
1 ÚVOD 3 

2 CÍL PRÁCE 4 

3 TEORETICKÁ ČÁST 5 

3.1 Fyzikálně chemické vlastnosti tenzidů na fázovém rozhraní a v objemové fázi 5 
3.1.1 Charakteristika tenzidů 5 
3.1.2 Termodynamika fázového rozhraní 6 
3.1.3 Adsorpce na rozhraní kapalina-plyn 7 

3.1.3.1 Gibbsova adsorpční izoterma 7 
3.1.3.2 Kinetika adsorpce 9 
3.1.3.3 Vlastnosti monomolekulových filmů 9 

3.1.4 Rozpustnost tenzidů ve vodě 10 
3.1.5 Micely tenzidů ve vodných roztocích 11 
3.1.6 Vliv faktorů na kritickou micelární koncentraci ve vodě 12 

3.1.6.1 Struktura tenzidu 12 
3.1.6.2 Vliv teploty 13 
3.1.6.3 Vliv elektrolytů 14 
3.1.6.4 Vliv organických látek 14 
3.1.6.5 Vliv směsi tenzidů 15 

3.2 Charakteristika transkarbamu 12 15 

3.3 Charakteristika dimethylisosorbidu 17 

3.4 Charakteristika diethylenglykolmonoethyletheru 18 

3.5 Charakteristika cholesterolu 18 

3.6 Měření povrchového a mezipovrchového napětí 20 
3.6.1 Statické metody 20 
3.6.2 Semistatické metody 20 
3.6.3 Dynamické metody 21 

3.7 Měřící metody využívané tenziometrem KRÜSS K100 21 
3.7.1 Měření kroužkem 21 
3.7.2 Výhody kroužkové metody 23 
3.7.3 Standardní postup určování CMC 24 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 25 

4.1 Použité suroviny 25 

4.2 Použité přístroje 25 

4.3 Další pomůcky 26 

4.4 Příprava vzorků před měřením na tenziometru K 100 26 
4.4.1 První zkušební vzorky 26 
4.4.2 Standardní vzorky 27 

4.4.2.1 Disperze T12 v prostředí trispufru pH 7,1 28 
4.4.2.2 Příprava disperzí T12 v trispufru 7,1 s přídavkem cholesterolu 29 



 2 

5 TABULKY 31 

6 OBRÁZKY 69 

7 VÝSLEDKY 76 

7.1 Detailní pokyny k měření na tenziometru K 100 76 
7.1.1 Příprava přístroje K100 na měření a vkládání vzorku do přistroje 76 
7.1.2 Postup při měření povrchového napětí kroužkem 77 

7.2 Tenziometrická měření vodných disperzí enhancerů 80 
7.2.1 První poznatky a zkušenosti 80 
7.2.2 Data exportovaná z měřícího programu 81 
7.2.3 Upřesněné výsledky měření vodném prostředí 83 
7.2.4 Výsledky měření v prostředí tris-pufru 7,1 84 
7.2.5 Výsledky měření v prostředí tris-pufru 7,1 s cholesterolem 85 

8 ZÁVĚRY 87 

9 SOUHRN 89 

10 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 90 

11 LITERATURA 91 

 



 3 

 

1 ÚVOD 

 

 

 

Tenzidy jsou rozsáhlou skupinou organických sloučenin, které v stále přinášejí 

mnoho cených poznatků také do oblasti aplikace léčiv. Jedním z úkolů této práce bylo 

získat nové informace o tom, jaké vlastnosti má v tomto směru transkarbam 12 (T12), 

který je dnes již osvědčeným akcelerantem transdermálního průniku látek. Problematice 

permeace léčiv přes lidskou kůži je řadu let věnována pozornost v rámci výzkumné 

spolupráce katedry farmaceutické technologie a katedry anorganické a organické 

UK-FaF v Hradci Králové. 

Předkládáná diplomová práce se v teoretické části zabývá chováním tenzidů na 

fázovém rozhraní a v objemové fázi vodného prostředí. V experimmentální části jsou na 

základě vlastních poznatků nejprve detailně popsány všechny kroky potřebné ke 

správnému měření na tensiometru Krüss K100. Dále jsou prvotně zkoumány interakce 

T12, cholesterolu a jejich směsí ve vodném prostředí z hlediska povrchového napětí. 

Tenzidy při kritické micelární koncentraci ve vodných roztocích vytvářejí 

s cholesterolem smíšené micely, cholesterol je důležitým strukturálním lipidem 

buněčných membrán, jenž se zůčastní přenosu látek přes kůži.   

Měření povrchového napětí bylo na tenziometru K100 prováděno standardní 

kroužkovou metodou. Toto měření je na daném zařízení prováděno v ČR prvně, slouží 

diplomová práce především jako podrobný návod k zacházení s přístrojem K100 

a rozšiřuje firemní informace o vlastnostech měřícího zařízení K100 včetně 

metodických detailů. 
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2 CÍL PRÁCE 

 

V teoretické části podat přehled obecných informací o chování tenzidů ve vodném 

prostředí, jakož i vysvětlit princip a popsat základní postup měření povrchového napětí 

kroužkovou metodou na tenziometru Krüss K100. 

 

Pro zpracování experimentální části byly zadány tyto úkoly: 

 

1. V nalézt, ověřit a poskytnout detailní metodické informace se zacházením 

s přístrojem Krüss K 100 a měřícím programem LabDesk 3.1 

 

2. V pilotní tenziometrické studii ověřit a porovnat tenzidové chování třech 

transdermálních enhancerů, konkrétně diethylenglykolmonoethyletheru, 

dimethylisosorbidu a transkarbamu 12 ve vodném prostředí při 25°C, 32°C 

a 37°C  

 

3. Ověřit chování T12 v prostředí trispufru 7,1 při 25°C, 32°C a 37°C 

 

4. Změřit a vyhodnotit bilanci povrchového napětí u disperzí T12 s cholesterolem při 

32°C a 37°C v koncentracích nad a pod kritickou micelární v prostředí vody na 

injekce a tromethamolového pufru (tris-pufru) o pH 7,1 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Fyzikálně chemické vlastnosti tenzidů na fázovém 

rozhraní a v objemové fázi 

3.1.1 Charakteristika tenzidů 

Termínem tenzidy (surfaktanty, povrchově aktivní látky) se označuje skupina 

organických látek, jejichž společnou vlastností je schopnost hromadit se již při nízké 

koncentraci na fázovém rozhraní a tím snižovat mezifázovou energii.
1,2

Pojmem fázové 

rozhraní se rozumí plochy, které odělují dvě fáze. Může se jednat o rozhraní 

kapalina/kapalina, kapalina/pevná látka nebo kapalina/plyn. Povrchem se dále označuje 

fázové rozhraní v případě, že jedna ze dvou fází je plynná. K hromadění molekul 

tenzidu na fázovém rozhraní dochází tím, že molekuly tenzidu difundují na povrch 

kapalné fáze/rozpouštědla, kde se na fázovém rozhraní adsorbují a vytvářejí 

monomolekulovou vrstvu. V případě soustavy kapalina/plyn s tenzidem rozpuštěným 

v kapalné fázi se při zvyšování jeho koncentrace adsorpcí na pohyblivém fázovém 

rozhraní snižuje povrchové napětí. V případě soustavy kapalina/kapalina resp. 

kapalina/pevná látka s tenzidem rozpuštěným v  kapalné fázi se analogicky zvyšováním 

koncentrace  tenzoru adsorpcí na pohyblivém resp., pevném fázovém rozhraní snižuje 

mezifázové napětí. V případě soustavy kapalina/pevná látka se může též jednat 

o smáčecí napětí. 

Povrchová aktivita představuje souhrn vlastností charakteristických pro 

povrchově aktivní látky v roztoku projevujících se na fázovém rozhraní. Povrchová 

aktivita je významná zejména ve vodných roztocích tenzidů, jelikož voda jako taková 

má poměrně vysoké povrchové napětí.
3
 

Povrchové napětí σ vzniká jako důsledek nerovnováhy mezimolekulových sil 

uvnitř a na povrchu kapalné fáze. Je to tangenciální síla k povrchu kapaliny, vedoucí ke 

snížení tohoto povrchu. Rozměr veličiny je N.m
-1

. Lze ji definovat také jako práci, 

kterou je nutno dodat ke zmenšení povrchu o jednotku. 

Ve vzorci představuje dW diferenciál práce a dA diferenciál plochy: 

    dW = σ.dA 
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Povrchové napětí je důsledkem existence vnitřního tlaku, síly kolmé k povrchu, která 

vtahuje molekuly do kapalné fáze. Vnitřní tlak je působen mezimolekulovými 

interakcemi, proto je tím vyšší, čím je látka polárnější.
4
 

Povrchově aktivní látky jsou determinovány chemickou a fyzikální strukturou 

jejich molekul, které mají asymetrický bipolární charakter s výrazným dipólovým 

momentem.
1
 V podstatě se skládají z molekulové části, který  se vyznačuje malou 

přitažlivostí pro rozpouštědlo, nazvanou lyofobní skupina, a chemických jednotek, které 

mají silnou afinitu pro rozpouštědlo nebo celkovou fázi, nazvanou lyofilní skupina. 

Jelikož převážná část vědecké a technologické literatury se zabývá vodnými 

rozpouštědly a jejich interakcí s druhou fází, bude termín hydrofobní používán místo 

termínu lyofobní, a analogicky hydrofilní místo lyofilní. Látky které mají chemické 

skupiny vedoucí k povrchové aktivitě jsou obecně označované jako amfipatické nebo 

amfifilní.
5
 Lipofilní složku molekuly tvoří zpravidla uhlovodíkové zbytky alifatických 

řetězců alkanů a alkenů nebo zbytky aromatických sloučenin. Hydrofilní části molekuly 

tenzidu mohou ve vodném roztoku disociovat (např. –COOH-; -O-SO3H; -SO3H; -NH2 

a kvarterní dusík), a tehdy je hydrofilní částí molekuly tenzidu kation, resp.anion, nebo 

se chovají jako amfolyt a jejich náboj je závislý na pH prostředí. Příklady skupin které 

nepodléhají disociaci: -O-; -COO-;  SO2NH-; -CONH- ;-OH.
1
 

Tenzidy se dále člení na anionické (anionaktivní), kationické (kationaktivní), 

amfolytické a neionické (neionogenní).
6
 

3.1.2 Termodynamika fázového rozhraní 

Z termodynamiky fázového rozhraní (mezifáze) vyplývá, že k jeho vytvoření 

nebo zvětšení je potřebné vynaložit určité množství práce. V případě, že jde o práci, 

kterou vzniká nový povrch s jednotkovou plochou, nazývá se tato veličina měrnou 

povrchovou energií. Vzájemný vztah mezi měrnou povrchovou energií σ a základními 

termodynamickými veličinami se odvozuje z prvého a druhého zákona termodynamiky. 

Termodynamickou definicí povrchové energie σ je potom vyjádřený rovnicí:  

 
pTs

G

,














  

Z rovnice vyplývá, že zvětšením plochy fázového rozhraní s, nebo jeho vytvořením, se 

zvýší volná entalpie G uvažované soustavy za konstantní teploty T a tlaku p. V tomto 

případě je potom správnější používat místo výrazu povrchová energie výraz povrchová 
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volná entalpie. Její vztah k celkové povrchové energii Us, která udává celkové množství 

energie (tj. práce a tepla), je vyjádřena Gibbs-Helmholtzovou rovnicí: 

   
sp

s
T

G
TU

,














  

Tato rovnice umožňuje výpočet povrchové energie soustav na základě hodnoty σ 

a tepelného koeficientu  
sp

TG
,

 , který charakterizuje množství tepla přijatého 

soustavou z okolí při vzniku jednotkové plochy povrchu a obyčejně se označuje jako 

latentní teplo tvorby povrchu.
3,7 

 

3.1.3 Adsorpce na rozhraní kapalina-plyn 

Rozpouštěním povrchově aktivní látky ve vodě dochází vzhledem k specifické 

struktuře molekuly ke změnám vlastností fázového rozhraní. Molekuly tenzidu se 

hromadí v povrchové vrstvě, kde se orientují tak, že polární skupiny směřují do vody 

a hydrofobní řetězec ven z povrchu, resp. fázového rozhraní, do vzduchu. Molekuly 

tenzidů mají schopnost se orientovaně adsorbovat na fázovém rozhraní, čímž se jeho 

vlastnosti značně mění. Nejvýrazněji se to projevuje ve změně povrchového 

a mezipovrchového napětí. V objemové fázi roztoku se to projevuje agregací molekul 

tenzoru, tvorbou micel. 

3.1.3.1 Gibbsova adsorpční izoterma 

Schopnost tenzidů adsorbovat se na fázovém rozhraní soustavy voda/vzduch je 

mírou jejich povrchové aktivity. Je možné srovnávat povrchovou aktivitu jednotlivých 

tenzidů pomocí celkové povrchové energie Us a povrchové energie, resp. volné 

povrchové entalpie σ anebo pomocí koncentrace tenzidu na fázovém rozhraní Γ, což je 

dáno Gibbsovou adsorpční izotermou.
3
 

 Použitím rovnice Gibbsovy adsorpční izotermy možno kvantitativně určit 

z měření povrchového napětí γ adsorpci na fázovém rozhraní kapalina-plyn, kapalina-

kapalina. Při konstantní teplotě ve zředěných roztocích o aktivitě a, kdy je v roztoku 

přítomný jeden homogenní tenzid platí vztah: 

   
ad

d

RT ln

1 
  

kde Γ je povrchová koncentrace rozpuštěného tenzidu. 



 8 

Velmi zředěné roztoky nedisociovaných látek je možné považovat s dostatečnou 

přesností za ideální roztoky a teda dln a = dln c. Rovnici lze potom psát ve tvaru: 

   
cd

d

RT ln

1 
  

 

Při snížení povrchového napětí je 
dc

d
<0 a hodnota Γ je kladná. Jde o pozitivní 

adsopci a rozpuštěná látka je povrchově aktivní. V této formě je možné rovnici 

aplikovat pro neionogenní tenzidy. Pro tenzidy, které disociují ve vodě platí 

rovnice: 
3,7,8

  

   
cd

d

RT ln2

1 
  

 

Gibbsova rovnice byla odvozena za předpokladu, že se dosáhla termodynamická 

rovnováha. Při aplikaci Gibbsovy rovnice na roztoky tenzidu je možno často pozorovat 

rozpor mezi teoreticky vypočítaným a experimentálně zjištěným průběhem závislosti 

povrchového napětí na koncentraci.  

Uvedená rovnice předpokládá, že dojde k vytvoření monomolekulární adsorpční 

vrstvy těsně před dosažením zlomu na křivce závislosti povrchového napětí 

a logaritmus  koncentrace tenzidu.
3
 

 

 

Obr. 1: Závislost povrchového napětí na koncentraci;  

a...teoretická podle Gibbsovy rovnice, b…experimentálně zjištěná
3,7
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Výsledky měření adsorpce přímým stanovením a jejich porovnání s hodnotami 

vypočítanými na základě změny povrchového napětí, umožnily blíže vysvětlit minimum 

na křivce závislosti povrchového napětí na koncentraci. Toto minimum se vysvětluje 

komplexní interakcí, která se projeví, když se adsorbuje několik tenzidů současně. 

Minimum může způsobit přítomnost cizích iontů, ale i časový faktor. 

Nejpravděpodobnější je vysvětlení na základě přítomnosti třetí komponenty, takže 

dokonalým vyčištěním tenzidu je možno získat křivky bez minima.
7
 

3.1.3.2 Kinetika adsorpce 

V roztocích tenzidů je možno pozorovat opožděnou mezifázovou rovnováhu. 

Rozumíme tím jev, při kterém se povrchové napětí s časem mění, obyčejně nejdřív 

klesá rychle, potom pomaleji, a nakonec nabude konstantní hodnotu. Nazýváme to 

stárnutí povrchu.V čerstvě připravených roztocích se vytvoří nový povrch, který hned 

neobsahuje adsorbované molekuly rozpuštěné látky.To však neodpovídá rovnovážnému 

stavu. Začne se proto vytvářet adsorbovaný film, dokud se nedosáhne adsorpční 

rovnováhy. Rychlost ustálení rovnováhy velmi závisí na vnějších podmínkách. 

Bylo zjištěno, že čas potřebný na dosažení rovnováhy je mnohonásobně větší, než 

čas potřebný na difůzi molekul a nebo iontů k povrchu. Vysvětluje se to tím, že 

adsorpce vyžaduje na překonání bariéry větší aktivační energii, která vznikla  předchozí 

adsorpcí iontů v povrchu. Čím delší je uhlovodíkový řetězec, tím výrazněji se projevuje 

stárnutí povrchu, přičemž poloha a charakter hydrofilní skupiny mají pouze nepřímý 

vliv. 

Jev opožděné fázové rovnováhy v roztocích tenzidů se projevuje zejména při 

nižších koncentracích, když se jejich molekuly neshlukují. Neionické tenzidy projevují 

výraznou povrchovou aktivitou při značně nižších koncentracích než ionizující, a proto 

se rovnovážná hodnota povrchového napětí u neionogenních tenzidů ustálí pomaleji.
3,7,9 

3.1.3.3 Vlastnosti monomolekulových filmů 

Dvojrozměrné monomolekulové filmy mohou být v různých fyzikálních stavech, 

které závisejí na teplotě, povrchovém tlaku, velikosti plochy jedné molekuly v povrchu 

a počtu molů tenzidu v povrchu. Při malých tlacích a velkém povrchu má film vlastnosti 

dvojrozměrného plynu. V tuhých filmech jsou molekuly uspořádány kolmo na povrch. 

