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چکیده
( و مقدار آب بر روی مکان جايگزيدگی مولکول های رنگینه درون میکروامولسیون با استفادهMFD)  اثر کسر جرمی نانوقطرات آب،در اين کار
 مطالعه پارامترهای دينامیکی نانوقطرات آب به وسیله تکنیک.) و طیف سنجی جذب مطالعه شدDLS(از دستگاه های پراکندگی نور پويا
.اندازه نانوقطرات افزايش می يابد،پراکندگی نور پويا نشان داد که با افزايش مقدار آب درون میکروامولسیون حاوی رنگینه با غلظت مشخص
مطالعه طیف سنجی جذب رنگینه درون نانوقطرات به وضوح نشان داد که طول موج جذب بیشینه رنگینه درون نانوقطرات با افزايش مقدار آب
 همچنین مطالعات طیف سنجی رنگینه درون نانوقطرات نشان داد که رنگینه آبدوست رودامین بی می. کاهش می يابدMFD تابعی از پارامتر
 تعداد،  از طرف ديگر.روغن درون میکروامولسیون جايگزيده شود/ در فصل مشترک آبAOT تواند در نزديکی دنباله زنجیره ماده فعال سطحی
.رودامین بی تشکیل شده در روغن با کاهش در مقدار آب درون میکروامولسیون افزايش يافت- جفت يون ماده فعال سطحی
. طیف سنجی، جفت يون، مقدار آب،قطرات- نانو، پراکندگی دينامیکی نور،AOT ، رودامین بی:کلید واژه ها
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Abstract
In this work, effect of water content as dispersed phase of water/AOT/oil microemulsions on the droplet
size and location of hydrophilic probe B enfmadohR fo (RhB) within microemulsion was studied by means
of dynamic light scattering (DLS) and absorption spectroscopy. The dynamical characterization of micelles
by DLS technique showed that by increasing the water content within AOT microemulsion containing dye
with certain concentration, the droplet size increased and the interactions between nano-droplets were more
attractive as a function of the mass fraction of nano-droplets (MFD). Study of the dye spectroscopy within
microemulsion indicated that the changes in λmax of absorption of dye within AOT microemulsion
decreased as W increased with MFD. It was also observed that hydrophilic dye of Rhodamine B can be
located near tail of AOT ( Gouy Chapman Layer) of microemulsion in addition to the locating into the
water/oil interface (Stern Layer) but not in water droplet. On the other hand, the number of formed AOTRhB ion pair complex in the oil increased with decrease in content of water of within water/AOT/oil
microemulsion.
Keywords: Rhodamine B; AOT; Dynamic light scattering; Nano-droplets; Water content; Ion pair,
spectroscopy.

 .1مقدمه
میکروامولسیون ها به سه دسته ی آب در روغن  ،روغن در آب و هم پیوسته تقسیم می شوند[ .]1-2در سیستمهای میکروامولسیون آب در روغن
