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Napięcie powierzchniowe

Właściwości charakterystyczne dla cieczy


Napięcie powierzchniowe
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=
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Niewielki kawałek metalu o długości 1cm waży 0.1 N.
Jakie jest napięcie powierzchniowe przez niego
wywoływane.



γ = F/d



γ = 0.1N/1 cm = 0.1 N/ 0.01 m = 10 N/m.



Jeżeli zmierzone napięcie powierzchniowe wynosi 5 N/m,
a niewielki owad chodzący po wodzie ma długość 1.5 cm
to jaka jest przypuszczalna masa tego owada?



Ze wzoru na napięcie powierzchniowe przedstawionego
powyżej napięcie powierzchniowe jest siłą spowodowaną
przez masę:



F=γd



F = 5 N/m * 1.5 cm = 5 N/m * 0.015 m = 0.075 N



Wówczas masa owada wynosi



M = F/g



g = 9.8 m/s2 siła przyciągania ziemskiego .



czyli,



M = 0.075 N / 9.8 m/s2 = 0.0076 Kg = 7.6 g

Napięcie powierzchniowe (σ) jest stosunkiem siły
przyłożonej (F) do długości (d) na której ta siła działa.
Oblicz napięcie powierzchniowe cieczy na którą działa siła F=
4x10-3N na długości d = 5x10-2m.

F =  2d

Jeżeli napięcie powierzchniowe filmu mydlanego
wynosi σ = 2.5 x10-2 N m-1, szerokość poprzeczki to d
= 10x10-2 m. Poprzeczka ta została przesunięta na
dystansie Δ t= 2x10-2 m to jaka praca została
wykonana?
Praca = siła x przesunięcie;
W= F x Δt
F = σ x 2d;
więc W= σ x2d x Δt
W= 2,5x10-2 N m-1 x 2 x 10x10-2 m x 2 x10-2m
= 1 x10-4N m = 1 x10-4 J
Jednostki napięcia powierzchniowego [N m-1 or J m-2]
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Napięcie
powierzchniowe
[mN/m]

Substancja
rtęć (15°C)

487

woda H(OH)

72,7

Glyceryna
C3H2(OH)3

63

Benzen C6H6

40,0

n-oktane

21,8

Eter dietylowy
(CH3-CH2)2O

17,0

Roztwory

Roztwór mydła
(oleinianu sodu) w
wodzie

Zależność napięcia powierzchniowego
wody od temperatury
25

Roztwór NaCl
(6M w wodzie)

82,5

Roztwór sacharozy
(85% w wodzie)

76,4

Siły
kapilarnego
przyciągania

kapilary

Siły
kapilarnego
odpychania
Menisk wypukły

Menisk wklęsły

woda

rtęć

Jakie jest napięcie powierzchniowe cieczy wypełniającej kapilarę o promieniu 6
x 10-3m na wysokość 20 mm. Gęstość cieczy to 150 kg/m3 .
Złóż, że cosinus kąta zwilżania wynosi 1.0.
(2 x10−2 m)(150 kg m −3 )(9,81m s −2 )(6 x 10−3 m)
=
= 0,08829 kg s − 2 =
2 x1

0,08829 N m −1
σ = 88,29 mN m-1
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Napięcie powierzchniowe wody zapewnia niezbędne napięcie
ścian do tworzenia się pęcherzyków z wodą. Tendencja do
minimalizowania napięcia ścianek powoduje, że bąbelki stają się
kuliste (prawo LaPlace'a)

Dla bańki o dwóch powierzchniach zapewniających istnienie napięcia powierzchniowego
Zależność pomiędzy ciśnieniem jest następująca:
Kolory interferencji wskazują, że grubość
warstwy mydła jest rzędu kilku długości fali
światła widzialnego. Chociaż film mydlany ma
mniejsze napięcie powierzchniowe niż czysta
woda, która wciągałaby się w małe kropelki,
jest jednak silny, aby móc utrzymać bąbelek o
tak małej grubości

Związki amfifilowe i ich związek z
napięciem powierzchniowym
Surfaktanty

• Surfaktant (surface-active agent)- to
substancja, która obecna w niskim stężeniu w
układzie ma możliwość adsorpcji na
powierzchni międzyfazowej i zmiany w
znacznym stopniu energii swobodnej
powierzchni międzyfazowej. Sam zaś termin
powierzchnia międzyfazowa wskazuje granicę
między dowolnymi dwoma niemieszalnymi
fazami (np. pomiędzy gazem (powietrzem) a
cieczą, cieczą a ciałem stałym).

