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  1389 تابستان  ،76 شماره  ،20سال 
  
  
  

  تأثير غلظت الكتروليت روي تشكيل وپايداري نانوامولسيونهاي سيستم
n -30/  هگزادكانBrij /تهيه شده توسط روش دماي معكوس فاز آب  

  
  

  
  ، امير عبداله مهرداد شريف*علي محمد آستركي

  گروه شيمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران

  پرويز آبرومندآذر
  ، واحد علوم و تحقيقات ، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايرانگروه شيمی

  سعيد عابديني خرمي شهرام مرادي،

  گروه شيمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران

  
 13/7/88: تاريخ پذيرش            18/3/88: تاريخ دريافت

  
  چكيده
   شـيری رنـگ  يـا ) نـانومتر  ۲۰۰ تـا ۵۰در گـسترة  ( نيمـه شـفاف   شفاف يـا ، امولسيونهايي  نانو امولسيونها:قدمه     م

 نانوامولسيونها كاربردهای مختلف صـنعتي دارنـد ، بعنـوان مثـال، در تهيـه محـيط                  . می باشند  ) نانومتر ۵۰۰ باالتر تا  (

 و مـواد شـيميايي مـورد اسـتفاده در كـشاورزي             ،داروئيواكنش براي پليمريزاسيون، ساخت مواد آرايشي و بهداشتی       

 .ربرد دارندکا

- در اين تحقيق تشکيل نانوامولسيون توسط روش دمای معکوس فـاز در سيـستم نرمـال هگزادکـان           :هدف

۳۰Brij - آب مورد مطالعه قرار گرفته است و اثر تغييرات غلظتNaCl       در فاز آبـی، بـر روی دمـای معکـوس فـاز

  . زمان نيز مورد بررسی قرار گرفتبررسي شده و پايداری نانوامولسيونهاي تهيه شده با گذشت) PIT(سيستم

% ۷۲و   ۳۰Brij% ۸هگزادكـان و    -n% ۲۰آب بـا    /۳۰Brij/هگزادكـان -n دراين تحقيق سيستم     :روش بررسي 

 هـاي متنـاظر سيـستم توسـط روش          PIT  تغيير داده شـد و     NaClبه عنوان مبنا انتخاب شد و غلظت         NaCl محلول

  ميزان درصد عبور پرتو مرئی در .  متناظر تهيه شدندPIT دماهاي هدايت سنجي اندازه گيري شد و نانوامولسيونها در
   ۰۶۶۵-۴۲۲۶۲۶: ، فکس۰۶۶۵-۴۲۴۵۰۰۶:  ، تلفنam_astaraki@yahoo.com :عهده دار مكاتبات∗
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اد و بررسي پايداري آنـان بـا گذشـت           نانومتر از محيطهای نانو امولسيون تهيه شده، جهت مقايسه ابع          ۶۰۰موج  طول  

  . اندازه گيري گرديدTEMزمان اندازه گيري شد، سپس ابعاد قطرات نمونه هاي انتخابي توسط دستگاه 

 مـوالر  ۰۰/۱به ۰۱/۰ ازNaCl با افزايش غلظت محلول c ۲۶° به c ۴۱° از PIT نتايج كاهش تدريجي   :نتايج

 مـول بـر ليتـر       ۵۰/۰و  ۰۰/۱ز آبي نانو امولسيون به غيـر از غلظتهـای           در فا  NaClدر همه غلظتهای    . را نشان مي دهد   

 ميانگين قطرهای قطرات نانو امولسيونهای با غلظت        .ساعت اوليه تقريبًا ثابت مانده است     ۳۳۶تغييرات درصد عبور تا     

NaCl ۰۵/۰ ،۱۰/۰ باشند می۱۰/۵و۲۷/۳، ۵۰/۸نانومتر با انحرافهای استاندارد۱۰ و۱۰،۷موالرفاز آبی به ترتيب ۲۵/۰و.  

