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Methods of Measuring Porosity and
Effective Levels

Hadi Tagi Maleki1*, Mohammad Reza Merak2 and Majid Azargoman3

Precise measurements of surface area and porosity In many applications, nanos-
tructures such as metal nanoparticles, nanotubes, nano-fibers, etc. are of great

importance. One of the methods used to determine porosity is the absorption-based
BET method. Measuring surface area, volume and distribution of pores has several ap-
plications in the study of catalysts, active carbon, pharmaceutical materials, ceramics,
polymers, paints, coatings and nanotubes. Therefore, different methods for measuring
surface area and porosity have been considered, which can be pointed out by micro-
scopic methods and absorption methods. If a solid material is impenetrable and has a
completely stable shape, its total surface area can be estimated approximately. One of
the most important methods for accurately measuring the total area of   porous samples
is the BET method, which is based on the absorption of certain molecular species in
the gas state on their surface. Considering the importance of determining the total area
and porosity in nanoscale materials, it is necessary first to familiarize with the basic
concepts such as porosity, porosity size, specific surface and porosity specific volume.
In this method, a full layer of molecules of absorbent material is formed on the surface.
By knowing the average thickness of a molecule, one can calculate the surface occupied
by a molecule and, based on the amount of matter absorbed, measure the total surface
area of   the sample. This method was originally developed by Bruner, Umut, and Teller
in 1938, and was named after their first letters.
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در نوین رویکردهای نشریه
ایران علمی آزمایشگاه های
٢ شماره دوم، سال
١٣٩٧ ،۶۴ − ۵۵ صفحات
٢۵٨٨-۶۴٠١ چاپی: شاپای
٢۵٨٨-۶۴١X الکترونیکی: شاپای
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چکیده

آذرگمان مجید

مرکی محمدرضا

ملک تقی هادی

کلیدی واژگان

موثر، سطوح
تخلخل،
BET

مؤثر سطوح و تخلخل میزان اندازه گیری روش های

آذرگمان٣ مجید و ٢ مرکی محمدرضا ملک١،* تقی هادی

ذرات نانو نظیر ساختارهایی نانو کاربردها از بسیاری در تخلخل و سطح مساحت دقیق اندازه گیری
در استفاده مورد روش های بین از است. برخوردار باالیی اهمیت از غیره و الیاف نانو لوله ها، نانو فلزی،
اندازه گیری است. گرفته قرار توجه مورد بسیار می باشد جذب بر مبتنی که BET روش تخلخل، میزان تعیین
مواد فعال، کربن کاتالیست ها، مطالعه در متعددی کاربردهای دارای منافذ، توزیع و حجم سطح، مساحت
جهت مختلفی روش های رو این از می باشد. لوله ها نانو و پوشش ها رنگ ها، پلیمرها، سرامیک ها، دارویی،
میکروسکوپی روش های به می توان که است گرفته قرار توجه مورد تخلخل، و سطح مساحت اندازه گیری
پایداری کامال شکل و بوده نفوذ قابل غیر جامد ماده یک اگر نمود. اشاره جذب بر مبتنی روش های و
با نمونه هایی مورد در اما است. اندازه گیری قابل تقریبی صورت به آن کل سطح مساحت باشد داشته
دارد. وجود دشواری هایی آن کل سطح مساحت همچنین و تخلخل میزان تعیین جهت متخلخل، ساختار
که می باشد BET روش متخلخل نمونه های کل مساحت دقیق اندازه گیری جهت روش ها مهم ترین از یکی
روش این در است. استوار آن ها سطح روی گاز حالت در خاص مولکولی گونه های برخی جذب اساس بر
متوسط ضخامت دانستن با می آید. وجود به سطح روی شونده جذب ماده مولکول های از کامل الیه یک
جذب ماده میزان براساس و نمود محاسبه را می کند اشغال مولکول یک که سطحی می توان مولکول یک
ابداع تلر و امت برونر توسط ١٩٣٨ سال در روش این کرد. اندازه گیری را نمونه کل سطح مساحت شده،

گردید. نام گذاری آنان نام اول حروف با و شد
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مقدمه ١

باالیی اهمیت از دنیا روز صنایع در تخلخل میزان اندازه گیری بحث

انواع اجمالی بررسی و معرفی به پژوهش این در که است برخوردار

آشنا بیشتر BET گیری اندازه روش با و پرداخته اندازه گیری روش های

بحث در نیاز مورد تعاریف انواع معرفی به آتی بخش های در می شویم.

