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چكیده
کپسوله کردن مواد فناوری جدیدی استت کته در یمینتههتای متتلت  ،ای جملته دارورستانی ،صتنای رنت ،،کشتاوریی و بستپارهای
خودترمیم شونده کاربردهای فراوانی دارد .پلیمتیلمتاکریالت )PMMA) 1ای جمله بسپارهایی است که به عنوان دیتواره ریککپستو هتا
استفاده میشود .روش عمده در کپسوله کردن مواد مای با پوسته  PMMAروش تبتیر حتال ای امولستیون دوتتایی آ  -روغت  -آ
است .در ای پژوهش ،ابتدا روشهای کپسوله کردن مواد مای با پوسته بسپاری بیان شده و سپس پژوهشهای انجتا شتده در یمینته
عوامل موثر بر تهیه ریککپسو ها با دیواره  PMMAمرور خواهد شد.
کلیدواژهها :کپسوله کردن ،خودترمیمشونده ،پلیمتیل متاکریالت ،ریزکپسول

 .1مقدمه1

نانوکپسو برای تأکید بر کپسو هایی با ابعاد  12 nmتتا 1222 nm

ریککپسو ها ذرات کوچکی با یک پوسته جامتد ای جتنس بستپار یتا

میباشند ،به کار میرود[ .]1همچنتی  ،میکروکپستو هتای تجتاری

مواد معدنی حاوی قطرهای ای متای یتا زتای بته عنتوان متاده هستته

عموماً دارای قطری در محدوده  3 µmتا  022 µmو محتتوی متاده

هستند .پژوهش در یمینه میکرو -و نانوکپستو هتا در حتدود ستا

هسته به میکان  12-42درصد وینی است.

1492میالدی آغای شده است و در سا های  1402میالدی شتتابان

میکروکپسوله کردن مواد عمدتاً به منظور ممانعتت ای وقتوو واکتنش

زسترش یافته است .طی سا هتای اخیتر ،مطالعتات زستتردهای در

شتتیمیایی بتتی متتاده فعتتا و محتتی

پرتتتو فتترابنفش ،اکستتیژن و

یمینتته کپستتوله کتتردن متتواد ،در یمینتته علتتو ییستتتی ،شتتیمی،

رطوبت) ،جلوزیری ای عوارض جانبی ماده فعا  ،طوالنی شدن متدت

ییست فناوری ،داروسایی و مهندستی انجتا شتده استت .اصتطال

یمان ذخیرهسایی متاده فعتا  ،ستهولت بکتارزیری ای طریتد جامتد

* اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده فنی مهندسی ،زروه مهندسی شیمی

کردن هسته مای و انتشار کنتر شده مواد انجتا

)1. Polymethyl Methacrylate (PMMA
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متیزیترد[.]2-4

میانگینی ای دارو را در مدت یمانی طوالنیتر مثالً ،رویانته یتک دوی)

دیواره  PMMAمرور شود.

فراهم آورد[ .]2ای ویژزی را میتوان در عملیات کشاوریی و صنای
رن ،نیک به کار برد .مثالً ،انتشار آفتکتش ممکت استت بته یمتانی

