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Abstract
Highly porous polymers are mainly produced by emulsion polymerization. In
this study, first the emulsion synthesis of poly (styrene-divinylbenzene) was
performed and then the effect of increasing the amount of salt in the aqueous
phase on the structure of porous polymer was investigated. Scanning electron
microscopy was used to study the surface morphology and determine the size
distribution of surface cavities. The appropriate amount of aqueous phase to
oil phase for emulsion polymerization and production of porous polymer is
at least 75% and adding of one percent of salt in the aqueous phase caused
more pores with smaller size on the surface of the porous polymer and by
increasing the salt, pores with larger diameter and more uniform distribution
were obtained. According to the purpose of the study, which was to create
fine surface cavities, the appropriate sample in this field was a sample
containing 1% salt with a ratio of water phase to oil phase of 75% to 25%, in
which case more cavities with smaller size in two index sizes with distribution
uniform and symmetrical scattering with PDI of about 1 with an average
diameter of 5.21 μm was obtained.

Received: 13 March 2021
Accepted: 10 August 2021
Page Number: 7-20

Keywords:
Porous Polymers,
Polymer Emulsions,
Poly (Styrene-Divinylbenzene),
Salt Effect



Please Cite this Article Using:

Redaei, A. R., Izadi Vasfi, H., Shahbazi, M., "Emulsion Synthesis of Poly (Styrene-Divinylbenzene) and
Investigation of the Effect of Increasing the Amount of Salt in the Aqueous Phase", Iranian Chemical Engineering
Journal, Vol. 21, No. 120, pp. 7-20, In Persian, (2022).

7

DOI: 10.22034/ijche.2021.277183.1096
This journal is an open access journal licensed under an
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International license(CC BY-NC-ND 4.0).

DOR: 20.1001.1.17355400.1401.21.120.1.1

همنهشت امولسیونی پلی (استایرن -دی وینیل بنزن)
و بررسی اثر افزایش میزان نمک در فاز آبی
علیرضا ردایی ،*1حسین ایزدی وصفی ،2مینا شهبازی

3

 - 1استادیار مهندسی شیمی و پلیمر ،دانشگاه یزد
 - 2استادیار مهندسی پلیمر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهررضا
 - 3کارشناس ارشد مهندسی پلیمر ،دانشگاه یزد
پیام نگارdrredaei@yazd.ac.ir :

چكیده
بسپارهای بسیار متخلخل بیشتر بهروش بسپارش امولسیونی تهیه میشوند .در این تحقیق ابتدا
همنهشت امولسیونی پلی(استایرن -دی وینیل بنزن) ،انجام  ،سپس اثر افزایش میزان نمک در
فاز آبی بر ساختار بسپار متخلخل بررسی شد .از میکروسکوپ الکترون ی روبش ی ب رای بررس ی
ریختشناسی سطح و تعیین توزیع اندازۀ قطر حفرههای سطحی استفاده شد .مقدار مناسب فاز
آبی به فاز روغنی ،برای بسپارش امولسیونی و تولید بسپار متخلخل حد اقل  57درصد اس ت و
افزودن یک درصد نمک در فاز آبی باعث ایجاد حفرههایی بیشتر با اندازۀ کوچ کت ر در س طح
بسپار متخلخل شد و با افزایش نمک ،حفرههایی با قطر بیشتر و با توزیع یکنواختتر به دس ت
آمد .با توجه به هدف پژوهش که ایجاد حفرههای ریز سطحی بود ،نمونۀ مناسب در این زمین ه
نمونۀ حاوی یک درصد نمک با نسبت فاز آبی به فاز روغنی  57درصد به  27درص د ب ود ،ک ه
در این شرایط حفرههایی بیشتر با اندازۀ کوچکتر در دو اندازۀ ش اخ ب ا توزی ع یکنواخ ت و
پراکندگی متقارن با  PDIدر حدود  1و با قطر متوسط  7221میکرومتر حاصل شد.
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داخلی) در یک مایع دیگر (فاز پیوسته یا فاز خارجی) تشکیل ش ده

