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Związki amfifilowe, CMC 

Surfaktanty 

• Surfaktant (surface-active agent)- to 
substancja, która obecna w niskim stężeniu w 
układzie ma możliwość adsorpcji na 
powierzchni międzyfazowej i zmiany jej  energii 
swobodnej.

• Sam zaś termin powierzchnia międzyfazowa  
określa granicę między dowolnymi dwoma 
niemieszalnymi fazami (np. pomiędzy gazem 
(powietrzem) a cieczą lub cieczą a ciałem 
stałym). 

• Środki powierzchniowo czynne mają charakterystyczną 

strukturę molekularną składającą się z grupy 

strukturalnej, która ma bardzo małe przyciąganie do 

rozpuszczalnika (grupa liofobowa) oraz  z grupy o 

silnym przyciąganiu do rozpuszczalnika (grupą 

liofilowa). Całość tworzy strukturę amfipatyczną. 

• NIEPOLARNA GRUPA - Polarna grupa 

• Gdy cząsteczka o strukturze amfipatycznej jest 

rozpuszczona w rozpuszczalniku, grupa 

liofobowa zniekształca strukturę 

rozpuszczalnika, zwiększając swobodną 

energię układu. Gdy to nastąpi, układ reaguje 

w pewien sposób, aby zminimalizować kontakt 

między grupą liofobową a rozpuszczalnikiem. 
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• Swobodna energia międzyfazowa to minimalna 

ilość pracy wymagana do wytworzenia 

powierzchni międzyfazowej. 

• Jej miarą jest swobodna energia międzyfazowa 

przypadająca na jednostkę powierzchni czyli  

napięcie międzyfazowe między dwiema fazami. 

Jest to minimalna ilość pracy wymagana do 

utworzenia obszaru jednostki międzyfazowej. 

• Napięcie międzyfazowe (lub powierzchniowe) 

jest również miarą różnicy w naturze 

pomiędzy dwoma fazami na styku ich 

powierzchni. Im większa odmienność w ich 

naturze, tym większe jest napięcie między 

nimi (powierzchniowe).

Adsorpcja 
• Zjawisko gromadzenia się substancji na granicy 

faz (zagęszczania na powierzchni), w 
warstwach powierzchniowych. 

Granica faz - powierzchnia odgraniczająca fazy 
stałą-ciecz 

stałą – gaz

stałą – stałą  

ciecz-ciecz

ciecz- gaz
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Adsorpcja na granicy ciecz-gaz 

Zmiana napięcia powierzchniowego w zależności 

od stężenia surfaktantu

v

Cząsteczki surfaktantu gromadzą się na granicy faz



Log C

Zaczynają tworzyć się micele

Związki amfifilowe na granicy faz

Związek Napięcie Napiecie

powierzchniowe międzyfazowe
woda 72 (mN m-1 ) -

glicerol 63 -

kwas olejowy 33 16 (mN m-1 )

benzen 29 35

chloroform 27 33

n-oktanol 27 8,5

czterochlorek węgla 27 45

olej z oliwek 36 33

n-oktan 22 51

eter etylowy 17 11

Adsorpcja na granicy faz – równanie Gibbsa

Faza a

Faza b
Układ 

modelowy

Układ 

rzeczywisty

Warstwa 

międzyfazowa

Granica faz 

teoretyczna

Schematyczne przedstawienie granicy faz układów 

ciecz – ciecz i gaz - ciecz
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x - przyjmuje wartości od 1 (dla jonowych surfaktantów 

w roztworach rozcieńczonych lub w obecności nadmiaru 

elektrolitu) do 2 (dla roztworów stężonych).

Pole powierzchni zajmowanej przez cząsteczkę surfaktanta 

na granicy faz

NA - liczba Avogadro

Γ2 – nadmiar powierzchniowy Gibbsa
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Przykład

Nachylenie zależności σ vs. log c (tuż przed wartością 

CMC) dla leku przeciwhistaminowego (difenhydramina) 

wynosi –0,0115 N m-1 w temp. 30 oC. Ile wynosi pole 

powierzchni zajmowanej przez jedną cząsteczkę tego 

leku na granicy faz gaz - ciecz?

