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چكیده
باتوجهبه حساسیت اسانسهای گیاهی به گاز اکسیژن -بهدلیل اکسیدکردن و از ب ینب ردن
خواص مختل نن -اکس یژن بای د از ف از نب ی ک ه یا ی از م واد اص لی تش ایلدهن د
نانوامولسیونها است حذف شود .اکسیژن محل و در ف از نب ی ب ا روو گ ور گ از خن ی
(نیتروژن) حذف و نانوامولسیون اسانس نویشن تحت شرایط نب مادون بحرانی (دمای 121
درجۀ سلسیوس بهمدت زمان  2سا ت) ب ا امولس یفایر ت ویین  01در دو حال ت ف از نب ی
(اکس یژن ح ذفش ده و اکس یژن محل و ) تولیدش د .ویژگ یه ا و خ واص گون اگون
نانوامولسیون اسانس نویشن تولیدشده در دوحالت ارزیابیشد ،که با حذف اکسیژن محلو
از فاز نبی ،خواص اندازهگیریشده بهگود پیدا کرد؛ بهطوریکه میانگین انداز ذرات از 171
به  08نانومتر ،شاخص پراکندگی از  1/262به  1/211بهطور چشمگیری کم شد و پتانسیل
زت ا از  -1/27ب ه  -8/22میل یول ت تیییریاف ت .ب ا بررس ی خاص یت ننت یاکس یدانی و
ضدباکتریایی بر روی باکتری امل پوسیدگی دندان (استرپتوکوک موتانس) نتایج نشانداد
که خاصیت ننتیاکسیدانی از  %81/8به  %52افزایش و قطر هالۀ ایجاد شده در مه ار رش د
باکتریایی از  11به  10میلیمتر افزایشیافت .درپایان با نتایج بهدستنم ده از ش گیهس ازی
شرایط ملیاتی ،فشار  1/7بار و انرژی مصرفی ب رای تولی د محص و در دوحال ت ،مق دار
 11/11و  0/00کیلوژو در سا ت به ترتیب برای حالت وج ود و ح ذف اکس یژن محل و
بهدستنمد که نشاندهند کاهش نسگی مصرف انرژی در حالتی است که اکسیژن محل و
حذفشود.

تاریخ پذیرو99/16/11 :
شماره صفحات 52 :تا 28

کلیدواژهها :نب مادون بحران ی،
ننت یاکس یدان ،اس انس نویش ن،
اکس یژن محل و  ،ش گیهس ازی،
ضدباکتریایی ،نانوامولسیون

 .1مقدمه

خواستار محصوالتی هستند ک ه اری از هرگون ه م واد ش یمیایی،

امروزه باتوجهبه القۀ بسیاری که به ترکیگات طگیعی فع ا زیس تی

مصنو ی و مضر برای بدن باشد؛ بهطور معمو  ،اسانسها و رقی ات

مشاهده میشود ،این مواد در بسیاری از محصوالت غذایی و داروی ی

گیاهی یای از ایندسته مواد پرکاربردن د ک ه بش ر از روزگ اران دور

نقش کلیدی و اساسی دارند .ب هوی ژه ،بس یاری از مص رفکنن دگان

به نوان موادی که در زمینۀ افزایش زم ان مان دگاری م واد غ ذایی
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تاریخ دریافت99/15/15 :

مفیدند ،استفاده کرده است[ .]1اسانسها ترکیگ اتی طگیع یان د ک ه
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دارند .اسانسها دارای ترکیگات مختلفی با طی های گسترد ف رار و

تقسیمکرد .نانوامولسیونها اغلب شفاف و یا فقط کمی کدر هس تند؛

غیرفرار هستند .اسانسها مخلوط پیچیدهای از ترکیگات متنوعاند که

زیرا نور را بهشدت پراکنده نمیکنند[ .]6برای تولید نانوامولسیونه ا

خصوصیات مختل ننها شامل مولاولی و فیزیایشیمیایی ننه ا ،از

رووهای متنو ی وجود دارد که به دودستۀ کل ی (ان رژی پ ایین) و

جمله فعالیت زیستشناختی ،فراریت ،وزن مولاولی ،حاللیت در نب،

(انرژی باال) تقسیمبن دی م یش ود ک ه هرک دام دارای برت ریه ا و

قطگیت با یادیگر متفاوت است .مد ترکیگات مولاولی موج ود در

کاستیهای مخصوص به خودند .در رووهای انرژی باال ک ه ش امل:

