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Caracterização de emulsão Água/Óleo

por difração de laser

Introducão

019

Emulsões são misturas de líquidos não-miscíveis que formam uma dispersão de gotículas em uma fase
contínua. Tais sistemas bifásico são muito amplamente utilizado em uma ampla gama de setores
industriais, como as indústrias farmacêuticas, cosméticos, agro-alimentos ou produtos petroquímicos.

Dois tipos de emulsões, diretas e indiretas podem ser produzidas, eles correspondem à dispersão de
óleo em água (O / W) ou água em óleo (W / O).
Estas emulsões podem ser estabilizadas por um emulsificante, a ação que mantém a dispersão de
gotículas.

A análise granulométrica das gotas nos permite:

- Fixar as condições para a formação da emulsão

- Avaliar a sua estabilidade

Descrição de um sistema Água/Óleo ideal

Misturas água / óleo foram feitas para avaliar a
influência dos parâmetros de medição sobre a
aparência da distribuição de tamanho de partícula.

A influência do poder e da duração das ondas ultra-
sônicas foram avaliadas para vários sistemas
binários em concentrações crescentes de água

.

O objetivo destas operações foram definir:

A influência dos parâmetros de dispersão
usados nas mudanças do tamanho e da
obscuração

- A concentração máxima da fase dispersa
para uma medição precisa e reprodutível.

Figure 1: Fotografia de uma emulsão examinada
em um microscópio óptico ( expert shape )



www.cilas.com
info.particle@cilas.com

Influência do modo de dispersão

O uso de bombas de agitação produzem
tamanhos de gotas entre 75 e 97μm após
600s de tratamento.

Ultra-som, por outro lado, gera muito
mais energia no sistema e produz
tamanhos de 2.7μm em menos de 200s.

Figura 2: Alterações D50 de
acordo com o modo de
emulsificação ([C] = 0,19%)

Redução significativa no tamanho
assintótica
ligeiro aumento

Foi possível identificar três condições:

Finalmente, observamos um aumento no diâmetro das bolhas após 325s de
exposição ao ultra-som em 50W. A coalescência inicia e se opõe ao
aumento da área de superfície impostas pelos processos de emulsificação.100 µm

100 µm

Vários sistemas bifásico do tipo água / óleo foram produzidos e analisados   por granulometria a laser. A
agitação da mistura e funcionamento da bomba peristáltica, que são essenciais para fazer uma medição
de tamanho de partículas, são suficientes para separar as gotículas de água na fase contínua.
Para um volume constante de água, o número de pequenas gotículas e sua concentração em termos de
números aumentam  e também  o obscurecimento do meio.

Para este estudo, as influências de três modos de dispersão foram comparados: agitação, as bombas
peristáltica e ultra-som. Os resultados apresentados na figura 2 indicam que o modo de emulsificação a
cinética da redução do tamanho das gotículas é diferente.

Observações da distribuição de tamanho de partículas nos permitem
acrescentar que logo após o início do processo de emulsificação, as
distribuições de tamanho de partículas são polidispersas. A redução do D50
não é devido ao deslocamento de uma população monodispersa, mas sim
pelo desaparecimento de populações inteiras entre 10μm e 100μm.

Este fenômeno foi revelado por análise das amostras por microscopia
óptica. A população inicial é altamente poli-dispersada e a adição de ultra-
som (50W) resulta em uma distribuição de tamanho de partícula fina
centrada entre 1 e 10μm.

Portanto, as bolhas se fundem
para formar bolhas maiores

Agitation
Pump 1 (60 rpm)
Pump 2 (120 rpm)
Ultrasounds 20W
Ultrasounds 35W
Ultrasounds 50W
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Avaliação da máxima concentração de água.

A determinação da distribuição granulométrica por difração a laser só é possível em uma pequena
escala de concentração. Concentração deve ser suficiente para que a quantidade de matéria analisada
seja representativa , mas não deve exceder um valor limite em que começa a dispersão múltipla.
A Figura 4 mostra que para todas as concentrações, o tamanho das gotículas é reduzido em 200μm a
100μm após 600s de agitação.

Ao mesmo tempo, o obscurecimento da solução, que é a concentração na fase dispersa, aumenta
continuamente no tempo (figura 5).

Figura 4: Alterações do diâmetro D50 de
sistemas água/óleo

Figura 5: Alterações do obscurecimento no tempo
para sistemas água/óleo

Para uma dispersão por simples agitação, o obscurecimento de um sistema com 1% de água sobe para
30%. Este valor corresponde ao limite máximo para as medições por difração de laser devido à difusão
múltipla.

Para este tipo de sistema e modo de dispersão, é possível utilizar uma concentração máxima de 1% em
termos de volume de água.
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Este estudo mostra que a determinação do tamanho das gotículas de emulsões
bifásicas é possível através da análise granulométrica a laser. Em particular, tais
medições podem ser feitas para concentrações de até 1% em volume para o sistema.
A energia necessária  do processo de emulsificação pode ser fornecida pelo sistema do
analisador de tamanho de partícula.
A modelagem da cinética da redução do tamanho das gotas mostra que este
instrumento possa ser utilizado tanto para a caracterização e para a geração e estudo
de emulsões.

Modelagem do mecanismo de emulsificação

Figura 5: Modelagem de mudanças do D50
para um sistema de óleo/água de 0,19% e de
ultra-som de 50W

Resultado Experimental
Modelagem

O valor do D50 é diretamente ligado a duração e a potência da energia do ultra-som da superfície
interfacial (g) da água [1]. Um modelo matemático é usado para descrever os mecanismos que regem a
redução do tamanho das partículas no tempo.

[2] Techniques de l’ingénieur : Emulsification - Elaboration et étude des émulsions

Ela pode ser escrita como:= /( / ) com A = e =
A correlação entre os resultados
experimentais ea modelagem é dada na
figura 5.

O coeficiente de R2 = 0,95 indica que o
modelo matemático utilizado é
apropriado para descrever este tipo de
sistema. Ele também é usado para
calcular o valor de P, a potência
absorvida pelo sistema e, portanto, a
eficiência do processo de emulsificação.

Essa eficiência deve ser associada com
a atenuação da onda acústica e
dissipação viscosa [2].