 PITدر فاز آبي امولسيون مقدار  NaCl نتابج به دست آمده نشان داد که اوًال با افزايش غلظت        :نتيجه گيري 

) c ۲۵°( در فـاز آبـي در دمـاي محـيط     NaClتـر  پـايين  در غلظتهـاي  نانوامولسيونها يابد، ثانيًا درصد عبور کاهش می

 به c ۲۵°ميزان عبور در باالتر  داري باالي آنها مي باشد ولي درغلظتهاي        تغييرات خيلي كمي داشته كه نشان دهندة پاي       

 ميـانگين ابعـاد قطـرات       ،در نهايـت  .سرعت كاهش يافته كه نشان دهنده ناپايداري نانوامولسيون در اين دما مي باشـد             

توسـط   شـده  هيـه  تديگر نانوامولـسيونهاي  نسبت به TEM انتخابي توسط دستگاه ة نانوامولسيونهاياندازه گيري شد

  .ديگر محققان بسيار پايين تر مي باشد

  
  .PIT نانوامولسيون، دماي معكوس فاز، تشكيل و پايداري امولسيون،  : كليديواژه هاي

                                                                                                
  مقدمه

 )۷ و۶( ، امولـسيونهای فـوق العـاده ريـز    )۱-۵( ، مراجع به عنوان امولـسيونهای ريـز       نانو امولسيونها که در برخی    

 نيز ناميده می شوند، گروهی )۱۳ و۱۲( امولسيونهای زير ميکرومتر )۱۲ و۱۱( ،ناپايدار  ميکروامولسيونهای)۸-۱۰(،امولسوئيدها

از نظـر  ). )۱۴( نـانو متـر   ۵۰۰  تـا ۵۰ره بـين  عمدتًا در گـست (از امولسيونها با ابعاد قطرات در مقياس نانومتری هستند 

   نـانومتر شـيری رنـگ    ۵۰۰نانومتر شـفاف يـا نيمـه شـفاف و بـاالتر از آن تـا        ۲۰۰ تا۵۰ظاهری در محدوده ابعادی 

 بر خالف ميکروامولسيونها که آنها نيزشفاف هستند واز نظر ترموديناميکی پايدارند، نانوامولسيونها             )۱۵ -۱۸و۶(.می باشند 

) بدون انعقاد يا تجمـع قطـرات      (به هر حال پايداری فيزيکی بلند مدت نانوامولسيونها         .  نظر سينتيکی پايدارند   فقط از 

 بـه علـت     )۱۹(.دانند ای که برخی از محققين آنها را به پايداری ترموديناميکی نزديک می            آنها را بی نظير ساخته به گونه      

دو روش اصلی برای تهيـه نـانو        . باشد ا نياز به انرژی خارجی مي     سيستم های غير تعادلی، برای تشکيل نانوامولسيونه      

 درروشهای پراکندگی )۲۰(روشهای تراکمی يا کم انرژی  -۲ روشهای پراکندگی يا پرانرژی -۱امولسيونها وجود دارد 

تورهـای  يا پر انرژی انرژی ورودی توسط همزن های با قدرت برش باال به همراه هموژنه کننده های پر فشار و ژنرا                    

به هر حال برای بدست آوردن نانو امولسيونهای با ابعاد قطرات کوچک، مقدار زيـادی               . مافوق صوت تأمين می شود    

روشهای تراکمی يـا  . اين روش تهيه برای کاربردهای صنعتی غير ممکن می باشد . انرژی مکانيکی مورد نياز می باشد     

امولسيون سازی به علت تغيير در انحناء خودبخود سورفاکتانت         کم انرژی از انتقاالت فاز حاصل شده در طی فرآيند           

تركيب ثابت نگه داشته شود در حاليكه دما تغيير مـي       : اين تغييرانحناء ميتواند از دو طريق حاصل شود       . بهره می گيرد  

