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صنعت نفت و گاز یک بازار چند میلیارد دالری اســت که زندگی هر شخصی 
را تاکنون تحت تاثیر قرار داده است. این صنعت از ماشین سواری و توليد برق 
گرفته تا قدم زدن در آسفالت یا استفاده از محصوالت پلیمری مانند پالستیک 
را تحت تاثیر قرار می دهد.]1[ فاضالب روغنی به عنوان خطرناک ترین شــکل 
زیســت محیطی شناخته شــده اســت. فاضالب روغنی موضوع جدیدی در 
آلودگی آب نیســت. مقادیر زیادی فاضالب روغنی از پســاب صنایع غذایی، 
نســاجی، نفت و گاز، صنایع پتروشیمی ـ فرآوری و صنایع فلزات به رودخانه ها 
تخلیه می شــوند. فاضالب روغنی غیر از ســمی بودن، حاوی نفت، فنل ها و 
هیدروکربن های چندقطبی اســت که می تواند رشــد حیوانــات و گیاهان را 
مختل کرده و در مورد  انســان، این آالینده ی خطرات جهش و ســرطان را 

ایجاد می کند.]2[
از کاربردهــای انواع غشــا برای تصفیــه ی ترکیبات نفتی، می تــوان به کار 
ســحر قاسمی و همکارانش اشــاره کرد. در کار آنها غشا مولکول نگاری شده 
با اســتفاده از پلی ســولفون برای حذف هدفمند هیدروکربن های آروماتیک 
چندحلقه ای از پساب پتروشــیمی به روش انحراف فازی تهیه شد و نفتالین 
به عنوان آالینده ی مدل انتخاب شد. خصوصیات انتخابی غشا پلیمری ساده و 
مولکول نگاری شده با مقایسه ی توانایی هرکدام در جداسازی نفتالین از طریق 

آزمایش های فیلتراســیون بررسی شد. نتیجه این بود که توانایی غشا پلیمری 
مولکول نگاری شده 2/27برابر بیشتر از غشا پلیمری بدون مولکول نگاری بود.]3[ 
بنابراین، پیدا کردن یک راه ساده تر و ارزان تر می تواند بسیار قابل توجه باشد. 
در یک فرآیند جداســازی، مقاصد مختلف از جمله تغلیظ، تصفیه، تفکیک و 
جابه جایی تعادل باید در نظر گرفته شود. در این راستا، غشاها برای جداسازی 
گونه های مختلف مواد در حالت جامد، مایع و گاز، توسعه یافته اند. جداسازی 
با غشــا در مقایســه با روش های دیگر مانند تقطیر، جذب، تبلور و استخراج 
مایع ـ مایــع، مدرن تر اســت و اســتفاده از آن با توجه به کارآیی و ســهولت 
اســتفاده، در دو دهه ی اخیر توسعه یافته اســت.]4[ به طور  کلی، جداسازی 

غشــایی می تواند زمانی که غلظت مواد بسیارکم است، کارآمد باشد.]5[
غشا به عنوان يك فاز كه اجزاي خوراك به صورت انتخابي از آن عبور مي كنند، 
تعريف مي شــود. به عبارت بهتر، غشا به عنوان فاز جداکننده ی اجزای خوراك 
که با ســرعت هاي متفاوت از آن عبور می كنند، عمل می كند. در اين روش، 
معموال تغيير فازي صورت نمي گيرد و محصوالت نيز در همديگر قابل امتزاج 
هســتند.]4[ غشــاها به دو صورت عمده ی غشاهاي ســنتزي )مصنوعی( و 
غشــاهاي بيولوژيكي )طبيعي( هستند كه غشــاهاي سنتزي شامل غشاهاي 

پليمري، سراميكي، فلزي و مايع مي باشند.]6[
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تصفیه ی  پساب های نفتی به منظور کاهش میزان آالینده های موجود در آن، پیش از رهاسازی در محیط زیست 
و برای اســتفاده ی مجدد، امری ضروری اســت. غشا مایع امولســیونی با توجه به مساحت باالی انتقال جرم، 
توانایی حذف و انتخاب پذیری باال و نیاز به مقادیر کم از حالل های آلی، یک روش امیدبخش برای جداســازی 
موادی مانند فلزات سنگین، اســیدهای ضعیف، بازها، گونه های غیر آلی و هیدروکربن ها است. ظرفیت کاربرد 
این روش در جداســازی فلزات سنگین در واحدهای نمک زدایی نفت یا جداسازی روغن از پساب های صنعت 
نفت بســیار قابل توجه است. یکی از فواید استفاده از غشاهای مایع، ویژگی انتخاب پذیری باالی آنها است و با 
اســتفاده از مواد حامل می توان به انتقال جرم سریع و حتی در خالف جهت گرادیان غلظت به جداسازی های 
موردنظر دست یافت. عمده ترین مشکل غشــای مایع امولسیونی، عدم پایداری آنهاست. در برخی موارد برای 
پایداری این غشاها به جای سورفکتانت از نانوذرات استفاده می شود که از آنها به عنوان پیکرینگ امولسیون یاد 
می شــود. در این پژوهش مروري، به بررســي عوامل موثر بر پایدارسازی غشا مایع پیکرینگ امولسیونی مانند 
روش های امولسیون ســازی، اثر ســورفکتانت یا نانوذرات، اثر حامل، اثر فاز داخلی، PH محلول آبی، قطبیت 
روغن و نســبت حجمی آب/روغن با جزئیات بیشــتری پرداخته و نتايج حاصل از پژوهش هاي مختلف، مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
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انواع غشــاها از جمله غشــاهای پلیمری در جداسازی فلزات سنگین و غیره 
کاربرد زیادی دارند که برای نمونه غشــا پلیمری پلی ســولفون در جداسازی 
یون های کــروم از آب در کار ثمین حبیبی و همکارانش مورد بررســی قرار 
گرفت. در مطالعه ی آنها با هدف حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی، 
راهکارهای مختلفی برای تولید غشــا پلی سولفون هیدروفیل و سطح عملکرد 
پیشــنهاد شده اســت. عملکرد سه نوع مختلف غشــا پلیمری )پلی سولفون/
پلی سولفون/سیلسیوم اکســید/ پلی سولفون/سیلسیوم اکســید،  پلی دوپامین، 

پلی دوپامین( مقایســه شد و نتایج نشــان داد که افزودن نانوذرات سیلیکا و 
الیه  ی پوششــی پلی دوپامین آب گریزی غشا را افزایش می دهد. مشخص شد 
که غشا پلی سولفون/پلی دوپامین و پلی سولفون/سیلسیوم اکسید/پلی دوپامین 
توانایی جذب باالیی را برای جداســازی کروم شــش ظرفیتی دارند. غشــا 
پلی سولفون/پلی دوپامین ظرفیت جذب باالتر اما کندتری را در مقایسه با غشا 

پلی سولفون/سیلسیوم اکسید/پلی دوپامین داشت.]7[
همچنین لیدا بدری نژاد و همکارانش غشــا نانوکامپوزیت پلی سولفون/اکسید 
گرافین را برای جداســازی متیلن بلو1 از آب مورد بررســی قرار دادند. غشــا 
پلی ســولفونی و پلی سولفون/اکسیدگرافین تهیه  شــده با نسبت های مختلف 
گرافین مقایســه شدند و نشان داده شد که غشــا پلی سولفون/اکسیدگرافین 
در مقایسه با غشا پلی ســولفون، برای جذب متیلن بلو بهتر عمل می کند، اما 
با افزایش نســبت گرافین بــه باالتر از 0/75درصد وزنــی تغییری در جذب 
متیلن بلو مشــاهده نشــد. بازده تخلیصی غشــا پلی سولفون/اکسیدگرافین، 