 .2روشهای کپسوله کردن مواد

معاد چند ماه نیتای داشتته باشتد[ .]2میکروکپستو هتا همچنتی

کپسوله کردن مواد را میتتوان بته روشهتای متتلفتی انجتا داد و

میتوانند برای پوشاندن طعم تلخ ماده فعا در مواد غذایی و دارویی

انتتا روش به توانایی مشارکت دادن متواد در کپستو هتا بستتگی

به کار روند[ .]9همچنی  ،ترکیبات کپسوله شده به طور زستتردهای

دارد .مواد هسته ممک است دارای فای آبی ،آلی و یا معدنی باشند و

در تهیه کاغذهای کپی بدون کترب  ،جتوهر الکترونیتک ،چست هتا،

روش کپسوله کردن ای هستهها ای شکل کروی یا بیضوی کپسو ها

لوای آرایشی ،حشرهکشها ،اجکای روغ ها ،واکسهتا ،رنگدانتههتا و

متأثر است[ .]22شکل نهایی کپسو ناشتی ای شتکل قطترات متای

آنکیمها

به کار میروند[.]2

موجود در امولسیون است ،که شکل قطترات نیتک بته نوبته ختود بته

برای کپسوله کردن مواد هستته ،متیتتوان ای ترکیبتات متتلت بته

زرانروی ،کشش سطحی مای هسته ،و نوو عامل امولستیونستای بته

عنوان پوسته کپسو بهره زرفت .مهمتری عتواملی کته در انتتتا

کتتار رفتتته بتترای پایدارستتایی قطتترات بستتتگی دارد .روشتتهای

جنس پوسته کپسو در نظر زرفته متیشتوند ،نتوو متاده هستته و

فیکیکی -شیمیایی متتلفی برای ریککپسوله کردن مواد در دستتر

کاربرد آن پس ای کپسوله شتدن متیباشتند[ .]0ای جملته ترکیبتات

است که میتوان به روشهای بسپارش درجا ،بستپارش امولستیونی،

بسپاری و معدنی که به عنوان پوستته در تهیته کپستو هتا بته کتار

تجم الیه -الیه چندالکترولیتی ،تتودهایتی ،و جتدایش فتای درونتی

متتیرونتتد ،متتیتتتوان پلتتیاستتتایرن[ ،]0پلتتییورتتتانهتتا[،]4

اشاره کرد .عالوه بر روشهای تهیه ریککپسو  ،برخی روشهای دیگر

پلتتیمالمتتی  -فرمالدهیتتد[ ،]11،12پلتتیاوره -فرمالدهیتتد[،]13،12

به طور خاص برای تهیه نانوکپسو بتهکتار متیرونتد کته متیتتوان

پلتتتتتیمتیتتتتتلمتتتتتتاکریالتهتتتتتا[ ،]19،14ستتتتتیلیکا[،]12

روش امولستتیون -نفتتوذ ،نتتانو رستتو دهتتی ،امولستتیون دوتتتایی،

دیاکسید تیتانیو [ ]10و بسیاری ترکیبات دیگر را برشمرد.

امولسیون -توده ،بسپار -پوشش ،تجم الیه -الیه و نیک تبتیر حال

 PMMAبسپاری زرمانر استت کته ای تکپتار متیتلمتتاکریالت بته

را نا برد[ .]21در اینجتا ،بته اختصتار برختی ای روشهتای کپستوله

روشهای بسپارش امولستیونی ،بستپارش رادیکتالی محلتولی و نیتک

کردن مواد هسته را شر میدهیم.

مروری بر روشهای کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسولهای با...

به عنوان مثا  ،انتشار کنتر شده یک عامل دارویی فعا متیتوانتد

روشها و عوامل موثر بر کپسوله کردن مواد با تأکید بر سامانههای با

بسپارش تودهایی قابل تهیه است .ای بسپار بیشکل ))Tg=129 °C
دارای خواص مطلوبی نظیر استتحکا مکتانیکی ،ستایزاری ییستتی،
غیر سمی بودن و مقاومت شیمیایی مطلو

است[14وPMMA ]10

 1 .2روش بسپارش درجا

1

در ای روش ،دو مای امتکاجناپذیر مانند آ و حال های آلی به کتار

.در آ نتتامحلو و در حتتال هتتای آلتتی ماننتتد بنتتکن ،استتت ،

میروند و تمامی مواد تشکیل دهنده پوسته در یک فای فای پیوستته

دیکلرومتان ،تتراهیدروفوران ،کلروفر  ،اتیلاستات و تولوئ محلتو

یا فای پراکندهکننده) حضور دارند که با پیشرفت واکنش الیگومرهتا و

است PMMA .یکی ای بسپارهای مناس برای کپستوله کتردن متواد

ینجیرهتای بلنتتدتر بستتپاری در فصتل مشتتترو روغت  -آ رستتو

هستتته در کاربردهتتای متتلتت  ،ای جملتته دارورستتانی ،نستتاجی،

میکنند و به تشتکیل پوستته متیانجامنتد[ ]22شتکل  .))1روش

مواد تغییردهنده فای و بسپارهای خودترمیمشونده بهشمار میآید.

بسپارش درجا به روش بسپارش بی سطحی بستیار شتبیه استت .ای

با توجه به ای کته در یمینته کپستوله کتردن متواد ای جملته تهیته

مشتصتتههتتای مهتتم روش بستتپارش درجتتا ایتت استتت کتته هتتی

ریککپسو ها با دیواره  ،PMMAکاربردهتای جدیتدی ،بتصتوص در

واکنشزری در ماده هسته وجود ندارد و تما واکنشهای بستپارش

سامانههای خودترمیم شونده در کشور یافته شده استت ،و مقالته یتا

در فتتای پیوستتته ر متتیدهنتتد .درحتتالی کتته ،در روش بستتپارش

زکارش جامعی که به بررسی پژوهشهای انجا شده در ایت یمینته

بی سطحی دو فای پیوسته و پراکنده شده در واکنشهای بسپارش و

بپرداید در دستتر

نیستت ،در تحقیتد حاتتر تتالش شتده استت
1. In-situ Polymerization
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تشکیل پوسته مشارکت دارند[ .]23پایتداری شتیمیایی و استتحکا
مکانیکی خو اوره -فرمالدهید و مالمی  -فرمالدهید موجت

 3 .2روش تجمع الیه -الیه

2

شتده

تهیه کپسو هایی با پوسته خارجی متشکل ای بتسالکترولیتتهتا ،ای

است ای ترکیبات به طور زسترده به عنتوان متواد تشتکیل دهنتده

طرید روش تجم الیه-الیه امکانپذیر است[ .]20-24ای روش بتر

پوسته کپسو با روش بسپارش درجا به کار روند.

اسا

خودتجمعی بسالکترولیتهای دارای بار متال است کته بته

تشکیل الیههای متوالی بسآنیونها و بسکاتیونهتای جتذ شتده

گروه آب دوست

منجر میشود .ای آنجایی که نفوذپذیری دیواره پوسته تشتکیل شتده

زنجیره چربی دوست
تشكیل پیش بسپار
مالمین -فرمالدهید

باال است ،هسته کپستو بته راحتتی متیتوانتد بتا محلتو ختارجی
هسته

عامل امولسیونساز

ریزکپسوله

مبادلتته شتتود شتتکل  .))3ترکیبتتاتی ای جملتته پلتتیاستتتایرن[،]32
سیلیکا[ ،]31یا مالمی  -فرمالدهید[ ،]32به عنوان هستتههتای فتدا

شکل  .1مراحل تشکیل پوسته کپسول در روش بسپارش درجا.