  .كند
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روش نقطه (ه شود  يا دما ثابت نگهداشته شود و تركيب تغيير داد)۲۱-۲۶ و ۱۹ و PIT(،)۱۵روش دماي معكوس فاز يا (

  )۲۸ و EIP ( .) ۲۷معكوس امولسيون، 

 )۲۹ و ۳۰(تهيه نانو امولسيونهاي پايدار شده با سورفاكتانت هاي غير يوني بطور وسيعي با روشهاي پراكندگي

) O/W(در روشهاي كم انرژي براي نانو امولسيونهاي روغن در آب.  گزارش شده است)۱۴-۲۶(و نيز روشهاي تراكمي

اول با تغيير درجه هيدراسيون . نحناء الزم براي به دست آوردن نانو امولسيونها به سه طريق امکان پذير است،تغيير ا

و سوم با ) PITروش(زنجيرهاي پلي اكسي اتيلن در سورفاكتانت هاي غير يوني پلي اكسي اتيلن، دوم با تغيير دما 

 ).EIPروش(تغيير ميزان آب
 )۲۹(.کند ورفاكتانت غير يوني پلي اكسي اتيلن با تغييرات دما عمل می بر اساس تغيير حالليت سPITروش 

سورفاكتانت در دماهاي پايين هيدروفيلي بوده اما با افزايش دما به علت هيدراسيون زنجيرهاي پلي اكسي اتيلن  

فازهاي . شدبا در دماهاي پايين، سورفاكتانت تك اليه دارای انحناء خودبخود مثبت زياد می. ليپوفيلي مي شود

تشكيل مي دهند كه ممكن است همراه با فاز اضافي ) O/Wيا ميكروامولسيونهاي(محلول، ميسلهای متورم روغني 

يا (دهند و به شکل متورم آبی  دردماهاي باال، انحناء خودبخود منفي شده و ميسلها تغيير وضعيت می. روغن باشد

در دماي بحراني، دماي موازنه .  مي باشد تبديل مي شوندكه همراه با فاز اضافي آب ) W/Oميكروامولسيونهاي

شود که شامل  انحناء خودبخود صفر شده وفاز ميكروامولسيون دوپيوسته تشکيل می) HLB( ليپوفيلي-هيدروفيلي

 روش امولسيون سازي )۲۲(.مقادير قابل مقايسه فازهاي آب و روغن همراه با فازهاي اضافي آب و روغن مي باشد

PITي مزيت كشش سطح مشترك فوق العاده پايين در دماي  داراHLBبا وجود اين هر چند امولسيون .  مي باشد

بوسيله سرد يا .  خودبخود است، سرعت تجمع فوق العاده سريع و امولسيونها خيلي ناپايدارندHLBسازي در دماي 

با  ) W/O يا O/Wبترتيب(تيكي  امولسيونهاي پايدار سنيHLB گرم كردن سريع امولسيونهاي تهيه شده در دماي

 اگر فرآيند سرد كردن يا گرم كردن سريع نباشد، تجمع ارجح بوده و )۲۲(.شود ابعاد خيلي كوچك توليد می

  )۳۱( .شود امولسيونهاي پلي پراكنده درشت تشكيل مي

در سيستم هاي در همه مواردمشخص شده است كه نانوامولسيونهاي با ابعاد قطرات كوچك بوسيله روشهاي تراكمي 

براي (غير يوني تشكيل مي شود، در طول فرآيند امولسيون سازي و نزديك منطقه تشكيل نانوامولسيونها، كل روغن 

در يك فاز تنها مي تواند ) )۳۲( W/Oبراي نانو امولسيونهاي(يا كل آب ) )۱۹ و O/W )۱۴ نانوامولسيونهاي

  )۱۹ و ۱۴( .تشکيل دهد ) La( اليه  يا مايع كريستال اليه)D(ميكروامولسيون دوپيوسته

 بعنوان مثال، در تهيه محيط واكنش براي پليمريزاسيون، )۳۳-۳۷(،نانوامولسيونها كاربردهای مختلف صنعتي دارند

