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INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 

WYZNACZANIE IZOTERMY ADSORPCJI GIBBSA METODĄ 

TENSJOMETRYCZNĄ 

CEL ĆWICZENIA 

 Celem ćwiczenia jest wyznaczenie izotermy adsorpcji alkoholu butylowego na 

powierzchni wody oraz obliczenie wartości powierzchni zajmowanej przez jedną cząsteczkę 

butanolu. 

 

WPROWADZENIE 

 Związki chemiczne mające właściwości powierzchniowo czynne, powodujące 

obniżenie napięcia na powierzchni kontaktu fazowego, nazywamy tenzydami. Są to związki 

o budowie amfifilowej. Składają się z części hydrofilowej o charakterze polarnym i części 

hydrofobowej – niepolarnej. Relatywnie słabe oddziaływania cząsteczek wody z fragmentem 

hydrofobowym cząsteczek tenzydu (w porównaniu do oddziaływań pomiędzy cząsteczkami 

wody) prowadzą do wypychania łańcuchów węglowodorowych z wnętrza fazy wodnej. Dzięki 

temu mają one zdolność do ustawiania się w zorientowany sposób na powierzchni granicy faz.  

 
Tak więc samorzutne gromadzenie się cząsteczek na powierzchni granicy faz jest zjawiskiem 

powierzchniowym określanym mianem adsorpcji. Proces ten prowadzi do obniżenia energii 

powierzchniowej wyrażającej się zmniejszeniem napięcia powierzchniowego. 

Jeżeli przyciąganie cząsteczek substancji rozpuszczonej przez cząsteczki 

rozpuszczalnika jest większe niż siły działające pomiędzy cząsteczkami rozpuszczalnika, to 

cząsteczki rozpuszczalnika dążą do otoczenia obcych cząsteczek ze wszystkich stron, 

cząsteczki substancji rozpuszczonej zostaną wciągnięte w głąb fazy ciekłej i warstwa 

powierzchniowa ubożeje w substancję rozpuszczoną (adsorpcja ujemna), czemu towarzyszy 

wzrost napięcia powierzchniowego roztworu. 

Jeżeli cząsteczki rozpuszczalnika działają takimi samymi siłami wzajemnie na siebie 

jak i na cząsteczki substancji rozpuszczonej, to napięcie powierzchniowe roztworu jest takie 

samo jak czystego rozpuszczalnika i nie występują żadne różnice składu warstwy 

powierzchniowej roztworu w stosunku do pozostałej objętości cieczy. 

 

Dla fazy powierzchniowej gdy T, p = const, równanie Gibbsa-Duhema przyjmuje postać: 
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 A - powierzchnia granicy faz, 

  - napięcie powierzchniowe, 

a dla roztworu dwuskładnikowego, rozpuszczalnik (1) – substancja rozpuszczona (2): 
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wprowadzając definicję 1
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 ,  a2 –aktywność składnika drugiego 

Dla rozważań jakościowych można przyjąć równość aktywności i stężenia substancji 

rozpuszczonej. Otrzymamy wtedy przybliżone równanie izotermy adsorpcji Gibbsa, wiążące 

powierzchniowy nadmiar substancji ze stężeniem objętościowym substancji rozpuszczonej. 
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Oznacza to gromadzenie się substancji na granicy faz, prowadzące do zwiększenia 

powierzchni. Zwiększeniu powierzchni towarzyszy obniżenie napięcia powierzchniowego. 
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Rys.1. Typowy przebieg zależności napięcia powierzchniowego roztworu w funkcji ln(c) 

   
Rys.2. Zależność nadmiaru powierzchniowego od stężenia (izoterma adsorpcji) 

 

Rysunek 2 przedstawia typowy przebieg krzywej izotermy adsorpcji, którą można 

opisać równaniem izotermy Langmuira: 
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 c – stężenie, [c]=moldm-3, 

 a – stała, [a]=( moldm-3)-1 

Ponieważ nadmiar powierzchniowy ma wymiar molm-2, to odwrotność tej wielkości 

wyraża powierzchnię przypadającą na 1 mol substancji w fazie powierzchniowej. Dzieląc 

więc tę wielkość przez liczbę Avogadra można łatwo otrzymać wartość powierzchni 

przypadającą na jedną cząsteczkę: 

cz=maxNA)-1
 

 

ZASADA POMIARU NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO 

 

Zasada pomiaru napięcia powierzchniowego metodą DuNouya opiera się na pomiarze 

siły potrzebnej do oderwania platynowego pierścienia od powierzchni cieczy. 

 

 
Napięcie powierzchniowe wyznacza się w oparciu o następujące równanie: 

W=Wp+4R 

gdzie: 

  W - ciężar pierścienia z unoszoną warstwą cieczy, 

  Wp - ciężar pierścienia, 

 - napięcie powierzchniowe, 

R - promień pierścienia. 