سازههای بسپاری دس ت یاف ت.
بسپاری ،بسپارهای متخلخل و چند 

است؛ برای پایداری امولسیون جسم سوم یا ترکیبی از چندین م اده

شکل ( )2فرایند بسپارش یک امولسیون و ترکیبات به دستآمده در

الزم است که این ترکیبات عوامل فعالکنندۀ سطحی ،امولسیفایر ی ا

سه حالت را نشان میدهد].[3

مادۀ امولسیون کننده نامیده میشوند .امولسیفایرها موج ب اف زایش

امولسیون با درصد باالی فاز درون ی از راه مخل و ش دن دو م ایع

پای داری امولس یونه ا م یش وند .عوام ل امولس یونکنن ده دارای

امتزاجناپذیر در حضور ی ک امولس یفایر تش کیل م یش وند؛ اگ ر از

گروههای قطبی و گروههای غیرقطبی توأم هستند؛ گروههای قطب ی

تکپارها در تهیۀ امولسیونها استفاده و عمل بسپارش انجام شود ،در

آبدوست یا هیدروفیل هستند و ب ه ر رف آب کش یده م یش وند،

این حالت یک  PolyHIPEبه وجود میآید .شکل ( )3فرایند تشکیل

در حالی که گروههای غیرقطبی آبگریز یا هیدروفوب هس تند و ب ه

یک  PolyHIPEبهمنظور ایجاد یک بسپار متخلخل را نشان می دهد.

ررف روغن جذب میش وند .هنگ امی ک ه مق ادیر کم ی از عوام ل

همواره یکی از مایعات ،محلول آبی و دیگری آبگریز است .فاز اصلی

امولسیونکننده به دو مایع غیرقابل امتزاج افزوده شود ،ای ن عوام ل

و پیوسته معموالً بهآرامی تحت همزن ثابت به محل ول ف از فرع ی و

در حد فاصل بین دو فاز قرار میگیرند .در شکل ( )1امولسیونه ای

پراکنده اضافه میشود]0و.[7

1

ردایی و همكاران – صص7-02 :.

ساختمان امولسیونها از قطرههای پراکندۀ یک مایع (فاز معلق یا فاز

آنها در فاز پراکنده ،فاز پیوسته یا هر دو فاز بهترتیب به التکسهای

آب در روغن  W/Oو روغن در آب  O/Wنشان داده شده است]1و.[2

شکل  .1امولسیونهای آب در روغن  W/Oو روغن در آب .[1] O/W

1

Figure 1. Water emulsions in oil W/O and oil in water O/W [1].

1. High Internal Phase Emulsion-HIPE
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 .1مقدمه

ونها استفاده شود ،میتوان با بسپارش
اگر از تکپارها در تهیۀ امولسی 
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شکل  .2فرایند بسپارش یک امولسیون حاوی فاز تکپاری] .[3بسپارش در فاز پیوسته و یا در فاز پراکنده و یا در هر دو فاز و تولید
بسپارهای التکسی ،بسپارهای متخلخل و یا بسپارهای چندسازهای
Figure 2. The polymerization process of an emulsion containing a monomeric phase [3]. Polymerization in continuous phase or in
dispersed phase or in both phases and production of latex polymers, porous polymers or composite polymers

شکل  .3فرایند تشکیل یک  PolyHIPEبهمنظور ایجاد یک بسپار متخلخل].[4
Figure 3. The process of forming a PolyHIPE in order to create a porous polymer [4].

01

در سال 2555میالدی میس یر و همک ارانش] [6تحقیق ات اولی های

میالدی دکتر کامرون و همکارانش ] [8بر روی ریختشناسی س طح

بر روی همنهشت فومه ای بس پاری انج ام دادن د .در س ال 2552

فومهای جامد متخلخل و مواد تعلیقکننده ،تحقیق و در همان سال

میالدی الکس اندر دیس فورگز و همک ارانش] [5ب ر روی همنهش ت

سرگینکو و همکارانش] [1نیز بر روی اثر مواد پروژن مقالهای منتشر

فومه ای میکروس لولی از ی ک  HIPEک ار کردن د .در س ال 2550

کردند .در سال  2557میالدی ،کرانجیک و همکارانش] ،[15تحقیقی

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيست ()1101

همکارانش] [11بر روی مونولیتهای قالب امولسیونی سلول باز ک ار

سال به بعد ،تحقیقات بر روی همنهشت PolyHIPEه ای مناس ب از

کردند .آنها تأثیر شرایط تهیۀ امولسیون را بر روی خواص و ساختار

بسپارهای مختلف و کنترل اندازه و توزیع حفرهها بههمراه عام لدار

میکروف وم بررس ی کردن د .در س ال  2513م یالدی م

وو

کردن شیمیایی آنها متمرکز بوده است.