تمايل به استفاده از نانو . ساخت مواد آرايشي و بهداشتی و مواد شيميايي مورد استفاده در كشاورزي کاربرد دارند

 ابعاد قطرات خيلي كوچك باعث كاهش زياد نيروي وزن شده و نفوذ براوني -۱. ل زير ميباشدامولسيون به دالي

 ابعاد كوچك قطرات و پايداري سنتيكي باال، نانو - ۲. ممكن است مانع هر گونه لخته شدن يا ته نشيني قطرات شود

ميان بافت ناهموار پوست مناسب مي و نفوذ در ) بعلت سطح موثر باال(امولسيونها را براي تحويل موثر عوامل فعال 

 تا ۱۰معموًال در گستره ( بر خالف ميكروامولسيونها كه غلظت باالي سورفاكتانت براي تهيه نياز دارند -۳ )۳۸(،سازد

  ). درصد۸ تا ۴در گستره (، نانوامولسيونها در غلظت متوسط سورفاكتانت مي توانند تهيه شوند ) درصد۳۰
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 به عنوان NaClمحلول % ۷۲ و Brij30% ۸هگزادكان و -n% ۲۰آب با /Brij30/ادكانهگز-nدراين تحقيق سيستم 

 هاي متناظر سيستم توسط روش هدايت سنجي اندازه گيري PIT تغيير داده شد و NaClمبنا انتخاب شد و غلظت 

 نانومتر از ۶۰۰ ميزان درصد عبور پرتو مرئی در طول موج.  متناظر تهيه شدندPITشد و نانوامولسيونها در دماهاي 

محيطهای نانو امولسيون تهيه شده، جهت مقايسه ابعاد و بررسي پايداري آنان با گذشت زمان اندازه گيري شد، سپس 

 . اندازه گيري گرديدTEM ابعاد قطرات نمونه هاي انتخابي توسط دستگاه

  
 مواد و روشها

  مواد
N-  و % ۹۹هگزادكان با خلوصNaCl مرك واز شرکت % ۹/۹۹ با خلوصBrij30)  الئوريل - ۴پلي اكسي اتيلن 

  . استفاده شدNaCl آب دوبار تقطير نيز براي تهيه محلولهاي.  آلدريچ تهيه شدند-از شرکت سيگما) اتر

 روشها 
 تعيين دماي معكوس فاز

 از نوع( ليپوفيلي با استفاده از روش هدايت الكتريكي توسط دستگاه هدايت سنج - دماي موازنه هيدروفيلي

HORIBA ES-14E (تعيين شد.)وزني % ۲۰ امولسيونهاي شامل )۲۴ و ۱۹n- وزني سورفاكتانت % ۸هگزادكان و

Brij30 وزني محلول % ۷۲ وNaCl با غلظت هاي مختلف توسط تكان دادن دستي در دماي آزمايشگاه )c°۲۵ ( تهيه

 ميانگين دماي HLB دماي. شدامولسيون بتدريج گرم شد و هدايت بصورت تابعي از دما اندازه گيري . شدند

 . در نظر گرفته شدW/O به O/Wحداكثر وحداقل هدايت در نظر گرفته شده بعنوان دماي معكوس فاز امولسيون 
  

  PITامولسيون سازي بوسيله روش 

نانوامولسيونهاي روغن در آب به اين صورت تهيه شد كه ابتدا فاز روغن شامل سورفاكتانت وفاز آبي شامل 

 در فاز آبي گرم NaCl با توجه به غلظت  PIT  بااليc°۱۵   بطور جداگانه تا دمايNaCl مختلف غلظت هاي

سپس در آن دما فاز آبي داخل فاز روغني ريخته شد و مخلوط از منبع گرمايي خارج گرديد و همراه با . شدند