1/25درصد بیشتر از سایر غشاها بود.]8[
اگر فاز جداکننده، يك مايع امتزاج ناپذير با دو فاز ديگر باشد، نقش يك غشا 
مايع را خواهد داشــت.]4[ اگر به غشا به چشم یک جداکننده ی فاز نیمه تراوا 
نگاه شــود، مفهوم سنتی غشا به عنوان فیلم پلیمری به غشا مایع تعمیم یافته 
و به عنوان غشاهای مایع )LMs 2( تعریف می شود. سیستم غشایی شامل یک 
مایع غیرقابــل  امتزاج پذیر با محلول های خوراک و دریافت کننده اســت که 
یک مانع نیمه تراوا بین این دو فاز مایع و گاز عمل می کند.]9[ امولســیون ها 
به ســه نوع: الــف( روغــن در آب )O/W 3(، ب( آب در روغن )W/O 4( و ج( 

امولسیون های پیچیده، طبقه بندی می شوند.
قطــرات روغن پراکنده معموال بارهای ســطحی باالیی دارند و باعث پایداری 
سیستم روغن در آب می شوند. این امر به ویژه در مورد روغن امولسیون وجود 
دارد. تولیــد و تثبیت امولســیون معموال با همزن مکانیکــی و افزودن مواد 
امولسیون کننده حاصل می شود. همان طور که گفته شد، نفت از منابع مختلف 
به طورگسترده ای در فاضالب ها یافت می شود. این فاضالب که تهدیدی برای 
محیط زیســت ایجاد می کند، نیاز به تصفیه ی موثر دارد. فرآیندهای مختلفی 
در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی برای تصفیه ی فاضالب روغنی استفاده شده 

است که یکی از این روش ها، استفاده از غشا مایع است.]10[

یکی از فواید استفاده از غشاهای مایع، ویژگی انتخاب پذیری باالی آنها است 
که با اســتفاده از مواد حامل برای مکانیسم انتقال می توان به جداسازی های 
موردنظر دســت یافت. هرچند غشــاهای مایع دارای بازدهی باال هستند اما 
مشــکل عدم پایداری دارند.]11[ برای افزایش سطح پایداری این غشاها به 
سه صورت غشاهای امولسيونی )ELM 5(، پشتیبانی شده )SLM 6( و جريانی 
)FLM 7( توســعه یافته اند. در غشاهاي امولسيوني از ســورفکتانت ها8 براي 
پایداری امولسيون استفاده می شود. در غشا نوع پشتیبانی شده، از مايعي در 
داخل يك جامد متخلخل با حفراتي در حد ميكرون اســتفاده می شــود و در 
غشــا جرياني هم، جريان مايع ـ مايع به صورت پيوسته برقرار بوده و حفرات را 

همواره پر نگه مي دارد.]4[
غشــا  ELM یک روش امیدبخش برای جداســازی ناخالصی ها مانند فلزات، 
اسیدهای ضعیف، بازها، گونه های غیر آلی و هیدروکربن ها، با توجه به مساحت 
باالی انتقال جرم، توانایی حــذف و انتخاب پذیری باال و نیاز به مقادیر کم  از 
حالل های آلی اســت. ظرفیت کاربرد این روش در جداسازی فلزات سنگین 
در واحدهــای نمک زدایــی نفت یا جداســازی روغن از پســاب های صنعت 
نفت بســیار قابل توجه اســت. در فرآیند ELM، هر دو مرحله ی استخراج و 
عاری سازی به طور هم زمان در یک مرحله ترکیب شده اند که منجر به تصفیه  
)خالص سازی( و تغلیظ امالح می شــود.]12[ از زمانی که ELM توسط لی9 
در ســال1968]13[ ابداع شد، اســتفاده از این فرآیند برای تصفیه ی فلزات 
ســنگین و نیز هیدروکربن ها توجه بســیاری از محققان را جلب کرده است. 
حجــم کم تجهیزات و انجام هر دو فرآیند اســتخراج و عاری ســازی در یک 
مرحله، از مزایای این فرآیند است. فرآیند ELM  می تواند تا 40درصد ارزان تر 
از اســتخراج با حالل باشــد. اگر چه غشا مایع امولســیونی به دلیل سادگی، 
انتخاب پذیری باال، اســتخراج ســریع و مصرف پایین انرژی برجســته شده 
است، عملیات تجاری سازی آن به دلیل ناپایداری امولسیون و مشکل شکست 

امولسیون پس از فرآیند استخراج، محدود شده است.]14[
ELM به طور کلی از ســه مرحله تشکیل شــده است. اولین گام، آماده سازی 

امولســیون است که در آن امولســیون با مخلوط کردن فاز غشا و فاز داخلی 
ماننــد آب در روغن، که آب به صورت قطــرات ریز یا ذرات پراکنده در روغن 
است، تهیه می شود. گام دوم، نفوذ امالح از طریق فاز غشا از فاز خوراک به فاز 
داخلی )دریافت کننده( از طریق تماس ســطحی بین امولسیون و فاز خارجی 
)خوراک( شامل نمونه ی استخراجی می باشد. گام سوم، جداسازی امولسیون 

و فاز خارجی پس از شکست امولسیون برای بازیابی فاز غشا است.]15[
به دلیــل وجود ســورفکتانت های طبیعی یــا آســفالتین ها در روغن، گاهی 
اوقات امولســیون های آب در روغن بســیار پایداری داخل روغن تولید شده، 
تشکیل می شــوند. حذف این آب امولسیون شــده از روغن به دلیل بی ثباتی 
و انعقاد امولســیون، فرآیندی پرهزینه است. به همین ترتیب، امولسیون های 
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بســیار پایدار روغن در آب نیز گاهی اوقات تشکیل می شوند و حذف قطرات 
روغن، فرآیند پرهزینه ای است. تحقیقات قابل توجهی در استفاده از نانوذرات 
کاربردی به خصوص نانوذرات مغناطیســی، صورت گرفته است که به راحتی 
می توانند به سطح مشــترک روغن/آب، جذب شده و امولسیون ها را پایدار و 

مرحله ی شکستن آن را راحت تر کنند.]16[
در پیکرینگ امولسیون  از ذرات جامد جذب شده در فصل مشترک مایع ـ مایع 
برای پراکنده سازی قطرات دو فاز امتزاج ناپذیر استفاده می شود. امولسیون ها 
اغلب به صورت خودبه خود یا به دلیل هم زدن مکانیکی تشــکیل می شوند.]17[ 
غشــا مایع پیکرینگ امولســیونی مزایای زیادی را بیش از امولسیون سنتی، 
به دلیل پایداری قابل توجه، هزینه و ســمیت کم تر، فراهم می کند.]18[ عالوه 
بر این، غشــا مایع پیکرینگ امولســیونی، یک روش آســان برای شکســتن 

امولسیون تحت شرایط خارجی است.

1- انواع پیکرینگ امولسیون
(O/W( 1-1- پیکرینگ امولسیون های روغن در آب

پیکرینگ امولســیون  روغن در آب، اشــاره به یک امولسیون دارد که قطرات 
روغــن در آب به عنوان فاز پیوســته، پراکنده هستند.)شــکل1( این نوع از 
پیکرینگ امولســیون ها به طور کلی توسط نانوذراتی پایدار شده اند که از نظر 

آب دوستی زاویه ی تماس شان کم تر از 90درجه است.

(W/O( 2-1-پیکرینگ امولسیون های آب در روغن
پیکرینگ امولسیون های آب در روغن حاوی قطرات آب به عنوان فاز پراکنده 
و روغن به عنوان فاز پیوســته اســت که در شــکل2 نشــان داده شده است. 
نانوذرات با زاویه ی تماس بیشتر از 90درجه، بهترین عوامل پایدارکننده برای 
این نوع از امولسیون ها هســتند. لیو10 و همکارانش]19[ پایداری پیکرینگ 

امولسیون های W/O را توسط نانوذرات مغناطیسی گزارش دادند.

