ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
Θέµα ασκήσεως:
Μελέτη της εξάρτησης της επιφανειακής τάσης διαλυµάτων από την συγκέντρωση, υπολογισµός
επιφανειακής περίσσειας της ουσίας, υπολογισµός επιφάνειας ανά mole και υπολογισµός διατοµής του µορίου
της ουσίας.
Θεωρία
Στο εσωτερικό ενός υγρού αναπτύσσονται ισχυρές ελκτικές διαµοριακές δυνάµεις µεταξύ
των µορίων της ίδιας φάσης και ονοµάζονται δυνάµεις συνοχής. Οι δυνάµεις αυτές είναι πολύ
ισχυρές στην επιφάνεια και αποτελούν την επιφανειακή τάση και σε αυτές οφείλεται ο
σχηµατισµός των σφαιρικών σταγόνων. Αντιθέτως οι διαµοριακές ελκτικές δυνάµεις που
αναπτύσσονται µεταξύ ανοµοίων µορίων διαφορετικών φάσεων όπως µεταξύ υγρού και
στερεάς επιφάνειας ονοµάζονται δυνάµεις συναφείας και σε αυτές οφείλονται τα τριχοειδή
φαινόµενα. Όταν οι δυνάµεις συνοχής είναι µεγαλύτερες από τις δυνάµεις συναφείας έχοµε
τον σχηµατισµό κοίλης επιφάνειας του υγρού σε τριχοειδή σωλήνα ή κοίλη επιφάνεια επαφής
µε υάλινο τοίχωµα δοχείου, ενώ όταν είναι µικρότερες σχηµατίζουν κυρτή επιφάνεια.
Η επιφάνεια ενός υγρού παρουσιάζει διαφορετική συµπεριφορά απ' ότι το εσωτερικό του υγρού.
Η συµπεριφορά αυτή είναι αποτέλεσµα της µη εξισορροπήσεως των ελκτικών δυνάµεων van der Waals
που εξασκούνται µεταξύ των µορίων του υγρού (σχήµα 1). Στο εσωτερικό της υγράς φάσης κάθε µόριο
υφίσταται την επίδραση ελκτικών δυνάµεων από τα περιβάλλοντα µόρια οι οποίες εξισορροπούνται.
Τα µόρια της επιφάνειας, αντιθέτως, υφίστανται την µονόπλευρη επίδραση ελκτικών δυνάµεων από τα
µόρια του εσωτερικού του υγρού µε αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας συνισταµένης δυνάµεως που δρα
σε κάθε µόριο της επιφάνειας και τείνει να ελαχιστοποιήσει την επιφάνεια.

Σχήµα 1. Απεικόνιση των δυνάµεων που αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων στην επιφάνεια και στο
εσωτερικό υγρού.
Μέτρον των ελκτικών δυνάµεων που ασκούνται επί των µορίων της επιφάνειας είναι η
επιφανειακή τάση γ, η οποία ορίζεται ως η δύναµη δf που ασκείται καθέτως επί απειροστού τµήµατος δl
της επιφάνειας δηλ. :

γ=

δf
δl

(1)

και έχει µονάδες dyn/cm ή N/m.
Κατά την προσθήκη διαφόρων ουσιών στο νερό, η επιφανειακή τάση µεταβάλλεται, ανάλογα µε την
φύση των µορίων. Η προσθήκη ουσιών των οποίων το µόριο αποτελείται από ένα υδρόφιλο και ένα
υδρόφοβο τµήµα ελαττώνουν την επιφανειακή τάση (αναφερόµενοι κυρίως στο νερό), λόγω εξασθένησης
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των δυνάµεων µεταξύ των µορίων του διαλύτη και ονοµάζονται επιφανειοδραστικές ουσίες. Λόγω της
παρουσίας ενός υδρόφιλου και ενός υδρόφοβου τµήµατος στο µόριο των ουσιών αυτών, ονοµάζονται
επίσης αµφίφιλες. Το υδρόφιλο τµήµα είναι συχνά µία πολική οµάδα (-COO-, -SO3+ κ.λ.π.) ή
πολυαιθυλενοξειδικές οµάδες ή άλλης χηµικής φύσεως υδρόφιλες οµάδες, το δε υδρόφοβο είναι µεγάλη
υδρογονανθρακική συνήθως αλυσίδα. Το υδρόφιλο τµήµα παρουσιάζει υψηλή συγγένεια προς τις πολικές
οµάδες και τα µόρια όπως το νερό αντιθέτως µε το υδρόφοβο. Τα µόρια αυτά προστιθέµενα στο νερό
κατευθύνονται προς την επιφάνεια και προσανατολίζονται µε το υδρόφιλο τµήµα στο νερό, ενώ η υδρόφοβη
υδρογονανθρακική αλυσίδα διαφεύγει προς την αέρια φάση µε αποτέλεσµα την δηµιουργία
αυξηµένης συγκέντρωσης στην επιφάνεια που ονοµάζεται επιφανειακή ενεργότητα (Σχήµα 2).