شونده به کار زرفته شدهاند .پلی دی آلیل دی متیل آمونیو کلرایتد
یا پلی آلیل آمی هیدروکلراید بته عنتوان اجتکای کتاتیونی و نمتک

1

سدیم پلی آکریلیک اسید یا نمک سدیم پلی استتایرن ستولفات بته

بستتتیاری ای کپستتتو هتتتا ای طریتتتد بستتتپارش واحتتتدهای تکپتتتار

عنوان اجکای آنیونی عمل میکند که به عنوان بسالکترولیتت قابتل

در فصتتل مشتتترو فتتای آبتتی /آلتتی قطتترات موجتتود در امولستتیون

استفادهاند[34و.]33

 2 .2روش بسپارش امولسیونی

تهیه میشتوند[ .]24-22فتای پراکنتده شتدة امولستیون بته صتورت
قطرات ریک در داخل فای پیوسته پراکنتده متیشتوند و یتک متلتو

جذب بسالكترولیتهای
( )+و ()-

ناهمگ ای قطرات ریک پراکنده شده تشکیل میشود که ایت قطترات
هسته کپسو ها را تشکیل میدهند .تشکیل بسپار در فصل مشترو
فای آبی/آلی پوسته کپسو را ایجاد میکند شکل  .))2در ای روش
ممک است بسپارها ای واکنشهای تراکمی مانند واکنش آمی هتا بتا
آلدهیدها ،کلرید اسیدها ،یا ایکوسیاناتها یتا واکتنشهتای بستپارش
تکپارهایی مانند مشتقات استایرن به صتورت درجتا تشتکیل شتوند.
امولسیونها بر اسا

پایداری و اندایه قطرات به متاکرو ،-میکترو -و

مینی امولسیونها دسته بندی میشتوند .پایتداری امولستیونهتا بته
شدت تاب امتکاجپذیری مواد آلی و آبی و کشش سطحی مای هسته
است.

کپسول خالی

شکل  .3مراحل تشکیل پوسته کپسول در روش تجمع الیه -الیه.

 4 .2روش تودهایی

3

در ای روش ماده هسته را ،که معموالً مادهای روغنی است ،در یتک
محلو بسپاری محلو آبی بسپار کاتیونی ماننتد الالتتی ) پراکنتده
میکنند .سپس در حضور بسپار دو محلو آبی بسپار آنیونی مانند
صمغ عربی) ،پوستهی اطراف هسته ای ته نشتینی تتوده کمپلکستی،
شامل دو بسپار با بار متال خنثی شده در یک محلو آبی ،تشکیل
میشود[ .]32،39فای روغنی شامل یک بسپار و فای آبتی شتامل یتک
بسپار با بار متال است .جذ یک بسپار توس بسپار دیگر موجت

تشكیل پوسته کپسول

هسته
عامل امولسیونساز

شکل  .2مراحل تشکیل پوسته کپسول در روش
بسپارش امولسیونی.

تشکیل توده میشو د ،بته طتوری کته تتوده بته فصتل مشتترو فتای
آبی /آلی مهاجرت میکنند و پوسته تشتکیل متیشتود شتکل .))4
روش تودهایی برای کپسوله کردن روغ های معطر ،بلتورهتای متای ،
رن،ها یا جوهرها به کار میرود.

1. Emulsification Polymerization
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2. Layer-by-Layer Assembly
3. Coacervation

تشكیل کپسول

پایدار شدن توده

پلیمتیلمتاکریالت[ ،]10پلیتتراهیتدروفوران[ ،]30مناست

استت.

ای روش در حالتی که بسپار مورد نظر در هسته قابل حل باشتد یتا
ای که در حال فرار نامحلو باشد ،عملی نیست.

شکل  .4مراحل تشکیل پوسته کپسول به روش تودهای.
1

 5 .2روش جدایش فاز داخلی

در ایت روش ،یتتک بستتپار در متلتتوطی حتتاوی حتتال هتتای فتترار و

بسپارهای حل شده در هسته

مهاجرت زنجیرهای بسپار و تشكیل پوسته
عامل امولسیونساز

غیر فرار حل میشود .قطرات محلو حاصل در یک الیه آبتی معلتد
متتیشتتوند ،بتته طتتوری کتته بتتا اختتتال متتداو و بتته کتتارزیری

شکل  .5مراحل تشکیل پوسته کپسول در روش

عاملامولسیونسای پایدار میشود .هنگامی که حال فرار تبتیر شود،

جدایش فاز داخلی.

رسو کردن بسپار آغای متیشتود و بستپار بته فصتل مشتترو فتای
آبی /آلی مهاجرت میکند .یمانی که حال به طور کامل تبتیر شتد،

در ادامه ،روشهای میکروکپسوله کردن مواد هستته در جتدو

بسپارها برای تشکیل دیواره پوستته منعقتد متیشتوند شتکل .))9

با هم مقایسه شدهاند.