Přechodný stav mezi plynným a tuhým filmem odpovídá stavu dvojrozměrné kapaliny. 
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Křivky závislosti povrchového tlaku na ploše, který limituje maximální množství 

látky adsorbované na jednotkovém povrchu, mají význam při posouzení interakce mezi 

molekulami ve filmu.
7
 Film, ve kterém se neprojevují interakční síly, je možné podle 

Stauffa považovat za dvojrozměrnou směs molekul tenzidu a molekul vody v povrchové 

vrstvě.
10

 Předpoklad, že molekuly ve filmu navzájem na sebe nepůsobí, platí jen pro 

extrémně nízké koncentrace. Interakční síly se nacházejí mezi hydrofobními skupinami 

molekul tenzidu. U ionických tenzidů se může povrchový tlak zvýšit v důsledku 

ionizace monomolekulové vrstvy.
7
 Podle Guastalla je potřeba počítat s interakčními 

silami elektrického charakteru i v případě neionogenních tenzidů. Tyto síly vyplývají 

z orientace dipólových momentů polárních molekul ve filmu.
11

 

 

3.1.4 Rozpustnost tenzidů ve vodě 

Při rozpouštění tenzidů ve vodě se hydrofilní skupina hydratuje a lipofilní část 

molekuly (iontu) vytlačují kohezní síly vody směrem z roztoku.
3
 Tenzidy se soustřeďují 

na mezifázi a tím redukují volnou energii soustavy. Když jsou všechny dostupné 

mezifáze nasyceny, celkové snížení energie se může projevit krystalizací nebo srážením 

rozpuštěné látky z roztoku. Alternativou je formace molekulových shluků nebo micel, 

které zůstávají v roztoku jako termodynamicky stabilní.
5
 

V praxi se používají koloidní roztoky tenzidů, jejichž vznik charakterizuje Stüppel 

přechodem přes čtyři stádia: 

1. nedisociovaná sůl (pravděpodobně krystalická forma) 

2. nedisociovaná agregovaná sůl 

3. agregované ionty 

4. volné ionty 

Mezi druhým a čtvrtým stádiem je dynamická rovnováha. Podobně se tak chovají 

i neionogenní tenzidy s vyjimkou disociace.
12

 

Na rozpustnost tenzidů má vliv délka, tvar, rozvětvenost a přítomnost dvojné 

vazby v lipofilní části, dále velikost, tvar a druh hydrofilní skupiny, včetně opačně 

nabitých iontů.
3,7,5

 

Rozpustnost iontových tenzidů ve vodě se zvětšuje se zvyšováním teploty. 

Rozpustnost podléhá ostrému zvýšení při charakteristické teplotě, označované jako 

Krafftova teplota, Tk. Pod touto teplotou, je rozpustnost tenzidu určena energií 
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krystalické mřížky a hydratačním teplem soustavy. Koncentrace monomerních druhů v 

roztoku bude omezena na rovnovážnou hodnotu určenou těmito vlastnostmi. Nad Tk se 

rozpustnost monomeru tenzidu zvyšuje k bodu, ve kterém se začínají formovat micely a 

shromážděné druhy se stávájí převažující termodynamickou formou.
5
 Kraftův bod 

vykazuje značné změny s délkou hydrofobní části a druhem opačně nabitého 

iontu.V homologické řadě se inflexní bod teplotní křivky rozpustnosti posouvá 

s rostoucí molekulovou hmotností směrem k vyšším teplotám.
3
 

Neionické tenzidy nemají Krafftův bod. Místo toho se rozpustnost neiontových 

tenzidů se snižuje se stoupající teplotou, a tyto tenzidy mohou nad přechodovou 

teplotou, označovanou jako bod zákalu, začínat ztrácet své povrchově aktivní vlastnosti. 

Tento jev nastává proto, že se nad bodem zákalu oddělí na tenzidy bohatá fáze 

zbotnalých micel. Tento přechod je obvykle doprovázen značným zvýšením 

rozvleklosti bodu zákalu.
13

 

 

3.1.5 Micely tenzidů ve vodných roztocích 

Tenzidy jsou někdy také označovány za polokoloidy, které se při nízké 

koncentraci samovolně rozpouštějí, netvoří koloidní soustavu a jejich roztoky mají 

vlastnosti jednofázových soustav. Se zvyšováním koncentrace se jejich molekuly 

spojují, vytvářejí krystalické shluky, micely koloidních rozměrů. Micely vznikají na 

základě rozdílnosti mezimolekulových sil rozpouštědla a tenzidu. Ionty, resp. molekuly 

tenzidu se při určité koncentraci začínají shlukovat, přičem jsou ve vodném prostředí 

orientovány polární částí k vodě. Tendencí systému je dosáhnout stav s nejnižší volnou 

energií. 

Projevem existence micel jsou nelineární koncentrační závislosti rozličných 

fyzikálních i užitných vlastností, např. povrchové a mezipovrchové napětí, hustota, 

osmotický tlak, ekvivalentní vodivost, prací účinnost atd. Lom na křivkách 

koncentračních závislostí je natolik ostrý, že Rebinder
14

 a po něm Chwala
12

 nazvali 

koncentraci, při které se prudce mění vlastnosti soustav, kritickou.  

Kritická koncentrace vzniku micel je charakteristické množství tenzidů ve 

vodném roztoku, nad kterým se část molekul a nebo iontů sdružuje do micel 

dispergovaných v roztoku (CMC).
7
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Nad hodnotou CMC se dále mění vlastnosti typické pro objemovou fázi, tj. 

vlastnosti spojené s existencí micel, naopak vlastnosti typické pro fázové rozhraní 

zůstavají nezměněny. To znamená, že pokračuje rozsáhlá asociace na větší agregáty. 

V CMC se mohou tvořit, v závislosti na molekulové struktuře monomeru tenzidu, buď 

kulovité nebo válečkovité micely. Když jsou kulovité micely seskupením prvním, tak se 

zvyšující se koncentrací tenzidu často dochází k přechodu na micely válečkovité. Tento 

přechod značně závisí na povaze jednotlivého tenzidu a přítomnosti přísad, např. 

elektrolytů. Růst micely do válečků nebo tyčinky se projeví zvýšením viskozity. Dalším 

seskupením je první kapalně krystalická fáze, která je obvykle jedna, se 

šestiúhelníkovou symetrií, založenou na válečkovitých micelách. Když se koncentrace 

tenzidu stále zvětšuje, šestiúhelníková fáze se přednostně mění na lamelární fázi, která 

je postupně ohraničována hydratovanou fází krystalického tenzidu.
15

 

Ze způsobů přímé charakterizace změny optických vlastností celé soustavy 

vlivem vzniku micel je nejdůležitější vznik zákalu. 

Určení hodnoty CMC může být stanoveno použitím jakékoli fyzikální vlastnosti 

s charakteristickými koncentračními křivkami, a to nejčastěji těmito metodami: 

UV/VIS a IČ spektroskopie, fluorescenční spektroskopie, spektroskopie, nukleární 

magnetické rezonance, elektrodový potenciál/konduktivita, voltametrie, techniky 

rozptylu, kalorimetrie, povrchové napětí a metoda zpěnění.
13

 

 

3.1.6 Vliv faktorů na kritickou micelární koncentraci ve vodě 

 

3.1.6.1 Struktura tenzidu 

Molekulová stavba tenzidu, kterou charakterizuje hodnota HLB, má vliv na 

kritickou micelární koncentraci. Kritická micelární koncentrace tenzidů jedného druhu 

se zvětšuje s hodnotou HLB.
7
 

1. Hydrofobní skupina 

Obecně, ve vodných médiích se CMC snižuje s rostoucím hydrofobním 

charakterem tenzidu.
8
 

Závislost CMC na počtu uhlíkových atomů nc v alkylovém řetězci může být pro 

řadu skupin tenzidů vyjádřena vztahem: 
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   ccmc BnAC log  

kde A a B jsou konstanty specifické k homologiím seriím za stálé teploty a tlaku.
 16

 

Rozvětvením uhlovodíkového řetězce a přítomnost dvojných vazeb vedou ke 

zvýšení CMC ve srovnání s odpovídajícími lineárními a nasycenými alkylderiváty, cis-

izomery mají obecně vyšší CMC než trans-izomery. Když počet atomů uhlíku 

v přímém řetězci hydrofobní skupiny překračuje 16 uhlíků, CMC se již se zvýšením 

délky řetězce dále nesnižuje tak rychle, a když řetězec přesáhne délku 18 uhlíků, může 

Ck v podstatě zůstat neměnná a (Greiss). Toto může nastat v důsledku stáčení dlouhých 

řetězů ve vodě (Mukerjee).
8
 

2. Hydrofilní skupina 

Účinek hlavní hydrofilní skupiny na CMC je dán její povahou a zejména nábojem 

skupiny, takže ve vodném prostředí mají ionogenní tenzidy značně vyšší CMC než 

neionogenní tenzidy obsahující ekvivalentní počet hydrobobních skupin. Amfolytické 

tenzidy mají v tomto směru chování, které leží mezi oběma skupinami. U ionogenních 

tenzidů současně existují malé diference mezi různými hydrofilními skupinami. 

U neionogenních tenzidů jsou CMC značně závislé na rozměrech a povaze hydrofilní 

skupiny. U ionogenních tenzidů se CMC zvyšuje připojením další ionizovatelné 

hydrofilní skupiny.
5,8

 

3. Opačně nabitý ion 

Kritická micelární koncentrace ve vodném roztoku odráží stupeň vázání párového 

iontu do micel. Zvýšená vazba párového iontu ve vodných systémech způsobuje snížení 

CMC tenzidu. Rozsah vázání párového iontu se zvyšuje s rostoucí polarizovatelností 

a valencí a snižuje se zvýšením jeho hydratačních poloměrů.
8
 Mezi jednotlivými ionty 

alkalických kovů jsou diference malé. Nepatrné zvýšení je pozorováno se snížením 

atomového čísla opačně nabitých iontů.
3,5

 

3.1.6.2 Vliv teploty 

Účinek teploty na CMC tenzidů ve vodném prostředí je komplexní, nejprve se 

snížuje s teplotou k nějakému minimu (obyčejně u neionogenní typů) a potom se 

s dalším zvýšením teploty zvětšuje (obyčejně u ionogenních typů).
3,8

 Pro ionogenní 

typy tenzidů platí, že hodnota CMC se zvětšuje se zvyšováním teploty soustavy. 

Neionogenní tenzidy se chovají většinou opačně.
7
 Zvýšení teploty způsobuje sníženou 

hydrataci hydrofilní skupiny, což je příznivé pro micelizaci. Zvýšení teploty nicméně 
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také způsobuje rozpad uspořádaní vody obklopující hydrofobní skupinu, což je na 

druhou stranu nepříznivé pro micelizaci. Relativní závažnost těchto dvou protichůdných 

efektů určuje, zda se CMC nad jednotlivým rozsahem teplot zvyšuje nebo snižuje. Z 

dostupných dat, se zdá minimum křivky závislosti CMC-teplota je kolem 25 °C pro 

iontové (Flockhart) a kolem 50 °C pro neiontové (Crook).
8
 

3.1.6.3 Vliv elektrolytů 

Ve vodném roztoku způsobuje přítomnost elektrolytu snížení CMC a tento účinek 

platí nejvíce pro ionogenní tenzidy. Neionogenní a amfoterní (obojetné) ionty tenzidů 

vykazují mnohem menší účinek.
5
 Hodnoty CMC závisí na druhu, koncentraci a počtu 

nábojů elektrolytu přidávaného do vodných roztoků tenzidů.
17

 

Pro ionogenní tenzidy (anionické a kationické) platí následující vztah (Corrin): 

    log10 CMC = - a  log10 ci + b 

kde a,b jsou konstanty pro danou iontovou hlavní skupinu při konkrétní teplotě, a ci je 

celková koncentrace jednovazného párového iontu v molech na litr.
18

 Deprese CMC 

v těchto případech nastává kvůli zmenšení elektrostatického odporu mezi hlavními 

iontovými skupinami v micelách.
5
 

Pro neionogenní a obojetné ionty tenzidů navrhl Shinoda vztah: 

   log10 CMC = - KCs + constant (pro Cs<1) 

kde K je konstanta pro daný tenzid, elektrolyt a teplotu, a Cs koncentrace přidaného 

elektrolytu v molech na litr.
19

 

Při zmenšování CMC se uplatňuje i dehydratační účinek elektrolytů, které ve větší 

míře odstraňují lyosféru tenzidů, čím se jejich ionty silněji hydratují.
7
Tyto jevy zkoumal 

Hofmeister, který podle zvětšujícího se koagulačního účinku sestavil tzv. lyotropní 

řady:   SO4
2-

>Cl
-
>Br

-
>NO3

-
>I

-
>SCN

- 

   
Li

+
>Na

+
>K

+
>Rb

+
>Cs

+ 

   
Mg

2+
>Ca

2+
>Sr

2+
>Ba

2+
.
20

 

 

3.1.6.4 Vliv organických látek 

Účinek přídavku neelektrolytu na hodnotu CMC se může projevovat zcela odlišně 

a závisí na tom, zda je látka lokalizována v micelách nebo intermicelárním prostředí. 

Lineární alifatické alkoholy snižují hodnotu CMC a tento efekt se značně zvyšuje 
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s rostoucí délkou alifatického řetězce. Nepolární látky, např. alifatické a aromatické 

uhlovodíky, snižují CMC řady tenzidů. Silně polární látky, např. dioxan a močovina, 

mají komplexní účinky. Při vyšší koncentracích znatelně zvyšují CMC nebo i inhibují 

tvorbu micel.
3
 

3.1.6.5 Vliv směsi tenzidů 

Kritická micelární koncentrace v roztocích, které obsahují směsi tenzidů, se 

zpravidla odlišuje od hodnoty CMC předpokládané podle složení. Hodnota CMC směsi 

tenzidů je tím menší, čím větší je podíl tenzidu s delším uhlovodíkovým řetězcem.
7
 

Směsi tenzidů mají vyšší účinnost ve srovnání s tenzidy jednotlivými. Při míšení 

tenzidů jsou vlastnosti jednotlivých složek nejen kombinovány, ale v mnoha případech 

bývají nalezeny nové vlastnosti. Směsi tenzidů pro specifické aplikace jsou často 

vybrány podle zkušenosti, empirického poznatku, nebo výzkumem typu „pokus 

a omyl“. Pro optimalizované použití směsi tenzidů je důležité rozumět souhře sil, které 

řídí fázové chování, jedná se hlavně o elektrostatické interakce.
21

 

 

3.2 Charakteristika transkarbamu 12 

 

 

 

Transkarbam 12, (T12), chemickým názvem  [(5 -oxykarbonyl)pentylammonium-

5-(dodecyl-oxykarbonyl)-pentylkarbamat] je jednou z nejperspektivnějších sloučenin 

s vlastnostmi transdermálních akcelerantů. T12 byl připraven již začátkem 90. let reakcí 

dodecyl 6-aminohexanové kyseliny s oxidem uhličitým za vzniku dvou řetězců soli 

ammoniumkarbamátu. Dokáže urychlit průnik léčiv přes kůži až 40krát a je výrazně 

účinnější než většina již známých urychlovačů. Dále se vyznačuje nízkou toxicitou a po 

aplikaci nedochází ke kožnímu podráždění.
22,23,24 

Struktura T12byla potvrzena spektrálními metodami, a jejich zvýšená aktivita 

byla studovaná používáním Franzovy difúzní buňky a lidské kůže. Pro stanovení T12 
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byla využita metoda vysoce účinné kapalinové chromatografie a jeho biodegradabilita 

byla vyhodnocena použitím prasečí esterázy. Za vysokou aktivitu T12 je odpovědný 

karbamát, což bylo potvrzeno tím, že dodecyl-6-aminohexanoát byl ponechán pod 

argonem tak, aby nezreagoval s CO2, a následkem toho se stal neúčinným. Za zvýšenou 

aktivitu T12 je zodpovědná i esterová skupina, jejím nahrazením se nejen snižuje 

aktivita, ale asi se také mění mechanismus působení. T12 zvyšuje transdermální 

permeaci léčiv širokého okruhu fyzikálně chemických vlastností. Jeho aktivita je závislá 

také na pH, což opět potvrzuje význam karbamátové skupiny.
23,25 

Principem účinku T12 je interakce s komplexem lipidů v mezibuněčných 

prostorech rohové vrstvy, která přestavuje hlavní kožní bariéru.
23

 Tyto mezibuněčné 

lipidy jsou složené z cca  39% derivátů cholesterolu (cholesterol-ester,cholesterol 

a cholesterol-sulfát), 41% ceramidů (ceramidy 1-6), 9% mastných kyselin, 11% 

triglyceridů a dalších lipidů.
26

 Největší zastoupení zde ale mají ceramidy–sloučeniny 

sfingosinu (popř. jeho strukturních obměn) s mastnými kyselinami s počtem uhlíků 

mezi 22 až 34. Právě T12, díky jeho jistým podobnostem s ceramidy, se podařilo 

specificky zasáhnout tyto struktury. Jeho působením jsou reversibilně rozvolněny 

lamely a vzniklé nepravidelnosti pak představují cestu, kterou může léčivo proniknout 

do kůže.
23

 

Bližší vysvětlení principu účinku T12 je v současné době předmětem dalšího 

výzkumu. Na základě poznatku, že soli kyseliny karbamové jsou nestabilní v mírně 

kyselém prostředí se předpokládá, že v SC, které je přirozeně kyselé, by byl T12 

rozložen uvolněním oxidu uhličitého a dvou molekul dodecyl 6-aminohexanoátu nebo, 

přesněji, jeho amonné soli. Jelikož je dodecyl 6- aminohexanoát neučinný, tak by 

mechanismus působení mohl souviset s uvolněným oxidem uhličitým. Oxid uhličitý 

přítomný v SC může narušit lipidové lamely změnou vodíkové vazby mezi jejich 

polárními skupinami nebo vytvořit propustné průduchy.
24

 

Sumární vzorec:  C37H74N2O6 

Molekulová hmotnost:  643,0 

Analýza (%):   C 69,11 ; H 11,60 ; N 4,36 ; O 14,93 

Teplota taní:   61-64 °C 

logP (Hyperchem):  9,2 
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Rozpustnost:   dobrá v toluenu 

     špatná v ethanolu a vyšších alkoholech 

     nerozpustný v etherech, uhlovodících 

     a v halogenovaných uhlovodících 

 

Zvláštní vlastnost: T12 při zahřátí nad 50 °C uvolňuje CO2, který však zůstává „na 

původním místě” mezi řetězci vzniklého aminoesteru a při poklesu teploty opět vytváří 

stabilní sůl. CO2 zřetelně neuniká ani při teplotě tání transkarbamů (únik není 

pozorován pod mikroskopem). Zahřeje-li se ale roztok, CO2 unikne a vzniká 

odpovídající dodecylester 6-aminohexanové kyseliny.
22

 

 

3.3 Charakteristika dimethylisosorbidu 

 

 

Dimethylisosorbid (Arlasolve DMI), je firemním chráněným názvem pro 

(1,4;3,6-dianhydro-2,5-di-O-methyl-D-glucitol), který patří k účinným transdermálním 

enhancerům.  

Sumární vzorec:   C8H14O4 

Molekulová hmotnost:   174,2  
 27

 

 



 18 

3.4 Charakteristika diethylenglykolmonoethyletheru 

 

Diethylenglykolmonoethylether je chemickým názvem [2-(2-ethoxyethoxy)-

ethanol] a patří mezí dlouho známé a pod názvem Transcutol používané transdermální 

enhancery. Je charakteristický svou netoxicitou, biokompatibilitou s kůží, mísitelností 

s polárními a nepolárními rozpouštědly a optimálními rozpouštěcími vlastnostmi pro 

řadu léčiv. Nedávná studia ukázala, že Transcutol významně zvyšuje penetraci různých 

aktivních látek kůží, zvláště jestliže je používán v kombinaci s vhodnými kosolventy. 