يا همان سیستم های مايسل معکوس ،روغن به عنوان فاز پیوسته و آب به عنوان فاز پراکنده(نانوقطره آب) می باشد ] .[3-4در سیستمهای
میکروامولسیون روغن در آب ،آب به عنوان فاز پیوسته و روغن به عنوان فاز پراکنده (نانوقطره روغن) می باشد ،و در میکروامولسیون هم پیوسته
يک سیستم میکروامولسیون آب و روغن بوده که در آن آب و روغن به يک میزان به کار رفته است [.]5-6
میکروامولسیون آب در روغن دکان پايدار شده با ماده فعال سطحی سديم بیس (-2اتیل هگزيل) سولفوسوکسینات شکل( ،)1نانوساختارهای
هسته-پوسته شفاف نوری و پايدار ترمودينامیکی هستند که با مخلوط کردن يک حالل قطبی ( اينجا آب) به عنوان هسته و روغن دکان به
عنوان حالل غیرقطبی تشکیل شده است .از ماده فعال سطحی سديم بیس (-2اتیل هگزيل) سولفوسوکسینات که معموالً به نام Aerosol-OT
يا  AOTشناخته میشود به علت قابلیت منحصر به فردش در تشکیل میکروامولسیون آب در روغن استفاده می شود ] .[1-2در اين مورد ماده
فعال سطحی  AOTبه عنوان پوسته جهت کاهش تنش سطحی بین دو مايع امتزاج ناپذير استفاده شده است که کاهش تنش سطحی بین
روغن و آب باعث پايداری سیستم میکروامولسیون می شود[ .]3-4در سیستم میکروامولسیون آب در روغن  ،دنباله آبگريز ماده فعال سطحی
AOTبه درون فاز پیوسته روغن و سر آبدوست آن به درون نانوقطرات آب جهت گیری می کنند[.]5-6
در حالی که هسته آبی نانو قطرات میکرومولسیون آب در روغن ظرفیت بااليی برای حاللیت ترکیبات آبدوست دارد ،اليه نازک اطراف نانوقطرات
آب (اليه ماده فعال سطحی) نیز نقش مهمی در حفاظت ترکیبات درون نانوقطرات آب در برابر تغییرات محیطی ايفا میکند .اين قابلیت
میکروامولسیون های آب در روغن ،کاربرد آن ها را در حوزه های مختلف علم افزايش میدهد .به عنوان مثال ،میکرومولسیونها به عنوان حاملهای
رساننده برای مواد غذايی مختلف و داروهای فعال بیولوژيک شناخته می شوند .عالوه بر اين ،میکرومولسیونهای با پتانسیل نانومتری شان به
عنوان میکرو راکتور برای بهبود کارايی واکنشهای آنزيمی و شیمیايی مورد استفاده قرار میگیرند[.]1
میکروامولسیونها به دلیل داشتن ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی ويژه مانند اندازه نانومتری ،شفافیت ،پايداری ترمودينامیکی ،آماده سازی آسان
و گرانروی کم ،توجه کافی را به خود جلب کردهاند[ .]1در سال های اخیر ،مطالعه فوتوفیزيکی رنگینه در میکروامولسیون ها ،به علت استفاده از
آنها در محدوده وسیعی از کاربردها مانند سنتز نانوذرات  ،دارورسانی ،غذا ،صنعت لوازم آرايشی و بهداشتی ،مدلسازی بیوغشا و غیره توجه زيادی
را به خود جلب کرده است] .[ 22-21
مطالعات انجام شده نشان می دهد که خواص مختلف نانوقطرات آب مانند مورفولوژی و اندازه نانوقطرات درون میکروامولسیون آب در روغن
تحت تاثیر دو پارامتر نسبت مولی آب ماده فعال سطحی ] [1-9و کسر جرمی نانوقطرات آب ( )MFDباشد ] .[5-8از طرف ديگر مطالعات انجام
شده نشان می دهد که رفتار فوتوفیزيکی رنگینه درون فاز پراکنده میکروامولسیون معکوس (نانوقطرات آب) نسبت به رفتار درون سیستم مايع
