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ГЛАВА IV

Определяне на адсорбцията на йонни ПАВ върху твърди 
частици чрез електрофоретични измервания: конкурентна 

адсорбция на противойони

Публикувано в:  J. Colloid Interface Sci. 256 (2002) 23–32.

Анотация: В  тази  глава  сме  представили  разработен  от  нас  метод  за  определяне  на 
равновесната адсорбция на йонни ПАВ върху противоположно заредени твърди частици. 
За  да  определим адсорбционните  константи на  йоните  на  ПАВ и противойоните,  сме 
обработили данни от измервания на  –потенциала. Методът може да бъде прилаган за 
частици с произволна форма и големина, но само ако техния характерен размер е много 
по-голям от дебелината на двойния електричен слой (ДЕС). Важна особеност на метода е, 
че адсорбцията се определя единствено от стойностите на –потенциала, без да се налага 
измерване на изчерпването на ПАВ от разтвора и специфичната повърхност на частиците. 
Разглеждането в тази глава е приложимо за концентрации на ПАВ под концентрацията за 
образуване на хемимицели.  Експериментите по адсорбция на додецилтриметиламониев 
бромид (DTAB) върху стъклени частици,  сме  провели в присъствието на  1  mM NaBr. 
Частиците  сме  получили  чрез  стриване  на  парчета  стъкло  до  пудра  и  последващо 
отстраняване  на  частиците  с  големина  над  20  μm.  Чрез  сравнителни  експерименти, 
проведени със сферични и ръбести частици, сме проверили, че методът не е чувствителен 
към  формата  на  частиците.  Понеже  повърхностно  активните  йони  DTA+ и  Na+ носят 
еднакъв  заряд,  те  се  конкурират  при  адсорбцията  си  върху  отрицателно  заредената 
стъклена  повърхност,  което  е  отчетено  в  нашия  теоретичен  модел.  Установихме,  че 
свързването на Na+ противойони играе важна роля в целия адсорбционен процес.
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1. Увод

Методите  за  изследване на  адсорбцията  върху твърди повърхности могат  да  бъдат 

класифицирани в три групи.

Първата група се основава на отчитане на  изчерпването на обемната концентрация 

на  ПАВ  поради  адсорбцията  му  върху  твърдата  повърхност.  За  измерване  на  ефекта  на 

изчерпване  се  използват  различни  техники:  колориметрични  титрувални  методи  [1–4], 

статични [5–7]  и динамични [8] методи за  измерване на  повърхностното напрежение,  УВ 

спектроскопия [9–11], флуоресценция [12] и течна хроматография при високо налягане [13] 

(виж  също  така  работите  цитирани  в  [2]).  Методът  на  изчерпването  се  прилага  като  се 

използват  твърди  частици диспергирани  във  водна  фаза.  Следователно,  за  определяне  на 

адсорбцията на ПАВ трябва да се измери (определи) повърхността на твърдите частици за 

единица  маса.  Определянето  на  повърхността  може  да  бъде  направено  с  BET-N2 

десорбционния метод [9,11], динамично светоразсейване [6,7] или електронна микроскопия 

[13].

Втората  група  методи  се  основава  на  директно  измерване  на  адсорбцията  чрез 

елипсометрия [14], неутронно отражение [15–17], неутронно разсейване под малки ъгли [18–

20],  ЯМР  спектроскопия  [21],  честотна  спектроскопия  на  пълното  вътрешно  отражение 

[22,23], рентгеново отражение и атомно-силова микроскопия [24]; виж също така [25].

Третата  група  съдържа  електрокинетични методи  за  изучаване  на  адсорбцията  на 

йонни ПАВ на твърди повърхности. Tези методи, могат да бъдат реализирани с макроскопски 

повърхности като се използват aпарати за измерване на потенциала при обтичане на плоска 

пластинка [26–29],  а  също  така  и  чрез  измерване  на  елкетрофоретичната  подвижност  на 

микроскопични частици [2,8,10,11,30,31]. 

Важно е да се отбележи, че не само йоните на ПАВ, но и обикновените, неамфифилни 

йони, могат да се свързват към заредена повърхност вода-твърдо тяло. Последното прави 
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доста трудно интерпретирането на измерените зета-потенциали. Въпреки това в [8] успешно 

е интерпретирано pH-зависимото свързване на различни йони към функционалните групи на 

адсорбираните  ПАВ,  с  използване  на  изотермата  на  Щерн  в  комбинация  с  теорията  на 

двойния електричен слой (ДЕС). 

Нашата цел в настоящата глава работа е да определим адсорбцията на йонно ПАВ 

върху  противоположно  заредени  твърди  частици  чрез  измерване  на  зета-потенциала.  За 

разлика от  [8],  където  са  ползвани монодисперсни латексови сфери,  в  описаната  по-долу 

методика  ще  използваме  полидисперсни  ръбести частици.  С  други  думи,  целта  ни  е  да 

приложим метода от [8] към по-широк клас от колоидни суспензии,  включително такива, 

които съдържат полидисперсни частици с неправилна форма. Тук ще използваме факта, че 

при микроелектрофоретичните измервания на зета-потенциала, резултатът не е чувствителен 

към размера или формата на частиците тогава, когато дебелината на ДЕС е много по-малка от 

диаметъра им. Това опростява експерименталната процедура, защото не е необходимо да се 

определя площта на повърхността течност/твърдо тяло за единица маса частици, както трябва 

да се направи при използването на метода на изчерпването. За да проверим дали ефектът от 

размера  и  формата  на  частиците  е  наистина  пренебрежим,  извършихме  експерименти  с 

ръбести и сферични частици от един и същ материал (стъкло).