اسانسها را میتوان به سهدستۀ کلی فنله ا ،ت رپنه ا و نلدهی دها

ا ما فشارهای باال ،همگنسازی با س ر ت ب اال و چن دروو دیگ ر

دستهبندیکرد[.]2

است ،به پیشنیازها و دستگاهه ای پیچی دهای نیازمنداس ت[ .]7در

در بسیاری از پژوهشها نشان دادهشدهاست که بسیاری از اسانسها

روو انرژی پایین که شامل رووه ای :خودب هخ ودی ،ج ایگزینی

فعالیتهای ضدباکتریایی ،ضدویروسی ،ضدقارچی و ننت یاکس یدانی

حال  ،معاوسشدن دما و فاز و چندین روو دیگر است ،نی ازی ب ه

قوی دارند و منجربه استفاد ننها به نوان مواد افزودنی ضدباکتریایی

پیشنیازهای پیچیده نیست اما از کاستیهای نن میتوان به استفاده

طگیعی برای افزایش زم ان مان دگاری م واد غ ذایی و نوش یدنیه ا

از حال های شیمیایی و همچنین نداشتن کنت ر مناس ب ب ر روی

میشوند .به نوان م ا ؛نشان دادهشدهاست که اسانس روغنی نویشن

انداز ذرات نانوامولسیون اشاره کرد[9و .]0اما استفاده از روو نوین

دارای فعالیتهای مهاری در برابر ب اکتریه ا و مخمره ای مختل

نب مادون بحرانی برای تولید نانوامولس یون ک ه ج ز دس تهبن دی

است .اسانس روغنی نویشن ،با نام لمی تیموس وولگ اریس ا  1.از

رووه ای ان رژی پ ایین اس ت ،ای ن مح دودیته ای گفت هش ده

خانود نعنا یان و بهطور مده از ترکیگات فنولیک مانن د تیم و و

وجودندارد و نانوامولسیون ب ا ان داز ذرات پ ایینی تولی د م یش ود.

کارواکرو تشایل شده و حاوی ترکیگات متنو ی است که خاص یت

در اینروو ب ه ای ندلی لک ه خصوص یات فیزیا ی -ش یمیایی نب

ضدمیاروبی ،ننت یاکس یدانی و ض ددرد ب ه نن بخش یدهاس ت[.]8

تیییر میکند میتواند به ن وان ح ال اس تفادهش ود و ف از روغن ی

با اینحا  ،باوجود این ویژگیهای قاب ل توج ه ،اس تفاده از اس انس

(اسانس نویشن) بهتر توانایی حلشدن در نن را دارد[11و.]11

روغنی نویشن و سایر اسانسها محدودیتهای بس یاری در ب ر دارد؛

در تهیۀ نانوامولسیونه ای روغن ی در نب ،س هم اد نب ،اس انس و

زیرا این اسانسها بسیار فرارند و ترکیگات حساس ی هس تند ک ه ب ا

امولسیفایر نقش اصلی را ایفا میکنند[ .]12باتوجهبه ایناه گازه ای

مل گرما ،اکسیژن و نور بهنسانی تخریبمیشوند و کارایی خ ود را

مختلفی در حالت طگیعی در نب ح ل ش ده وج ود دارد و اکس یژن

از دست میدهند .به الوه اس انس روغن ی نویش ن ج ز ترکیگ ات

یای از ننهاست و همچنین باتوجهبه حساسیت اسانسهای گیاهی به

نبگریز است و معموالً حاللیت نن در نب بسیار ک م اس ت ،از ای نرو

گاز اکسیژن ،بهدلیل اکسیدکردن و از بینبردن خواص ض دمیاروبی

اس تفاده از نن در م واد غ ذایی و نوش یدنیه ای ح اوی نب

و ننتیاکسیدانی نن ،باید اکسیژن محل و در نب ح ذفش ود[.]18

مش االت فراری ت،

دف و حذف اکس یژن محل و از نب ،فراین دی مه م اس ت ک ه در

دم حاللی ت در نب و حساس یت اس انس روغن ی نویش ن،

تعدادی از ص نای ب همنظ ور ک اهش م واردی از جمل ه خ وردگی،

اس ت ،ک ه

انتقا ح رارت ض عی  ،اکس ایش م واد غ ذایی اس تفادهم یش وند.

درپایان منجربه تولید نانوامولسیون میشود؛ نانوامولسیونه ا ب ه دو

در فرایند تولید نانوامولسیون نیز ،باتوجهبه ک اربرد محص و نه ایی

روغ ن در نب ( )O/Wو نب در روغ ن ()W/O

به ن وان م واد داروی ی و غ ذایی ح ذف اکس یژن محل و در نب و

تقسیمبندی میشوند[ .]2پس از کپسولهشدن و تولید نانوامولسیون،

همچنین با وجود اکسیژن در نب ،میزان انتقا حرارت پایین مینید

اجزای ض دمیاروبی ب هدلی ل پخ شش دن و حاللی ت بهت ر در نب

و از لحاظ اقتصادی نیز ،مق رون ب هص رفه نیس ت؛ از ای نرو ح ذف

میتوانند بهراحتی در غذاها و نوشیدنیها گنجانیدهش وند .براس اس

اکسیژن از نب امری ضروری بهنظر میرسد .تعدادی روو فیزیا ی،

انداز قطرههای ننها ،امولسیونها را میتوان ب ه امولس یون معم ولی

شیمیایی ،الاتروشیمیایی و زیست شناختی برای دف اکسیژن از نب

محدود میشود[ .]5یکراهاار ممان برای رف

محصورکردن این ماده بهوسیلۀ امولس یفایرهای مختل
دس تۀ مختل

بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن...

به نوان ماد مؤثر در کاربردهای غذایی ،نرایش ی و داروی ی ک اربرد

(قط ر > 211ن انومتر) ی ا نانوامولس یون (قط ر< 211ن انومتر)

1. Thymus Vulgaris L
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وجود دارد که در این بین ،رووهای فیزیای هیچگونۀ خطر نلودگی

 2-2روشها

در محصو نهایی ندارن د و م ی ش ود از ننه ا ب دون نگران ی ،ب رای

 1-2-2آمادهسازی فاز آلی (استخراج اسانس روغنی آویشن)

حذف اکسیژن محلو در نب استفادهکرد[.]15

ب رای تهی ۀ ف از نل ی (اس انس روغن ی نویش ن) ،گی اه نویش ن

همانطورکه بیانشد ،وجود اکسیژن محلو در نب ،در فرایند تولی د

خری داریش ده بااس تفاده از خ ردکن برق ی ب همنظ ور اف زایش

نانوامولسیون نویشن با ث صرف انرژی و هزینۀ بیشتر خواه د ش د؛

س طم مقط

بیش تر و همچن ین اس تخراج بهت ر اس انس ،خ رد و

از اینرو شگیهسازی شرایط ملیاتی و همچنین تولید نانوامولس یون

در نخر پودر شد و میزان  111گرم از پودر خشک نویشن ب ههم راه

(نب اکس یژنزدای یش ده و دارای اکس یژن

 211میلیلیتر نب مقطر با استفاده از دستگاه اس انسگی ر کل ونجر

محلو ) از اهمیت باالیی برخورداراست .با الگوسازی و ش گیهس ازی

بهمدت  2سا ت با روو تقطی ر ب ا بخ ار و نب اس انسگی ری ش د.