همکارانش] ،[12فومه ای  PolyHIPEم اکرو حف ره از راه بس پارش

در تحقیق حاضر همنهش ت امولس یونی پلی(اس تایرن -دی وینی ل

رادیکالی را در دم ای ات ات تهی ه کردن د .در س ال  2510م یالدی

بنزن) ،سپس بررسی اثر افزایش می زان نم ک در ف از آب ی ب ر روی

ویسواناتان و همکارانش] [13بر روی سطح سهبع دی عام لدارش دۀ

ساختار بسپار متخلخل برای نخستین ب ار بررس ی ش د ،ه مچن ین

فومهای بسپاری قالب امولسیونی پژوهشهایی انجام دادند .آنه ا از

هدف از این پژوهش ایجاد حف رهه ای ری ز و اف زایش س طح ب رای

کوبسپارهای تودهای دارای یک رشته آلی چرب یدوس ت و ی ک س ر

استفاده از  PolyHIPEبهعن وان بس تر ج اتب اس ت .در همنهش ت

آبدوست ،بهعنوان سورفکتانت ب رای قال ب  HIPEاس تفاده کردن د.

امولسیونی پلی(استایرن -دی وینیل بنزن) افزودن تکپار دی وینی ل

در سال  2510میالدی میکائیل تب و و همک ارانش ] [10مطالع اتی

بنزن باعث ایج اد زنجی رهه ای عرض ی در ر ی فراین د همنهش ت

بر روی  PolyHIPEه ا ب همنظ ور اس تفاده در جداس ازی ترکیب ات

 PolyHIPEو افزایش پایداری کوبسپار میشود.

ردایی و همكاران – صص7-02 :.

انجام دادند .در سال  2551میالدی نیز دکت ر محمدرض ا مقبل ی و

همکارانش چندسازههای  PolyHIPEرا معرفی کردن د] [20و از ای ن

انجام دادند .آنها نشان دادند که  PolyHIPEبرای گسترۀ وسیعی از
کاربرده ای جداس ازی ب هعل ت خ واص تات ی قاب ل کنت رل مانن د

 .0مواد و روشها

ریخ تشناس ی حف ره ،آس انب ودن عام لدار ک ردن ش یمیایی و

 1-0مواد

نفوت پ ذیری ب اال مفی د اس ت .در س ال  2517م یالدی جین و و

در این پژوهش از تکپارهای استایرن و دی وینیل بنزن شرکت مرک

همک ارانش] [17ب ر روی همنهش ت و اف زایش مقاوم ت مک انیکی

و آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل شرکت فلوکا ب هعن وان م ادۀ آغ ازگر و

ارانش][16

سوربیتان مونولیت  Span80 -و سوربیتان مونولیت  Tween -شرکت

بر روی بسپارش بین س طحی ی ک مرحل های  PolyHIPEب ا س طح

مرک به عنوان مواد امولسیفایر در فاز روغنی و از نمک کلرید س دیم

عاملدار پژوهش هایی انجام دادند .در سال  2516م یالدی زان و و

مرک و آب مقطر دوبار تقطیر نیز در تهی ۀ ف از آب ی اس تفاده ش د.

همکارانش] [15اثر رقابتی ن انو ترات و س ورفکتانت غیری ونی را ب ر

متانول و اس تون م رک نی ز ب هعن وان ح الله ای شستش ودهن دۀ

ساختار حفرۀ م واد م اکروحفره  PolyHIPEبررس ی و ب ر روی ف وم

 PolyHIPEخشکشده ،به کار رفت.

