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ساخت و مشخصهیابی پوستههای پلیاستایرنی برای هدفهای گداخت لیزری
* امیرحسین فرهبد، بهاره زارع فارسانی، مرضیه ولیاقبال،فهیمه رضازاده آذری
 تهران ـ ایران،59341-638 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی پالسما و گداخت هستهای

 فعالیتهای صورت گرفته به منظور ساخت پوستههای پلیاستایرنی هدف به روش ریز کپسولسازی برای استفاده در،در این مقاله

:چکیده

 متقارن و از نظر ترکیب شیمیایی عاری از هرگونه، ضروری است کپسولهای هدف دارای ساختاری کامالً کُروی.گداخت لیزری بررسی شده است
 ضخامت دیواره.ناخالصی با توزیع عنصری مشخص باشند تا از ناپایداریهای هیدرودینامیکی طی فرایند فشردهسازی هدف تا حد امکان کاسته شود
 به منظور بررسی کیفیت پوستهها و تعیین ضخامت و نایکنواختی. است605±05 μm  و86±8 μm و قطر پوستههای کُروی ساخته شده به ترتیب
. زندر استفاده شده است-دیوارهی آنها از روش تمامنگاری بر پایهی تداخلسنج ماخ

 تمام نگار دیجیتال میکروسکوپی، ریز کپسولسازی، گداخت محصورسازی اینرسی:کلیدواژهها

Fabrication and Characterization of Polystyrene Shells for Laser Fusion Targets
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Abstract: In this article, the activities to fabricate the polystyrene micro-shells by the
microencapsulation method for laser fusion targets are presented. To reduce the Rayleigh-Taylor
hydrodynamic instabilities in the process of target compression, the target requires a spherical symmetry,
excluding any impurity with pre-defined elemental distribution. The polystyrene shells have wall thickness
27±2 µm and diameter 750±50µm, respectively. The transmission holographic Mach-Zehnder
interferometer method has been utilized to characterize the micro-shell quality by measurement of the wall
thickness and nonuniformity of the micro-shells.
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 .5مقدمه

از مشخصههای این روش میتوان به سادگی فناوری ساخت،

گداخت به روش محصورسازی اینرسی به کمک تابشهای

امکان تولید انبوه محصول و مقرون به صرفه بودن اشاره کرد [.]6

پرانرژی لیزر بر پایهی متراکمسازی پوستهی کُروی غالباً پلیمری

ریزکپسولسازی بر پایهی روش امولسیون چندتایی( )0استوار

(کپسول هدف) حاوی مخلوط دوتریم -تریتیم با نسبتهای مولی

است .امولسیونهای چندتایی نواوری جدیدی در فناوری

برابر و با قطری از مرتبهی  6555میکرون ناشی از فشار کندگی

امولسیون هستند .این دسته از امولسیونها برای ساخت ذرات و

سطح استوار است .الیهی بیرونی کپسول از جنس عناصر با عدد

کپسولها بسیار مناسبند [ .]8در این روش از سه فاز امتزاجناپذیر

اتمی پایین مانند کربن و یا عناصر سبکتر از آن است که

برای آمادهسازی ریزکُرهها استفاده میشود ،که دستیابی به

سوخت  DTرا در دمای پایینتر از نقطهی سهگانه در برمیگیرد.

پوستههای هممرکز با کُرویت باال را از طریق تنظیم چگالی

همچنین پوستهی هدف قابلیت نفوذ کوچکی در مقابل نیتروژن و

امکانپذیر میسازد.

اکسیژن دارد و با افزودن درصد پایینی از مواد با عدد اتمی باال،

برای مشخصهیابی پوستههای کُروی روشهای گوناگونی

تاری( )6آن کنترل میشود .یک هدف آرمانی برای گداخت

وجود دارد .از آنجایی که هدفهای  ،ICFریزکُرههایی با قطر

اینرسی از کُرویت باال ،هممرکز بودن الیهها ،همواری سطح و

کمتر از  6 mmهستند ،استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون

یکنواختی کامل برخوردار است تا ناپایداریهای هیدرودینامیکی

با استفاده از روشهای آنالیز( RBS)6( ،PIXE )1و ( STIM)2قادر

ریلی -تیلور طی فرایند متراکمسازی هدف به حداقل کاهش

به تصویربرداری از نحوهی تغییرات چگالی نمونهها برحسب عمق

یابد.