است. شده پرداخته اندازه گیری

تخلخل تعریف ٢

که می باشند حفراتی دارای خود ساختار داخل در جامد مواد اکثر

خود شکل و نوع اندازه، اساس بر و شده شناخته تخلخل عنوان تحت

صورت آیوپاک١ توسط که دسته بندی اساس بر می گردند. تقسیم بندی

حفره ها، ابعاد میانگین به توجه با متخلخل محیط ساختار است، گرفته

میکروحفره، نام با نانومتر ٢ از کوچکتر حفره هایی حاوی می تواند

بزرگتر حفره هایی و مزوحفره نام با نانومتر ۵٠ تا ٢ بین حفره هایی

.[۴] باشد ماکروحفره نام با نانومتر ۵٠ از

مواد داخل در یکدیگر به نسبت حفره ها موقعیت و شکل اساس بر

به راه زیرحفره های می شوند: تقسیم دسته چهار به حفره ها متخلخل،

.[۴] هم۵ به متصل حفره های بسته۴، حفره های کور٣، حفره های در٢،

می شود طبقه بندی دسته ۶ به آن هندسه براساس تخلخل شکل

شکل چاهکی و قطره ای الیه ای، ناقص، مخروط استوانه ای، شامل که

.[۴] است

تخلخل اندازه گیری ٣

تخلخل ویژه حجم ویژه، سطح پارامتر سه تخلخل بررسی و تعریف در

می شوند: تعریف زیر صورت به که می گردد مطرح تخلخل درصد و

جرم بر تقسیم متخلخل جسم کل مساحت از است عبارت ویژه: سطح

حفرات مجموع حجم درصد از است عبارت تخلخل: درصد .[۴] آن

.[۴] جسم کل حجم بر تقسیم

سطح و تخلخل میزان اندازه گیری روش های ۴
ویژه

دارد وجود ویژه سطح و تخلخل میزان تعیین جهت مختلفی روش های

در می باشد. استوار خاص فیزیکی خاصیت یک اساس بر یک هر که

روش های و پراش جذب، بر مبتنی روش های به می توان میان این

.[۵] کرد اشاره تصویری

تصویر بر مبتنی اندازه گیری روش های ١ . ۴

روبشی الکترونی میکروسکوپ ١ . ١ . ۴

در استفاده مورد ابزارهای از یکی روبشی۶ الکترونی میکروسکوپ

اجسامی تصاویر الکترونی پرتوهای کمک با که است نانو فناوری

میکروسکوپ می کند. تهیه مطالعه برای را نانومتر ١٠ کوچکی به

خصوصیات شامل نمونه توپوگرافی جمله از اطالعاتی روبشی الکترونی

سطح در ذرات قرارگیری نحوه و اندازه شکل، شامل مورفولوژی سطح؛

نمونه خصوص در می سازند را نمونه که اجزایی شامل ترکیب و جسم

به سطح مشاهده شده، اشاره موارد به توجه با می گذارد. اختیار در

یک اگر می شود. محسوب وقت گیر روش یک میکروسکوپ وسیله

سطح مساحت و دارد پایداری شکل باشد، نفوذ قابل غیر جامد، ماده

نمونه ها از بسیاری ولی است، اندازه گیری قابل تقریبی صورت به آن

تخلخل میزان و سطح دقیق تعیین و هستند متخلخل ساختار دارای

.[۵] نیست ممکن روش این با آنها در

عبوری الکترونی میکروسکوپ ١ . ٢ . ۴

استفاده مورد تخلخل اندازه گیری جهت ندرت به TEM

هم به متصل تخلخل های اندازه گیری در و می گیرد قرار

تخلخل میزان تعیین مورد در تنها روش این دارد. محدودیت

.[۵] دارد کارایی جهت، هم و منظم حفرات با مواد
١IUPAC
٢Passing pores
٣Closed pores
۴Dead end pores
۵Inter-connected pores
۶SEM

..........................................................................................................................................................................................................................................................۵٧
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پراش بر مبتنی اندازه گیری روش های ٢ . ۴

