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(elektrostatická repulze) 4. Hodnoty hlavních micelárních 
parametrů � velikosti, tvaru, struktury, náboje a agregační-
ho čísla závisí jednak na teplotě a tlaku, jednak na chemic-
ké struktuře molekul PAL a také na celkovém slo�ení roz-
toku, ve kterém micely vznikly (pH, iontová síla, typ pro-
tiiontu)5,6. 

Jedinečné vlastnosti micelárních roztoků PAL jsou 
vyu�ívány prakticky ve v�ech odvětvích průmyslu včet-
ně chemického výzkumu, ale i v na�em ka�dodenním �ivo-
tě (mytí a praní). Heterogenní systém, tvořený rozpou�tě-
dlem a micelami, resp. jejich nepolárním jádrem, umo�ňu-
je tzv. solubilizaci nepolárních látek ve vodném prostředí, 
ve kterém jsou jinak velmi �patně rozpustné7−9.  

V posledním období se objevují nové oblasti vyu�ití 
micelárních soustav například jako nosiče léků10 nebo jako 
prostředí pro syntézu nanostrukturních látek11−13. Micelár-
ní soustavy, představující mikroheterogenní systém se 
schopností separovat částice s různým stupněm polarity, 
pronikly i do elektroanalytických metod a přinesly nové 
mo�nosti hlavně v oblasti separačních procesů vyu�íva-
ných v kapilární elektroforéze. Za přítomnosti micelárního 
systému tak lze analyzovat v elektrickém poli i látky bez 
elektrického náboje14−16. 

Metoda micelární elektrokinetické kapilární chroma-
tografie (MEKC), prvně zmíněná v roce 1984, je jedním 
z příkladů vyu�ití micelárních roztoků v kapilární elektro-
foréze. Tato metoda umo�ňuje separaci zejména elektricky 
nabitých analytů, které se dělí díky odli�né interakci 
s micelární pseudofází a díky rozdílným elektroforetickým 
pohyblivostem ve vodné fázi17. Separovat lze ov�em 
i elektroneutrální analyty díky existenci elektroosmotické-
ho toku v kapiláře14,18. Separace ve v�ech případech probí-
há díky rozdílné distribuci analytů mezi pseudostacionární 
micelární fázi a mobilní vodnou fázi nosného elektrolytu17. 

Přítomnost elektrolytů, zejména pufrů pou�ívaných 
právě v kapilární elektroforéze, zásadně ovlivňuje proces 
tvorby micel. Primárně dochází k poklesu hodnoty CMC 
a ovlivněn je rovně� rozměr micel19−22. Vliv elektrolytů je 
výrazný hlavně u ionických PAL, zanedbatelný naopak 
bývá u neionických PAL5,7,8,23. Se změnou základních 
micelárních parametrů samozřejmě dochází i ke změnám 
v separační účinnosti, tak�e znalost těchto procesů umo�-
ňuje cílenou modifikaci účinnosti celého analytického 
procesu. Pro studium tvorby a současně k charakterizaci 
micel je k dispozici řada metod (měření změn vodivosti, 
povrchového napětí, viskozity, rozptylu světla atd.)24, 
z nich� některé lze vyu�ít pouze pro studium roztoků io-
nických PAL (vodivostní měření). Proces tvorby micel 
a jejich charakterizace jsou doposud dobře prostudovány 
pro čistě vodné roztoky PAL25,26 či jejich směsi27−29, av�ak 
poměrně málo údajů je k dispozici o vlivu iontové síly 
roztoku či jeho pH na tvorbu micel21,30.   

Cílem této práce proto bylo zjistit změny chování 
micel v roztocích bě�ně pou�ívaných v MEKC a vyhodno-
tit tak vliv slo�ení roztoku (zejména iontové síly a pH) na 
hodnotu CMC bě�ných PAL, která je rozhodující 
z hlediska separační účinnosti této metody. Ke studiu byla 
vyu�ita vodivostní a tenziometrická měření, která se vhod-
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Úvod 