 PolyHIPEکار کردند .در سال  2517میالدی لو و همک

فوت چربیدوست  PolyHIPEک ار کردن د .در س ال  2516م یالدی
هاس و همکارانش] [18تحقیقی بر روی جداسازی فلزات سنگین آب

 0-0روشها

بهوسیلۀ عاملدار کردن  PolyHIPEانجام دادند .در همان سال ین و

در ابتدا مواد تشکیلدهندۀ فاز روغنی که شامل تکپارهای استایرن و

همکارانش] [11بر روی قراردادن محلهای فعال درون ساختار شبکۀ

دی وینیل بنزن ،آغازگر ایزوبیس ای زو ب وتیرو نیتری ل و امولس یفایر

متخلخل در فاز امولسیونی تحقیق کردند .در س ال  2516م یالدی

 Span80و  Tweenبهمقدار الزم بهوسیلۀ ترازو اندازهگیری و در ی ک

ساچین هن] [25نیز مقالهای در م ورد اث ر پ روژنه ا در بس پارهای

بشر بر روی همزن مگنتدار بهمدت  17دقیقه مخلو شدند.

متخلخل منتشر کرد .گن و و همک ارانش در س ال  2518م یالدی

مواد فاز آبی که شامل آب مقطر و نمک ب ود ،در ی ک بش ر کوچ ک

بر روی کاربرد PolyHIPEها در تص فیۀ آبه ای آل وده پژوهش ی را

با هم مخلو و بعد از  17دقیقه ،بش ر محت وی ف از روغن ی از روی

منتشر کردند] [21و در س ال  2511م یالدی وایتل ی و همک ارانش

همزن مغناریسی برداشته و زیر همزن برقی پایه ثابت قرار داده شد.

کاربرد بیولوژیکی PolyHIPEها فعالیت کردند][22

همزن با سرعت  055 rpmشروع به چرخش کرد و فاز آبی بهصورت

و در هم ان س ال روه م و همک ارانش ب ر روی خ واص مک انیکی

قطره قطره با سرعت کم به فاز روغنی اضافه ش د و ر ی  35دقیق ه

بر روی جنبههای
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ب ر روی تهی ۀ  PolyHIPEو کاربرده ای آنه ا ب هعن وان جداس از

 PolyHIPEها متمرکز شدند] .[23در س ال  2525م یالدی م وت و
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با هم مخلو شدند؛ سپس بهمدت  2دقیقه ب ا اس تفاده از دس تگاه

 20ساعت قرار داده و کامالً خشک شد.

هموژنایزر (همگن ساز) فرایند شکلگی ری امولس یون تکمی ل ش د.

مشخصههای مختلفی شامل نسبتهای مختلف فاز آبی ب ه روغن ی،

سپس امولسیون ب ه لول ۀ آزم ایش دربدار منتق ل ش د و ب هم دت

ترکیب درصدهای مختلف نمک بررسی ش د ک ه در ادام ه مق دار و

 20ساعت در حمام آب ب ا دم ای  55°Cق رار گرف ت و بس پارش و

مراحل ساخت هر نمونه بیان میشود.

تشکیل  PolyHIPEانجام شد .در ادامه  PolyHIPEاز لوله خارج ش د
و در آون ب ا دم ای  85°Cب هم دت  8س اعت ق رار داده ش د ،ت ا

 1-0-0مرحلۀ اول -ساخت امولسیون با نسبتهای مختلف فاز آبی

خشک شود .بع د از آن ب رای خ ارجش دن تکپاره ای ب اقیمان ده و

به روغنی

امولسیفایر از نمونه ،شستشوی نمونه ری سه مرحله با آب ،متانول و

نمونههایی با نسبتهای مختلف فاز آبی به روغنی ،مطابق جدول ()1

اس تون انج ام ش د و در پای ان در آون ب ا دم ای  85°Cب ه م دت

برای بررسی تشکیل و پایداری  PolyHIPEها ساخته شد.

