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Emulsje 

Układ  dwóch nie mieszających się ze sobą cieczy.
Stan rozproszenia jednej fazy w drugiej 

(cząstki mają zwykle wymiar 10-7  - 10-5 m.)

Woda

Olej

O / W W / O

EMULSJE

• Napotykamy emulsje, gdy dwie lub więcej 
niemieszających się płynów łączą się ze sobą ściśle lub 
rozpraszają w postaci małych kropelek, a ponadto nie 
są to układy jednorodne (homogeniczne). 

• Układ jednorodny to taki w którym składniki są ze sobą 
mieszalne.  W przypadku emulsji są to układy 
heterogeniczne, w których zawierają składniki 
niemieszalne, takie jak woda i olej.

• Te rozmiary kropelek mogą wynosić od 0,1 do 10 
mikrometrów średnicy i mogą pozostawać w tej postaci 
dyspersji przez cały czas.

• Emulsję ogólnie uważa się za dyspersję oleju i 
wody. Gdy substancją oleistą lub olejem jest 
faza zdyspergowana, emulsja jest nazywana 
typem olej w wodzie (o/w) lub gdy woda jest 
fazą zdyspergowaną, wówczas emulsję nazywa 
się emulsją woda w oleju (w/o).
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(a) (b)

(c)

Kropla oleju

Kropla wody w kropli oleju

Woda

Woda

Olej

Woda

Olej

Mikrofotografia emulsji: a) o/w,  b) w/o,  c) w/o/w.

σolej

σwoda

σolej < σwoda

σwoda

σolej

σwoda >σolej

Emulsja o/w
Emulsja w/o 

Emulsje z definicji są niestabilną dyspersją, z uwagi na 
zróżnicowane napięcie powierzchniowe pomiędzy obydwoma 
fazami (zdyspergowaną i dyspergującą), a układ stabilizuje się 
przez obecność jednego lub większej liczby środków 
emulgujących. 

• Zasada Bancroft’a stwierdza, że ciągła faza 
emulsji jest zwykle fazą, w której emulgator 
jest preferencyjnie rozpuszczalny.

Proces powstawania emulsji lub emulgacji 
polega na zdyspergowaniu jednego płynu w 
drugim. Właściwości takiej emulsji i zastosowań 
zależą od temperatury i składu oraz wielkości 
kropelek. 
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Emulsje można podzielić  biorąc pod uwagę:

charakter chemiczny faz
rozmiar kropli fazy wewnętrznej
stabilność emulsji
trwałość emulsji
stężenie składników.

Przyjmując za kryterium podziału charakter chemiczny, 
emulsje możemy podzielić na:

proste
podwójne
wielokrotne.

Emulsje podwójne 

Powstają one przez zemulgowanie gotowych już emulsji 
określonego typu. Mają one zastosowanie przy uzyskiwaniu 
przedłużonego działania leków oraz w kosmetologii. Spotyka się 
także emulsje wielokrotne, gdzie poszczególne fazy emulsji są w 
sobie nawzajem pozamykane np. w/o/w/o oraz tak zwane 
dwuemulsje, w których kropelki wewnętrznej fazy olejowej 
zawierają oleje różnego typu. Optymalna zawartość fazy 
rozproszonej to 40-60%. Powyżej 70% może dojść do zmiany 
typu emulsji (inwersji)

• Emulsją wielokrotną może być olej - woda -
olej, w którym faza wodna znajduje się między 
dwiema fazami olejowymi lub woda - olej -
woda, w których wewnętrzna i zewnętrzna 
faza wodna są oddzielone fazą olejową

Emulsje wielokrotne 
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• Wiadomo ze wstępu, że można otrzymać emulsje 
stężone i rozcieńczone. Rozpatrzmy od czego 
zależy rodzaj otrzymanej emulsji. Rodzaj emulsji 
zależy od: 

• – ilościowego stosunku wody i oleju: w 
przypadku dużej przewagi jednej z faz otrzymu-
jemy emulsję, w której faza występująca w 
nadmiarze jest ośrodkiem rozpraszającym,

• – charakteru chemicznego dwu cieczy,

• – charakteru emulgatora.
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Przygotowanie emulsji 

• Przygotowanie emulsji wymaga pewnej ilości 
energii do utworzenia granicy między dwiema 
fazami i prowadzone są prace dodatkowe w 
celu wymieszania układu w celu 
przezwyciężenia oporu przepływu.
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• Homogenizacja
• Emulsje można wytwarzać w małych ilościach 

metodą tłuczka i moździerza w laboratoriach i 
jednostkach aptecznych do celów testowych.

• Emulsje można wytwarzać za pomocą mieszadeł 
lub energicznie wstrząsając (używane przez 
farmaceutów do emulgowania olejów łatwo 
dyspergujących i o niskiej lepkości).

• Przerywane wstrząsanie jest lepsze niż 
wstrząsanie ciągłe, ponieważ ciągłe wstrząsanie 
prowadzi do przerwania fazy dyspersji, ale także 
ośrodka dyspersyjnego i powoduje niedoskonałe 
emulsje.

• Emulsje można wytwarzać przy użyciu 
mieszalników mechanicznych, w których do 
przygotowania dogodnych emulsji stosuje się 
mieszalniki typu śmigło i wirnik.

