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 ،یبهداشت ی شی و آرا یی غذا ع یاز مواد مهم در صنا ی کی
 ندیها در فرآ ری فایاز امولس استفاده .ها هستند  (Emulsifier)ر یفایامولس

 نیمقاله شما را با عملکرد ا نیا در .است ری اجتناب ناپذ یمختلف امر  یها
 .کرد میآشنا خواه ونیساخت امولس یمواد و روش ها

 ...دیما همراه باش با

 

 ست؟ یچ ونیامولس  1#

 شود که  ی قابل انحالل گفته م  ریغ عی چند ما ایاز دو  یدیبه کلوئ ونی امولس

به عنوان فاز  یگر یو د وستهیبه عنوان فاز پ عات ی از ما ی کیآن  در
 دیهدف از تول ی عبارت  به .شود ی شناخته م  (Disperse)هپراکند
است که در حالت معمول  ع یاز دو ما  داریپا بیترک کی  جادی ا ون،ی امولس

 .شوند ی در هم حل نم

  ی عیطب ونیامولس کی گردد که  ی " برمریبه "ش نیدر الت   زین ونیامولس لغت
که با آن  ی شیو آرا یی از مواد غذا  یار یبس .است ی از آب و چرب ی و مخلوط 

 :هستند از جمله ی ون یامولس بات یترک میسر و کار دار

 یشیآرا یاز کرم ها یار یبس ر،یش ونز،ی ما سس
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 ست؟یچ ری فایامولس  2#

آن  یدار یها پا ونیامولس دیرو در تول شیپ یچالش ها نی از مهم تر ی کی
 ی م  جادیا یدار یپا نی ا ی فعال سطح بات یمعموال با افزودن ترک که .هاست

ها با کاهش   ری فا یامولس شود ی گفته م ریفا یامولس بات یترک نیشود که به ا
ها را  ونی امولس یدار یپا ع،یما - ع یو ما  ع ی ما-هوا نیب ی کشش سطح 

 .دهند ی م  شیافزا

 

 ونیامولس دی تول یروش ها  3#

به  نجایوجود دارد که در ا ونیامولس دیتول یبرا  ی مختلف یها روش
 :میکن ی آن ها اشاره م نیمتداول تر 

 

 ون یامولس  دیتول یکیمکان یروش ها 1-3#

  نیحباب، سطح تماس ب جادیهمزن و ا کیروش ها با استفاده از  نیا در
 .ردیگ ی شکل م ونیو امولس افتهی شیافزا  ع یدو ما 

شده در  دیتول یبهتر است که حباب ها  دارتر،یپا ونیامولس کی  دیتول یبرا
 ازمندیموضوع ن نیا شوند که دیدر تعداد باال تول ی کوچکتر ول یاندازه ها
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با اضافه کردن مواد   ی طیشرا نیدر چن معموال  هست که زین یشتر یب یانرژ 
 .دهند ی الزمه را کاهش م  یانرژ  ریفایامولس

 

 یکیروش مکان بیو معا ای مزا .1

 ا ی مزا

 کم  ی اتیعمل نهیهز .1
 ونیامولس قهیکه بعد از چند دق یاست بطور  ع ی سر اریبس یندیفرآ .2

 خواهد شد  دیتول
 هم قابل اسفاده است  ع ی کم ما ریدر مقاد  ی حت .3

 ب ی معا
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  نینباشد که ا کنواختیشده بصورت  دیتول ونی است امولس ممکن .1
 شود  ی موضوع با تحرک همزن در داخل مخزن حل م

 دما همواره وجود دارد  شیافزا خط .2
 می دار ازین یاد یز یکوچکتر به انرژ  یبه حباب ها دنیرس یبرا .3

 

 روش استفاده از فشار باال 2-3#

شود  ی در صنعت استفاده م یساز   ونیاموس یکه برا ییها  ندیاز فرآ ی کی
پمپ  کیشامل   ی اصل زات یروش تجه نیا در .روش است نیاستفاده از ا

 .نازل است کیبا فشار باال و 

نازل ها عبور کند به صورت حباب در آمده و   نیبا فشار باال از ا الیس ی وقت
 .شود ی پخش م وستهیفاز پ در
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 روش استفاده از فشار باال  بیو معا ای مزا (1

 ا ی مزا

 را دارند ندیانجام فرآ تیبزرگ و کوچک قابل یها اسیمق در .1
 هم وجود دارد 100nmدر ابعاد   یی به حباب ها دنیرس امکان .2

 ب ی معا

 باال  ی اتیعمل نهیهز .1
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 دشوار است  اریدستگاه ها بس نیکردن ا زیتم .2

 

 (Ultrasonic) کیروش التراسون 3-3#

روش   نیا در .است کیروش التراسون ونیامولس دیتول  یاز روش ها ی کی
و نانو دو  کروی در ابعاد م یی حباب ها جادی و ا ی با استفاده از امواج صوت

 .دهند ی م لیرا تشک ونی امولس داریفاز پا ک ینامحلول،  الیس

تحت  ی قابل انحالل توسط امواج صوت ریغ الیسطح تماس دو س ی وقت
اثر  در و ابدی ی م  شیافزا الیسطح تماس دو س یانرژ  رد،یتابش قرار گ

شده فاز پراکنده به شکل حباب در آمده و در فاز  جادیا یارتعاش و انرژ 
 .شود  ی پخش م  وستهیپ

 Over)تی فوق اشباع جادیه با ااست ک  نیا کیروش التراسون اساس
Saturation) در  یی هسته زا دهی پد یباعث القا وسته،یدر فاز پ ی موضع
بصورت   وستهیفاز پراکنده در فاز پ بیترت  نیبد شود و ی فاز پراکنده م 

