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هجلِ اًذيطِ علَم -ضیوی مارتزدی ،داًطگاُ سوٌاى

تعییه ي مقایسه ی وقطه ی  cmcسًرفاکتاوت های ترایتًن  CTAB ،011-xي
 SDSبه کمک هدایت سىجی
سًلماز ملکی دیسج ،0افساوه مىتی ،0علیرضا صالحی صدقیاوی

*2

 -1داًشجَی کارشٌاسی ارشذ شیوی فیسیک ،گرٍُ شیوی ،داًشکذُ علَم پایِ ،هرکس پیام ًَر ارٍهیِ
 -2گرٍُ شیوی ،داًشکذُ علَم پایِ ،هرکس پیام ًَر ارٍهیِ
تبریخ دریبفت 00/3/4 :

تبریخ پذیزش 00/6/15 :

چکیده :
سَرفاکتاًت ّا یا ّواى هَاد فعال سطحی بِ ٍاسطِ ی خَاص هٌحصر بِ فردی کِ دارًذ ،سال ّاست هَرد ًظر ٍ تَجِ داًشوٌذاى رشتِ
ّای هختلف قرار دارًذ ٍ در زهیٌِ ّای هختلف کاربرد ٍ کارکرد دارًذ .یکی از خصَصیات هٌحصر بِ فرد ایي هَلکَل ّا تشکیل ترکیباتی بِ ًام
هیسل است .تعییي ًقطِ ی بحراًی هیسلی شذى ّر سَرفاکتاًت(  ) cmcبرای تعییي ًَع کاربرد ّای هختلف ایي ترکیبات در حَزُ ّای هختلف
اهری الزم ٍ ضرٍری است.رٍش ّای هتفاٍت زیادی برای ایي اهر ٍجَد دارد.ها در ایي کار پژٍّشی از رٍش ّذایت سٌجی برای تعییي ًقطِ ی
 cmcسِ سَرفاکتاًت  :سذین دٍ دسیل سَلفات( ،) SDSترایتَى  CTAB ٍ x-100استفادُ کردینً.تایج بِ دست آهذُ با هقادیر ارائِ شذُ در
هقاالت هختلف علوی ّن خَاًی خَبی دارد ٍ برای ایي هَاد ترتیب ًقطِ ی  cmcبِ صَرت

 SDSهی

باشذ.
واژگبى کلیدی :سَرفاکتاًتً ،قطِ ی ّ ،cmcذایت سٌجی

هقدهه :
سَرفامتاًت ّا مِ هَاد فعال مٌٌذُ سطحی ّن ًاهیذُ هی ضًَذ،هَلنَل ّايی ّستٌذ مِ دارای ّن يل تخص قطثی
آب دٍست ٍ ّن يل تخص غیز قطثی آب گزيش ّستٌذ اس ايي رٍ تطَر ٍسیعی در فزايٌذّای ضیویايی ٍتیَضیویايی
استفادُ هی ضًَذ 1.ايي هَاد اس چٌذيي ًظز دستِ تٌذی هی ضًَذ .يل ًَع دستِ تٌذی آى ّا تِ تار سز قطثی ضاى تستگی
دارد .مِ اس ايي ًظز سَرفامتاًت ّا تِ  4دستِ ماتیًَی ،آًیًَی ،غیز يًَی ٍ سٍيتز يًَی تقسین هی ضًَذ 2.سَرفامتاًت ّا در
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سهیٌِ ّای هختلف مارتزد ٍ مارمزد دارًذ .تِ عٌَاى هثال سَرفامتاًت ّا تزای جذاساسی ًفت اس آبّای آلَدُ 3،در رساًص
دارٍيی تِ هٌظَر ماّص دادى تخزية ٍ اتالف دارٍ ،تزای هحافظت اس اثزات هضز ٍ ًیش افشايص فزاّوی سيستی دارٍ 4،در
تْیِ ی هَاد مف سا ،گًَِ ّای هزطَب مٌٌذُ ،غاتَى ّا ٍ ضاهپَ ّا ٍسايز هَاد تْذاضتی ،در هٌاطق خطل تزای ماّص
تثخیز آب ،در مطاٍرسی تزای افشايص مارايی سوَم ٍ مَدّا ٍ غیزُ استفادُ هی ضًَذ.

5

ًَع سَرفامتاًت ٍ خػَغیات آى در تعییي ًَع مارتزد سَرفامتاًت هْن است .تزای هثال سَرفامتاًت ّای مَتاُ سًجیز
تزای تْیِ ی هَاد ضَيٌذُ ی هَرد استفادُ در آب سزد تِ مار هی رًٍذٍ .يا در دارٍساسی تِ هٌظَر جلَگیزی اس تخزية
هیسل در خَى ،اس سَرفامتاًت ّای تا هقاديز  cmcپايیي استفادُ هی ضَد مِ هعوَال در هحذٍدُ ّای هیلی هَالری است.