جدول  .1مقایسه روشهای میکروکپسوله کردن مواد[.]33
روش

شکلشناسی کپسو

بسپارش درجا

بسپارش امولسیونی

 .2سهولت تهیه میکروکپسو ها

معای
 .1امکتتان کپستتوله کتتردن هستتتههتتای خاصتتی بتته دلیتتل
حساسیت شدید فرایند به قطبیت متاده هستته و بستپار
پوسته

 .1ایجاد دیوارههایی با استحکا باال

 .1دشوار بودن کپسوله کردن هستههای آبی

 .2ایجاد دیواههای تتیم

 .2عاملامولسیونسای و بسپارش خاص

 .3زستره تویی اندایه کپسو محدود

 .3زستره تویی اندایه وسی

 .4مقیا

تجم الیه -الیه

1

مکایا
 .1ایجاد دیوارههای محکم ،فشرده و ترد

،)1

تهیه بکرگ

مروری بر روشهای کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسولهای با...

الیههای بسپارهای بوتی

ای روش برای تهیه کپسو هایی با جنس دیواره پلیاستتایرن[،]30

 .4توانایی یکبار بارزیری هسته

 .1سایزار با هستههای آبی یا آلی

 .1دشواری تهیه کپسو ها

 .2سهولت حضور آغایزر

 .2استحکا ساختاری تعی دیواره

 .3امکان بارزیری مجدد هسته

 .3دشوار بودن جداسایی کپسو ها در هنگا خشک شدن

 .4زستره تویی اندایه کپسو محدود

 .4نیایمندی برخی هستهها به اسید قتوی در مراحتل تهیته
میکروکپسو

تودهایی

 .1تهیه آسان کپسو ها

 .1نیای به هستههای چربی دوست

 .2سهولت استتفاده در کاربردهتای یمتان

 .2استحکا کم دیواره هسته

رهاسایی و رهاسایی حرارتی

 .3کند بودن سرعت تشکیل دیواره
 .4امکان یکبار بارزیری هسته
 .9زستره تویی اندایه کپسو وسی

جدایش فای داخلی

 .1دیوارههای دارای استحکا باال

 .1محدودیت قابلیت رهاسایی

 .2قابل استفاده بترای بستپارهای غنتی ای

 .2نیای به هستههای چربی دوست

کرب
 .3مناس برای رهاسایی حرارتی

 .3امکان یکبار بارزیری هسته
 .4زستره تویی اندایه کپسو وسی
 .9محدودیت ترکیبات بسپار هسته/پوسته محدود

1. Internal Phase Separation
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 .3بررسی عوامل موثر بر کپسوله کردن مواد

 3 .3اثر سرعت اختالط امولسیون

خواص ،اندایه و شکلشناسی کپسو ها ای طرید نستبت وینتی متاده

زستره تویی اندایه کپسو ها بتا تغییترات سترعت اختتال تعیتی

هسته به ماده پوسته ،سرعت اختال  ،دمای فرایند کپستوله کتردن،

میشود ،به طوری که سایر پارامترهای موثر بر اندایه کپستو ثابتت

نوو و غلظت عاملامولسیونسای ،تحت تاثیر قترار متیزیترد .در ایت

باشند با افکایش سرعت اختتال متوست قطتر کپستو هتا کتاهش

بتتتش بتته بررستتی عوامتتل متتوثر بتتر فراینتتد کپستتوله کتتردن متتواد

مییابد و زستره تویی اندایه آنها محتدودتر متیشتود .علتت چنتی

میپرداییم.

مشاهداتی به ای دلیل است که سرعت اختال  ،تعاد بی نیروهای
برشی و نیروهای کشش بی سطحی قطرات روغنی مجتکا را کنتتر