نمونه با قدرت تفکیک در حد میکرون و آشکارسازی ناخالصی

هدفهای تهیه شده از پوستههای شیشهای با وجود استحکام

و عناصر ناخواسته در حد  ppmهستند .به کمک باریکهی

و تقارن باال و سطحی هموار ،نفوذپذیری کم در مقابل گازها

میکرونی پروتون ) (Micro-PIXEمیتوان توان تفکیک را به

دارند ،اما چگالی و جرم اتمی باالی عناصر تشکیلدهندهی

میزان زیادی بهبود بخشید و تصویری دوبُعدی از سطح نمونهی

شیشه ،زمان و دمای باال برای سوخترسانی به پوستههای شیشه-

مورد بررسی و توزیع عناصر موجود در نمونه به دست آورد .هم-

ای ،تعدد آزمایشهای ممکن را محدود میسازند .به این دلیل،

چنین با استفاده از این روش میتوان برای نمونههای نازک که

هدفهایی از جنس پلیمر با حداقل عدد اتمی میانگین مورد نظر

باریکهی یونی قادر به عبور از آن باشد ،توزیع چگالی سطحی

است تا تولید الکترونهای داغ به حداقل کاهش یابند .الکترون-

نمونه را برحسب عمق مطالعه کرد که به آن Micro-STIM

های داغ سبب پیشگرمایش الیههای درونی هدف و در نتیجه

گفته میشود .عالوه بر آن ،استفاده از آشکارسازی ذرات

کاهش راندمان فرایند فشردگی سوخت میشوند .همچنین نفوذ-

برگشتی از نمونه که به صورت کشسان پراکنده میشوند یا روش

پذیری بیشتر هدفهای پلیمری سبب کاهش زمان سوخت-

 ،Micro-RBSاطالعات مفیدی از توزیع عمقی عناصر تشکیل-

هدف

دست

رسانی

به

دهندهی

نمونه

به

میشود .برای ساخت این هدفها از روشهای مختلفی

میدهد ] .[9عالوه بر این ،روشهای اپتیکی برای مشخصهیابی

از جمله برج سقوط تولید ریزکُره (کوره گرمایی)( ،)8روش

هدفهای گداخت لیزری مقرون بهصرفهاند و تصاویری با

ریزکپسولسازی( )9و روش قالب با قابلیت دی پلیمریزه شدن( )4به

کیفیت باال به دست میدهند .از میان روشهای اپتیکی میتوان به

کار میرود.

تمام نگاری دیجیتالی اشاره کرد که در این پژوهش استفاده شده

برای ساخت ریزکُرههای پلیمری و فومی با قابلیتهای باال و

است ].[0 ،4

طراحی بهینه ،از روش ریزکپسولسازی در دو نوع ساده و کنترل
شده بهره گرفته شده است .ریزکپسولسازی فرایندی است که در

 .2مواد و روشها

طی آن ،ریزکُرهها یا پوستههای کُروی توخالی ،حاصل میشوند.

برای تهیهی ریزکُرههای پلیمری ،روشهای متعددی وجود دارد
که هر روش ویژگی منحصر به فرد و ملزومات آمادهسازی
12
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خاصی دارد .روشهای تهیهی ریزکُرههای پلیمری عبارتند از:

شکل  .5نمایش کلی ساختار سه فازی ریزکُرهی به دست آمده از

روش قطره مایع (کوره حرارتی با خوراک مایع) ،روش قطرهای

روش ریزکپسولسازی ].[1

با ژل خشک (کورهی حرارتی با خوراک ژل خشک) ،روش
خود مونتاژی ،ریزکپسولسازی ،و قالبگیری [.]1
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،در روش ریزکپسولسازی از
سه فاز برای آمادهسازی ریزکُرهها استفاده میشود:
فاز  :w6آب مقطر (آب و امولسیفایر)،

پوستهی PS

پوستهی  PSجامد

فاز  :oمحلول پلیمری (پلیاستایرن محلول در بنزن و 6و -8دی
کلرواتان)،

شکل  .2آمادهسازی ریزکُرههای پلیاستایرنی با استفاده از روش

فاز  : w2آب مقطر و عامل تعلیقساز (پلی وینیل الکل).