این فرایند میتوان درهزینه و وقت صرفهجویی کرد[.]12

اسانس بهدستنمده برای جلوگیری از اکسیدشدن و تجزیۀ حرارت ی

در تحقیق پیش رو ،فرایند و ش رایط ملی اتی تولی د نانوامولس یون

در ظرف دربسته و کدر ،در یخچا و دمای  5 oCنگهداری شد.

در حالته ای مختل

نویشن با اس تفاده از روو ن وین و کارام د نب م ادون بحران ی ک ه
نونوری ای ن پ ژوهش اس ت ،در دوحال ت نب مقط ر معم ولی و نب

 2-2-2آمادهسازی فاز آبی (حذف اکسیژن محلول در آب باا روش

اکسیژنزداییشده شگیهسازی و مدلسازی شدهاست .بهدلیل اهمیت

عبور گاز خنثی)

فشار و هزینههای انرژی مصرفی برای تولی د نانوامولس یون اس انس

یای از رووهای حذف اکسیژن محلو در نب ،گور یای از گازهای

روغنی نویشن ،ارائۀ روو مناسب تولید اینماده و شگیهس ازی کل ی

خن ی مانند نیتروژن و هل یم اس ت ،ب رای نم ادهس ازی ف از نب ی و

فراین د انج ام ش د .ب رای حص و اطمین ان از درس تی تولی د

مقایس ۀ دوحال ت (نب مقط ر ح اوی اکس یژن و نب مقط ر

(ب ودن و

اکسیژنزدایی) با روو گور گاز خن ی نیت روژن نم ادهس ازیش د؛

نانوامولسیون ،بررسی خواص و مقایس ۀ دوحال ت مختل

نگودن اکسیژن محلو در نب) خواص کلی از جمله می انگین ان داز

بهطوریکه در اینروو ،مقدار مشخصی از نب مقط ر در ی کظ رف

ذرات ،پراکن دگی ان داز ذرات و می زان ب ار س طحی و همچن ین

دارای یک ورودی ب رای ورود گ از حام ل خن ی (نیت روژن) و ی ک

خاصیت ننت یاکس یدانی و ض دباکتریایی نانوامولس یون تولیدش ده،

خروجی برای خروج گ از نیت روژن و اکس یژن ح ذفش ده (مط ابق

بررسیشد.

ش ال ( ،))1ب هم دت  81دقیق ه ق رار گرف ت و درپای ان
نب اکسیژنزداییشده بهدستنمده در یکظ رف دربس ته نگه داری

 .2مواد و روشها (بخش تجربی و آزمایشگاهی)

شد.

 1-2مواد
در پژوهش حاضر گیاه نویشن از بازارهای محلی تگریز خریداری و از
امولس یفایر ت ویین ( 01یا ی از س ه م اد اص لی ب رای تولی د
نانوامولسیون) از شرکت مرک خریداریشد .همچنین برای استخراج
اسانس و تولید نانوامولسیون اسانس نویشن از نب مقطر در دوحالت
مختل (حاوی اکسیژن محلو و اکسیژنزداییش ده) اس تفادهش د.
درپایان خ واص ننت یاکس یدانی نانوامولس یون اس انس نویش ن ب ا
 -2،2دی فنی ل -2-پیاری ل هی درازیل ( )DPPHتهی هش ده از
شرکت سیگما (سنتلوئیس ،موشیای نمریا ا) ،ان دازه گی ریش د و
ب اکتری ام ل پوس یدگی دن دان ،اس ترپتوکوک موت انس از
بانک میاروبی ایران ،تهران ( )PTCC1683خریداریشد.
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در قسمتهای اولیه ،طریق ۀ تهی ۀ ف از نل ی (اس تخراج اس انس) و

تعی ین می انگین ان داز ذرات ،ش اخص پراکن دگی ذرات ( )PDI2و

همچنین نمادهسازی فاز نبی (نب اکسیژنزداییشده) شرح دادهش د.

همچنین مقدار پتانسیل زت ای نانوامولس یونه ای اس انس نویش ن
8

برای تولید نانوامولسیون و بررسی تف اوت ب ین نب مقط ر معم ولی

تولیدش ده ،تجزی ۀ پراکن دگی ن ور پوی اییشناس ی ( )DLSک ه

(حاوی اکسیژن محلو ) و همچنین نب مقطر اکس یژنزدای یش ده،

روش ی فیزیا ی و غیرمخ رب اس ت؛ ب ا اس تفاده از دس تگاه

 1/22میلیلیتر از اسانس روغنی نویشن 2 ،میلیلیت ر از امولس یفایر

) (Malvern instruments, Zetasizer Nano ZS, UKانج امش د.