3-1-پیکرینگ امولسیون های پیچیده
 پیکرینگ امولســیون های پیچیده، سیســتم های پراکنــده با  پیچیدگی 
چندگانه هســتند کــه در آن قطرات کوچک در قطــرات بزرگ تر در فاز 
پیوســته پراکنده شــده اند و به طور هم زمان وجــود دارند. در این نوع از 
پیکرینــگ امولســیون ها )W/O/W 11(، امولســیون W/O اولیه توســط 
نانــوذرات آب گریز تثبیــت شــده اند، در حالی که نانوذرات آب دوســت 
به عنوان پایدارکننده در روند امولسیون ســازی ثانویه اســتفاده می شود. 
 )W/O/W( امولسیون های پیچیده می توانند در قالب آب در روغن در آب

و یا روغن در آب در روغن )O/W/O 12( باشند.]20[

2- روش های امولسیون سازی
در تهیه ی امولســیون با اعمــال انرژی، مخلوط های شــبه پایدار 13 تولید 
می شــود. روشــی که به طور گســترده برای تولید امولســیون اســتفاده 
می شــود، مخلوط کردن مکانیکی شــامل همزن، مخلوط کن، هموژنایزر 
و... اســت. روش دیگر اولتراسونیک اســت که یک روش جایگزین جهت 
اختالط قطرات در یک مایع اســت. همزدن مکانیکی خود شــامل تنش 

برشی باال]21[ و تنش برشی پایین است.]22[
در پژوهش ســنگوپتا 14 و همکارانش]23[، توسط هم زدن با تنش برشی 
بــاال، قطر متوســط قطرات امولســیون d 32 به ترتیــب 3/424، 3/38 و 
 30 min 12000 و زمان rpm 2/72 برای ســرعت امولسیون ســازی µm

گزارش شــده اســت. در حالی که گامیرو 15 و همکارانش]24[، همچنین 
 1 µm به ترتیب 2/13 و d 32 رئیس 16 و کارالهو 17]25[ متوجه شــدند که
در امولسیون ســازی تهیه شــده در rpm 7000 و 20 دقیقه می باشــد. 
برای ترکیبات امولســیون متفاوت، اندازه های متفاوتی ایجاد می شــود. با 
این وجود، بســیاری از محققان نشــان دادند که اندازه ی قطرات داخلی 
با افزایش ســرعت امولسیون ســازی و زمــان امولسیون ســازی با پایدار 
نگه داشــتن ســایر پارامترها تا یک ســطح معین کاهــش می یابد.]25[ 
ونکاتســتان 18 و بگوم 19]26[، امولسیون W/O را در 12000تا2000 دور 

O/W 1  نمایش شماتیک پایدارسازی پیکرینگ امولسیون

W/O 2  نمایش شماتیک پایدارسازی پیکرینگ امولسیون
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بــر دقیقه بــرای 10-2 دقیقه با اســتفاده از یک هموژنایزر با ســرعت 
باال تهیــه کردند. آنها نتیجــه گرفتند که، شــرایط بهینه می تواند در 
6 دقیقه به دست آید که  rpm 10000 در  حدود ســرعت امولســیون 

می کند.  ایجاد  را  کمتری  امولســیون  شکستگی 
فرآینــد اولتراســونیک 20 یک روش امولسیون ســازی بســیار موثر در 
مقایســه با هم زدن مکانیکی اســت. با اولتراســونیک، اندازه ی قطرات 
0میکرومتر( خیلی کوچک تر از قطرات تولید شــده  )d 32 پایین تر از 3/
توســط هم زدن مکانیکی تحت شرایط مشابه اســت که باعث می شود 
امولســیون پایدارتر باشد.]21[ اگرچه ثابت شــده است اولتراسونیک 
برای امولسیون ســازی قابل اســتفاده اســت، اما مطالعات کمی روی 
ELM اســتخراج یون های فلزی ســنگین،  ایــن روش در فرآیندهای 
در مورد تهیه ی امولســیون های آب در روغن، انجام شده است.]26[ 

3-اصول فیزیکی پایداری پیکرینگ
نــوع امولســیون، به عنــوان مثــال روغــن در آب یــا آب در روغن، 
می تواند بر اســاس ترشــوندگی یا زاویــه ی تماس فصل مشــترک با 
جامد پیش بینی شــود. برای توصیــف رفتار یک ذره ی منفرد در فصل 
انرژی چســبندگی  بیان  برای  اغلب معادلــه ی1  ـ مایع  مایع  مشــترک 

E∆( به عنوان تابعی از زاویه ی تماس اســتفاده مي شود:  (
 E∆=πR2 σ12)1±COSθ12(2                                       :   )1 معادله ی)

θ زاویه ی   R شعاع ذره و  که در آن، σ12 کشش ســطحی بین دو فاز، 
تماس هســتند. بنا به معادله ی1 می توان با تنظیم کشــش ســطحی، 

انواع امولســیون های پایدار را تولید کرد.]27[ زاویه ی تماس 

1-3-اثر سورفکتانت
ســورفکتانت ها معمــوال ترکیبات آلی و دوگانه دوســت 21 هســتند، به 
ایــن معنی که آنها حاوی هــر دو گروِه آب گریز )ُدم آنها( و گروه های 
آب دوست )ســر آنها( می باشند. ســورفکتانت  نقش بســیار مهمی در 
شــکل گیری امولســیون و در فرآیند اســتخراج ایفا می کند. همچنین 
کشــش ســطحی بین روغن و آب را توســط جذب در فصل مشترک 
ـ  مایــع]28[ کاهش می دهد، پایداری امولســیون را حفظ می کند  مایع 
و بر ســرعت انتقال یون هــای فلزی از دیواره ی غشــا )قطرات( تاثیر 

 ]29 می گذارد.]
ژانگ 22 و وان 23]30[ نشان دادند که انتخاب یک سورفکتانت مناسب، 
یک معیار کلیدی برای پایداری غشــا و کاهش تورم امولســیون است. 
بنابراین، انتخاب و توســعه ی یک ســورفکتانت مناســب]31[ و ایجاد 
ELM را  غلظت مناســب ســورفکتانت، میــزان موفقیت یــک فرآیند 

تعییــن می کند. در جداســازی بــا ELM پارامترهــا ی مختلفی برای 
انتخاب ســورفکتانت وجــود دارد، برای نمونه تــوازن بین گروه های 
آب دوســت و آب گریز )ثابت HLB 24( یک سورفکتانت، امکان استفاده 
از آن  را برای یک امولســیون مشــخص تعیین می کند. ســورفکتانت 
بــا HLB پاییــن، معموال در محدوده ی 1 تــا 10، در روغن محلول تر 
هســتند و تمایــل به ایجاد یــک امولســیون آب در روغن دارند، در 
حالی که ســورفکتانت با HLB باال در محدوده ی 10 تا 20 در آب محلول تر 
است و تمایل به ایجاد یک امولسیون روغن در آب دارند.]28[ در حالی که 
برای به دست آوردن امولسیون پایدار، ســورفکتانت با حداقل ظرفیت 
آب پوشــانی و نفوذ کم به دلیل وزن مولکولــی باالی آن، ترجیح داده 

]30 می شود.]
حســن 25 و همکارانش]32[، گزارش کردند که سورفکتانت اسپن80 26 
با غلظت 12 درصد حداقل تراوایی را در مقایســه با ســورفکتانت های 
اســپن85 و Arlacel A 27 می دهد. با این اوصاف، استفاده از اسپن80 
به عنوان ســورفکتانت به  طور چشــمگیری تورم امولســیون، به خصوص 
تورم اســمزی را افزایــش می دهد.]30[ تــورم اســمزی و همچنین 
پایــداری امولســیون با توجه به ســورفکتانت مورد اســتفاده افزایش 

 ]30 می یابد.]
نتایج مشــابه نیز توســط کاکوئی 28 و همکارانش]33[، گزارش شــده 
اســت که امولسیون با اسپن80 نســبتا راحت  متورم می شود. به منظور 
حــل ضعف ســورفکتانت تجاری، برخی از پژوهشــگران، نوع جدیدی 
از ســورفکتانت ها را برای جداســازی یون های فلزی مانند یک سری از 
نمک های  دی آلکیل  نوع  گلوتامیک اسیداســتر های آلکیل 29،  مشــتقات 
ـ گلوماتیک اسیددیولیالســترکلریدآم ال  چهارتایــی 30]31[،  آمونیــوم 

ـ گلوماتیک اسید دیولیل اســتر چهارتایی  ال  ونیــوم چهارتایــی 31]34[، 
آمونیــوم اســید ســولفوریک 32]34[ و ســورفکتانت پلیمــری نــوع 

پلی آمین]35[ گزارش کرده اند.