از کوچک٢ زاویه X پرتو تفرق و کوچک١ زاویه نوترون تفرق

پارامترهای پیرامون اطالعاتی که هستند مخربی غیر آنالیزهای جمله ی

درجه و ویژه سطح تخلخل)، (یا دانه اندازه توزیع نظیر ساختاری

در متخلخل سیستم های و نانوکامپوزیت ها پودرها، نانو در پراکندگی٣

به قادر روش ها این چون می دهند. ارائه نانومتر ١٠٠ الی ١ محدوده

با مواد تخلخل اندازه گیری می باشند، بسته حفرات و باز حفرات آنالیز

البته می آید. حساب به آن ها کاربردهای جمله از هم ضعیف نفوذپذیری

خواهد پایینی دقت رود کار به نانومتخلخل مواد جهت SAXS وقتی

باال قیمت به می توان روش دو این محدودیت های جمله از داشت.

جهت آنها از استفاده که نمود اشاره نتایج تحلیل دشواری همچنین و

.[۵] است ساخته محدود را تخلخل میزان تعیین

تخلخل بررسی روش یک تکنیک این جیوه ای۴ سنجی تخلخل

و ماده حجم و سطح در تخلخل حجم تخلخل ها، اندازه مانند مواد

به روش این با تخلخل اندازه گیری اساس است. ماده مطلق چگالی

و شده نمونه تخلخل های وارد باال فشار با جیوه که است صورت این

و مایع سطحی کشش با مقابله برای الزم فشار میزان اندازه گیری با

کمک به نمود. محاسبه را تخلخل اندازه می توان تخلخل به آن ورود

می توان نیز را فرج ها و خلل توزیع بلکه تخلخل میزان تنها نه روش این

.[٨ ،٧] نمود تعیین

جذب بر مبتنی اندازه گیری روش های ٣ . ۴

جذب پایه بر روش ها این در سطح و تخلخل اندازه گیری کار اساس

که شود اتخاذ گونه ای به شرایط اگر می باشد. شده جذب ماده سطحی

به سطح روی شونده جذب ماده مولکول های از کامل الیه یک آن در

سطحی می توان مولکول، یک متوسط ضخامت تعیین با آید، وجود

اساس بر بنابراین و کرد محاسبه را می کند اشغال مولکول یک که

اندازه گیری را نمونه کل سطح مساحت می توان شده، جذب ماده میزان

مواد از برخی بخار یا گازها منظور، این برای مواد مناسب ترین نمود.

منافذی داخل به می توانند و دارند کوچک مولکولی ابعاد که هستند

به می توان روش ها این مزایای از کنند. نفوذ نانومتر ده چند ابعاد با

همچنین و نانومتر ۵٠ الی ٠/۴ اندازه در باز تخلخل های اندازه گیری

.[٩] نمود اشاره آن پایین قیمت و اندازه گیری سهولت

یا و یون اتم، چسبیدن از است عبارت تعریف به بنا جذب

که جامد یک سطح به شده حل جامد یا و مایع گاز، مولکول های

شکل جاذب ماده سطح روی بر شونده جذب ماده از الیه یک آن اثر در

آلمانی فیزیکدان کایزر۵ هاینریش توسط بار اولین واژه این می گیرد.

نیز جذب سطحی، تنش مشابه .[١٠] گردید بیان ١٨٨١ سال در و

جسم، از حجم یک در کلی طور به می باشد. سطحی انرژی از ناشی

اما هستند. مربوط یکدیگر به مختلف پیوندهای بوسیله سازنده اتم های

احاطه دیگر اتم های با کامل طور به که آنجا از سطح در واقع اتم های

دقیق ماهیت نمایند. جذب را شونده جذب مواد تا قادرند نشده اند،

کلی طور به ولی دارد، شونده جذب و جاذب مواد به بستگی پیوند این

تقسیم شیمیایی جذب و فیزیکی جذب کلی دسته دو به جذب فرآیند

جذب در و واندروالس نوع از فیزیکی جذب در پیوند نیروی می گردد.

کاربرد به توجه با .[١٠] می باشد کوواالنسی قوی پیوند نوع از شیمیایی

در تخلخل، میزان تعیین در جذب بر مبتنی روش های باالی مزایای و

پرداخته آن بر حاکم اصول همچنین و روش ها این بیشتر معرفی به ادامه

می شود.