تویین  01و همچنین  22/72میل یلیت ر از نب مقط ر (در دوحال ت

فعالیت ننتیاکسیدانی نانوامولسیونهای اسانس نویش ن تولیدش ده،

جداگانه) با یادیگر مخلوطشد و پس از نمادهسازی مخلوط حاصل و

براساس فعالیت رادیاا های نزاد ،با استفاده از روو شرح دادهش د

حلشدن کامل امولسیفایر در نب ،درمجموع بهداخل محفظۀ تفلونی

سیار و جعفریزادهمالمیری[ ]17و بررسی خاصیت ضدباکتریایی ب ا

انتقا داده و سپس هر محفظه بهداخل اتوکالو هیدروترما فوالدی

استفاده از روو نفوذ چاهک احم دی و جعف ریزادهم المیری[]10

(ش ال ( ))2ب ردهش د .در پای ان ه ر دومحفظ ه در داخ ل ک وره

انجامشد.

تح ت ش رایط یاس ان ملی اتی (دم ا  ،121oCزم ان  2س ا ت)
قرار گرفت و ملیات حرارتدهی برای تولید نانوامولس یون اس انس

 .4شبیهسازی

نویشن با استفاده از روو نب مادون بحرانی ،مطابق پ ژوهش اخی ر

با دنگا کردن دوهدف ( )1بهمنظور ب هدس تنوردن فش ار ملی اتی

انجامگرفته بهوسیلۀ احمدی و جعفریزادهمالمیری[ ،]16انجام ش د.

فرایند ،که یای از مهمت رین ش رایط ملی اتی تولی د نانوامولس یون

برای بهدست نوردن فشار داخل محفظه و میزان انرژی مصرفی برای

اسانس نویشن با روو نب مادون بحرانی است و ( )2محاسگۀ انرژی

تولی د هرک دام از نمون هه ا ،ش گیهس ازی انج امش د .در ات وکالو

مصرفشده ،باتوجهبه ایناه هزینههای مصرفی تولی د نانوامولس یون

استفادهشده باتوجهبه ایناه در دماهای باال انتظار ایجاد فشار ب االیی

اسانس نویشن و تأثیر حذف اکسیژن (در دوحالت نب مقطر معمولی

در محفظه وجود دارد ،برای جلوگیری از هرگون ه نش تی ،تمهی دات

و نب اکسیژنزدایی) دارای اهمیت باالیی اس ت ،ش گیهس ازی کل ی

نببندی اتوکالو هیدروترما لحاظ شد.

فرایند انجامشد.

بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن...

 3-2-2تولید نانوامولسیون اسانس آویشن

ورودی خ وراک اولی ه وارد ن رماف زار ش گیهس ازیش د .ب رای

برای شگیهسازی فرایند ،چندمرحله -بهترتیب زیر (شال ( -))8بای د
انجامشود:

انتخاب و وارد کردن مواد از
لیست کتابخانهای نرمافزار
انتخاب مدل ترمودینامیكی
مناسب ،جهت شبیهسازی دقیق
برخوردهای مولكولی بین مواد

شکل  .2اتوکالو هیدروترمال.

 .3آنالیز و بررسی خواص
می زان اکس یژن محل و موج ود در ف از نب ی در دونمون ۀ
(نب مقطر معمولی و نب مقطری که اکسیژن محلو نن حذفشد)،
ب ا دس تگاه ان دازهگی ری اکس یژن محل و ب ا م د

HI98193

وارد نمودن جریان جرمی (شامل
مواد مختلف از جمله فازهای
آبی ،آلی و امولسیفایر)
اجرای نرمافزار ،بهدست آوردن
دادههای خروجی و تحلیل آنها

ساخت شرکت  Hannaبا واحد  ppm1محاسگه و برای بهدس تنوردن
ترکی ب درص د نن ،محاس گات ریاض ی انج امش د و ب ه ن وان
1. Part Per Million

شکل  .3گامهای اصلی در شبیهسازی فرایند.
2. Polydispersity Index
3. Dynamic Light Scattering
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درصورت نگودن مادهای خ اص (ب ه ن وان م ا  :اس انس

بخار یا مای بودن خوراک ورودی) که حالت فیزیای خ وراک اولی ه

روغنی نویشن و همچن ین امولس یفایر ت ویین  01ک ه در

کامالً مای بود ،فشار ورودی ،فش ار مح یط ب ود و همچن ین دم ای

نرم افزار مذکور موجودنیست) ،میت وان ننه ا را باتوج هب ه

خروجی فرایند مطابق با شگیهسازی شرایط دمایی نب مادون بحرانی

خصوصیات ترموفیزیایشان ،به لیست مواد اضافهکرد.

که مربوطبه پژوهش اخیر احمدی و جعفریزادهمالمیری] [19است،
o

مادههای خالص نب و اکسیژن و خ واص نن در ن رماف زار
وج ود داش ت ،ام ا م ادهه ا و خ واص اس انس نویش ن و

بازه دم ایی ( )110-111 Cب هدس ت نم د و در ای ن ش گیهس ازی
میانگین نن یعنی  119/2 oCدر نظر گرفتهشد.

امولسیفایر از مراج اس تخراج و مط ابق ج دو ( )1وارد

 .5حل مسأله و تفسیر نتایج

نرمافزار شدند.

 1-5تئوری مسئله
جدول  .1خصوصیات ترموفیزیکی مواد بهکاررفته در تولید

چن انک ه بی انش د ،نخس ت مق دار اکس یژن محل و در دوحال ت

نانوامولسیون اسانس روغنی آویشن.

