مجلة بغداد للعلوم

التحميل مجاني
مجلد 2S(31ملحق) 2016

المؤتمر الوطني الثاني للكيمياء

DOI: http://dx.doi.org/10.21123/bsj.2016.13.2.2NCC.0001

التآثر التآزري ألنتشارجزيئات مزيج من المواد الفعالة سطحيا Sodium
 Dodecyl Sulfateو  Cocamidopropyl Betaineعلى سطح بيني سائل -
هواء
سمير حكيم كريم

بهار ستار مرشد
قسم الكيمياء ,كلية العلوم للبنات ,جامعة بغداد ,بغداد ,العراق
البريد االلكترونيSameer_K_1960@yahoo.com :

استالم البحث 2122/ 9/22
قبول النشر 2122/ 22/21
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International Licens

الخالصة:
تضمن هذا البحث تحديد التركيز الحرج لتكوين المايسل  CMCلمحلول مائي لمادة فعالة سطحيا سالبة
الشحنة),)Sodium dodecylsulfate (SDSومادة فعالة سطحيا ثنائية الشحنة (امفوتيرية)
) )Cocamidopropyl betaine (CAPBبصورة منفردة وكذلك لمزيجهما بكسور مولية مختلفة .وقد
استخرجت قيم  CMCبأستعمال تغير الشد السطحي والتوصيلية مقابل التركيز بدرجات حرارية مختلفة ضمن
المدى . (293-323)Kاستعملت هذه المعلومات لحساب معلمات السطح االمتزازية والثرموداينميكية (ΔGᵒm
 ) Γmax ,Amin,Πcmc , ΔGᵒads ,للمواد الفعالة سطحيا بصورة منفرة ,وكذلك لحساب مدى انحراف CMC
المزيج عن السلوك المثالي وحساب التآثر التآزري ألنتشار جزيئات المادة الفعالة على السطح من خالل حساب
معامل التآزر  βσومعامل الفعالية للمكونين في المزيج  g1و  .g2وكانت النتائج تشير الى تأثر متباين لدرجة
الحرارة على  CMCلكلت المادتين الفعالتين منفردة ,بينما اشارت نتائج المزيج الى وجود تأثر تأزري بينهما
لتكوين طبقة االمتزاز على السطح البيني سائل  -هواء.
الكلمات المفتاحية :مواد فعالة سطحيا Cocamidopropyl ,Sodium dodecylsulfate(SDS) ,
) , betaine(CAPBالتركيز الحرج لتكوين المايسل , CMCالتاثير التأزري.

المقدمة :
المناسبة ولهذا في االونة االخيرة ازداد االهتمام
بالمزيج اكثر من كون المواد الفعالة سطحيا منفردة
النها تنقلنا لخطوة اقرب للنظم المستعملة فضالً عن
أنها تظهر السلوك التأزري السطحي].[4,3
ان الدراسات الخاصة بمخاليط من نوع
(سالب – موجب ) ] [5و (سالب – غير ايوني ) ][6
و (سالب – سالب )] [7و (موجب – غير ايوني
)] [8و (موجب – موجب )] [9كثيرة ومتنوعة ,اال
أن دراسات مزيج المادة الفعالة سطحيا االمفوتيرية
مع االنواع االخرى من المواد الفعالة سطحيا قليلة.
فقد تمت دراسة] [10تأثير االلكتروليتات الالعضوية
(  ) NaCl, HCl, NaOHواالس الهيدروجيني في
تكوين المايسل لمزيج سطحي نوع امفوتيري – سالب
N,N-dimethyl-N-lauyllysin
الشحنة
) (DMLLو سي Lhs LL uat-N-l htdna L
سطحيا استعملت المادة لمزيج سطحي نوع امفوتيري