النگمیر جذب تئوری ٣ . ١ . ۴

ارتباط در ١٩١۶ سال در لنگمیر۶ ایروین توسط النگمیر جذب تئوری

شده بیان جامد یک سطح روی بر گاز مولکول های الیه ای تک جذب با

قانون از تئوری این .[١ ،١١] می شود شناخته او خود نام به که است

که است آمده دست به جامد سطح روی گاز مولکول فیزیکی جذب

است: شده لحاظ آن با رابطه در زیر فرضیات

است، همگن و یکنواخت کامال سطح یک جامد جسم سطح .١

جذب برای ترجیحی مکان و شده تشکیل ماده نوع یک از یعنی

برای یکسان اولویت مکان ها تمام و نداشته وجود آن سطح در
١Small Angle Neutron Scattering (SANS)
٢Small Angle X-ray Scattering (SAXS)
٣Degree of Dispersion
۴Mercury Porosimetry
۵Heinrich Kayser
۶Irvin Langmuir

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ۵٨
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دارند. جذب

چنین در نمی کند، جذب مولکول یک از بیشتر مکان هر .٢

جامد جسم سطح روی بر مولکول ها از الیه تک یک شرایطی

شد. خواهد جذب

دارند ایده آل رفتار یک بخار فاز در شده جذب گاز مولکول های .٣

سطح با و هم با گاز مولکول های بین برهم کنشی هیچ یعنی

ندارد. وجود جاذب

می شوند سطح جذب هم مشابه مکانیزمی با مولکول ها تمام .۴

.[١٠]

در و شده عملی ندرت به شرط چهار این عمل در که داشت توجه باید

یکنواختی غیر و نقایص از پر می دهد رخ آن در جذب که سطحی واقع

یکدیگر با و نبوده خنثی شونده جذب مولکول های که این دیگر است،

در که مولکول هایی برای جذب مکانیزم می دهند، واکنش سطح با و

جذب انتها در که مولکول هایی با می شوند سطح جذب فرآیند ابتدای

تشکیل شرایط عمل در که این نهایت در می باشد. متفاوت می شوند

صورت به جذب معموال و بوده مشکل شده جذب اتم های از الیه تک

شرایط برای BET جذب تئوری رو این از می گیرد. صورت الیه چند

ادامه در که گردید ارائه النگمیر تئوری نقص رفع جهت الیه چند جذب

.[١٠] می شود داده توضیح

BET جذب تئوری ٣ . ٢ . ۴

این که تلر و امت برونر، نام به دانشمند سه نام اول حرف از BET

تئوری این است. شده گرفته بودند، کرده ارائه ١٩٣٨ سال در را تئوری

الیه ای چند جذب اساس بر است، النگمیر تئوری شده گسترده که

اساس بر BET سیستم است. استوار ماده توسط گاز مولکول های

در ماده سطح توسط شده واجذب و جذب نیتروژن گاز حجم سنجش

قرار از پس می کند. کار کلوین) درجه ٧٧) مایع نیتروژن ثابت دمای

افزایش با مایع، نیتروژن مخزن در نظر مورد نمونه حاوی سلول گرفتن

شده جذب گاز حجم میزان مرحله هر در نیتروژن گاز فشار تدریجی

میزان گاز، فشار تدریجی کاهش با سپس می شود. محاسبه ماده توسط

نیتروژن گاز حجم نمودار نهایت در و می شود اندازه گیری ماده واجذب

ثابت دمای در نسبی فشار براساس ماده توسط شده واجذب و جذب

نیز هم دما١ واجذب و جذب نمودار که BET نمودار می شود. رسم

آن از ماده موثر سطح میزان که است خطی نمودار یک می شود نامیده

.[١٠] می شود استخراج

BET نمودار :١ شکل

:[١٠] می آید دست به زیر صورت به BET معادله

١[
Va

(
P٠
P − ١

)] =
C − ١
VmC

× P

P٠
+

١
VmC

(١)

77/4 دمای در تعادل حالت در شده جذب گاز جزئی فشار = P

پاسکال حسب بر k

پاسکال حسب بر شده جذب گاز جزئی فشار = P٠

استاندارد شرایط در شده جذب گاز حجم = Va

میلی لیتر حسب بر ( T = 273/15 K ،P = ١/٠١٣ × ١٠۵ )

