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WPROWADZENIE 

Hydrofilowe nanocząstki polimerowe (w tym nanosfery i nanożele) stanowią interesujący 

obiekt badań; cząstki takie, podobnie jak ich nieco większe – mikronowe – odpowiedniki, są 

już produkowane na skalę przemysłową i stosowane jako składniki różnych wyrobów, na 

przykład kosmetyków i past do zębów, farb i lakierów oraz płynów stosowanych przy 

wierceniach poszukiwawczych oraz wydobyciu ropy naftowej. Zwykle wykorzystuje się ich 

cenne właściwości reologiczne, przy jednoczesnej odporności na degradację i wpływ 

środowiska zewnętrznego. 

Interesującą grupą takich materiałów są nanocząstki zawierające grupy funkcyjne zdolne do 

reakcji na bodźce (temperatura, pH, siła jonowa, etc.), na przykład grupy o charakterze 

kwasowym lub zasadowym. W ramach tego ćwiczenia zapoznamy się w właściwościami 

nanocząstek typu Carbopol 934, zbudowanych z łańcuchów poli(kwasu akrylowego), 

połączonych ze sobą w sieć za pomocą wiązań kowalencyjnych. 

Na podstawie ich budowy chemicznej można się spodziewać, że nanocząstki Carbopolu będą 

wykazywać właściwości zależne od pH otoczenia. Poniżej wartości pKa dla grup 

karboksylowych poli(kwasu akrylowego) cząstki są pozbawione ładunku, natomiast powyżej 

tej wartości wskutek dysocjacji na łańcuchach pojawia się ładunek ujemny. Siły 

kulombowskiego odpychania między jednoimiennymi ładunkami powodują, że segmenty 

łańcuchów dążą do znalezienia się jak najdalej od siebie, a cząstka dąży do przyjęcia jak 

największych rozmiarów, oczywiście ograniczonych poprzez obecność wiązań sieciujących. W 

ramach tego ćwiczenia zbadamy – trzema metodami – wpływ pH na średnicę cząstek 

Carbopolu, oraz na ich ładunek powierzchniowy. Stosowane metody badawcze to 

wiskozymetria, dynamiczne rozpraszanie światła laserowego oraz pomiar potencjału zeta. 

Lepkość roztworu nanocząstek lub dużych cząsteczek (takich jak łańcuchy polimerów) zależy 

od wielkości cząstek. W pomiarach lepkości za pomocą wiskozymetru kapilarnego, takiego 

jak używany w naszym ćwiczeniu wiskozymetr Ubbelohde’a, można w przybliżeniu przyjąć, 

że lepkość cieczy jest proporcjonalna do czasu jej przepływu przez kapilarę. Zatem śledząc 
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zależność czasu przepływu roztworów nanocząstek przez kapilarę wiskozymetru od pH 

można – przynamniej jakościowo – ocenić zmiany ich wymiarów. 

Bardziej precyzyjną, choć skomplikowaną i wymagającą drogiej aparatury, metodą badania 

średnic nanocząstek w cieczach jest dynamiczne rozpraszanie światła laserowego. Za 

pomocą tej metody możemy uzyskać informację nie tylko o średniej wartości rozmiaru 

nanocząstek w próbce, ale również o rozkładzie tych rozmiarów, a precyzyjnie – o rozkładzie 

średnic hydrodynamicznych.  

Zmiany pH i siły jonowej mogą powodować nie tylko zmiany wymiarów hydrofilowych 

nanocząstek polimerowych, ale również zmianę ich ładunku, a w konsekwencji zmiany 

stabilności dyspersji takich cząstek. Do badania tych zjawisk używa się aparatrury do pomiaru 

potencjału zeta. Wielkość tego potencjału pozwala wnioskować o stabilności dyspersji. 

CEL ĆWICZENIA 

Zapoznanie studentów z 

1. podstawowymi cechami hydrofilowych nanocząstek polimerowych, 

2. różnymi metodami pomiaru średnic i rozkładu średnic nanocząstek, 

3. metodą badania ładunku powierzchniowego nanocząstek 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Materiały, sprzęt i aparatura 