تعد المواد الفعالة سطحيا من المنتجات
المهمة للصناعات الكيميائية التي تنتج بكميات كبيرة
ومتنوعة ألستعماالتها المختلفة والواسعة ] .[1ان
مزج نوعين اواكثر من المواد الفعالة سطحيا غالبا
مايؤدي الى تحسين الخواص االمتزازية  ,لذلك
استعمل مزيج المواد الفعالة سطحيا في الكثير من
المنتجات والعمليات الصناعية اكثر من استعمالها
منفردة .فيستعمل خليط من نوع المادة الفعالة سطحيا
سالبة الشحنة مع المواد الفعالة سطحيا غير األيونية
اواألمفوتيري مما يقلل من تهيج الجلد الذي يسببه
النوع سالب الشحنة ,وكذلك يستعمل مزيج المواد
االيونية ومنها الموجبة والسالبة الشحنة كمعقمة حيث
اثبتت فعاليتها بقتل الجراثيم] .[2لذلك فأن دراسة
امتزاز مزيج من المواد الفعالة سطحيا ودراسة التأثر
بينهما وفهم دور كل منهما يجعلنا قادرين على أختيار
المكونات بشكل منتظم للحصول على الصفات
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– سالب SDSبقياس قيمة التغير بالشد السطحي
وقيمة التغير لالس الهيدروجيني ,ولوحظ بأن قيمة
 CMCلمادة  DMLLتقل بزيادة تركيز  NaClوان
نسبة تكوين المايسل تزداد بزيادة الكسر المولي ل
 SDSفي المزيج وان قيمة االس الهيدروجيني لكل
الكسور المولية تقل بزيادة  NaClوان نسبة النقصان
تصل الى اقصى حد عندما يكون المحلول لمادة
سطحية بصورة منفردة بينما قيمة  CMCللمزيج
تزداد بزيادة الكسر المولي ل  DMLLفي المزيج .
وفي دراسة اخرى] [11تمت دراسة تاثير التركيب
الكيميائي للرأس ونوع الشحنة في عملية تكوين
المايسل وقد استعملت مخاليط متشابهة بطول
السلسلة الهيدروكاربونية ومختلفة بشحنة الرأس
واجريت الدراسة على نماذج مواد فعالة سطحيا
ايوني سالب  -وغير ايون
(hexaethyleneglycol
mono-ndodecylether) / (sodium
dodecyl
ونموذج
)(C12E6/SDS
)sulfate
االمفوتيري مع سالب )(DDAO/SDS
((dodecyldimethylamine
)oxide
/
) (sodium dodecyl sulfateوأنموذج امفوتيري
وغير ايوني  . C12E6/DDAOوقد تبين ان
المخاليط من نوع الشحنات المختلفة تسلك سلوكا ً
مثاليا ً تقريبا وان مخاليط غير ايوني  -ايوني ادت الى
انحرافات واقترح الستقرار المذيالت المختلطة
تخفيض الطاقة الحرة للطبقة المائية .وتم تحليل ][12
ايزوثيرم الشد السطحي واالمتزاز وحركية زمن
االتزان لمزيج المواد الفعالة سطحيا سالبة SDS
وامفوتيري  CAPBواستعملت طريقة Wilhelmy
 plate methodللكشف عن انتقال  Betaineمن
االمفوتيري الى الموجب مع زيادة الكسر المولي لل
 SDSمن خالل قياسات الشد السطحي و .CMC
وتبين ان اضافة  Betaineالى  SDSيزيد من
مرونة السطح وأفادت هذه النتائج كيفية التنبؤ بسمك
واستقرار الرغوة وحجم المايسل  .وتمت دراسة
] [13التأزر لمزيج من المواد الفعالة سطحيا
امفوتيري -ايوني مع تغيرطول السلسلة
الهيدروكاربونية للذيل والشحنة الكهربائية للرأس
واضافة الكتروليت خامل على مزيج sodium
dodecyl sulfate (SDS) and dodecyl
)trimethyl ammoniumbromide (DTAB
واستعمل في القياس طريقة قياس التوصيل الكهربائي
والفلورة لقياس  CMCالمزيج .واشارت النتائج ان
خليط المادة الفعالة الموجبة  DTABواالمفوتيرية
بغياب االلكتروليت يسلك سلوكا ً مثاليا ً ومزيج SDS
واالمفوتيري  DDPSيسلك سلوكا ً غير مثالي مع
تأزر بسيط بسبب مواقع الشحنات الموجبة والسالبة
للمادة االمفوتيرية واليوجد اي تاثر لمزيج
SDS+HDPSومزيج .SDS+TDPS