Тази глава има следната структура. Най-напред накратко са представени основите на 

теорията  и  е  съставен теоретичен модел за напасване на  експериментални данни за  зета-

потенциала  като  функция  на  обемната  концентрация  на  ПАВ.  След  това  са  описани 

експерименталните процедури по получаване на частиците, подготовката на повърхността и 

измерването  на  зета-потенциала.  По-нататък  са  сравнени  терорията  и  експеримента, 

проверена е числената процедура и са обсъдени резултатите. Оценен е ефектът от изчерпване 

и е установено, че е незначителен за изследваните разредени суспензии. В изложението е 

показано, че адсорбцията на йонни ПАВ на твърда повърхност може да бъде количествено 

определена  само  с  измерване  на  зета-потенциала  (без  да  са  необходими  измервания  на 

изчерпването  на  ПАВ  в  разтвора  и  определяне  на  специфичната  площ  на  частиците). 
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Предложеното разглеждане е приложимо за зоната на йонообмен в адсорбционната изотерма 

на  Сомасундаран-Фюрстенау  [25,32],  т.е.  под  критичната  концентрация  за  образуване  на 

повърхностни мицели (хемимицели).

2. Теоретични основи

2.1. Описание на физичната система и основни уравнения

Разглеждаме  адсорбцията  на  повърхностно  активни  йони  върху  противоположно 

заредена твърда повърхност. Пример за такъв процес е адсорбцията на йоните на катионен 

ПАВ додецилтриметиламониев бромид (DTAB), върху повърхността вода–стъкло (Фигура 1). 

Върху  тази  повърхност  има  отрицателно  заредени  силанолни  групи,  SiО–.  За  да  бъде 

разглеждането по-общо, ще предполагаме, че в разтвора има не само йони на ПАВ, но и йони 

получени  от  дисоциацията  на  добавен  неамфифилен  електролит,  например  NaBr.  В  този 

случай, в слоя на Щерн се наблюдава конкурентна адсорбция на два вида противойони [33], 
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Фигура 1. Скица на двойния електричен слой в близост до отрицателно заредена стъклена 
повърхност, в контакт с разтвор на DTAB с добавен NaBr. Слоят на Щерн се състои от 
адсорбцирани (свързани)  противойони,  докато  дифузният  слой съдържа свободни йони, 
извършващи брауново движение.



Глава IV

DTA+ и Na+,  виж Фиг. 1.  Адсорбцията на амфифилните и неамфифилните йони в слоя на 

Щерн, ще означаваме съответно с 1 и 2. 

В нашите експерименти, концентрацията на NaBr се поддържа постоянна като създава 

йонна сила съответстваща на дебелина на ДЕС от около 3 nm. Тъй като последната стойност е 

много по-малка от размера на използваните частици (от 2 до 15 μm), в теоретичния анализ ще 

разглеждаме плосък ДЕС. 

От термодинамична гледна точка, пълната адсорбция на противойони е сумата [34–37]

i
tot 
= ii (i = 1, 2) (1)

където i е интегралния принос на дифузната част на ДЕС:

i=∫
0

∞

[ ci x −c i∞ ]d x (i = 1, 2) (2)

Оста x е перпендикулярна на твърдата повърхност като последната съответства на x = 0; c i∞ е 

обемната концентрация и  c i x  е функционалната зависимост на обемната концентрация от 

координатата  x в  дифузния  ДЕС.  Специално  внимание  в  изложението  е  отделено  на 

определянето на 1 и 2, т.е. на адсорбцията на противойони в слоя на Щерн.

От литературата [25,32,38–40] е известно, че в зависимост от концентрацията на ПАВ, 

могат да се различат няколко характерни области по отношение на адсорбицията на ПАВ 

върху  повърхността  твърдо  тяло/вода:  (1)  йонообменен  тип  адсорбция  при  ниски 

концентрации  на  ПАВ;  (2)  образуване  на  хемимицели  при  по-високи  концентрации 

(кооперативен ефект); (3) електростатично затрудняване на адсорбцията поради обръщане на 

заряда и (4) наситена адсорбция. В тази глава вниманието ни е насочено към областта на 

йонообмен (Фиг. 1) и поради това, за описание на адсорбцията на противойони в слоя на 

Щерн, можем да използваме някоя от изотермите показани в Табл. 1 (за подробности виж 

[37,41], както и Глави 1 и 2).
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В Табл. 1,  s е концентрацията на адсорбционните центрове (в конкретния случай  – 

йонизираните силанолни групи) на повърхността твърдо тяло/вода; K 1 и K 2 са адсорбционни 

константи за двата типа йони;   е параметър на взаимодействие в статистическия модел на 

Браг-Уилямс  [42],  отчитащ  взаимодействията  между  адсорбираните  противойони;

c i s=c ix=0 е подповърхностната концентрация на съответния тип йони (i = 1,2). По-долу ще 

допуснем, че потенциалът на слоя на Щерн е приблизително равен на  – потенциала (това 

предположение е обосновано в раздел 6). Подповърхностната и обемната концентрации, c i s и 

ci∞, са свързани чрез уравнението на Болцман [43]:

c i s=c i∞exp − e
kT  (i = 1,2) (3)

където e е елементарният електричен заряд,  k е константата на Болцман, а  T е абсолютната 

температура. 

При пренебрежими взаимодействия между адсорбираните йони (0), изотермата на 

Фрумкин [44]  се  свежда до изотерма на Лангмюр [45],  а  тя  от своя страна се свежда до 

изотермата на Хенри, ако адсорбцията е ниска, i≪s, виж Табл. 1. Изотермата на Лангмюр, 

приложена  за  описание  на  адсорбцията  на  йони,  всъщност  представлява  изотермата  на 

Щерн [46]. Адсорбционната константа K i е свързана със стандартната енергия на адсорбция 

(свързване) на противойони i
0 посредством израза [25,47]:
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Таблица 1. Адсорбционни изотерми (използвано е означението =12).

Хенри K i c i s=
 i

s

, i = 1,2

Лангмюр K i ci s=
 i

s−
, i = 1,2

Фрумкин K i ci s=
 i

s−
exp −2

kT , i = 1,2
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K i=
i

s

exp i
0

kT  (i = 1, 2) (4)

където i е ефективният диаметър на i-тия тип йони. 