• Emulsje są również przygotowywane przez 
małe miksery elektryczne, co oszczędza czas i 
energię. 

Sporządzanie farmaceutyczne emulsji 
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• Zmniejszanie różnic w gęstościach jest bardzo 
trudne ze względów praktycznych. Gdy 
kropelki emulsji zbierają się razem, działają 
one jako pojedyncza jednostka i nigdy się nie 
żelują. Z powodu tego dużego rozmiaru krople 
te szybciej się ulegają śmietankowaniu i są  
niestabilne fizycznie.

Emulsje do użytku wewnętrznego
Emulsiones pro usu interno, Emulsiones perorales

Na ogół są to emulsje olej w wodzie. Jeżeli nie zlecono 
inaczej, do przygotowania emulsji do użytku 
wewnętrznego należy użyć gumy arabskiej. Guma arabska, 
podobnie jak agar, pektyny, alginian sodu oraz MC i KMC są 
nazywane emulgatorami rzekomymi (quasi-emulgatorami), 
gdyż ich właściwości powierzchniowo czynne są niewielkie, 
ale pęczniejąc w wodzie tworzą roztwór o znacznej 
lepkości. Emulgatory pochodzenia roślinnego trzeba 
stosować w stosunkowo dużych ilościach, a ponadto łatwo 
ulegają skażeniu mikrobiologicznemu. Mają jednak 
neutralny smak.

Metoda kontynentalna

Postępowanie rozpoczyna się od wytworzenia jądra emulsji 
(emulsji pierwotnej, emulsji stężonej). Jest to metoda polecana do 
zastosowania przede wszystkim w przypadku gumy arabskiej.
Proporcje jądra emulsji z gumą arabską.

W emulsjach z gumą arabską to olej jest fazą 
wewnętrzną i to do jego ilości muszą być wyliczone 
potrzebne ilości pozostałych składników jądra. Cała 
ilość przepisanego oleju powinna być zemulgowana 
w emulsji pierwotnej. Jeżeli w przepisie jest więcej 
niż jeden olej, należy obliczyć ilość gumy arabskiej 
dla ich sumy.
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Tryb postępowania podczas sporządzania emulsji metodą 
kontynentalną jest następujący:

Jądro emulsji zaczynamy wykonywać od tego, że gumę 
arabską „nawilżamy” olejem (olej i gumę bez ucierania 
mieszamy lekko w suchym moździerzu).

Niezwłocznie dodajemy wodę w ilości wynikającej z 
proporcji i rozpoczynamy energiczne ucieranie aż do 
momentu, w którym można usłyszeć charakterystyczny trzask 
(łac. crepitatio) podczas kontaktu ucieranej mieszaniny z 
pistlem. Biały kolor emulsji pierwotnej świadczy o uzyskaniu 
mniejszych cząstek fazy rozproszonej.

Stopniowo rozcieńczamy pozostałą resztą fazy 
rozpraszającej, dodajemy ewentualnie pozostałe składniki i 
przenosimy do opakowania.

Metoda angielska

Emulgator rozpuszczamy w fazie rozpraszającej, następnie 
dodajemy porcjami fazę rozpraszaną. Po czym dodajemy 
pozostałą ilości wody i pozostałe składniki.

Jest to metoda trudniejsza, bardziej czasochłonna, ale uważa 
się, że daje emulsje o większej trwałości. Jest metodą o 
uniwersalnym charakterze, najczęściej jednak używana jest, 
jeżeli emulsję tworzy się z udziałem mieszadła 
szybkoobrotowego. Należy wówczas uważać na ryzyko 
napowietrzenia preparatu (aerację). Pęcherzyki powietrza 
adsorbują środki pomocnicze i emulgatory, co może 
zmniejszać trwałość układu. Powietrze może także 
prowokować procesy utleniania leków. Zaleca się mieszadła z 
łopatkami pionowymi, a samo mieszadło należy ustawić raczej 
pod kątem.

Metoda angielska jest szeroko wykorzystywana w 
przypadku użycia emulgatorów innych niż guma arabska. 
Metodą tą można wykonać między innymi następującą 
receptę:
Rp.
Paraffini lig. 50,0

Emulgatori q.s.
Cerasi sir.
Aquae destill ad 120,0
M.f. emulsio

Sposób postępowania w przypadku wprowadzania 
substancji rozpuszczalnej w fazie wewnętrznej.
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Emulsje do użytku zewnętrznego
Emulsiones pro usu externum

Przykładem tego typu emulsji do użytku 
zewnętrznego są na mazidła (linimenta), 
preparaty pielęgnacyjne typu mleczko, formułę 
emulsji mogą mieć także niektóre maści, kremy 
czy krople do nosa. 

Preparaty przygotowywane w recepturze to często emulsje 

powstające ex tempore, a zatem układy z emulgatorem powstającym 

podczas sporządzania. Zasada polega na wytrząsaniu w butelce oleju 

(zawierającego wolne wyższe kwasy tłuszczowe) z wodnym 

roztworem zawierającym kationy pochodzące z wodorotlenku 

wapnia, amonu lub potasu. Kationem organicznym może być także 

trietanoloamina. Wskutek reakcji chemicznej powstają mydła, które 

są emulgatorami tego układu, a rodzaj emulsji zależy od 

wartościowości kationu. Emulsje w/o powstają przy kationach 

wielowartościowych, a o/w – przy kationach jednowartościowych.