ان دازهگی ری ش د و مق ادیر نن باتوج هب ه اینا ه دد خروج ی

جرم

نقطۀ جوش

مولكولی

نرمال

)(g/mole

()C

نب

1111

10

111

اکسیژن

1/529

82

-108

چگالی
)(kg/m3

بهدستنم ده برحس ب  ppmب ود و در ج دو ( )2نی ز ای ن مق دار
برحسب این واحد بیان شده اس ت ،بای د مانن د س ایر مق ادیر م واد
مورد استفاده ،ابتدا به  mLتگدیل شود.
جدول  .2خصوصیات ترموفیزیکی مواد بهکاررفته در تولید
نانوامولسیون اسانس روغنی آویشن
مواد

آب مقطر معمولی

آب اکسیژنزداییشده

اسانس نویشن

951

757

191

نب

22/72 mL

22/72 mL

امولسیفایر تویین 01

1161

1811

182

اسانس نویشن

1/22 mL

1/22 mL

تویین 01

2 mL

2 mL

9/22 ppm

1/61 ppm

انتخاب الگوی گرماپوی ایی مناس ب یا ی از مهمت رین بخ شه ای
شگیهسازی است ،الگوهای گرماپوی ایی ب ه دودس تۀ کل ی مع ادالت

اکسیژن

حالت و معادالت اکتیویته دستهبندی میشوند؛ که مع ادالت حال ت

محلو

برای مواد غیرقطگی و معادالت اکتیویته ب رای م واد قطگ ی ک اربرد

24

دارند .باتوجهبه ایناه درصد بیش تری از حج م نانوامولس یون را نب

مخلوط مواد برای تهیۀ نانوامولسیون اسانس روغنی نویش ن ش امل:

تشایل میدهد و همچن ین ب هدلی ل اینا ه نب ج ز م واد قطگ ی

نب مقطر ،اکسیژن محلو  ،تویین  01و اس انس نویش ن اس ت ک ه

ب هش مارمیرود ،از مع ادالت اکتیویت ۀ موج ود در ن رماف زار مانن د

چون اینمواد بهصورت حجمی با یادیگر مخلوط ش دهان د ،درپای ان

مع ادالت  NRTLی ا  UNIQUACب رای ش گیهس ازی برخ ورد

بهصورت ترکیب درصد حجمی ،برای شگیهسازی وارد نرمافزار شدند؛

بین مولاولی و پیشبینی دقیق سازوکارهای مولاولی استفادهشد.

حا باتوجهبه مقدار اکسیژن محلو بیانشده در ج دو ( )2ب رای

در مرحلۀ بعد ،شرایط ملیاتی تولید نانوامولس یون از جمل ه دم ای

هرنمونه ،مقدار ترکیب درصد حجمی برای هم ۀ م واد در ه ر روو

اولیۀ فرایند (دمای ورودی مخلوط مواد)  ،21 oCدرصد فاز (می زان

بهصورت مجزا محاسگه و مقادیر ننها در جدو ( )8درج شد.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و ده ()9311

نانوامولسیون اسانس روغنی آویشن.

تیییرات خطی افزایش فشار با دم ا ب ود و فش ار ب هدس تنم ده در

آب مقطر

آب اکسیژنزداییشده

معمولی

(گاز خنثی)

نب

1/91567

1/91965

اسانس نویشن

1/11995

1/11999

تویین 01

1/17928

1/17996

اکسیژن محلو

1/11202

1/11180

مواد

محدود شرایط ملیاتی نب مادون بحرانی است که با ش گیهس ازی
این فرایند ،نتایج تأیید شد و بازه مربوطه بهدستنمد.
پس از شگیهسازی و بهدس تنوردن فش ار ملی اتی و همچن ین ب ا
معلومبودن دمای فرایند ،برای مقایسۀ انرژی مص رفش ده و می زان
دبی حرارتی در دوحالت متفاوت (در حالت فاز نبی ح اوی اکس یژن
حلشده و همچنین حالت اکسیژن حذفشد فاز نبی با روو گ ور
گاز خن ی) برای تولید نانوامولس یون اس انس نویش ن ش گیهس ازی
فرایند انجامشد و نتایج بهدست نمده از ای نبخ ش ،نش انگر ک اهش

جم

مصرف  %11/81انرژی و دبی حرارت ی حال ت ح ذفش د اکس یژن
محلو در مقایسه با حالتی که اکس یژن محل و در س امانه وج ود

1/1111

داشتهباشد بود ،بهطوریکه در حال ت ح ذف اکس یژن ،مق دار دب ی
حرارتی  0/00کیلوژو بر سا ت و در حالت وج ود اکس یژن مق دار

حا با مشخصبودن شرایط ملیاتی ازجمله زمان ،دما ،درصد فاز و

 11/11کیلوژو بر سا ت بهدست نمد .همچن ین درح التی ک ه در

همچنین ترکیب درصدهای بهدستنمده ب رای فرم و بن دی تولی د

سامانۀ کلی نانوامولسیون ،اکس یژن محل و وج ود دارد ،در انته ای

نانوامولسیون اسانس نویشن به شگیهسازی فرایند پرداخت ه و فش ار

فرایند به مقدار جزئی ،بخار تولید میشود که اینپدیده با ث ح ذف

ملیاتی که یای از متییره ای مه م در ش گیهس ازی اس ت مق دار

مقدار کمی از مواد نروما و ترکیگات معطر موج ود در نانوامولس یون

 1/696بار بهدستنمد.

تولیدشده خواهدشد .در شال ( )2نمودار مقایس های ب ین دوحال ت

پس از شگیهسازی انجامگرفته و بهدستنوردن فشار ملیاتی ،نمودار

شگیهسازیشده گزارو شدهاست.

بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن...

جدول  .3ترکیب درصد حجمی مواد استفادهشده برای تولید

تییی رات فش ار ب ا دم ا در ش ال ( )5رس مش د و نت ایج ح اکی از

1/0
1/0
1/5
فشار (بار)

1/4
1/3
1/2
1/1
1
121

111

111

01

01

01

01

51

41

31

21

دما (درجه سلسیوس)

شکل  .4شبیهسازی شرایط عملیاتی برای بهدستآوردن فشار و تغییرات آن با دما در محفظۀ اتوکالو هیدروترمال.

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 110 (2020

24

مقاالت

نمونه با حضور اکسیژن

نمونه با عدم حضور اکسیژن

12
11

0
4

دبی حرارتی (کیلوژول بر ساعت)

0

2
1
121

111

01

01

41

21

دما (درجه سلسیوس)

شکل  .5نمودار مقایسۀ انرژی مصرفشده برای تولید نانوامولسیون اسانس آویشن (در دوحالت مختلف).

همانطورکه در شال ( )2مش اهدهش د ،در ح التیک ه اکس یژن در

بهدستنمده از ننالیزه ای متن و ی ازجمل ه می انگین ان داز ذرات،

فاز نبی و طگیعتاً در نانوامولسیون وجود نداش تهباش د ،نم ودار دب ی

ش اخص پراکن دگی ذرات ،پتانس یل زت ا و همچن ین خاص یت

حرارتی بهصورت خطی افزایش یافتهاست؛ اما درحالتیک ه اکس یژن

ننتی اکسیدانی و ضدباکتریایی نن تحلیل و ارزیابیشد ک ه در ادام ه

در محیط وجود داشتهباشد ،در دمای باالتر از ( 111 oCهمانطورکه

به ننها پرداخته شدهاست.

در شال ( )2مشخص شدهاس ت) ش یب مض ا فی از اف زایش دب ی
حرارتی و انرژی مصرفی مشاهده میشود.

 1-0میانگین اندازۀ ذرات و شاخص پراکندگی نانوامولسایون

بهاینترتیب حذف اکسیژن محلو با ث ک اهش در مص رف ان رژی

اسانس آویشن تولیدشده

و همچنین کاهش در هزینۀ تولید ش د ،در ادام ه ب ه بررس ی ت أثیر

باتوج هب ه اینا ه می انگین ان داز ذرات نانوامولس یونه ا ،ازجمل ه

حذف اکسیژن محلو بر خصوصیات نهایی نانوامولسیون تولیدش ده

مهمترین خواص اینمواد است و بسیاری از خاصیتهای مختل نن

از جمله ،می انگین ان داز ذرات ،ش اخص پراکن دگی ،پتانس یل زت ا

متأثر از میانگین انداز ذرات نانوامولسیون تولیدشده است ،از ای نرو

و همچن ین خاص یت ننت یاکس یدانی و ض دباکتریایی نن

اندازهگیری نن اهمیت بسیاری داردکه هرچقدر میانگین انداز ذرات

پرداختهشدهاست.

پایینتر باشد ،خواص بهتری از خود نشان خواهدداد.
یای دیگر از خاصیتهای مهم نانوامولسیونها ،شاخص پراکندگی یا

24

 .0بحث و نتایج (تجربی و آزمایشگاهی)