2-3-اثر استخراج کننده )حامل)
تا ماده ی  انتقال دهنده عمــل می کند  به عنوان یــک  اســتخراج کننده 
هدف را از دیواره ی یک غشــا مایع )فاز غشــا(]36[ به درون قطرات 
حمــل کند. با ایــن حال، حضور آن در فاز غشــا می توانــد پایداری 
امولســیون را کاهش دهد. این در نتیجه ی جذب رقابتی با سورفکتانت 
اســت چون آنها رفتار مخالف دارند. تنش ســطحی بــا افزایش غلظت 
حامل در فاز غشــا افزایــش می یابد که منجر به شــکل گیری قطرات 
بزرگ تــر امولســیون در امولســیون پراکنده می شــود،]37[ برعکس 
تا مقــدار معینی  افزایــش غلظت ســورفکتانت  با  تنش های ســطحی 
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می یابد.  کاهش 
گــو 33 و همکارانــش]38[ نشــان دادند کــه معیار اصلــی در تولید 
امولســیون پایدار، انتخاب حامل آن اســت و کمپلکــس بین حامل و 
ماده ی هدف باید در فاز غشــا محلــول بوده، اما در هر دو فاز داخلی 
و فاز خارجی )فاز خوراک( نامحلول باشــد. از رســوب بیشتر در غشا 
یا در فصل مشــترک فازها نیز باید جلوگیری کرد.]39[ برای به دست 
آوردن یــک حامل کار آمد و انتخاب پذیــر برای یک یون فلزی خاص، 

کاکوئی و همکارانش]40[ حامل هایی با ســاختار شــیمیایی حلقوی 
مانند: جدید 

toct]6[CH2COOH، toct]1[CH2COOH، toct]4[CH2COOH
را توسعه دادند. در میان آنها حامل به دلیل آن که 
تنش ســطحی در غلظت پایین تر را کاهش داد، موثرتر بود. از این رو، 
ـ روغن همراه بــا مولکول های ســورفکتانت  مولکول هــا در ســطح آب 
جذب شــدند. در میــان آنهــا، مولکول های جذب 
شــده ممکن اســت با توجه به بزرگ بودن مولکول هایشــان از جذب 
از این رو پایداری  مولکول های سورفکتانت در ســطح جلوگیری کنند، 

امولسیون افزایش می یابد.]40[ 
چیها و همکارانش]41[، اثر غلظتTBP 34 به  عنوان حامل در فاز غشــا 
VI( بررســی کردند. مشاهده شد که افزایش  را برای استخراج کروم )
مقدار حامل، منجر به کاهش پایداری امولســیون می شــود. این رفتار 
TBP بود که به تولید امولســیون آب در  به دلیل ویژگی های ســطحی 
w/w(20درصد  روغن منجر شــد. بهترین مقدار غلظت حامل حدودا )
مشــخص شــد. مطالعات دیگــر، 4درصــد از غلظت اســتخراج کننده 
)حامــل( را کــه پایــداری امولســیون و انتقال جرم کلــی بهتری را 
می دهد به ترتیب با استفاده از TOA 35 و TOPO 36، گزارش کردند.]29[ 
عالوه بــر ایــن، از نقطه نظر اقتصادی، همیشــه غلظــت پایین حامل 
ترجیح داده می شــود زیرا کــه حامل گران ترین ماده در میان ســایر 

است.]42[ غشا  اجزای 

3-3-اثر فاز داخلی، غلظت یون و رقیق کننده
غلظــت فاز داخلی و حضور رقیق کننده در امولســیون و نســبت حجم 
فــاز داخلی بــه رقیق کننده، اثر قابل توجهی روی پایداری امولســیون 
دارند. به طور کلی، افزایش غلظت فاز داخلی تا ســطح معینی می تواند 
پایداری امولســیون را افزایش دهد.]43[ فراتــر از غلظت بحرانی فاز 
داخلی، امولســیون ناپایدار می شــود. مطالعات زیادی انجام شــدند تا 

اثر غلظت فاز داخلی بر پایداری امولســیون را بررســی کنند. 
1موالر در فاز داخلی،  فواد37 ]44[ متوجه شــد که سولفوریک اسید 5/

شــرایط مطلوب را فراهم می کند. افزایش بیشتر غلظت روی استخراج 
تاثیــر نمی گذارد. این علــت در نتیجه ی افزایــش تفاوت قدرت یونی 
بین فازهای داخلی و خارجــی بود که منجر به افزایش تورم و مقادیر 
بیشــتر آب می شــود که از طریق غشــا نفوذ می کنــد و باعث متورم 
شــدن و یکی شــدن قطرات داخلی می شــود. تفاوت فشــار اسمزی 
بیــن فازهای داخلی و خارجــی محتمل ترین دلیل تورم اســت.]45[ 
محققــان دیگر دریافتند که غلظت سولفوریک اســید برای اســتخراج 
0 می شود.]46[  /5 M کبالت، کمترین باعث شکســتگی امولســیون در 
در حالی کــه صبــری 38 و  همکارانش]43[، گزارش دادنــد که وقتی 
0 تا 1مــوالر افزایش می یابد، پایداری  غلظت سولفوریک اســید از 25/
امولســیون افزایش می یابد، اما وقتی که غلظت اســید از 1 تا 3موالر 

افزایش می یابــد، پایداری کاهش می یابد.

pH-3-4 محلول آبی
pH محلول آبی، عامل دیگری اســت که ظرفیت پایداری امولســیون 

نانــوذرات را تحت تاثیــر قرار می دهد. این تاثیــر به دلیل اثر pH روی 
شیمی ســطح ذرات است. با اســتفاده از میکروســکوپی نوری، ونگ 
47[، نشان داد که در شــرایط امولسیون ســازی قلیایی  [ 39 ســرکار
 35μm انــدازه ی قطرات روغن در ،O/W در امولســیون های )pH≤ 9 (
pH≤ 8(، اندازه ی قطرات  اســت. در مقابل، تحت شــرایط pH پایین )
در حدود 35μm اســت که اين مورد در شکل3 نشان داده شده است. 
انــدازه ی قطرات بزرگ تــر در pH پایین تر از 10، شــرایطی را فراهم 
می کنــد کــه نانوذرات در مقادیــر pH بیــن 8 و10 ظرفیت پایداری 
پایداری  بهبــود ظرفیــت  نشــان می دهنــد.  را  بهتــری  امولســیون 
امولســیون نانوذرات Fe 3 O 4 اصالح شــده مربوط به پایداری توســط 

امولســیفایر است. نانوذرات  اصالح کننده ها و 
پیکرینــگ  روی  را   pHاثــر همچنیــن  همکارانــش]48[  و  لــن40  
امولســیون های پایدار شده با اســیداولئیک پوشش داده شده بر سطح 
نانــوذرات Fe 3 O 4 مطالعــه کردنــد. آنها پایداری درازمــدت و متغیر 
pH مختلف گزارش کردند. آنها  پیکرینگ امولســیون ها را در مقادیــر 
3( برای تشکیل  /8> pH > 6 /8 نشــان دادند که شرایط pH اســیدی )
امولســیون های W/O مناســب است، در حالی که شــرایط pH قلیایی 
مناســب   O/W امولســیون های  پایداری  بــرای   ،)8 /4> pH  >11/3(
اســت. آنها همچنین وارونگی فاز پیکرینگ امولســیون ها را در مقادیر 

2، گزارش کردند.  /00> pH>  12 /05
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5-3-تاثیر خواص ذرات روی آماده سازی پیکرینگ امولسیون
1-5-3-ترشوندگی ذرات

همان طور که در شــکل4 نشان داده شده است، بسیاری از محققان به این 

نتیجه رســیدند که برای به دست آوردن پیکرینگ امولسیون پایدار، عامل 
کلیدی ترشــوندگی ذرات اســت که می تواند توســط زاویه ی تماس θ در 

ـ آب مشخص شود.]49[ ـ ذرات  فصل مشترک روغن 

]47[ SL  روی پیکرینگ امولسیون تهیه شده با نانوذرات آهن اصالح شده  با دوالیه ی pH 3  مطالعه ی تاثیر 