Linimentum Calcis powstaje przez wytrząśnięcie w butelce oleju 

lnianego z wodą wapienną. Wolne kwasy tłuszczowe reagują z 

jonami wapnia i tworzy się mydło będące emulgatorem w/o. 

Podobnie poprzez wymieszanie i energiczne mieszanie w butelce 

oleju rzepakowego z amoniakiem otrzymujemy mydło amonowe, 

które stabilizuje powstały układ w emulsję o/w. Preparat taki 

może być wykorzystany do nacierania.

Mazidła mogą mieć właściwości takie jak: wywołujące 

zaczerwienienie skóry, przeciwreumatyczne, ściągające, 

ochronne. Olej tłusty zwiększa przyczepność do skóry, co 

ułatwia wcieranie. Częstym w nich dodatkiem są olejki 

eteryczne (na ogół maksymalnie 10 kropli na 100 gramów 

mazidła). Wśród mazideł wyróżnić można:
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Stabilność emulsji 

Procesy zachodzące w emulsjach.

Flokulacja (od ang. flock – stado) jest odwracalnym procesem 

łączenia się kuleczek we flokuły (kłaczki) – skupiska, kiście 

cząstek fazy zawieszonej, ale bez ich zlewania się ze sobą. Na 

ogół przyczyną jest zbyt mała ilość emulgatora. Czasami 

przeprowadza się tak zwaną kontrolowaną flokulację, która 

polega na tym, że prowokuje się powstawanie zbitka flokuł, ale 

o konsystencji puszystego osadu, łatwego do jednolitego 

rozproszenia. Osiąga się to przez dodanie polimerów lub 

odpowiednich elektrolitów. Niekorzystna sytuacja ma miejsce 

wówczas, kiedy powstałych flokulatów nie udaje się rozproszyć 

nawet mechanicznie.
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Koalescencja zachodzi, kiedy w emulsji nie ma 

wystarczającej ilości emulgatora. Poprzez ruchy 

Browna micele zderzają się i łączą ze sobą. Jest to 

proces nieodwracalny i może prowadzić do 

złamania emulsji, a więc do jej całkowitego 

rozkładu na dwie osobne warstwy.

Ostatnim procesem prowadzącym do zmian w emulsji jest 

Ostwaldowskie dojrzewanie emulsji. Ma ono związek z 

ciśnieniem wewnątrz miceli, które jest wyższe niż w fazie 

zewnętrznej. Podczas długiego przechowywania emulsji, ta 

różnica ciśnień prowadzi do dyfuzji składników emulsji fazy 

wewnętrznej z mniejszych miceli do większych. W wyniku tego 

procesu dochodzi do zaniku małych miceli na rzecz dużych.                      

Z punktu widzenia trwałości korzystne byłoby zatem, aby 

kuleczki fazy wewnętrznej były możliwie jednolite. Można to 

uzyskać poprzez „rzetelne” ucieranie emulsji w moździerzu lub 

zastosowanie homogenizatora.

• Stabilność fizyczna emulsji może być określona 
przez szereg zmian, a zasadniczo przez ruch 
kropelek, które albo poruszają się w górę lub w 
dół, w zależności od ich gęstości. tzn. 
gromadzenia się kuleczek fazy rozproszonej na 
powierzchni na skutek działania sił wyporności 
cieczy. Sprzyjać temu będzie duża różnica 
gęstości cieczy i większy promień kulek emulsji. 
Faza lżejsza (olej lub tłuszcz w mleku) wypływa 
na powierzchnię układu.  Jest to również znane 
jako śmietankowanie.

• Na szybkość śmietankowania wpływać biorąc 
pod uwagę wielkość kropelek, różnicy gęstości 
i lepkości fazy zewnętrznej.

• Szybkość tego procesu, która jest w zasadzie 
wykorzystaniem prawa Stokesa, może być albo 
zmniejszona, albo zwiększona przez 
odpowiednio zmniejszenie wielkości kropelek i 
zwiększenie lepkości fazy zewnętrznej.
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• Rozdzielenie faz emulsji tym sposobem można 
przyśpieszyć wirując emulsję. Ponieważ w tym 
etapie nie doszło jeszcze do poważniejszych 
zmian wytrząśnięcie "śmietankującej" emulsji 
najczęściej przywraca postać wyjściową. 
Dalszym etapem destrukcji jest łączenie się 
pojedynczy kuleczek emulsji w większe, czego 
końcowym efektem jest złamanie emulsji 
(rozdzielenie się faz).

• Szybkość rozkładu emulsji jest proporcjonalna do 
kwadratu promienia kuleczek fazy rozproszonej, 
różnicy gęstości obu faz i przyspieszenia działającego 
na emulsję (zazwyczaj przyspieszenia ziemskiego, 
chyba że wirujemy emulsje, wtedy jest to 
przyspieszenie nadawane przez wirówkę) a 
odwrotnie proporcjonalna do lepkości fazy 
rozpraszającej.

• Jeżeli zależy nam na szybkim zniszczeniu 
niepożądanej emulsji możemy starać się 
zniszczyć ochronną warstewkę emulgatora 
wokół kropel fazy zdyspergowanej. 