Σχήµα 2. Προσανατολισµός αµφίφιλων µορίων στην επιφάνεια και στην µάζα του διαλύµατος.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης διαφόρων ουσιών
στην επιφανειακή τάση των διαλυµάτων. Κατά την προσθήκη προπανόλης στο νερό οι µεν οµάδες -OH
έχουν την τάση να εφυδατωθούν σε αντίθεση µε τις υδρογονανθρακικές αλυσίδες CH3CH2CH2- που
«εκτοπίζονται» από τα µόρια του νερού. Έτσι τα µόρια της CH3CH2CH2OH συγκεντρώνονται στην
επιφάνεια και προσανατολίζονται µε την -OH στο νερό και την υδρογονανθρακική αλυσίδα προς την
αέρια φάση. Με την αύξηση της συγκέντρωσης η επιφάνεια καλύπτεται πλήρως από
επιφανειοδραστικά µόρια σχηµατίζοντας µία µονοµοριακή στιβάδα. Όσον µεγαλύτερη είναι η
υδρογονανθρακική αλυσίδα τόσον µεγαλύτερη είναι η επιφανειακή ενεργότητα της ουσίας και
εποµένως η µείωση της επιφανειακής τάσεως. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται αύξηση της
επιφανειακής τάσεως του ύδατος όπως µε την προσθήκη ηλεκτρολυτών ή σακχάρου στο νερό. Η
συµπεριφορά αυτή αποδίδεται στην τάση των µορίων των ενώσεων αυτών να αποµακρύνονται από την
επιφάνεια δεδοµένου ότι οι ελκτικές δυνάµεις διαλύτου - διαλυµένης ουσίας είναι ισχυρότερες από ότι
οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων του διαλύτη. Η µεταβολή της επιφανειακής τάσεως του ύδατος
συναρτήσει της συγκεντρώσεως της C2H5OH και του NaCl παρουσιάζονται στο σχήµα 3.

Σχήµα 3. Μεταβολή της επιφανειακής τάσεως συναρτήσει της συγκεντρώσεως διαφόρων ουσιών.
Η επιφάνεια (ή µεσεπιφάνεια εφόσον το υγρό είναι σε επαφή µε άλλο υγρό στο οποίο δεν διαλύεται) έχει
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πάχος περίπου 10 nm εντός της οποίας η τιµή της επιφανειακής τάσης µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών των δύο
φάσεων. Όµως για την µελέτη των φαινοµένων της µεσεπιφάνειας θεωρείται ότι είναι µία γεωµετρική
επιφάνεια. Η περίσσεια niσ των γραµµοµορίων ενός συστατικού i στην µεσεπιφάνεια δίνεται από την σχέση:
niσ = ni - niα - niβ
(2)
α
β
όπου ni ο συνολικός αριθµός των γραµµοµορίων στο σύστηµα και ni , ni αριθµός των γραµµοµορίων του
συστατικού i στις φάσεις α και β αντίστοιχα. Η επιφανειακή περίσσεια Γi του συστατικού i ορίζεται ως η
περίσσεια του αριθµού των γραµµοµορίων ανά µονάδα επιφάνειας, δηλ.,

Γi =

niσ
A

(3)

όπου Α το εµβαδόν της µεσεπιφάνειας.
Από την δεσµευτική σχέση µεταξύ των εντατικών µεταβλητών του συστήµατος (εξίσωση GibbsDuhem) και για σταθερή θερµοκρασία έχοµε:
k

Adγ = −∑ niσ dµ i
i

k

dγ = −∑ Γi dµ i

(4)

i

Η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως εξίσωση προσροφήσεως Gibbs για τις µεσεπιφάνειες. Στην
περίπτωση συστήµατος δύο συστατικών, διαλύτη (1) - διαλυµένης ουσίας (2), η επιφανειακή
περίσσεια του διαλύτη είναι µηδέν (Γ1 = 0), οπότε:
dγ = −Γ2 dµ 2
(5)
Εισάγοντας την µεταβολή του χηµικού δυναµικού συναρτήσει της συγκέντρωσης:
dµ 2 = RTd ln α 2
(6)
στην εξίσωση (5) και θεωρώντας ότι σε αραιά διαλύµατα α2 = c2 έχοµε:

Γ2 = −

dγ
RTd ln c2

(7)

Η εξίσωση (7) είναι µία άλλη µορφή της ισόθερµης προσροφήσεως Gibbs. Το αρνητικό πρόσηµο
υποδηλώνει ότι η συγκέντρωση της ουσίας στην επιφάνεια (θετική προσρόφηση) συνοδεύεται από ελάττωση
της επιφανειακής τάσης. Από την κλίση της συνάρτησης γ = f(ln c), προσδιορίζεται η επιφανειακή
περίσσεια Γ2 σε διάφορες συγκεντρώσεις, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.
Στην πλήρη µονοµοριακή κάλυψη, που επιτυγχάνεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις, η κλίση παραµένει
σταθερή και συνεπώς η Γ2 είναι επίσης σταθερή. Η γραφική παράσταση της Γ2 = f(c) παρουσιάζεται στο σχήµα 5.
∆εδοµένου ότι η Γ2 αποτελεί τον αριθµό των moles ανά µονάδα επιφάνειας (mol/m2 ή mol/cm2),
το αντίστροφο της Γ2 (1/Γ2) αποτελεί την επιφάνεια (Α) που αντιστοιχεί σε 1 mol ουσίας
προσροφηµένης στην επιφάνεια και εκφράζεται συνεπώς σε m2/mol ή cm2/mol. Στην µονοµοριακή
κάλυψη συµβολίζεται µε Am και είναι:

Am =

1
Γ2

(8)

όπου Γ2 η σταθερά τιµή της επιφανειακής περίσσειας.
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Σχήµα 4. Μεταβολή της γ συναρτήσει του lnc (επί του διαγράµµατος σηµειώνονται οι κλίσεις α σε
διάφορες συγκεντρώσεις)

Σχήµα 5. Μεταβολή της επιφανειακής περίσσειας Γ1,2 συναρτήσει της συγκέντρωσης επιφανειοδραστικής
ουσίας.
Η Am εξαρτάται από τον προσανατολισµό των µορίων στην επιφάνεια. Τα οργανικά µόρια µε
µακριά υδρογονανθρακική αλυσίδα προσανατολίζονται κάθετα στην επιφάνεια και στην πλήρη
κάλυψη, ο λόγος Am/N, όπου Ν ο αριθµός Avogadro, αποτελεί την επιφάνεια που καταλαµβάνεται από
1 µόριο και η οποία προσεγγίζει την διατοµή σ του µορίου της επιφανειοδραστικής ουσίας, δηλ.,
σ = Αm/Ν
(9)
Στην οµόλογη σειρά των παραφινών έχει ευρεθεί σ = 20.5 Å2. Η εύρεση µεγαλύτερης τιµής
οφείλεται σε µόρια νερού που παραµένουν στην επιφάνεια και δεν «αποβάλλονται» από τα µόρια του
επιφανειοδραστικού.
Οι γραφικές παραστάσεις των φυσικών ιδιοτήτων αραιών διαλυµάτων ορισµένων
επιφανειοδραστικών ουσιών συναρτήσει της συγκεντρώσεως του διαλύµατος παρουσιάζουν απότοµη
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µεταβολή. Οι ιδιότητες αυτές µπορεί να είναι η επιφανειακή τάση, η ηλεκτρική αγωγιµότητα, η
πυκνότητα, η οσµωτική πίεση κ.α. και πραγµατοποιείται στην ίδια περίπου συγκέντρωση ανεξαρτήτως
της µελετώµενης ιδιότητας. Το φαινόµενον αυτό οφείλεται στον σχηµατισµό συσσωµατωµάτων από τα
µόρια της επιφανειοδραστικής ουσίας που ονοµάζονται µικύλλια (σχήµα 6). Τα µικύλλια
σχηµατίζονται στην συγκέντρωση της απότοµης µεταβολής της φυσικής ιδιότητας η οποία ονοµάζεται
κρίσιµη µικυλλιακή συγκέντρωση (critical micelle concentration - cmc). Ο αριθµός των µορίων που
αποτελούν το µικύλλιο κυµαίνεται συνήθως από 50-100 και είναι κυρίως σφαιρικά και υπό
προϋποθέσεις µεταπίπτουν σε κυλινδρικά ή ελλειψοειδή ή δισκοειδή ή ακόµη σχηµατίζουν
διπλοστιβάδες. Τα συσσωµατώµατα ορισµένων αµφίφιλων ουσιών µπορούν να σχηµατίσουν
οργανωµένες δοµές, τους υγρούς κρυστάλλους (liquid crystals). Το υδρόφιλο τµήµα του
επιφανειοδραστικού µορίου ονοµάζεται κεφαλή (head group), ενώ η υδρόφοβη υδρογονανθρακική
αλυσίδα ουρά (tail). ΄Οσον µεγαλύτερη είναι η υδρογονανθρακική αλυσίδα τόσον ενεργειακά
ολιγότερον ευνοϊκή είναι η παρουσία του στο υδατικό περιβάλλον και συνεπώς ευνοϊκότερος ο
σχηµατισµός µικυλλίων, δηλ. ο σχηµατισµός µικυλλίων της αµφίφιλης ουσίας CH3(CH2)15OSO3Na
πραγµατοποιείται σε µικρότερη συγκέντρωση απότι στην CH3(CH2)11OSO3Na.