Jednakże siły działające na pierścień o obwodzie 4R (w przybliżeniu, podwojona 

wartość obwodu pierścienia) nie są równe napięciu powierzchniowemu. Dlatego też 

wprowadza się współczynniki korygujące, są one funkcją promienia pierścienia (R), 

promienia przekroju drutu (r) oraz objętości cieczy (V) podniesionej ponad powierzchnię 

cieczy. W przypadku stosowania poprawki Zuidema-Watersa, współczynnik korygujący 

obliczany jest z następującego równania: 
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gdzie: 

 f - współczynnik korekcji, 

 * - wstępnie zmierzona wartość napięcia powierzchniowego, 

 R - promień pierścienia, 

 r - promień drutu, 

 D - gęstość cieczy badanej, 

 d - gęstość powietrza, 

Ostatecznie napięcie powierzchniowe obliczane jest z równania: 
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W oparciu o przytoczony schemat obliczeń działa tensjometr SIGMA 702 
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Tensjometr SIGMA 702 

 
Przyciski sterujące tensjometru SIGMA 702 

sterowanie 

podnośnikiem 

zatwierdzanie 

działania 

sterowanie 

kursorem menu 

przerywanie 

działania 
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WYKONANIE POMIARÓW 

Pomiary napięcia powierzchniowego roztworów alkoholu butylowego przeprowadza 

się metodą tensjometryczną w temperaturze 20oC.  

1. Włączyć termostat i ustalić temperaturę pracy na 20oC. 

2. Przygotować w kolbach miarowych o pojemności 50 cm3 roztwory butanolu 

o następujących stężeniach/(mol/dm3): 0,5; 0,3; 0,15; 0,08; 0,03. Roztwory przygotować 

odmierzając do kolbek przy pomocy biurety odpowiednie ilości roztworu o stężeniu 

0,700 M. 

3. Roztwory w kolbkach umieścić w termostacie (w celu wstępnego ustalenia ich 

temperatury). 

4. Wykonać pomiary napięcia powierzchniowego dla kolejnych roztworów zgodnie 

z procedurą wykonania pomiarów napięcia powierzchniowego (zachować kolejność od 

najmniejszego stężenia do największego), również dla roztworu o stężeniu 0,700 M 

(łącznie sześć roztworów). 

5. Roztwory po przeprowadzonych pomiarach wylać do pojemnika na zlewki, a kolbki 

przepłukać wodą (nie zamieniać korków i nie wstawiać kolbek do suszarki). 

 

OPRACOWANIE WYNIKÓW 

1. Wykonać wykres f(ln(c)) 

2. Przeprowadzić korelację otrzymanych wyników wielomianem 2 stopnia (brak 

możliwości ekstrapolacji). 

3. Na podstawie otrzymanego równania obliczyć wartości d/dln(c) oraz dla badanych 

roztworów. 

4. Wyznaczyć przy użyciu regresji liniowej wartość max z zależności 1/f(1/c) oraz 

wartość drugiej stałej. Zilustrować zależność na wykresie.  

Obliczyć błąd ∆Γ𝑚𝑎𝑥 = (Δ
1

Γ𝑚𝑎𝑥
) ∙ Γ𝑚𝑎𝑥

2 ∙ (kwantyl rozkładu t-Studenta),  

(dla α=0,05 i n-liczby stopni swobody). 

5. Wykonać wykres izotermy adsorpcji, f(c). Nanieść punkty eksperymentalne 

i aproksymować izotermą Lagmuira. 

6. Obliczyć powierzchnię przypadającą na jedną cząsteczkę w warstwie 

powierzchniowej dla granicznej wartości max. Obliczyć błąd metodą różniczki 

zupełnej. Porównać obliczoną wartość z danymi literaturowymi (odnośnik podaje się 

z dokładnością do numeru strony). 

7. Sformułować wnioski. 

 

ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA 

Związki powierzchniowoczynne. 

Napięcie powierzchniowe na granicy faz. 

Adsorpcja i jej opis. 

Metody pomiaru napięcia powierzchniowego. 
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PROCEDURA WYKONANIA POMIARÓW NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO 
1. Włączyć zasilanie przyrządu (wyłącznik znajduje na dole tylnej ściany przyrządu). 

2. Przyciskiem oznaczonym niebieskim trójkątem sprawdzić, czy naczynie termostatowane znajduje 

się w skrajnej dolnej pozycji. 

3. Przy pomocy przycisków oznaczonych strzałkami podświetlić pozycję oznaczoną measure. 

4. Potwierdzić wybór przyciskiem OK. 

5. Potwierdzić przyciskiem OK wybór surface tension/ring. 

6. Potwierdzić przyciskiem OK wybór adjust density diff. 

aktualną wartość różnicy gęstości roztworu i fazy gazowej należy wprowadzić używając 

przycisków oznaczonych strzałkami i zatwierdzać każdą cyfrę przyciskiem OK. 