همگن و هماندازهبودن نانوقطرههای تولیدشده است که ب ه اختص ار

چنانکه مشاهدهشد ،با حذف اکسیژن محل و در ف از نب ی ،می زان

( )PDIنامیده شده ،ددی بدون بعد در بازه  1الی  1است ،هر چقدر

مص رف ان رژی حرارت ی در روو نب م ادون بحران ی ب رای تولی د

نانوقطرات تولیدشده از لحاظ ابعاد دارای اندازههای یاسانی باش ند،

نانوامولسیون اسانس نویشن کاهشیافت و درنتیجه هزینۀ ملی اتی

این شاخص دارای مقدار کمتری است و ب ه ص فر نزدیات ر اس ت و

تولید این محصو نیز کم شد .بهمنظور بررسی تأثیر حذف اکس یژن

بر اس هرچقدر دارای پراکندگی در انداز ذرات باشد ،این شاخص

از فاز نبی و تحلیل خواص نهایی نانوامولسیون تولیدشده با نب مقطر

بزرگتر و به دد یک نزدیاتر خواهدبود .کوچکبودن میانگین انداز

معمولی و حالتیکه اکسیژن محلو از نن ح ذفش دهاس ت ،نت ایج

ذرات و شاخص پراکن دگی ب ه پای داری هرچ ه بهت ر نانوامولس یون

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و ده ()9311

نانوقطرهها ،1جداسازی گرانشی( 2خامهایشدن 8یا رس وب ،)5پدی د

شدهاست .ب ا تجزی ۀ ش اخص پراکن دگی ان داز ذرات ( )PDIب رای

انتشار مولاولی 2جلوگیری میکند[.]21

دوحالت مختل تولی د نانوامولس یون اس انس نویش ن نی ز ،مق ادیر

ب ا بررس ی نت ایج ب هدس تنم ده از تجزی ۀ متوس ط ان داز ذرات

بهدس تنم ده ب هترتی ب ب رای حال ت او (نب مقط ر معم ولی) و

تگاه DLS

حالت دوم (نب اکسیژن زداییشده) 1/262 ،و  1/211بود .که حذف

مقادیر  171نانومتر برای حالتی که از نب مقطر معم ولی ب ه ن وان

اکس یژن ب ر روی ای نخاص یت نی ز ت أثیر چش مگیری گذاش ته،

ف از نب ی اس تفاده ش د و مق دار  08ن انومتر ب رای ح التیک ه

بهطوریکه با تولید نانوقطرههایی با اندازههای تقریگاً یاس ان ،با ث

اکسیژن محلو از فاز نبی حذفشد ،بهدست نمد .توزی انداز ذرات

کاهش پتانسیل ناپایداری نانوقطرهها و منجربه پایداری هرچهبیش تر

در

محصو شده است .بهنظر میرسد در حالتیکه اکس یژن محل و در

نانوامولسیون اسانس نویشن تولیدشده ب ا اس تفاده از دس

نانوامولس یون اس انس نویش ن تولیدش ده ب ا دو روو مختل
شال (( -)6ال

مخل وط م واد وج ود نداش تهباش د ،ن انوقطرات فرص ت تجم

و ب) نشان دادهشدهاست .بهنظر میرسد ،با ح ذف

اکسیژن محلو در فاز نبی ،باتوجهب ه اینا ه امولس یفایر ت ویین 01

پیدا نمیکنند و در پایان در حالت اولیۀ تولیدشده باقی خواهندمان د

فرصت و فضای کافی برای احاطهکردن قطرههای اسانس نویش ن را

که منجربه یاسان بودن ذرات تشایل شده خواهدشد.

دارد ،درنتیجه در مقایسه با حالتیک ه اکس یژن محل و در س امانه
25

15
11

تعداد (درصد)

21

5

بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن...

تولیدشده کمک و از وقوع پدیدههای نامطلوبی مانند بههم چسگیدن

وجود دارد ،منجربه تشایل نانوقطرههایی ب ا می انگین ان داز کمت ر

1
11111

1111

111

11111

1111

111

11

1

1/1

اندازه(نانومتر)
اندازه
(نانومتر)
(الف)
31
تعداد (درصد)

21

11

1
11

1

1/1

اندازه (نانومتر)

(ب)
شکل  .6توزیع اندازۀ ذرات نانوامولسیون اسانس آویشن (الف) آب مقطر معمولی (ب) آب اکسیژن زدایی شده.
3. Creaming

2. Gravitational Separation
5. Ostwald Ripening

1

1. Flocculation
4. Sedimentation
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 2-0پتانسیل زتا نانوامولسیون اسانس آویشن تولیدهشده

اسانس نویشن تولیدشده در حالت وج ود اکس یژن محل و  ،مق دار

از دیگر مؤلفههای مهم در نانوامولسیونها ،پتانسیل زتا است که یای

متوسط  -1/27میلیولت است و در حالتیکه اکسیژن محلو از ف از

از معیارهای تشخیص پایداری ن انوقطره ه ای تش ایل ش ده اس ت.

نبی حذف شد ،مقدار  -8/22میلیولت بهدستنمد .با حذف اکسیژن

اینمتییر هرچقدر مقدار بیشتری داشتهباشد (بدون توجه به المت

محلو از فاز نبی ب هنظ ر م یرس د برت ری نس گتی در مقایس ه ب ا

نن) نشاندهند پتانسیل و قدرت دافع ۀ ن انوقطرهه ا و اج زای ف از

ح التیک ه از نب مقط ر معم ولی ب رای تولی د نانوامولس یون

1

استفاده میشود داشته و همین ام ر ب رای بهگ ود خ واص پای داری

پراکنده است و در جلوگیری از پدید نامطلوب یایشدن قط رهه ا

محصو تولیدشده مفید واق میشود.

(به همچسگیدن ذرات که منجربه تیییر ساختار ن انوقطرهه ا ش ده)
مؤثر خواهدبود .بهطوریکه در حالتهایی که پتانسیل زت ا مق داری
باال داشته باش د ،ب ا ایج اد الی های اط راف ن انوقطره ه ا ب هوس یلۀ

 3-0بررسی خاصیت آنتیاکسیدانی

امولسیفایر و بار سطحی ایجادش ده ،توان ایی حرک ت ن انوقطرهه ای

پس از بررسی خ واص فیزیا ی و ش گیهس ازی ش رایط ملی اتی و

تشایلشده بهسمت یا دیگر ب هش دت ک اهشیافت ه ،پدی دهه ای

محاسگۀ انرژی مورد نیاز تولید نانوامولسیون اسانس نویشن و مقایسۀ

نامطلوب بیانشده رخ نخواهدداد[.]21

ننه ا ب ا دو روو مختل

چنانکه در شال ( )7مشاهده میشود ،پتانسیل زتای نانوامولس یون

پرداختهشد.

 ،ب ه بررس ی خاص یت ننت یاکس یدانی

141111
121111

01111

شدت

111111

01111
41111
21111
1
211

111

1
میانگین پتانسیل زتا (میلی ولت)
میانگین پتانسیل زتا (میلیولت)

-111

(الف)
101111
141111
121111

01111

شدت

111111

01111
41111
21111
1
211

111

-111

1
میانگین پتانسیل زتا (میلیولت)

(ب)
شکل  .7پتانسیل زتا نانوامولسیون اسانس آویشن (الف) آب مقطر معمولی (ب) آب اکسیژن زداییشده.