 4  نمایش شماتیک زاویه ی تماس ذره در فصل مشترک روغن ـ آب
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اکثر ذرات آب دوســت با زاویــه ی تماس کمتر از 90درجــه، در فاز آبی 
غوطه ور می شــوند و تشــکیل یک امولســیون روغن در آب را می دهند و 
برای به دســت آوردن امولســیون های آب در روغن، باید ذرات آب گریز با 

زاویه ی تماس بزرگ تر از 90درجه استفاده شود.]50[ 
گروه تحقیقاتی بینکس 41، مکانیزم پایداری پیکرینگ امولســیون ها را در 
غیاب مولکول های سورفکتانت و با استفاده از ذرات با آب گریزی متفاوت و در 
محدوده ی سیســتم های روغن ـ آب مورد مطالعه قرار دادند.]51[ برای مثال، 
ـ آب  آنها اثر ترشوندگی نانوذرات SiO 2 را روی پایداری یک سیستم تولوئن 
بررســی کردند.]52[ ترشــوندگی ذرات SiO 2، توسط سیالن زنی 42 روی 

سطح آنها تغییر داده شده است. 
فقط ذرات با آب دوســتی یا آب گریزی متوسط )زاویه ی تماس 90درجه( 
ـ روغن تجمع یافته و امولسیون  به آسانی می توانند در فصل مشــترک آب 
را تثبیــت کنند. عالوه بر این، یکنواختی ترشــوندگی ســطح بر عملکرد 
ذرات در پایداری امولسیون تاثیر می گذارد. با توجه به اهمیت ترشوندگی 
ذرات در آماده ســازی پیکرینگ امولســیون، روش های دقیق اندازه گیری 

ترشوندگی توسط چند روش بررسی شده است.]53[ 

2-5-3-اندازه ی ذرات
عالوه بر ترشوندگی، اندازه ی ذرات هم  تاثیر زیادی در پایداری امولسیون 
دارد. بینکــس و همکارانش، ذرات التکس آب گریز با اندازه های مختلف را 
برای مطالعه ی اثر اندازه ی ذرات روی خواص امولســیون ها مورد استفاده 
قرار دادند.]54[ آنها دریافتند که پایداری امولســیون ها، توســط نســبت 
روغن جدا شــده به حجم کل روغن، بــا افزایش قطر ذرات در محدوده ی 

2/7میکرومتر، کاهش می یابد.  تا   0/21
نــان 43 و همکارانــش ذرات آلژینــات پوشــش داده شــده بــا کیتوزان 
)230نانومتــر، 550نانومتــر، و 1100نانومتر( را بــرای تهیه ی پیکرینگ 
امولســیون ســاختند.]55[ با توجه به معادله ی2 غلظــت ذرات موردنیاز 
برای ایجاد امولســیون پایدار، متناســب با قطر متوسط آنها است و از اين 

آزمايش، نتيجه ی زير به دست آمد:
mp = 16,3  πrp ρp re 2 ne                                     :   )2 معادلــه ی)

  ρp جرم ذرات و mp ،تعداد قطرات امولسیون n e ،شعاع امولســیون r eکه
چگالی ذرات را نشــان می دهد. اندازه ی ذرات نیــز روی مکانیزم پایداری 

می گذارد.  تاثیر  پیکرینگ  امولسیون 
کیــو ای 44 و همکارانش متوجه شــدند که اســتفاده از پلی ذرات کوچک 
تشکیل  )330نانومتر(،   )PLGA 45( )D,L-الکتیک-co-اســیدگلیکولیک( 
الیه هــای متراکمی را در فصل مشــترک قطره فراهــم می کند که مانع از 
انعقاد قطره می شــود و کشش سطحی موثرتر زمانی است که از دو ذره با 

nm - 1150 nm 620 استفاده می شود.]56[  اندازه های بین 

3-5-3- شکل ذرات
در اوایل کار، بســیاری از ذرات مورد اســتفاده در پیکرینگ امولســیون، 
کروی بودند. در ســال های اخیر، با تحقیق روبه رشد در مورد آماده سازی 
ذرات غیرکروی، بازده پایداری امولســیون ذرات با اشکال متفاوت، شامل 

میله، الیاف و مکعب نیز بررســی شده است. 
مادیــواال 46 و همکارانــش، اثــرات اشــکال مختلــف ذرات را روی ثبات 
امولسیون بررســی کردند.]57[ آنها ذرات پلی استایرن بیضوی را ساختند 
و به عنوان پایدارکننده ی پیکرینگ امولســیون استفاده کردند. زمانی که با 
ذرات کروی مقایسه شــدند، ذرات بیضوی برای ایجاد پایداری امولسیون 
موثرتر بودند و پایداری زمانی که نســبت ابعادی ذرات بزرگ تر می شــد، 

می یافت.]58[  افزایش 
کاالشــنیکووا 47 و همکارانــش، نانومیله های ســلولزی با نســبت ابعادی 
بیــن 1:13 و 160:1 تهیــه کردند و از این ذرات بــرای تهیه ی پیکرینگ 
امولسیون استفاده کردند.]59[ چون این نانومیله ها به هم متصل می شدند 
و ســاختار پل مانندی در فصل مشــترک را تشــکیل می دادند، پیکرینگ 

آمد.  به دست  پایدار  فوق العاده  امولسیون های 

4-5-3- خواص سطح ذرات
یکــی از راه های تنظیم آب گریزی و آب دوســتی نانــوذرات برای تنظیم 
ترشــوندگی نانــوذرات در فصل مشــترک، اصالح ســطح با اســتفاده از 
اسید های کربوکســیلیک، عوامل جفت سیالن، پلی استایرن و غیره است. 

ژوئــو 48 و همکارانــش]60[ گــزارش دادند که نانوذرات اصالح نشــده و 
اصــالح شــده ی Fe 3 O 4 با کربوکسیلیک اســید، پایداری بیشــتری برای 
امولســیون های O/W با اســتفاده از روغن های غیرقطبی یا قطبی ضعیف 
فراهم می کند. در مقابل، نانوذرات Fe 3 O 4 پوشــش داده شــده با سیالن، 
برای پایداری امولســیون های روغن در آبی که روغن آنها به شــدت قطبی 
اســت، بسیار مفید هستند. آنها همچنین گزارش دادند که طول زنجیره ی 
 Fe 3 O 4 اصالح کننده ی اسیدکربوکســیلیک، بازده پایدارکننده ی نانوذرات
حاصــل را تحت تاثیر قرار می دهد. اصالح نانــوذرات با افزایش آب گریزی 
بــا کاهش مقدار نســبی)درصد( گروه های هیدروکســیل بر روی ســطح 

اتفاق می افتد.  نانوذرات 
اینگــرام 49 و همکارانــش]61[ و لَــن 50 و همکارانش]48[، اســتفاده از 
نانوذرات Fe 3 O 4 با پوشش دو الیه اســیداولئیک برای پایداری پیکرینگ 

امولســیون گزارش کردند که در شکل5 نشان داده شده است.
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ونگ ســرکار و همکارانش]47[ همچنین پایداری پیکرینگ امولســیون ها 
ز نانوذرات پوشــش داده شده با تک الیه و دو الیه ی  را با اســتفاده ا
دند. این مطالعه نشــان داد که تک  اســتیرول الکتیــالت گزارش دا
بســیار   W/O امولســیون های   ،  Fe 3 O 4 نانــوذرات  پوشــش  الیه ی 
نانوذرات  ر را تولید می کند، در حالی که دو الیه ی پوشــش  ناپایــدا
ر می کند.  O/W را پایدا Fe 3 O 4 به طــور موفقیت آمیــزی امولســیون 
 ]62 نجام شده است،] مطالعه ای که توســط کیســر 51 و همکارانش ا
Fe 3 O 4 پوشش داده شده با  ز نانوذرات  نشــان داد که با اســتفاده ا

پلی اســتایرن، امولســیون پایداری خوبی را نشان می دهد.