• Możemy też starać się zmieniać pozostałe 
parametry warunkujące trwałość (lepkość, 
przyspieszenie), niestety jednak najczęściej 
zdarza się tak, że emulsje, na trwałości których 
nam zależy rozwarstwiają się zbyt szybko (wie 
to niejedna gospodyni, która samodzielnie 
próbowała ukręcić majonez, wie to też 
niejeden student farmacji), zaś niepożądane 
emulsje opierają się najczęściej bardzo 
skutecznie naszym staraniom, mającym 
doprowadzić do ich złamania.
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równanie Stokesa

v- szybkość rozdziału emulsji 
r- promień cząstek fazy rozproszonej

d – gęstość fazy rozpraszającej 
ds- gęstość fazy rozproszonej 
g- przyśpieszenie ziemskie
η– lepkość fazy rozpraszającej 

Jaka będzie szybkość rozdzielenia emulsji (o/w) utworzonej z oleju 
lnianego i wody, jeżeli jej cząstki mają średnicę 58 nm? Lepkość fazy 
rozpraszającej 10.02 x10-4 Pa s, gęstość ośrodka rozpraszającego 
wynosi 997 kg m-3, zaś gęstość fazy rozproszonej wynosi 992 kg m-3. 

𝑣 =
2∙ 29∙10−9

2
∙ 997−992 ∙9,81

9∙10,02∙10−4
= 9,14 x10−12𝑚/𝑠

• Łamanie emulsji – całkowity rozkład fazy 
rozproszonej i rozpraszającej. W układach 
zawierających emulgator proces ten może być 
zahamowany przez silne wstrząsanie. Nie jest 
to jednak możliwe gdy emulsja jest już 
złamana. 

•

• Pamiętając, że głównym czynnikiem wpływającym 
na trwałość emulsji jest napięcie międzyfazowe 
(powierzchniowe), zarówno przy tworzeniu, jak i 
niszczeniu emulsji będziemy się starać wpływać 
na wielkość tego parametru. 

• Drugim czynnikiem warunkującym trwałość 
emulsji jest wielkość kulek fazy rozproszonej. 
Emulsja o większej dyspersji będzie trwalsza, ze 
względu na mniejsza masę pojedynczej kuleczki i 
związaną z tym większą ich ruchliwość.
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Sedymentacja

W chemii to proces opadania zawiesiny ciała stałego w 

cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił 

bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o 

gęstości większej niż gęstość cieczy. 

Zjawiskom śmietankowania i sedymentacji można 

zapobiegać poprzez zwiększenie subtelności rozdrobnienia 

kuleczek emulsji, zwiększenie lepkości ośrodka 

zawieszającego lub zmniejszenie różnicy gęstości między 

obiema fazami. Podniesienie lepkości można uzyskać 

poprzez dodatek do emulsji o/w gumy arabskiej lub 

roztworu metylocelulozy, a do emulsji w/o np. wosków..

Gęstość fazy wodnej zwiększa dodatek glicerolu, co może 

mieć niekorzystny wpływ na trwałość emulsji. Jako 

ciekawostkę historyczną można podać fakt, że niegdyś w 

przypadku leków reumatologicznych stosowano dodatek 

chloroformu do fazy oleistej, dzięki czemu jej gęstość 

zbliżała się do gęstości wody. 

W trakcie przygotowywania emulsji warto pamiętać o 
unikaniu zjawisk typowo zagrażających powodzeniu 
wykonania preparatu takich jak:
– gwałtowne zmiany temperatury;
– dodatek etanolu w stężeniu powyżej 10% (powyżej 
guma arabska ścina się);
– mieszanie emulgatorów anionowych i kationowych;
– dopuszczanie do powstania opisanych interakcji.
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Inwersja emulsji 

Inwersję faz, tj. zjawisko, w którym faza rozproszona staje się fazą ciągłą i 

odwrotnie, można uznać za przydatną drogę do wytworzenia emulsji z bardzo 

drobnych kropelek.

Zjawiskiem zawsze towarzyszącym odwracaniu faz jest spontaniczna zmiana 

surfaktantów ustalenia na styku olej-woda.

Odwrócenie faz można osiągnąć przez zmianę temperatury układu, zmianę frakcji 

objętościowej faz, dodanie soli lub narzucenie określonych przepływów; na 

przykład przepływ ekstensywny. Proces ten jest definiowany przez niektórych 

autorów jako wydarzenie katastroficzne, ponieważ wydaje się być nagłą i 

dramatyczną zmianą morfologii spowodowaną stopniową zmianą warunków 

eksperymentalnych. 
Phase Inversion Emulsification, Valentina Preziosi, Antonio Perazzo, Sergio Caserta*, Giovanna Tomaiuolo,
Stefano Guido, CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS
VOL. 32, 2013

Emulgacja poprzez inwersję faz jest szeroko stosowana w 
wytwarzaniu produktów kosmetycznych, 
farmaceutycznych produkty (np. liposomy do dostarczania 
leków), artykuły spożywcze i detergenty.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE emulsji 
Woda obecna w emulsjach może sprzyjać rozwojowi mikroflory, 
układ można zabezpieczyć dodatkiem środków konserwujących.                             
W przypadku najczęściej wykonywanych emulsji z gumą arabską, 
szczególnie podatnej na wzrost pleśni, można – ze względu na pH
gumy ok, 5,0 – dodać kwas benzoesowy w stężeniu 0,1%-0,2%, 
benzoesan sodu lub kwas sorbowy.
Emulsje na bazie wody wapiennej nie wymagają na ogół 
konserwowania, gdyż wysokie pH tego surowca chroni przed 
rozwojem bakterii. Inne emulsje do użytku zewnętrznego – jeżeli nie 
zawierają składników antyseptycznych mogą być konserwowane 
nipaginami.
Emulsje do użytku wewnętrznego powinny być przechowywane w 
lodówce, a do użytku zewnętrznego – w temperaturze pokojowej.