تک یک تولید برای استاندارد حالت در شده جذب گاز حجم = Vm

میلی لیتر حسب بر نمونه سطح روی الیه

نمونه روی شده جذب گاز جذب آنتالپی به که ثابت مقداری = C

دارد. بستگی پودری

می شود: محاسبه زیر رابطه اساس بر C پارامتر مقدار

C = exp

(
E١ − EL

RT

)
(٢)

و اول الیه ی تک تشکیل برای جذب گرمای E١ رابطه این در

معادل و است باالتر الیه های و دوم الیه ایجاد برای جذب گرمای EL

ثابت مقدار است. الیه ها دیگر در شونده، جذب گاز شدن مایع گرمای
١Adsorption/Desorption Isotherm
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در BET رابطه دارد. قرار ٢٠٠ الی ١٠٠ بین نیتروژن گاز برای c

تک صورت به که نیتروژن گاز حجم آوردن دست به برای ٠/٠۵ بازه

زیر معادالت از است شده سطحی جذب استاندارد شرایط در مولکولی

:[١٠] می شود استفاده

Vm =
١

A+ ١
(٣)

C = ١ +
A

I
(۴)

BET نمودار مبدا از عرض = I

BET نمودار شیب = A

می توان می نامند. نقطه ای١ چند روش را باال رابطه از آمده دست به Vm

می شود نامیده نقطه ای٢ تک روش که ساده تر شیوه ای به زیر معادله طبق

.[١٠] می یابد کاهش کمی دقت اما آورد دست به را Vm

Vm = Va

(
١ − P

P ٠

)
, Vm =

١
Slope

(۵)

نقطه ای تک روش از آمده دست به نتیجه باشد، ٠/٣ نسبی فشار اگر

ماده ویژه سطح داشت. خواهند خوبی تطابق نقطه ای چند روش و

.[١١] می شود تعریف زیر معادله توسط (SBET)

S =
VmNa

m× ٢٢۴٠٠
(۶)

مول ۶/٠٢٢ × ١٠٢٣ با برابر عددی که آووگادرو عدد = N

میلی متر حسب بر شده جذب مولکول یک موثر مقطع سطح = a

مربع

گرم حسب بر شده تست نمونه جرم = M

حالت در شده جذب گاز مول ١ توسط شده اشغال حجم ٢٢۴٠٠

جدول در مختلف گازهای برای a مقدار میلی لیتر حسب بر استاندارد

است: آمده ١

جذب ایزوترم ٣ . ٣ . ۴

ماده میزان معادل که می گردد بیان ایزوترم هایی طریق از معموال جذب

(در فشار میزان از تابعی که است جاذب سطح روی بر شونده جذب

شرایط در شونده جذب ماده مایعات) مورد (در غلظت یا و گازها) مورد

اندازه گیری وسیله به واجذب ایزوترم بالعکس می باشد. ثابت دمای

شماتیک صورت به ٢ شکل در می شود. حاصل شده واجذب گاز مقدار

.[١] است شده داده نشان ایزوترم نمودار یک

[۵] جذب فرآیند در مختلف گازهای :١ جدول

[٣] واجذب و جذب ایزوترم :٢ جدول

در کرد. طبقه بندی گروه شش به می توان را جذب ایزوترم های

جذب ماده بخار جزئی فشار افزایش با جذب، ایزوترم های انواع همه

یک که زمانی تا می یابد افزایش می شود جذب که ماده ای مقدار شونده،

باعث نقطه این از پس فشار افزایش آید. وجود به سطح روی الیه تک

.[٢] می شود سطح روی الیه یک از بیش آمدن وجود به

١ نوع جذب ایزوترم ٣ . ٣ . ١ . ۴

در ندرت به می شود خوانده النگمیر نام با اغلب که ایزوترم نوع این

حفره های دارای که ترکیباتی برای و می شود دیده متخلخل غیر مواد
١Multi Point BET
٢Single Point BET
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است. مناسب نانومتر) ٢ از (کمتر هستند ریزی بسیار