 .ردیگی شکل م ونیحباب در آمده و امولس

  دیکنی شده را مشاهده م  جادیا ونینوع امولس  نیاز ا ینمونه ا ریشکل ز در
 ی بصورت فاز پراکنده در فاز آب ی فاز روغن  ی از مدت زمان کوتاه  پس که

 :پخش شده است
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سورفکتات   چگونهیبدون استفاده از ه ریامتزاج ناپذ الیدو س بیترت  نیبد
  یدر دستگاه ها  ی طور کل به .داده اند لیتشک ونی امولس کی ر،یفایو امولس
استفاده  Probe به عنوان ومیتانیمعموال از جنس ت  فلز کی از  ک،ی التراسون

 ریتحت تاث  ک،یزوالکتر یپ ستالی کر  یمبدل حاو کی  توسط شود که ی م
از   ی ناش یانرژ  دیتول ی حالت  نیچن در شود که ی مرتعش م  ی امواج صوت 

 .شود ی م الیباعث حرکت س ی صوت  دانیم

به  دیدستگاه ها فرکانس امواج است که با نیمهم ا  یاز پارامتر ها ی کی
 کی التراسون یاز درستگاه ها  یطرحواره ا ریشکل ز در .شود میتنظ  ی درست
 .دیمشاهده کن دیتوان ی را م
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ساخته شده با روش  یها  ونیامولس یدار ی پا یعوامل موثر رو (1
 ک ی التراسون

دستگاه  نیشده توسط ا جادیا ونی امولس یدار یپا یبر رو یمتعدد عوامل
 :آن ها عبارتند از نی مهم تر انیم نیا در  ها موثر است که

 ک یزمان تابش امواج التراسون مدت  •
 یتابش امواج صوت شدت  •
 امواج  فرکانس •
 ته ی سکوزیمثل و  ستمیموجود در س االت یس خواص •
 و( یسطح یها رویبا ن ی کی نامید یرویبعد وبر )نسبت ن ی ب اعداد •

(Ohnesorage ) روین ی هندس نیانگیبه م سکوزی و  یها رویننسبت  
 یو سطح ی نرس یا یها
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شده   جادیا یمدت زمان تابش و قدرت امواج تعداد حباب ها  شیافزا با
  یی دستگاه ها توانا نیکه ا یی جا تا شود، ی و اندازه آن ها کوچکتر م  شتریب

نانو   ی حالت  نیدارند که در چن زیدر ابعاد نانو را ن یی حباب ها  دیتول
 .خواهد شد لیتشک ونی امولس

 

و  یدار یفاز ها باعث کاهش پا ی و کشش سطح   تهی سکوزیو  شیافزا
مقاومت    تهی سکوزیو  شیبا افزا رایز .شود ی م ونی سخت شدن امولس

  ی اگر کشش سطح  نیچن هم شود و ی م  شتریدر برابر ورود حباب ب الیس
 زین ی حالت  نی چن در و افتهیکاهش  گریکدیفاز ها به  لیباال باشد، تما 

 .خواهد شد  لیسخت تر تشک ونی امولس
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اندازه حباب ها   زانی بر م ی و کشش سطح تهی سکوزی و ریشکل باال تاث در
 .نشان داده شده است

 ک ی روش التراسون بیو معا ای مزا (2

و   ایمزا ی بررس آن، به  ی اساس یروش و پارامتر ها نی ا ی از بررس پس
 :روش عبارتند از نیا  یایجمله مزا از .میپرداز  ی آن م بی معا

در  Probe توان با قرار دادن ی م  ی ساده هستند و به راحت اریبس .1
را   یساز  ونیامولس ندیقابل امتزاج، فرآ ریغ االت یس یمخزن حاو
 انجام داد 

قادر  قهیکه معموال در کمتر از چند دق یهستند به طور  ع یسر اریبس .2
 .خواهند بود  یساز  ونیبه امولس
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است، به   ریامکان پذ  زین ع ی کم ما ریمقاد  یاستفاده از آن برا امکان .3
 .استفاده کرد ی شگاه ی کاربرد آزما یتوان از آن برا ی م  ی عبارت 

 یی با حباب ها ونیتوان به امولس  ی مختلف، م یپارامتر ها  میتنظ با .4
 .دینانو هم رس در ابعاد 

 :روش عبارتند از نیاستفاده از ا بیاما معا و

 رسوب ی خطر وجود کم   ،یی و غذا  ی شیآرا ،ییمصارف دارو یبرا .1
Probe  وجود دارد  ی ومیتانی ت. 

-scale ی دو به عبارت ی صنعت  یکاربردها  یبرا کیتکن نیاز ا استفاده .2
up کردن آن دشوار است. 

که   ادیز یانرژ  دیتول لیبه دل ندیفرآ ی در ط ونیامولس یدما شیافزا .3
 .بزند بیآس ونی امولس اریممکن است به ساخت

مشکل  نیحل ا ی( که البته برایی و غذا یی دارو ع ی )مخصوصا در صنا  .4
 شود که  ی خنک کننده استفاده م  ستمیس کیاز 

 ها و مشکالت مربوط به خود را دارد نهیهم هز آن .5

بدون  ونیامولس دیتول یروش ها یبر رو یادیز قات ی تحق ی طور کل به
تا به امروز نتوانسته   چکدامیه شده است اما ریفایاستفاده از مواد امولس

 مختلف حذف کند.  ع یمواد را در صنا نیاستفاده از ا