Emulgatory 
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Woda

Olej

O / W W / O
Emulsja typu olej w wodzie (O/W)

Emulsja typu woda w oleju  (W/O)

Stabilizacja emulsji:

OLEJ

WODA

OLEJ

WODA

Po 24 godzinach emulsja oleju w wodzie z detergentem 

(roztwór w butelce z prawej strony) jest nadal trwała, 

natomiast roztwór emulsji (bez detergentu) w naczyniu z 

lewej strony jest nietrwały.

• Emulgatory są substancjami, które pomagają 
utrzymać mieszaninę niemieszających się 
płynów rozproszonych w sobie przez dość 
długi czas, który pomaga zmniejszyć napięcie 
między dwoma niemieszającymi się płynami.
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• Aby wyjaśnić działanie emulgatora 
rozpatrzymy tworzenie emulsji z punktu 
widzenia fizykochemicznego na przykładzie 
emulsji typu o/w. 

Na granicy faz cieczy polarnej (woda) i niepolarnej (olej) istnieje 
dość duże napięcie powierzchniowe, tzw. napięcie międzyfazowe. 
Ponieważ dyspergowanie jest związane z powiększeniem 
powierzchni rozdzielającej obie fazy o S, a praca potrzebna na 
wykonanie dyspersji wynosi:

F  =   S  • 

gdzie:  S – przyrost powierzchni,  a  – napięcie międzyfazowe na 
granicy faz.

• Emulgatory są substancjami powierzchniowo 
czynnymi obniżającymi napięcie 
powierzchniowe (międzyfazowe); zmniejszenie 
napięcia międzyfazowego na granicy faz 
powoduje zmniejszenie pracy potrzebnej do 
wytworzenia emulsji 

• Ilościową zależność pomiędzy obniżaniem napięcia 
powierzchniowego, a adsorpcją na powierzchniach 
granicznych określa równanie Gibbsa:

• Γ = −
𝒄

𝑹𝑻
∙
∆𝝈

∆𝑪

• gdzie: Γ – nadwyżka stężenia substancji na 
powierzchni granicznej tzw. nadmiar 
powierzchniowy,    

• c – stężenie substancji wewnątrz roztworu,                  
σ– napięcie powierzchniowe, R – stała gazowa,            
T – temperatura w kelwinach.
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• Jeżeli  d/dc <  0  to  >  0, czyli substancja 
gromadzi się na powierzchni granicznej. 
Adsorpcja jest w tym przypadku dodatnia 
(emulgator obniża napięcie międzyfazowe).

• Jeżeli  d/dc  >  0 to   <   0, czyli stężenie w 
warstwie powierzchniowej jest mniejsze niż w 
głębi roztworu i adsorpcja jest ujemna.

• Wybór rodzaju emulgatora zależy w 
szczególności od składu zemulgowanej fazy 
zdyspergowanej lub zamierzonej drogi 
podawania emulsji. Każda faza ciągła lub faza 
zdyspergowana dowolnej emulsji może mieć 
zakres konsystencji od swobodnie płynącej 
ruchomej cieczy do zakresu półstałej.

Orientacja cząsteczek emulgatora na cząsteczkach emulgowanych cieczy 

Układ z wodą jako fazą 
rozpraszającą 

Układ z olejem  jako 
fazą rozpraszającą 
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Podział względem chemicznym. Podstawą tej klasyfikacji jest zdolność 
emulgatora do dysocjacji:

I.  Emulgatory jonowe:
a.  Emulgatory anionoaktywne, w których aktywna część cząsteczki jest 
anionem:

Mydła: RCOONa ————›     R———COO- +       Na+
hydrofobowy  hydrofilowy

Estry kwasu siarkowego:
O

CH3(CH2)10CH2—O—S—O- +    Na+
O

hydrofobowy              hydrofilowy 
Aminozwiązki tworzące mydła z kwasami tłuszczowymi:

R—COOH   +   NH3    ———›   R–––––––––¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬COO- +   NH4+
hydrofobowy     hydrofilowy

b.   Emulgatory kationo-aktywne, w których część aktywna jest  kationem, 
np. chlorek dietylometylooktyloaminy:

II. Emulgatory niejonowe:
Estry i etery składające się z dwu grup nie ulegających dysocjacji typu R–COOR’:

część hydrofobowa                       część hydrofilowa

CH3 N
+

CH3

CH3

CH3

                                        

 

                                         hydrofobowy                       hydrofilowy  

Cl-

III. Emulgatory naturalne: Są to substancje występujące w 
przyrodzie o różnorodnej budowie chemicznej. Otaczają one 
kuleczki emulsji tworząc elastyczne i trwałe błonki, które 
gromadzą się na powierzchni i utrwalają kuleczki emulsji, należą 
do nich kazeina preparowana z mleka, algininy otrzymywane z 
morskich wodorostów.
Zole hydrofilowe np. żelatyna tworzą emulsje typu o/w. Zole ciał 
rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych tworzą 
emulsje typu w/o