В  основата  на  торетичната  интерпретация  на  данните  от  измерванията  на  –

потенциала, стои уравнението на Гуи [46,48], което дава връзката между повърхностния заряд 

и  потенциал.  За  водни  разтвори  на  симетричен  1:1  електролит  (йонен  ПАВ + добавен 

електролит), уравнението има вида [37]:

s−1−2=4 I −1sinh ± e
2kT  (5)

Изборът на знак в аргумента на хиперболичната функция, “+” или “-”, зависи от знака на 

заряда  на  повърхностните  центрове  (йонизираните  групи),  напр.  разглежданата  по-долу 

експериментална  система,  Фиг.  1,  е  с  отрицателно  заредена  повърхност;   е  дебаевият 

параметър и I е йонната сила на разтвора:

2=
8 e2 I
 kT

I=c1∞c2∞ (6)

Както  е  посочено  и  по-горе,  в  рамките  на  съпътстващите  експерименти,  йонната  сила  е 

поддържана постоянна, I = 10 mM, чрез добавяне на NaBr.

2.2. Лангмюрова адсорбция

За  описанието  на  адсорбцията  на  йоните  на  ПАВ  и  добавен  електролит  на 

повърхноста твърдо тяло/течност, в йонообменен режим (преди образуване на хемимицели), 

ще използваме изотермата на Лангмюр. Сумирането на съответните изрази от Табл. 1, за i = 1 

и i = 2, дава

K 1c1sK 2c2s=


s−
   (7)
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където =12 . Уравнение 7 може да бъде презаписано във вида

sE1 c1sE2 c2s=
s

2

s−
(7a)

където сме използвали

E i=s K i=i exp i
0

kT  (i = 1, 2)   (8)

Уравнението на Гуи, ур. 5, може да се представи във вида:

s−=0sinh 2    (9)

където

=
e∣∣
kT

0=4 I −1 (10)

В термини на горните означения, ур. 3 се свежда до:

c i s=c i∞exp    (i = 1,2) (11)

Накрая,  след  заместване  на  ур.  9  в  дясната  част  на  ур.  7a  и  извършване  на  кратки 

аритметични  преобразувания,  получаваме  израз  за  подповърхностната  концентрация  на 

йоните на ПАВ:

c1s=C [
s

2

sinh 2 
− s−A exp    ] (12)

в който са използвани означенията:
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s=
s

0

A=
E2c2∞

0

C=
0

E1

(13)

s
 и A са безразмерни параметри, а C има размерност на концентрация. 

В експеримента се получават данни за зависимостта на  от обемната концентрация на 

ПАВ,  c1∞ (виж по-долу), които лесно могат да бъдат трансформирани в набор от данни за 

зависимостта на c1s от , с помощта на ур. 10 и 11. След това с теоретичният модел от ур. 12 

напасваме към трансформирания набор данни и определяме стойностите на параметрите s, 

A и C.

3. Експеримент

3.1. Получаване на ръбести и сферични стъклени частици

В  нашите  експерименти,  използваме  частици  получени  след  стриване  на  парчета 

стъкло до получаване на фина стъклена пудра. Фракцията от частици с размери по-малки от 

20 μm се отделя чрез пресяване. Получените по този начин частици имат ръбеста форма, виж 

Фиг. 2a.

Понеже  дебелината  на  двойния  електричен  слой  (ДЕС)  е  много  по-малка  от 

характерния  размер  на  частиците,  може  да  се  очаква,  че  измереният   – потенциал  не  е 

чувствителен  към  размера  и  формата  на  ръбестите  стъклени  частици,  виж  [47].  За  да 

проверим тази хипотеза проведохме експерименти със сферични частици от същия материал, 

от който са получени ръбестите частици. Сферичните стъклени частици (Фиг. 2b) получихме 

по следната процедура.

Фина стъклена пудра (ръбести частици с размер ≤ 20 μm) се въвежда в газов поток 

(пропан-бутан и  кислород),  където се  загрява бързо до 2000 oC в резултат на  горенето на 

газовата смес. При тази температура ръбестите частици придобиват сферична форма. След 

достигане на това състояние те бързо се охлаждат (за около 0.01 s) в издигащия се поток от 
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(a) (b)

Фигура 2. Фотографии на (a) ръбести стъклени частици (пудра), пресяти през 20 μm сито; 
и (b) на почти сферични стъклени частици, получени чрез пропускане на ръбести частици 
през поток от горящ газ, виж Фиг. 3. Еталоните за размер, в долния край на снимките, са 
съответно (a) 20 μm и (b) 10 μm.

Фигура 3. Скица на експерименталната установка за  получаване на сферични стъклени 
частици чрез пропускане на ръбести стъклени частици през горящ поток от газ пропан-
бутан (виж текста за подробности).
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газове. В резултат на това те се втвърдяват и се залепват за инертните стени на работната 

камера (Фиг.  3). Накрая, натрупаните по стените частици внимателно се отделят и събират, а 

после се измиват, сушат и съхраняват под формата на суспензия във вода, за използване в 

експерименти.  Фигура  2b  показва  заоблените  (почти  сферични)  частици,  получени  по 

описаната  процедура.  Чрез  микроскопски  наблюдения  и  полуавтоматизиран  анализ  на 

изображенията,  се  определя  хистограмата  на  разпределението  на  частиците  по  размери 

(Фигура 4), което се оказва близко до логнормалното разпределение. Определеният среден 

диаметър на частиците е:

2R = 5.6 μm (15)

3.2. Обработка на получените стъклени частици

За да се уеднаквят повърхностните свойства на частиците, те се подлагат на следната 

обработка. Порция частици с тегло ≤ 10 g,  се поставя в стъклена чаша с 20 ml вода и към 

получената суспензия се добавят 5 g KClO4. След това доливаме 30 ml концентрирана H2SO4 

към  суспензията  и  получената  смес  се  съхранява  в  продължение  на  2  часа  при  стайна 
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Фигура 4. Експериментално определена хистограма на разпределението по размери на 
получените сферични стъклени частици (Фиг. 2b).
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температура. После киселинната водна фаза се разрежда с доливането на 500 ml чиста вода 

(milliQ) и частиците се оставят да седиментират на дъното на чашата. След видимия край на 

седиментацията, течната фаза се отстранява, a седиментиралите частици се измиват няколко 

пъти в чиста вода. Накрая, измитите стъклени частици се сушат при t ≈ 100 oC, докато масата 

им спре да се изменя (пълно обезводняване), след което се съхраняват в затворен сух съд и се 

използват за провеждането на експерименти.