4

10.12.2019

• Swobodna energia międzyfazowa to minimalna
ilość pracy wymagana do wytworzenia
powierzchni międzyfazowej.
• Jej miarą jest swobodna energię międzyfazową
przypadająca na jednostkę powierzchni
określająca 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
• dwie fazy spotykające się na styku powierzchni. Im
większa odmienność w ich naturze, tym większe
napięcie między nimi (lub powierzchniowe).

• Środki powierzchniowo czynne mają
charakterystyczną strukturę molekularną
składającą się z grupy strukturalnej, która ma
bardzo małe przyciąganie do rozpuszczalnika
(grupa liofilowa) oraz z grupy o silnym
przyciąganiu do rozpuszczalnika (grupą
liofilową). Jest to znane jako struktura
amfipatyczna.

• Gdy cząsteczka o strukturze amfipatycznej jest
rozpuszczona w rozpuszczalniku, grupa
liofobowa zniekształca strukturę
rozpuszczalnika, zwiększająca swobodną
energię układu. Gdy to nastąpi, układ reaguje
w pewien sposób, aby zminimalizować kontakt
między grupą liofobową a rozpuszczalnikiem.
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Orientacja cząsteczek surfaktantu na cząsteczkach
emulgowanych cieczy w zależności od środowiska

ASORPCJA NA GRANICY FAZ GAZ - CIECZ

Układ z wodą jako fazą
rozpraszającą

Układ z olejem jako
fazą rozpraszającą

Adsorpcja na granicy faz – równanie Gibbsa

Adsorpcja na granicy faz – równanie Gibbsa


Faza a

Warstwa
międzyfazowa

Układ
rzeczywisty

=−

Granica faz
teoretyczna

Faza b

1 d
c d
=−
RT d(ln c)
RT dc

C

Układ
modelowy

Schematyczne przedstawienie granicy faz układów
ciecz – ciecz i gaz - ciecz

=−

1
d
1
d
=−
xRT d(ln c)
xRT 2,303d(log c)

x - przyjmuje wartości od 1 (dla jonowych surfaktantów
w roztworach rozcieńczonych lub w obecności nadmiaru
elektrolitu) do 2 (dla roztworów stężonych).
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Pole powierzchni zajmowanej przez cząsteczkę surfaktanta
na granicy faz

A=

1
N A2

NA - liczba Avogadro
Γ2 – nadmiar powierzchniowy Gibbsa
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•
•
•

•

Sposób wyliczenia wartości nadmiaru powierzchniowego (Γ)
Ponieważ znane są wartości liczbowe stałych R i T w równaniu
Gibbsa, należy dodatkowo wyznaczyć wartość wyrażenia .
Wartość tę wyznaczamy posługując się wykresem zależności napięcia
powierzchniowego od stężenia, sporządzonym na podstawie własnych
danych doświadczalnych. W różnych punktach krzywej = f ( c ),
wykreślamy styczne do niej, przedłużając je do przecięcia się z osią
rzędnych ( Rys. 4 ). Przez punkty, w których narysowano styczne,
prowadzimy proste równoległe do osi odciętych, doprowadzamy je do
przecięcia się z osią rzędnych. Styczne i odpowiednie proste równoległe do
osi odciętych wyznaczają na osi rzędnych odcinki „ z ”.
Z zależności geometrycznej wynika, że:
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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
0,0115
2 =
= 1,982 10−6 mol  m −2
8,314  303  2,303

Klasyfikacja związków powierzchniowoczynnych
Anionowe

Kationowe
Związki tworzące jony obojnacze

Niejonowe

1
A=
= 83,8 10−20 m 2na czasteczkę
6,023 1023 1,982 10−6
Fragmenty hydrofobowe cząsteczek są przyciemnione

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 czwartorzęowej
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 surfaktanta do adsorpcji na przestrzeni
międzyfazowej tworząc 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

• może powodować utlenianie i tworzenie
kolorów w związkach nienasyconych,
• może zmniejszać biodegradowalność w
związkach o rozgałęzionym łańcuchu,
• może zwiększyć niestabilność termiczną

• 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 a zaadsorbowanej folii
• 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,

• 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.
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• 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.