IV. Sproszkowane ciała stałe: Praktycznie biorąc każde 
subtelnie sproszkowane ciało stałe może być emulgatorem, np. 
CaCO3, FeS, pył cynkowy i sadza. Otrzymana emulsja jest jednak 
nietrwała. Proszki lokują się na powierzchni kropelki i nie 
dopuszczają do ich zetknięcia. Proszki łatwo zwilżalne utrwalają 
emulsję typu w/o, np. CaCO3, zaś hydrofobowe, np. sadza utrwalają 
emulsje typu o/w.
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Większość emulgatorów zawiera w swej cząsteczce zarówno grupę hydrofilową, 
jak i hydrofobową:
– do grup hydrofilowych (polarnych) należą:

karboksylowa —COOH,
wodorotlenowa —OH,
estrowa —COOR,
sulfonowa —SO3H,
nitrowa —NO2,
chlorowcowa —Cl, —Br, —J,

– do grup niepolarnych zalicza się podstawniki alkilowe: 
—CH3, —C2H5, 
—C17H35 i inne dłuższe łańcuchy,  
—C6H5;  —C10H7  (grupy fenylowa, naftylowa i inne).
W emulgatorach posiadających  grupę polarną, i niepolarną widoczny jest 
wpływ zarówno części polarnej (hydrofilowej), jak i niepolarnej (hydrofobowej). 
Między tymi grupami istnieje pewna równowaga jednak z niewielką przewagą jednej
z tych części

Niejonowy środek powierzchniowo czynny o 
niskiej stabilizacji emulsji woda w oleju może 
tworzyć formacje emulsji olej w wodzie w niskiej 
temperaturze, a zatem panujące warunki 
temperatury, stężenia elektrolitu, rodzaju oleju i 
długości łańcucha wraz ze stężeniem ko-
surfaktanta mogą modyfikować geometrię środka 
powierzchniowo czynnego w emulsji.

Konsystencję emulsji można zwiększyć

• • poprzez zwiększenie lepkości fazy ciągłej,

• • poprzez zwiększenie ułamkowej objętości fazy 
wewnętrznej

• • poprzez zmniejszenie wielkości cząstek fazy 
wewnętrznej

• • przez zwiększenie udziału środka 
emulgującego

• • przez dodanie hydrofobowych środków 
emulgujących do fazy olejowej emulsji

Jednym z najpopularniejszych emulgatorów jest obecna 

praktycznie w każdej izbie recepturowej lanolina. Dodatkowo, 

przez hydrolizę lanoliny otrzymuje się mieszaninę alkoholi 

steroidowych.  Mieszanka ta nosi nazwę eucerytu. Euceryt z 

wazeliną tworzy równie popularną w recepturze eucerynę. 

Euceryt stał się podstawą sukcesu kremu Nivea, którego 

współwynalazcą był Oskar Troplowitz, farmaceuta i właściciel 

firmy kosmetycznej. Jego sukces polegał na docenieniu 

znakomitych właściwości emulgujących eucerytu, pozwalających 

na uzyskanie stabilnej emulsji o dobrych parametrach 

użytkowych.



10.12.2019

21

Lecytyna, emulgator amfoteryczny, jest mieszaniną 

fosfolipidów, głównie fosfatydylocholiny. Za jej pomocą 

można uzyskać emulsje zarówno typu o/w jak i w/o. 

Fosfolipidy są naturalnymi składnikami osocza krwi, lecytyna 

jest więc wysoce zgodna biologicznie i może być 

składnikiem preparatów parenteralnych. Można ją otrzymać 

z roślin oleistych lub żółtek jaj. 

Liczba HLB emulgatora (1 – 40)
HLB <10  stabilizacja emulsji W/O
HLB >10  stabilizacja  emulsji O/W

Zakresy wartości HLB substancji stosowanych do stabilizacji 

układów dyspersyjnych (pian i emulsji)

Substancje solubilizujące

Detergenty

Emulgatory olej/woda

Emulgatory woda/olej

Środki antypienne

Hydrofilowe

(rozpuszczalne 

w wodzie)

Hydrofobowe

(rozpuszczalne 

w oleju)
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Obliczanie HLB estrów gliceryny i kwasów tłuszczowych









=

A

S
- 120  HLB

S – liczba zmydlania (saponifikacji)

A – liczba kwasowa

Polisorbat 20 (Tween 20) charakteryzuje się wartością 

HLB, obliczoną przy wykorzystaniu powyższego 

równania, równą 16,7 (S = 45,5, A = 276)

Jeżeli nie można wyznaczyć liczby zmydlania 

emulgatora, wtedy stosuje się równanie:

HLB = (E + P) / 5

E - % w. polioksyetylenowych jednostek 

P - % w. grup polialkoholowych (np. glicerol, sorbitol)

Oblicz wartość HLB polisorbatu 20, którego masa 

molowa wynosi ok. 1300, a cząsteczka zawiera 20 

oksyetylenowych grup i dwa pierścienie sorbitanowe.  