جب مي شود كه از حالليت اين مرحله سرد كردن مو.  متناظر سرد شدPITهمزدن دستي در شرايط محيط تا دماي 

 كه الزمه تشكيل نانوامولسيون بوده اطمينان حاصل HLBكامل فاز روغن در ميكروامولسيون دو پيوسته در دماي 

 . همراه با همزدن دستي سرد شدc°۲۰متعاقبًا نمونه بوسيله قرار گرفتن در حمام يخ تا زير. شود
  

 تعيين درصد عبور وابعاد قطرات نانو امولسيونها
-UV و درزمانهاي مختلف توسط دستگاه اسپكتروفتومتر c°۲۵نانوامولسيونهاي تهيه شده در درصد عبور

Vis) مدلUV-1600 (در نهايت ابعاد . اندازه گيري شد، تا مقايسه ابعاد و پايداري  نانوامولسيونها بررسي گردد

 .ه گيري شدانداز) TEM(قطرات نمونه هاي انتخابي توسط ميكروسكوپ الكتروني عبوري 
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 نتايج و بحث
 دماهاي معكوس فاز

 و  Brij30وزنی از% ۸هگزا دكان،  -nوزنی از % ۲۰دماهاي معكوس فاز براي سيستم هاي امولسيون شامل 

 موالر توسط اندازه گيري هاي ۰۰/۱ و ۵۰/۰ ، ۲۵/۰ ، ۱۰/۰ ، ۰۵/۰ با غلظت هاي NaClوزنی از محلول % ۷۲

به صورت ميانگين دماي مقادير حداكثر و ) PIT( يادماي معكوس فازHLB دماي. هدايت سنجي به دست آمد

كاهش در هدايت در اين سيستم ها پيوسته نبوده و ماكزيمم هاي ديگري . حداقل هدايت در نظر گرفته شده است

ده  نشان دا۱نتايج هدايت سنجي در شكل . نيز مشاهده مي شود كه ماكزيمم هاي حد واسط در نظر گرفته نمي شود

  .شده است

 

  
آب در غلظت هاي / ۳۰Brij/هگزا دكان-n  نمودار هاي رسم هدايت بر حسب دما براي نانوامولسيون سيستمهاي-۱شكل

 ).موالر( در فاز آب NaClمختلف از نمک 
  

  . رسم شده است۲ در فاز آبي درشكل NaCl بر حسب غلظت PIT  خالصه شده و نمودار۱ در جدول PITنتايج 

 
  )NaCl )۱۹ در غلظتهای مختلف PITاهای  دم- ۱جدول 

  )mol/l( فاز آبيNaClغلظت   ۰۱/۰  ۰۵/۰  ۱۰/۰  ۲۵/۰  ۵۰/۰  ۰۰/۱

۲۶  ۲۸  ۳۰  ۳۲  ۳۴  ۴۱*  PIT(°c) 

       

 موالر را ۰۰/۱ به ۰۱/۰ از NaCl با افزايش غلظت محلول c ۲۶°  بهc ۴۱° از PIT  نتايج كاهش تدريجي۲شکل 

 )۳۹( .شود ت باعث ممانعت الكتريكي آب و افزايش فشار داخل محلول ميافزايش غلظت الكترولي. نشان مي دهد

بنابراين بر هم كنش بين آب و سورفاكتانت غير يوني تضعيف شده، فعاليت سورفاكتانت غير يوني در اثر افزايش 
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ها  لسيون كننده اموHLB در امولسيونها دقيقًا منعكس كننده تغيير PIT )۴۰(.غلظت الكتروليت بيشتر ليپوفيلي مي شود

 )۳۹(.در نتيجه افزودني ها بوده و اطالعات روشني مربوط به تاثير مقدار و انواع افزودني ها ارائه مي دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آب/Brij ۳۰/ هگزان n– فاز آبی در سيستم NaCL بر حسب غلظت PIT  نمودار تغييرات-۲شکل 