6

اس ايي رٍ تعییي ّ cmcز سَرفامتاًت ٍ يا خَاظ ديگزی هاًٌذ قطثیت ٍ ًقطِ ی اتزی ضذى ٍ دهای مزافت ،در تعییي ًَع
7

مارمزد آى سَرفامتاًت هَثز است .ضنل 1حالت ملی هَلنَل سَرفامتاًت را ًطاى هی دّذ.

تعییي  cmcيل سَرفامتاًت را هی تَاى تِ مول رٍش ّای غیز هستقین ٍ تَسط استفادُ اس رسن ًوَدار چٌذيي
خػَغیت فیشينی سَرفامتاًت در تزاتز غلظت سَرفامتاًت تعییي مزد.سهاًی مِ ايي هتغیزّا تِ عٌَاى تاتعی اس غلظت
سَرفامتاًت يا لگاريتن آى)در هَردمطص سطحی( رسن گزدد ،هحل ضنست ًوَدارّا هذارمی اس ًقطِ ی تطنیل هیسل را
تِ ها خَاّذ داد .در حقیقت غلظت تحزاًی هیسلی ضذى ( )cmcرا هی تَاى تا تزرسی تغییز در خَاظ فیشينَضیویايی
هحلَل ّای فعال مٌٌذُ سطحی تا افشايص غلظت آًْا تعییي ًوَد .تزخی اس خَاظ فیشينی تزای ايي هٌظَر پیطٌْاد ضذُ
است ،ضاهل خاغیت پاك مٌٌذگی ،گزاًزٍی ،چگالیّ ،ذايت النتزينی ،مطص سطحی ،فطار اسوشی ،مطص در فػل
هطتزك ،پخص ًَر ٍ ضزية ضنست هی تاضٌذ .رٍش ّای پیطزفتِ تزی ،ضاهل پزاش اضعِ اينس ،رٍضْای رسًٍاًس اسپیي
النتزٍى( ،)ESRطیف سٌجی رسًٍاًس هغٌاطیسی ّستِ ( ،)NMRگزهاسٌجی ،رٍضْای مزٍهاتَگزافی ،رٍضْایًَرسٌجی ،طیف سٌجی فلَرساًس ٍ طیف سٌجی جذب هزئی  -فزاتٌفص (ً )UV/Visیش هَرد استفادُ قزار گزفتِ است.
تِ تاسگی رٍش ّای هستقین هاًٌذ  ، PGSE-NMRاسپنتزٍسنَپی فلَرساًس ٍ  SANSتزای پزٍب تطنیل هیسل در
8

سیستن ّای آتی ٍ غیزآتی هَرد استفادُ قزار گزفتِ اًذ.

شکل :1گزوه سز و قسوت دم سورفبکتبنت][7
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روش تحقیق ،هواد و دستگبه هبی به کبر رفته :
)1هواد :
ّگشادسیل تزی آهًَیَم تزهیذ ()CTAB
S

سذين دٍ دسیل سَلفات()SDS
تزايتَى اينس ـ) Triton X-100( 100

)2دستگبه به کبر رفته :
ّذايت سٌج ( )856 Conductivity Moduleمالیثزُ ضذُ تا هحلَل استاًذارد پتاسین ملزيذ تا ثاتت سلَل 0/082
روش تحقیق:
تَضیح رٍش ّذايت سٌجی :در ايي رٍش ّذايت ًوًَِ ّای تْیِ ضذُ تا مول ّذايت سٌج مالیثزُ ضذُ تا هحلَل
استاًذارد پتاسین ملزيذ تا ثاتت سلَل  0/082اًذاسُ گیزی ضذ ٍسپس هٌحٌی رساًايی ّن ارس تزحسة يل تزغلظت رسن
گزديذ.در تَضیح ّذايت سٌجی هی تَاى تیاى داضت مِ تا تَجِ تِ ايٌنِ هیسل در هحلَل سَرفامتاًتْای يًَی
رساًايی(ّذايت)هحلَل آتی را تحت تاثیز قزار هی دّذ تٌاتزايي اًذاسُ گیزی ّذايت يل تنٌیل خَب تزای تعییي غلظت
تحزاًی هیسل( )cmcهحلَل سَرفامتاًت ّای يًَی هی تاضذ.
= Sهیثاضذّ.ذايت سیستن تِ ضنل ٌّذسی سل تنار رفتِ در سیستن تستگی

ٍاحذ ّذايت در سیستن SIسيوٌس
دارد.
L=K.C

= .

مِ در آى  Sسطح النتزٍدتا ٍاحذ
ٍيژُ ی النتزينی تا ٍاحذ (

.

=R

ٍLفاغلِ ی النلتزٍدّا اس ّوذيگزتا ٍاحذmهی تاضذC ,ثاتت سلَل ٍ = Kرساًايی
) يا

S.است.

رساًايی ّن ارس رساًايی آى حجوی اس هحلَل مِ هحتَی يل ّن ارس گزم(امیَاالى گزم)النتزٍلیت تاضذ را هیزساًذ.تِ
حجوی اس هحلَل مِ هحتَی يل ّن ارسگزم اس النتزٍلیت است حجن ّن ارس
مِ ٍاحذآى تزاتزتا
در النتزٍلیتْای قَی در غلظتْای من

(حجن امی ٍاالى) گفتِ هیطَد.