Sumární vzorec:   C6H14O3 

Molekulová hmotnost:   134,174  
28,29

 

 

3.5 Charakteristika cholesterolu  

 

 

 

Cholesterol je steroidní alkohol: cholest-5-en-3-ol, patří jako emulgátor v/o do 

skupiny neionických tenzidů.
30

 Je citlivý na světlo a prakticky nerozpustný ve vodě, 

mírně rozpustný v acetonu a lihu 96%.
31

 Je schopen formování relativně silných 

vodíkových vazeb, podobně jako sekundární alkoholy.
32,33 

Sumární vzorec:  C27H46O 

Molekulová hmotnost:  386,66.
31
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Solubilizace je jev, ke kterému patří rozpouštění látek nerozpustných nebo 

nepatrně rozpustných pomocí vodných roztoků tenzidů. Má značný význam 

z teoretického i praktického hlediska (např. solubilizace cholesterolu v fosfolipidových 

membránách). Solubilizace tenzidy se týká především tvorby roztoků, ve kterých 

vznikají nebo existují micely nebo částice koloidních rozměrů a nazývá se micelární 

solubilizací. To znamená, že při tomto typu solubilizace musí koncentrace tenzidu ve 

vodě odpovídat hodnotě minimálně CMC. 

Typy micelárních solubilizací se rozlišují podle polarity solubilizované látky 

a umístění její molekuly v micele. Pro amfifilní solubilizátory je charakteristické, že se 

orientují v micele analogicky jako molekuly tenzidu. Solubilizace závisí ve hlavní míře 

na solubilizované látce (solubilizátoru) a tenzidu (solubilizéru).
3
 

Obecně, absorpce přes kůži je dobře známá tím, že se zvyšuje odstraněním 

mezibuněčných lipidů ve SC, (např. solubilizací) a následným rozvolněním kontaktu 

mezi korneocyty. Solubilizace mezibuněčných lipidů ze SC bylo testováno pomocí 

solubilizace cholesterolu, který je jednou z důležitých součástí mezibuněčných lipidů.
34

 

V lipidické membráně je cholesterol vložen svou hydroxylovou skupinou orientovanou 

směrem k vodnému povrchu a alifatická strana řetězce je umístěna paralelně k acylům 

řetězce fosfolipidů.
35

  

Rozptylování na SC bylo zkoumané ve vodných smíšených roztocích dvou 

různých tenzidů (N,N-dimethyldodecylamin oxid a sodium dodecyl sulfat) 
34

a taky ve 

vodných roztocích jednoho tenzidu (série alkyl sulfátů,
36

 Triton X-100
37

,sodium cholát, 

Span 80 a Tween 80 
35

, oxyethylovaný nonylfenol
38

, série alkylbetainů
39

, série alkyl 

pyridinia
40

). 

Základem pro studium procesu solubilizace v micelách tenzidu z hlediska míry 

solubilizace a závislosti na vlastnostech a struktuře solubilizátoru a tenzidu je fázová 

rovnováha v třísložkové soustavě tvořené tenzidem, solubilizátorem a vodou.
3
 

Rozpouštění dvojvrstvé lipidové membrány přidáním tenzidů je obvykle 

prováděno v nadbytku rozpouštědla, buď vody nebo roztoku elektrolytu. Nejprve se 

začíná ve vodném prostředí rozptylovat lamelární fáze ve formě liposomů (měchýřků), 

a je ukončeno smíšenými micelami s tenzidy. S postupem času se může vyskytnout 

větší různorodost strukturálních přechodů.
37

 Rozpouštění v micelách by mohlo souviset 

s interakcí mezi polární skupinou tenzidu a cholesterolovou molekulou.
32
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Významný příspěvek v této oblasti udělal Lichtenberg
41

, který postuloval, že 

správným určením molárního procenta tentid/lipid dochází ke tvorbě, nasycení 

a rozpouštění liposomů v závislosti na CMC tenzidu a na rozdělovacích koeficientech 

(Kp) dvojvrstva/vodné prostředí.
36

 

 

3.6 Měření povrchového a mezipovrchového napětí 

3.6.1 Statické metody  

Jsou založeny na sledování ustáleného rovnovážného stavu. To umožňuje získat 

skutečné rovnovážné hodnoty povrchového napětí, což je zvlášť důležité při studiu 

roztoků. Na rovnovážných rozhraních je koncentrace odlišná látek od koncentrace 

v objemové fázi, případně dochází i k orientaci molekul. Oba tyto děje vyžadují určitou 

dobu k ustavení, na což u rychle se obnovujících povrchů není dostatek času. Je-li 

dosaženo rovnováhy, jsou hodnoty povrchového napětí na čase nezávislé a v ideálním 

případě jsou nezávislé i na způsobu měření. Mezi nejpoužívanější patří: 

 metoda kapilární elevace  

 metoda měření vzestupu kapaliny na svislé desce  

 metoda vyvažování Wilhelmyho destičky  

 analýza profilu kapek a bublin  

 metoda rotující kapky  

3.6.2 Semistatické metody  

Stejně jako metody statické jsou založeny na dosažení rovnovážného stavu 

soustavy; v tomto případě je však rovnováha nestabilní. Při zkoumání každé soustavy je 

nutno zvolit optimální rychlost potřebnou k přiblížení se rovnovážnému stavu tak, aby 

měření nebyla nadměrně dlouhá, ale aby se současně zajistilo získání výsledků, které se 

blíží skutečným rovnovážným hodnotám. Často se používají  

 metoda maximálního přetlaku v bublině 

 metody odtrhávací: Du Noüyho metoda odtrhování prstence 

Wilhelmyho destička – měření maximální síly 

 metody stalagmometrické  

 

 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.kapilarni_elevace.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.elevace_na_desce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.vyvazovani_desky.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.analyza_profilu_kapky_-adsa-.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.rotujici_kapka.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.maximalni_pretlak.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.odtrhavaci_metody.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.stalagmometrie.html
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3.6.3 Dynamické metody  

Používají se hlavně pro studium výrazně nerovnovážných stavů povrchových vrstev 

kapalin a rychlosti ustavování rovnovážné struktury jejich povrchu, např.  

 metoda oscilujícího proudu  

 měření rozptylu světla  

 sledování kapilárního vlnění na fázovém rozhraní  

 oscilující kapka 
42,43

 

 

3.7 Měřící metody využívané tenziometrem KRÜSS K100 

U K100 jsou kroužkova a destičkova metoda dostupné jako standardní postupy 

pro měření povrchového a mezipovrchového napětí.
44

 

3.7.1 Měření kroužkem 

Měření kroužkem je známé od 19. století. Popisem kroužkového tenziometru 

Lecompta Du Noüy z roku 1919 se metoda stala známou po celém světě. Měření se 

provádí horizontálně zavěšeným platinovým kroužkem s  přesně známou geometrií. 

Geometrie kroužku je přesně definována středním poloměrem R a poloměrem r 

platinového drátku. Těmito parametry je definována smáčená délka Iw. 

Platino-iridiový kroužek je ponořen do kapaliny, která má být měřena, a opět 

vytažen ven.
45

 Když je film natažen, změří se maximum použité síly. V maximu je 

vektor síly přesně paralelní se směrem pohybu a v tuto chvíli je úhel kontaktu θ = 0°. 

V praxi se vzdálenost filmu nejprve zvyšuje, dokud se nenarazí na oblast maximální 

síly. Nádoba s kapalným vzorkem se pak posouvá zpět a bodem maxima prochází 

podruhé. Maximální síla se tedy přesně stanovuje při tomto zpětném pohybu a používá 

se pro výpočet povrchového napětí. Výpočet je zpracován podle následující rovnice: 

   



cos

max

L

FF v
  

(σ = povrchové nebo mezipovrchové napětí, Fmax je maximální síla, Fv je váha 

zvednutého objemu kapaliny, L je smáčená délka, θ je kontaktní úhel).Váha objemu 

kapaliny zvednuté pod kroužkem, vyjadřovaná termínem Fv, musí být od naměřené 

maximální síly odečtena, protože také ovlivňuje rovnováhu (jedná se o korekci). 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.oscilujici_proud.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.rozptyl_svetla.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.kapilarni_vlneni.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/metody.oscilujici_kapka.html
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Kontaktní úhel θ se snižuje, když se prodloužení filmu zvětšuje a dosahuje hodnotu 0° 

v bodě maximální síly, to znamená že cos θ = 1.
44

  

Maximální síla, která je potřebná pro protažení kroužku rozhraním se vypočítá 

také z tohoto vztahu: 

   F
RR

P
F

i )(2 0

*





  

σ = reálná hodnota povrchového napětí 

σ
*
 = naměřená hodnota povrchového napětí 

F = korekční faktor 

P = maximální síla působící na kroužek 

Ri = poloměr vnitřního obvodu kroužku 

R0 = poloměr vnějšího obvodu kroužku 

Korekční faktor F bere v úvahu hmotnost kapaliny, která je vyzdvižena kroužkem. 

 

Korekce při měření kroužkem 

Hodnoty získané při měření kroužkem dle Du Noüy jsou příliš vysoké. Při 

vytažení kroužku nad úroveň hladiny kapaliny je v naměřené síla zahrnuta i složka, 

způsobená hmotností vytažené lamely kapaliny. Proto je třeba naměřené hodnoty 

korigovat. 

Parametr vzorku “Correction” v programu Labdesk je založen na práci Zuidema a 

Waterse z roku 1941. Vyšli z tabulek Harkins a Jordana, ze kterých interpolovali rovnici 

pro přímý výpočet korekčního faktoru: 

  
rRI

F

w

679,1
04534,0

4
1

01452,0
725,0

2

*








 

Iw ....je smáčená délka kroužku; musí být zadána v cm. 

Parametry standardního kroužku jsou: 

  R = 9,545 mm 

  r = 0,185 mm 

  R/r = 51,6 

  Iw = 11,9946 cm.
45

 

 



 23 

U K100 jsou dostupné tři korekční metody, které se aplikují na různé řady hodnot. 

Pro vlastní aplikaci si musíme vybrat vhodnou korekční metodu, výpočet se uskuteční 

automaticky. Mezi tyto korekční metody patří: 

Harkins a Jordan sestavili tabulky korekčních hodnot určováním různých 

povrchových napětí kroužky různých průměrů. Tento úplný program měření také 

poskytuje základní údaje pro korekci podle Zuidema a Waterse a Huh a Masona. 

Harkins a Jordanova korekce nabízí největší přesnost, ale je možné si představit i 

kapalné systémy, které jsou mimo rozsah platnosti Harkins a Jordanovy metody. V 

praxi jsou ovšem takové případy extrémně vzácné. 

Zuidema a Waters potřebovali korekční hodnoty pro malá povrchová napětí. 

Z tohoto důvodu uskutečnili výpočet založený na datech od Harkinse a Jordana za 

účelem pokrýt přesněji rozsah malých povrchových napětí. Nicméně, Zuidema-Waters 

korekce vykazují největší odchylky ze všech korekcí a měly by být jen použity na 

porovnávací měření jen s hodnotami dané v literaturuře. 

Huh a Mason používali matematické metody zvětšení rozsahu použití korekčního 

výpočtu tak, že metoda korekce poskytuje maximální rozsah validity při zachování 

dostatečné přesnosti.  

To je důvod proč jsme si vybrali tuto korekční metodu jako standardní. Jestliže 

chcete provádět měření s největší možnou přesností, měla by být použita Harkins a 

Jordanova metodu, ale jen za předpokladu ověření rozsahu validity.
44

 

 

3.7.2 Výhody kroužkové metody 

• Mnoho hodnot uvedených v literatuře bylo získáno touto metodou. To 

znamená, že pro možnosti srovnávání by v mnoha případech měla být 

preferována kroužková metoda. 

• Smočená délka kroužku překonává destičku asi 3násobně, to vede k lepší 

přesnosti. Tento účinek neovlivňuje výsledky měření povrchového 

napětí, ale malá povrchová napětí mohou být uskutečněna přesněji 

kroužkovou metodou. 

• Některé substance, např. kationaktivní látky, ukazují na platině špatné 

smáčecí vlastnosti. V takových případech je povrchová rozhraní mezi 

kroužkem a kapalinou větší než u destičky. 
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Kroužkovou metodou je povrch nebo mezipovrch obnoven permanentně kvůli 

pohybu kroužku. Jestliže kroužek se posouvá vysokou rychlostí, ale také jestliže mají 

být změřeny roztoky makromolekul nebo roztoky s  vysokou viskozitou, je maximální 

síla získána tehdy , není-li difúzní rovnováha na povrchu nebo mezipovrchu ještě 

dosažena. Ovlivnění měření způsobené tímto efektem se u destičkové metody 

nevyskytuje. Destičková metoda je stálé měření, tj. destička se nepohybuje po povrchu 

nebo mezipovrchu. 

 

3.7.3 Standardní postup určování CMC 

Hodnota CMC se může určovat tím, že se provede měření povrchového napětí 

v sériích různých koncentrací tenzidů. Tenzidy znázorňují křivku specifického 

povrchového napětí jako funkce koncentrace. Zpočátku se molekuly tenzidů zvýšeně 

koncentrují u vodní hladiny. Během této fáze se povrchové napětí snížuje lineárně s 

logaritmem koncentrace tenzidů. Když je dosažena CMC, tj. když je povrch nasycen 

molekulami tenzidů, nemá již další zvýšení koncentrace tenzidů na povrchové napětí 

nějaký patrný vliv. 

To znamená, že za účelem určení CMC, musí být stanoveny dvě lineární větve 

tvořené body naměřenými pro různé koncentrace. CMC je získána z průsečíku lineární 

koncentračně  závislé části a koncentračně nezávislé části. 

U K100 je určována CMC tím, že se používá CMC vložená v LabDesk software. 

Koncentrační série je vytvořena automaticky řízeným počítačem Dosimat, tak že 

potřebuje být vytvořen jen zásobní roztok tenzidů. Měření a jejich vyhodnocování jsou 

prováděny automaticky.
44
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

4.1 Použité suroviny 

Aceton     LACH-NER, Neratovice 

Ethanol  96%    Kulich, Hradec Králové 

Lihobenzín    Kulich, Hradec Králové 

Tris-pufr (min.99%)   Sigma-Aldrich, Praha 

Kyselina chlorovodíková 35% Penta,Chrudim  

Cholesterol, min.99%   Sigma-Aldrich, Praha 

Voda destilovaná   UK-FaF, Hradec Králové 

Voda pro injekci   Ardaepharma, Ševětín 

Voda ultračistá   UK-FaF, Hradec Králové 

Dimethyl isosorbid (Arlasolve) Uniquema, Darmstadt 

Diethylenglykolmonoethylether  

(Transcutol) Uniquema, Darmstadt 

Transkarbam 12   UK-FaF, Hradec Králové 

Transkarbam 12 (předvýrobní šarže) VÚOS Pardubice 

 

Uvedené komerčně dostupné látky odpovídaly deklarované jakosti podle daných 

norem výrobců, resp.dodavatelů. 

Transkarbam 12 (karbamát dodecylesteru kyseliny ε-aminokapronové, 

dodecylo-xykarbonylpentylamoniumdodecyl-oxykarbonylpentylkarbamát) o čistotě 

vyšší než 99% byl syntetizován doc. A. Hrabálkem, CSc. (UK-FaF v Hradci Králové). 

Transkarbam 12 (předvýrobní šarže) představoval produkt VÚOS Pardubice se 

zvýšeným podílem nečistot  

 

4.2 Použité přístroje 

Tenziometr K 100    Krüss, Německo 

Tepelná magnetická míchačk a  Snijders, Nizozemí 

Horkovzdušná sušárna HS 61A  Chirana Stará Turá, Slovensko 

Termostat  U7
C
    MLW, Německo 

Biologický termostat BT 50    Laboratrní přístroje, Praha  
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Lednice s mrazničkou    Ardo, Itálie  

Lednice s mrazničkou    Gorenje, Slovinsko 

Ultrazvuková lázeň    Tesla Vráble, Slovensko  

Vodní lázeň     Grant JBM 5, Velká Británie  

Magnetické míchadlo DDHM 17352  Variomag Telesystem, Německo  

Analytické váhy    Sartorius,Göttingen, Německo  

Digitální váhy  Kern 440-53 N,   Albstadt, Německo 

Digitální váhy Kern 440-33,    Albstadt, Německo  

Analytické váhy, AND, HM-202  AD Instruments, Japan 

pH metr Gryf 208 L,    Gryf, Havlíčkův Brod  

 

4.3 Další pomůcky 

Odměrné baňky, pipety, lžíce, kádinky, střičky, míchadélko, teploměr, odměrný válec, 

plynový kahan, hadice, digitální teploměr, filtrační papír, nálevky, stojan, svorky, 

držáky, pyknometr, pipetík, buničina, alobal, celofán, kyvety, parafilm, mikropipeta, 

lékovky, nůžky, kleště. 

 

4.4 Příprava vzorků před měřením na tenziometru K 100 

 

4.4.1 První zkušební vzorky 

Složení: Testované enhancery dispergované ve vodě na injekci, ve vhodně 

odstupńované, snižující se koncentraci  

0,5% arlasolv   0,5% transcutol  0,25% transkarbam 12  

0,4% arlasolv   0,4% rranscutol  0,15% transkarbam 12  

0,3% arlasolv   0,3% transcutol  0,05% transkarbam 12  

0,2% arlasolv   0,2% transcutol  0,025% transkarbam 12  

0,1% arlasolv   0,1% transcutol  

0,05% arlasolv  0,05% transcutol 

Postup přípravy: 

Roztoky arlasolvu a transcutolu jsem oba připravoval stejným způsobem, protože se 

v obou případech jedná o tekuté látky s dobrou rozpustností ve vodě. Nejdříve jsem si 
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připravil v odměrné baňce 0,5% zásobní roztok zkoumané látky ve vodě na injekci 

a ředěním tohoto roztoku jsem připravil zbylou sadu vzorků.  

Postupy přípravy se opakovaly pro dvě různé teploty měření, totiž pro 32°C a 37°C, 

přičemž vzorky jsem před měřením umístil na 24 hod do biologického termostatu 

vytemperovaného na danou teplotu. 

U T12byl postup analogický, ale protože se jedná o prášek špatně rozpustný ve vodě, 

tak jsem nejdříve připravil 0,25% zásobní roztok a poté se pokusil nerozpuštěný podíl 

látky na vodní lázni s využitím magnetické míchačky za stálého míchání a temperance 

co nejlépe dispergovat  

Aby teplota roztoku nepřesáhla 50°C, ponechal jsem T12 rozpouštět se 15 min při 

teplotě 38 °C až 45°C. Poté jsem ředěním vodou na injekci připravil zbylou sadu 

vzorků. 