Sorbitan Sorbitol

68
1300

1004420
  E =


=

14
1300

100182
  P =


=

16,4  82/5  HLB ==

Wkład grup funkcyjnych do wartości HLB: 

HLB = Σ(hydrofilowa l. grupy) - Σ(lipofilowa l. grupy) + 7

Wkład poszczególnych grup funkcyjnych do wartości 

HLB emulgatorów
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Zmieszanie dwóch lub kilku emulgatorów daje emulsje 

trwalsze niż przy użyciu tylko jednego emulgatora. Takie 

zestawienia noszą także nazwę „emulgatorów 

kompleksowych” lub „wosków emulgujących„. Na ogół jest 

to emulgator o/w plus emulgator pomocniczy w/o.              

Bardzo popularna jest mieszanina laurylosiarczanu sodu z 

alkoholem cetylowym i stearylowym (alkohol 

cetostearylowy to mieszanina tych dwóch alkoholi).

Mieszanina emulgatorów A i B

HLBmiesz = XA · HLBA + (1- XA) · HLBB

Oblicz HLB emulgatora przygotowanego przez zmieszanie 70% 
Tween 80 (HLB = 15) i 30% Span 80 (HLB = 4,3). 

HLB mieszaniny

Oblicz HLB emulgatora składającego się z 30% terpentyny 
(HLB = 14), 50% oleju z nasion bawełny ( HLB =6,0) oraz 
20% chlorowanej parafiny (HLB= 14). Emulgator ten ma 
być przeznaczony do utrwalenia emulsji o/w. 
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Zależność średniej średnicy cząstek fazy olejowej od 

HLB mieszaniny surfaktantów (emulgatorów), 2,5 % 

mieszaniny (w różnym stosunku)surfaktantów Brij 92           

i Brij 96
wg  P. Depraetre, M. Seiller, A.T. Florence, F. Puisieux

Wymagane minimalne wartości HLB do utworzenia 

emulsji o/w z udziałem wymienionych w tabeli 

olejów

Obliczanie stosunku emulgatorów do 
uzyskania odpowiedniego HLB 

• Aby wyznaczyć ilość emulgatorów A i B konieczną
do uzyskania odpowiedniego HLB stosuje się
następujący wzór

W jakim stosunku należy zmieszać SPAN 80 (HLB = 4,3) z Tween 80 
(HLB = 15) aby otrzymać emulgator o HLB =12.
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Emulgatory różnych typów przy jednoczesnym ich 
stosowaniu mogą działać antagonistycznie, tj. obniżać swoje 
działania emulgujące. Różnice między emulgatorami typu 
o/w i w/o można tłumaczyć tym, że obie powierzchnie 
błonki adsorpcyjnego emulgatora różnie zwilżają się olejem             
i wodą. 
Dążenie danej powierzchni do zmniejszenia się będzie tym 
większe im większe jest międzyfazowe napięcie 
powierzchniowe. 
Ponieważ powierzchnia otaczająca jest większa od otaczanej, 
to oczywiste, że przy pozostałych jednakowych warunkach, 
ta ciecz zbiera się w kulki, które słabiej rozpuszcza i słabiej 
oddziałuje z emulgatorem.

Zastosowanie emulsji 

Pierwsze emulsje jakie wytwarzano w lecznictwie były 

preparatami otrzymywanymi przez rozgniatanie nasion z 

dodatkiem wody. W ten sposób otrzymywano emulsję 

migdałową (Emulsio amygdalina) czy emulsję makową 

(Emulsio papaveris). Emulgatorem tych układów było białko 

zawarte w nasionach. Dopiero w XVIII wieku nauczono się 

otrzymywać emulsje poprzez umiejętne łączenie olejów i 

wody.

http://www.aptekarzpolski.pl/2016/01/12-2015-technologia-postaci-leku-
emulsje/
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Emulsje lecznicze do podawania doustnego są zwykle typu olej w 

wodzie i wymagają użycia podobnych środków emulgujących. 

Można w tym celu zastosować niejonowy, naturalny emulgator 

(środek powierzchniowo czynny) taki jak guma arabska, ponieważ 

mają one właściwość zmniejszania napięcia powierzchniowego i 

napięcia międzyfazowego. 

Emulsje nieprzepuszczalne dla promieniowania rentgenowskiego są 

stosowane do badań rentgenowskich jako środki diagnostyczne 

(kontrasty).

W przypadku leków doustnych związki rozpuszczalne w oleju 
zapewniają dużą powierzchnię dla oleistego roztworu, a ta duża 
powierzchnia jest udostępniana do kontaktu w miejscu 
absorpcji, co ostatecznie skutkuje lepszym i szybszym 
wchłanianiem oleistej cieczy.

Wszelkie emulsje do stosowania zewnętrznego lub 
zewnętrznego mogą być typu olej w wodzie lub woda w oleju. 

Emulsje typu woda w oleju, które są przeznaczone wyłącznie do 

użytku zewnętrznego, zawierają jeden lub kilka środków 

emulgujących, takich jak wielowartościowe mydła, takie jak 

palmitynian wapnia lub syntetyczne niejonowe estry sorbitanu.

W przypadku wszelkiego rodzaju płynów stosowanych w 

przemyśle farmaceutycznym emulgowanie jest szeroko 

stosowane do formułowania preparatów dermatologicznych, a 

także w produktach aerozolowych, skroplonych gazów, które 

pomagają w napędzaniu emulsji z pojemnika. Gdy emulsja jest 

odprowadzana z pojemnika, skroplone gazy parują i zamieniają 

się w pianę.