مجلد 2S(31ملحق) 2016

درس  Singh Kو[14] Marangoni DG
تأثير التازر لمزيج المايسل من مواد فعالة سطحيا
ثنائية الرأس ومواد امفوتيرية وتأثير 𝐇𝐩 حيث تم
مزج مكون ثنائي السطح نوع( 12-S-12 S=4
 ),S=6وامفوتيري (N-dodecyl-N,NN,N-
) dimethyl glycine EBBوتم التحقق باستعمال
قياسات الشد السطحي عند درجة حرارة . 298K
وقد فسرت النتائج على وفق نظرية regular
Motomura's
solution theoryونظرية
 theoryوتم تقيم طاقة كبس سالبة لجميع االنظمة
.وقام  [15] XUe-fan Guبدراسة تازر مزيج مواد
فعالة سطحية امفوتيرية SAHs,N-alkyl-N-
carboxymethyl imidazoliumm
inner
))salts ([N-C n , N′-CO2-Im], n=12,14
وايونية (dioctyl sulphosuccinate sodium
) salt ,AOTوتحليل سلوك المايسل عند السطح
البيني باستعمال قياسات الشد السطحي والفلورة.
ودلت النتائج على ان االنظمة المختلطة تسلك سلوكاً
غير مثالي ولها نشاط سطحي يتفوق على المفرد
وقوة التفاعل التازري يزداد بزيادة طول السلسلة
الهيدروكاربونية لالمفوتيري .ودلت النتائج كذلك
على ان االمتزاز تلقائي وتكوين المايسل مستقر وهذا
يعتمد في كثير من التطبيقات ومنها الطبية .ودرست
] [16سلوك تكوين المايسل لمزيج المواد الفعالة
سطحيا الموجب – االمفوتيري sodium n-
 dodecyl diamine sulfonateو
octadecyltrimethyl ammonium bromide
في محلول بدرجة  313Kباستعمال تقنية قياس الشد
السطحي .تم تحديد  CMCوتحليل البيانات التجريبية
وفقا لنماذج مختلفة وقد توقع قيم  CMCالخليط على
وفق Rubinghs and Rodenass Treatments
وتم تحديد معامالت التازر  βوالمعامالت الحركية
لعملية تكوين المايسل .
يتضمن هذا البحث دراسة الصفات االمتزازية
للمواد الفعالة سطحيا  CAPBو  SDSمنفردة
ومزيجهما باستعمال قياسات الشد السطحي
والتوصيلية الكهربائية .وكذلك دراسة تأثير درجة
الحرارة في الشد السطحي للمواد الفعالة سطحيا
منفردة وحساب الصفات االمتزازية والثرمودينميكية
لتكوين المايسل .كما تمت دراسة التأثير التأزري
النتشار المواد الفعالة على السطح لمزيج
 SDS/CAPBوتعيين مدى االنحراف عن السلوك
المثالي للمحلول من خالل حساب معامل ββ
ومعامالت الفعالية للمكونين  g1و . g2