Tento postup jsem provedl pro měření při teplotě 32°C, přičemž vzorky jsem před 

měřením umístil na 24 hod do biologického termostatu vytemperovaného na uvedenou 

teplotu. 

4.4.2 Standardní vzorky 

Vzorky pro měření při 25°C jsem před měřením nechal stát při pokojové teplotě 21 až 

31 hod (mimo 1. a 2. měření, tj.po 6 hod).  

Vzorky pro měření při 32°C jsem před měřením umístil na 27 hod do biologického 

termostatu vytemperovaného na teplotu 32
o
 C, 

U T12 byl postup analogický, ale pro jeho špatnou rozpustnost ve vodě jsem nejdříve 

připravil 0,25% zásobní roztok ve vodě na injekce a snažil se rozpustit nerozpuštěný 

podíl látky na vodní lázni s ultrazvukem. Poté jsem ředěním vodou na injekce připravil 

zbylou sadu roztoků.Tento postup přípravy jsem provedl pro měření při teplotě 25°C a 

32°C, přičemž vzorky před měřením při 25°C jsem nechal stát při pokojové teplotě 5 až 

6,5 hod. a vzorky pro 32°C jsem před měřením umístil na 17 až 19 hod do 

biologického termostatu vytemperovaného na teplotu. 

Vzorky T12 pro měření při 32°C jsem připravil filtrací 0,25% zásobního roztoku 

připraveného v ultrazvuku předešlým postupem a následně zředěním injekční vodou na 
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danou koncentraci, přičemž jsem danou sadu vzorků umístil před měřením na 41až 42,5 

hod do biologického termostatu vytemperovaného na danou teplotu. 

Pro měření T12 při 37°C jsem postupoval tak, že jsem si připravil 0,25% zásobní roztok 

s  vodou vytemperovanou na 37°C a poté jsem připravil zředěním zbylou sadu vzorků 

a ihned po dispergaci ještě před měřením jsem celou sadu vzorků umístil na 1 až 3 hod 

na vodní lázeň za stálého míchání a temperace. 

 

4.4.2.1 Disperze T12 v prostředí trispufru pH 7,1 

Složení:Transkarbam 12 ve vodě na injekci ve snižující se koncentracích 

1,6% transkarbam 12 

1,3% transkarbam 12 

0,65% transkarbam 12 

0,25% transkarbam 12 

0,15% transkarbam 12 

0,05% transkarbam 12 

0,025% transkarbam 12 

Příprava trispufru 7,1 

Navážil jsem 24 g trispufru  a doplnil vodu do 1 000 ml a umístil na magnetickou 

míchačku za stálého míchání. Jakmile se trispufr rozpustil, začal jsem přikapávat 35% 

kyselinu chlorovodíkovou, abych snížil pH na 7,1, hodnotu pH sleduji na digitálním pH 

metru, jehož elektroda je ponořena v roztoku. Daný roztok uchovávám v lednici při 

5°C, pokud se jedná o rychlou spotřebu roztoku,není třeba uchovávat v lednici.  

Příprava disperzí T12 v trispufru 7,1 

Připravil jsem si do odměrné baňky 0,25% zásobní roztok T12s trispufrem 7,1, zbylou 

sadu vzorků nižších koncentrací jsem připravil jeho naředěním, opět za použití trispufru 

7,1. Jelikož jsem hledal vhodné koncentrační hodnoty T12 nad a pod kritickou 

micelární koncentrací, tak jsem vzorky vyšších koncentrací připravil přímo v odměrné 

baňce s vodou na injekci, tedy bez jakéhokoliv ředění.  

Pro měření při 25°C jsem vzorek o konc.1,6%  nepřipravoval Uvedené postupy přípravy 

jsem opakoval pro vzorky určené pro všechny tři různé teploty měření:25°C, 32°C a 

37°C.  
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Vzorky disperzí T12 pro měření při 25°C jsem před měřením nechal stát při pokojové 

teplotě (0) 3-5,5 hod , a vzorky pro 32°C jsem před měřením umístil na (0) 5,5-7,5 hod 

a vzorky pro 37°C na (0) 22,5-26 hod do biologického termostatu vytemperovaného na 

danou teplotu. 

4.4.2.2 Příprava disperzí T12 v trispufru 7,1 s přídavkem cholesterolu 

Jednalo se o přípravu T12 spolu s cholesterolem ve vodě na injekci v koncentracích nad 

a pod kritickým micelárním bodem. 

Složení:(0,65%) 0,01 M disperze,  (1,3%) 0,02 M disperze 

Připravil jsem dva vzorky o koncentracích, jejichž hodnoty spadají do oblasti nad a pod 

CMC T12. Příslušné hodnoty jsem určil z grafického znázornění křivek předcházejícího 

měření závislosti povrchového napětí na koncentraci T12 v prostředí trispufru 7,1 při 

dané teplotě. Hmotnostní vyjádření koncentrace se pomocí molární hmotnosti T12 (činí 

643 g/mol) převede na molární vyjádření koncentrace. Pro uvažované měření a pro 

danou teplotu jsem jako vhodné koncentrace určil 0,65 % T12 (tj. 0,01M) a 1,3 % T12, 

tj. 0,02M. 

Vypočetl jsem si navážky měřených látek: T12 a cholesterolu (MCHOL=386,7 g/mol), 

přičemž do roztoku jsem dal desetkrát méně molů cholesterolu T12.Roztoky o daných 

koncentracích připravuji v prostředí trispufru  7,1.Poté jsem se snažil rozpustit 

nerozpuštěný podíl látek na vodní lázni s magnetickou míchačkou za stálého míchání a 

temperance.Teplota pro rozpuštění T12nesmí přesáhnout 50°C,jinak se poruší struktura 

uniknutím CO2 a naopak musí být pro rozpuštění cholesteroluvyšší než 40°C.Vzorky 

jsem ponechal se rozpouštět 15 min při teplotě 40-45°C.Danou sadu vzorků jsem 

připravil i bez Cholesterolu-kontrolní vzorky.Tyto postupy přípravy byly provedeny pro 

dvě různé teploty měření:32°C a 37°C.Vzorky v odměrných baňkách pro 32°C å 37°C 

jsem umístil ve vhodném časovém odstupu na 20 dní na vodní lázeň za stálého míchání 

a temperace,ale kontrolní vzorky jen na 19 dní (připravil jsem je o den později).Vzorky 

jsem v průběhu míchání a dané temperace měřil,snažil jsem se je měřit ve stejném čase 

pobytu na vodní lázni.Abych toho dosáhl,musel jsem si zvolit při počátečním umístění 

vzorků na vodní lázeň vhodný časový odstup,pro současné měření byl nevhodnější 

časový interval 1 hod mezi jednotlivými vzorky při dané teplotě a 1 hod mezi teplotou 

32°C a 37°C. Nejvhodnější časový interval jsem vždy nedodržel, při vybírání časového 

odstupu před uložením na vodní lázeň totiž pro příště musíme počítat s temperancí 
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přístroje a vzorku v přístroji, přípravou před měřením, chybnými hlášení přístroje, 

vlastním měření a dalším zdržením. Proto nemusíme vždy při měření daný časový 

interval dodržet. Měřící roztoky nevyléváme, pro další měření vracíme zpět na vodní 

lázeň. 
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5 TABULKY 

Tab. 1: Hodnoty povrch. napětí (γ) destilované vody při 25°C, 32°C a 37°C 

 25°C 32°C 37°C 

N Γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 67,01 25,02 63,27 31,91 61,19 37,23 

2 66,55 25,06 63,29 31,92 61,06 37,24 

3 66,50 25,10 63,28 31,94 61,03 37,24 

4 66,50 25,12 63,28 31,94 61,00 37,24 

5 66,47 25,16 63,21 31,95 60,97 37,24 

6 66,46 25,19 63,21 31,95 60,94 37,26 

7 66,45 25,25 63,19 31,96 60,92 37,25 

8 66,43 25,29 63,16 31,97 60,91 37,25 

9 66,42 25,32 63,15 31,98 60,88 37,26 

10 66,38 25,37 63,15 31,99 60,89 37,26 

 66,52  63,22  60,98  

Sd 0,1785  0,0564  0,0960  

 

Tab. 2: Srovnání tabelovaných a naměřených průměrných hodnot  

povrch. napětí (γ) destilované  vody při 25°C,32°C a 37°C 

T(°C) γtabelované (mN/m) γměř. (mN/m) K Sd n 

25 71,97 66,52 1,0820 0,1785 10 

32 70,86 63,22 1,1209 0,0564 10 

37 70,05 60,98 1,1488 0,0960 10 

 

Tab. 3: Hodnoty udané  K 100 po ukončení měření destilované vody při 32°C 

n T [s] F [mN] M [g] γ [mN/m] [mN/m] Sd  H [mm] t [°C] 

1 39,29 8,1699 0,8331 63,2696 -- -- 3,8 31,91 

2 76,89 8,1728 0,8334 63,2942 -- -- 3,7 31,92 

3 113,4 8,1709 0,8332 63,2778 -- -- 3,7 31,94 

4 149 8,1709 0,8332 63,2778 -- -- 3,7 31,94 

5 185,1 8,163 0,8324 63,2123 63,27 0,0315 3,7 31,95 

6 221 8,163 0,8324 63,2123 63,25 0,0394 3,7 31,95 

7 256,3 8,1601 0,8321 63,1877 63,23 0,0416 3,7 31,96 

8 292,6 8,1571 0,8318 63,1631 63,21 0,0427 3,7 31,97 

9 328,9 8,1561 0,8317 63,1549 63,19 0,0268 3,7 31,98 

10 365,2 8,1552 0,8316 63,1467 63,17 0,0268 3,7 31,99 

x
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Tab. 4: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) vzorků arlasolvu  

ve vodném prostředí při 32°C 

 
c(%) C(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

0,5 5009 58,06  

 

 

1,1209 

65,07 0,1506 10 

0,4 4007 48,21 54,04 0,0821 10 

0,3 3005 56,63 63,48 0,1123 10 

0,2 2004 56,06 62,84 0,1156 10 

0,1 1002 58,36 65,42 0,1506 10 

0,05 501 56,68 63,53 0,2478 10 

 

 

Tab. 5: Průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) sady vzorků arlasolvu  

ve vodném prostředí při 37°C 
 

c(%) C(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

0,5 5004 59,84  

 

 

1,1488 

68,74 0,2959 10 

0,4 4003 63,16 72,55 0,0813 9 

0,3 3002 64,33 73,90 0,0389 9 

0,2 2001 65,54 75,29 0,0569 9 

0,1 1001 66,93 76,89 0,2021 10 

0,05 500 67,30 77,31 0,1927 10 

 

Tab. 6: Průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) sady vzorků transcutolu  

ve vodném prostředí při 32°C 

 

c(%) C(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

0,5 5074 56,19  

 

 

1,1209 

62,98 0,1285 8 

0,4 4059 63,79 71,50 0,0710 10 

0,3 3044 49,95 55,99 0,1392 10 

0,2 2030 65,54 73,46 0,2270 10 

0,1 1015 62,45 70,00 0,0642 10 

0,05 507 54,20 60,75 0,2143 10 
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Tab. 7: Průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) sady vzorků transcutolu  

ve vodném prostředí při 37°C 

 
c(%) C(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

0,5 5075 64,67  

 

 

1,1488 

74,29 0,0145 10 

0,4 4060 65,39 75,12 0,0995 10 

0,3 3045 65,97 75,78 0,0291 9 

0,2 2030 66,44 76,32 0,0614 9 

0,1 1015 67,19 77,19 0,1012 10 

0,05 507 55,06 63,25 0,0895 10 

 

Tab. 8: Průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) sady vzorků T 12  

ve vodném prostředí při 32°C 

 
c(%) C(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

0,25% 2493 26,63  

 

1,1209 

29,85 0,1564 9 

0,15% 1496 28,44 31,88 0,1266 9 

0,05% 499 30,59 34,28 0,3191 10 

0,025% 249 31,29 35,07 0,4442 8 

 

Tab. 9: Hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků arlasolvu  

ve vodném prostředí při 25°C 

 
 arlasolve 0,5% arlasolve 0,4% arlasolve 0,3% 

N Γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 51,85 25,21 67,51 25,22 69,74 25,68 

2 50,90 25,25 67,45 25,19 69,72 25,66 

3 50,82 25,27 67,43 25,18 69,70 25,63 

4 51,28 25,3 67,43 25,19 69,69 25,62 

5 51,19 25,33 67,41 25,21 69,68 25,59 

6 51,58 25,36 67,42 25,23 69,67 25,55 

7 51,57 25,39 67,39 25,26 69,67 25,54 

8 50,95 25,43 67,39 25,28 69,66 25,51 

9 51,54 25,45 67,36 25,31 69,65 25,5 

10 51,38 25,48 67,34 25,34 69,65 25,48 

 51,31  67,41  69,68  

Sd 0,3404  0,0471  0,0312  
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Tab. 10: Hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků arlasolvu  

ve vodném prostředí při 25°C 

 
 arlasolve 0,2% arlasolve 0,1% arlasolve 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 69,79 25,57 67,33 25,72 63,01 25,75 

2 69,73 25,57 67,58 25,72 64,61 25,77 

3 69,61 25,57 66,50 25,71 64,57 25,77 

4 69,60 25,55 66,07 25,7 64,60 25,77 

5 69,67 25,56 67,43 25,69 64,10 25,76 

6 69,66 25,55 67,69 25,69 62,38 25,77 

7 69,60 25,55 67,72 25,7 62,56 25,78 

8 69,65 25,55 67,34 25,69 62,23 25,78 

9 69,65 25,54 67,39 25,69 61,88 25,8 

10 69,66 25,53 68,98 25,69 61,70 25,79 

11 -- -- 68,01 25,63 69,27 25,6 

12 -- -- 67,57 25,64 68,44 25,65 

13 -- -- 67,33 25,64 68,19 25,67 

14 -- -- 67,15 25,65 68,01 25,7 

15 -- -- 66,97 25,65 67,90 25,74 

16 -- -- 66,83 25,66 67,80 25,79 

17 -- -- 66,68 25,66 67,72 25,82 

18 -- -- 66,55 25,66 67,64 25,86 

19 -- -- 66,41 25,67 67,57 25,89 

20 -- -- 66,28 25,68 67,53 25,93 

 69,66  67,19  65,58  

Sd 0,0598  0,4953  2,6407  
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Tab. 11: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti  

na koncentraci (c) arlasolvu ve vodném prostředí při 25°C 

 

c(%) c(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

0,5 5011 51,31  

 

 

1,0820 

55,51 0,3404 10 

0,4 4009 67,41 72,94 0,0471 10 

0,3 3006 69,68 75,40 0,0312 10 

0,2 2004 69,66 75,38 0,0598 10 

0,1 1002 67,19 72,70 0,4953 17 

0,05 501 65,58 70,96 2,6407 20 

 

Tab. 12: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků arlasolvu  

ve vodném prostředí při 32°C 

 arlasolve 0,5% arlasolve 0,4% arlasolve 0,3% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 64,93 31,9 66,23 31,98 67,41 31,93 

2 67,00 31,91 65,91 32 67,22 31,94 

3 67,15 31,92 65,86 32 67,18 31,94 

4 67,62 31,92 65,78 32,01 67,13 31,95 

5 67,45 31,92 65,77 32,02 67,08 31,96 

6 67,45 31,92 65,69 32,02 67,06 31,96 

7 67,01 31,92 65,67 32,03 67,04 31,96 

8 66,76 31,93 65,63 32,03 67,01 31,97 

9 66,79 31,93 65,60 32,05 66,98 31,98 

10 66,86 31,94 65,54 32,05 66,96 31,98 

11 57,14 32,05 -- -- -- -- 

12 56,51 32,07 -- -- -- -- 

13 56,38 32,07 -- -- -- -- 

14 56,25 32,06 -- -- -- -- 

15 56,17 32,07 -- -- -- -- 

16 56,08 32,09 -- -- -- -- 

17 56,01 32,08 -- -- -- -- 

18 55,99 32,09 -- -- -- -- 

19 55,96 32,09 -- -- -- -- 

20 55,88 32,1 -- -- -- -- 

 61,63  65,77  67,11  

Sd 5,6570  0,1996  0,1357  
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Tab. 13: Hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků arlasolvu  

ve vodném prostředí při 32°C 

 

 arlasolve 0,2% arlasolve 0,1% arlasolve 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 67,67 31,77 68,38 32,02 66,17 32,01 

2 67,45 31,77 68,29 32,05 65,97 32,02 

3 67,39 31,78 68,26 32,04 65,92 32,03 

4 67,35 31,79 68,22 32,05 65,87 32,04 

5 67,33 31,79 68,20 32,07 65,84 32,04 

6 67,30 31,81 68,18 32,07 65,81 32,04 

7 67,28 31,8 68,16 32,07 65,77 32,04 

8 67,26 31,82 68,14 32,09 65,75 32,05 

9 67,25 31,82 68,11 32,1 65,72 32,06 

10 67,23 31,82 68,10 32,1 65,71 32,06 

 67,35  68,20  65,85  

Sd 0,1301  0,0878  0,1396  

 

 

 

Tab. 14: Průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti na koncentraci  

(c) arlasolvu ve vodném prostředí při 32°C 

 

c(%) c(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

0,5 5013 61,63  

 

 

1,1209 

69,08 5,6570 18 

0,4 4011 65,77 73,72 0,1996 10 

0,3 3008 67,11 75,22 0,1357 10 

0,2 2005 67,35 75,49 0,1301 10 

0,1 1003 68,20 76,45 0,0878 10 

0,05 501 65,85 73,81 0,1396 10 
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Tab. 15: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků transcutolu  

ve vodném prostředí při 25°C 

 

 transcutol 0,5% transcutol 0,4% transcutol 0,3% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 37,46 24,15 60,97 25,16 61,26 25,32 

2 45,64 24,23 59,35 25,17 65,02 25,36 

3 65,86 24,38 58,95 25,18 66,86 25,4 

4 65,37 24,59 59,17 25,19 66,88 25,41 

5 65,81 24,7 65,29 25,19 66,53 25,44 

6 65,93 24,81 65,34 25,22 67,60 25,46 

7 66,25 24,89 65,60 25,23 67,66 25,49 

8 66,74 24,94 62,67 25,26 64,93 25,51 

9 66,29 25 65,07 25,27 66,36 25,54 

10 66,36 25,04 62,48 25,28 65,47 25,58 

 66,08  64,41  66,37  

Sd 0,4212  1,4291  1,0247  

 

Tab. 16: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků transcutolu  

 ve vodném prostředí při 25°C 

 

 transcutol 0,2% transcutol 0,1% transcutol 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 67,03 25,65 70,02 25,21 67,20 24,95 