ریزکپسولسازی ].[2

همانگونه که در شکل  6مشاهده میشود ،سه فاز ذکر شده
()65

به ترتیب فازهای داخلی( ،)3میانی

()66

و خارجی

سازندهی

ریزکُره را تشکیل میدهند که دیوارهی اصلی آن از جنس مادهی
تشکیلدهندهی فاز میانی است [ .]6فاز  w6در فاز  oبا همزدن
پراکنده میشود تا امولسیون  w6/oتشکیل شود .سپس،
مجموعهی فوق به فاز  w2افزوده میشود .محصول این فرایند،
سیستم سهفازی

w1 / o / w2

است .مراحل تشکیل امولسیون

سهگانه در شکل  8نشان داده شده است.
شکل  .3چیدمان آزمایشگاهی ساخت ریزکُرههای پلیاستایرنی به روش
ریزکپسولسازی.

 5.2چیدمان آزمایشگاهی

چیدمان مجموعهی مورد نیاز برای ساخت ریزکُرههای پلیمری به

 2.2نحوهی آزمایش

روش ریزکپسولسازی ،در شکل  9نشان داده شده است که

برای ساخت ریزکُرههای پلیاستایرنی به روش ریزکپسولسازی،

شامل راکتور (ظرف شیشهای دو جداره) ،حمام ترموستاتیک ،هم

به تهیهی دو محلول با ماهیت آبی و یک محلول با ماهیت آلی

زن مکانیکی ،همزن شیشهای (دوتیغه) ،هیتر -مگنت ،ترازوی

نیاز است .فاز آبی اول ( ،)w6شامل آب مقطر خالص (بدون

دیجیتالی ،محلولهای مربوط به فازهای آلی ( )oو آبی ( w6و

امولسیفایر) ،و فاز آبی دوم ( )w8شامل محلول پلی وینیل الکل

 ،)w8تجهیزات شیشهای ،حاللها (6و -8دیکلرواتان و بنزن)

در آب است .فاز آلی ( )oشامل محلول پلیاستایرن در مخلوطی

است.

از حاللهای بنزن و 6و -8دیکلرواتان است ،به طوریکه
چگالی فاز  oدر حد  6حفظ شود .شایان ذکر است که هر دو فاز
 oو  w8به ترتیب ،با به کارگیری فیلترهای تفلونی ( 5/8میکرونی)
و سلولز استاتی ( 5/40میکرونی) فیلتر میشوند تا هرگونه گرد و
غبار ،ناخالصی و ذرات ریز مزاحم در حین واکنش از آنها حذف
شود.
روش کار به این صورت است که ،ابتدا مقدار مشخصی از
فاز آلی در ویال شیشهای ریخته ،و سپس فاز آبی  w6به آن
افزوده ،و به مدت  85minهمزده میشود تا امولسیون نسبتاً
13

ساخت و مشخصهیابی پوستههای پلیاستایرنی برای . . .

یکنواخت

کیفیت دیواره مناسب ،مهمترین هدف ما در پژوهش اخیر بوده

 w6/oتشکیل شود .الزم به ذکر است که سرعت دوران همزن در

است ،به منظور دستیابی به این هدف ،امولسیفایر حذف شده

لحظهی افزایش  w6به  35 ،oتا  655 rpmو دمای محلول 80˚C

است و در غیاب امولسیفایر پایداری امولسیونها از طریق

است .سپس امولسیون اولیه  w6/oرا به فاز آبی  w8که در دمای

هماهنگی و تنظیم بهینهی دور نهایی همزن ،دمای پخت نهایی و

 80˚Cدرون ظرف دوجداره توسط همزن مکانیکی با سرعت

همزن

دوران  65rpmهمزده و اضافه میشود .امولسیون سهتایی

تعداد

6/o/w8

پرههای

شیشهای به کار رفته ،جبران شده است.

 wکه در حقیقت شامل تعلیق قطره  w6/oدر محلول آبی PVA

الزم به ذکر است که به کارگیری امولسیفایر منجر به ایجاد

(پلی وینیل الکل) است ،تشکیل میشود .شایان توجه است که به

حبابهای هوای ناشی از خشک شدن قطرات آب به دام افتاده

کارگیری و استفاده از عامل تعلیقساز ( PVAپلی وینیل الکل)،

در دیواره ریزکُره میشود که خود موجب کدر شدن آن می

خود مانع کالستر شدن و به هم چسبیدگی ریزکُرهها

شود .عالوه بر آن ،از آنجا که آب داخل ریزکُره از طریق نفوذ

میشود .بعد از پایداری نسبی امولسیون ،دور همزن تا دور نهایی

خارج میشود و این امر برای مولکول حجیم امولسیفایر ممکن

مورد نظر کاهش داده ،و برنامهی دمایی حمام ترموستاتیک آغاز

نیست ،احتمال باقی ماندن امولسیفایر در داخل ریزکُره وجود

میشود تا به دمای نهایی مطلوب برسد .پس از گذشت  1hو

دارد.