جدول  .1مواد الزم برای ساخت امولسیون آب در روغن.
Table 1. Ingredients for making water-in-oil emulsions.
Sample 3
)Amount of substance (gr
with water to oily phase ratio
 of 65 to 35

Sample 2
)Amount of substance (gr
with water to oily phase ratio
of 75 to 25

Sample 1
)Amount of substance (gr
with water to oily phase ratio
 of 85 to 15

 Sample Code
W65O35

 Sample Code
 W75O25

 Sample Code
 W85O15

Name of the
material

Phase type and role
of matter

 6.3

 4.5

 2.7

) Styrene(Sty

 Oil phase monomer

 0.7

 0.5

 0.3

Divinylbenzen
e
) (DVB

 Oil phase monomer

7

5

3



The sum of the total
oil phase

 0.4

 0.4

 0.4

Sorbitan
monooleate
) (Span80

Emulsifier
(2% of water and oil
) phase

 0.1

 0.1

 0.1

Sorbitan
monooleate
) (Tween

Emulsifier
(0.5% of water and oil
) phase

 0.07

 0.05

 0.03

Azobisisobuty
ronitril
) (AIBN

Initiator
) (0.5% of oil phase

 12.87

 14.85

 16.83

 Water

 Water phase

 0.13

 0.15

 0.17

 NaCl

Soluble salt in the
water phase
Causes differences in
the polarity of water
and oil
) (1% total water phase

 13

15

 17



The sum of the total
 water phase

20

 20

 20



The sum of the total
 water and oil phase
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نمون هه ایی ب ا نس بته ای مختل ف نم ک محل ول در ف از آب ی،

میکروسکوپ الکترونی  Anix EMICAانجام گرفت .تجهیزات مزب ور

مطابق جدول ( )2برای بررسی نوع تأثیرگ ذاری ب ر

روی PolyHIPE

از امکانات موجود درآزمایشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود.

ساخته شد.

 .4نتایج و بحث
 .3بررسی خواص

امولسیون نمونۀ  3با کد  W65O35جدول ( )2کامالً ناپایدار بود و در

مراحل آمادهس ازی نمون هه ای  PolyHIPEش امل ب رش نمون هه ا،

همان لحظۀ نخست جدایش فازی رخ داد و  HIPEتشکیل نشد .ولی

پوش ش و الی هنش انی نمون هه ا ب ا الی ۀ ن ازکی از ر ال ب هعل ت

نمونههای  W75O25و  W85O15دارای  HIPEپایدار بودند.

نارسانابودن بسپار بهروش کن دوپاش ی ا اس پاترینو ب ود .نمون هه ا

تص اویر  SEMنمون هه ای  W75O25و  W85O15در ش کل ()0

ب ا دس تگاه پوش شده ی م دل  SC7620س اخت ش رکت

نشان داده شده است ،در تصویر (( )a-)0مربو به نمون

ه W75O25

 QUORUMTECHNOLOGJES-EMITECHکش ور انگلس تان،

تعداد حفرهها زیاد و اندازۀ حفرهها ری ز اس ت و در تص ویر (()b-)0

پوشش داده شد و تصویربرداری نمونهها ب ا میکروس کوپ الکترون ی

مربو به نمونه  W85O15تعداد حفرههای کمتر ولی اندازۀ حفرهه ا

روبش ی  SEMم دل  ،AIS2100س اخت ش رکت

SERONTE

ردایی و همكاران – صص7-02 :.

محلول در فاز آبی

و بررسی قطر حفره و توزی ع حف رهه ا ب ا ن رماف زار تجزی ۀ تص اویر

درشتتر است.

جدول  .2تغییرات میزان نمک در ساخت امولسیون آب در روغن.
Table 2. Changes in the amount of salt for making of water-in-oil emulsions.

Sample 3
)Amount of substance (gr
with water to oily phase
ratio of 75 to 25

Sample 2
)Amount of substance (gr
with water to oily phase
ratio of 75 to 25

Sample 1
)Amount of substance (gr
with water to oily phase
ratio of 75 to 25

Sample Code
W75O25S4

Sample Code
W75O25S2

Sample Code
W75O25S1

Name of the
material

Phase type and role
of matter

14.40

14.70

14.85

Water

Water phase

0.60
)(4% total water phase

0.30
)(2% total water phase

0.15
)(1% total water phase

NaCl

Soluble salt in the
water phase
Causes differences in
the polarity of water
and oil

15

15

15

The sum of the total
water phase
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)(a

)(b

شکل  .4تصاویر  SEMبا نسبتهای مختلف فاز آبی به روغنی؛ ) (aنمونۀ  (b) ،W75O25نمونۀ .W85O15
Figure 4. SEM images with different ratios of water to oily phase;(a) Sample W75O25, (b) Sample W85O15.