Целта на описаната обработка е да се повиши повърхностната плътност на Si-O-Si и 

SiOH  групи,  с  цената  на  намаляването  на  повърхностната  плътност  на  йонизираните 

силанолни  групи,  SiO–.  Стъклата  са  алкални  силикати  и  след  раздробяването  на  стъклен 

материал до фини частици, водната фаза на получената от тях суспензия има стойности на pH 

в алкалната област. Отстраняването на алкалната реакция, се извършва чрез обработката на 

частиците в кисела среда по гореописаната рецептура. Обработката премахва и евентуални 

органични онечиствания, ако има такива. Причината е, че смес от KClO4 и H2SO4 образува 

перхлорна киселина, HClO4,  която е  силен органичен окислител и разгражда органичните 

вещества.

3.3. Измерване на   – потенциала: Експериментална процедура

Както е  отбелязано по-горе,  използваните  в  експериментите йонен ПАВ и добавен 

електролит, са съответно DTAB и NaBr, и двата продукти на Sigma. Работната концентрация 

на NaBr се поддържа постоянна, c2∞=10 mM. Подобна концентрация на добавен електролит е 

благоприятна за  електрофоретично измерване  на   – потенциала и  поддържа практически 

постоянна  йонна  сила,  I,  на  разтвора  (течната  фаза  на  суспензията),  тъй  като  е  в  сила 

съотношението c2∞≫c1∞ . Приготвянето на проби за измерване на  – потенциал се извършва 

по следната процедура.

Претеглено количество стъклени частици се прибавя към 100 ml 10 mM разтвор на 

NaBr и се разбърква в продължение на 2 часа с магнитна бъркалка. Използваните в нашите 

експерименти концентрации на стъклени частици в суспензията са:
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m={0.077g /cm3  ръбести частици
0.070g /cm3  сферични частици

(16)

От разбърканата суспензия се отнемат няколко милилитра за измерване на  – потенциала на 

частиците. След това към останалата суспензия се добавя малко количество (< 1 ml) воден 

разтвор на DTAB. Разбъркването продължава и след още два часа се взима следващата проба 

за измерване. След прибавяне на нова порция разтвор на DTAB, процедурата се повтаря и 

така докато не се изчерпи изходното количество суспензия (100 ml).

За  измерването  на   – потенциала,  използвахме  апарат  “Malvern  Zetasizer  IIc”. 

Изследвани бяха малки работни проби от суспензията (около 5 ml). Получените резултати са 

представени  в  Табл.  2.  Отрицателният  знак  на  стойностите  на   и  ставнително  слабата 

зависимост от c1∞, са индикации за йонообменен режим на адсорбция на йоните DTA+ върху 

стъклото.  Резулатите  за  зависимостта  на   от  c1∞,  за  двата  типа  частици  (ръбести  и 

сферични),  са представени на Фигури 5a и b. Данните показват,  че стойностите на  ∣∣ са 

систематично малко по-високи за сферичните частици, в сравнение с ръбестите. Тази малка 
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Таблица  2. Експериментални  данни  за   – потенциала  на  стъклени  частици;  c1∞ е 

обемната  концентрация  на  DTAB  в  суспензията;  концентрацията  на  добавен  NaBr  се 

поддържа постоянна, 10 mM.

Сферични стъклени частици Ръбести стъклени частици

c1∞   [mM]   [mV] c1∞   [mM]   [mV]

0 - 44.2 0 - 41.7

0.097 - 43.8 0.14 - 39.0

0.36 - 39.5 0.35 - 36.2

0.66 - 36.5 0.41 - 35.4

0.89 - 33.2 0.77 - 30.0
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разлика може да се дължи на разликата между профилите на двата типа частици, но може и 

да е проява на някава фина разлика между повърхностните им свойства, получени в процеса 

на  обработка  (например  при  сферичните  частици  се  наблюдава  слепване,  Фиг. 3). 

Експерименталните данни са интерпретирани в следващия раздел.
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(a) (b)

Фигура 5. Зависимост на –потенциала от подповърхностната концентрация на DTA+, c1s, 
за (a) сферични и (b) ръбести стъклени частици. Непрекъснатите линии на фигурите са 
получени  от  ур.  12  с  помощта  на  стойностите  на  параметрите,  пресметнати  при 
напасването на уравнението към експерименталните данни (виж Табл. 3).

Таблица 3. Стойности на параметри в теоретичния модел за адсорбцията на DTA+, ур. 12, 

получени чрез напасването на модела към експерименталните данни от Фигури 5a и 5b.