الجزء العملي-:
المواد المستعملة في البحث-:
كبريتات دوديسيل الصوديوم ( Sodium dodecyl
 ) sulfateمركب كيميائي له الصيغة
 ,NaC₁₂H₂₅SO₄وهو مركب فعال سطحياً سالب
الشحنة ,يستعمل في معاجين األسنان والشامبو نظراً
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لقدرته على تشكيل رغوة .وقد حصلنا عليه من
الشركة العامة للزيوت العراقية انكليزي المنشأ
بتركيز  %95واستعمل كما هو CAPB .من المواد
الفعالة سطحيا االمفوتيرية ,ويستخدم في صناعة
الشامبو والغسول السائل لليد وله استخدامات كثيرة
تخص العناية الشخصية ويسمى تجاريا الديهايتون
) , (Dehyton Kوقد حصلنا عليه ايضا من الشركة
العامة للزيوت العراقية وهو ايطالي المنشأ بتركيز
 .%32استعمل بعد تسخينه بدرجة حرارة )(343K
للتخلص من الماء ,ثم أعادة بلورته مرتين بااليثانول
للتخلص من ملح كلوريد الصوديوم .ولكل المحاليل
التي تجرى لها قياسات التوصيلية استعمل ماء
الايوني ذا توصيلية التزيد عن ) 3(µS cm-1عند
درجة حرارة .298K
االجهزة والمعدات :
استعمل لقياس الشد السطحي جهاز من نوع Du-
 Nouy Ring Tensiometerموديل DST 30
M System Surface & Electro Optics
 . (S.E.O) company- Koreaقبل بدء القياس
يتم تنظيف الحلقة البالتينية بغمرها في محلول قياسي
) (5M HClثم بعد ذلك غسلها بالماء المقطر  ,ثم
يتم التاكد من معايرة الجهاز باستعمال الماء المقطر
وقياس الشد السطحي له .تتم اعادة قراءة الشد
السطحي ثالث مرات وأخذ معدل القراءات .ولقياس
WTW
جهاز
قيمة التوصيلية استعمل
 Laboratory Conductivity Meterموديل
 InoLab® Cond 7110الماني المنشأ ويمتاز هذا
الجهاز بالدقة والثبات في القياس ويستعمل ايضا
لقياس المقاومة والحامضية والملوحة  ,TDSوكانت
تتم معايرة الجهاز قبل االستعمال بمحلول قياسي
 KClتركيز ) (0.01 mol/Lمعلوم التوصيلية .
تحضير المحاليل القياسية:
أ -تم تحضير محلول قياسي من مادة SDS
بتركيز (0.1) Mوذلك بأذابة  )28.8372) gمنه في
قنينة حجمية سعة لتر واحد وتم تخفيفه الى عدة
تراكيز تتراوح بين ) (50-0.1)(m Mوحفضت
بدرجة حرارة الغرفة الى حين االستعمال .اما
المحلول القياسي لمادة  CAPBفكان تركيزه (0.01
) Mوتم تحضيره بأذابة  ) 3.4252 )gفي قنينة
حجمية سعة لتر واحد وبعدها حضرت مجموعة من
التراكيز للقياس تتراوح بين )(0.18-0.01)( m M
وحفضت بدرجة حرارة الغرفة الى حين االستعمال.
ب -تحضير محاليل قياسية لمزيج SDS/CAPB
بكسور مولية مختلفة تتراوح بين )(0.1-0.9
بتركيز (0.01)Mوتخفيف كل نسبة الى عدة تراكيز
تتراوح بين ) (50 - 0.01)( m Mفي قناني
حجمية سعة  50mlبدرجة حرارة الغرفة الى حين
االستعمال.

النتائج والمناقشة-:
التركيز الحرج لتكوين المايسل -:CMC
لحساب  CMCللمواد الفعالة سطحيا  SDSو
 CAPBقيس التغيرفي الشد السطحي مع تغير تركيز
المادة الفعالة سطحيا باربع درجات حرارية مختلفة
هي  293و  303و  313و  323كلفن ثم رسمت
النتائج كما في الشكل ( . )2وقيس التغير في
التوصيلية مع التركيز لمادة  SDSفقط ثم رسمت
النتائج كما في الشكل ( )2وتعذر استعمال هذه
الطريقة لمادة  CAPBالنخفاض قيم التوصيلية لها.
اما في حالة المزيج فقد قيس التغير في الشد السطحي
مع تغير التركيز الكلي للمادة الفعالة سطحيا بدرجة
حرارة  293Kورسمت النتائج في الشكل (. )3
323K

313K

293K
70

303K

65
55
50
45
40
35

Surface tansionµS/cm

)(a

60

30
0.15

0

0.05
0.1
[CAPB]mM

شكل(:) 3يمثل تغير الشد السطحي مع تركيز المادة
الفعالة سطحيا  SDS :b , CAPB:aبدرجات
حرارية مختلفة .
323K

313K

303K

293K
2500

1500
1000
500

)Condactivty (µ s

2000

0
100

[SDS]50
)( mM

0

شكل(:)2يمثل تغير التوصيلية مقابل التركيز لمادة
. SDS
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a2