مشابه در مقیاس حجمی به علت اثر سطح به حجم در سیستم های نانوساختار متفاوت است[.]2، 5-6، 12-11

شکل .1ساختار شیمايی ماده فعال سطحی  AOTو رنگینه رودامین بی[.]2-9
رودامین بی يک رنگینه آب دوست فلورسنت از زيرگروه رنگینه های زانتان است ،به علت ويژگی های منحصر به فرد ،به طور گسترده ای به
عنوان رنگ لیزر ،به عنوان يک رنگ ردياب در آب برای تعیین آهنگ و جهت جريان شارش ،استانداردهای فلورسانس ،رنگ های فلورسنت برای
مشخص کردن سطح نانوذرات پلیمری ،سیالیت غشای چربی ،بررسی ساختار و دينامیک سیستم های مايسل و تصويربرداری تک مولکولی و
تصويربرداری در سلول های زنده استفاده می شود[.]91-99
رنگینه رودامین بی کاتیوتیک به محیط اطرافش حساس است .اندرکنش مولکولی مولکول های رودامین بی در آب توده ای (حجمی) با استفاده
از تکنیک های طیف سنجی مختلف گزارش شده است [.]91-99
بنابراين يک حوزه جالب تحقیقاتی مطالعه فوتوفیزيک رنگینه رودامین بی درون میکروامولسیون آب در روغن در حضور ماده فعال سطحی و

مقايسه نتايج با رفتار فوتوفیزيک رنگینه در غلظت مشابه در آب در مقیاس حجمی می باشد .در اين مورد مطالعه اثرمقدار روغن (فاز پیوسته
میکروامولسیون) و اثر مقدار آب (فاز پراکنده میکروامولسیون يعنی  )Wبر روی طیف سنجی رودامین بی و همچنین مطالعه مکان جايگزيدگی
پتانسیلی مولکول های رنگینه رودامین بی در فصل مشترک آب-روغن  ،هسته آبی نانوقطرات و يا فاز پیوسته میکروامولسیون جذاب به نظر می
رسد .برای اين هدف ،در اين تحقیق،اثر نسبت مولی آب به ماده فعال سطحی بر روی مکان جايگزيدگی پتانسیلی رنگینه رودامین بی در نقاط
مختلف درون میکروامولسیون تابعی از کسر جرمی نانوقطره )،MFDيعنی مقدار روغن مختلف( به وسیله دستگاه های پراکندگی نور) ( DLSپويا
و روش های طیف سنجی مطالعه شد.
پراکندگی دينامیکی نور يک روش مفید برای تحلیل اندازه قطرات و ضريب نفوذ نانوقطرات تحت تاثیر حرکت براونی آن ها درون میکروامولسیون
است]  .[ 15-16در  ،DLSتابع همبستگی نرمالیزه شدت -شدت نور پراکنده از ذرات تابعی از زمان ، g2(q,τ) ،برای يک زمان واپاشی  τبا استفاده
از معادله زير مطالعه می شود [:]2
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که D ،ضريب نفوذ و  ،qبردار پراکندگی و  Г=Dq2آهنگ واپاشی نانوقطرات است[ .]2ضريب
انتشار جمعی قطرات با استفاده از رابطه استوکس -انیشتین به شعاع هیدرودينامیکی تبديل می شود[.]2
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که k ،ثابت بولتزمن T ،دما بر حسب کلوين و  ηگرانروی فاز پیوسته می باشد.
 .2تجربی
 .2-1مواد
سديم دی اکتیل سولفوسوکسینات(،AOT ،سیگما آلدريچ آلمان،خلوص بیش از ،)./33دکان(سیگما آلدريچ آلمان ،خلوص بیش از ./33درصد) و
رنگینه کاتیونی رودامین بی(RhB ،سیگما آلدريچ آلمان ،خلوص بیش از ./33درصد) به عنوان مواد مورد نیاز در ازمايش مورد استفاده قرار گرفتند.