Typy emulsji w żywności 
• Większość emulsji spożywczych ma więcej niż 3 składniki, takie jak układ olejowy, 

wodny i emulgator.

• Faza wodna zawiera różnorodne składniki o rozpuszczalne w wodzie, oprócz 

surfaktantów są to cukier, sole, a także kwasy i zasady.

• Faza olejowa takich emulsji zwykle zawiera bardzo złożoną kombinację składnika 

rozpuszczalnego w lipidach, takiego jak tri-acylo-glicerol, di-acylo-glicerol i mono-

acylo-glicerol wraz z wolnymi kwasami tłuszczowymi, sterolami i witaminami.

• Obszar międzyfazowy może również zawierać mieszaninę różnych składników 

powierzchniowo czynnych, takich jak typy białek, typy fosfolipidów i wiele rodzajów 

środków powierzchniowo czynnych, wraz z alkoholami i różnymi cząstkami stałymi.

• Emulsje spożywcze są złożone pod względem składu, struktury oraz dynamiki, a 

czynniki te wpływają na ogólne ich właściwości.
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Przykłady emulsji z życia codziennego 
Pianka:
Piana utworzona z jajka, żelatyny i cukru

Lody:
Kryształy lodu i kryształy tłuszczu tworzą matrycę, która jest 
jednocześnie napowietrzana i chłodzona.

Pianki dynamiczne:
Pęcherzyki zmieniają się na różnych etapach przygotowania

Emulsje znalazły powszechne zastosowanie w przemyśle 

kosmetycznym. Umożliwiają dotarcie szerokiej gamy składników w 

nich zawartych w głąb skóry, a także do wnętrza włosów.

Każda emulsja kosmetyczna składa się z bazy tłuszczowo-woskowej, 

emulgatorów, surowców dodatkowych oraz wody. Składniki emulsji 

dobiera się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania 

preparatu kosmetycznego, a także od typu emulsji, jaki chcemy 

uzyskać. Typowymi emulsjami są kremy, balsamy i mleczka.

Konsystencja lub gęstość emulsji zależą od zawartości fazy 

rozproszonej, rodzaju emulgatora, lepkości fazy rozpraszającej i 

obecności w tej fazie substancji wpływających na konsystencję 

kosmetyku.

Podział emulsji kosmetycznych ze względu na skład

Typ emulsji         Zawartość fazy rozproszonej              Zastosowanie

O/W                        20–30%                                          kremy nawilżające, podkładowe, 
balsamy do ciała, maseczki, dezodoranty, 

(poniżej 20–30% fazy olejowej)          niektóre odżywki do włosów

O/W                  > 20–30%                                          kremy, kremy na noc, lekkie kremy pod oczy,              
(powyżej 20–30% fazy olejowej)       mleczka, niektóre odżywki do włosów

W/O                    20–40%                                             kremy tłuste, na noc, pod oczy,                       
(20–40% fazy wodnej)              kremy uniwersalne, ochronne, 

mleczka do demakijażu

https://epodreczniki.pl/a/emulsja-jako-uklad-koloidalny/D9CpnRYEk

Emulsje mono-dyspersyjne są czasami stosowane w podstawowych badaniach, 

ponieważ interpretacja pomiarów eksperymentalnych jest zrozumiała niż 

emulsje poli-dyspersyjne.

• Emulsje są identyfikowane metodami wewnętrznymi (woda w oleju) lub 

zewnętrznymi (olej w wodzie)

• Rozmiar i rozkład wielkości kropelek są zwykle większe niż 1 µm

• Stężenie fazy rozproszonej jest często dość wysokie

• Lepkość i przewodność emulsji są zupełnie różne od fazy ciągłej

• Reologia daje właściwy zestaw pomysłów na złożone kombinacje lepkich, 

elastycznych i lepkosprężystych właściwości

• Właściwości elektryczne są również przydatne do scharakteryzowania 

struktury cząsteczki emulsji
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Określanie typu emulsji 

a. Metoda „mieszania się kropel”:

Metoda przewodnictwa elektrycznego:

10-20 kΩ

o/w

∞   MΩ

w/o

c. Metoda barwienia: .
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Na podstawie opisu właściwości emulsji określ jej typ:
Badając typ emulsji  zauważono, że a) po dodaniu oranżu metylowego (barwnik 
rozpuszczalny w wodzie) zabarwiły się krople emulsji; b) jej przewodnictwo 
elektryczne jest nieznaczne; c) faza dyspersyjna zlewa się z olejem d) po dodaniu 
Sudanu IV (barwnik rozpuszczalny w oleju) zabarwiła się faza dyspersyjna emulsji

Badana emulsja to…….

Badając typ emulsji  zauważono, że a) po dodaniu Sudanu IV (barwnik rozpuszczalny w 
oleju) zabarwiła się faza zdyspergowana emulsji; b) jej przewodnictwo elektryczne jest 
bardzo duże; c) faza dyspersyjna zlewa się z wodą; d) ) po dodaniu oranżu metylowego 
(barwnik rozpuszczalny w wodzie) zabarwiła się faza dyspersyjna

Badana emulsja to…….
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