Вид на 

частиците
C, [mM]  s

 s
−1

, [nm2]
2

 0

kT

Сферични 1.47 ± 0.35 1.91 ± 0.24 7.15 ± 0.89 3.73 ± 0.24

Ръбести 1.16 ± 0.33 1.74 ± 0.25 7.87 ± 1.15 3.96 ± 0.28
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4. Интерпретация на експерименталните резултати

4.1. Сравнение на теория и експеримент

Целта  на  този  раздел  е  да  демонстрира  процедурите  на  обработка  на 

експерименталните данни, с цел определяне на  1 и  2, т.е. адсорбциите на DTA+ и Na+ на 

отрицателно заредената стъклена повърхност,  като функции на обемната концентрация на 

ПАВ и добавен електролит. В нашите експерименти, обемната концентрация на DTA+, c1∞, се 

увеличава  при  фиксирана  обемна  концентрация  на  Na+,  c2∞,  но  във  всички  случаи  е 

изпълнено условието c1∞≪c2∞. Въпреки това е установено понижаване на стойността на  с 

около 28% (Таблица 2). Този факт показва, че адсорбционната енергия на DTA+ е по-висока от 

тази на Na+, т.е. е в сила условието  1
0
2

0, виж ур. 4. С други думи, йоните DTA+ са 

способни да изместват Na+ от слоя на Щерн.

Уравнение  12  е  използвано  за  напасване  на  експерименталните  данни  (Фиг.  5). 

Моделът съдържа три параметъра,  C,  s и  A, чиито стойности следва да се определят чрез 

напасването на данните. Възможен е алтернативен подход за решаването на задачата, при 

който стойността на A може да бъде определена от друг комплект данни (съответно по друг 

модел), а след това напасването на данните, да се извърши чрез вариране на стойностите на C 

и s. 

Ако се приемат приблизително равни стойности на енергиите на свързване на Na+ към 

O– в  -(OSi)-O– и  -(O3S)-O– групите,  за  оценка  можем да  използваме  публикуваните  в  [37] 

стойности за свързването на Na+ към -(O3S)-O– групи на на адсорбционния монослой на SDS, 

а именно 2
0
/kT=1.64 и 2=0.7nm. След заместване в ур. 8 се получава E 2≈3.61nm. Като 

имаме предвид, че I≈c2∞=0.01M, с използване на уравнения 6, 10 и 13, получаваме:

0≈7.304×1012 cm−2 A≈0.2975 (17)

Стойностите на C и s се определят от напасването на експерименталните данни, по следния 

начин. Съгласно метода на май-малките квадрати, конструираме целевата функция:
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 C , s=∑
k=1

N

[c1s
k 
−c1s 

 k ,C , s ]
2

(18)

в която сумирането се извършва по индекса на двойките експериментални точки (c1s
k , 

k ), 

чиито общ брой е N. Функцията c1s k  ,C , s е дефинирана с ур. 12. Стойностите на c1s
k  са 

пресметнати от експерименталните данни c1∞
k  и k  с използване на ур. 3. Минимизирането 

на целевата функция, ур. 18, се извършва в двумерното параметрично пространство (C, s). 

Получените стойности за данните от Фиг. 5a и 5b, са  поместени в Табл. 3. След това с тяхна 

помощ се изчислява плътността на адсорбираните вещества на повърхността на стъклото, s, 

и адсорбционната енергия на DTA+ за стъкло, 1
0, с помощта на уравнения 8, 13 и 7, като се 

използва, че 1≈2nm. Резултатите от тези пресмятания също са представени в Табл. 3. 

4.2. Проверка на числената процедура и обсъждане на резултатите

Уравнение 12 може да бъде презаписано във вида

Y=BXD (19)

където
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(a) (b)

Фигура 6. Експериментални данни и линейната регресия с помощта ур. 19 и 20: за (a) 
сферични и (b) ръбести частици; виж текста за подобности.
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X=
exp − 
sinh  /2 

Y=c1sC sexp −  (20)

B=C s
2 D=AC (21)

На Фигури 6a и  6b са  нанесени същите данни като  на  Фиг.  5a и 5b,  но под формата  на 

функционална зависимост на Y от X. За изчисляване на стойностите на произведението C s 

(участващо в израза за  Y), са използвани стойности от Табл. 3, получени от напасването на 

данните. Правите на Фиг. 6 са линейната регресия на модела от ур. 19 за експерименталните 

данни. Резултатите от регресията могат да се използват както следва:

(i)  От  качеството  на  линейната  регресия  (Фиг.  6a  и  6b),  би  могло  да  се  съди  за 

адекватността на теоретичния модел.

(ii) Софтуерът за линейна регресия, автоматично пресмята и извежда стойностите на 

грешките на наклона (B) и отреза (D) на линейната зависимост от ур. 19. От тях могат 

да се получат стойностите на грешките на параметрите C и s, с използване на ур. 21. 

Нанесените  в  Табл.  3  стандартни  отклонения  на  стойностите  на  величините,  са 

пресметнати именно по този начин.

Стойностите на C и s, определени от линейната регресия (Фиг. 6), се съгласуват добре 

с  получените  от  напасването  (Фиг.  5).  Освен  това,  в  рамките  на  изчислената  грешка, 

стойностите  в  Табл.  3  за  сферични  и  ръбести  частици,  са  много  близки  (на  практика 

съвпадат).  Тази  констатация  потвърждава,  че  ефектът  от  профила  на  частиците  е 

пренебрежим. Обърнете внимание, че −1
= 3.03 nm, докато размерите на частиците са от 2 до 

15 μm. Относително ниската плътност на йонизирани повърхностни групи, s
−1
= 7 - 8 nm2 за 

един повърхностен заряд, могат да бъдат обяснени с обработката на частиците със сместа от 

KClO4 и H2SO4 , последвана от сушене, виж раздел 3.2. Както се очакваше, адсорбционната 

енергия на йоните DTA+,  1
0
≈3.8 kT, е по-висока от тази на Na+,  2

0
≈1.64 kT. Въпреки 

разликата в стойностите на адсорбционните енергии, адсорбцията на Na+ йони е значителна, 

поради относително високата им обемна концентрация.
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За  повърхността  вода/въздух,  адсорбцията  на  ПАВ  се  придружава  от  печалба  на 

свободна енергия при преноса  на  въглеводородната опашка извън водната  фаза.   В  този 