 .2-2روش آماده سازی نمونهها
در اين کار ابتدا ظروف مورد نیاز شامل بشر ،تشتک شیشه ای ،پیپت ،پیست و غیره با آب و سپس با استون شستشو داده شده و سپس خشک
شد و با استفاده از ترازو با دقت سه رقم اعشار و تشتک شیشهای مقدار جرم مورد نیاز از رنگینه اندازهگیری شده و به آب دوبار تقطیر اضافه شد
و به اين طريق غلظت مورد نظر از دنگینه تهیه شد .مقدار مورد نیاز از ماده فعال سطحی نیز اندازهگیری شد و به ظرف شیشهای مورد نظر
برای تهیه محلول منتقل شده و بعد مقدار مورد نیاز از روغن دکان به ماده فعال سطحی اضافه گرديد و محلول حاصل تا حل شدن کامل ماده
فعال سطحی تک ان داده شد و مقدار مورد نظر از مخلوط ماده رنگزا و آب دوبار تقطیر که قبالً تهیه شده بود با استفاده از ترازو وزن شد و به
مخلوط روغن و ماده فعال سطحی اضافه شد و نمونه به دست آمده آن قدر تکان داده شد تا محلول حاصل کامالً يکنواخت و شفاف شود .به
عبارت ساده تر  ،در اين کار نمونه های میکروامولسیون حاوی رنگینه با نسبت مولی مشخص رنگینه رودامین بی به ماده فعال سطحی از طريق
مخلوط کردن مقادير جرمی معین ماده فعال سطحی  ،AOTروغن و آب حاوی رنگینه بی آماده شده و در گام نهايی ،میکروامولسیون های
معکوس با روغن بر اساس کسر مشخص جرمی قطرات در دمای اتاق رقیق شد.

 .2-3وسايل جهت مشخصه يابی نانوقطرات حاوی رودامین بی
تابع خود همبستگی و توزيع اندازه میکروامولسیون ها با استفاده از روش پراکندگی دينامیکی نور( )DLSبا يک منبع لیزر هلیوم-نئون(699
نانومتر) با نور قطبیده عمودی به دست آمد.
طیف جذب  UV/visرنگینه رودامین بی در میکروامولسیون ها به وسیله يک کوات کوارتز با استفاده از يک دستگاه اسپکترومترUV-( 652
 )1650در طول موج 722تا  622نانومتر اندازه گیری شد.
 .3نتیجه گیری و بحث
 .3-1اندازه گیری پراکندگی دينامیکی نور پويا ( )DLSنانوقطرات آب حاوی رودامین بی در مقادير روغن مختلف
با توجه به اهداف ذکر شده در مقدمه ،در بخش حاضر اثر مقدار آب به عنوان فاز پراکنده میکروامولسیون بر روی دينامیک نانوقطرات آب مورد
مطالعه قرار گرفت .بنابراين ،در اين بخش ،ما به دنبال فهمیدن رفتار دينامیکی نانوقطرات آب در حضور مقادير مختلف آب درون میکرواموولسیون
آب در روغن می باشیم.
با توجه به اين موضوع ،دستگاه پراکندگی نور دينامیکی برای مطالعه میکروامولسیون با اندازه قطرات مختلف مورد استفاده قرار گرفت  .شکل2
و 9تابع توزيع خودهمبستگی نانو قطرات حاوی رودامین بی مطالعه شده با دستگاه  DLSدر مقاديرآب مختلف تابعی از زمان واپاشی در مقادير
مختلف  MFDرا نشان می دهد.
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شکل. 2تابع خود همبستگی میکروامولسیون آب در روغن حاوی رودامین بی با  Z=[ Rhodamine B] /[AOT]=0.0015تابعی از زمان
واپاشی نمونه ها برای  W = 40در دمای اتاق ]. [9
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شکل .9تابع خود همبستگی میکروامولسیون های آب  AOT/دکان حاوی رودامین بی با  Z=[ Rhodamine B] /[AOT]=0.0015تابعی از
زمان واپاشی نمونه ها W = 20در دمای اتاق ].[2
همان طور که در شکل های 2 -9نشان داده شده است تابع خودهمبستگی نانوقطرات تابعی از زمان واپاشی نمونه ها برای مقادير مختلف W
تک مرتبه است .برای به دست آوردن آهنگ واپاشی و در نتیجه ضريب نشت تجمعی نانوقطرات در میکروامولسیون ،تابع خودهمبستگی نمونه
های میکروامولسیون با يک تابع نمايی برازش شد[ .]2، 5قطر هیدرودينامیکی نانوقطرات تابعی از  MFDبرای نانوقطرات آب حاوی رنگینه
رودامین بی با استفاده از ضريب نشت تجمعی نانوقطرات آب محاسبه گرديد].[2
نتايج نشان داد که در میکرومولسیون های آب در روغن حاوی رودامین بی ،اندرکنش های جاذبه نانوقطره -نانوقطره باعث افزايش اندازه نانوقطرات
به دلیل افزايش همپوشانی بین نانوقطره ها می شود[.]7، 27، 92اين مشاهدات به اندرکنش های جاذبه بیشتر بین نانوقطرات آب حاوی رودامین
بی با افزايش مقدار مقدار آب نسبت داده شد ،که اين اندرکنش ها به معنی تجمع نانوقطرات آب در مقدار  MFDبزرگتر می باشد[.]15، 26-23
 .2-3طیف سنجی جذب رودامین بی درون نانوقطرات
در اين بخش به دنبال اهداف ذکر شده در مقدمه ،روش های های طیف سنجی جذب و نشر برای مطالعه اثر میزان آب بر موقعیت جايگزيدگی
مولکول های رنگینه در قسمت های مختلف میکرو امولسیون مورد استفاده قرار گرفت .برای اين منظور طیف سنجی جذب و فلورسانس رودامین
بی در محلول آبی و میکروامولسیون آب  / AOT /روغن مورد بررسی قرار گرفت.