 1 .3اثر نسبت وزنی ماده هسته به ماده پوسته

متتیکنتتد[42و29و .]4در ستترعت اختتتال کتتم ،نیتتروی کشتتش

نسبت وینی هسته به پوستته یکتی ای عوامتل نتامربو بته انتدایه و

بی سطحی چیره و اندایه قطرات نسبتاً بکرگ میشود .درحالی کته،

زستره تویی اندایه کپسو هاست ،به طوری که اندایه قطتره هستته

در اختال سری  ،نیتروی برشتی قتوی بته ایجتاد قطترات کتوچکتر

در امولسیون حاصل ای نیروی برشی قوی پروانه اختال مکتانیکی)،

میانجامتد[ .]42بتر استا

مطالعتات انجتا شتده توست بتراون و

تحت تاثیر جریان سیا نیست[ .]42،41در فراینتد کپستوله کتردن

همکتتارانش ،میکروکپستتو هتتای دیستتیکلوپنتادیان بتتا دیتتواره

اپوکسی با  PMMAمشاهده شده است در نسبت وینی باالی هستته

اوره -فرمالدهید با متوس قطتر  12 µmتتا  1222 µmبتا اختتال

به پوسته  )2:1تعدادی ای کپسو هتا پتاره و یتا منقتبه شتده انتد

مکتتتانیکی بتتتا ستتترعت  222 rpmتتتتا  2222rpmقابتتتل تهیتتتهانتتد

شکل .))2

شکل .]29[))0

1222

) (mقطر

122

12
2222

) (rpmسرعت همزن

شکل  .6تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی

02

1222

022

222

میکروکپسولهای اپوکسی PMMA/حاصل از

شکل  .7نمودار متوسط قطر میکروکپسولها دیسیکلوپنتادیان

نسبت وزنی هسته به پوسته .]42[6:1

با دیواره اوره -فرمالدهید در برابر سرعت اختالط[.]25

 2 .3اثر دمای فرایند کپسوله کردن

 4 .3اثر نوع و غلظت عاملامولسیونساز

سرعت تبتیر حال در طو فرآیند تهیه کپسو ها بتا افتکایش دمتا

بستتپارش مینتتیامولستتیونی ،یتتک روش تتتک مرحلتتهای بتترای تهیتته

افکایش مییابد و افکایش دمتا بته طتور مستتقیم بتر شتکلشناستی

نانوکپسو هاست[ ،]44ای فرایند به دالیل اختالف کشش ستطحی

کپسو ها تاثیر میزذارد .با افکایش دما ،میتکان تتلتتل پوستته بته

و وقوو فرایند جدایش فای طی بسپارش انجا میشود[ .]49در یتک

دلیل تبتیر حال هتایی بتا نقطته جتوش کتم ،نظیتر دیکلرومتتان

امولسیون ،عوامل امولسیونسای مرسو بته طتور فیکیکتی در ستط

افکایش مییابد .باید زفت که افتکایش دمتای فراینتد متوست قطتر

ذرات بسپار جذ متیشتوند ،در حتالی کته عوامتل امولستیونستای

کپستتتتو هتتتتا را بتتتته دلیتتتتل کتتتتاهش زرانتتتتروی امولستتتتیون

بسپار شونده در واکنشهای شیمیایی بسپارش دخالتت متیکننتد و

افکایش میدهد[.]42

میتواننتد بترای همیشته بته ذرات بستپار متصتل شتوند و پایتداری

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و ششم ()9315

میتواند پایداری الی را برای جلوزیری ای تجم قطترات امولستیون

تهیتته و ستتپس کپستتوله شتتدن انجتتا متتیشتتود .استتتفاده ای امتتواج

شده را فراهم آورد .با افکایش غلظت عامتلامولستیونستای ،متوست

فراصوتی ،روشی منحصر به فرد است که امکان میدهتد یکپتارچگی

قطرکپسو ها کاهش مییابد و زستره تویی انتدایه ذرات محتدودتر

ای مراحل تنها در یک مرحلته صتورت زیترد .بته کتارزیری امتواج
فراصوتی موج

میشود[.]44

پراکنده شدن نانوکپسو های پایتدار متیشتود ،بته

طوری که اندایه کپسو ها طی مراحل ذخیرهسایی در دمای محی ،
 5 .3اثر کمک عاملامولسیونساز

پس ای زذشت مدت یمان طتوالنی بته میتکان نتاچیک تغییتر خواهتد

کاربرد ترکیبات عامل امولسیونسای و کمک عامل امولستیونستای در

کرد[ .]92اخیراً ،بالیکیک و همکارانش با استفاده ای امواج فراصتوتی،

بسپارش مینیامولسیونی تشکیل قطرات امولسیونی بتا انتدایه قطتر

تهیه کپسو های اپوکسی با پوستته اوره -فرمالدهیتد را بتا متوست

بتتی  )92-922nmاهمیتتت دارد .کمتتک عاملهتتای امولستتیونستتای

قطر ییر میکرون نانومتر) اصال کردند[ .]93همچنی  ،در پژوهشی

وجهتمتایک بتی بستپارش مینتیامولستیونی و بستپارش امولستیونی

کتته توستت حتتاتمی و همکتتارانش انجتتا شتتد ،نانوکپستتو هتتای

مرسو بهشمار میآیند که به عاملامولسیونستای بترای پایدارستایی

اوره -فرمالدهید حاوی روغ  ،با بهکارزیری امواج فراصوتی تهیه شد.

وقوو عمل بسپارش در قطرات

در ای ت پتتژوهش ،ای انتترالی امتتواج فراصتتوت بتترای کوچتتک کتتردن

مینیامولسیون میشوند .کمک عامل امولسیونسای در فصل مشترو

میکروکپسو ها و کتاهش انتدایه آنهتا بته ییتر  1µmاستتفاده شتد.

قطرات تکپار و عاملامولسیونسای قرار میزیرد و ای مهاجرت تکپارها

در حقیقتتت ،انتترالی امتتواج فراصتتوتی قطتترات روغت را بتته قطتترات

ای قطرات کوچکتر به قطرات بکرزتر جلتوزیری متیکنتد .همچنتی ،

کوچکتری میشکند و سط کروی کوچکتری را برای بستپارش اوره

قطرات تکپار پایدارتر میشوند و ای قطرات مراکتک اصتلی بستپارش

و فرمالدهید فراهم میآورد .بنابرای  ،امتواج فراصتوتی بترای کتاهش

قطرات تکپار کمک میکنند و موج

مینتتتیامولستتتیونی را تشتتتکیل متتتیدهنتتتد .افتتتکایش غلظتتتت
کمک عامل امولسیونسای باعث پایدارتر شتدن قطترات تکپتار و نیتک
افکایش بایده کپسوله شدن نانوکپسو ها میشود[.]92

مقیا

اندایه کپسو ها ای میکرومتر به

نانومتر مفید است[.]94

مروری بر روشهای کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسولهای با...