Przyjmując  x = 1,0

Γ2 = −
− 0,0115

8,314 ⋅ 303 ⋅ 2,303
= 1,982 ⋅ 10−6𝐦𝐨𝐥 ⋅ 𝐦−𝟐

czasteczkęnam  108,83
10982,110023,6

1 220

623

−

−
=


=A

Γ = −
1

𝑥𝑅𝑇

𝐝𝜎

2,303𝐝(log 𝑐)

Klasyfikacja związków powierzchniowoczynnych

Anionowe

Kationowe

Związki tworzące jony obojnacze

Niejonowe

Fragmenty hydrofobowe cząsteczek są przyciemnione
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Podział surfaktantów ze względu na naturę 
grupy hydrofilowej 

• 1. Anionowe - grupa hydrofilowa ma ujemny ładunek np. mydła 

(RCOO- Na +), R-C6H4SO 3
- Na +(sulfoniany alkilobenzenu).

• 2. Kationowe – grupa hydrofilowa ma ładunek dodatni  np.  

RNH3
+Cl- (sól aminy o długim łańcuchu),  RN(CH3)3

+Cl- (chlorek 

czwartorzędowej soli amoniowej) 

• 3. Zwitterjonowe (podwójne) – grupa hydrofilowa ma ładunek 

zarówno dodatni jak i ujemny np.  RN+H2CH2COO- (aminokwasy o 

długim łańcuchu) ,   RN+(CH3)2CH2CH2SO3
- (sulfobetainy).

• 4. Niejonowe – związki nie mają wyraźnego 

jonowego  ładunku  np. 

• RCOOCH2CHOHCH2OH (monoglycerydy

długołańcuchowych kwasów tłuszczonych),

• RC6H4(OC2H4)xOH (polioksyetylenowany

alkilofenol),

• R(OC2H4)xOH (polioksyetylenowany alkohol).

Podział ze względu na naturę grupy 
hydrofobowej 

• 1. Proste łańcuchy, długie grupy alkilowe (C8 –
C20)

• 2. Długie grupy alkilowe o rozgałęzionych 
łańcuchach (C8 – C20)

• 3. Reszty alkilobenzenowe o długim łańcuchu (C8

– C15)

• 4. Reszty alkilonaftalenowe (grupy alkilowe C3 i 
większe)

• 5. Pochodne kalafonii

• 6. Wysokocząsteczkowe polimery tlenku 
propylenu (pochodne glikolu 
polioksypropylenowego)

• 7. Długołańcuchowe grupy perfluoroalkilowe

• 8. Grupy polisiloksanowe

• 9. Pochodne ligniny
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Wpływ struktury na naturę grupy 
hydrofobowej

1. Zwiększenie długości grupy hydrofobowej 
prowadzi do 

• Zmniejszenia rozpuszczalność surfaktantu w 
wodzie i zwiększenia jego rozpuszczalność w 
rozpuszczalnikach  organicznych

• powoduje bliższe upakowanie cząsteczek środka 
powierzchniowo czynnego w powierzchni 
międzyfazowej (pod warunkiem, że obszar 
zajmowany przez grupę hydrofilową w przestrzeni 
międzyfazowej na to pozwala)

• zwiększenia tendencji surfaktantu do adsorpcji 
na przestrzeni międzyfazowej tworząc w ten 
sposób agregaty, zwane micelami, 

• zwiększenia temperatury topnienia środka 
powierzchniowo czynnego oraz 
adsorbowanego filmu i tendencji do tworzenia 
faz ciekłokrystalicznych w roztworze

• zwiększenie wrażliwości środka 
powierzchniowo czynnego, jeśli jest on 
jonowy, na sedymentację spowodowaną przez 
przeciwjony

• 2. Rozgałęzienie, nienasycenie. 
Wprowadzenie rozgałęzienia lub nienasycenia 
do grupy hydrofobowej 

• zwiększa rozpuszczalność środka 
powierzchniowo czynnego w wodzie lub w 
rozpuszczalnikach organicznych (w porównaniu 
z nasyconym izomerem o prostym łańcuchu), 

• obniża temperaturę topnienia środka 
powierzchniowo czynnego

• powoduje luźniejsze upakowanie cząsteczek 
środka powierzchniowo czynnego na styku 
(szczególnie izomer cis luźno spakowane; 
izomer trans jest upakowany prawie tak blisko 
jak nasycony izomer) i hamuje tworzenie fazy 
ciekłokrystalicznej w roztworze, 

• może powodować utlenianie i tworzenie 
kolorów w związkach nienasyconych, 

• może zmniejszać biodegradowalność w 
związkach o rozgałęzionym łańcuchu,

• może zwiększyć niestabilność termiczną
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• 3. Obecność grupy aromatycznej w grupie 
hydrofobowej może:

• zwiększyć adsorpcję środka powierzchniowo 
czynnego na powierzchniach polarnych, 

• zmniejszyć jego biodegradowalność 

• spowodować luźniejsze upakowanie 
cząsteczek środka powierzchniowo czynnego 
na granicy faz. Grupy cykloalifatyczne, takie 
jak w pochodnych kalafonii, są równe 
bardziej luźno zapakowane.