2 67,74 25,39 70,02 25,25 62,54 24,97 

3 67,87 25,28 70,00 25,26 67,88 24,97 

4 67,92 25,23 69,88 25,28 67,14 24,98 

5 68,72 25,21 70,02 25,31 68,27 25,01 

6 67,76 25,21 67,03 25,32 68,94 25,04 

7 68,04 25,23 69,98 25,34 68,62 25,07 

8 68,01 25,23 66,87 25,38 68,50 25,09 

9 67,86 25,24 69,98 25,38 68,96 25,13 

10 68,00 25,26 69,99 25,41 68,06 25,15 

 67,89  69,98  68,17  

Sd 0,4105  0,0682  0,6742  
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Tab. 17: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti  

na koncentraci (c) transcutolu ve vodném prostředí při 25°C 

 

c(%) c(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

0,5 5024 66,08  

 

 

1,0820 

71,49 0,4212 8 

0,4 4019 64,41 69,69 1,4291 6 

0,3 3014 66,37 71,81 1,0247 9 

0,2 2009 67,89 73,46 0,4105 10 

0,1 1005 69,98 75,72 0,0682 8 

0,05 502 68,17 73,76 0,6742 9 

 

 

Tab. 18: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků transcutolu  

ve vodném prostředí při 32°C 

 

 transcutol 0,5% transcutol 0,4% transcutol 0,3% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 64,38 32,05 65,65 32,19 65,83 31,88 

2 64,16 32,07 65,09 32,22 65,58 31,88 

3 64,10 32,08 64,90 32,22 65,53 31,88 

4 64,06 32,08 64,79 32,22 65,48 31,88 

5 64,02 32,09 64,69 32,22 65,45 31,88 

6 64,00 32,1 64,61 32,24 65,42 31,88 

7 63,97 32,1 64,59 32,24 65,40 31,88 

8 63,94 32,11 64,54 32,25 65,41 31,88 

9 63,92 32,12 64,52 32,25 60,82 31,89 

10 63,90 32,12 64,49 32,26 65,39 31,88 

 64,05  64,79  65,50  

Sd 0,1445  0,3566  0,1392  
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Tab. 19: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků transcutolu  

ve vodném prostředí při 32°C 

 

 transcutol 0,2% transcutol 0,1% transcutol 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 67,11 31,76 65,67 31,92 68,71 31,99 

2 66,41 31,77 64,93 31,93 68,26 32 

3 65,25 31,77 64,44 31,93 68,00 32 

4 66,14 31,79 64,56 31,93 67,85 32,01 

5 66,04 31,78 64,65 31,94 67,73 32,02 

6 65,90 31,8 64,48 31,94 67,66 32,02 

7 66,05 31,81 64,59 31,95 67,59 32,03 

8 65,83 31,8 64,70 31,95 67,53 32,03 

9 65,86 31,81 64,61 31,96 67,47 32,03 

10 65,91 31,81 64,34 31,97 67,43 32,04 

 65,96  64,59  67,82  

Sd 0,1156  0,1678  0,4049  

 

Tab. 20:  Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti  

na koncentraci (c) transcutolu ve vodném prostředí při 32°C 

 

c(%) c(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

0,5 5014 64,05  

 

 

1,1209 

71,79 0,1445 10 

0,4 4012 64,79 72,62 0,3566 10 

0,3 3009 65,50 73,42 0,1392 9 

0,2 2006 65,96 73,93 0,1156 7 

0,1 1003 64,59 72,39 0,1678 9 

0,05 501 67,82 76,02 0,4049 9 
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Tab. 21: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 

ve vodném prostředí při 25°C po dispergaci ultrazvukem 

 

 T12 0,25% T12 0,15% T12 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 26,06 25,19 27,75 25,78 27,18 25,32 

2 26,83 25,17 27,82 25,8 28,21 25,34 

3 25,83 25,19 27,75 25,83 27,84 25,34 

4 26,41 25,21 27,69 25,84 29,93 25,35 

5 25,88 25,22 27,64 25,86 28,93 25,36 

6 26,08 25,24 27,55 25,87 28,83 25,36 

7 25,50 25,26 27,62 25,9 28,64 25,38 

8 26,50 25,27 27,19 25,91 29,72 25,39 

9 25,51 25,29 27,51 25,93 29,62 25,39 

10 25,23 25,3 27,61 25,95 27,62 25,4 

 26,07  27,66  29,28  

Sd 0,4494  0,1029  0,5409  

 

 

Tab.22: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 

ve vodném prostředí při 32°C po dispergaci v ultrazvukem 

 

 T12 0,025% 

N γ (mN/m) T (°C) 

1 29,20 31,89 

2 28,57 31,91 

3 28,44 31,91 

4 28,37 31,91 

5 28,31 31,92 

6 28,19 31,93 

7 28,21 31,92 

8 28,19 31,92 

9 28,16 31,92 

10 28,15 31,93 

 28,29  

Sd 0,1456  
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Tab.23: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti  

na koncentraci (c) T12ve vodném prostředí při 32°C a dispergaci ultrazvukem 

 

c(%) c(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

0,25 2500 25,06  

 

1,1209 

28,09 0,0282 10 

0,15 1500 25,56 28,65 0,1193 9 

0,05 500 26,85 30,09 0,1642 9 

0,025 250 28,29 31,71 0,1456 9 

 

 

 

Tab. 24: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12ve vodném prostředí  

při 32°C rozpuštěného v ultrazvuku a zfiltrovaného 

 

 T12 0,25% T12 0,15% T12 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 26,94 31,95 29,16 31,7 39,07 31,98 

2 26,73 31,97 29,23 31,68 38,32 31,99 

3 26,69 31,98 28,96 31,67 37,95 32,01 

4 26,65 31,99 28,93 31,65 37,78 32,01 

5 26,72 31,99 28,86 31,66 37,57 32,02 

6 26,59 32 28,75 31,66 37,46 32,03 

7 26,55 32 28,70 31,66 37,33 32,05 

8 26,59 32,01 28,69 31,67 37,23 32,06 

9 26,57 32,03 28,63 31,68 37,07 32,07 

10 26,58 32,03 28,53 31,68 37,01 32,08 

 26,66  28,84  37,52  

Sd 0,1162  0,2262  0,4305  
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Tab.25: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 ve vodném prostředí  

při 32°C, rozpuštěného v ultrazvuku a zfiltrovaného 

 

 T12 0,025% 

N γ (mN/m) T (°C) 

1 43,47 32,11 

2 42,95 32,1 

3 42,69 31,99 

4 42,52 31,9 

5 42,33 31,85 

6 42,25 31,83 

7 42,14 31,82 

8 42,04 31,83 

9 41,91 31,81 

10 41,76 31,82 

 42,29  

Sd 0,3820  

 

 

 

Tab. 26: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti na 

koncentraci (c) T12 ve vodném prostředí při 32°C, rozpuštěného v ultrazvuku a 

zfiltrovaného 

 

c(%) c(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

0,25 2500 26,66  

 

1,1209 

29,88 0,1162 10 

0,15 1500 28,84 32,33 0,2262 10 

0,05 500 37,52 42,06 0,4305 9 

0,025 250 42,29 47,40 0,3820 9 
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Tab. 27: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12  

ve vodném prostředí při 37°C po 1-3 hod na vodní lázni  

 
 T12 0,25% T12 0,05% T12 0,15% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 24,66 37,56 25,31 37,47 24,90 37,68 

2 24,68 37,56 25,21 37,56 24,87 37,65 

3 24,66 37,55 25,13 37,58 24,85 37,64 

4 24,63 37,54 25,08 37,59 24,84 37,61 

5 23,75 37,54 25,02 37,59 24,82 37,59 

6 23,66 37,54 25,01 37,58 24,83 37,58 

7 23,47 37,53 25,01 37,57 24,82 37,54 

8 23,20 37,53 24,98 37,56 24,81 37,52 

9 22,21 37,53 24,98 37,54 24,81 37,5 

10 22,74 37,51 24,96 37,52 24,81 37,48 

11 24,79 37,57 -- -- -- -- 

12 24,76 37,57 -- -- -- -- 

13 24,76 37,55 -- -- -- -- 

14 24,75 37,54 -- -- -- -- 

15 24,75 37,52 -- -- -- -- 

16 24,76 37,51 -- -- -- -- 

17 24,75 37,5 -- -- -- -- 

18 24,74 37,49 -- -- -- -- 

19 24,72 37,47 -- -- -- -- 

20 24,73 37,47 -- -- -- -- 

 24,72  25,07  24,84  

Sd 0,0491  0,1155  0,0298  
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Tab.28:  naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12ve vodném prostředí  

při 37°C po 1-3 hod na vodní lázni  

 

 T12 0,025% 

N γ (mN/m) T (°C) 

1 26,60 37,23 

2 26,06 37,21 

3 25,84 37,18 

4 25,77 37,13 

5 25,72 37,1 

6 25,67 37,06 

7 25,67 37,04 

8 25,62 37,01 

9 25,60 37,01 

10 25,56 37,12 

 25,68  

Sd 0,0930  

 

 

 

Tab. 29: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti  

na koncentraci (c) T12ve vodném prostředí při 37°C po3 hod. na vodní lázni 

 

c(%) c(mg/l) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

0,25 2501 24,72  

 

1,1488 

28,40 0,0491 14 

0,15 1506 24,84 28,53 0,0298 10 

0,05 502 25,07 28,80 0,1155 10 

0,025 251 25,68 29,50 0,0930 8 
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Tab.30: Tabelované hodnoty povrchového napětí (γ) destilované vody 

 

25°C 32°C 37°C 

γtabelované (mN/m) γtabelované (mN/m) γtabelované (mN/m) 

71,97 70,86 70,05 

 

Tab. 31: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) arlasolvu  

ve vodném prostředí 

 

 25°C 32°C bez krytu 32°C 37°C bez krytu 

c(%) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) 

0,5 55,51 65,07 69,08 68,74 

0,4 72,94 54,04 73,72 72,55 

0,3 75,40 63,48 75,22 73,90 

0,2 75,38 62,84 75,49 75,29 

0,1 72,70 65,42 76,45 76,89 

0,05 73,58 63,53 73,81 77,31 

 

Tab. 32: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) transcutolu  

ve vodném prostředí 

 

 25°C 32°C bez krytu 32°C 37°C bez krytu 

c(%) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) 

0,5 71,49 62,98 71,79 74,29 

0,4 69,69 71,50 72,62 75,12 

0,3 71,81 55,99 73,42 75,78 

0,2 73,46 73,46 73,93 76,32 

0,1 75,72 70,00 72,39 77,19 

0,05 73,76 60,75 76,02 63,25 
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Tab. 33: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) T12 

ve vodném prostředí 

 

 25°C 

ultrazvuk 

32°C 

ultrazvuk 

32°C 

ultrazvuk, 

zfiltrované 

32°C 

bez krytu 

37°C na 

vodní lázni 

1-3 hod 

c(%) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) 

0,25% 28,20 28,09 29,88 29,85 28,40 

0,15% 29,93 28,65 32,33 31,88 28,53 

0,05% 31,68 30,09 42,06 34,28 28,80 

0,025% 34,89 31,71 47,40 35,07 29,50 

 

Tab. 34 : Doba zrání vzorku (t) a hodnoty CMC) T12  

ve vodném prostředí 

 25°C 

ultrazvuk 

32°C 

ultrazvuk 

32°C 

ultrazvuk, 

zfiltrované 

32°C 

bez krytu 

37°C na 

vodní lázni 

1-3 hod 

t(hod) 5-6,5 17-19 41-42,5 asi 1 den 1,0-3,0 

CMC(mg/l) 415,00 490,00 840,00 760,00 415,00 

 

Tab. 35: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) trispufru  7,1  

při 25°C, 32°C a 37°C 

 25°C 32°C 37°C 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 50,13 24,75 53,80 32,01 56,53 37,55 

2 49,39 24,79 53,64 32,02 55,94 37,54 

3 48,99 24,83 53,15 32,01 55,65 37,52 

4 48,79 24,85 52,55 32,01 55,39 37,5 

5 48,62 24,87 53,92 32,02 55,18 37,48 

6 48,48 24,91 52,20 32,02 54,98 37,47 

7 48,31 24,95 52,28 32,04 54,82 37,44 

8 48,25 24,99 51,95 32,06 54,65 37,42 

9 48,15 25,02 52,11 32,05 54,48 37,41 

10 48,07 25,06 51,67 32,06 54,35 37,39 

 48,56  52,59  55,05  

Sd 0,4326  0,7576  0,5380  
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Tab. 36: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) trispufru  7,1  

při 25°C,32°C a 37°C 

 

T(°C) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

25 48,56 1,0820 52,54 0,4326 9 

32 52,59 1,1209 58,95 0,7576 9 

37 55,05 1,1484 63,22 0,5380 9 

 

 

 

Tab. 37: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 v prostředí  

trispufru  7,1 při 25°C 

 

 T12 1,3% T12 0,65% T12 0,25% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,71 25,11 28,00 24,86 27,88 25,1 

2 27,61 25,15 27,89 24,89 27,88 25,12 

3 27,55 25,19 27,85 24,91 27,88 25,13 

4 27,53 25,25 27,82 24,95 27,88 25,17 

5 27,48 25,26 27,79 24,98 27,88 25,2 

6 27,46 25,29 27,75 25,02 27,88 25,23 

7 27,45 25,32 27,72 25,05 27,88 25,26 

8 27,42 25,35 27,72 25,08 27,88 25,29 

9 27,39 25,4 27,69 25,12 27,88 25,34 

10 27,36 25,44 27,69 25,16 27,88 25,37 

 27,50  27,79  27,88  

Sd 0,1063  0,1011  0,0040  
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Tab. 38: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12v prostředí  

trispufru  7,1 při 25°C 

 

 T12 0,15% T12 0,025% T12 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 28,08 25,17 28,07 25,23 21,77 24,82 

2 28,07 25,21 28,01 25,28 21,21 24,83 

3 28,06 25,25 27,98 25,31 23,56 24,84 

4 28,06 25,28 27,99 25,34 26,53 24,84 

5 28,06 25,3 27,99 25,38 28,20 24,86 

6 28,06 25,34 27,99 25,42 28,21 24,89 

7 28,06 25,38 27,99 25,46 28,19 24,93 

8 28,06 25,42 27,98 25,48 28,19 24,96 

9 28,05 25,45 27,98 25,53 28,19 24,99 

10 28,05 25,48 27,97 25,56 28,18 25,04 

 28,06  28,00  28,19  

Sd 0,0097  0,0276  0,0079  

 

 

Tab. 39: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti  

na koncentraci (c) T12v prostředí trispufru  7,1 při 25°C 

 

c(%) c(10
-5

M) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1,3 2026 27,50  

 

 

1,0820 

29,75 0,1063 10 

0,65 1018 27,79 30,07 0,1011 10 

0,25 389 27,88 30,17 0,0040 10 

0,15 233 28,06 30,36 0,0097 10 

0,05 78 28,19 30,51 0,0079 6 

0,025 39 28,00 30,29 0,0276 10 
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Tab. 40: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 v prostředí 

trispufru 7,1 při 32°C 
 T12 1,6% T12 1,3% T12 0,65% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,26 31,89 26,69 32,06 27,72 31,85 

2 27,19 31,9 26,46 32,07 27,67 31,85 

3 27,17 31,91 26,44 32,09 27,59 31,85 

4 27,16 31,92 26,44 32,09 27,55 31,85 

5 26,91 31,91 26,43 32,1 27,48 31,86 

6 26,90 31,92 26,42 32,11 27,44 31,86 

7 26,90 31,93 26,41 32,12 27,41 31,88 

8 26,88 31,94 26,41 32,13 27,39 31,89 

9 26,86 31,95 26,41 32,13 27,36 31,89 

10 26,86 31,95 26,41 32,14 27,36 31,9 

11 26,52 32,07 -- -- 27,17 31,92 

12 26,44 32,08 -- -- 26,99 31,93 

13 26,44 32,08 -- -- 26,97 31,94 

14 26,42 32,09 -- -- 26,96 31,95 

15 26,41 32,1 -- -- 26,98 31,96 

16 26,41 32,11 -- -- 26,96 31,96 

17 26,41 32,11 -- -- 26,96 31,97 

18 26,41 32,12 -- -- 26,96 31,97 

19 26,41 32,13 -- -- 26,93 31,98 

20 26,41 32,13 -- -- 26,93 31,99 

21 -- -- -- -- 27,03 32,01 

22 -- -- -- -- 27,00 32,02 

23 -- -- -- -- 26,99 32,02 

24 -- -- -- -- 26,99 32,02 

25 -- -- -- -- 27,00 32,04 

26 -- -- -- -- 26,99 32,05 

27 -- -- -- -- 26,99 32,06 

28 -- -- -- -- 26,98 32,07 

29 -- -- -- -- 26,99 32,07 

30 -- -- -- -- 26,99 32,08 

 26,43  26,42  26,99  

Sd 0,3186 

0,0349 

 0,0184  0,2557 

0,0492 
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Tab. 41: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 v prostředí  

trispufru  7,1 při 32°C 

 

 T12 0,25% T12 0,15% T12 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,98 31,74 28,07 32,29 27,49 31,9 

2 27,84 31,76 28,02 32,31 27,45 31,92 

3 27,82 31,78 27,98 32,32 27,46 31,93 

4 27,79 31,78 27,97 32,33 27,42 31,94 

5 27,79 31,79 27,95 32,34 27,42 31,95 

6 27,72 31,8 27,92 32,34 27,39 31,96 

7 27,73 31,82 27,92 32,36 27,38 31,96 

8 27,72 31,82 27,88 32,36 27,37 31,97 

9 27,72 31,83 27,86 32,37 27,35 31,98 

10 27,71 31,84 27,86 32,39 27,03 32 

 27,76  27,94  27,41  

Sd 0,0502  0,0680  0,0473  

 

Tab. 42: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 v prostředí  

trispufru 7,1 při 32°C 

 
 T12 0,025% 

N γ (mN/m) T (°C) 

1 27,59 32,21 

2 27,48 32,11 

3 27,45 31,99 

4 27,41 31,96 

5 27,42 31,93 

6 27,39 31,93 

7 27,38 31,92 

8 27,38 31,93 

9 27,37 31,93 

10 27,33 31,93 

 27,40  

Sd 0,0437  
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Tab. 43: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti  

na koncentraci (c) T12ve vodném prostředí trispufru  7,1 při 32°C 

 

c(%) c(10
-5

M) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1,60% 2508 26,72 

26,43 

 

 

 

 

1,1209 

29,95 

29,62 

0,3186 

0,0349 

20 

10 

1,30% 2020 26,42 29,62 0,0184 9 

0,65% 1005 27,16 

26,99 

30,44 

30,25 

0,2557 

0,0492 

30 

20 

0,25% 389 27,76 31,11 0,0502 9 

0,15% 233 27,94 31,32 0,0680 10 

0,05% 78 27,41 30,73 0,0473 9 

0,025% 39 27,40 30,71 0,0437 9 
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Tab. 44: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12v prostředí  

trispufru  7,1 při 37°C 

 