1. Carbopol 934 (nanocząstki z usieciowanych łańcuchów poli(kwasu akrylowego)), 

roztwór wodny o stężeniu 1 g/l i naturalnym pH, 100 ml 

2. NaCl, cz.d.a. 

3. Woda destylowana, ok. 1 l 

4. Roztwory buforowe o różnych pH 

5. Naczynka szklane z zakrętkami i pojemności 20 ml, 10 szt. 

6. Pipety szklane z podziałką, 10 ml i 20 ml, gruszki lub tłoczki do pipet 

7. Pipeta automatyczna na 1-5 ml z końcówkami 

8. Strzykawki jednorazowe 5 ml 

9. Nasadki filtracyjne o średnicy porów 5 m, 10 szt. 

10. Plastikowe pipety Pasteura, 5 szt. 

11. Pisak do szkła. 

12. Wiskozymetr Ubbelohde’a z układem do termostatowania i automatycznej rejestracji 

czasów wypływu 

13. Urządzenie do pomiarów potencjału zeta i rozkładu średnic nanocząstek metodą 

dynamicznego rozpraszania światła laserowego 

14. Kuwety do pomiarów dynamicznego rozpraszania światła i do pomiarów potencjału 

zeta. 
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Wykonanie ćwiczenia 

1. Ustal z prowadzącym wybór roztworów buforowych. 

2. Dla każdego wybranego pH przygotuj opisane naczynko szklane o pojemności 20 ml 

oznaczone odpowiednią wartością pH. Dla najwyższego wybranego pH przygotuj dwa 

naczynka. 

3. Do wszystkich naczynek odmierz po 10 ml odpowiednich buforów 

4. Zamieszaj 1 % roztwór Carbopolu i do każdego naczynka odmierz po 10 ml tego 

roztworu. Zakręć naczynka i zamieszaj zawartość. 

5. Odważ na wadze technicznej 0,585 g NaCl, dodaj do jednego z naczynek o 

najwyższym pH i zamieszaj. Oznacz odpowiednio to naczynko. 

6. Zapoznaj się z budową i działaniem wiskozymetru Ubbelohde’a. Uruchom termostat i 

ustaw go na 25,0 C. Napełnij wiskozymetr wodą. Po ustaleniu się temperatury 

zmierz trzykrotnie czas wypływu wody z kapilary. 

7. Napełniaj kolejno naczynie wiskozymetru 15 ml cieczy z naczynek z roztworami 

Carbopolu o różnych pH (a przy najwyższym bez soli i z solą). Po wyrównaniu 

temperatury, dla każdej próbki zmierz trzykrotnie czas wypływu cieczy z kapilary. 

Pomiędzy pomiarami wiskozymetr powinien być przepłukany wodą. 

8. Po zakończeniu pomiarów wiskozymetrycznych przepłucz wiskozymetr kilkakrotnie 

wodą, a następnie napełnij wodą. 

9. Wykorzystując pozostałe naczynkach porcje cieczy, wykonaj kolejno pomiary 

rozkładu wielkości nanocząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła w 

temperaturze 25 C, w oparciu o wskazówki prowadzącego. Przed napełnieniem 

kuwety pomiarowej nabierz ciecz do strzykawki o pojemności 5 ml, zamocuj na 

strzykawce nasadkę filtracyjną o średnicy porów 5 mm i przefiltruj potrzebną ilość 

cieczy bezpośrednio do kuwety odrzucając kilka pierwszych kropel do zlewek. Po 

zakończeniu pomiaru ciecz z kuwety przelej z powrotem do odpowiedniego naczynka. 

10. Dla wskazanych przez prowadzącego próbek przeprowadź pomiar potencjału zeta. 

Przed pomiarami ustal z prowadzącym sposób rozcieńczania i filtrowania próbek. Po 

zakończeniu pomiarów starannie przepłucz kuwetę pomiarową kilkoma porcjami 

wody destylowanej. 

11. Przegraj lub prześlij na swoje konto e-mail pliki z wynikami. 

OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA 

Sprawozdanie powinno zawierać określenie celu ćwiczenia i zwięzły opis wykonania 

uwzględniający ewentualne odstępstwa od instrukcji 

Opracowanie wyników 

Podaj wzór strukturalny poli(kwasu akrylowego) oraz podstawowe parametry Carbopolu 934 

(podaj źródło informacji). 
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Zestaw w Tabeli wyniki analizy wiskozymetrycznej. Oblicz średnie czasy wypływu cieczy z 

kapilary dla rozpuszczalnika (t0) i dla każdej próbki (ti). Dla każdej badanej próbki oblicz 

wartości lepkości względnej (relative viscosity, r), właściwej (specific viscosity, sp), i 

zredukowanej (reduced viscosity, red), według wzorów: 
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Wykonaj wykres zależności lepkości zredukowanej od pH (nie uwzględniając próbki z solą). 

Znajdź w literaturze i zaznacz na wykresie wartość pKa dla poli(kwasu akrylowego). Spróbuj 

zinterpretować uzyskane wyniki. 

Czy wartość lepkości zredukowanej Carbopolu dla najwyższego badanego pH zależy od 

obecności soli ? Jeśli tak, jaki może być tego powód ? 