ٍ  cدر ايي فزهَل ّواى غلظت هیثاضذ.
عوَها ًسثت تِ جذر غلظت ٍاتستگی خطی ًطاى هیذّذ مِ تَسیلِ ی قاًَى

مْلزٍش ًطاى دادُ هیطَد:
-R

=
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مِ درايي راتطِ ثاتت  Rتِ استَمیَهتزی النتزٍلیت تستگی دارد پاراهتز

ّذايت هَلی حذ هیثاضذمِ تزای هحلَلْای

النتزٍلیت تی ًْايت رقیق تِ ّذايت حذی هعزٍف است.
پس اس رسن هٌحٌی ّای رساًايی ّن ارس تزحسة هعنَس غلظت هطاّذُ مزدين مِ در غلظت هطخػی ضیة تغییزات
تطَر ٍضَح تغییز هیٌوايذ مِ ايي ًقطِ را ًقطِ ی cmcتعزيف مزدين.
تهیه ی نوونه هب:
تزای ايي مار اتتذا هحلَل هادری تِ غلظت

 0/001درست مزدين  ،تِ عٌَاى هثال تزای ستاب:
*1lit=0/364g

*0/001

CTAB=364/46

0/364گزم اس ستاب را در تالَى  1 litحل مزدين ٍتا مول پی پت هقذاری اس هحلَل درست مزدُ را تزداضتِ ٍ ّذايت آى را
اًذاسُ گیزی مزدين ٍ سپس تا استفادُ اس راتطِ ی رقت هحلَلْايی تا غلظتْای هختلف اس هحلَل هادر درست هینٌین.
ٍ سپس ّذايت تل تل ًوًَِ ّا را تعذ اس تِ تعادل رسیذًطاى اًذاسُ گیزی هینٌین ٍتا مول فزهَل  l=k.cتادرًظزگیزی
هقذار0.082تزای ثاتت سلَل ٍسپس تا مول راتطِ ی =

ًوَدار ّذايت ّن ارس تز حسة هعنَس غلظت را تزای تل

تل سَرفامتاًت ّا رسن هی مٌینً .قطِ ی ضنست ًوَدارّا ًقطِ ی  cmcهَرد ًظز هی تاضذ.
نتیجه گیزی کلی:
ستاب جـش سـَرفامتاًتْای مـاتیًَی تـَدُ مـِ تیطـتز تعٌـَاى آًتـی تامتزيـال مـارتزد دارد .دهـای مزافـت ايـي هـادُ
در حذٍد  27/5 ◦cهی تاضذ .هطاتق دادُ ّا ی ايي آسهايص ًوَدار سيز تزای آى رسن گزديذ:

نوودار : 1بزرسی نقطه ی  cmcبزای سورفبکتبنت  CTABکه در آى رسبنبیی هن ارس بزحسب هعکوس غلظت رسن شده است.

اس تزرسی ًوَدار هقذار  cmcستاب در دهای  25درجِ ی ساًتی گزاد را  4/16×10-4 Mتذست آٍردين.
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 SDSجش سَرفامتاًتْای آًیًَی هیثاضذ مِ تیطتز تعٌَاى هادُ ی اٍلیِ درپَدر لثاسطَيی مارتزد دارد دهای مزافت آى
درحذٍد  16درجِ ی سلسیَس گشارش ضذُ استً .وَدار تعییي  cmcآى تِ غَرت سيز تِ دست آهذ:

نوودار : 2بزرسی نقطه ی  cmcبزای سورفبکتبنت  SDSکه در آى رسبنبیی هن ارس بزحسب هعکوس غلظت رسن شده است.

اس تزرسی ًوَدار هقذار  cmcاس دی اس را در دهای  25درجِ ی ساًتی گزاد  5/26×10-3 Mتذست آٍردين.
تزايتَى  x-100جش سَرفامتاًتْای غیزيًَی تَدُ مِ تیطتز در تحقیقات سلَلی استفادُ هی ضَدً .قطِ ی اتزی ضذى آى
درحذٍد 65درجِ ی سیلسیَس گشارش ضذُ استً .وَدار تعییي ًقطِ ی  cmcآى تِ غَرت سيز تِ دست آهذ:

نوودار :3بزرسی نقطه ی  cmcبزای تزایتوى  X-100که در آى رسبنبیی هن ارس بزحسب هعکوس غلظت رسن شده است.

اس تزرسی ًوَدار هقذار  cmcتزايتَى  X-100را در  25درجِ ی ساًتی گزاد  2/22×10-4 Mتذست آٍردين.
در ًْايت ًتیجِ گیزی هی ضَد مِ هقذار غلظت تحزاًی هیسلی ضذى  cmcتزای سَرفامتاًتْای خالع تػَرت سيز است::
SDS
آًیًَی ماتیًَی غیزيًَی

….  سَرفامتاًت ّای تزايتَىcmc تعییي ٍ هقايسِ ی ًقطِ ی
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