اتمام فرایند ،ریزکُرههای تشکیل شده ،جمعاوری و پس از

از آنجاییکه شواهد به دست آمده طی آزمایشهای انجام

شستشو با آب به آرامی به بشری محتوی آب مقطر منتقل می-

شده با به کارگیری همزن شیشهای سهپّره ،دال بر نتایجی همچون

شوند و تدریجاً تا  45˚Cگرم و همزده میشوند تا باقیماندهی

کوچکتر شدن اندازهی ریزکُرهها ،افزایش میزان تخریب نمونه-

پلیوینیلالکل از سطح ریزکُرهها شسته شود .ریزکُرهها سپس

ها و کاهش تعداد ریزکُرههای سالم بود ،جایگزینی همزن

برای شستشوی تکمیلی به بشر حاوی متانول منتقل میشوند.

شیشهای سهپّره با نوع دوپّرهی آن ،منجر به کاهش احتمال

جایگزینی تدریجی حالل متانول با آب داخل ریزکُرهها ،از

برخورد پّرههای بیشتر طی فرایند ساخت میشود که این امر تا

تخریب سطح ریزکُرهها طی فرایند خشک شدن آنها جلوگیری

حد بسیار زیادی از تخریب ریزکُرهها و ایجاد نمونههای دارای

میکند .پس از گذشت  84تا  42hاز قرارگیری ریزکُرهها در

نقص ساختاری جلوگیری میکند.

متانول به منظور خشکسازی نهایی ،نمونهها در دمای محیط

گزیدهی نتایج حاصل از آزمایشهای صورت گرفته در

داخل کریستالیزور به دور از گرد و غبار و آالیندههای محیطی

راستای ساخت ریزکُرههای پلیاستایرنی در جدول  6ارائه شده

قرار میگیرند.

است.

با توجه به اینکه سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده پیوسته

طی فرایند ساخت ریزکُرههای پلیاستایرنی (آزمایشهای

نیست ،و به صورت  batchاست و فرایندها درون ظرف دو

شمارهی  6تا  ،)4گرچه در ابتدا ریزکُرههایی در ابعاد بزرگ

جداره یک لیتری انجام میشوند ،آهنگ تولید در اینجا قابل

( 255میکرون) نیز تشکیل میشوند اما این پوستهها تا پایان کار به

توجه نیست اما میتوان گفت که در هر  batchبه طور متوسط

دلیل افزایش دما (در نمونههای آزمایش شمارهی  6و  )8و دور

حدود  655تا  605ریزکُره با کیفیت الزم و حائز ارزش بررسی و

باالی همزن (در هر  4آزمایش) ،پایدار و سالم باقی نمیمانند.

مشخصهیابی تولید میشوند.