случай стойностите на  1
0 са обикновено от 10 до 14 kT (от 25 до 35 kJ/mol) [37,49]. В 

разглеждания в тази глава случай, стойността 1
0
≈3.8 kT е свързана с факта, че DTA+ йонът 

се  адсорбира  чрез  своята  функционална  група  към твърдата  повърхност,  а  хидрофобната 

опашка през цялото време е във водната фаза. В такъв случай е за очакване върху стойността 

на  1
0 да  влияят  два  противоположни ефекта:  (i) Четвъртичният  азот  в  йона  DTA+ е  в 

обкръжението на три –CH3 групи, което може да увеличи разстоянието между положителния 

заряд  на  функционалната  група  на  ПАВ  и  отрицателния  повърхностен  заряд  върху 

стъклената повърхност. Това води до намаляване на стойността на  1
0. (ii) За очакване е 

функционалната  група  на  DTA+ да  бъде  по-слабо  хидратирана  в  сравнение  с  Na+,  което 

съответства на по-малко разстояние между положителния заряд на ПАВ и отрицателния на 

стъклената подложка и следователно 1
0 нараства. Вторият ефект е преобладаващ,  понеже 

1
0 е с по-високи стойности за DTA+ в сравнение с Na+.

4.3. Изследване на адсорбцията на DTA+ и Na+ йони

След  като  веднъж  се  определят  стойностите  на  параметрите  в  ур.  12,  може  да  се 

пресметне  теоретичната  зависимост  на  адсорбционната  изотерма,  1 c1∞.  С  помощта  на 

уравнения 8, 9, 11 и 13, можем да приведем уравнение 12 и изотермата на Лaнгмюр в Табл. 1 

(за i = 1) във вида:

c1∞   =CF   exp −  (22)

1   =s
−2 F    sinh 2  (23)

където

F   =
s

2

sinh  /2 
− s−Aexp    (24)
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Стойностите на параметрите A, C и s се изчисляват с помощта на ур. 17 и Табл. 3. Уравнения 

22 и 23 представят зависимостта 1 c1∞ в параметрична форма. Изчислените криви 1 c1∞, 

за адсорбцията на DTA+ на повърхността на сферични или ръбести частици (с използване на 

стойностите от Табл. 3), са показани на Фиг. 7. Отношението 1 /s представлява запълването 

на слоя на Щерн (Фиг. 1) с йони на ПАВ (DTA+).  За очакване е стойностите на  1 /s да 

нарастват с нарастване на обемната концентрация на DTAB (Фиг. 7), което води (i) до замяна 

на  Na+ с  DTA+ в  слоя  на  Щерн  и  (ii)  до  нарастване  на  неговата  степен  на  запълване, 

12 /s, поради високата адсорбционна енергия на йоните DTA+ (1
0
2

0).

Аналогично, с помощта на уравнения 8, 9, 11 и 13, изотермата на Лангмюр от Табл. 1, 

за i = 2, може да се представи във вида:

2   

s

=As
−2exp   sinh  2  (25)
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Фигура  7.  Адсорбционната  изотерма 1 /s 
като  функция  на  обемната  концентрация  на 
DTA+,  пресметната  с  помощта  на  уравнения 
22  и  23.  Използвани  са  стойностите  на 
параметрите от Табл. 3 за сферични и ръбести 
частици, съответно s

−1 = 7.9 и 7.2 nm2.

Фигура 8. Запълване на слоя на Щерн с Na+ 

йони,  2/s,  като  функция  на  обемната 
концентрация  на  DTAB,  c1∞.  Кривите  са 
изчислени  чрез  уравнения  22  и  25  с 
използване на стойностите на параметрите от 
Табл.  3  за  сферични  и  ръбести  частици,  а 
стойностите на s

−1 са същите като за Фиг. 7.
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Уравнения 22 и 25 определят зависимостта 2c1∞ в параметрична форма. С използването на 

A от ур. 17 и параметрите от Табл. 3, можем да пресметнем изотермата 2c1∞ за сферични и 

ръбести частици, виж Фиг. 8. Вижа се, че стойностите на 2/s намаляват с увеличаване на

c1∞ при фиксирана c2∞, което означава, че свързването на Na+ йони намалява с увеличаването 

на обемната концентрация на DTAB, при постоянна обемна концентрация на NaBr. По-горе 

отбелязахме,  че  подобно  намаляване  на  отношението  2/s се  наблюдава  поради 

заместването на Na+ с DTA+ в слоя на Щерн, виж Фиг. 7 и 8. Нещо повече, вижда се, че с 

нарастването на c1∞  от 0 до 0.9 mM, 2/s нараства от 0 до 0.45, докато 2/s намалява от 

0.45  до  0.20.  Тези  резултати  показват,  че  ролята  на  Na+ йони  в  адсорбционния  процес  е 

значима и не може да бъде пренебрегната. 

Стойностите на степента на запълване на щерновия слой, 12/ s, нарасват от 0.45 

до 0.65. За сравнение, запълването на слоя на Щерн при адсорбционен монослой от SDS (на 

границата вода/въздух), варира между 0.15 и 0.74, в случаите на свързване на Na+ йони към 

функционалните групи на йоните на ПАВ, виж [37] и цитатите там. Следователно и в двата 

случая свързването на противойони е значим ефект.

С използване на стойностите на s и 1
0 от Табл. 3 и 1≈2nm, и аритметичния израз 

от  ур.  4,  можем  да  изчислим  адсорбционната  константа  на  ПАВ  от  ур.  4.  Получените 

резултати са съответно K 1 = 359 и 497 M-1 за сферични и ръбести частици. Понеже в нашите 

експерименти стойностите на  c1 s могат са по-големи или равни на 3×10-3 M (виж Фиг. 5), 

произведението  K 1 c1s не  винаги  е  много  по-малко  от  1.  За  такива  случаи  изотермата  на 

Лангмюр  не  може  да  бъде  линеаризирана  и  да  се  сведе  до  тази  на  Хенри.  Този  факт 

потвърждава адекватността на използването на изотермата на Лангмюр в теоретичния модел.