CABP

]Log[conc..
-4

-6

المدى نفسه .ان تفسير ذلك يعود الى ان سلوك محلول
مادة  SDSبارتفاع درجة الحرارة يميل الى دفع
جزيئات المادة الفعالة في المحلول المائي ومن ثم
فأنها تفضل تشكيل المايسل اي تقل قيمة , CMC
ومن ناحية اخرى وفي حالة المادة  CAPBفأن زيادة
درجة الحرارة تزيد من اضطراب السطح للطور
المائي وكذلك اضطراب الترابط القطبي والالقطبي
وبذلك يصبح السطح ضعيفاً وبالتالي فأن تأثير
 hydrophobicيحرك جزيئات المادة الفعالة سطحيا
للخروج من الطور المائي مما تزداد من CMC
] . [21كما نالحظ ان قيم  CMCللمزيج تقل بزيادة
الكسر الموالي لمادة  CAPBضمن قيمتي المادتين
الفعالة المكونة للمزيج كما تبينه النتائج في جدول(.)2
الصفات البينية للسطح ( Interfacial
-:)Properties
تم استعمال تغير الشد السطحي مع التركيز
لحساب التركيز الفائض على السطح ()Γmax
)(maximam surface excess concentration
ومعدل المساحة المخصصة لجزيئة سطحية واحدة
( (minimum area per molecule( )Aminمن
ميل عالقة  γو ln Cفي درجة حرارة ثابتة كما
استعمل تغير  CMCمع درجة الحرارة لحساب
الدوال الثرموديناميكية لالمتزاز وتكوين المايسل .
وتم ذلك على وفق المعادالت االتية ]: [22
𝑪 𝐧𝐥 𝛛−𝛛𝛄/
𝑻𝑹𝒏 = 𝐱𝐚𝐦𝚪
(-------- )2

75
65
ɣ mNm-1

55
45
35
25
-2
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شكل(:)1يمثل تغير الشد السطحي مع ] [lnCلمزيج
المواد الفعالة سطحيا .SDS/CAPB
اظهرت النتائج بان قيم الشد السطحي تقل بزيادة
تركيز المادة الفعالة سطحيا الى ان تصل الى نقطة
يكون فيها الشد السطحي شبه ثابت ويمثل التركيز
عند هذه النقطة التركيز الحرج للمايسل ).(CMC
يبين الشكل ( )2العالقة بين  γوالتركيز بالنسبة
لمحلول مخفف من المادة الفعالة سطحيا وان التغير
يحدث عند تركيز المايسل الحرج وهو التركيز الذي
تتجمع عنده جزيئات المادة الفعالة سطحيا لتكوين
المايسل وان الشد السطحي للمحلول بتجاوز هذا
التركيز يبقى ثابتا ً الن الجزيئات االحادية للمادة هي
وحدها التي تسهم في تقليل الشد السطحي وبالنسبة
للتركيز االقل من  CMCفان ميل المنحني يبقى
ايضا عند قيمة ثابتة مما يدل على ان تركيز السطح
قد بلغ قيمة قصوى ثابتة والسطح البيني عند هذا
المدى يعد متشبعا بمنشط السطح وان النقصان
المستمر للشد السطحي ناجم عن زيادة فعالية المادة
الفعالة سطحيا في الطور السائل اكثر مما عند السطح
البيني] .[17واظهرت النتائج كذلك بان قيم CMC
لكل من ال  SDSو  CAPBعلى التوالي
تساوي( )6Mmو ( )0.07 Mmوجاءت متفقة مع
القيم في االدبيات] . [19,18كما اظهرت نتائج
قياسات التغير بالتوصيلية مع التركيزلمادة  SDSان
قيم  CMCمشابهة لما اظهرته قياسات التغير بالشد
السطحي.
كما لوحظ ان ارتفاع درجة الحرارة ادى بشكل
واضح الى خفظ الشد السطحي لمحلولي المادتين
الفعالتين  SDSو  CAPBوهذه احد اسباب استعمال
المياه الساخنة في الغسيل لزيادة فعل التنظيف للمادة
الفعالة سطحيا ,حيث يقل الشد السطحي للسائل مع
زيادة درجة الحرارة وقد وضع العالم (R.von
) Eotvoعالقة بين الطاقة الموالرية للسطح ودرجة
الحرارة ونصت معادلته ان الشد السطحي للسائل يبلغ
الصفر عند درجة الحرارة الحرجة ] .[20اما تأثير
درجة الحرارة في قيمة  CMCفقد لوحظ انه لمادة
 SDSانخفضت قيم  CMCبارتفاع درجات الحرارة
ضمن المدى  ,293-323 Kبينما ازدادت قيم
 CMCلمادة  CAPBبزيادة درجات الحرارة ضمن