طیف جذب رنگینه رودامین بی در میکرو امولسیون در شکل  7نشان داده شده است.
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شکل  .7طیف جذب رنگینه در میکروامولسیون با  Z = [RhB] / [AOT] = 0.0015درون میکرو امولسیون در  MFDهای مختلف دردمای اتاق.
طیف جذب رنگینه رودامین بی در مقايسه با غلظت مشابه در محلول های حجمی نشان دهنده يک باند در  513نانومتر است [ .]6بنابراين از
مقايسه حداکثر باند جذب رنگینه رودامین بی در میکرو امولسیون آب در روغن پايدار شده در حضور ماده فعال سطحی در  W = 40با فاز حجمی
آبی ،يک انتقال به ناحیه با طول موج بلند در طیف جذب رودامین بی در میکرو امولسیون در مقايسه با جذب رنگینه در آب حجمی ديده می
شود .از سوی ديگر ،همانطور که در شکل  7ديده می شود ،مقايسه بیشینه طول موج جذب رودامین بی نشان داد که طیف جذب رنگینه رودامین
بی در میکرو امولسیون آب در روغن به ناحیه به طول موج کوچک تر تابعی از  MFDتغییر می کند.
انتقال به ناحیه با طول موج کوچک تر و همچنین مقدار شدت جذب باال (در مقادير  MFDبزرگتر) در طیف جذب رنگینه رودامین بی در داخل
میکرو امولسیون به تجمع مولکول های رنگینه و تشکیل جفت يون های  AOT-RhBبه دلیل اندرکنش  AOT / RhBتابعی از  MFDنسبت
داده شد].[12-15
طیف فلورسانس رنگینه رودامین بی در میکرو امولسیون آب  /AOT /روغن در شکل  5نشان داده شده است.
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شکل  .5طیف های نشر فلورسانس ) (λex = 554nmرنگینه درون میکروامولسیون  Z=[ Rhodamine B] /[AOT]=0.0015در مقادير مختلف
آب در .[2,5,6,9] MFD = 0.1

مقايسه طول موج نشر رودامین بی در میکرو امولسیون برای مقادير مختلف آب در شکل  5نشان می دهد که طیف نشر رودامین بی در داخل
نانو قطره به منطقه با طول موج بزرگ تر تابعی از مقدار آب در  MFD = 0.1جابجا شده است.انتقال به سمت طول موج بزرگ تر در طیف نشر
رنگینه تابعی از مقدار آب  ،به معنی جابجايی مولکول های رنگینه از سمت فصل مشترک آب  /روغن به سمت هسته نانوقطرات آب است.
حداکثر طول موج جذب و تغییر در شدت جذب رودامین بی تابعی از مقدار  MFDدر میکرو امولسیون در شکل های  6-1نشان داده شده است.