برای درک بهتر نمودارهای مربو به فراوانی ،اندازۀ قطر حفرهه ا در

حفرهها با قطر بیشتر از  07میکرومتر در نمونه وجود ندارد و فراوانی

ش کل ( )7ارائ ه ش ده اس ت؛ در نم ودار (( )a-7مرب و ب ه نمون ۀ

حفرهها در قطرهای زیر  25میکرومتر است .بنابراین میتوان نتیج ه

 W75O25دو قله مشاهده میشود ،قلۀ نخست در قطر  0میکرومت ر

گرفت که نمونۀ  W75O25ب ا قط ر متوس ط  7221میکرومت ر دارای

با فراوانی در حدود  37درصد و قل ۀ دوم در قط ر  12میکرومت ر ب ا

تخلخلهای بیشتر با اندازۀ کوچکتر و توزیع یکنواختتری اس ت و

فراوانی در حدود  7درصد مشاهده میشود و حفرهها با قطر بیشتر از

نمونۀ  W85O15با قطر متوسط  25250میکرومتر دارای تخلخلهای

 10میکرومتر در نمونه وجود ندارد و فراوانی حفرهها در قطرهای زیر

بزرگتر و محدودۀ توزیع وسیعتری است.

ۀ W85O15

از آنجاییکه هدف پژوهش ایجاد حفرههای ریز و افزایش سطح برای

 15میکرومتر است .در نمودار (( )b-)7مربو ب ه نمون

نی ز دو قل ه مش اهده م یش ود؛ قل ۀ نخس ت در مح دودۀ قط ر

استفاده بهعنوان بستر جاتب بود ،نمونۀ  W75O25ب هعن وان نمون ۀ

 15میکرومتر ب ا فراوان ی در ح دود  37درص د و قل ۀ دوم در قط ر

پایه برای ادامۀ تحقیقات و تأثیر افزایش مقدار نمک انتخاب شد.

 37میکرومتر با فراوانی در ح دود  17درص د مش اهده م یش ود و
01
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)(b

شکل  .5نمودار توزیع فراوانی قطر حفرهها با نسبتهای مختلف فاز آبی به روغنی؛ ) (aنمونۀ  (b) ،W75O25نمونۀ .W85O15
;Figure 5. Frequency distribution diagram of hole diameters with different ratios of water to oily phase
)(a) Sample W75O25, (b) Sample W85O15

تصاویر  SEMنمونههای جدول ( )2در شکل ( )6در دو بزرگنم ایی

از  10میکرومتر در نمونه وجود ندارد و فراوانی حفرهها در قطره ای

نش ان داده ش ده اس ت ،در تص ویر (( )a-)6مرب و ب ه نمون ۀ

زی ر  15میکرومت ر اس ت .در نم ودار (( )b-)5مرب و ب ه نمون ۀ

 W75O25S1تعداد حفرهها زیاد و اندازۀ حفرهها کوچک اس ت و در

 W75O25S2قلۀ دوم حذف شد ،حفرهها بزرگتر و در محدودۀ قطر

تصویر (( )b-)6مربو به نمونۀ  W75O25S2بهرور کیفی نشان داد

 15میکرومتر با فراوانی در حدود  05درصد وجود دارد و حفرهها ب ا

که اندازۀ حفرهها بزرگ تر شده است و در تصویر (( )c-)6مرب و ب ه

قطر بیشتر از  35میکرومتر در نمونه وجود ندارد و فراوانی حف رهه ا

نمونۀ  W75O25S4نیز یکنواختتر شدن اندازۀ حفرهها مشاهده شد.