5-5-3- غلظت ذرات
ندازه ی  SiO 2 را روی ا ثــر غلظــت ذرات  نــش، ا بینکــس و همکارا
متوجه  آنهــا  دند.  دا ر  قــرا مطالعه  مــورد   O/W امولســیون  قطرات 
ندازه ی  ا 30درصد(،  از  شــدند که در غلظت های کــم ذرات )کمتر 
می یابد.  کاهــش  ذرات  غلظــت  یــش  فزا ا بــا  امولســیون  قطــرات 

نــدازه ی قطــره را تا حدود  بــری در غلظــت ذرات، ا 10برا فزایش ا
3درصد  از  باالتر  بر، کاهــش می دهد. وقتی کــه غلظت ذرات  1برا /8
فزایش غلظــت ذرات، تغییر نکرد و ذرات  ندازه ی قطره بــا ا بــود، ا
اضافی تمایل به پراکنده شــدن در فاز پیوســته، نه جذب در سطح 

 ]63 داشتند.] را  قطره 
نــش متوجه شــدند که اگــر غلظت ذرات کم  آردیتــی 52 و همکارا
نــد تحت  باشــد، ســطح قطــره ی امولســیون به طور کامــل نمی توا

]64 نعقاد رخ می دهد.] ا باشــد و  پوشش 
60[، مطالعــه ای در مورد تاثیــر غلظت ذرات  نــش] ژوئــو و همکارا
نانوذرات  بــا  پایدارشــده  امولســیون های  پایــداری پیکرینگ  روی 
ندازه ی متوســط قطرات  دند. نتایج نشــان داد که ا نجام دا Fe 3 O 4 ا
0درصد  /5 یــش در غلظت ذرات به جز درمــورد غلظت  فزا بــا یک ا

می یابد.  کاهش   )6 شــکل )مطابق  وزنی، 

6-3- قطبیت روغن
مطالعــات مختلــف]65[ در مورد اثــر قطبیت روغــن روی پایداری 
سیســتم های پیکرینگ امولســیون های حاصل نشان می دهد که اثرات 
قطبیــت روغن، ترشــوندگی نانــوذرات Fe 3 O 4 را در فصل مشــترک 
O/W  تحت تاثیر قرار می دهد. گزارشــات نشــان می دهد که نانوذرات 
Fe 3 O 4 اصالح شــده بــا کربوکسیلیک اســید و اصالح نشــده، بازده 
پایدارســازی بهتری را برای امولســیون های تهیه شــده با روغن های 
غیرقطبی و قطبی ضعیف نشــان می دهد که این مســئله در شــکل7 

است. شده  داده  نشان 

5  ساختار نانوذرات آهن الف( اصالح شده با تک الیه ی اولئیک اسید
ب( اصالح شده با دو الیه ی اولئیک اسید]47[

 6  تصاویر میکروسکوپ نوری از پیکرینگ امولسیون دودکان در آب پس از 20 روز پایدار شدن با نانوذرات آهن با کسرهای حجمی آب/روغن مختلف و غلظت های ذرات، الف( 0/6 و 1 

درصد وزنی ب( 0/4 و 1 درصد وزنی پ( 0/2 و 1 درصد وزنی ت( 0/8 و 2 درصد وزنی ث( 0/8 و 0/5درصد وزنی ج( 0/8 و 1 درصد وزنی]60[
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در مقایسه، ذرات آب گریز مانند نانوذرات Fe 3 O 4 پوشش داده شده با سیالن، 
در برقراری پایداری پیکرینگ امولســیون سیســتم های O/W شدیدا قطبی، 

موثرتر هستند.

7-3-نسبت حجمی آب/روغن
اثر کســر حجمی آب/روغن روی پایداری پیکرینگ امولســیون ها برای انواع 
مختلف روغن توســط ژوئو و همکارانش مطالعه شد. نتایج نشان داد که کسر 
امولســیون باقی مانده با افزایش کسر حجمی آب/روغن، افزایش می یابد. پس 
از 500 و 1000دقیقه، به ترتیب امولســیون با کســر حجمی آب/روغن برابر 
0/8 شــامل دودکان یا پلی دی متیل ســیکلوهگزان )PDMS 53( به عنوان فاز 
روغن، کامال پایدار بود. با این حال، سیستم های امولسیون بوتیل بوتیرات ـ آب 
و دکانول ـ آب به طور کامل در این محدوده ی کســر حجمی آب/روغن ناپایدار 
 PDMS  بودند. موارد فوق نشــان می دهد که سیستم های دودکان ـ آب و آب ـ
می تواند امولسیون هایی را تشکیل دهد که به علت جذب نانوذرات Fe 3 O 4 در 

فصل مشترک O/W در برابر انعقاد مقاومت می کند.]60[

نتیجه گیری
صنعت نفت و گاز زندگی هر شخصی را از ماشین سواری و برق گرفته تا قدم 
زدن در آســفالت یا استفاده از محصوالت پلیمری مانند پالستیک تحت تاثیر 
قرار می دهد. فاضالب روغنی به عنوان خطرناک ترین شــکل زیســت محیطی  
شــناخته شده است که از طریق پســاب این صنایع وارد رودخانه ها می شود. 
از ایــن  رو، در ایــن مقاله، برای کمک به حفاظت از محیط زیســت و کاهش 
مضرات اقتصادی، به این پســماندها اشــاره و روش های کاهش آنها بررسی 

شــد. فرآیند استخراج با استفاده از غشــا مایع امولسیونی )ELM(، که توجه 
قابل مالحظــه ای را به دلیل توانایی بالقوه اش به عنــوان یک روش موثر برای 
تصفیه ی ضایعات مایع صنعتی به خود جلب کرده اســت، معرفی شد. به علت 
نیاز به ســطح موردنظر از پایداری غشا برای غلبه بر موانع عملیات ELM در 
مقیاس صنعتی، انواع پارامترهای موثر بررســی شدند که بعد از یافتن عوامل 
موثر بر پایداری به یــک نتیجه گیری کلی در مورد تاثیر هرکدام از پارامترها 

نیز دست یافتیم. نتیجه گرفته شد که:
 از جمله پارامترهای موثر بر پایداری، روش های امولسیون سازی، سورفکتانت، 
 pH ،اســتخراج  کننده )حامل(، فاز داخلی، غلظت یون، غلظــت رقیق کننده
محلــول آبی، قطبیت روغن و نســبت حجمی آب/روغن هســتند. همچنین 
نتیجه گرفته شــد که قطر کوچک قطرات امولسیون یک معیار کلیدی است 
تا بتوان یک امولســیون پایدار و یک منطقه ی انتقال جرم وسیع تر تهیه کرد 
و نیز برای یک امولسیون پایدار عالوه بر نوع مواد، غلظت مواد نیز در تهیه ی 

امولسیون تاثیرگذار بوده و باید مقدار بهینه از هرکدام را استفاده کرد.
 در مورد تاثیر روش های امولسیون ســازی به این نتیجه رسیدیم که اندازه و 
تعداد قطرات امولســیون که معیاری برای تعیین پایداری امولسیون است، با 
توجه به میزان هم زدن برای تهیه ی امولســیون متفاوت است. سرعت و زمان 
امولسیون سازی باال، قطرات با قطر کوچک تر و تعداد بیشتر قطرات امولسیون 
را نســبت به ســرعت و زمان کمتر امولسیون ســازی و در نتیجه امولسیون 
پایدارتری را تولید خواهد کرد. همچنین در میان روش های امولسیون سازی، 

اولتراسونیک نسبت به بقیه ی روش ها موثرتر عمل می کند.
 ســورفکتانت  نقش بســیار مهمی در شکل گیری امولســیون و در فرآیند 
اســتخراج ایفا می کند. همچنین کشش ســطحی بین روغن و آب را توسط 

 7  تصاویر گرفته شده از پیکرینگ امولسیون روغن در آب تهیه شده با 1درصد وزنی نانوذرات آهن 20 روز بعد از تهیه، از چپ به راست با کسر حجمی آب/روغن 0/2، 0/4، 0/6، 0/8  

الف( mpa 10  پلی دی متیل سیکلوهگزان  ب( دودکان  ج( دکانول  د( بوتیل بوتیرات]60[
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جذب در فصل مشــترک مایع ـ مایع کاهش می دهد، پایداری امولســیون را 
حفــظ می کند و بر ســرعت انتقال یون های فلزی از دیواره غشــا )قطرات( 
تاثیــر می گذارد، بنابراین باید نوع ســورفکتانت و مقدار آن به میزان بهینه 