(---------)2

𝟏

𝒙𝒂𝒎𝚪 𝑨𝑵

=Amin

حيث  nتساوي ( )2للمواد السطحية غير االيونية
وتساوي ( )2للمواد الفعالة سطحيا االيونية و  Cيمثل
التركيز الموالري لمحلول المادة الفعالة سطحيا و
 NAيمثل عدد افوكادرو.
ومن الدوال االخرى المهمة التي تم حسابها هو
الضغط السطحي( )Surface Pressureعند
 )πcmc( CMCالذي يمثل مقدار االنخفاض في
الشد السطحي للوصول الى  CMCويمكن حسابها
باستعمال المعادلة االتية :
(𝝅𝐜𝐦𝐜 = 𝛄° − 𝛄𝒄𝒎𝒄 -------- )3
حيث يمثل  𝜸°الشد السطحي للمذيب و 𝐜𝐦𝐜𝜸 الشد
السطحي عند ال  . CMCولحساب طاقة كبس الحرة
القياسية لتكوين المايسل ( (standard Gibbs free
 ΔGᵒm energy of micellizationللمواد الفعالة
سطحيا غير االيونية وااليونية تم استعمال المعادلتين
االتيتين على التوالي:
)∆𝑮° 𝒎 = 𝑹𝑻 𝐥𝐧 𝑿𝒄𝒎𝒄 ----------(4
(------- )2
𝒄𝒎𝒄𝑿 𝐧𝐥 )𝜶 ∆𝑮° 𝒎 = 𝑹𝑻(𝟐 −

حيث يمثل  Rالثابت العام للغازات و  Xcmcيمثل
الكسر المولي لل CMCو 𝛂 تمثل درجة التحلل
االيوني للمواد الفعالة سطحيا وتحسب من قيمة نسبة
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(∆𝑯°𝒎 = −𝑹𝑻𝟐 (𝝏 𝐥𝐧 𝑿𝒄𝒎𝒄/𝝏𝑻) ---)7

حيث  S1و  S2تمثالن الميل المحسوب من قياس

اما المواد الفعالة سطحيا االيونية فتحسب من المعادلة
االتية:

التغير بالتوصيلية مع التركيز قبل وبعد الCMC
على التوالي .اما طاقة كبس القياسية لالمتزاز
 ,ΔGᵒadفيتم حسابها باستعمال المعادلة
االتية]-:[23
)ΔG˚ad=ΔG˚m –πcmc/Γmax -------( 6
اما انثالبي تكوين المايسل (enthalpies of
فانها تعتمد على
micellization)ΔH˚m
تغير CMCمع تغير درجة الحرارة ويمكن حسابها
من خالل المعادلة االتية للمواد الفعالة سطحيا غير
االيونية .

∆𝑯°𝒎 = −(𝟐 − 𝜶)𝑹𝑻𝟐 (𝝏 𝐥𝐧 𝑿𝒄𝒎𝒄/
)𝝏𝑻)-----(8

وتحسب قيمة االنتروبي لتكوين المايسل  ΔS° mمن
المعادلة االتية:
(∆𝑺°𝒎 = (∆𝑯°𝒎 − ∆𝑮°𝒎 )/𝑻 ------- )9
وقد ادرجت جميع قيم الخواص االمتزازية
والثرموداينميكية السطحية لمحلول المادتين الفعالتين
سطحيا منفرة والتي حصلنا عليها في جدول رقم (.)2

جدول (: )3يمثل المعلمات الحرارية لتكوين المايسل ولالمتزاز كل من  SDS, CAPBفي الماء بدرجات
حرارية مختلف
Πcmc