Związki amfifilowe na granicy faz
w = σ ΔA
ΔA – zwiększenie pola powierzchni granicy faz
σ – napięcie powierzchniowe

Związki amfifilowe na granicy faz
Związek

Napięcie
powierzchniowe

Napiecie
międzyfazowe

woda
glicerol
kwas olejowy
benzen
chloroform
n-oktanol
czterochlorek węgla
olej z oliwek
n-oktan
eter etylowy

72 (mN m-1 )
63
33
29
27
27
27
36
22
17

-

16 (mN m-1 )
35
33
8,5
45
33
51
11
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Zmiana napięcia powierzchniowego w zależności
od stężenia surfaktantu –
krytyczne stężenie micelizacji - CMC


1
2
3
4

Zależność napięcia powierzchniowego
od stężenia wodnych roztworów
kwasów tłuszczowych
(1 – mrówkowy,
2 – octowy,
3 – propionowy,
C 4 – butylowy)

v


Cząsteczki surfaktanta gromadzą się na granicy faz
Zaczynają tworzyć się micele

-krytyczne stężenie micelizacji (CMC):
jest to najmniejsze stężenie surfaktantu, przy którym obecne
są agregaty jego cząsteczek w roztworze.

1
2
3
4

Log C

Reguła Traubego

• Obszerne badania nad
substancjami powierzchniowo
aktywnymi prowadził Traube
(1891r).
• Stwierdził on, że w serii
homologicznej,
np. R (CH2)n X, każda następna
grupa–CH2– w łańcuchu
cząsteczki zwiększa jej aktywność
powierzchniową ok. 3,2 raza

Izotermy zależności napięcia
powierzchniowego od stężenia
molowego kwasów dla szeregu
homologicznego kwasów
karboksylowych

• To znaczy, aby obniżyć napięcie
powierzchniowe o σ wystarczy 3,2 razy
mniejsze stężenie związku następnego w
szeregu homologicznym.
• Reguła ta jest spełniana dla roztworów
rozcieńczonych
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 (mN/m)

Wpływ struktury surfaktantu na aktywność powierzchniową

Przykład
Obniżenie napięcia powierzchniowego anionowego surfaktantu
(M = 328), cząsteczka z hydrofobowym łańcuchem alkilowym o dł.
16 atomów węgla, jest równe 15 mN/m przy stężeniu 0,0276 % w/v.
Ile powinno wynosić stężenie surfaktantu z identyczną grupą
hydrofilową i z łańcuchem alkilowym o długości 14 atomów węgla,
aby uzyskać identyczne obniżenie napięcia powierzchniowego przy
założeniu, że oba stężenia są poniżej CMC?
Stężenie molowe surfaktantu C16 jest równe 8,415 · 10-4 mol/dm3
8,415· 10-4 · 3 · 3 = 75,74 · 10-4 mol/dm3

Log c (mol/dm3)

Zmiana napięcia powierzchniowego surfaktantów niejonowych
o ogólnym wzorze CH2(CH3)15(OCH2CH2)nOH dla grup związków
o różnej liczbie, n, grup oksyetylenowych,

M (C14) = 328 – 28 = 300
Zatem stężenie (C14) = 0,227 % w/v

wg P.H. Elworthy i C.B. Macfarlane

Wyznaczanie napięcia
powierzchniowego
• https://www.biolinscientific.com/measureme
nts

• Metoda pierścieniowa według Du Noüy: w tej
metodzie mierzona jest siła działająca na
optymalnie zwilżalny pierścień w wyniku
napięcia wycofanej ciekłej blaszki podczas
usuwania pierścienia.
• • Metoda płytkowa według Wilhelmy'ego: W
tej metodzie mierzy się siłę działającą na
optymalnie zwilżalną płytkę zanurzoną
pionowo w cieczy.
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• • Metoda prętowa: Jako metoda płytkowa, w
której cylindryczny pręt o mniejszej zwilżonej
długości służy do pomiaru przy mniejszej
objętości cieczy.
• • Metoda ciśnienia pęcherzykowego:
Mierzone jest maksymalne ciśnienie
wewnętrzne pęcherzyka gazu, który powstaje
w cieczy za pomocą kapilary.