انتخاب شود.
 حضور اســتخراج کننده )حامل( در فاز غشا برای انتقال نمونه ی استخراجی 
الزم اســت اما می تواند پایداری امولســیون را کاهش دهد و این در نتیجه ی 
جذب رقابتی با ســورفکتانت است، چون آنها رفتار مخالف دارند. بنابراین نوع 

و غلظت آن برای تهیه ی یک امولسیون پایدار باید مدنظر قرار گیرد.  
 W/O 3/8( برای تشــکیل امولسیون های> pH > 6/8( اســیدی pH شــرایط 

مناســب اســت، در حالی که شــرایط pH قلیایــی )pH >11/3<8/4(، برای 
پایداری امولســیون های O/W مناسب است. همچنین وارونگی فاز پیکرینگ 

امولسیون ها در مقادیر pH >12/05 <2/00، اتفاق می افتد.
 خواص ذرات پیکرینگ، از جمله اندازه ی  ذرات، غلظت ذرات، ســطح ذرات، 

شکل و ترشوندگی ذرات در پایداری امولسیون تاثیرگذارند.
 فرآیندهای غشــا مایع تمــام مزایای فرآیندهــای بیولوژیکی را برای حذف 
آالینده های صنعت نفت دارا بوده و در عین حال با اســتفاده از آنها می توان 
ترکیبات موجود در پساب را ساده تر، بسیار ارزان تر و با حجم تجهیزات کمتر 

استخراج کرد.
پانویس هاپانویس ها

1. Methylene blue
2. Liquid membranes
3.Oilinwater
4.Waterinoil
5.Emulsionliquidmembrane(ELM)
6.Supportedliquidmembrane(SLM)
7. Flowing liquid membrane )FLM(
8.Surfactant
9.Li
10.Liu
11.Waterinoilinwater
12.Oilinwaterinoil
13.Metas table
14.Sengupta

15.Gameiro
16.Reis
17. Carralho
18.Venkatesan
19. Begum
20.Ultrasound
21. Amphipathic
22.Zhang
23.Wan
24.Hydrophilic lipophilic balance
25.Hasan
26.Span80
27. Mannide monooleate
28.Kakoi

29.2C_18∆_GE^9
30.2C_18QA
31.2C_18∆_GE^9C_2QA
32.2C_18∆_GE^9C_2QAC_2PA
33. Gu
34. Tri-n-butyl phosphate
35.Trioctylamine
36.Trioctylphosphineoxide
37. Fouad
38.Sabry
39. Vengsarkar
40.Lan
41. Binks
42. Silanization

43. Nan
44. Qi
45.Poly(lactic-co-glycolicacid)
46.Madivala
47. Kalashnikova
48.Zhou
49. Ingram
50.Lan
51.Kaiser
52.Arditty
53.Polydimethylsiloxane

منابعپانویس ها
[1].NeubergerN,AdidharmaH,FanM,Graphene:Areviewofapplicationsin
thepetroleumindustry.JournalofPetroleumScienceandEngineering,2018,
167,152-159.
[2]. IsmailN,NorharyatiW, IsmailA,HasbullahH,YusofN,AzizF,Jaafar
J, Hydrophilic polymer-based membrane for oily wastewater treatment: A
review.SeparationandPurificationTechnology,2019,233,116007.
[3].GhasemiSNematollahzadehA,Molecularlyimprintedpolymermembrane
for the removal of naphthalene from petrochemical was tewater s treams. 
AdvancesinPolymerTechnology,2017.
[4].SrikanthG,"MembraneSeparationProcesses"TechnologyandBusiness
Opportunities.Waterconditioning&Purification,2008,1-4.
[5].BaggoteDennisE,Membranes.1995,1-10.
[6]. Mulder M, Polarisation phenomena and membrane fouling, in Basic
PrinciplesofMembraneTechnology.1996,Springer.p.416-464.
[7].HabibiS,NematollahzadehA,MousaviSA,Nano-scalemodificationof
polysulfone membrane matrix and the surface for the separation of chromium 
ionsfromwater.ChemicalEngineeringJournal,2015,267,306-316.
[8].BadrinezhadL,GhasemiS,Azizian-KalandaraghY,NematollahzadehA,
Preparation and characterization of polysulfone/graphene oxide nanocomposite 
membranesfortheseparationofmethylenebluefromwater.PolymerBulletin,
1-16.
[9].NobleRDWayJD,Liquidmembranes: theoryandapplications.1987:
ACS Publications.
[10].AnC,HuangG,YaoY,ZhaoS,Emergingusageofelectrocoagulation
technologyforoilremovalfromwastewater:Areview.ScienceofTheTotal
Environment,2017,579,537-556.
[11].TrethewayDCMeinhartCD,Ageneratingmechanismforapparentfluid
slipinhydrophobicmicrochannels.PhysicsofFluids,2004,16,1509-1515.

[12]. Cahn RLi N, Separation of phenol from waste water by the liquid
membranetechnique.SeparationScience,1974,9,505-519.
[13].LiNN.1988,U.SPatents.p.714.
[14].MahmoodiR,MohammadiT,MoghadamMK,SeparationofCd(II)and
Ni )II( ions by supported liquid membrane using D2EHPA/M2EHPA as mobile 
carrier.ChemicalPapers,2014,68,751-756.
[15].AhmadA,KusumastutiA,DerekC,OoiB,Emulsionliquidmembrane
for heavy metal removal: An overview on emulsion s tabilization and 
destabilization.Chemicalengineeringjournal,2011,171,870-882.
[16].KoSHuhC,Useofnanoparticlesforoilproductionapplications.Journal
ofPetroleumScienceandEngineering,2018,172.
[17]. Udoetok I A, Wilson L D,Headley J V, Stabilization of pickering
emulsions by iron oxide nano-particles.
[18].Liu J,YinD,ZhangS,LiuH,ZhangQ,Synthesis of polymeric core/
shell microspheres with spherical virus-like surface morphology by Pickering 
emulsion.ColloidsandSurfacesA:PhysicochemicalandEngineeringAspects,
2015,466,174-180.
[19].LiuH,WangC,GaoQ,ChenJ,LiuX,TongZ,One-potfabricationof
magneticnanocompositemicrocapsules.MaterialsLetters,2009,63,884-886.
[20]. Zou S, Wang C, Gao Q,Tong Z, Surfactant-free multiple pickering
emulsions s tabilized by combining hydrophobic and hydrophilic nanoparticles. 
JournalofDispersionScienceandTechnology,2013,34,173-181.
[21]. Abismaıl B, Canselier J P, Wilhelm A M, Delmas H,Gourdon C,
Emulsificationbyultrasound:dropsizedistributionandstability.Ultrasonics
sonochemistry,1999,6,75-83.
[22].BehrendO,AxK,SchubertH, Influenceofcontinuousphaseviscosity
onemulsificationbyultrasound.UltrasonicsSonochemistry,2000,7,77-85.
[23]. Sengupta B, Sengupta R,Subrahmanyam N, Copper extraction into