 T12 1,6% T12 1,3% T12 0,65% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 26,77 37,47 25,97 37,33 23,40 37,41 

2 26,76 37,47 25,91 37,32 25,82 37,40 

3 26,74 37,47 25,88 37,30 26,19 37,39 

4 26,69 37,48 25,86 37,29 26,70 37,38 

5 26,64 37,48 25,85 37,28 26,66 37,36 

6 26,59 37,49 25,83 37,28 26,63 37,34 

7 26,55 37,48 25,83 37,28 26,61 37,31 

8 26,53 37,48 25,82 37,28 26,60 37,30 

9 26,50 37,50 25,82 37,26 26,58 37,29 

10 26,44 37,48 25,82 37,25 26,58 37,27 

11 26,17 37,46 -- -- -- -- 

12 26,03 37,47 -- -- -- -- 

13 25,99 37,48 -- -- -- -- 

14 25,91 37,48 -- -- -- -- 

15 25,77 37,48 -- -- -- -- 

16 25,76 37,48 -- -- -- -- 

17 25,75 37,48 -- -- -- -- 

18 25,76 37,48 -- -- -- -- 

19 25,76 37,49 -- -- -- -- 

20 25,75 37,48 -- -- -- -- 

 26,24 

25,86 

 25,86  26,62  

Sd 0,4104 

0,1522 

 0,0480  0,0450  
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Tab. 45: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 v prostředí  

trispufru  7,1 při 37°C 

 

 T12 0,25% T12 0,15% T12 0,05% 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,48 37,67 27,45 37,84 27,56 37,66 

2 27,39 37,7 27,39 37,82 27,58 37,64 

3 27,35 37,7 27,34 37,81 27,59 37,63 

4 27,30 37,71 27,29 37,8 27,58 37,61 

5 27,29 37,71 27,29 37,77 27,55 37,6 

6 27,26 37,73 27,26 37,76 27,55 37,59 

7 27,23 37,73 27,24 37,75 27,53 37,57 

8 27,22 37,73 27,23 37,72 27,52 37,55 

9 27,20 37,72 27,20 37,7 27,52 37,51 

10 27,19 37,74 27,21 37,68 27,51 37,5 

 27,29  27,29  27,55  

Sd 0,0914  0,0808  0,0266  

 

Tab. 46: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) sady vzorků T12 v prostředí  

trispufru  7,1 při 37°C 

 

 T12 0,025% 

N γ (mN/m) T (°C) 

1 27,52 37,67 

2 27,52 37,68 

3 27,55 37,68 

4 27,52 37,66 

5 27,52 37,65 

6 27,50 37,63 

7 27,49 37,61 

8 27,47 37,6 

9 27,48 37,59 

10 27,46 37,58 

 27,50  

Sd 0,0271  
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Tab. 47: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) v závislosti  

na koncentraci (c) T12ve vodném prostředí trispufru  7,1 při 32°C 

 

c(%) c(10
-5

M) γ (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1,60% 2505 26,24 

25,86 

 

 

 

 

1,1488 

30,15 

29,71 

0,4104 

0,1522 

10 

1,30% 2022 25,86 29,71 0,0480 10 

0,65% 1015 26,62 30,58 0,0450 7 

0,25% 390 27,29 31,35 0,0914 10 

0,15% 234 27,29 31,35 0,0808 10 

0,05% 78 27,55 31,65 0,0266 10 

0,025% 39 27,50 31,59 0,0271 10 

 

Tab. 48: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) trispufru  7,1 

25°C 32°C 37°C 

γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) 

52,54 58,95 63,22 

 

Tab. 49: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) T12  

v  prostředí trispufru 7,1 na vodní lázni  

 25°C 32°C 37°C 

C(%) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) γskut. (mN/m) 

1,60% -- 29,62 29,71 

1,30% 29,75 29,62 29,71 

0,65% 30,07 30,25 30,58 

0,25% 30,17 31,11 31,35 

0,15% 30,36 31,32 31,35 

0,05% 30,51 30,73 31,65 

0,025% 30,29 30,71 31,59 

 

Tab .50: Doba zrání vzorku (t) a hodnoty (Ck) T12 ve vodném prostředí 

na vodní lázni 

 25°C 32°C 37°C 

t(hod) (0) 3-5,5 (0) 5,5-7,5 (0) 22,5-26 

Ck(10
-5

 M) -- 1455 1830 

Ck(mg/l) -- 9355,65 11766,9 
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Tab. 51: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T120,02M ve vodném prostředí  

trispufru  7,1 při 32°C 

 

 0,02M po 1 hod 0,02M po 70,5 hod 0,02M po 459 hod 

n γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 28,01 32,26 27,48 32,25 25,50 32,05 

2 27,85 32,28 27,36 32,26 25,50 32,06 

3 27,74 32,29 27,22 32,26 25,50 32,05 

4 27,71 32,3 27,15 32,26 25,49 32,05 

5 27,67 32,3 27,12 32,26 25,49 32,04 

6 27,64 32,31 27,09 32,27 25,50 32,05 

7 27,60 32,32 27,07 32,27 25,50 32,05 

8 27,59 32,32 27,05 32,27 25,50 32,05 

9 27,56 32,33 27,02 32,28 25,50 32,05 

10 27,55 32,33 27,02 32,28 25,50 32,06 

 27,63  27,12  25,50  

Sd 0,0683  0,1098  0,0051  

 

Tab. 52: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T120,02M (výrobní šarže)  

v prostředí trispufru  7,1 při 32°C, na vodní lázni 

 

 0,02M po 1,5 hod 

N γ (mN/m) T (°C) 

1 28,28 32,1 

2 28,18 32,1 

3 28,08 32,11 

4 28,06 32,11 

5 28,03 32,11 

6 27,98 32,12 

7 27,95 32,12 

8 27,96 32,12 

9 27,92 32,13 

10 27,91 32,14 

 27,99  

Sd 0,0650  
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Tab. 53: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,01M  

v prostředí trispufru  7,1 při 32°C, na vodní lázni 

 

 0,01M po 1,5 hod 0,01M po 72 hod 0,01M po 458,5 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 28,12 31,95 27,44 32,1 25,31 32,03 

2 27,98 31,96 27,20 32,11 25,30 32,04 

3 27,95 31,96 27,14 32,11 25,30 32,04 

4 27,88 31,97 27,09 32,11 25,30 32,05 

5 27,85 31,97 27,06 32,12 25,30 32,05 

6 27,82 31,97 27,03 32,12 25,30 32,05 

7 27,79 31,98 27,01 32,13 25,31 32,05 

8 27,77 31,99 26,98 32,14 25,31 32,04 

9 27,76 31,99 26,97 32,13 25,30 32,05 

10 27,72 32 26,95 32,13 25,30 32,05 

11 -- -- 26,59 32,18 -- -- 

12 -- -- 26,57 32,19 -- -- 

13 -- -- 26,56 32,2 -- -- 

14 -- -- 26,55 32,21 -- -- 

15 -- -- 26,55 32,2 -- -- 

16 -- -- 26,53 32,2 -- -- 

17 -- -- 26,55 32,21 -- -- 

18 -- -- 26,52 32,21 -- -- 

19 -- -- 26,52 32,22 -- -- 

20 -- -- 26,52 32,22 -- -- 

 27,84  26,55  25,31  

Sd 0,0879  0,0226  0,0048  
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Tab. 54: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T120,01M (výrobní šarže)  

v prostředí trispufru  7,1 při 32°C,na vodní lázni 

 

 0,01M po 2 hod 

N γ (mN/m) T (°C) 

1 28,27 31,95 

2 28,18 31,96 

3 28,14 31,95 

4 28,10 31,96 

5 28,08 31,97 

6 28,06 31,96 

7 28,02 31,96 

8 28,00 31,97 

9 28,01 31,98 

10 27,99 31,98 

 28,06  

Sd 0,0659  

 

Tab. 55: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.)  

v závislosti na čase (t) T12 0,02M vprostředí trispufru  7,1 při 32°C 

 

t (hod) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1 27,63  

 

1,1209 

30,97 0,0683 8 

*1,5 27,99 31,37 0,0650 8 

70,5 27,12 30,40 0,1098 9 

459 25,50 28,58 0,0051 10 

*výrobní šarže 

 

Tab. 56: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.)  

v závislosti na čase (t) T120,01M v prostředí trispufru  7,1 při 32°C 

 

t (hod) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1,5 27,84  

 

1,1209 

31,20 0,0879 9 

*2 28,06 31,46 0,0659 9 

72 26,78 30,02 0,2634 19 

458,5 25,30592 28,36 0,004807 10 

*výrobní šarže 
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Tab. 57: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T120,02M a cholesterolu  

v prostředí trispufru  7,1 při 32°C, na vodní lázni 

 

 0,02M po 1 hod 0,02M po 5 hod 0,02M po 21,5 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,92 31,74 28,25 32,21 24,10 31,9 

2 27,88 31,74 28,05 32,23 27,06 31,9 

3 27,87 31,74 27,99 32,23 27,05 31,89 

4 27,82 31,74 27,94 32,24 27,03 31,89 

5 27,75 31,74 27,88 32,25 26,99 31,89 

6 27,69 31,75 27,85 32,26 27,00 31,89 

7 27,66 31,75 27,82 32,27 26,96 31,9 

8 27,62 31,76 27,80 32,28 26,97 31,89 

9 27,59 31,77 27,77 32,28 26,95 31,9 

10 27,56 31,76 27,74 32,3 26,96 31,9 

 27,74  27,87  26,99  

Sd 0,1297  0,1056  0,0407  
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Tab. 58: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,02M  

a cholesterolu v prostředí trispufru  7,1 při 32°C, na: vodní lázni 

 
 0,02M po 93,5 hod 0,02M po 476,5 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 26,20 31,84 25,24 31,96 

2 26,19 31,84 25,23 31,97 

3 26,21 31,85 25,23 31,97 

4 26,22 31,85 25,21 31,98 

5 26,22 31,87 25,21 31,97 

6 26,23 31,88 25,20 31,97 

7 26,22 31,87 25,19 31,96 

8 26,24 31,88 25,18 31,96 

9 26,24 31,88 25,17 31,97 

10 26,24 31,89 25,17 31,96 

 26,22  25,20  

Sd 0,0175  0,0252  

 

Tab. 59: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,01M a cholesterolu  

ve vodném prostředí trispufru  7,1 při 32°C,na vodní lázni 

 
 0,01M po 1,5 hod 0,01M po 5,5 hod 0,01M po 22 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 28,34 31,77 28,52 32,09 27,96 32,03 

2 28,20 31,79 28,33 32,1 27,88 32,05 

3 28,15 31,8 28,28 32,1 27,82 32,06 

4 28,12 31,8 28,24 32,11 27,78 32,06 

5 28,07 31,8 28,18 32,12 27,75 32,06 

6 28,03 31,82 28,17 32,12 27,73 32,07 

7 28,00 31,82 28,14 32,13 27,69 32,08 

8 27,98 31,83 28,10 32,14 27,69 32,08 

9 27,95 31,84 28,09 32,16 27,65 32,08 

10 27,92 31,84 28,06 32,16 27,64 32,09 

 28,05  28,18  27,76  

Sd 0,0933  0,0903  0,1024  
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Tab. 60: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,01M a cholesterolu  

v prostředí trispufru  7,1 při 32°C, na vodní lázni 

 

 0,01M po 94,5 hod 0,01M po 477,5 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 25,40 31,97 24,81 31,96 

2 26,22 32 24,79 31,97 

3 25,95 31,99 24,79 31,97 

4 26,22 31,99 24,78 31,97 

5 26,10 31,98 24,78 31,97 

6 26,28 31,97 24,77 31,96 

7 25,98 31,99 24,76 31,97 

8 26,29 31,99 24,75 31,97 

9 25,92 31,99 24,75 31,97 

10 25,96 31,99 24,75 31,97 

11 -- -- 25,02 31,95 

12 -- -- 25,01 31,96 

13 -- -- 25,00 31,97 

14 -- -- 24,99 31,97 

15 -- -- 24,98 31,96 

16 -- -- 24,98 31,99 

17 -- -- 24,98 31,98 

18 -- -- 24,97 31,97 

19 -- -- 24,96 31,97 

20 -- -- 24,95 31,98 

 26,10  28,52  

Sd 0,1529  3,6331  
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Tab. 61: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.)  

v závislosti na čase (t) T12 0,02M a cholesterolu v prostředí trispufru  7,1 při 32°C 

 

t (hod) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1 27,74  

 

1,1209 

31,09 0,1297 10 

5 27,87 31,24 0,1056 9 

21,5 26,99 30,26 0,0407 9 

93,5 26,22 29,39 0,0175 10 

476,5 25,20 28,25 0,0252 10 

 

 

 

 

Tab. 62: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.)  

v závislosti na čase (t) T120,01M a cholesterolu v prostředí trispufru  7,1 při 32°C 

 

t (hod) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1,5 28,05  

 

1,1209 

31,44 0,0933 9 

5,5 28,18 31,58 0,0903 9 

22 27,76 31,12 0,1024 10 

94,5 26,10 29,26 0,1529 9 

477,5 24,88 27,88 0,1107 20 

 



 62 

Tab. 63: :Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,02M v prostředí trispufru  7,1  

při 37°C, na vodní lázni 

 0,02M po 1 hod 0,02M po 69,5 hod 0,02M po 458 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,34 37,5 26,42 37,47 24,65 37,59 

2 27,27 37,51 26,41 37,49 24,65 37,6 

3 27,21 37,51 26,39 37,48 24,66 37,6 

4 27,16 37,52 26,37 37,48 24,65 37,61 

5 27,13 37,52 26,35 37,49 24,65 37,6 

6 27,09 37,51 26,32 37,49 24,64 37,61 

7 27,04 37,52 26,29 37,49 24,64 37,61 

8 27,03 37,52 26,27 37,49 24,64 37,61 

9 27,00 37,51 26,23 37,49 24,63 37,61 

10 26,98 37,52 26,22 37,5 24,63 37,62 

 27,12  26,33  24,64  

Sd 0,1205  0,0732  0,0074  

 

Tab. 64: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,02M (výrobní šarže)  

v prostředí trispufru  7,1 při 37°C,na vodní lázni 

 

 0,02M 3,5 hod 

N γ (mN/m) T (°C) 

1 27,49 37,35 

2 27,41 37,34 

3 27,34 37,31 

4 27,29 37,29 

5 27,24 37,26 

6 27,19 37,25 

7 27,17 37,23 

8 27,15 37,23 

9 27,13 37,21 

10 27,11 37,19 

 27,25  

Sd 0,1270  
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Tab. 65: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T120,01M  

v trispufru  7,1 při 37°C, na vodní lázni 

 

 0,01M po 2 hod 0,01M po 72,5 hod 0,01M po 459 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,72 37,51 26,95 37,47 24,48 37,59 

2 27,65 37,52 26,85 37,47 24,48 37,61 

3 27,59 37,52 26,79 37,49 24,47 37,62 

4 27,55 37,52 26,75 37,49 24,48 37,61 

5 27,51 37,52 26,71 37,49 24,47 37,61 

6 27,49 37,52 26,67 37,49 24,47 37,61 

7 27,47 37,53 26,65 37,5 24,47 37,62 

8 27,46 37,52 26,62 37,5 24,47 37,62 

9 27,43 37,53 26,59 37,49 24,47 37,62 

10 27,41 37,53 26,57 37,5 -- -- 

 27,53  26,69  24,48  

Sd 0,1003  0,0945  0,0038  

 

Tab. 66:Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,01M (výrobní šarže)  

v trispufru  7,1 při 37°C,na vodní lázni 

 

 0,01M 4,5 hod 

n γ (mN/m) T (°C) 

1 27,48 37,46 

2 27,70 37,45 

3 27,65 37,43 

4 27,62 37,43 

5 27,57 37,42 

6 27,55 37,43 

7 27,52 37,43 

8 27,49 37,42 

9 27,48 37,43 

10 27,46 37,43 

 27,56  

Sd 0,0842  
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Tab. 67: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) T12 0,02M  

v závislosti na čase (t) ve vodném prostředí trispufru  7,1 při 37°C 

 

t (hod) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1 27,12  

 

1,1488 

31,16 0,1205 10 

*3,5 27,25 31,30 0,1270 10 

69,5 26,33 30,24 0,0732 10 

458 24,64 28,31 0,0074 10 

  *výrobní šarže 

 

Tab.68: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) T12 0,01M  

v závislosti na čase (t) v prostředí trispufru  7,1 při 37°C 

t (hod) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

2 27,53 1,1488 31,62 0,1003 10 

*4,5 27,56  31,66 0,0842 9 

72,5 26,69  30,66 0,0945 9 

459 24,48  28,12 0,0038 9 

 *výrobní šarže 

 

Tab. 69: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T120,02M a cholesterolu  

v trispufru 7,1 při 37°C, na vodní lázni 

 0,02M po 1 hod 0,02M po 2,5 hod 0,02M po 20,5 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,49 36,98 27,43 37,3 26,99 37,16 

2 27,36 37,05 27,42 37,31 26,89 37,16 

3 27,27 37,15 27,36 37,3 26,80 37,15 

4 27,21 37,21 27,31 37,31 26,75 37,15 

5 27,16 37,22 27,26 37,31 26,72 37,15 

6 27,13 37,23 27,25 37,3 26,70 37,13 

7 27,08 37,22 27,18 37,3 26,64 37,14 

8 27,05 37,22 27,15 37,3 26,63 37,13 

9 27,03 37,22 27,13 37,3 26,62 37,13 

10 27,01 37,2 27,11 37,3 26,57 37,12 

 27,18  27,26  26,73  

Sd 0,1562  0,1179  0,1314  
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Tab. 70: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T120,02M a cholesterolu  

v trispufru  7,1 při 37°C, na vodní lázni 

 

 0,02M po 92,5 hod 0,02M po 476 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 25,49 37,39 24,56 37,55 

2 25,24 37,4 24,56 37,56 

3 25,21 37,42 24,55 37,56 

4 25,20 37,42 24,54 37,56 

5 25,19 37,4 24,54 37,56 

6 25,17 37,4 24,53 37,58 

7 25,15 37,42 24,53 37,57 

8 25,14 37,41 24,53 37,58 

9 25,14 37,42 24,53 37,56 

10 25,13 37,42 24,53 37,57 

 25,17  24,54  

Sd 0,0387  0,0127  

 

Tab. 71: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,01M a cholesterolu  

v trispufru  7,1 při 37°C,na vodní lázni 

 

 0,01M po 2 hod 0,01M po 5 hod 0,01M po 22,5 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 27,93 37,23 26,81 37,39 25,90 37,25 

2 27,84 37,23 26,79 37,4 25,48 37,26 

3 27,81 37,21 26,80 37,39 25,31 37,25 

4 27,79 37,18 26,78 37,39 25,46 37,25 

5 27,74 37,17 26,80 37,39 25,45 37,25 

6 27,69 37,15 26,79 37,38 25,54 37,26 

7 27,66 37,13 26,78 37,37 25,63 37,26 

8 27,63 37,11 26,78 37,36 25,58 37,26 

9 27,60 37,09 26,77 37,35 25,66 37,25 

10 27,57 37,08 26,76 37,35 25,63 37,25 

 27,73  26,78  25,53  

Sd 0,1153  0,0154  0,1119  
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Tab. 72: Naměřené hodnoty povrch. napětí (γ) T12 0,01M a cholesterolu  

v trispufru  7,1 při 37°C,na vodní lázni 

 

 0,01M po 94,5 hod 0,01M po 476 hod 

N γ (mN/m) T (°C) γ (mN/m) T (°C) 

1 24,69 37,41 24,80 37,57 

2 24,54 37,4 24,79 37,59 

3 24,50 37,42 24,80 37,59 

4 24,62 37,42 24,79 37,6 

5 24,35 37,43 24,79 37,59 

6 24,21 37,43 24,79 37,59 

7 24,23 37,43 24,78 37,6 

8 23,53 37,43 24,78 37,6 

9 23,50 37,44 24,78 37,6 

10 21,77 37,43 24,77 37,59 

 24,45  24,79  

Sd 0,1869  0,0104  

 

Tab. 73: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) T12 0,02M 

a cholesterolu v závislosti na čase (t) v prostředí trispufru  7,1 při 37°C 

 

t (hod) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd n 

1 27,18  

 

1,1488 

31,22 0,1562 10 

2,5 27,26 31,32 0,1179 10 

20,5 26,73 30,71 0,1314 10 

92,5 25,17 28,92 0,0387 9 

476 24,54 28,19 0,0127 10 

 

Tab. 74: Skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí (γskut.) T12 0,01M a 

cholesterolu v závislosti na čase (t) v prostředí trispufru  7,1 při 37°C 

 

t (hod) γměř. (mN/m) K γskut. (mN/m) Sd N 

2 27,73  

 

1,1488 

31,85 0,1153 10 

5 26,78 30,77 0,0154 10 

22,5 25,53 29,32 0,1119 9 

94,5 24,45 28,09 0,1869 7 

476 24,79 28,47 0,0104 10 
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Tab. 75: Srovnání skutečných průměrných hodnot povrchového napětí (γskut.)  