[٣] ١ نوع جذب ایزوترم ایزوترم :٢ شکل

٢ نوع جذب ایزوترم ٣ . ٣ . ٢ . ۴

در است. استفاده قابل متخلخل غیر ترکیبات برای ایزوترم نوع این

سطح، روی الیه تک تشکیل است، شده مشخص B حرف با که نقطه ای

می شود. کامل

٣ نوع جذب ایزوترم ٣ . ٣ . ٣ . ۴

بیرون به رو خمیدگی یک همواره ۴ شکل در شده داده نمایش نوع

بسیار ایزوترم نوع این نمی شود. دیده آن در B نظیر نقطه ای و دارد

و نبوده متخلخل که است سامانه هایی به متعلق و می شود مشاهده کم

با جذب سطح که هنگامی است. ضعیف خیلی آن ها در جذب نیروی

مشاهده می توان را ایزوترم نوع این نمی شود مرطوب شونده جذب ماده

کرد.

[٣] ٢ نوع جذب ایزوترم :٣ شکل

[٣] ٣ نوع جذب ایزوترم :۴ شکل

۴ نوع جذب ایزوترم ۴ . ٣ . ٣ . ۴

صورت در می شود. برده کار به متخلخل مواد برای ایزوترم نوع این

این که هنگامی ولی است ٢ نوع ایزوترم شبیه ، P
P٠

نسبت بودن کم

صورت به و باریک بسیار منافذ دارای ماده باشد، بزرگ خیلی نسبت

افزایش توجهی قابل مقدار به جذب میزان حالت این در که است مویین

ایزوترم نوع این می شود. متراکم سطح روی شونده جذب ماده و می یابد

مربوط منحنی و می شود مشاهده صنعتی کاتالیست های برای اغلب

می گردد. استفاده منافذ اندازه ی توزیع تعیین برای

[٣] ۴ نوع جذب ایزوترم :۵ شکل

۵ نوع جذب ایزوترم ۵ . ٣ . ٣ . ۴

مواد در که تفاوت این با است، ٣ نوع شبیه بسیار ایزوترم نوع این
P
P٠

مقادیر در منحنی جهش و می شود دیده مزوحفره حاوی متخلخل

می شود. مشاهده ندرت به حالت این می دهد. روی باالتر بسیار

[٣] ۵ نوع جذب ایزوترم :۶ شکل

۶ نوع جذب ایزوترم ۶ . ٣ . ٣ . ۴

کامال سطح با غیرمتخلخل مواد در که است پله ای ایزوترم نوع این

الیه چند جذب دهنده نشان منحنی شکل و می شود دیده یکنواخت

است. سطح روی
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[٣] ۶ نوع جذب ایزوترم :٧ شکل

واجذب و جذب پسماند ۴ . ٣ . ۴

١ نوع اما می باشند برگشت پذیر معموال ٣ و ٢ ،١ نوع ایزوترم های

دیده پسماند نیز ۵ و ۴ نوع در باشد. داشته پسماند یک می تواند

می شود.

[٣] واجذب و جذب پسماند :٨ شکل

از استفاده با و است ماده در مزوحفره حضور نشان دهنده پسماند

شکل در آورد. بدست حفره ها هندسه با رابطه در اطالعاتی می توان آن

است. شده داده نشان حفره شکل به توجه با پسماند نوع ۵ زیر

[۵] حفره هندسه به توجه با پسماند انواع :٩ شکل

نمونه آماده سازی ۵ . ٣ . ۴

این و بوده نانومتری ابعاد با پودر صورت به معموال آنالیز جهت نمونه ها

ویژه سطوح و نانومتر ٠-٢٠٠/۵ حفره ابعاد اندازه گیری به قادر روش

اندازه ای به نیاز مورد ماده مقدار می باشد. گرم بر مترمربع ١ حداقل

٠/١ معمول طور به شود. مترمربع ١ از بیش آن کل سطح که است

در کم سطح با نمونه های برای و شده استفاده آنالیز جهت ماده از گرم

شامل نمونه ها آماده سازی است. نیاز مورد ماده از گرم ٠/٢ حدود

نمونه ها می بایست منظور این برای که بوده زدایی گاز و خشک کردن

حرارت خال در دقیقه ١۵ تا ١٠ مدت به و ١٩٠ الی ١٨٠ دمای در

ممکن که مولکول هایی سایر یا و بخارآب،دی اکسیدکربن تا شوند داده

سپس گردند. حذف باشند، کرده اشغال را ماده حفره های حجم است

دما میزان البته می شوند. خنک نیتروژن گاز شدن مایع دمای تا نمونه ها

دارد. بستگی نمونه مشخصات و نوع به آماده سازی جهت الزم زمان و

قرار نیتروژن گاز از مشخصی مقدار معرض در نمونه بعد، مرحله ی در

به گاز فشار به توجه با می شود. ایجاد تعادل برقراری فرصت و می گیرد

محاسبه شده جذب  گاز مقدار گازها، رابطه از با استفاده و تعادل هنگام

داده های از مجموعه ای تا می شود تکرار بار چندین فرایند این می شود.