• 4. Grupy polioksypropylenowe lub 
polioksyetylenowe. 

• zwiększają hydrofobowy charakter środka 
powierzchniowo czynnego, 

• jego adsorpcję na powierzchniach polarnych i 
jego rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 
organicznych. 

• Jednostki polioksyetylenowe zmniejszają 
hydrofobowy charakter środka 
powierzchniowo czynnego.

• 5. Grupa perfluoroalkilowa lub polisiloksanowa.  

Obecność jednej z tych grup jako grupy 

hydrofobowej w środku powierzchniowo 

czynnym pozwala na obniżenie napięcia 

powierzchniowego wody do niższych wartości niż 

te, które można uzyskać za pomocą 

hydrofobowej grupy opartej na węglowodorze. 

Powierzchnie perfluoroalkilowe są zarówno 

hydrofobowe, jak i węglowodorowe.
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Powstawanie miceli 

Zmiana organizacji cząsteczek surfaktantu w 
miarę zwiększania się jego stężenia

Schemat przedstawiający powstawanie różnych typów 
miceli 

Deamer D., Dworkin J.P., Sandford S.A., Bernstein M.P., Allamandola L.J., The 
First Cell Membranes, Astrobiology, Vol. 2, No. 4, 371-381,2002

Rozmiar miceli 

https://www.mpikg.mpg.de/886719/MicelleFormation.pdf 32
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Przekrój przez struktury utworzone 
przez fosfolipidy w roztworze wodnym 

. Struktury miceli 

Micele

Wielofunkcyjne 

przestrzennie 

rozbudowane 

cząsteczki polimeru

Nanosfery

Nanokapsułki

Liposomy

Emulsje

Układy dyspersyjne jako 

nośniki i formy leków

M

I

K

R

O

C

Z

Ą

S

T

K

I
Liposomy jako nośniki i/lub formy leku

Rozpuszczalny w wodzie lek 

w warstwie  wodnej (hydrofilowej)

Cząsteczki białka kierujące 

liposomy do miejsca działania leku

Nierozpuszczalny w wodzie lek w warstwie  

tłuszczowej (lipofilowej)
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Daunorubicin citrate

DSPC 

(distearoylphosphatidylcholine)

Średnica 

cząstek 

liposomu 

35 – 65 nm.

DSPC

DaunoXome 
lek przeciwnowotworowy (do iniekcji)

(przykład leku w postaci liposomu).

• Surfaktanty które w swojej budowie posiadają grupy 
strukturalne umożliwiające ścisłe upakowanie często 
tworzą micele o strukturze „pęcherzykowatej”.

• Postać cylindryczna miceli łatwo przechodzi 
w płytkową i odwrotnie, w zależności od wartości pH. 
w zależności od stężenia surfaktantu, siły jonowej, 
pH, temperatury, dodatków organicznych.

• Kształt, rozmiar micel może uleć zmianie np. przejść 
z formy kulistej w cylindryczną, a następnie 
warstwową.

Liczba agregacji 
• Micelę opisuje liczba agregacji czyli liczba 

monomerów surfaktantu tworzących agregat. 
Zależy ona m.in. od:

• budowy surfaktantu (jego zdolności do 
dysocjacji, długości łańcucha węglowodorowego, 
rodzaju części hydrofilowej), 

• warunków zewnętrznych (temperatura, ciśnienie)

• składu roztworu (obecność dodatków). 