5. Оценка на ефекта на изчерпване

След  поставянето  на  стъклените  частици  в  разтвора,  повърхностно  активните 

вещества се адсорбират върху тяхната повърхност,  което води до намаляване на обемната 

концентрация на ПАВ в течната фаза на суспензията:
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c≡c tot−c1∞ (26)

В ур. 26  c tot е сумарната входна концентреация на ПАВ, а  c1∞ е обемната концентрация на 

ПАВ след установяването на адсорбционното равновесие. От друга страна, изменението на 

концентрацията може да се представи като:

c≡mm1 (27)

където m е сумарната площ на повърхноста вода/твърдо тяло за единица маса частици, а m 

се задава от ур. 16, за използваните в експериментите суспензии. За сферични частици  m 

може да се представи във вида:

m=
4R2 N

4
3
R3N

=
3

R (28)

където  N е броят частици,  R е техният среден радиус и   е тяхната масова плътност. Чрез 

комбинирането на ур. 27 и 28, се получава:

c=C p

1

s
C p=

3ms

R
(29)

Следователно, за използваните в експеримента сферични стъклени частици, с отчитане на 

набора от стойности m = 0.070 g/cm3, R ≈ 3 μm, s
−1 = 7.15 nm2, и  = 2.6 g/cm3, получаваме 

C p=6.25×10−6 M. Въз основа на получения резултат се определя интервала от стойности на 

c:

0≤c≤2.8×10−6 M (30)

за данните от Фиг. 7. С други думи, c /c1∞< 0.01 (виж стойностите на c1∞ в Табл. 2). Подобен 

резултат  се  получава  и  за  ръбестите  частици.  Получените  стойности  потвърждават 

използваното предположение, че  c1∞≈c tot. Това опростяващо предположение е в сила само, 

ако концентрацията на частици в суспензията,  m,  е  достатъчно ниска (ур.  16).  От друга 
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страна тя трябва да е над минималната, достатъчно висока за да се измерва –потенциала.

6. Обсъждане

В  настоящата  глава  използвахме  допускането,  че  стойността  на   – потенциала  е 

приблизително равна на тази на потенциала на слоя на Щерн, d (Фиг. 1).  Това ни позволи да 

определим  стойностите  на  адсорбцията  на  ПАВ,  1,  от  данните  от  електрофоретичните 

измервания. По-долу ще обсъдим валидността на това допускане.

Разликата между  и d е обект на множество дискусии в литературата [50,51]. Най-

често се приема, че  – потенциалът се дефинира върху равнината на прехлъзване, която се 

намира  в  дифузния  слой,  на  разстояние  s от  слоя  на  Щерн.  Точното  й  положение  не  е 

известнo.  Общоприето  е,  че  тя  се  намира  на  няколко  молекулни  диаметъра  (на  няколко 

ангстрьома) от истинската повърхност на частиците [52,53]. Съответно, приема се,  че   е 

близък по стойност до потенциала на Щерн,  d,  и е определено по-нисък от потенциала на 

повърхността, 0 [53]. Що се отнася до адсорбцията на повърхностно активните противойони 

(като DTA+) на твърда повърхност, то в сила е неравенството:

1
St 
1


1

tot (31)

в  което  1
St  означава  адсорбцията  в  слоя  на  Щерн (Фиг.  1),  1

 е  адсорбцията  на  ПАВ 

определена  чрез  измервания  на  -потенциала;  1
 включва  в  себе  си  принос  от  всички 

повърхностно  активни  йони  намиращи  се  между  се  повърхността  на  прехлъзване  и 

истинската твърда повърхност. 1
tot  е пълната (сумарна) адсорбция, дефинирана с ур. 1, която 

отчита  количеството  на  повърхностно  активните  йони  както  в  слоя  на  Щерн,  така  и  в 

дифузния слой. Ако стойностите на  са близки до тези на d следва, че  1

≈1

St 
=1 , както 

бе допускано в предишните раздели. По-точно, ур. 6.1 определя  1
, като горна граница за 

1
St .

Когато се говори за “адсорбция на ПАВ”, интиутивно се подразбират йоните, които са 
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обездвижени  в  слоя  на  Щерн,  и  които  определят  стойността  на  1
St .  Обаче  всички 

експериментални методи, основаващи се на изчерпването на ПАВ в обема на водната фаза, 

дават 1
tot . И наистина, всички подобни методи определят фоновата концентрация на ПАВ, 

която  изключва  йоните,  включени  в  противойонните  атмосфери  на  частиците,  които 

обхващат както дифузния, така и щерновия слой.

Важно е да се отбележи, че 1
tot  може да се определи само от измерените стойности на 

–потенциала, вж. по-надолу. По принцип това позволява сравняване на метода за измерване 

на адсорбция върху твърда повърхност, основан на ефекта на изчерпването, с този базиран на 

резултатите  от  електрофоретични  измервания.  За  тази  цел,  изразът  за  1
tot  може  да  се 

представи във вида:

1
tot 
=1


1 (32)

където  1 е  член  отчитащ  адсорбцията  в  дифузния  слой,  който  се  намира  “навън”  от 

равнината на прехлъзване:

1=
c1∞


∫
0

∞

{exp [ z ]−1}d z (33)

В ур. 33 z= x е безразмерното разстояние, z = 0 съответства на положението на равнината на 

прехлъзване, а   z  е стойността на безразмерния потенциал на ДЕС, чиято функционална 

зависимост се дава от теорията на Гуи-Чапман във вида [54]:

 z =4 arctanh[ tanh 4 exp −z  ] (34)

След заместване на ур. 34 в 33, интегрирането може да се извърши аналитично и дава:

1=
2 c1∞

 [exp 2−1] (35)
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За  илюстрация  на  Фиг.  9  е  представена  зависимостта  1 c1∞,  изчислена  от  ур.  35  с 

използване на стойностите на  и c1s=c1∞exp −  от данните на Фиг. 5 за стъклени частици. 