امولسیون را بهبود بتشتند[ .]42-40حضتور عامتل امولستیون ستای

نیک شیمیایی ،به طور کلی شامل دو مرحلهانتد .در ابتتدا ،امولستیون

 .4روشهای تهیه ریزکپسولهای PMMA

در ادامه ،روشهای تهیه میکرو -و نانوکپسو های حاوی ماده هسته
را مرور خواهیم کرد که به منظور کاربرد در یمینههای متتل تهیته

 0 .3اثر کمک حالل
به منظور تولید کپسو هایی در مقیا

نانو ،حضور یک کمک حال

محلو در آ به منظور کتاهش کشتش ستطحی سیستتم تتروری
است .حال هایی چون است  ،الکل با ینجیر کوتاه ،تتراهیتدروفوران و
متیل استات را میتوان به عنوان کمک حال به کار برد ،که ای میان
حال های نامبرده اثر امولسیونی استت و الکتل بتاری استت .افتکودن
کمک حال  ،نه تنها باعث کاهش اندایه قطرات امولسیون متیشتود،
بلکه به محدود شدن زستتره توییت انتدایه قطترات امولستیون نیتک
میانجامد[.]10،91

شدهاند .در جدو

 ،)2خالصهای ای روشهای کپستوله کتردن متواد

هسته با دیواره  PMMAدر اندایههای میکرو و نانو درج شده است.
مطالعه پژوهشهای انجا شتده در یمینته کپستوله کتردن متواد بتا
 PMMAنشان می دهتد کته روش تبتیتر حتال بته دلیتل ستهولت
بهکارزیری ،روشی پرکاربرد است .روش تبتیر حال امکان کپستوله
کردن ترکیبات فعالی را فراهم میآورد کته در یمینتههتای متتلت
کاربرد دارند؛ در ای روش ،اغل حال هتای فترار نظیتر حتال هتای
کلردار بهکار زرفته میشوند .به منظور کپسوله کردن متواد بتا روش
تبتیر حال  ،ماده هسته ترکیبات فعا چربتی دوستت) بته همتراه
 PMMAیتتا تکپتتار  MMAدر حتتال فتترار متتورد نظتتر معمتتوالً

 7 .3استفاده از امواج فراصوتی در تهیه کپسولهاا بار پایاه

دیکلرومتان مورد استفاده قرار متیزیترد) حتل ،و ستپس بتا تهیته

روش امولسیونی

امولسیون دوتایی آ  -روغ  -آ در حضور عامتل امولستیونستای و

تما روشهای تهیه کپسو ها ای طرید روش امولسیونی ،فیکیکتی و

کمتتک عامتتلامولستتیونستتای مناس ت  ،قطتترات امولستتیون در ابعتتاد
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جدول  .2مرور پژوهشهای انجام شده به منظور تهیه ریزکپسولهای .PMMA
پژوهشگر

عامل کپسوله

(سال)

شونده

ماده مورد
استفاده به
عنوان دیواره

عامل
امولسیونساز/
کمک عامل
امولسیونساز

مقیاس
اندازه
کپسول

1

سِکری

)(1402

KCl solution

PMMA

Gelatin

خالصه نتایج بهدست آمده

میکرومتر

تاثیرپذیری رفتار دیالکتریک میکروکپسو های  PMMAای بسامد ثابت دی-
الکتریک و رسانش الکتریکی

میکرومتر

افکایش نفوذپذیری میکروکپسو ها با افکایش تتامت دیواره میکروکپسو

[]99
سِکری
)(1441

KCl solution

PMMA

Gelatin

][92

الکسلی

2

)(1440
][10

 -1اکتانو
-2
تتراکلرومتان
 -3هگکادکان
 -4دکان

MMA

1.PVA
2. PMAA
3. PAA
4. SDS
5. CTAB

میکرومتر

3

ییدویک
)2222
][90

وینیل سولفون

PMMA

میکرومتر

PVA

4

جو
)(2222
[]90
چو

CLC

MMA

PVA

امکان کپسوله کردن رن،های محلو در آ مصرفی در صنعت نساجی
عد تغییر ساختار شیمیایی رن ،در حی فرایند کپسوله کردن
افکایش سرعت فرایند کپستوله کتردن بتا بهینته ستایی مقتدار روآور ،جتر
مولکولی متوس  PMMAو غلظت اولیه بسپار و رن،
امکان تهیه میکروکپسو های  CLC/PMMAبا روش بسپارش سوسپانسیونی
درجا
قابلیت کاربرد میکروکپسو های  CLC/PMMAدر ابکار نتوری الکترونیکتی و
حاملهای دارویی پاستگو به زرما

9

)(2222

[]95
2
لی
)(2220
][22
اِ وی

LC

MMA

کورستتتتتتتی
دیهیدرات

PMMA

Eu(TTA)3phe
n complex

PMMA

0

)(2220

[]91
کو

میکرومتر

تشکیل ذرات امولسیونی کوچک با زستره اندایه محتدودتر در حضتور عامتل
امولسیونسای یونی
تشکیل ذرات آکرون در حضور عامل امولسیونسای یونی
تشتتکیل ذرات امولستتیونستتای بتتکرگ بتتا زستتتره انتتدایه وستتیعتر در حضتتور
عاملامولسیونسای بسپاری
تشکیل نانوکپسو هایی با ساختار هسته/پوسته در حضور عاملامولسیونسای
بسپاری

میکرومتر

تهیه میکروکپسو هایی با اندایه یکستان ای طریتد فراینتد نفتوذ امولستیون
حال  LC/به درون ذرات هم اندایه بسپاری ای پیش تهیه شده

1. PVA
2. Pemulen TR-2
3. Arlacel 83

میکرومتر

تهیه میکروکپسو های  / PMMAکورستی بتا روش نتوی تبتیتر حتال ای
امولسیون پلیا /روغ /پلیا