1

1. Coalescence

45
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 DPPHنتایج حاکی از نن است که نانوامولسیون اس انس نویش ن در

دارد و همانند خاصیت ننتیاکس یدانی مت أثر از دودلی ل م د ()1

ح التیک ه اکس یژن محل و در س امانه وجودداش ت دارای %81/8

کاهش میانگین انداز ذرات ( )2پای داری هرچ ه بهت ر م واد م ؤثر

خاصیت ننتیاکسیدانی و پس از حذف اکسیژن محلو از ف از نب ی،

موجود در اسانس نویشن (تیمو و کارواکرو ) است ،بهطوریکه ب ا

میزان بازدارندگی و مهار رادیاا های نزاد با افزایش میزان تقریگ ی

کاهش میانگین انداز ذرات نانوامولسیون تولیدش ده ،توان ایی بهت ر

 81درص دی ،ب ه خاص یت  %52رس ید ،ک ه نش ان از ت أثیر ب االی

گور از دیوار سلولی و غشای سیتوپالسمی را دارد و توانایی بهتری

اکسیژن محلو در کاهش این خاص یت دارد و ب ا ح ذف ننک ه در

در تخریب نن و مهار رشد باکتری خواهدداشت.

بهگود دیگ ر خ واص نی ز م ؤثر ب ود ،خاص یت ننت یاکس یدانی نی ز
افزایش پیداکرد .یای از دالیل اصلی افزایش خاصیت ننتیاکسیدانی
در ح التیک ه اکس یژن ح ذف ش ده ،ب هنظ ر م یرس د مرب وطب ه
کاهش میانگین انداز ذرات و همچن ین یان واختی بهت ر نن ب ود و
یای دیگر از دالیل مهم افزایش اینخاصیت ،مربوطبه اث رات منف ی
وجود اکسیژن محلو در محیط بود ک ه با ث نس یب رس اندن ب ه
مواد مؤثر موجود در اسانس نویش ن (تیم و و ک ارواکرو ) ش د و
خواص این مواد را در مهار رادیاا ه ای نزاد ک اهش داد؛ ب ا ح ذف
(الف)

اکسیژن محلو از فاز نبی ،فرایند اکسیدشدن اسانس نویشن تقریگ اً

(ب)

رخ ن داد و درپای ان با ث ک ارایی بهت ر م واد م ؤثر موج ود در
اسانس نویشن (تیمو و کارواکرو ) در مهارکردن رادیاا های نزاد
شد .درحالتیکه اکس یژن محل و در س امانه وج ود نداش تهباش د،

بررسی تأثیر اکسیژن محلول در تولید نانوامولسیون اسانس آویشن...

با بررسی فعالیت ننتیاکسیدانی نانوامولسیون اسانس نویشن با روو

قطر هالۀ  11میلیمتر ،نشان از افزایش نسگی خاصیت ضدباکتریایی

شکل  . 8خاصیت ضدباکتریایی نانوامولسیون آویشن

برخورد و ارتگاط بیشتر بین اسانس نویشن احاطهشده با امولس یفایر

(الف) آب مقطر معمولی (ب) آب اکسیژن زداییشده.

تویین  01و  DPPHرخ میدهد و درپایان منجربه باالرفتن خاص یت
ننتیاکسیدانی میشود .نسپری و همااران[ ]22در س ا  2117نی ز
امل اصلی خاصیت اسانس نویشن را مت أثر از وج ود ای ن دو م اده
گزارو کردند.

 .0نتیجهگیری کلی
در پژوهش پیش رو شگیهسازی یای از شرایط مهم ملی اتی ب رای
بهدستنوردن فشار ا ما شده در فراین د نب م ادون بحران ی ب رای

 4-0بررسی خاصیت ضد باکتریایی

تولید نانوامولسیون اسانس نویشن و همچنین مقایس ۀ اث ر وج ود و

درپایان به بررسی خاصیت ض دباکتریایی دو نمون ۀ همنهش تش ده

حذف اکسیژن محلو در فاز نبی بر روی خواص نهایی نانوامولسیون

بر روی مهار رشد باکتری امل پوسیدگی دن دان (اس ترپتوکوکوس

و میزان مصرف انرژی تولید انجامشد .باتوجهبه نتایج بهدستنمده از

موتانس) پرداختهشد که با بررسی قط ر هال ۀ ایجادش ده در اط راف

شگیهسازی شرایط ملیاتی ،فشار بهدستنمده در محدود مناسب و

نمونۀ تولیدشده به ارزیابی این خاصیت پرداختهشد و هرچه این هالۀ

قابل قگو ش رایط نب م ادون بحران ی ب ود .مهمت رین نتیج ۀ ای ن

ایجادشده بزرگت ر باش د ،خاص یت ض د باکتری ایی بهت ر و ب االتری

تحقیق تأثیر قابل مالحظهای از وجود اکسیژن محلو در فاز نبی بود

و ب) گ زارو

که با حذف نن از فاز نبی ،الوه ب ر بهگ ود قاب لت وجهی از خ واص

خواهدشد .نتایج بهدستنمده که در (شال ( -)0ال

نانوامولسیون اسانس نویشن تولیدشده شامل میانگین انداز

شدهاست ،نشانداد که نمونۀ تولیدشد نانوامولسیون اسانس نویشن

مختل

با نب مقطری که اکسیژن محل و از نن ح ذفش ده ب ا قط ر هال ۀ

ذرات ،شاخص پراکن دگی و پتانس یل زت ا ،بهگ ود قاب ل ت وجهی در

ایجادشده  10میلیمتر و نمونۀ تولیدشده ب ا نب مقط ر معم ولی ب ا

خاصیت ننتیاکسیدانی و ضدباکتریایی نیز حاصلش د .همچن ین ب ا
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