Metoda pierścieniowa według Du
Noüy

https://www.eduka.com.pl/produkt/komplzest
eksppomiar-napiecia-powierzchn-metoda-dunouy-pierscie/

• Metoda objętości kropli: objętość kropli cieczy
wytworzonej w pionowej kapilary mierzy się w
momencie jej odłączenia. Ta metoda służy
głównie do pomiaru napięcia
międzyfazowego.
• • Metoda wiszącej kropli: Kształt kropli
zawieszonych na igle jest określany na
podstawie napięcia powierzchniowego i
ciężaru kropli. Napięcie powierzchniowe
można ustalić na podstawie obrazu kropli za
pomocą analizy kształtu kropli.

1. Pierścień znajduje się nad
powierzchnią, a siła jest zerowana.
2. Pierścień uderza w powierzchnię i
występuje niewielka siła dodatnia z
powodu siły adhezji między pierścieniem
a powierzchnią.
3. Pierścień należy przepchnąć przez
powierzchnię (z powodu napięcia
powierzchniowego), co powoduje
niewielką siłę ujemną.
4. Pierścień przebija się przez
powierzchnię i mierzy się niewielką siłę
dodatnią z powodu drutów
podtrzymujących pierścień.
5. Po podniesieniu przez powierzchnię
zmierzona siła zaczyna rosnąć.
6. Siła rośnie do momentu osiągnięcia
maksymalnej siły.
7. Po maksimum następuje niewielki
spadek siły, aż do pęknięcia lameli
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Płyta Wilhemy’ego

F- siła oddziaływująca na układ wagowy [N]
L –długość zwilżania [m]
Θ –kąt zwilżania

• Ta metoda wykorzystuje interakcję platynowej płytki z badaną
powierzchnią. Obliczenia dla tej techniki opierają się na
geometrii całkowicie zwilżonej płyty stykającej się, ale nie
zanurzonej, z fazą ciężką. W tej metodzie położenie sondy
względem powierzchni jest znaczące. Gdy powierzchnia
zetknie się z sondą, aparaty Sigma zarejestrują wysokość, na
której to nastąpi, jako „zerową głębokość zanurzenia”. Płyta
jest następnie całkowicie zwilżana do ustalonej głębokości.
Kiedy płytka powróci później do zerowej głębokości
zanurzenia, zarejestrowaną siłę można wykorzystać do
obliczenia napięcia powierzchniowego.

Sonda z platynowym prętem
może być stosowana do pomiaru napięcia
powierzchniowego ograniczonych ilości cieczy (ilość
płynu musi być wystarczająca do napełnienia
naczynia, w którym mieści się sonda, na głębokość
zapewniającą całkowite zwilżenie sondy).
Dzięki zastosowaniu metalowego pręta jako sondy
można pracować z małymi objętościami cieczy
testowych. Obliczenia dla tej techniki opierają się na
tych samych zasadach, co metoda płyty
Wilhelmy'ego.
Wc – maksymalna siłą ciążenia przed oderwaniem się
powierzchni płytki od powierzchni ciecz-granica faz
Wpłytki – maksymalna siła ciążenia dla płytki niezanurzonej w
cieczy
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Tensiometria optyczna
• Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe można
zmierzyć za pomocą tensjometru optycznego Theta
za pomocą tak zwanej analizy kształtu kropli wiszącej
(lub odwróconej kropli wiszącej). Kształt kropli cieczy
zwisającej z końcówki strzykawki określa się na
podstawie bilansu sił, który obejmuje napięcie
powierzchniowe tej cieczy. Napięcie powierzchniowe
lub międzyfazowe na granicy faz cieczy można
powiązać z kształtem kropli za pomocą
następującego równania

• γ = ΔρgR0 / β
• γ — napięcie powierzchniowe
• Δρ — różnica w gęstości pomiędzy cieczą a
powierzchnią międzyfazową
• g — przyciąganie ziemskie
• R0 — promień krzywizny wierzchołku kropli
• β — współczynnik kształtu

Metoda stalagmometryczna

http://www.zzm.umcs.lublin.pl/Wyklad/FGFPol/2.F.G.F.Nap.Pow.Zwilz.pdf

http://lpf.wppt.pwr.edu.pl/docs/procedures/e
ng/E033C.pdf
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•
•