در قطرهای زیر  35میکرومتر است .در نم ودار (( )c-)5مرب و ب ه

برای درک بهتر و بررسی کمی تصاویر  SEMنمودارهای مرب و ب ه

نمونۀ  W75O25S4باز ح ذف قل ۀ دوم مش اهده ش د ،توزی ع قط ر

فراوانی اندازۀ قطر حفرهها در شکل ( )5ارائه شده اس ت .در نم ودار

حفرهها یکنواخت تر شد و در محدودۀ قطر  15میکرومتر ب ا فراوان ی

(( )a-)5مربو به نمونۀ  W75O25S1دو قله مشاهده ش د؛ قل ۀ اول

در ح دود  05درص د وج ود دارد و حف رهه ا ب ا قط ر بیش تر از

در قطر  0میکرومتر با فراوانی در حدود  37درصد و قلۀ دوم در قطر

 37میکرومتر در نمونه وجود ندارد و فراوانی حفرهها در قطرهای زیر

 12میکرومتر با فراوانی در حدود  7درصد؛ حفرههای با قطر بیش تر

 37میکرومتر است.
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)(b

)(a

)(d

)(c

)(f

)(e

شکل  .6تصاویر  SEMنمونهها با درصد نمک متفاوت در دو بزرگنمایی؛ ) (aنمونۀ ،W75O25S1
) (bنمونۀ  (c) ،W75O25S2نمونۀ .W75O25S4
Figure 6. SEM images of samples with different salt percentages at two magnifications; (a) Sample W75O25S1,
(b) Sample W75O25S2, (c) Sample W75O25S4.
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7-02 :.ردایی و همكاران – صص

... دی وینیل بنزن) و بررسی-همنهشت امولسیونی پلی (استایرن

(a)

(b)

(c)

،W75O25S1 ( نمونۀa)  نمودار توزیع فراوانی قطر حفرهها در نمونهها با درصد نمک متفاوت؛.7 شکل
.W75O25S4 ( نمونۀc) ،W75O25S2 ( نمونۀb)
Figure 7. Frequency distribution diagram of hole diameters with different ratios of salt; (a) Sample W75O25S1,
(b) Sample W75O25S2, (c) Sample W75O25S4.
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 1PDIاستفاده ش د،

 7/21میکرومتر و نمونۀ  W75O25S2دارای حفرههایی با قطر بیشتر

 PDIبیانگر پراکندگی قطر حفرههای نمونه بر اس اس درص د توزی ع

در یک اندازۀ شاخ

و پراکندگی بیشتر با  PDIدر ح دود  5/63ب ا

آنها نسبت به قطر متوسط حفرهها در نمون ه اس ت؛ بن ابراین ابت دا

قط ر متوس ط  15/57میکرومت ر و نمون ۀ  W75O25S4دارای

پس PDI

ب زرگت ر و ب ا

بهمنظور بررسی بیشتر توزیع حفرهها از شاخ

قطر متوسط حفرهها بر اساس درصد توزیع حساب شد ،س

حفره هایی با توزیع یکنواخت تر در یک اندازۀ شاخ

 PDIدر حدود  5/55با قطر متوسط  13/73میکرومتر است.

با جمع حاصل ضرب درصد توزیع هر بخش در نسبت قطر حفرههای
آن بخش به قطر متوسط حساب شد .این محاس بات در ج دول ()3
ارائه شده است.

 .5نتیجهگیری کلی

بن ابراین م یت وان نتیج ه گرف ت ک ه نمون ۀ  W75O25S1دارای

با توجه به همنهشتهایی که انج ام ش د و بررس ی ریخ تشناس ی

ب ا توزی ع

سطح و میزان فراوانی قط ر حف رهه ا در نمون هه ای همنهش تی در

حفرههایی بیشتر با اندازۀ کوچکتر در دو ان دازۀ ش اخ

یکنواخت و پراکندگی متقارن با  PDIدر ح دود  1ب ا قط ر متوس ط

شرایط متفاوت ،نتایج زیربه دست آمد:

جدول  .3محاسبۀ  PDIبر اساس توزیع حفرهها در نمونههای مختلف.
Table 3. Calculate PDI based on the distribution of holes in different samples.