T12 0,02M a T12 s cholesterolem 0,02M v trispufru  7,1 při 32°C,  

na vodní lázni po dané době zrání 

 

0,02M T12 0,02M T12+chol. 

t (hod) γskut. (mN/m) t (hod) γskut. (mN/m) 

1 30,97 1 31,09 

-- -- 5 31,24 

-- -- 21,5 30,26 

70,5 30,40 93,5 29,39 

459 28,58 476,5 28,25 

 

 

 

Tab. 76 : Srovnání skutečných průměrných hodnot povrchového napětí (γskut.)  

T12 0,01M a T12s cholesterolem 0,01M v trispufru  7,1 při 32°C,  

na vodní lázni po dané době zrání 

 

0,01M T12 0,01M T12+chol. 

t (hod) γskut. (mN/m) t (hod) γskut. (mN/m) 

1,5 31,20 1,5 31,44 

-- -- 5,5 31,58 

-- -- 22 31,12 

72 30,02 94,5 29,26 

458,5 28,36 477,5 27,88 
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Tab. 77: Srovnání skutečných průměrných hodnot povrchového napětí (γskut.)  

T12 0,02M a T12 s cholesterolem 0,02M ve vodném prostředí trispufru  7,1  

při 37°C, na vodní lázni po dané době zrání 

 

0,02M T12 0,02M T12+chol. 

t (hod) γskut. (mN/m) t (hod) γskut. (mN/m) 

1 31,16 1 31,22 

-- -- 2,5 31,32 

-- -- 20,5 30,71 

69,5 30,24 92,5 28,92 

459 28,58 476 28,19 

 

 

Tab. 78: Srovnání skutečných průměrných hodnot povrchového napětí (γskut.)  

T12 0,01M a T12 s cholesterolem 0,01M v trispufru  7,1 při 37°C,  

na vodní lázni po dané době zrání 

 

0,01M T12 0,01M T12+chol. 

t (hod) γskut. (mN/m) t (hod) γskut. (mN/m) 

2 31,62 2 31,85 

-- -- 5 30,77 

-- -- 22,5 29,32 

72,5 30,66 94,5 28,09 

458,5 28,36 476 28,47 
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6 OBRÁZKY 

 

Obr.1: Vztah  teploty T (°C) destilované vody na povrchovém napětí γ (mN/m) 
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Obr. 2: Přístrojový záznam závislosti povrchového napětí na době měření  

v sadě vzorků s obsahem arlasolvu  ve vodném prostředí při 37°C  

 
Arlasolve ve vodě při 37°C

Time [s]

S
u
rf

a
c
e
 T

e
n
s
io

n
 [

m
N

/m
]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Arlasolve 0,5% (37°C) 
Arlasolve 0,4% (37°C) 
Arlasolve 0,3% (37°C) 
Arlasolve 0,2% (37°C) 
Arlasolve 0,1% (37°C) 
Arlasolve 0,05% (37°C) 

 
 

 



 70 

 

 

Obr. 3: Závislost povrchového napětí na čase arlasolvu ve vodném prostředí při 32°C 
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Obr. 4: Přístrojový záznam závislosti povrchového napětí na době měření  

v sadě vzorků s obsahem T12 ve vodném prostředí při 32°C  
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Obr. 5: Závislost povrchového napětí γ (mN/m) na koncentraci c (mg/l) arlasolvu  

ve vodném prostředí při 32°C 
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Obr. 6: Závislost povrchového napětí γ (mN/m) na koncentraci c (mg/l) transcutolu  

ve vodném prostředí při 25°C 
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Obr. 7: Závislost povrchového napětí γ (mN/m) na koncentraci c (mg/l) T12  

ve vodném prostředí při 25°C po dispergaci ultrazvukem 
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Obr. 8: Závislost povrchového napětí γ (mN/m) na koncentraci c (mg/l) T12  

ve vodném prostředí při 32°C a po dispergaci ultrazvukem 
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Obr. 9: Závislost povrchového napětí γ (mN/m) na koncentraci c (mg/l) T12  

ve vodném prostředí při 37°C po 3 hod. na vodní lázni 
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Obr. 10: Závislost povrchového napětí na čase T 12 v prostředí trispufru 7,1  

při 32°C (zaznamenáno přístrojem tři po sobě následující měření) 
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Obr 11: Závislost tří po sobě naměřených povrchových napětí  (γ) na počtu měření (n) 

 T12 v prostředí trispufru 7,1 při 32°C 
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Obr. 12: Závislost povrchového napětí γ (mN/m) na čase t (hod) stacionární dispergace  

 T12 0,02M a 0,01M v prostředí tispufru 7,1 při 32°C na vodní lázni 
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7 VÝSLEDKY  

 

7.1 Detailní pokyny k měření na tenziometru K 100 

7.1.1 Příprava přístroje K100 na měření a vkládání vzorku do přistroje 

Před každým měřením musíme provést následující kroky: 

 Asi 1 hod před měřením zapnout přístroj K100 a připojený termostat. 

 Vytemperovat pomocí termostatu prostor pro uložení nádoby se vzorkem. 

Pro měření při 25°C jsem za současných podmínek na teploměru termostatu nastavil 

teplotu na 24,5°C. Teprve pak digitální teploměr zavedený přes kryt do nádoby se 

vzorkem ukáže 25°C.  

Pro měření při 32°C jsem obdobně nastavil teplotu na 32,5°C a pro měření při 37°C 

na 38,5°C, aby digitální teploměr ukazoval danou teplotu. 

Stojí za to si povšimnout skutečnosti, že teplota naměřená na termostatu není shodná 

s teplotou naměřenou v pracovní nádobě (kyvetě) se vzorkem pomocí digitálního 

teploměru, a skutečnosti, že teplota zaznamenaná v průběhu měření přístrojem není 

shodná s teplotou na digitálním teploměru, tzn. že nelze úplně přesně udržet danou 

teplotu, povoleno je ± 0,1°C.  

Při měření přístroj zaznamenává teplotu měřící blanky nad hladinou a digitální 

teploměr teplotu na dně vzorku, i když je nádoba vzorku rovnoměrně temperovaná, není 

ve všech místech zaručena stejná teplota. Na ochlazování temperující vody používáme 

led z destilované vody, ale nejprve musíme z termostatu odlít teplou vodu pomocí 

gumových hadiček, protože by jinak hrozilo přetečení.  

Pozor: do termostatu výhradně naléváme pouze destilovanou vodu,abychom 

nezanesli topnou spirálu. 

Kyvetu určenou pro měřící roztok musíme před následným měřením řádně 

vyčistit buničinou smočenou acetonem, dáli ji ponecháme omýt proudem čisté vody 

a ještě třikrát vypláchneme ultračistou vodou a nakonec ji necháme vysušit v sušárně 

dnem vzhůru proudem horkého vzduchu. 

Jakmile je kyveta suchá, nalijeme do ní vzorek a vložime do určeného prostoru. 

Používal jsem dvě nádoby na vzorek, abych mohl uskutečnit hned po sobě následující 
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měření, aniž bych čekal, než nádobu vymyji, a vždy jsem si druhou připravil v průběhu 

temperace vzorku na přístroji. 

Teplota vzorku před samotným měřením se vždy změnila, tj. při přenášení vzorku, 

při vylití do nádoby vzorku (výměna tepla) a při manipulaci se sondou, a proto musíme 

ještě chvíli temperovat vzorek umístěný na přístroji, většinou tak asi 30 minut. Když se 

vyskytne problém, tak se temperace může prodloužit až na 2 hod.  

V takovém případě doporučuji ponechat vzorek temperovat i 1 hodinu pro vytvoření 

narušené rovnováhy, přičemž vzorek brát předtemperovaný z termostatu. 

Měřící sondu je potřeba opláchnout ultračistou vodou a vyžíhat nad plynovým 

kahanem, poté ji pinzetou vsunout do držáku sondy, nesmíme se ji dotýkat prsty, 

protože bychom ji znečistili kožním tukem apod. Doporučoval bych pro měření navíc 

sondu omýt ještě v roztoku 50% ethanolu-HCl, aby byla dokonale čistá. 

Poznámka: Pozor na zacházení s měřící sondou! Musí být naprosto rovná, jinak 

budou vycházet nepřesné výsledky. Otestujeme si ji tím, že si hřídel sondy vložíme 

mezi palec a ukazováček a točíme, přitom se nesmí se vychylovat.  

Sondu přiblížíme těsně k hladině vzorku, na měřící nádobu umístíme kryt a přes 

dírku vyvrtanou v krytu vložíme do roztoku čidlo digitálního teploměru. Po každém 

měření kryt i čidlo omýváme ultračistou vodou a do sucha otřeme hadříkem, jenž 

nepouští vlákna. Kryt musíme správně položit, aby se sonda nestřetla s krytem, zde si 

ještě musíme uvědomit, že se sonda při spuštění měření vychýlí do nastavené polohy, tj. 

směrem k nám a vzhůru. Proto při vkládání krytu musíme s tímto pohybem počítat,aby 

pak nedošlo ke střetu, pak by se na displeji nahlásilo “WAITING FOR STABILITY“ 

Řešením je opatrně obě součásti od sebe oddělit. Nakonec zavřeme dvířka měřící 

komory K100. 

7.1.2 Postup při měření povrchového napětí kroužkem 

Spustíme dvojitým kliknutím na pracovní ploše program “LabDesk“, poté si kliknutím 

na levé straně spustíme požadovaný dodatek pro konkrétní měření (pro naše měření: 

“Surface and Interfacial Tension“. 

Pracovní plocha odpovídajícího dodatku obsahuje dva listy “Databáze Explorer“ 

a “Project Editor“. 
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Průzkumník databáze slouží k prohlížení  a organizaci struktury databáze, tzn. 

projektů a měření, které obsahuje. 

V editoru projektů je možné nové měření vytvořit, naprogramovat a zahájit. Dále 

se zde zobrazují a vyhodnocují ukončená měření. 

Naměřená data se ukládají v projektu, tzn. že každé měření musí být přiřazeno 

k projektu. Projekty jsou dále ukládány v databázích, takže si dle potřeby vybereme 

nebo založíme novou databázi, položka menu “File“→ “New Database“, poté si 

musíme založit nový projekt, položka menu “File“→ “New Project“. 

Před zahájením jakéhokoliv měření je nutné provést následující kroky: 

 Ujistíme se, že jsou správně zadány všechny hodnoty, týkající se 

zeměpisné polohy (obzvláště hodnota gravitačního zrychlení), položka 

menu “Tools“ →“General Preferences“ →“Environment“.  

 Při prvním použití dodatku je potřeba nejdříve nalogovat měřící přístroj, 

položka menu “Tools“ →“Device Manager“. Jedná se o validaci 

a kalibraci přístroje.  

 Pokud je to nutné, otevřeme si demonstrační databázi a v ní demonstrační 

data, jež nám slouží jako vzor pro vytváření nového měření. 

 

Nová měření kroužkovou metodou zakládáme položkou menu “File“→ “New 

Measurement“→ “SFT“→“Ring“. Otevře se nám dialogové okno, jež je rozděleno na 

dvě části, které musíme vyplnit. 

V horní části “General Description“ je nutné vložit název měření. Dolní část 

“Measurement Configuration“ obsahuje 6 listů. Do listu “Liquid“ je potřeba vložit 

parametry měřené kapaliny (případně je nakopírovat pomocí tlačítka “Browse“ 

z “Liquids Database”).  

Zvláštní pozornost zasluhuje řádek “Density“ a řádek “Ref. Temp“, pokud 

chceme získávat přesné výsledky, měli bychom zde uvádět přesné hodnoty. Hustota se 

uvádí při 20°C a je nutno pomyslet i na skutečnost, že se mění při ředění roztoku, takže 

pro sadu připravených vzorků se snižující se koncentrací by se měla nepatrně lišit. 

Přesná referenční teplota je důležitá z toho důvodu, že se vzrůstající teplotou se mění 

hustota roztoku, a právě tuto hodnotu hustoty si program sám přepočítá ze zadaných 

hodnot hustoty při 20°C a referenční teploty, tj. teploty, při které probíhá měření.  
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V listu “Procedure“ je možné změnit všechny zadané parametry měření. 

Přednastavené parametry je ovšem možné ve většině případů použít beze změny. Do 

tohoto listu je nutno zasáhnout v případě,že program hlásí chybové hlášení. Pokud se 

objeví zpráva “VESSEL POSITIONING (ERROR)… “, znamená to, že v tomto listu 

jsou špatně zadané parametry. Například se tato zpráva objeví při měření malých 

objemů, jež jsou ještě měřitelné (do 38ml). Tento problém odstraníme 

v řádku“Immersion depth“, kde snížíme hloubku ponoru měřící sondy pod hladinu, 

protože se měřící sonda neponoří do určené hloubky, posun měřící sondy směrem ke 

vzorku je omezen do určité vzdálenosti a pak se zablokuje. Z tohoto důvodu je 

i stanoven minimální objem vzorku na hodnotu 38 ml.  

Zmíněné hlášení také naskočí, když neúměrně zvýšíme některou z hodnot 

v řádku, ale když úměrně zvýšíme více hodnot v řádku, tak žádný problém nenastane. 

Zde je důležité si uvědomit princip měření a sledovat průběh měření, jinak správné 

hodnoty při chybovém hlášení nelze nastavit.  

Při chybovém hlášení “LAMELLA HAS TEARED OFF“ je opět nutné zasáhnout. 

Jedná se o problém, kdy kroužek není smáčen, protože se z důvodu velkého 

povrchového napětí přetrhne měřená blanka vzorku v místě hledání maximální síly,tj. v 

maximálním natažení. Odstranění toho problému mi není ůplně jasné, ale v některých 

případech se mi to podařilo odstranit zvýšením hloubky ponoru, protože se kapalina 

velkého povrchového napětí brání proniknutí sondy hladinou a nesmočí se tak, jak by 

bylo potřebné. Zkusil jsem situaci vyřešit i zvýšením “Return Distance“, přičemž se 

relaxovaná blanka vrátí blíže k hladině a nebo kombinací “Return Distance“ 

a “Measuring Speed“, přičemž se relaxovaná blanka vrátí blíže ke hladině a to větší 

rychlostí. 

V listu “Gas“ je standardně zadána hodnota hustoty vzduchu při 1013 hPa a při 

0°C. Při laboratorní teplotě a atmosférickém tlaku není nutné zde dělat žádné úpravy. 

Pro jinou plynnou atmosféru nebo při vysokých teplotách je potřeba upravit hodnotu 

hustoty plynné fáze. To se provede nakopírováním pomocí tlačítka “Browse“ anebo se 

řádky přímo vyplní danými hodnotami. Teplota plynu nad kapalinou by se měla 

shodovat s teplotou vzorku, proto je třeba umístit kryt na nádobu vzorku. Zabraňuje 

i odpařování vodného prostředí. Parametry v listech “Probe“, “Vessel“, “Plots“ jsou 

přednastaveny a pro většinu případů se používají beze změny, pouze kdyby se jednalo 
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o jiný typ měřící sondy nebo nádoby vzorku, či jiný typ grafu, pak bychom měli 

zasáhnout. 

Poté, co do těchto listů zadáme všechny potřebné hodnoty, zavřeme dialogové 

okno kliknutím na “OK“.  

Dále se otevře dialogové okno pro výběr nebo vytvoření projektu a pro vytvoření 

měření. Vytvoření měření se dokončí potvrzením kliknutím na “OK“. 

 

Teprve, když máme nastavené parametry, vzorek připravený a vytemperovaný 

k měření, můžeme zahájit měření  

 tlačítkem ► v liště nástrojů nebo  

 položkou menu “Run“→ “Start Measurement“.  

Po několika sekundách se objeví informační okno s pokyny pro přípravu měření SFT 

kroužkem. Pokud to máme provedeno, potvrdíme kliknutím na “OK“. Zahájí se měření 

během něhož měření je možné sledovat stav měřícího zařízení, zaznamenané hodnoty 

a směrodatné odchylky. Současně se naměřené hodnoty znázorňují v grafu na displeji 

počítače. Po ukončení měření se naměřené hodnoty automaticky uloží a lze je spolu 

s grafem exportovat do textových souborů nebo přímo vytisknout.
45

 

 

7.2 Tenziometrická měření vodných disperzí enhancerů 

Na tenziometru K 100 byly měřeny hodnoty povrchového napětí vzorků ve 

vodném prostředí a ve vodném prostředí tris-pufru 7,1 s cholesterolem i bez 

cholesterolu. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách.  