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شکل  . 6تغییر جذب  λmaxدر مقابل  MFDبرای میکروامولسیون های  AOTحاوی رودامین بی با Z=[ Rhodamine B] /[AOT]=0.0015در
مقادير مختلف آب (مثلث پايین)[9] W = 40 :و (دايره) ]2[ W = 20 :در .RT
با توجه به شکل  ،6برای میکرومولسیون حاوی رودامین بی در غلظت ، Z=[ Rhodamine B] /[AOT]=0.0015تغییرات در طول موج جذب
بیشینه رنگینه در داخل میکرو امولسیون تابعی از مقدار  Wمتناسب با  MFDکاهش يافته است .در شکل  6نشان داده شده است که طول موج
جذب بیشینه رنگینه در غلظت  Z = [Rhodamine B] / [AOT] = 0.0015در میکرو امولسیون برای مقدار آب  W = 20و  W = 40به ترتیب 551
و  555بود که نسبت به مقدار عددی طول موج جذب رنگینه در آب حجمی متفاوت است [ .]2تغییر طیفی در جذب رنگینه در میکرو امولسیون
در مقايسه با آب حجمی ،به طور واضح نشان می دهد که محیط پیرامون اطراف رودامین بی در میکرو امولسیون ها به طور قابل توجهی متفاوت
از فازحجمی است [.]2
همچنین از شکل  6نیز روشن است که شیب کاهش در طول موج جذب بیشینه رنگینه تابعی از مقدار  Wبرای مقدار  MFDکوچک تر سريع تر
بوده در حالیکه برای مقادير  MFDبزرگ تر تغییرات در مقدار طول موج جذب بیشینه رنگینه قابل مالحضه نیست .نتايج نشان می دهد که
جذب رنگینه از مقادير مختلف  Wو  MFDتاثیر می پذيرد .بنابراين می توان گفت که مولکول های رنگینه رودامین بی ممکن است در نزديکی
دنباله زنجیره ماده فعال سطحی  AOTدرون میکروامولسیون ) (Gouy Chapman Layerو فصل مشترک آب  /روغن ) (Stern Layerقرار
گرفته باشد.
با توجه به اهداف تحقیق ،شدت جذب رنگینه برای مقادير آب مختلف تابعی از  MFDدرون میکروامولسیون در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  .1شدت جذب رنگینه رودامین بی در مقابل  MFDبرای میکروامولسیون های  AOTحاوی رودامین بی با
/[AOT]=0.0015در مقادير آب مختلف (مثلث باال) ]2[ W = 20 :و (دايره) W = 40 :در .RT

]Z=[ Rhodamine B

همان طور که در شکل  1نشان داده شده است شدت جذب رنگینه رودامین بی در میکرومولسیون حاوی مقادير آب مختلف تابعی از
افزايش يافته و نشان دهنده انحراف از قانون بیر در  MFDبزرگتر در آب  /AOT /روغن دکان است[ .]2، 11، 26انحراف از قانون بیر در شدت
جذب رودامین بی در غلظت زياد  2/221به تجمع جفت يون های ماده فعال سطحی -رودامین بی تشکیل شده در میکرو امولسیون نسبت
داده شد [ .]2، 19، 21شکل  1نیز گزارش می دهد که شدت جذب رنگینه رودامین بی در میکرومولسیون تابعی از مقدار فاز پراکنده
میکروامولسیون از  W = 20به  W = 40کاهش می يابد .از مقايسه اين نتايج با نتايج مطالعات دينامیکی اندازه گیری شده با دستگاه  DLSدر
مطالعه حاضر ،می توان يافت که شدت جذب رودامین بی و طول موج جذب بیشینه رنگینه تابعی از قطر هیدرودينامیکی نانو قطرات آب با
افزايش مقدار آب در میکرومولسیون از  W = 20تا  W = 40کاهش می يابد.