Σχήµα 6. Μικύλλια και ελεύθερα µόρια επιφανειοδραστικών ουσιών.

∆ύο είναι οι βασικές κατηγορίες των επιφανειοδραστικών ουσιών: οι ιοντικές και οι µη ιοντικές.
Στις ιοντικές η υδρόφιλη οµάδα είναι µία πολική κεφαλή του τύπου: -COO-, -OSO3- (ανιοντικές), NH3+, -N(CH3)3+ (κατιοντικές), -N+H2COOH (αµφολυτικές), ενώ η υδρόφοβη είναι µία µακριά
υδρογονανθρακική αλυσίδα. Στις µη ιοντικές η υδρόφιλη οµάδα είναι ένα πολυαιθυλενοξείδιο –
(OCH2CH2)mOH όπου m ο επαναλαµβανόµενος αριθµός αιθυλενοµάδων και η υδρόφοβη ένα π.χ.
πολυβουτυλενοξείδιο.
Η συµπεριφορά των διαλυµάτων των επιφανειοδραστικών ουσιών αντανακλά τις αντίθετες τάσεις
των δύο τµηµάτων του αµφίφιλου µορίου: του ενός να σχηµατίσει µία ξεχωριστή φάση και του άλλου
να µείνει στο διάλυµα. Οι παράγοντες που καθορίζουν την ισορροπία στα διαλύµατα αυτά
περιλαµβάνουν α) τις αλληλεπιδράσεις των υδρογονανθρακικών αλυσίδων µε τα µόρια του ύδατος, β)
τις αλληλεπιδράσεις των υδρογονανθρακικών αλυσίδων µεταξύ τους, γ) την ενυδάτωση των κεφαλών,
δ) την αλληλεπίδραση των ενυδατωµένων πολικών κεφαλών µε τις ιοντικές τους «ατµόσφαιρες» που
αποτελούνται από τα αντισταθµιστικά ιόντα (counterions) της ουσίας στο διάλυµα π.χ. στην αµφίφιλη
ουσία CH3(CH2)15OSO3Na, το τµήµα CH3(CH2)1 είναι το υδρόφοβο (ουρά), το τµήµα -OSO3- είναι το
υδρόφιλο (πολική κεφαλή), και Na+ είναι το αντισταθµιστικό ιόν στο διάλυµα.
Κατά την προσθήκη επιφανειοδραστικών ουσιών σε υδρόφοβο περιβάλλον (π.χ. έλαιον,
υδρογονάνθρακες) τα υδρόφοβα τµήµατα των µορίων τους προσανατολίζονται προς αυτό, ενώ τα
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υδρόφιλα στρέφονται προς το εσωτερικό των συσσωµατωµάτων σχηµατίζοντας αντίστροφα µικύλλια
(σχήµα 7).