Liczba agregacji, ZA

• Dla jonowych surfaktantów ZA = 10-170

• Dla niejonowych surfaktantów ZA = 30-10.000
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• Podstawowym pojęciem opisującym proces tworzenia miceli 

jest krytyczne stężenie miceli (ang. Critical Micelle

Concentration, cmc lub KSM). W literaturze polskiej spotyka 

się też określenia: krytyczne stężenie micelizacji oraz 

krytyczne stężenie micelarne. Oznacza ono wartość stężenia 

surfaktantu w roztworze, powyżej którego znajduje się on w 

formie zagregowanej, poniżej zaś w postaci pojedynczych 

cząsteczek. Forma zagregowana surfaktantu jest formą 

termodynamicznie trwałą. 

Ogólnie proces powstawania miceli można opisać poniższym schematem:

n surfaktantów ↔ micela

gdzie n – określa liczbę cząsteczek surfaktantu

ZA

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0329/101514-cw3-lab-teor.pdf

Zależność niektórych własności roztworu od stężenia surfaktantu 

• Przykładem zmian zachodzących w roztworach 
po dodaniu surfaktantów mogą być  jonowe 
związki powierzchniowo czynne w roztworach 
wodnych ulegające dysocjacji. Ich zachowanie 
przypomina zachowanie elektrolitów 
mocnych. W roztworach rozcieńczonych 
wykazują one duże przewodnictwo, a po 
agregacji cząsteczek obserwuje się spadek 
przewodności.  

• Hydrofobowe barwniki po agregacji, po 
przekroczeniu wartości cmc, zmieniają 
skokowo swoją absorbancję lub fluorescencję. 
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• W celu wyznaczenia cmc stosuje się różne 
techniki eksperymentalne, między innymi 
pomiar napięcia powierzchniowego (ST, ang. 
surface tension), rozpraszanie światła (LS, 
ang. light scattering), magnetyczny rezonans 
jądrowy (NMR, ang. nuclear magnetic
resonance) czy też pomiary fluorescencyjne. 

• Wyżej wymienione techniki podzielić można 
na metody nieinwazyjne, bezpośrednio 
mierzące parametry fizykochemiczne układu, 
(LS, NMR), jak również pośrednie, które 
opierają się na obserwacji innych właściwości 
w środowisku surfaktantu (pomiary 
fluorescencji).

• W zależności od stosowanej techniki wartość 
cmc dla danego surfaktantu (amfifilu) może 
znacząco się różnić.

Krytyczne stężenie micelizacji DTAB (cmc), wiązanie przeciwjonu (ß) w zależności 
od ułamka molowego EG w wodzie (lub DMSO w wodzie) i techniki oznaczania 
CMC

Ułamek molowy 
EG x100

przewodność Napięcie powierzchniowe lepkość średni

Wpływ różnych czynników na 
wartości CMC
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1. Obecność i stężenie 
rozpuszczalnika organicznego

Zależność przewodności właściwej od stężenia bromku N,N,N-
trimetylo-1-dodekanoaminiowgo (DTAB) dla układów zawierających 
różne ułamki molowe etanolo-1,2-diolu (EG) w wodzie,

Surfaktant w 
wodzie 

0,0553 EG 

0,11 EG

0,2175 EG

0,3228 EG

0,4257 EG

• Rodzaj rozpuszczalnika organicznego 

Zależność wartości CMC dla SDS wyznaczanego tensjometrycznie od 
obecności rozpuszczalnika organicznego w roztworze 

Bez rozpuszczalnika 
organicznego 

1% acetonitrylu

10% THF

0,5 % 
pentanolu
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Rozpuszczalniki o wyraźnym lipofilowym charakterze 
jak np. aceton czy acetonitryl stabilizują micele SDS 
gdy są dodawane  w stężeniu do 10% v/v, powyżej 
tego stężenia zwiększają wartość CMC na skutek 
tworzenia mieszanych miceli (lipofilowe części 
rozpuszczalników oddziaływają z ich  odpowiednikami 
surfaktantu). 
Rozpuszczalniki protyczne takie jak metanol, etanol 
charakteryzują się stabilizującym działaniem na CMC 
do wyższego stężenia (15%). 

Wpływ temperatury na wartość 
CMC jonowych surfaktantów 

• Dla jonowych surfaktantów w roztworach 
wodnych wartości CMC początkowo spada 
uzyskując minimum w temperaturze około            
25 °C, po czym wraz ze wzrostem temperatury 
wzrasta tworząc krzywą o charakterystycznym 
kształcie litery U. 

Colloid and Polymer Science 282(12):1359-1364 · October 2004

Wpływ temperatury na wartość 
CMC niejonowych surfaktantów 

• W przypadku niejonowych surfaktantów, CMC spada 
ze wzrostem temperatury. 