بنابراین همانگونه که از شکل  4و دادههای جدول  ،6مشخص

اگرچه در بسیاری از مقاالت منتشر شده در زمینهی ساخت

است ،با کاهش تدریجی دورنهایی همزن ،احتمال برخورد

ریزکُرههای پلیمری ،از مادهی فعال سطحی (امولسیفایر) به منظور

ریزکُرهها با یکدیگر ،پّرههای همزن و دیوارهی ظرف کاهش

پایداری بیشتر امولسیون و افزایش کارایی کیفی محصول بهره

مییابد .به دلیل حساسیت دیوارهی نازک ریزکُرهها نسبت به

گرفته شده است [ ،]66-3در پژوهش حاضر ،مزیت عمده و

برخورد ،کاهش دور نهایی همزن سبب کم شدن احتمال تخریب

اصلی عدم استفاده از امولسیفایر ،جلوگیری از ایجاد حفره در

ناشی از برخورد میشود و تعداد بیشتری از ریزکرهها سالم و

دیوارهی ریزکُره (طی فرایند خشکسازی) و جلوگیری از

بینقص باقی میمانند .همچنین هر چه سرعت همزن بیشتر

کدرشدن آن است .از آنجا که تهیهی ریزکُرههای شفاف با

باشد ،قطر ریزکُرههای بهدست آمده ،کاهش مییابد .الزم به
65

مجلهی علوم و فنون هستهای6931 ،28 ،

ذکر است که دور نهایی همزن ،برای محلول  ، w2 / o / w1باید

همزن و دمای پخت ،به ترتیب 00 rpm ،و  40˚Cاست به منظور

از دور اولیهی همزن برای محلول  ،w6/oکمتر باشد در غیر این

تعیین کُرویت ،اندازهگیری قطر ،بررسی یکنواختی سطح و

صورت اثر امولسیون اولیه را کاهش میدهد .زیرا هنگامیکه

همگنی دیواره ،نمونهی شماره  2که نمونهی ساخته شده تحت

سرعت همزن از حدود مشخصی  655rpmتجاوز نماید،

شرایط بهینه است ،به کمک روش تمام نگاری دیجیتال

امولسیون  w6/oتخریب میشود که این خود منجر به کاهش

میکروسکوپی با چیدمان ماخ -زندر عبوری بررسی شد ]،68

تعداد پوستههای توخالی و هدر رفت بیشتر مواد اولیه میشود.

 ،[69دادههای حاصل از مشخصهیابی به تفصیل در بخش  9بیان

همچنین کاهش بیش از حد دور همزن منجر به تجمع پوستهها

شده است.

بر روی هم و چسبندگی آنها میشود که خود زمینهساز تخریب

 .3مشخصهیابی

نمونههای ساخته شده خواهد بود.

مانع اصلی متراکمسازی متقارن و یکنواخت هدف در فرایند

جدول  .5دادههای تجربی ساخت ریزکُرههای پلیاستایرنی
˚C
10

دور نهایی همزن

گداخت لیزری ،ناپایداریهای هیدرودینامیکی است .اختالالتی

)(rpm
35

که سبب این ناپایداریها میشوند علل مختلفی دارند که مهم-

8

455-055

65

35

9

055-655

05

25

ترین آنها کیفیت هدفهای ساخته شده است .از اینرو الزم

4

055-655

40

25

است که هدفهای ساخته شده ،کامالً متقارن ،و ضخامت

0

155-655

40

15

1

155-255

40

15

دیوارهی آنها ثابت باشند .در این راستا مشخصهیابی هندسی

6

155-255

40

00

هدف ،نظیر عیوب سطح خارجی ،ناهممرکز بودن پوستهها و

2

655-255

40

05

نایکنواختی ضخامت دیواره از ضروریات الزم برای یک هدف

255

مناسب به شمار میآید.

میانگین قطر خارجی

شمارهی آزمایش

)(µm
455-055

6

دما

605
105
155
005
055

میانگین قطر )(µm

655

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،از میان نمونههای ساخته
شده ،نمونهی شمارهی  2برای انجام آنالیزهای مشخصهیابی
انتخاب شد .به دلیل حساسیت و شکنندگی ،الزم است ریزکُره با
دقت باالیی به کمک چسب بر روی لوله شیشه مویینی به صورت
پایه ،نصب و استوار شود .به منظور پایش و اطمینان از سالم بودن

405
455
655

35

25

65

15

05

نمونهها ،دوربین  CMOSبا تفکیک  9مگا پیکسل در محل

45

دور نهایی همزن )(rpm

چشمی میکروسکوپ نوری نصب شد .تصویر میکروسکوپی

شکل  .9نمودار تغییرات قطر میانگین برحسب دور نهایی همزن.

یکی از نمونههای ساخته شده (نمونهی شمارهی  )2در شکل 0
نشان داده شده است.

فراوری یا پخت ،عنوان مرحلهای است که طی آن گرمایش

چیدمان بر پا شده برای تصویربرداری از ریزکُره پلی-

تدریجی امولسیون  w2 / o / w1به منظور حذف تدریجی

استایرنی ،تداخلسنج ماخ -زندر عبوری است که در شکل 1

حاللها ،تثبیت آهستهی استحکام دیوارهها ،حذف حفرهها از

نشان داده شده است .برای تشکیل طرح تداخلی ،از باریکهی لیزر

دیواره ریزکُرهها و افزایش تعداد ریزکُرههای سالم صورت

پیوستهی

میگیرد .اگر دما از مقدار بهینهی مشخص شده ( )40˚Cبیشتر

هلیم -نئون غیرقطبیده با طول موج  198/2 nmو توان 8mw

شود ،حاللها سریعتر از داخل ریزکُرهها تبخیر میشوند و در

استفاده شد .دوربین  CCDمدل ) DFK(1280x960HVبا

نتیجه منجر به تخریب دیواره میشوند .همچنین اگر دمای پخت

اندازهی پیکسل  4/01 µmبرای ثبت تصاویر به کار رفته است.