Σχήµα 7. Μικύλλια και αντίστροφα µικύλλια.
Η µικυλλιοποίηση (σχηµατισµός µικυλλίων) και η χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών έχει ευρεία
εφαρµογή σε βιοµηχανίες φαρµάκων, φυτοφαρµάκων, τροφίµων, απορρυπαντικών χρωµάτων,
καλλυντικών και σε διεργασίες γαλακτωµατοποίησης, απορρύπανσης, διάβρωσης κ.λ.π.
Μέτρηση επιφανειακής τάσης
Η συνηθέστερη µέθοδος µέτρησης της επιφανειακής τάσεως είναι η µέθοδος του δακτυλίου. Σύµφωνα
µε την µέθοδο αυτή προσδιορίζεται η δύναµη για την απόσπαση κυκλικού δακτυλίου από σύρµα Pt από την
επιφάνεια υγρού (σχήµα 6). Ο δακτύλιος κρεµάται στο άκρον της φάλαγγας ζυγού στρέψεως (du Noüy)
και βυθίζεται σε µικρή απόσταση από την επιφάνεια. Μετρείται η δύναµη που απαιτείται για την απόσπαση
του δακτυλίου από την επιφάνεια και η οποία ισούται προς την έλξη που ασκεί η επιφάνεια στον
δακτύλιο. Η τελευταία είναι ίση προς την συνισταµένη δύναµη που ασκείται από τα µόρια του εσωτερικού
του διαλύµατος στα µόρια της επιφάνειας.
Τα σφάλµατα που υπεισέρχονται στην µέτρηση αυτή οφείλονται στην παραµόρφωση του δακτυλίου
δηλ. όλα τα σηµεία του δακτυλίου πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αλλά και ο δακτύλιος να είναι
οριζόντιος, παράλληλος προς το επίπεδο του υγρού. Για την διόρθωση των τιµών της επιφανειακής τάσεως
µετρείται η επιφανειακή τάση νερού ή άλλου υγρού αναφοράς και συγκρίνεται µ’ αυτήν της
βιβλιογραφίας προς εύρεση διορθωτικού συντελεστή.

Σχήµα 6. Απεικόνιση τµήµατος της διατάξεως του ζυγού στρέψεως
(µέθοδος δακτυλίου)
Πείραµα
Μελέτη της µεταβολής της επιφανειακής τάσης µε την συγκέντρωση επιφανειοδραστικών
ουσιών. Υπολογισµός της διατοµής του µορίου της διαλυµένης ουσίας.
Παρασκευάζονται 12 υδατικά διαλύµατα µιας από τις ακόλουθες αλκοόλες (n-C3H7OH, iC3H7OH, n-C4H9OH, i-C4H9OH) σε ογκοµετρικές φιάλες των 100 mL. Τα διαλύµατα παρασκευάζονται
ως εξής:
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, και 20 mL από n-C3H7OH ή i-C3H7OH ή
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 και 7 mL από n-C4H9OH ή i-C4H9OH
τοποθετούνται σε ισάριθµες ογκοµετρικές φιάλες που συµπληρώνονται µε νερό έως τα 100 mL.
Ο δακτύλιος του ζυγού στρέψεως πλένεται καλά µε χρωµοθειικό οξύ και άφθονο νερό και ξηραίνεται. Ο
δακτύλιος τοποθετείται στο άγκιστρο του άξονα του ζυγού στρέψεως και ελέγχεται η οριζοντιότητά του. Σε
περίπτωση αποκλίσεων γίνεται ανάλογη διόρθωση. Οµοίως καθαρίζεται και το κρυσταλλωτήριο στο οποίο
τοποθετούνται κατά σειρά το απεσταγµένο νερό και τα προς µέτρηση δείγµατα. Η ακρίβεια των µετρήσεων
εξαρτάται σηµαντικά από την καθαρότητα του δακτυλίου.
Μετρείται η επιφανειακή τάση µε τον ζυγό στρέψεως du Noüy, του απεσταγµένου νερού και ακολούθως
όλων των διαλυµάτων από το αραιότερο προς το πυκνότερο.
Προσοχή: Μετά την τοποθέτηση του διαλύµατος στο κρυσταλλωτήριο και την βύθιση του δακτυλίου
~1-2 mm από την επιφάνεια, το διάλυµα αφήνεται σε απόλυτη ηρεµία τουλάχιστον 2-3 min πριν την
µέτρηση.
Επιφανειακή τάση H2O σε διάφορες θερµοκρασίες
θ (°C)
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24
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Πηγή: G. R. Somayajulu, Int. J. Thermophys. 9, 559 (1988)
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69.58
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67.93
66.23
64.47
62.67
60.81
58.91