1. Tween 80
2. Span 80
/ 1. MEK
2. Acetone

نانومتر

SDS

استفاده همکمان ای دو نوو عامل امولسیونسای غیریونی برای تهیه نانوکپسو
کاهش اندایه ذرات امولسیون با افکودن کمک عاملامولسیونسای

0

)(2220

1.PBC
2. HOBC

MMA

SDS/ n-HD

نانومتر

تهیه نانوکپسو با روش تک مرحلهایی بسپارش مینی امولسیونی

][21

یو

4

)(2220

2PZ

PMMA

میکرومتر

SDS

][14
12

آلکان
)2224
[]22

دوکایان

MMA

Triton X100

میکرومتر

انجا عمل پتت  DGEBA/2PZپس ای یتک هفتته در دمتای اتتاا و انجتا
عمل پتت  DGEBA/2PZ-PMMAطی یمان بیش ای سه ماه در دمای اتاا
کتتاهش دمتتای  Tgستتیتم  DGEBA/2PZ-PMMAحتتدود  22ºCنستتبت بتته
 DGEBA/2PZبه علت حضور  PMMAو افکایش چقرمگی سیستم
مقاومت حرارتی باالی میکروکپسو های  /PMMAدوکایان
قابلیتتتتت بتتتتاالی ذخیتتتتره انتتتترالی حرارتتتتتی میکروکپستتتتو هتتتتای
 /PMMدوکتتایان و قابلیتتت استتتفاده ای ت میکروکپستتو هتتا در کاربردهتتای
حرارتدهی فضایی خورشیدی

11

ساری
)(2224
][23

 -nدوکایان

6. Lee

00

MMA

5. Cho
11. Sari

Triton X100

میکرومتر

4. Ju
10. Alkan

پتانسیل مطلو  -nاکتاککان جهت ذخیره انرالی

3. Zydowicz
9. Xu
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2. Loxley
8. Koh

1. Sekrine
7. Lv

(ادامه)
عامل

ماده مورد

عاملامولسیونساز

مقیاس

کپسوله

استفاده به

 /کمک عامل

اندازه

شونده

عنوان دیواره

امولسیونساز

کپسول

 -nهپتادکان

MMA

Triton X-100

میکرومتر

 -nهگکادکان

MMA

1. SDS
2. Tween 20

نانومتر

 -nهگکادکان

MMA

1. Triton X100
2. Tert
butylhydroperoxi
de

میکرومتر

استفاده ای ترکیبات پیونددهندة عرتی برای ایجاد میکروکپسو هتایی بتا
اندایه یکنواخت
استفاده ای میکروکپستو هتای  -nهگکادکتان PMMA /در تهیته کتتان،
کتان/پلیاستر و میکرو الیاف پلیاستر

DFS

PMMA

1. Tween 80
2. Span 80

میکرومتر

افکایش بایده به دا اندایی دارو با افکایش ماتریس میکروکپسو

 -nدودکانو

MMA

DNS-86/ n-HD

نانومتر

حضور عامل امولسیونسای بسپار شونده در بسپارش امولسیونی و افتکایش
پایداری امولسیون
کاهش اندایه ذرات امولسیون با افکودن کمک عامل امولسیونسای

ا وی
[(2212) ]20

1. R-CLC
2. G-CLC

PMMA

PVA

میکرومتر

تاثیرپتتذیری هندستته میکروکپستتو هتتای  CLC/PMMAای رنتت ،و
ویژزیهای بایتا CLC

ا وی
)(2212
[]24

E7

PMMA

PVA

میکرومتر

تاثیرپذیری شکل شناسی پوسته کپسو ها ای نسبت هستته بته پوستته و
دمای تبتیر حال

پژوهشگر (سال)

ساری )2212
[]24
رتایی شیری  -ابدی
)(2211
][29

خالصه نتایج بهدست آمده
استفاده ای الیل متیل اکریالت به عنوان عامل ایجاد پیوندهای عرتتی در
فرایند بسپارش  MMAو جلوزیری ای تشکیل ذرات ثانویه
فتتراهم آمتتدن انبتتاره حرارتتتی بستتیار متتوثر بتتا افتتکایش محتتتوی
 -nهپتادکان کپسو

1

2

الِی
)(2211
][22
3

پا
](2211) [20
4
چ
)(2212
[]92

کاهش اندایه ذرات امولسیون با افکودن کمک عامل امولسیونسای

9

الان،
)(2212
][02

 -nاکتادکان

MMA

لی
)(2213
[]01
لی
[(2213) ]42

SDS

نانومتر

DGEBA
YD128

PMMA

SDS

میکرومتر

نسبت وینی مناس هسته به پوسته در زستره 2-4
دمای آرمانی فرایند کپسوله کردن 42 ºC
کاربرد میکروکپسو های حاصل در تهیه کامپوییتهای خودترمیم شونده
اپوکسی

D-230

PMMA

PVA

میکرومتر

کاربرد میکروکپسو های حاصل در تهیه کامپوییتهای خودترمیم شونده
اپوکسی

2

0

پّ
)(2213
[]02
تیکا)2214 0
[]03
4
زنکالک
[(2214) ]04

PM 546

MMA

PVA

میکرومتر

افکایش تتامت دیواره میکروکپسو با زذشت یمان بسپارش
تأثیرپذیری مدو کشسانی و تنش پتارزی میکروکپستو هتا ای تتتامت
دیواره