7.2.1 První poznatky a zkušenosti 

Nejdříve bylo ale potřeba provést měření povrchového napětí standardu, 

abychom si ověřili zda přístroj měří správně, zda je správně nakalibrován. Jako standard 

byla změřena destilovaná voda, získané výsledky jsou uvedeny v tab. 1 až 3 

a ilustrovány na obr. 1. Naměřené hodnoty povrchového napětí se zřetelně liší od 

tabelovaných hodnot.  

Jelikož toto zjištění bylo provedeno později, pro nedostatek zkušeností a neúplné 

informace výrobce, nebylo provedeno přenastavení ještě před úplným začátkem všech 
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měření. Přístroj K100 nemohl být v dalším průběhu zkalibrován v libovolném 

okamžiku, protože by následující měření mohla být zatížena další jinou chybou. Proto 

byla jako náhradní dočasné řešení vypočtena korekční konstanta K pro 25°C, 32°C 

a 37°C, kterou se všechny hodnoty naměřeného povrchového napětí (γměř.) přepočítají 

na skutečné hodnoty (γskut.). Ve většině měření se berou v úvahu průměrné hodnoty 

povrchového napětí ( ) z deseti po sobě následujících měření (n=10) a jsou zde 

zahrnuty i směrodatné odchylky měření (Sd). Měření stejného vzorku by se nemělo lišit 

o víc než 0,05 mN.m
-1

. Pokud se jedná o velké vychýlení od průměrných hodnot 

povrchového napětí naměřené na jednom vzorku, jsou tyto hodnoty spolu se 

směrodatnými odchylkami vyškrknuty a nebyly brány se v úvahu.  

Je zaznamenáno i kolísání teploty v průběhu jednotlivých měření (T) 

a v protokolu je uvedena grafická závislost povrchového napětí (γ) na koncentraci 

vzorku (c). 

 

7.2.2 Data exportovaná z měřícího programu 

V  tab. 3 jsou uvedeny záznamy naměřené přístrojem, jež byly exportovány 

z měřícího programu. Jsou zde patrné rozdíly v průměrných hodnotách 

a směrodatných odchylkách, jak je zřejmé z tab. 1 a tab. 2. Program přístroje K100 

nepočítá průměrné hodnoty ze všech měření běžným způsobem, tj. jako  



n

i

ix
n

x
1

1
, 

ale jak je patrné z tab. 3, první čtyři hodnoty zanedbává a z pěti hodnot utvoří průměr 

pěti měření, jež bere jako jedno měření a pro 6. až 10. měření bere průměr vždy 

z naměřené veličiny a předcházející průměrné až se dospěje k 10. průměrné hodnotě. 

Směrodatná odchylka se počítá obdobným způsobem. Tento způsob výpočtu 

průměru se nejvíce blíží zaznamenaným hodnotám s rozdílem pro některé veličiny 0,01. 

Prvotní experimentální data jsou v tab.1 až 3 uváděna pouze orientačně, na 

srovnání s ostatními výsledky stejných vzorků. Měření prvních vzorků posloužilo 

k pochopení manipulace s měřícím přístrojem a měřícím programem. Jsou zatížena 

chybou a proto je nelze brát plně v úvahu. Jednalo se o následující chyby:  

 na nádobě se vzorkem nebyl umístěný kryt, jenž zapříčiňuje při temperaci 

a vlastním měření odpařování vodném fáze a tím se mění povrchové napětí. 
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 teplota destilované vody v termostatu určená k temperaci vzorku nebyla udržena 

v intervalu ±0,01°C, jednalo se o chybu termostatu, jenž při nastavené teplotě 

nevypínal.  

 př ístroj byl umístěn na stole, na který se přenášely otřesy. Nejvíce je to patrné  

u vzorků s T 12, jenž snižuje povrchové napětí, a jsou proto více náchylné na 

otřesy. 

 důsledek těchto chyb lze zpozorovat na také obr. 2 a obr. 3 jako nerovný průběh 

přímky určující velikost povrchového napětí. 

 měřící platinový kroužek nebyl vypalován před každým novým měřením, ale jen 

před novou sadou vzorků, to je příčinou vzniku schůdku po následujícím 

druhém měření téhož vzorku, jenž je také patrný na obr. 2 a obr. 3. 

 

Poměrně často se vyskytovala hláška:“LAMELLA HAS TEARED OFF“, kdy se 

měřící blanka roztoku odtrhla od měřícího kroužku. Příčinou je velké povrchové napětí 

roztoku, jenž se snaží zachovat svůj objem a při nerovnosti kroužku nebo malém 

ponoření do roztoku se blanka při natahování odtrhne, v důsledku neúplného smáčení. 

Proto je třeba dbát na rovnost měřícího kroužku a zadávání správných parametru do 

měřícího programu.V důsledku výskytu této informace byly upraveny měřící parametry.  

 

V dalších měřeních bylo zvýšeno “Return Distance“, což je procentuální vzdálenost, 

o kterou se natažená blanka relaxuje. Na obr. 4 je patrné zvýšení u světle zelené 

a modré křivky 5krát a u tmavě zelené křivky 8krát oproti červené křivce(1.měření). 

 

Dále bylo zvýšeno “Return Distance“ i “Measuring Speed“ a na obr. 2 je patrné 

zvýšení pro všechna měření stejně,“Return Distance“ 3krát a “Measuring Speed“ 

20krát, což jsou dost drastické podmínky. 
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7.2.3 Upřesněné výsledky měření vodném prostředí 

Vzorky pro tato měření jsou v některých případech totožné se vzorky pro první 

měření, s tím rozdílem, že při měření byly odstraněny některé chyby:před začátkem 

měření byl narovnán kroužek, na nádobu se vzorkem byl umístěný kryt, před každým 

novým měřením byl kroužek vyžíhán. 

Teplota na temperaci se jen mírně odchylovala od intervalu ±0,01°C, a to díky 

nově vyměněnému termostatu. Některé chyby se nepodařilo eliminovat, například 

umístění přístroje na bezotřesný stůl. Některá měření přesto přinesla anomální hodnoty.  

 Lze tedy konstatovat,že když se při měření vyskytne nesmyslná křivka, je třeba vzorek 

přeměřit a zprůměrovat naměřené hodnoty a nesmysly vyloučit, a když se vychyluje jen 

nějaká hodnota, tak ji nebrat v úvahu. 

Výsledky jsou uvedeny v tab. 1-33 a pouze dílčím způsobem, pro orientaci ilustrovány 

obr. 4 až obr. 12 

 

U arlasolvu a transcutolu základě skutečných průměrných hodnot povrchového 

napětí i jejich grafického znázornění potvrdilo, že se nejedná o tenzidy, takže ani 

nevykazují  CMC (resp. Ck) ani nesnižují hodnoty povrchového napětí. Proto není třeba 

se dále o tyto vzorky z pohledu tenzidů zajímat. 

V souhrnu výsledků pro vodné prostředí je patrné, že kryt umístěný na nádobě se 

vzorkem má vliv na velikost povrchového napětí. 

Transdermální enhancer T 12 je na základě vyjádření skutečných průměrných 

hodnot povrchového napětí tenzidem, tvoří CMC a snižuje hodnoty povrchového 

napětí. Byly měřeny hodnoty povrchového napětí po rozpuštění v ultrazvuku při 25°C 

a 32°C, po zfiltrování vzorku rozpuštěného v ultrazvuku při 32°C a po dispergaci 

vzorku za stálého míchání na vodní lázni při 37°C. Ve všech měřeních T 12 byla CMC 

nalezena. Z tabulek a grafů a  souhrnu výsledků pro vodné prostředí je patrné, že 

u vzorku T12 rozpuštěného v ultrazvuku dochází ke změně struktury a hodnoty 

povrchového napětí se posunou k nižším hodnotám, než u vzorku ultrazvukem 

nezatíženého. Protože nevíme co se přesně se strukturou děje, zda se dále chová jako 

tenzid, není možné tuto se touto přípravu dále doporučit  
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U vzorku a obsahem T12, který byl zfiltrován po rozpuštění  ultrazvukem, se 

hodnoty povrchového napětí zvýšily oproti hodnotám naměřeným u vzorku 

nezfiltrovaného a pouze rozpuštěného v ultrazvuku.  

Vysvětlení spočívá v částečném odstranění T12 filtracíV důsledku zvýšení 

povrchového napětí se dále také nebudeme touto přípravou zabývat.  

Při přípravě vzorků  T12 dispergací ve vodném prostředí nedochází ke změně struktury 

látky a proto lze doporučit právě tuto metodu přípravy disperzí s T12. 

K výsledkům měření T12 ve vhodně se snižující koncentraci v prostředí trispufu 

7,1 při 25°C, 32°C a 37°C je nutné říci, co znamená pojem vhodně se snižující 

koncentrace. Jde při tom o to, že při grafickém znázornění závislosti povrchového 

napětí na koncentraci je patrně viditelný kritický micelární bod (Ck ). 

 

7.2.4 Výsledky měření v prostředí tris-pufru 7,1 

V prostředí trispufru  7,1 si T12 lépe zachovává původní strukturu, odolává 

působení kyselin, hodnoty CMC (resp. Ck ) se několikanásobně zvětšily a se zvyšující 

se teplotou roste povrchové napětí, což je odlišné v porovnání s vodným prostředím. Při 

25°C se nevytváří CMC, to znamená že Kraftův bod je posunut v porovnání s vodným 

prostředí do vyšších teplot. 

V dalších měření má význam se zabývat jen teplotou 32°C a 37°C, tj. teplotou 

při které se vytváří kritická micelární koncentrace a je analogická  s teplotou lidské 

kůže. Opět se zde vyskytly nějaké chyby měření, jak je patrné na obr 11.  

Na něm jsou zobrazeny křivky měření jednoho vzorku provedené 3krát, tzn. 

celkem 30 měření a je zde patrné, že druhé a třetí měření jsou téměř shodná, ale u 

prvního měření jsou hodnoty větší.  

Důvod, proč se první měření liší od druhýchči třetích téhož vzorku je buď 

náhodnou chybou měření přístroje, nebo se může jednat o jev, kdy vzorky umístěné 

v přístroji bez jakékoliv manipulace vytváří s časem určitou rovnováhu. 

 

U vzorků, jejichž koncentrace je nižší než CMC se molekuly tenzidů v klidu 

snaží naadsorbovat na povrch roztoku a u vzorků o vyšší koncentraci než  CMC se  
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molekuly slučují do micel. To má za následek větší snížení povrchového napětí. Protože 

se nejedná o fixní útvary dochází při sebemenší manipulaci ke kolísání povrchového 

napětí. 

 

7.2.5 Výsledky měření v prostředí tris-pufru 7,1 s cholesterolem 

 

Výsledky jsou uvedeny v tab. 51 až 78. Byla změřena povrchová napětí 

v průběhu zrání T12 s cholesterolem i bez cholesteroluv prostředí trispufru  7,1 při 32°C 

a 37°C. Byly změřeny vzorky o dvou koncentracích,tj. koncentrace nad a pod kritickou 

micelární koncentrací (CMC ), jež jsou zřetelné i vizuálně.Z grafického znázornění 

závislosti povrchového napětí na čase lze předpokládat,že se u vzorků s rostoucím 

časem, tedy zráním soustavy, snižuje povrchové napětí až do určité rovnováhy, v níž 

povrchové napětí nabírá konstantních hodnot.  

U vzorků pod CMC   se rovnováhou rozumí nasycení povrchu roztoku volnými 

molekulami tenzidů a u vzorků nad CMC vytvoření micel z volných molekul. Při 

měření a při manipulaci se vzorkem dochází k porušení této rovnováhy, a proto křivky 

po čase nemají zcela konstantní charakter a není zachováno pravidlo, že 

koncentrovanější vzorky snižují povrchové napětí více a že s rostoucí teplotou se 

zvyšuje povrchové napětí. Při porovnání vzorků s cholesterolem a bez cholesteroluje 

patrné, že vzorky s cholesterolem snižují povrchové napětí více, vmezeřují se totiž 

mezi molekuly T12 a při hodnotách pod CMC se spolu transkarbamem 12 snaží 

naadsorbavat na fázové rozhraní. Při hodnotách nad CMC vytvářejí smíšené 

micely s  12, čímž se podílejí více na snižování povrchového napětí.U vzorků bez 

cholesterolu byl použit i transkarbam 12 z předvýrobní šarže a hodnoty povrchového 

napětí se trochu zvětšily v porovnání se superčistým T12 syntetizovaným na FAFUK. 

Dále se T12 z předvýrobní šarže nebudeme zabývat.  

Stojí poznámku, že pro všechna měření zaměřená na průběh rozpouštění 

a ustavování rovnováh v čase byla použita jedna sada vzorků, docházelo k úbytku 

vzorků a to mělo za následek při měření chybné hlášení “VESSEL POSITIONING 

(ERROR)…“. 
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8 ZÁVĚRY 

 

1. Arlasolve a transcutol nejsou tenzidy, nemají při použití koužkové metody 

měřitelný vliv na velikost povrchového napětí vody. Jejich transdermálně 

akcelerační účinek je dán mechanismy nesouvisejícím s povrchovým napětím, 

zřejmě kosolvencí a rozdělováním. 

2. T12 projevil vlastnosti tenzidů ve vodném prostředí, a povrchové napětí snižuje.  

3. T12 rozpouštěný ve vodném prostředí za pomoci ultrazvuku se chová velmi 

nestandardně, což může být následkem rozrušení struktury T12. Jeho tenzidové 

chování nelze potom  s přesností. Proto není vhodné tímto postupem T12 

dispergovat.  

4. Zfiltrovaný roztok T12 má důsledkem zfiltrování úbytek tenzidu,což se projeví 

zvýšením povrchového napětí vodných disperzí a proto ani tento krok přípravy 

není vhodný. 

5. Nejvhodnější příprava vodných vzorků spočívá v dispegaci T12 ve vodě a 

následném zahřívání za stálého míchání při teplotě pod 50°C. Při teplotě nad 

50°C dochází k narušení struktury T12 s únikem CO2. 

6. T12 v prostředí trispufru 7,1 snižuje povrchové napětí, ale odlisně v porovnání 

s čistě  vodným prostředí. Se zvyšující teplotou roste povrchové napětí 

a hodnoty CMC se několikanásobně zvýšily. Poloha Kraftova bodu se posunula 

do vyšších teplot než je 25°C, tzn. že ze sledovaných teplot snižují povrchové 

napětí při 32°C a 37°C. 

7. Interakcí cholesterolu a T12v prostředí trispufru 7,1 se cholesterol vmezeřuje 

mezi molekuly transkarbamu 12, čímž se povrchové napětí snižuje více než u 

vzorků bez cholesterolu. Při koncentracích T12nižších než je jeho CMC se snaží 

cholesterol spolu s transkarbamem 12 adsorbovat na rozhraní fází.  

8. Při vyšších koncentracích T12než je jeho CMC společně vytvářejí smíšené 

micely. Tyto vznikající útvary v obou případech jsou příčinou sníženého 

povrchového napětí. Nejedná se o fixní útvary, při sebemenší manipulaci 

dochází k jejich narušení a tedy k porušení vzniklé rovnováhy.  
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9. Proto u vzorků temperovaných v biologickém termostatu bez míchaní dochází 

k ustálení rovnováhy dříve než u vzorků míchaných na vodní lázni a s rostoucím 

časem dochází ke zvětšování vytvářených útvarů, což má také vliv na velikost 

povrchového napětí.  

10. Dále bylo zjištěno že vzorky vytažené z biologického termostatu je lepší před 

následným měřením nechat chvíli ustálit (asi.1 hod),aby se obnovila porušená 

rovnováha vzniklá při manipulaci se vzorkem. 
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9 SOUHRN 

V teoretické části byl podán stručný přehled fyzikálně-chemických vlastností 

tenzidů, hlavně chování na fázovém rozhraní a v objemové fázi. Pozornost byla 

věnována také charakteristice transkarbamu 12, arlasolvu, transcutolu a také 

cholesterolu. Zároveň tato část obsahuje obecné rozdělení metod měření povrchového 

napětí, podrobně je vysvětlen princip měření povrchového napětí kroužkovou metodou 

na tenziometru Krüss K100. 

V experimentální části byly nejprve ověřeny vlastnosti zadaných enhancerů ve 

vodném prostředí. Bylo zjištěno, že transkarbam 12 je tenzidem. Poté se zkoumalo jeho 

chování v prostředí trispufru 7,1. Zde povrchové napětí se stoupající teplotou roste 

a hodnoty CMC se několikanásobně zvětují v porovnání s vodným prostředím, poloha 

Kraftova bodu se posunula do vyšších teplot než je 25°C. 

Dále byly zkoumány interakce cholesterolu a T12 v prostředí trispufru 7,1 a to u 

vzorků udržovaných na vodní lázni za stálého míchání a temperace, a u vzorků 

stacionárně inkubovaných v biologickém termostatu za stálé teploty. Bylo zjištěno, že u 

vzorků stacionárních k vytváření rovnováhy, která není narušována mícháním 

a vznikající částice tak s časem rostou, což se odráží na velikosti povrchového napětí. 

Vzorky T12 s cholesterolem snižují povrchové napětí více než vzorky bez jeho 

obsahu. Cholesterol s T12 snadněji vytvářejí částice, jež mají výraznější vliv na 

povrchové napětí. 
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10 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

γ (mN/m)  naměřené hodnoty povrchové napětí 

γtabelované (mN/m) tabelované hodnoty povrchového napětí 

γměř. (mN/m)   naměřené průměrné hodnoty povrchového napětí 

K  konstanta K kterou se všechny hodnoty γměř.  přepočítají na 

  γskut. 

γskut. (mN/m)   skutečné průměrné hodnoty povrchového napětí 

   průměrné hodnoty 

n    počet měření 

Sd (mN/m)   směrodatná odchylka měření 

T (°C)   teplota vzorku 

mnav.(g)   navážka vzorku 

V(ml)   objem roztoku vzorku 

M(g/mol)  molární hmotnost vzorku 

t [s]   čas potřebný k nalezení maximální síly 

F [mN]   naměřená maximální síla působící na kroužek 

m [g]   hmotnost zvednuté kapaliny kroužkem 

h [mm]   výška lamely zvednuté kapaliny  

c(%)   procentuální koncentrace vzorku 

c(mg/l)   hmotnostní koncentrace vzorku 

c(10
-5

M)  molární koncentrace vzorku 

Ck(mg/l)  kritický micelární bod 

CMC    kritická micelární koncentrace  

T12   transkarbam 12 

d (nm)   velikost částic 

y (%)   procentuální zastoupení velikosti částic 

t (hod)   doba temperace 
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