ΔS˚m
J/mol

ΔH˚m
kJ/mol

-ΔG˚m
kJ/mol

-∆G˚ad
kJ/mol

Amin Å2

Γmax
mmol/m2

mN/m

372
389
403
422
93
92
90
89

75.065
80.276
85.662
91.223
-5.852
-6.259
-6.679
-7.112

33.862
37.676
40.525
45.083
33.091
34.046
35.002
35.804

58.366
62.754
61.498
65.616
36.867
41.406
46.250
52.235

0.118
0.114
0.112
0.112
0.025
0.047
0.070
0.101

1.407
1.445
1.482
1.487
6.705
3.534
2.373
1.648

34.485
36.238
31.082
30.430
25.317
26.007
26.069
26.077

الفعالة سطحيا متفاوتة في بعض القيم ومشتركة في
بعضها ,حيث تبين ان جميع قيم ΔG˚m,ΔG˚ads
سالبة بالنسبة للمادتين وهذا يعني ان المايسل مستقر
ويتشكل بشكل تلقائي ولسبب اعتماد قيمة ΔG˚m
على قيمة  CMCيتم توازن تشكيل المايسل حيث
يمتلك طاقة تفكك السالسل الهيدروكاربونية في
للمايسل بصورة كافية للتغلب على التنافر الكهربائي
لمجاميع الرأس القطبية ,لذلك نالحظ ان قيم ΔG˚m
و CAPBتزداد بزيادة درجة
لمادة SDS
الحرارة ]. .[24بينما دالة انثالبي تكوين المايسل
نالحظ انها موجبة القيمة بالنسبة لمادة  SDSوهذا
يعني ان عملية تكوين المايسل عملية ماصة للحرارة
 , endothermicبينما مادة  CAPBذات قيمة
سالبة وهذا يعني ان العملية باعثة للحرارة
 .exothermicاما دالة االنتروبي فانها موجبة القيمة
للمادتين وزيادتها تاتي من تكسرالهيكل المتكون من
جزيئات الماء المحيطة بالمجموعة الكارهة للماء,
ونالحظ ان قيمتها لمادة  SDS>CAPBوهذا يعني
ان كمية الماء المتحررة نتيجة تكوين المايسل
اكبر].[25
وتم بيان االنحراف عن السلوك المثالي لهذا المزيج
باستعمال نموذج  ,[26] Rosen modelحيث يمكن
حساب الكسور المولية لمكونات المزيج على السطح
 Xσومعامل التاثر ) (βσبين جزيئات مادتين فعالة
سطحيا في مزيجهما ,وكذلك حساب معامل فعالية

CMC
(m
)M
6
3
2
0.9
0.07
0.075
0.08
0.09

T/K
293
303
313
323
293
303
313
323

Surfactant

SDS

CAPB

المادتين الفعالة سطحيا المكونة للمزيج  g1,g2وتكوين
امتزاز طبقة جزيئية واحدة على سطح سائل –هواء
بحسب المعادالت االتية:
Xσ2 ln (αc12/Xσc1) / (1-xσ)2 ln [(1-α) c12
c2(1-xσ) = 1
----------- (10) /
σ
σ 2
) = ln(αc12/X c1)/(1-x
-----)(11
𝝈𝜷
σ
σ 2
)g1=exp[ β (1-X ) ] ----------(12
)---------- (13

]g2 = exp[ βσ (1- Xσ)2

حيث تستعمل المعادلة ( )21لحساب  Xσثم يستعمل
في المعادلة ( )22لحساب قيم 𝝈𝜷 التي بدورها
تستعمل في المعادلتين (  )22و (  )23اليجاد
معامالت الفعالية لمكوني المزيج .g1,g2
حيث αيمثل الكسر المولي للمادة  CAPBفي طبقة
واحدة للمزيج  c1,و c2و  c12تمثل التركيز الموالري
للمحلول المائي لكل من  CAPBو SDSوالمزيج
على التوالي والذي يعطي القيمة نفسها للشد السطحي
ويحدد باستعمال منحني تغير الشد السطي ضد
] ln[Cكما في الشكل رقم ( )4حيث تم عرض
االشكال الخاصة بالكسور المولية الثالثة االولى فقط
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كامثلة .وكانت النتائج التي تم الحصول عليها مدرجة
α=0.2

a2
SDS

-4

-2

-8 -6
]ln[con.

-12 -10

α=0.3

CAPB

surface tantion mN/m

75
65
55
45
35
25

في جدول(.)2

a3
SDS

-2

-4

α=0.1

CABP

65

a1

55

SDS

45
35
25

-2

-7
]ln[con.

surface tansion mN/m

75

-12 -10 -8 -6
]ln[con.