Сравняването на Фигури 7 и 9 показва, че в конкретния случай стойностите на 1 са много 

по-ниски  от  тези  на  1
.  От  гледна  точка  на  ур.  32  това  означава,  че  1


≈1

tot,  т.е. 

адсорбцията в дифузния слой наистина е пренебрежима. 

Последното не е изненада, понеже в нашите експерименти, концентрацията на ПАВ е 

много  по-ниска  от  йонната  сила  на  водната  фаза  (c1∞≪ I),  поради  голямото  количество 

добавен NaBr. С други думи, броят на йоните DTA+ в дифузния слой, е много по-малък от 

този на Na+. По тази причина е за очакване приносът на DTA+ в 1
tot  да се дължи предимно на 

свързването на DTA+ в слоя на Щерн. В такъв случай точното положение на равнината на 

прехлъзване не е от критично значение.

На второ място, ще обсъдим значимостта на ефекта от свързването на неорганични 

противойони  (в  конкретния  случай  Na+)  в  слоя  на  Щерн.  Трябва  да  се  има  предвид,  че 

заетостта на слоя на Щерн може да бъде по-висока от 70% при йонни сили над 0.01 M [37]. 
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Фигура 9. Зависимостта на /s от обемната концентрация на ПАВ, c1∞, изчислена от 
ур. 35 с използване на стойностите на  и c1s от Фиг. 5a за сферични стъклени частици.
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Този ефект води до намаляване на абсолютните стойности на потенциалите  d и   [50], и 

това следва да се взима предвид, когато се интерпретират измервания на адсобрцията и  –

потенциала, както това е направено в тази глава. От друга страна, пренебрегването на този 

ефект  може  да  обясни  нереалистично  големите  разстояния,  s,  между  слоя  на  Щерн  и 

равнината на прехлъзване, определени от някои автори. Например, Ковачевич и съавтори [10], 

са определяли адсорбцията на салицилова киселина върху хематитни частици с използване на 

метода на изчерпването. Сравнявайки изчислената стойност на d с независимо определената 

стойност на  ,  авторите са получили  s = 15 Å. Пресметнатото разстояние е твърде голямо, 

понеже  за  използваната  йонна  сила  (I = 0.228 M,  фиксирана  с  NaCl),  имаме  −1
= 6.4 Å. 

Отчитането на свързването на Na+ в слоя на Щерн, понижава изчислената стойност на ∣d∣ и 

води до по-ниска и физически смислена стойност на s. Подобен подход може да се приложи 

за решаване и на други висящи проблеми свързани с d и –потенциали.

7. Резюме и заключения

В  тази  глава  предложихме  метод  за  определяне  на  адсорбцията  на  йоннo  ПАВ  и 

добавен  електролит  върху  повърхността  на  твърди  (в  случая  стъклени)  частици.  Той  се 

основава на обработка на данните от измервания на  – потенциала с помощта на ур. 12, виж 

Фигури  5a  и  5b.  От  извършеното  напасване  на  експерименталните  данни  определяхме 

адсорбционните константи (Табл. 3), с чиято помощ след това пресмятахме адсорбциите на 

ПАВ и противойоните, 1 и 2, от уравнения 22–25. Получените резултати са представени на 

Фигури 7 и 8.

Методът е приложим за частици с произволна големина и форма, стига характерният 

им размер да е много по-голям от дебелината на двойния електричен слой (ДЕС),  −1. За 

отбелязване е, че адсорбцията на йонни ПАВ върху твърда повърхност може количествено да 

се  определи  само  чрез  измервания  на  –потенциал,  без  да  е  нужно  експериментално 

определяне  на  ефекта  от  изчерпване  и  на  специфичната  повърхност  на  частиците. 

Предложеният  подход  е  подходящ  за  концентрационния  диапазон  под  критичната 

концентрация на образуване на хемимицели, когато адсорбционният процес протича в режим 
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на йонообмен.

Описаният метод е приложен за изследване на равновесната адсорбция на катионното 

ПАВ DTAB върху повърхността на стъклени частици, в присъствие на 1 mM NaBr (добавен 

електролит).  Частиците  са  получени чрез  стриване  на  парчета  стъкло  до  стъклена пудра, 

която  е  пресята  през  сито  с  размер  на  отворите  20  μm.  Получените  ръбести  частици  са 

показани на Фиг. 2a. За контролните експерименти използвахме стъклени частици (Фиг. 2b), 

които  са  получени  от  ръбестите  в  поток  на  горящ  пропан-бутан  (Фиг.  3).  Получените 

резултати за ръбести и сферични частици съвпадат в рамките на експерименталната грешка, 

виж Табл. 3 и Фигури 7 и 8. Както се очакваше, методът не е чувствителен към формата на 

частиците.

Понеже йоните на ПАВ (DTA+) и Na+ йони имат един и същ (по стойност и знак) 

електричен  заряд,  те  се  конкурират  помежду  си  при  адсорбцията  върху  отрицателно 

заредената  стъклена  повърхност.  Тази  особеност  е  отчетена  в  теоретичния  модел. 

Адсорбционната енергия на йоните DTA+ в слоя на Щерн е около 2.3 пъти по-голяма от тази 

на  Na+ йоните.  Поради  тази  причина,  DTA+ изместват  Na+ от  адсорбционния  слой  с 

повишването на концентрацията на DTAB. Това води до намаляване на запълването на слоя 

на Щерн с Na+ от 45% до 20% (Фиг. 8). Последните факти говорят за това, че наличието на Na+ 

йони  в  слоя  на  Щерн  е  значимо  и  следва  да  се  отчита,  защото  те  играят  важна  роля  в 

адсорбционния процес.
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