ayrıca, çözelti viskozitesi ve sıcaklık arasındaki ters ilişki görülmektedir.  

 

 

Şekil. 2.5 Farklı sıcaklıklarda elektrospun PA-6-32 fiberlerin SEM görüntüleri. 

A ve B sıcaklıkları sırasıyla 30 ve 60 "C'dir. A ve B çapları sırasıyla 98 ve 90 nm 

Sonuçlardan görüldüğü gibi sıcaklık fiber çapı üzerinde önemli bir etkendir.  

 



 Neme gelince, düşük nem çözücüyü tamamen kurutabilir ve çözücü buharlaşma hızı.  

Aksine, yüksek nemde  enjekte edilen damla üzerindeki yükler düşük çekme kuvveti nedeniyle 

kalın çaplı fiber oluşumuna neden olurlar. Şekil. 2.6 da görüldüğü gibi farklı nem oranların yüzey 

morfolojisini değiştirmektedirler.  

 

 



 

Şekil 2.6. Elektrospun PS liflerinin yüzey morfolojilerinin değişkenlik altındaki FESEM görüntüleri 

Nem miktarı: a \% 25, b% 31-38, c% 40-45, d% 50-59, e% 60-72. 



STANDART KODLARA GÖRE ŞIRINGA İĞNE ÇAPLARI 

 

 