• Dla niektórych surfaktantów jednak  np. dla wodnego 
roztworu polyoksyetylenowanego monoeteru glikolu 
minimalna wartość CMC jest dla temperatury około 
50 °C . 
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Wpływ temperatury na CMC różnych niejonowych surfaktantów. CMC 
oznaczane tensjometrycznie.   

Wpływ struktury surfaktantu na 
wartość CMC

• Wartość CMC spada gwałtownie ze wzrostem długości 
łańcucha węglowodorowego surfaktantu

• Niejonowe surfaktanty mają wartości CMC niższe, a wartości 
liczby agregacji wyższe od odpowiadających im strukturą 
części niepolarnej jonowych surfaktantów .

• Spadek wartości CMC dla surfaktantów o jednakowej części 
polarnej można opisać liniowym równaniem:

log [CMC] = A – Bnc

• w którym nc to liczba atomów węgla w łańcuchu, a A i B to 
stałe opisujące szereg homologiczny.

• Kationowe surfaktanty mają nieco wyższe 
wartości CMC od anionowych.

• Dla niejonowych surfaktantów posiadających 
rodnik oksyetylenowy obserwuje się 
umiarkowany wzrost CMC dla tych o większej 
części polarnej.

• Obecność rozgałęzionego łańcucha alkilowego, 
wiązań podwójnych, grup aromatycznych lub 
innych grup o polarnym charakterze w części  
hydrofobowej wpływa na CMC, jednakże 
znaczne obniżenie jego wartości (o 1 do 2 
wielkości) jest wynikiem obecności fluorowca 
w łańcuchu alkilowym. 
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Wpływ charakteru przeciwjonu 

• Wartościowość przeciwjonu w jonowych 
surfaktantach na wartość CMC jest znacząca. 
Jednowartościowy nieorganiczny przeciwjon 
obecny w surfaktancie  powoduje z grubsza tę 
samą wartość CMC jednak wzrost 
wartościowości jonu do 2 obniża CMC w 
przybliżeniu 4 razy. 

Wielkość miceli dla kationowych surfaktantów 
wzrasta gdy jego przeciwjon  zmienia się w 
kolejności:

Cl−< Br−< I−, 
natomiast dla anionowych zmienia się w serii 

Na+< K+< Cs+.

W przypadku jonowych surfaktantów to  układy z 
organicznymi przeciwjonami mają niższe wartości 
CMC i większe wartości liczby agregacji w 
porównaniu do nieorganicznych. 

Wpływ dodatku elektrolitu
Zwiększenie siły jonowej roztworu obniża wartość CMC 
monowalencyjnych surfaktantów i powoduje 
zwiększenie rozmiarów miceli, a tworzące się micele są 
niesferyczne. 
Jednakże efekt ten zależy od rodzaju surfaktantu. 
Wpływ siły jonowej na CMC jest umiarkowany dla 
surfaktantów o krótkich łańcuchach węglowodorowych, 
natomiast dużo silniejszy dla  amfifili o długich 
łańcuchach. 

Wpływ rodzaju elektrolitu 

W przypadku zastosowania SDS jako surfaktantu spadek wartości CMC 
jest tym większy im większa jest wartościowość kationu (przeciwjonu) 
w dodawanym elektrolicie:

(SDS + Ca(Ac)2 + H2O) < (SDS + Na(Ac) + H2O) < (SDS + H2O)  

H. Demissie, R. Duraisamy, Journal of Scientific and Innovative Research, 2016, 
5(6), 208-214
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Energia micelizacji 

• Na entalpię procesu micelizacji składa się 
ciepło procesu egzotermicznego (siły dyspersji 
części niepolarnej)  i ciepło procesu 
endotermicznego (tworzenia wokół miceli 
podwójnej warstwy elektrycznej są powiązane 
z ciepłem procesu). 