POMIAR NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY
METODĄ STALAGMOMETRYCZNĄ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadania:
1. Zmierzyć napięcie powierzchniowe wodnych roztworów kwasów
organicznych lub alkoholi (do wyboru).
2. Przedstawić na wykresie zależność napięcia powierzchniowego od
stężenia dla wodnych roztworów kwasów lub alkoholi σ = f (c).
3. W oparciu o wykres σ= f (c) dla kwasu octowego lub alkoholu
etylowego wyznaczyć aktywność powierzchniową Γ, a następnie
izotermę adsorpcji Gibbsa Γ = f (c).
4. Wyznaczyć napięcie powierzchniowe acetonu i 1% roztworu
wodnego oleinianu potasu. Po wykonaniu pomiaru stalagmometr
przemyć dokładnie wodą destylowaną i acetonem.

•

Wykonanie ćwiczenia:

•

1. Zmierzyć liczbę kropel wody, wypływającej z określonej objętości
stalagmometru (od kreski górnej do dolnej; stalagmometr uprzednio
starannie przemyty wodą destylowaną !).
2. Zmierzyć liczbę kropel dla kwasów i ich różnych stężeń (przed pomiarem
nowego stężenia przepłukać stalagmometr badanym roztworem);

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwas Stężenie kwasu [mol·dm-3]
HCOOH
3.0
1.0
0.3
CH3COOH
3.0
1.0
0.5
CH3CH2COOH1.0
0.3
0.1

0.25
-

lub alkoholi:
Alkohol
Stężenie alkoholu [mol·dm-3]
CH3OH
3.0
1.0
0.3
CH3CH2OH 3.0
1.0
0.5
0.25
CH3CH2CH2OH
1.0
0.3
0.1

-

Wyznaczenie napięcia powierzchniowego poprzez porównania Ilość kropel
wzorca (woda) i badanych kwasów.
Substancja
Woda
HCOOH

σx - napięcie powierzchniowe roztworu [mN·m-1] ,
σw - napięcie powierzchniowe wody (zależne od temperatury !),
dw - gęstość wody (1 g·cm-3)
dx - gęstość badanej cieczy ( w przypadku rozcieńczonych roztworów d ~ 1 g·cm-3),
nw - liczba kropel wody wypływającej z określonej objętości stalagmometru,
nx - liczba kropel badanej cieczy wypływającej z tej samej objętości
stalagmometru.

CH3COOH

CH3CH2COOH

Stężenie
[Mol · dm-3]

-

nw

w

nx

[mN·m-1]
44

x
[mN·m-1]

72,80

3.0

52

1.0

48

0.3

45

3.0

63

1.0

52

0.5

49

0.25

46

1.0

64

0.3

47

0.1

44
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Wyznaczenie napięcia powierzchniowego poprzez porównania
Ilość kropel wzorca (woda) i badanych alkoholi
Substancja
Woda
Metanol

Stężenie
[Mol ·

dm-3]

-

nw

w

nx

[mN·m-1]
44

Wyznaczenie napięcia powierzchniowego acetonu i roztworu oleinianu potasu.

x
[mN·m-1]
Substancja

72,80

3.0

56

1.0

49

Propanol

0.3

46

3.0

73

1.0

56

0.5

51

0.25

46

1.0

77

0.3

56

0.1

51

44

72,80
111

1% oleinian potasu

162

= f(C)

Narysuj wykres zależności napięcia powierzchniowego (σ)kwasów organicznych od ich
stężenia zgodnie z danymi zebranymi w tabeli poniżej:

Stężenie
[mol dm-3]

Napięcia powierzchniowe,
σ, [ N m-1]

Kwas mrówkowy;
HCOOH

3.0

67.04

1.0

71.23

0.3

79.52

90
80
70

kwas
mrówkowy

60
 [N m-1]

Substancja

Kwas propionowy
C2H5COOH

[mN · m-1]

Aceton

Napięcie powierzchniowe

Kwas octowy;
CH3COOH

s

ns

[mN · m-1]
Woda

Etanol

w

nw

kwas octowy

50

kwas
propionowy

40

3.0

51.03

1.0

63.32

30

0.5

68.39

20

0.25

74.5

10

1.0

46.9

0

0.3

65.75

0.1

73.4

0

0,5

1

1,5
2
C [mol dm -3]

2,5

3

3,5

18