از مقدار بهینه کمتر باشد ،منجر به طوالنیتر شدن زمان پخت و

باریکهی لیزر به وسیلهی شکافندهی پرتو به دو بخش تقسیم

بروز مشکالت بیشتر میشود .بنابراین مقادیر بهینهی دور نهایی

میشود تا امکان اجرای چیدمانی براساس ساختار تداخلسنج
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ساخت و مشخصهیابی پوستههای پلیاستایرنی برای . . .

نایکنواختی در ضخامت پوسته در نقاط مختلف است ].[64

ماخ -زندر را فراهم سازد .در بازوی جسم تداخلسنج ،یک شئ
میکروسکوپ در حالت عبور قرار دارد و طرح تداخلی دو جبهه-

برای بررسی همگنی فضای داخل پوسته ،نمودار تغییرات

ی موج مرجع و جسم که یک تمامنگار عبوری از نمونه است

شدت برحسب مکان نیز رسم شد .در شکل  ،2نمودار تغییرات

پس از ثبت با دوربین به رایانه منتقل میشود.

مکانی شدت از نقطهی ( F)66,680تا ( G)640,625به فاصلهی
 ،26/40µmبه کمک نرمافزار هولو ویژن رسم شده است .تغییر
شدت در نقاط مختلف نشاندهندهی ناهمگنی بخش مورد نظر
است.

شکل  .1تصویر میکروسکوپی نمونهی شمارهی .2

تیغهی تضعیفکننده

شکل  .7ضخامت پوسته در مکانهای  d0 ،d4 ،d9 ،d8 ،d6و  d1برحسب
مقیاس  a=62 µmو ناحیهی بررسی همگنی نمونه از نقطهی  Fتا .G
جدول  .2ضخامت پوسته در شش مکان مشخص شده در شکل 6

شئ میکروسکوپی

شکل  .8چیدمان مورد استفاده برای تصویربرداری از هدف.
طرح تداخلی ثبت شده از طریق تمامنگاری دیجیتال

ضخامت پوسته

درصد نایکنواختی

مکان

()α=62 µm

ضخامت پوسته

d6

6/69 a

%69

d8

6/93 a

%93

d9

6/86 a

%86

d4

5/31 a

%-4

d0

6/89 a

%89

d1

6/40 a

%40

میکروسکوپی در نرمافزار هولو ویژن( )68به روش فرنل ،بازسازی

6

شد .تصویر بازسازی شدهی نهایی در شکل  6نشان داده شده

شدت (دلخواه)

است .همانگونه که مشاهده میشود ،ضخامت پوسته که در
تصویر میکروسکوپی قابل تشخیص نیست ،در تصویر بازسازی
شدهی طرح تداخلی قابل مشاهده است و نشاندهندهی برتری
تصویربرداری به روش تمامنگاری دیجیتال میکروسکوپی در
مقایسه با تصویربرداری سادهی میکروسکوپی است .از آنجا که

°
655

یکنواختی ضخامت هدف حائز اهمیت است ،پس از بازسازی
تصویر ،ضخامت پوسته در نقاط مختلف اندازهگیری شد .مقادیر

60

05
مکان )(µm

80

°

شکل  .6نمودار شدت برحسب مکان از نقطهی  Fتا .G

به دست آمده و درصد نایکنواختی ضخامت پوسته در جدول 8
ارائه شده است .نتایج حاصل به طور متوسط حاکی از %88/29

 .9بحث و نتیجهگیری
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با توجه به بررسیهای انجام یافته در زمینهی ساخت ریزکُرهها و

1. Opacity
2. Drop Tower
3. Microencapsulation
)4. Depolymerizable mandrel (PAMS-GDP
5. Multi Emulsion
6. Proton-Induced X-Ray Emission
7. Rutherford Backscattering Spectrometry
8. Scanning Transmission Ion Microscopy
9. Internal Phase
10. Surrounding Phase
11. External Phase
12.Holovision

پژوهشهای به عمل آمده در راستای تولید انبوه ریزکُرههای
پلیمری برای اهداف  ،ICFریزکپسولسازی از نظر کیفیت و
مقرون به صرفه بودن ،روشی کارامد است .در این پژوهش
ریزکُرههایی از جنس پلیاستایرنی به روش ریزکپسولسازی
ساخته شدهاند .اگرچه در بسیاری از مقاالت منتشر شده در زمینه
ساخت ریزکُرههای پلیمری از مادهی فعال سطحی (امولسیفایر) به
منظور پایداری بیشتر امولسیون و افزایش کارایی کیفی محصول
بهره گرفته شده است [ ،]66-3در پژوهش حاضر ،مزیت عمده و
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