• Istnieje powiązanie swobodnej energii miceli z wartością cmc
dla danej temperatury :

•

• ΔmicG
0 = RT ln (cmc)

•

• Równanie to jest spełniane dla surfaktantów niejonowych, 
natomiast w przypadku amfifilów jonowych ma postać:

•

• ΔmicG
0 = RT (1+β) ln (cmc)

• gdzie:

• R - stała gazowa

• T - temperatura

• ß - udział procentowy ładunku miceli zneutralizowanego 
przez przeciwjony z roztworu

•

Przykładowe wartości energii 
swobodnej Gibbsa 

Układ Temperatura 
[K]

Δgmic

[kJ/mol K]

SDS + woda 298 - 43,40

SDS + 0,1 M octan sodu 298 - 46,69

SDS + 0,1 M octan wapnia 298 - 49,97

H. Demissie, R. Duraisamy, Journal of Scientific and Innovative Research, 2016, 
5(6), 208-214

Diagram fazowy i wyznaczanie punktu Kraffta
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Diagram fazowy i wyznaczanie punktu Kraffta

Układ 
jednoskładnikowy 

Układ 
dwuskładnikowy 

Układ pseudojednofazowy

Temperatura Kraffta

• Określa najniższą temperaturę dla danego układu 
surfaktant-rozpuszczalnik, dla którego zachodzi 
przejście pomiędzy roztworem rzeczywistym a 
micelizacją. 

• Na wartość temperatury Kraffta, podobnie jak na 
cmc, ma wpływ ilość atomów węgla w łańcuchu 
alkilowym, jak również rodzaj grupy polarnej. 

Dodatkowo obecność w układzie elektrolitów 
podnosi wartość temperatury Kraffta, natomiast 
innych ko-rozpuszczalników obniża jej wartość. 

Znaczenie temperatury Kraffta
• Jak tylko pojawią się micele, „rozpuszczalność” środka 

powierzchniowo czynnego jest definiowana przez 

tworzenie miceli.  Wraz ze wzrostem stężenia 

surfaktantu zwiększa ilość powstających miceli w danej 

temperaturze.

• Ale jeśli układ jest w temperaturze Kraffta, w której 

stężenie surfaktantu jest  poniżej wartości CMC, to nie 

tworzą się micele. Czyli surfaktant nie działa jako 

surfaktant. 
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Praktyczne oznaczanie wartości CMC układu 

Tensjometryczna metoda 
wyznaczania CMC

 
 

[mN m-1] 

cmc 

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji (cmc) metodą pomiaru 
napięcia powierzchniowego roztworu zawierającego surfaktanty

log C

• Metoda wyznaczania napięcia powierzchniowego poprzez 
pomiar ciężaru kropli

• Podstawą badania jest określenie masy kropli odrywającej się 
od stopki stalagmometru, z którego stopniowo, kroplami, 
wypływa ciecz. Warunkiem oderwania się kropli jest 
zrównoważenie siły napięcia powierzchniowego przez ciężar 
kropli. Wówczas spełnione będzie następujące równanie:

• 𝑚 ∙ 𝑔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝜎

• m = masa kropli 

• g = siła przyciągania ziemskiego

• r =  promień kropli (promień stopki stalagmometru)

• σ  = napięcie powierzchniowe                                       

• Wzór uwzględniający niewspółmierność promienia 
kropli i promienia stopki stalagmometru

• 𝜎 =
𝑟2∙∆𝑑∙𝑔

2∙𝑥2

• r – promień stopki stalagmometru

• Δd – różnica pomiędzy gęstością roztworu a gęstością 
powietrza

• x – współczynnik korekcyjny. Współczynniki 
korekcyjne a i x są związane z różnicą promienia 
kropli w momencie jej tworzenia i odrywania się od 
stalagmometru.



06.01.2020

20

Wyznaczanie 

1. Wyznaczyć wartości napięcia powierzchniowego 
wodnych roztworów  oleinianu potasu  

2. Na podstawie uzyskanych wyników wykreślić wykres 
zależności napięcia powierzchniowego roztworu od 
logarytmu stężenia badanej substancji, 

σ = f (log c).

3. Z wykresu odczytać krytyczne stężenie miceli

• Wzory pomocnicze:

• 𝑎 =
𝑟
3 𝑣

• gdzie:

• m - średnia masa 1 kropli

• d - gęstość roztworu

• a - współczynnik korekcyjny

• r - promień stopki stalagmometru 

• v- objętość kropli 

• X = 0.6893a2 + 0.7174a - 0.0266

•

• 1. Zważyć naczynko pomiarowe.

• 2. Napełnić strzykawkę wodą destylowaną. Przemyć stalagmometr wodą destylowaną. 

• 3. Napełnić strzykawkę roztworem o najmniejszym stężeniu surfaktantu. Użyć około 10 
ml roztworu. 