75
65
55
45
35
25

surface tansionmN/m

CAPB
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-12

شكل(:)4يمثل العالقة بين  lnCو الشد السطحي لمزيج  SDS/ CAPBللكسور المولية 1.3 = α3و = α2
 1.2و.1.1 = α1

جدول(:)2يمثل قيم  Xσو  βσومعامالت الفعالية  g1و  g2لمكوني المزيج . SDS/CAPB
g2
0.063
0.250
0.261
0.076
0.033
0.895
0.063
0.055
0.037
-

g1
0.753
0.817
0.926
0.675
0.520
0.907
0.911
0.946
0.972
-

Xσ
0.757
0.724
0.805
0.719
0.695
0.833
0.845
0.879
0.916
-

βσ
-4.804
-2.642
-2.072
-4.96
-7.071
-3.477
-3.868
-3.753
-3.921
-

ان القيم السالبة  β βتدل على ان المزيج
يظهرانحرافا ً ملحوظا عن الحالة المثالية ألنتشار
الجزيئات على السطح ,ويبدو من تغير الشد السطحي
في اضافة المادة الفعالة سطحيا للمزيج بأن تستبدل
بعض الجزيئات الفعالة في جزيئات مزيج المايسل
مما يؤدي الى نشوء اعاقة فراغية في قلب المايسل
لذلك تفضل الجزيئات في هذا المزيج االنتشار على
السطح وخفض الشد السطحي على تكوين المايسل,
α1
المولية
الكسور
سجلت
وقد
ً
وα2وα3وα4وα2و α6تأزرا بينما الكسور المولية

)C12 (Mm
0.05
0.285
0.148
0.124
0.0608
0.036
0.063
0.055
0.052
0.0495
1.72

α
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

α7وα8و α9لم تظهراي تأزر .وان قيم  gمعامل
الفعالية كلما اقترب من الواحد فهذا يعني زيادة
التنافر].[27
االستنتاجات-:
مما سبق من النتائج يمكننا ان نستنتج مايلي:
 -2لقد تم قياس ال CMCلكل من  SDSو CAPB
ومخاليطهما المختلفة باستعمال قياسات الشد السطحي
والتوصيلية الكهربائية.
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 فقدCMC  ان لدرجة الحرارة تاثيراً في قيمة-2
 بارتفاعCMC  انخفضت قيمSDS لوحظ انه لمادة
 بينما, كلفن293-323 درجات الحرارة ضمن المدى
 بزيادة درجاتCAPB  لمادةCMC ازدادت قيم
.الحرارة ضمن المدى نفسه
 من خالل الحسابات الثرموداينميكية تبين ان-3
تكوين المايسل لكلتا المادتين يتم بصورة تلقائية
 اماΔG˚adsو.ΔG˚m ومستقرة نظرا للقيم السالبة ل
 بينماCAPB  فكانت سالبة في حالةΔH˚m قيم
 مما يدل على ان عمليةSDS كانت موجبة في حالة
تكوين المايسل كانت باعثة للحرارة في الحالة االولى
ΔS˚m  ودلت قيم.وماصة للحرارة في الحالة الثانية
الموجبة على ان عملية تكوين المايسل اصبحت اكثر
عشوائية بسبب تكسر الهيكل المائي المتكون حول
.الجزء الكاره للماء
 تدل على ان المزيج يظهرβ βان القيم السالبة ل-4
تأزراً ملحوضا عن الحالة المثالية ألنتشار الجزيئات
α1 على السطح وقد سجلت الكسور المولية
 تأزر بينما الكسور الموليةα6وα2وα4وα3وα2و
. لم تظهراي تأزرα9 وα8 وα7
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Abstract:
In the present work, the critical micelle concentration (CMC) of the solution of
Sodium dodecyl sulfate (SDS) as anionic surfactant, Cocamidopropyl Betaine
(CAPB) as amphoteric surfactant, and their mixture have been determined using
surface tension and conductivity measurements at a temperature range 293 -323 K.
The adsorption and thermodynamic micellization parameters (ΔGᵒm, ΔGᵒads, Γmax
,Amin,Πcmc ) for individual surfactants was calculated. Rosen model which is focuses
on the adsorbed mixed surfactant film at the air/solution interface was used to
calculate the interaction parameter ( βσ ) at the interface and the activity coefficients
g1 and g2. The results indicate that the CMC of the individual surfactants was affected
by the temperature at the temperature range studied. Also, the results indicate a
synergistic effect present at the air – solution mixed film of surfactants.
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