  
  PIT تشكيل نانوامولسيونها بوسيله روش امولسيون سازي

فرآيندهاي مختلف امولسيون سازي براساس روش امولسيون سازي دماي معكوس فاز براي تعيين 

فرآيندي كه نانو امولسيونهاي شفاف تر با بيشترين عبور . مؤثرترين روش براي سيستم هاي مورد مطالعه ارزيابي شد

 براي سيستم هاي با غلظت ۱ده در جدول  نشان داده شPIT  باالتر ازc ۱۵° را توليد كرد شامل امولسيون سازي در

.  بودc۲۰° و سرد كردن سريع تا زير PIT در فاز آبي، متعاقبًا سرد كردن امولسيون تا NaClهاي مختلف 

 .)۱۵ -۱۸و۶(امولسيونهاي حاصله ظاهري شفاف متمايل به آبي داشته و ابعاد قطرات در گسترة نانوامولسيونها مي باشند

% ۲۰ در فاز آبي و NaCl موالر ۰۱/۰، ۰۵/۰، ۱۰/۰، ۲۵/۰سيونهاي تهيه شده با غلظت هاي  تصوير نانوامول3شكل

همانطور كه مشاهده مي گردد نمونه هاي مذكور شفاف .  را نشان مي دهدBrij 30وزني % ۸هگزا دكان و  -nوزني 

  .متمايل به آبي مي باشند

  
-nدر سيستم )ازراست به چپ(موالر فاز آبيNaCl 0/25، 0/10 ،0/05،0/01 نانوامولسيونهاي با غلظت - 3شكل

  .آب /Brij30/هگزادكان
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   براي نانوامولسيونهاي تهيه شده در بازه هاي زماني مختلف نشان )۴۲ و nm ۶۰۰ )۴۱  درصد عبور را در۲جدول 

ف مورد های مختل جهت بررسی پايداری نانوامولسيونها در طول زمان، تغييرات درصد عبور نور در زمان. مي دهد

نانوامولسيونها عمدتًا رشد استوالد می باشد ،که تشکيل قطرات درشتتر با تجمع   عامل ناپايداری.بررسی قرار گرفت

قطرات ريزتر می باشد ، درنتيجه وقتي ابعاد قطرات درشتتر شود نانوامولسيون کدرتر شده و درصد عبور نور کمتر 

همانطور که در شکل فوق مشخص . دهد در طول زمان نشان می اين تغييرات را 4نمودار شکل شماره . می شود

 مول بر ليتر تغييرات درصد ۵۰/۰ و ۰۰/۱ در فاز آبي نانو امولسيون به غير از غلظتهای NaClاست در همه غلظتهای 

ل  ساعت احتماًال به دلي۳۳۶نوسانات مشاهده شده تا قبل از .  ساعت اوليه تقريبًا ثابت مانده است۳۳۶عبور تا 

الزم به ذکر است که در صورت . نوسانات دمايی در زمانهای اندازه گيری درصد عبور نور در ساعتهای مختلف است

توان طول عمر نانو امولسيونها را  ها متفاوت است ، می نگهداری نانو امولسيونها در دمای بهينه که در هر يک از نمونه

   .افزايش داد

  
  براي نانوامولسيونهاي تهيه شده در بازه هاي زماني مختلف  nm ۶۰۰  وc°۲۵ درصد عبور در-  ۲جدول