• 4. Przepłukać stalagmometr niewielką ilością roztworu. Sprawdzić czy w stalagmometrze 
nie ma pęcherzyków powietrza.

• 5. Włożyć strzykawkę do pompy strzykawkowej. Nastawić prędkość przesuwu tłoka 
strzykawki na wartość, odpowiadającą prędkości tłoczenia roztworu równą 6,0 ml/h. Tak 
ustawiona wartość prędkości tłoczenia umożliwia uzyskanie czasu trwania kropli roztworu o 
największym stężeniu około 27 sek. (mierzonego od momentu rozpoczęcia jej formowania do 
momentu oderwania się). Włączyć pompę.

• 6. Zebrać 5 kropel roztworu do naczynka pomiarowego.

• 7. Wyłączyć pompę. 

• 8. Zważyć naczynko pomiarowe (z zebranymi kroplami).

• 9. Operacje 6 - 8 powtórzyć dwukrotnie. 

• 10. Zmienić badany roztwór na roztwór o wyższym i powtórzyć operacje podane w 
punktach od 2 - 9. 

• 11. Po zakończeniu pomiarów stalagmometr i naczynka przepłukać dokładnie wodą 
destylowaną.

• UWAGA: Roztwory można przygotowywać poprzez rozcieńczenia roztworów 

• np. roztwór 2*10-4 przygotowujemy przez rozcieńczeni wodą roztworu 4*10-4. 
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• 2. Wyliczyć średnią objętość jednej kropli 

• 3.  Wyznaczyć wartość współczynnika 
korekcyjnego x

• 4. Wyliczyć napięcia powierzchniowe 
poszczególnych roztworów korzystając ze 
wzoru  na napięcie powierzchniowe      5. 
Wyliczone wartości umieścić w Tabeli 2.

Stężenie
C

(mol dm-3)

Średnia 
masa 1 
kropli

[g]

Średnia objętość 1 kropli
[cm3]

0,4 0,058 0,057

0,3 0,058 0,058

0,2 0,049 0,050

0,1 0,057 0,061

0,075 0,057 0,062

0,050 0,058 0,064

0,030 0,056 0,063

0,010 0,055 0,062

SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW:
1.Otrzymane wyniki ważenia kropel umieszczono w Tabeli 

C
[mol dm-3]

log C

Średnia 
masa 
kropli

[g]

Objętość
1 kropli 

[cm3]

σ
[mN m-1]

0,4 -0,4 0,058 0,057 23,46

0,3 -0,52 0,058 0,059 23,51

0,2 -0,70 0,049 0,050 19,61

0,1 -1,0 0,057 0,061 23,18

0,075 -1,12 0,057 0,062 23,22

0,050 -1,30 0,058 0,064 23,67

0,030 -1,52 0,056 0,063 22,83

0,010 -2,00 0,055 0,062 22,39

Wyznacz CMC na podstawie otrzymanych danych 
70% THF 70% MeOH

Stężenie 
SDS [M]

Log C Napięcie 
powierzchni
owe [mN/m]

Stężenie 
SDS [M]

Log C Napięcie 
powierzchn
iowe 
[mN/m]

0,4 -0,40 21,80 0,12 -0,92 15,06
0,3 -0,52 21,25 0,09 -1,05 19,17

0,25 -0,60 20,43 0,03 -1,52 24,04
0,2 -0,70 20,81 0,01 -2,00 25,28

0,15 -0,82 21,01 0,005 -2,30 24,01
0,1 -1,00 22,93 0,0025 -2,60 27,23

0,05 -1,30 24,81 0,00125 -2,90 24,14
0,03 -1,52 24,54
0,01 -2,00 26,43

0,005 -2,30 24,72
0,0025 -2,60 25,39
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Wyznacz CMC na podstawie otrzymanych danych 
5% Proparnol w wodzie 5% Propanol w wodzie

Stężenie 
Cholan sodu [mM]

Absorbancja r-ru
oranżu 
metylowego  

Stężenie 
Cholan sodu [mM]

Przewodność 
[μS]

0 2,428 0,00 9
0,07 2,397 0,25 37,5
0,24 2,357 0,7 106,3
0,48 2,327 1,00 124,6
1,92 2,294 2,00 254
3,84 2,285 3,00 332
7,68 2,31 4,00 316

15,36 2,307 6,00 600
30,7 2,323 12,00 1067