آید. بدست مختلف تعادلی فشارهای در شده جذب گاز حجم به مربوط

مایع چگالی از می توان را (Am) شده جذب گاز مولکول مقطع سطح

گاز ابتدا اول مرحله در آزمایش، شروع با زد. تخمین حدس گاز آن

ماده مرحله این در که می نشیند الیه تک صورت به جامد ماده روی بر

چند صورت به گازها دوم مرحله در می رسد. اشباع حالت ٣٠٪ به

این در تخلخل ها از بعضی همچنین می کنند. رسوب هم روی بر الیه

پر ماده حجم ٧٠٪ حالت این در که می کنند شدن پر به شروع مرحله

و پوشانده را ماده سطح کامل طور به گاز آخر مرحله در است. شده

حالت به ماده ١٠٠٪ اینجا در می شوند. پر تخلخل ها تمامی همچنین

می شود. پر و رسیده اشباع

آنالیز انجام روش ۶ . ٣ . ۴

داده قرار نیتروژن گاز تحت ساعت ١ مدت به آزمایش لوله ی سه ابتدا

و شده خارج آون از آزمایش لوله ها ی سپس گردند. خشک تا می شوند

برای لوله ها از یکی می گیرند. داده قرار آزاد هوای در دقیقه ۵ مدت به

می شوند. برده کار به P٠ فشار کردن کالیبره برای دیگر لوله ی دو و آنالیز

سپس می شود. داده قرار گاززدایی محفظه در نمونه حاوی آزمایش لوله

دو می شود. خارج محفظه از نمونه، شدن خنک و دقیقه ۵ گذشت با

می گیرند. قرار P٠ گاز تحت دستگاه در قرارگیری با دیگر آزمایش لوله

آزمایش لوله و می شود پر نیتروژن گاز از شده است، عایق که محفظه ای

به باید نیتروژن سطح می شود. داده قرار آن در دیگر لوله ی و نمونه حاوی

قبل گردد. اضافه مایع نیتروژن نیاز صورت در و شود چک مرتب طور
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میلی متر ٧٣٨/۵٢ اشباع فشار ماده، نوع است الزم آزمایش شروع از

داخل پودر تست، اتمام از بعد داده شود. دستگاه به خال نرخ و جیوه

آلتراسونیک حمام و آب با لوله سپس می شود. خارج آزمایش لوله

می گردد. خشک سانتی گراد ۶٠ دمای با آون در و شده داده  شستشو

است. شده داده نشان دستگاه زیر شکل در

[٩] تخلخل آنالیز دستگاه :١٠ شکل

شدن متراکم قابلیت که خنثی گاز نوع هر از می توان BET روش در

اطمینان، قابل اندازه گیری یک انجام برای ولی نمود استفاده دارد،

و کوچک آن های مولکول  اندازه ی که کرد استفاده گازهایی از باید

.[٩] شود کنترل راحتی به آزمایش دمای در و باشد شکل کروی

این برای مناسبی انتخاب های نیتروژن و آرگون کریپتون، گازهای

زیرا است استفاده مورد گاز متداول ترین نیتروژن گاز هستند. منظور

کریپتون و آرگون که صورتی در است راحت معموال آن به دسترسی

آرگون از بیشتر نیتروژن خلوص میزان همچنین هستند، قیمت گران

از دارد ریزتری حفرات ماده که مواردی در .[٩] است کریپتون و

اندازه گیری دقت و است بهتر آن نفوذ زیرا می شود استفاده آرگون گاز

باشد فعال کربن آزمایش مورد ماده اگر می یابد. افزایش میکروحفره ها

اکسید دی گاز توسط آنالیز می شود. استفاده کربن اکسید دی گاز از

است. حفره میکرو به محدود و می برد کمتری زمان کربن

BET روش محدودیت های ٣ . ٧ . ۴

فرض آن در که جهت این از و است تخمینی روش یک BET روش

کامال n− ١ الیه که می دهد روی هنگامی nام، الیه در جذب می شود

ایراد، این رفع برای رو این از است. جدی انتقاد مورد باشد، شده پر

تصحیح تجربی، پارامترهای از برخی به توجه با C ثابت است الزم

را شده محاسبه سطح مساحت میزان اصالحات، این انجام البته شود.