Υπολογισµοί - Αποτελέσµατα
Προσδιορίζεται ο διορθωτικός συντελεστής f των τιµών της επιφανειακής τάσεως που µετρήθηκαν
λόγω πιθανής παραµορφώσεως του δακτυλίου από την σχέση:

f =

γ βιβλ
γ πειρ

όπου γβιβλ η τιµή της επιφανειακής τάσεως του νερού από την βιβλιογραφία στην θερµοκρασία του πειράµατος
και γπειρ η µετρηθείσα πειραµατική τιµή του νερού στην ίδια θερµοκρασία. Βάσει της τιµής αυτής
διορθώνεται η τιµή της επιφανειακής τάσεως όλων των διαλυµάτων.
Υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις των διαλυµάτων που παρασκευάστηκαν.
Οι διορθωµένες τιµές της επιφανειακής τάσεως (γ = γπειρ f) και οι συγκεντρώσεις αναγράφονται σε
πίνακα µε τις εξής στήλες: c (mol/L), γπειρ (dyn/cm), γ (dyn/cm), ln c, dγ/dlnc, Γ2 (mol/cm2).
Σχεδιάζονται τα διαγράµµατα γ = f(c) και γ = f(ln c). Από τις εφαπτόµενες της καµπύλης γ = f(ln c) (βλ.
σχήµα 4) στα σηµεία των συγκεντρώσεων που µετρήθηκαν (ή και σε άλλα), υπολογίζεται η επιφανειακή
περίσσεια της ουσίας από την σχέση (7).
Σχεδιάζεται η γραφική παράσταση Γ2 = f(c).
Υπολογίζεται η επιφάνεια ανά mol της διαλυµένης ουσίας που αντιστοιχεί στην πλήρη κάλυψη της
επιφάνειας του διαλύµατος από την σχέση (8).
Υπολογίζεται η διατοµή σ του µορίου της διαλυµένης ουσίας από την σχέση (9).
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
Ονοµατεπώνυµο

Α.Μ.

Ηµεροµηνία

Στοιχεία ουσίας που µελετήθηκε:
Χηµική ένωση (Συντακτικός τύπος):
Πυκνότητα ουσίας ρ:
g/cm3
Μοριακό βάρος:
g/mol
Συµπληρώνονται οι ακόλουθοι πίνακες:
Θερµοκρασία πειράµατος: θ =
°C
γπειρ(H2O) =

mN/m

f =

γ βιβλ
= …………..= ……………….
γ πειρ

Η τιµή γ βιβλ (Η2Ο) βρίσκεται από τον πίνακα της σελ. 4-7 των σηµειώσεων της ασκήσεως.
Να γραφούν οι σχέσεις βάσει των οποίων υπολογίζονται α) η συγκέντρωση c των διαλυµάτων που
παρασκευάστηκαν και β) η επιφανειακή περίσσεια Γ2.

Πίνακας µετρήσεων και υπολογισµών
R = 8.31 J mol-1K-1,
V Επιφ. Ουσίας
(mL)

1
= .............. = . ………………..mol/J = ……………………….mol/mN m
RT
c (mol/L)

γπειρ
(mN/m)

γ (mN/m)

ln c

dγ
(*)
d ln c

Γ2 (mol/cm2) (**)

(*) O λόγος dγ/dlnc υπολογίζεται από τις εφαπτόµενες στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στο
διάγραµµα γ = f(ln c).
(**)Στον υπολογισµό της Γ2 λαµβάνεται υπόψιν ότι 1 Ν = 1 J m-1.
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∆όσετε παράδειγµα υπολογισµού της συγκεντρώσεως c αναλυτικά για την πρώτη συγκέντρωση του
πίνακα:
c =……………………=………………….mol/L

∆όσετε παράδειγµα υπολογισµού της Γ2 αναλυτικά για την πρώτη συγκέντρωση του πίνακα:
Γ2 =…………………………………. = …………………. mol/m2 = ………………………..mmol/cm2

Γίνονται οι γραφικές παραστάσεις γ = f(c), γ = f(ln c), Γ2 = f(c). Στην καµπύλη γ = f(ln c) φέρονται οι
εφαπτόµενες σε διάφορα σηµεία της και υπολογίζονται οι τιµές τους.
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Υπολογίζεται η επιφάνεια ανά mol που αντιστοιχεί σε µονοµοριακή κάλυψη:
Γ2 =……………………………………………….…..
Am =…………………… cm2/mol
και η επιφάνεια που καταλαµβάνει ένα µόριο της ουσίας στην µονοµοριακή κάλυψη:
σ =……………………=………………cm2/µόριο = …………………Å2/µόριο
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