7. Podświetlić pozycję use the same value. 

8. Potwierdzić wybór przyciskiem OK. 

9. Zdjąć osłonę. 

10. Wykonuje prowadzący. Zawiesić na haczyku pierścień DuNouya (pierścień trzymać przy 

pomocy pęsety). 

11. Odaretować dynamometr (w tym celu należy odkręcić śrubę blokującą znajdującą się tuż za 

haczykiem tensjometru – ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara). 

12. Zaakceptować przyciskiem OK wyświetlaną liczbę pomiarów (liczbę pomiarów można zmienić 

przy pomocy przycisków oznaczonych strzałkami – zalecana wartość 7). Jeżeli pojawi się 

komunikat o błędzie – wcisnąć przycisk OK, przyrząd wyświetli menu z podświetloną wartością 

measure, ostatnio wpisana wartość density diff pozostaje zapamiętana. 

13. Wstawić naczynko z roztworem badanym (wysokość poziomu cieczy – 1 cm). Zablokować 

ewentualny ruch naczynia szklanego przy pomocy „klocka” umieszczając go za naczyniem 

szklanym. Wlać do komory termostatowanej, przy pomocy tryskawki, wodę (tyle aby jej poziom 

był nieco niższy niż poziom cieczy badanej (o ok.. 2 mm). 

14. Umieścić osłonę. 

15. Przy pomocy przycisków oznaczonych niebieskimi trójkątami podsunąć naczynie z próbką tak 

wysoko aby powierzchnia cieczy znalazła się w odległości ok. 1 cm od pierścienia DuNouya. 

16. Po upływie ok. 15 minut wcisnąć przycisk OK. 

17. Po zakończeniu wykonywania serii pomiarów pierścień DuNouya znajduje się nad powierzchnią 

cieczy a na wyświetlaczu pojawia się wartość średnia zmierzonego napięcia powierzchniowego 

oraz wartość odchylenia standardowego. Spisać wyświetlane wartości. 

18. Zdjąć osłonę. 

19. Obniżyć położenia naczynia termostatowanego i umieścić na nim przygotowany arkusik bibuły. 

Podnieść położenie naczynia tak aby pierścień DuNouya dotknął powierzchni bibuły, drugą bibułą 

usunąć ewentualne resztki cieczy z górnej części pierścienia. 

20. Opuścić naczynie do jego skrajnego dolnego położenia. Osiągnięcie tego położenia powoduje 

wyświetlenie stosownego komunikatu a wartość napięcia powierzchniowego z ostatniej serii 

pomiarowej jest wymazywana. 
21. Wyjąć naczynko z roztworem, opróżnić do pojemnika na zlewki (pojemnik znajduje się pod 

sąsiadującym dygestorium), osuszyć papierowym ręcznikiem i ponownie napełnić kolejnym 

roztworem. 

22. W przypadku zakończenia pomiarów wkręcić śrubę aretującą wagę tensjometru. 

23. Wykonuje prowadzący. Zdjąć pierścień DuNouya przy pomocy pęsety i oczyścić w płomieniu 

palnika część kontaktującą się z roztworem. Pierścień umieścić w otworze pojemnika służącego 

do jego przechowywania. Sprawdzić, czy jest poprawnie ułożony i zamknąć pokrywę. 

24. Przy pomocy pompki wodnej odessać wodę znajdującą się w naczyniu termostatowanym a 

naczynie osuszyć papierowym ręcznikiem. 

25. Wyłączyć zasilenie tensjometru. 

26. Założyć osłonę. 

UWAGA:  

 W celu powrotu do menu nadrzędnego należy wcisnąć przycisk STOP/CANCEL. 

 W celu przerwania serii pomiarowej należy wcisnąć przycisk STOP/CANCEL. 

Gęstość roztworów wodnych butanolu obliczyć z poniższego równania: 

d = -6,188*10-4 *c2 – 1,565*10-2*c + 9,982*10-1 

[d] = g/cm3, [c] = mol/dm3 
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Zespół w składzie:        Data wykonania: 

 

1.________________________    ___________________ 

 

2.________________________ 

 

3.________________________ 
 

Protokół do ćwiczenia 

WYZNACZANIE IZOTERMY ADSORPCJI GIBBSA METODĄ 

TENSJOMETRYCZNĄ 

 

 

Temperatura pomiaru:………oC 

 

Gęstość fazy gazowej:………………g/cm3 

 

Lp. Odmierzona 

objętość 

0,700M 

roztworu 

butanolu/cm3 

faktyczne 

stężenie/mol/dm3 

gęstość 

roztworu/g/cm3 
mJ/m2 SDmJ/m2

     

     

     

     

     

     

     

 
 