روغ جایمی

PMMA

PVA

میکرومتر

عد تشکیل کپسو های بستپاری بتا استتفاده ای نستبت وینتی  1:1ای :
 PMMAروغ جایمی
تشکیل میکروکپسو های کروی با افکایش مقدار PMMA

روغ
سیلیکون

PMMA

1. PVA
2. PMAA
/ Acetone

میکرومتر

مشتتتاهده نتتتتایه مشتتتابه کپستتتوله کتتتردن بتتتا استتتتفاده ای دو نتتتوو
عاملامولسیونسای  PVAو PMAA

PMMA

---------

میکرومتر

تشتتتکیل میکروکپستتتو هتتتا ای طریتتتد افشتتتاندن محلتتتو بستتتپاری
هسته و پوسته) در متانو

1. PVA
2. SDS

میکرومتر

افکایش پایداری امولسیون با استفاده ای متلوطی ای  PVAو SDS
افکایش محتوی هسته و بهبود شکل شناسی سط کپسو با استتفاده ای
 PETRAبه عنوان عامل ایجاد پیوند عرتی

)(HMS-301

12
ما
[(2214)]09

ا  -شاناو
)(2219
[]02

نسبت کپسوله کردن باال  )04/9%و بایده کپسوله کردن باال )04/9%

HMS-301

11

پارافی

MMA

عالئم اختصاری مورد استفاده در جدو
6. Li

مروری بر روشهای کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسولهای با...

جدول  .2مروری بر پژوهشهای انجام شده بر روی تهیه ریزکپسولهای .PMMA

 )2در پیوست مقاله آورده شده است.

5. Zhang
11. Al-Shammaq

4. Chen
10. Ma

3. Pal
9. Gonzalez

2. Alay

8. Teeka

1. Rezaee Shirin-Abadi
7. Pan
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02

مقاالت

میکرومتر یا نانومتر تشکیل میشوند .آنگاه ،با تبتیر حال  ،جتدایش

کپسوله شونده ،ای جملته مکایتاییانتد کته کتاربرد ریککپستو هتا در

PMMA

میکرو و نانو را در بسیاری ای یمینههتا ای جملته دارورستانی،

فای ینجیرهای  PMMAو ماده هسته انجا میپذیرد .چتون

مقیا

یتتک بستتپار آ دوستتت استتت ،ینجیرهتتای بستتپاری  PMMAبتته

مواد تغییر دهنده فایی ،بسپارهای خودترمیم شونده ،کاتالیستهتای

فصل مشترو هسته با فای آبی مهاجرت میکننتد و پوستته کپستو

مای  ،سمو کشاوریی ،و مواد غذایی به طتور چشتمزیتری افتکایش

تشتتکیل متتیشتتود .روش تبتیتتر حتتال در امولستتیون دوتتتایی

داده است .مطالعه جتدو مترور مقتاالت در پتژوهش حاتتر نشتان

آ  -روغ  -آ امکان تشکیل ذراتی با هسته مای و پوسته جامد را

میدهد که میکترو -و نانوکپستو هتای  PMMAدر یمینته کپستوله

فتتراهم متتیآورد ،در حتتالی کتته روش تبتیتتر حتتال ای امولستتیون

کتتردن متتواد تغییتتر دهنتتده ف تایی بیشتتتری کتتاربرد را داشتتتهانتتد.

روغ  -آ به تشکیل میکروکرهها می انجامد[ .]90باید زفت کته در

همچنتتی  ،ای آنجتتا کتته  PMMAدارای ختتواص مفیتتدی ای جملتته

پژوهشهایی که تکپار  MMAبته کتار متیرود ،بستپارش رادیکتالی

استحکا مکتانیکی و مقاومتت شتیمیایی ختو  ،غیرستمی بتودن و

تکپارهتتا بتترای تشتتکیل بستتپار  PMMAپوستتته کپستتو در فصتتل

ییست سایزاری مناس

است ،کتاربرد آن در یمینتههتایی ای جملته

مشترو هسته با فای آبی صورت میزیرد .نمودار کلی روش کپستوله

دارورسانی و بسپارهای خودترمیم شونده در حتا رشتد و زستترش

کتتردن متتواد بتتا  PMMAبتته روش تبتیتتر حتتال را در شتتکل )0

است .کپسوله کردن با  PMMAبه روش تبتیر حتال ای امولستیون

مشاهده میکنید.

آ  -روغ  -آ صورت میزیترد و عوامتل مهمتی ای جملته نستبت
وینی ماده هسته بته متاده پوستته ،سترعت اختتال  ،دمتای فراینتد

 .5نتیجهگیری کلی

کپسوله کردن ،نوو و غلظت عاملامولسیونستای بتر شتکلشناستی و

جلوزیری ای واکنشپذیری ترکیبات فعا با عوامل محیطی ،ستهولت

اندایه کپسو های تهیه شده مؤثرند.

کاربرد برخی ترکیبتات متای  ،و افتکایش یمتان مانتدزاری ترکیبتات

ماده هسته
ماده هسته

تبخیر حالل

اختالط مكانیكی

یا

حالل

فاز آلی
فاز آبی

قطرات امولسیون
میكروکپسولهای PMMA

شکل  .8فرایند کپسوله کردن مواد با  PMMAبه روش تبخیر حالل[.]73
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