MFD

حاللیت پذيری آب تابعی از غلظت  RB + AOTدرون میکروامولسیون برای مقادير مختلف آب در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  .1مقدار آب حل شده تابعی از غلظت  RB + AOTدر میکرومولسیون های با  Z = [RhB] / [AOT] = 0.0015شامل مقدار آب مختلف
(مثلث باال)( ،W = 40 :ستاره)( ،]2[ W = 20 :دايره) ،]5[ W = 7 :و (مثلث پايین) ]6[ W = 10 :در  RTبرای MFD = 0.01,0.04,0.07,0.1
(چپ به راست).
شکل های  1-1نشان می دهد عالوه بر جايگزيديگی مولکول های رنگینه رودامین بی در در اليه بین فازی ) ، ( Stern Layerمقداری از مولکول
 ( Gouy Chapman Layer) AOTقرار گیرند .به عبارت ديگر،
های رنگینه آب دوست رودامین بی نیز در مکان دنباله ماده فعال سطحی
نتايج در شکل  1-1نشان داد که تعداد جفت يون ماده فعال سطحی -رودامین بی تشکیل شده در اليه  Gouy Chapmanدرون میکرومولسیون
با کاهش مقدار آب در داخل میکروامولسیون  AOTاز  W = 40به  W=7کاهش يافته است .اين مشاهدات را می توان به کاهش مولکول های
رنگینه محصور شده توسط نانوقطرات در داخل میکرومولسیون از  W = 40تا  W = 7نسبت داد[ .]7، 27،19اين نتايج نشان می دهد که تغییر
در طول موج جذب بیشینه رنگینه و شدت فلورسانس رنگینه در میکروامولسیون آب  /AOT /روغن می تواند به تغییر در محل جايگزيديگی
مولکول های رودامین بی در اليه  Gouy Chapmanيا اليه  Sternبا تغییر مقدار آب ) (Wدر داخل میکرو امولسیون نسبت داده شود[.]11، 26
به طور خالصه ،افزايش شدت جذب و طول موج جذب بیشینه رنگینه در  W = 20از  W = 40در میکرو امولسیون  AOTبه حضور بیشتر رودامین
بی در اليه استرن به شکل جفت يون ماده فعال سطحی -رودامین بی تشکیل شده تابعی از کاهش مقدار آب درون میکرومولسیون از = W
 40تا  W = 7نسبت داده می شود[.]11، 26
 .4نتیجه گیری
مطالعه دينامیکی نانوقطرات با استفاده از روش پراکندگی نور پويا نشان داد که با افزايش مقدار آب در میکرو امولسیون از  W = 20تا ،W = 40
ضريب نفوذ نانو قطره ها کاهش يافته و اندازه نانوقطرات آب تابعی از کسر جرمی نانوقطرات ( ) )MFDافزايش می يابد .با انتقال رودامین بی از
فاز آبی حجمی به درون سیستم میکروامولسیون آب  /AOT /روغن (نانوقطره) ،تغییرات در خواص طیفی رنگینه ايجاد می شود .نتیجه گیری
مطالعات نوری رنگینه رودامین بی در میکرومولسیون  AOTنشان داد که با افزايش اندازه نانوقطره  ،شدت جذب و حداکثر طول موج رنگینه
رودامین بی تابعی از کسر جرمی نانوقطرات ) (MFDدر سیستم کاهش می يابد .همچنین مطالعات طیف سنجی رنگینه رودامین بی درون
نانوقطرات نشان داد که رنگینه آبدوست رودامین بی می تواند در نزديکی دنباله زنجیره ماده فعال سطحی  AOTدر فصل مشترک آب/روغن
درون میکروامولسیون جايگزيده شود .از طرف ديگر ،نتايج مطالعات طیف سنجی نشان داد که تعداد جفت يون ماده فعال سطحی -رودامین
بی تشکیل شده در فاز پیوسته میکروامولسیون (روغن) با کاهش مقدار آب از  W=40تا  W=20درون میکروامولسیون افزايش می يابد.
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