مقاالت کاربرد ی/مروری

52

منابعپانویس ها
emulsionliquidmembranesusingLIX984N-C®.Hydrometallurgy,2006,81,
67-73.
[24].GameiroMLF,BentoP, IsmaelMRC,ReisMTA,Carvalho JM,
Extraction of copper from ammoniacal medium by emulsion liquid membranes 
usingLIX54.JournalofMembraneScience,2007,293,151-160.
[25].ReisMTACarvalhoJM,Modellingofzincextraction fromsulphate
solutions with bis )2-ethylhexyl( thiophosphoric acid by emulsion liquid 
membranes.Journalofmembranescience,2004,237,97-107.
[26].ChihaM,HamdaouiO,AhmedchekkatF,PétrierC,Studyonultrasonically
assisted emulsification and recovery of copper (II) from wastewater using an
emulsionliquidmembraneprocess.Ultrasonicssonochemistry,2010,17,318-325.
[27]. Finkle P,DraperHD,Hildebrand JH,The theory of emulsification1.
JournaloftheAmericanChemicalSociety,1923,45,2780-2788.
[28].ChakrabortyM,BhattacharyaC,DattaS,Emulsion liquidmembranes:
definitions and classification, theories, module design, applications new
directionsandperspectives.2010,Elsevier:Amsterdam,TheNetherlands.p.
141-199.
[29]. Basualto C, Poblete M, Marchese J, Ochoa A, Acosta A, Sapag
J,ValenzuelaF,Extractionofcadmiumfromaqueous solutionsbyemulsion
liquidmembranesusingastirredtransfercellcontactor.JournaloftheBrazilian
ChemicalSociety,2006,17,1347-1354.
[30]. Wan YZhang X, Swelling determination of W/O/W emulsion liquid
membranes.JournalofMembraneScience,2002,196,185-201.
[31].NakashioF,GotoM,MatsumotoM,IrieJ,KondoK,Roleofsurfactantsin
the behavior of emulsion liquid membranes—development of new surfactants. 
Journalofmembranescience,1988,38,249-260.
[32].HasanM,SelimY,MohamedK,Removal of chromium fromaqueous
waste solution using liquid emulsion membrane. Journal of hazardous
materials,2009,168,1537-1541.
[33].KakoiT,GotoM,NakashioF,Separationofplatinumandpalladiumby
liquidsurfactantmembranesutilizinganovelbi-functionalsurfactant.Journal
ofmembranescience,1996,120,77-88.
[34].UezuK, Irie S,YoshimuraO,GotoM,NakashioF,Extraction of rare
earth metals using liquid surfactant membranes in a Mixco extractor. Chemical 
EngineeringResearchandDesign,1997,75,513-518.
[35]. Wan Y, Wang X, Zhu B,Zhang X, Development of a new series of
polyamine-type polymeric surfactants used for emulsion liquid membranes. 
JournalofMembraneScience,2001,184,49-57.
[36]. Kankekar P S, Wagh S J,Mahajani V V, Process intensification in
extraction by liquid emulsion membrane )LEM( process: A case s tudy; 
enrichment of ruthenium from lean aqueous solution. Chemical Engineering 
andProcessing:ProcessIntensification,2010,49,441-448.
[37]. Sengupta B, Bhakhar M S,Sengupta R, Extraction of copper from
ammoniacal solutions into emulsion liquid membranes using LIX 84 I®.
Hydrometallurgy,2007,89,311-318.
[38].GuZ,HoWW,LiNN,Designconsiderations,inMembraneHandbook.
1992,Springer.p.656-700.
[39]. Perera J MStevens GW, Use of emulsion liquid membrane systems
in chemical and biotechnological separations, in Handbook of Membrane
Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological
Applications.2008,CRCPress.p.709-740.
[40].KakoiT,NishiyoriT,OshimaT,KubotaF,GotoM,ShinkaiS,Nakashio
F,Extractionofrare-earthmetalsbyliquidsurfactantmembranescontaininga
novelcycliccarrier.Journalofmembranescience,1997,136,261-271.
[41].ChihaM,SamarMH,HamdaouiO,Extractionofchromium(VI)from
sulphuric acid aqueous solutions by a liquid surfactant membrane )LSM(. 
Desalination,2006,194,69-80.
[42].KulkarniPSMahajaniVV,Applicationof liquid emulsionmembrane
)LEM( process for enrichment of molybdenum from aqueous solutions. 
JournalofMembraneScience,2002,201,123-135.
[43]. Sabry R, HafezA, Khedr M,El-HassaninA, Removal of lead by an

emulsionliquidmembrane:PartI.Desalination,2007,212,165-175.
[44]. FouadEA,Zinc andCopper Separation through anEmulsionLiquid
Membrane Containing Di‐(2‐Ethylhexyl) Phosphoric Acid as a Carrier.
Chemicalengineering&technology,2008,31,370-376.
[45].KageyamaT,MatsumiyaH,HiraideM, Separation of traces of heavy
metals from an iron matrix by use of an emulsion liquid membrane. Analytical 
andbioanalyticalchemistry,2004,379,1083-1087.
[46]. Gasser M, El-Hefny N,Daoud J, Extraction of Co (II) from aqueous
solution using emulsion liquid membrane. Journal of hazardous materials,
2008,151,610-615.
[47].VengsarkarPS,SynthesisandGas-ExpandedLiquid(GXL)Processing
of Metal and Metal Oxide Nanoparticles: Fundamentals and Application.
2015,Dean,College.
[48].LanQ,LiuC,YangF,LiuS,XuJ,SunD,Synthesisofbilayeroleicacid-
coatedFe3O4nanoparticlesandtheirapplicationinpH-responsivePickering
emulsions.Journalofcolloidandinterfacescience,2007,310,260-269.
[49].BinksBP,Particlesassurfactants—similaritiesanddifferences.Current
opinionincolloid&interfacescience,2002,7,21-41.
[50].MenonVWasanD,Characterizationofoil—waterinterfacescontaining
finely divided solids with applications to the coalescence of water-in-oil
Emulsions:Areview.Colloidsandsurfaces,1988,29,7-27.
[51].Giermanska-KahnJ,SchmittV,BinksB,Leal-CalderonF,Anewmethod
topreparemonodispersePickeringemulsions.Langmuir,2002,18,2515-2518.
[52]. Binks BLumsdon S, Influence of particle wettability on the type and
stabilityofsurfactant-freeemulsions.Langmuir,2000,16,8622-8631.
[53].NowakE,CombesG,StittEH,PacekAW,Acomparisonofcontactangle
measurement techniques applied to highly porous catalys t supports. Powder 
technology,2013,233,52-64.
[54]. Binks BLumsdon S, Pickering emulsions stabilized by monodisperse
latexparticles:effectsofparticlesize.Langmuir,2001,17,4540-4547.
[55]. Nan F, Wu J, Qi F, Liu Y, Ngai T,Ma G, Uniform chitosan-coated
alginateparticlesasemulsifiersforpreparationofstablePickeringemulsions
with s timulus dependence. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 
EngineeringAspects,2014,456,246-252.
[56].QiF,WuJ,SunG,NanF,NgaiT,MaG,SystematicstudiesofPickering
emulsions s tabilized by uniform-sized PLGA particles: preparation and 
stabilizationmechanism.JournalofMaterialsChemistryB,2014,2,7605-7611.
[57]. Madivala B, Fransaer J,Vermant J, Self-assembly and rheology of
ellipsoidalparticlesatinterfaces.Langmuir,2009,25,2718-2728.
[58].DugyalaVR,DawareSV,BasavarajMG,Shapeanisotropiccolloids:
synthesis,packingbehavior,evaporationdrivenassembly,andtheirapplication
inemulsionstabilization.SoftMatter,2013,9,6711-6725.
[59].KalashnikovaI,BizotH,CathalaB,CapronI,NewPickeringemulsions
stabilizedbybacterialcellulosenanocrystals.Langmuir,2011,27,7471-7479.
[60].ZhouJ,QiaoX,BinksBP,SunK,BaiM,LiY,LiuY,MagneticPickering
emulsionsstabilizedbyFe3O4nanoparticles.Langmuir,2011,27,3308-3316.
[61].IngramDR,KotsmarC,YoonKY,ShaoS,HuhC,BryantSL,Milner
T E,Johnston K P, Superparamagnetic nanoclusters coated with oleic acid
bilayers for s tabilization of emulsions of water and oil at low concentration. 
Journalofcolloidandinterfacescience,2010,351,225-232.
[62]. KaiserA, LiuT, RichteringW,SchmidtAM,Magnetic Capsules and
PickeringEmulsionsStabilizedbyCore−ShellParticles.Langmuir,2009,25,
7335-7341.
[63].AveyardR,BinksBP,ClintJH,Emulsionsstabilisedsolelybycolloidal
particles.AdvancesinColloidandInterfaceScience,2003,100,503-546.
[64].ArdittyS,WhitbyC,BinksB,SchmittV,Leal-CalderonF,Somegeneral
features of limited coalescence in solid-stabilized emulsions.TheEuropean
PhysicalJournalE,2003,11,273-281.
[65].ZhouJ,WangL,QiaoX,BinksBP,SunK,Pickeringemulsionsstabilized
bysurface-modifiedFe3O4nanoparticles.Journalofcolloidandinterface
science,2012,367,213-224.