Distribution of holes in micrometer
)(average diameter of holes

PDI

Average size
of holes

Over 12
average 13

12

10

8

6

4

2

Below 2
average 1

Sample Code

1

5.2

2.5

5

5

10

25

35

15

2.5

W75O25S1

Distribution of holes in micrometer
)(average diameter of holes

PDI

Average size
of holes

Over 12
average 27.5

25

20

15

10

5

Below 2
average
2.5

Sample Code

0.63

10.75

2.5

5

5

15

40

30

2.5

W75O25S2

Distribution of holes in micrometer
)(average diameter of holes

PDI

Average size
of holes

Over 12
average 32.5

30

25

20

15

10

5

Below 2
average
2.5

Sample Code

0.77

13.53

2.5

10

10

10

10

45

10

2.5

W75O25S4

1. Polydispersity Index
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 درصد کامالً ناپای دار ب ود و در67 امولسیون نمونه با نسبت فاز آبی
 تشکیل نشد؛ ولیHIPE همان لحظۀ نخست جدایش فازی رخ داد و
. پای دار بودن دHIPE  درص د دارای57 نمونههایی با فاز آب ی ب االی
 درصد دارای حفرههایی زی اد و کوچ ک57 نمونه با نسبت فاز آبی
 همچنین توزیع حفرهها دو قله ای و فراوانی حفرهها در قطرهای.بود
 از دیگر سو نمونه با نس بت ف از آب ی. میکرومتر مشاهده شد15 زیر
 ه مچن ین توزی ع. درصد دارای حفرههایی کمتر و بزرگتر ب ود87
 میکرومت ر25 حفرهها دوقلهای و فراوانی حفرهه ا در قطره ای زی ر
 درص د دارای57 مش اهده ش د؛ یعن ی نمون ه ب ا نس بت ف از آب ی
تخلخلهای بیشتر با اندازۀ کوچکتر و توزیع یکنواختتری اس ت و
 درص د دارای تخلخ له ای ب زرگت ر و87 نمونه با نسبت فاز آب ی
 در ادام ه ب ا اف زایش می زان نم ک در.محدودۀ توزیع وسیعتر است
 حف رهه ا، درص د ف از آب ی57 فاز آبی نمونههای همنهشتی حاوی
 حفرههایی ب ا قط ر زی ر، درصد نمک در فاز آبی2 بزرگتر شد و در
 حفرههایی با قطر زی ر، درصد نمک در فاز آبی0  میکرومتر و در35
 میکرومتر دیده شد؛ ولی توزیع حفرهها با اف زایش درص د نم ک37
 بهگون های.در فاز آبی بهصورت تکقلهای با توزیع یکنواختتر درآمد
که در نمونۀ حاوی یک درصد نمک حف رهه ایی ب یشت ر ب ا ان دازۀ
با توزیع یکنواخت و پراکندگی متقارن

کوچکتر در دو اندازۀ شاخ

 میکرومتر حاص ل ش د و7/21  و با قطر متوسط1  در حدودPDI با
در نمونۀ حاوی دو درصد نمک حفره ه ایی ب ا قط ر بیش تر در ی ک
 و ب ا قط ر متوس ط5/63  در ح دودPDI و ب ا

ان دازۀ ش اخ

 میکرومتر به دست آمد و ب ا اف زایش چه ار درص دی نم ک15/57
ب زرگت ر و ب ا

حفرههایی با توزیع یکنواخت تر در یک اندازۀ شاخ

. میکرومتر حاصل شد13/72  با قطر متوسط5/55  در حدودPDI
بنابراین با توجه به هدف پژوهش که ایجاد حفرهه ای ری ز س طحی
 می توان نتیجه گرفت که نمون ۀ مناس ب در ای ن زمین ه نمون ۀ،بود
 درصد ب ه57 حاوی یک درصد نمک با نسبت فاز آبی به فاز روغنی
 ک ه در ای ن ش رایط حف رهه ایی بیش تر ب ا ان دازۀ، درصد است27
با توزیع یکنواخت و پراکندگی متقارن

کوچکتر در دو اندازۀ شاخ

. میکرومتر به دست آمد7/21  و با قطر متوسط1  در حدودPDI با
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