محدوده ی در p
p٠

نسبت که هنگامی زیرا نمی کند، تغییر دچار چندان

اتفاق الیه ای چند جذب موارد، بیشتر در دارد، قرار ٠/٣ الی ٠/٠۵

است، ٠/٣ الی ٠/٠۵ بین p
p٠

نسبی فشار که هنگامی نمی افتد.

این در و می دهند نشان BET معادله با خوبی تطابق جذب، داده های

داد. انجام دقت با را سطح مساحت اندازه گیری می توان معموال هنگام

ناشی پیچیدگی هایی باشد، فوق حد از باالتر p
p٠

مقدار که هنگامی ولی

می شود. مشاهده تراکم انجام یا و الیه یک از بیش در جذب انجام از

مقدار موارد، بیشتر در باشد، فوق حد از کمتر p
p٠

نسبت که هنگامی

داد انجام دقت با را اندازه گیری نمی توان که می شود کم آنقدر جذب

.[٩]

را گاز عبور اجازه در به راه حفره های فقط متخلخل مواد در

بسته حفره های و در به راه حفره های سطح BET روش اما می دهند.

بسته حفره توجهی قابل مقادیر حاوی نمونه اگر می کند. اندازه گیری را

عمال که می کند اندازه گیری بیشتری سطح مقدار BET روش باشد،

این در اندازه گیری خطای پس نمی کند. عبور گاز آن از مقداری از

و است بر زمان روش یک روش این همچنین .[٣] است باال روش

تکنیک این و نیست دقیق کم سطوح اندازه گیری برای کافی اندازه به

نمی باشد. مناسب میکرومتری ذره سایز با پودری نمونه های برای

سطح، و تخلخل میزان تعیین در استفاده مورد روش های بین از

اندازه گیری قابلیت BET روش ویژه به جذب بر مبتنی روش های

سهولت همچنین و داشته را نانومتر ۵٠ تا ٠/۴ اندازه در باز تخلخل های

همچنین می گردد. محسوب آن مزایای از آن پایین قیمت و اندازه گیری

حاصل، جذب ایزوترم نوع روی از که می دهد را امکان این روش این

محدودیت های از برد. پی ماده در موجود تخلخل شکل و میزان نوع، به

سطوح برای روش این پایین دقت بودن، زمان بر به می توان روش این

ایزوترم های انواع همه ی در نمود. اشاره پودری نمونه های به نیاز و کم

ماده  ای مقدار شونده، جذب ماده بخار جزئی فشار افزایش با جذب،

سطح روی تک الیه یک زمانی که تا می یابد افزایش می شود جذب که

آمدن وجود به باعث نقطه این از پس فشار افزایش آید. وجود به

تعیین برای که روش هایی از یکی می شود. سطح روی الیه یک از بیش

یا جذب شده گاز مقدار اندازه گیری است، متداول منافذ اندازه توزیع

اندازه ی توزیع است. فشار کاهش از تابعی صورت به  واجذب شده،

منافذ حجم افزایش نمودار صورت به  معموال کاتالیست، یا پایه منافذ

می شود. ارائه منفذ اندازه ی برابر در
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نتیجه گیری ۵

وجود گوناگونی روش های تخلخل میزان و موثر سطوح تعیین جهت

نسبت باالتری دقت BET روش  تخلخل میزان تعیین روش از دارد.

روش ها سایر به راحت تری انجام روش و بوده دارا دیگر روش های به

می باشد. دارا

میزان که دارد. بسزا کاربرد فوم ها و پلیمری مواد برای روش این

مشخص واقعی مقدار به نزدیک تخمین با شده تولید فوم های حفره کسر

شده تولید فوم مورد در دقیق تصمیم گیری اجازه پژوهشگر به و کرده

می دهد.
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