زمان 

  )ساعت(

 NaCl فازآبي

 موالر۰۱/۰
 NaCl فازآبي

  موالر۰۵/۰
  NaClفازآبي

  موالر۱/۰
 NaClفازآبي

 موالر۲۵/۰
  NaCl فازآبي

 موالر۵۰/۰
   NaCl فازآبي

 موالر۰۰/۱

٨/٣ ٣/٥٦ ٩/٥٤ ٣/٥٥ ٥/٥٥ ٦/٥٤ ٠ 

٦/٦٤ ٢/٦٠ ٦/٥٩ ٢٤ ------- ------- ------- 

٧/٠ ٣/٤ ٧/٥٦ ٢/٦٢ ٨/٦٠ ١/٥٨ ٤٨ 

٢/٢ ٧/١٦ ٩/٦٠ ٧/٦٢ ٤/٦٠ ٣/٥٥ ٧٢ 

۹۶  ٨/٢ ٤/١٤ ٠/٦١ ٨/٦٤ ٥/٦٠ ٤/٥٧ 

٤/٦٥ ٨/٥٩ ٠/٥٧ ١٢٠ ۲/۵۷  ٠/٩ ۸/۱  

١/٦٣ ٣/٦٠ ٧/٥٦ ١٤٤ ۵/۶۰  ٢/٥ ۶/۱  

٧/٦٣ ٦/٦٠ ٧/٥٧ ١٦٨ ۹/۶۰  ۷/۱۰  ۰/۱  

٧/٦٤ ١/٦٠ ١/٤٦ ٣٦٦ ۶/۶۲  ۴/۱۳  ۵/۰  
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  oc 25 در فاز آبي در NaCL براي غلظتهاي مختلف nm60 و oc 25 پايداري نانوامولسيونها در طول زمان در -4شكل 
  

 موالر فاز آبی نشان داده ۲۵/۰ و NaCl ۰۵/۰ ،۱۰/۰ نانوامولسيونهای با غلظت های TEM نيزتصاوير۵در شکل 

 ۲۵/۰ و NaCl ۰۵/۰ ،۱۰/۰ن قطرهای قطرات نانو امولسيونهای با غلظت با توجه به تصاوير ميانگي. شده است

نانوامولسيون با . باشند  می۲۰/۵ و ۲۷/۳، ۵۰/۸ نانومتر با انحرافهای استاندارد ۱۰ و ۷، ۱۰موالرفاز آبی به ترتيب 

انومتر بوده  ن۵۲ موالر در فاز آبی که قبًال توسط ديگران تهيه شده است دارای قطر قطره NaCl ۰۱/۰غلظت 

  .باشد   که بيش از پنج برابر ابعاد نانو امولسيونهای مذکور می)۱۹(،است

  

  
  الف

  
  ب

  
   ج

  موالر۰۵/۰- ج۱۰/۰ - ب۲۵/۰ - در فاز آبي  الفNaCl نانوامولسيونهای با غلظت TEM تصاوير -۵شکل

  
  نتيجه گيري 

 در فاز آبي در سيستم هاي NaCl غلظت  را با افزايشPITاوًال تغييرات : در اين تحقيق ما توانستيم

 ۴۱ از PIT موالر ۰۰/۱ به ۰۱/۰ از NaClآب بدست آوريم كه با افزايش غلظت  / ۳۰Brij/هگزا دكان -nامولسيون 
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 NaClثانيًا پايداري نانوامولسيونها بررسي گرديد، و نشان داده شد که نانوامولسيونهاي با غلظت .  كاهش يافت۲۶به 

 با تغييرات خيلي جزئي در عبور كامًال c ۲۵°حتي بعد از دو هفته در دماي موالر   ۲۵/۰ و ۱۰/۰ ، ۰۵/۰، ۰۱/۰

 ثالثًا )۱۹(.پايدار بودند، در صورتي که در ساير تحقيقات در اين غلظت از سور فاکتانت نانو امولسيونها نا پايدار بودند

 نانومتر تعيين گرديد، كه نسبت به نمونه هاي ۱۰ تا ۷ بين TEMابعاد قطرات نمونه هاي اندازه گيري شده با دستگاه 

  .توسط ديگر محققان بسيار پايين تر مي باشد شده تهيه

  
  تشكر و قدر داني

  .بدين وسيله از حمايت مالي ستاد ويژه توسعه و فناوري نانو تشكر و قدر داني مي شود
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