Zamieść jako załącznik do sprawozdania wyniki badania rozkładu średnic hydrodynamicznych 

cząsteczek Carbopolu. Zestaw w tabeli uzyskane wartości średnie. Wykonaj wykres 

zależności tych średnich od od pH (nie uwzględniając próbki z solą). Skomentuj uzyskane 

wyniki. Czy wyniki tych pomiarów są jakościowo zgodne z wynikami wiskozymetrycznymi ? 

Jak wpływa obecność soli na wartość przeciętnej średnicy hydrodynamicznej ? 

Zestaw w tabeli i przedstaw na wykresie wartości potencjału zeta dla próbek Carbopolu w 

różnych pH. Zaproponuj interpretację uzyskanej zależności. Czy znak potencjału jest zgodny z 

Twoim oczekiwaniem ? W jakim zakresie pH nanocząstki Carbopolu są bardziej stabilne, a w 

jakim zakresie mogą mieć tendencję do separacji faz ? 

Sprawozdanie powinno zawierać obserwacje i wnioski. 

LITERATURA 

Podstawy wiskozymetrii i dynamicznego rozpraszania światła:  

Przygocki, W. (1990); Metody fizyczne badań polimerów, PWN, Warszawa.   

Alternatywnie – inne monografie o fizykochemii lub metodach badań polimerów. 

Potencjał zeta - wprowadzenie 

Prezentacja przygotowana przez firmę Malvern w języku angielskim – do otrzymania od 

prowadzącego po przesłaniu adresu e-mail 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Zeta_potential 

Aparatura do pomiarów rozkładów średnic nanocząstek metodą dynamicznego rozpraszania 

światła i do pomiarów potencjału Zeta: 

Strony internetowe: http://www.malvern.com/LabEng/products/zetasizer/zetasizer.htm i 

zakładki na tej stronie. 
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ZAŁĄCZNIK 

Pomiary potencjału zeta za pomocą elektroforezy z wykorzystaniem zjawiska Dopplera 

(laser Doppler electrophoresis, LDE) 

1) Pomiary potencjału zeta jako narzędzie do badania właściwości cząstek oraz makro- i 

biocząsteczek 

Pomiary potencjału zeta są stosowane najczęściej do oceny stabilności układów 

koloidalnych. Potencjał zeta nie jest tym samym co potencjał powierzchniowy cząstki. 

Jest jednak parametrem co najmniej równie ważnym, gdyż to on decyduje o wzajemnych 

oddziaływaniach między cząstkami. 

2) Co to jest potencjał zeta ? 

 

Większość cząstek zdyspergowanych w środowisku wodnym posiada pewien ładunek 

powierzchniowy, co jest spowodowane albo dysocjacją grup funkcyjnych na powierzchni 

albo adsorpcją jonów. Ten ładunek powierzchniowy zmienia rozkład przestrzenny jonów 

w najbliższym otoczeniu cząstki. Bezpośrednio przy powierzchni cząstki powstaje 

warstwa jonów przeciwnego znaku (warstwa Sterna), ale zmiana rozkładu jonów sięga 

dalej w głąb roztworu. Jeśli cząstka porusza się w roztworze, część jonów przeciwnego 

znaku porusza się wraz z nią. Potencjał zeta (inaczej potencjał elektrokinetyczny) to 

potencjał mierzony na granicy warstwy cieczy poruszającej się wraz z tą cząstką. Ta 

granica pomiędzy warstwami poruszającymi się wraz z cząstką a nieporuszającymi się jest 

określana jako „płaszczyzna poślizgu” (slipping plane). Ładunek, a zatem i potencjał na tej 

granicy jest bardzo czuły na rodzaj i stężenie jonów obecnych w roztworze. 
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Potencjał zeta jest jednym z głównych czynników mających wpływ na oddziaływania 

między cząstkami w cieczy. Cząstki o tym samym znaku potencjału zeta odpychają się 

wzajemnie. Jeśli wartość bezwzględna tego potencjału przekracza 30 mV, siły odpychania 

są na tyle duże, że dyspersja (roztwór) cząstek jest stabilna. Mniejsza (co do wartości 

bezwzględnej) wartość potencjału może oznaczać układ niestabilny, skłonny do agregacji 

lub/i wytrącania. 

3) Wyznaczanie potencjału zeta metodą LDE 

Pomiar potencjału zeta następuje poprzez przyłożenie pola elektrycznego do elektrod 

zanurzonych w badanej cieczy. Cząstki o niezerowym potencjale zeta zaczynają migrować 

do elektrody o przeciwnym znaku z szybkością proporcjonalną do wielkości potencjału 

zeta. Próbka jest jednocześnie prześwietlana światłem lasera. Zmiana częstotliwości lub 

przesunięcie fazowe światła wywołana efektem Dopplera jest przeliczana na ruchliwość 

cząstki, a z tej z kolei wylicza się wartość potencjału zeta korzystając z teorii 

Smoluchowskiego lub/i Huckela. 

 

 