 
Povrchově aktivní látky (PAL) představují obecnou 

skupinu látek, které se adsorbují na fázovém rozhraní, 
a v důsledku této adsorpce dochází ke sní�ení jeho povr-
chové energie1,2. Organické molekuly difilního charakteru, 
jinak té� tenzidy či surfaktanty, představují aplikačně nej-
významněj�í skupinu PAL, zejména díky jejich schopnosti 
samovolně agregovat ve vodném roztoku do útvarů koloid-
ní velikosti, zvaných micely. Ty vznikají od určité koncen-
trace PAL v roztoku, tzv. kritické micelární koncentrace 
(CMC). Rozpustnost mnoha organických PAL silně závisí  
na teplotě, pro dosa�ení CMC je tak nutné i dosa�ení do-
statečně vysoké teploty, při ní� rozpustnost dosahuje  hod-
noty CMC (Krafftova teplota). Nad touto teplotou rozpust-
nost PAL prudce stoupá díky tvorbě micel v roztoku2. 

Tvorba micelárních agregátů ve vodném roztoku je 
samovolný proces, a proto Gibbsova energie micelizace 
musí být záporná. Proto�e tvorba micel představuje en-
dotermní děj, ∆H ~ 1−2 kJ mol−1 molekul PAL3, musí být 
změna entropie při tomto ději kladná a dostatečně vysoká, 
aby v polárním rozpou�tědle docházelo ke spontánní asoci-
aci molekul PAL do micel. Entropie soustavy při tvorbě 
micel skutečně vzrůstá, proto�e dochází ke změně hydra-
tačních vrstev okolo molekul PAL. Hydratační vrstva oko-
lo micely zahrnuje men�í počet molekul vody ne� okolo 
jednotlivých molekul PAL, a proto více samostatných 
molekul vody zůstává volně pohyblivých v roztoku, čím� 
se zvy�uje neuspořádanost soustavy, pota�mo roste její 
entropie. V důsledku takového chování soustavy se proje-
vuje tzv. �hydrofobní efekt�, který je pova�ován za hlavní 
hnací sílu samovolného asociativního chování molekul 
PAL ve vodném prostředí3. V případě ionických PAL hrají 
při tvorbě micel důle�itou roli i elektrostatické odpudivé 
interakce mezi náboji disociovaných polárních skupin 
molekul PAL asociovaných v micele, které působí naopak 
proti micelizaci. Zda v roztoku vzniknou micely tak závisí 
na převaze sil podporujících micelizaci (hydrofobní  neboli 
entropický efekt) nebo působících proti micelizaci 
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ně doplňují při studiu micelizace v roztocích elektricky 
nabitých i elektroneutrálních PAL. Měření byla navíc roz-
�ířena o experimenty z oblasti reologického chování těchto 
roztoků, neboť lze předpokládat nejen změnu viskozity, 
ale i viskoelastického chování roztoků PAL v kapiláře. 

 
 

Experimentální část 
 
V provedených experimentech byly pou�ity následují-

cí chemikálie: dodecylsulfát sodný (p.a., Fluka; SDS), 
hexadecyltrimethylammonium bromid (p.a., Lachema; 
CTAB), Triton X-100 (< 3 % PEG, Sigma-Aldrich; 
TX100) a Genapol X-080 (p.a., Sigma-Aldrich; GX080). 
Pro přípravu pufrů pak H3PO4 (85 %, p.a., Lachema), 
H3BO3 (p.a., Lachema), CH3COOH (99 %, p.a., Lachema), 
2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol (p.a., Sigma-
Aldrich; TRIS), NaOH (p.a., Lach-Ner). Tyto látky nebyly 
před pou�itím dále nijak upravovány ani či�těny. Pro pří-
pravu roztoků byla pou�ita demineralizovaná voda 
o vysoké čistotě (18 MΩ cm, Millipore, Bredford, USA). 
V�echna měření byla provedena za konstantní teploty 
20 ± 0,2 °C s výjimkou měření s roztoky CTAB. Krafftova 
teplota CTAB je přibli�ně 25 °C, proto bylo nutné provést 
experimenty s touto látkou při vy��í teplotě (30 ± 0,2 °C). 
Výběr pou�itých pufrů se řídil postupy pou�ívanými při 
přípravě roztoků pro metodu MEKC (viz. tab. I). 

 
Měření elektrické vodivosti  

 
Měření vodivosti ionických PAL je pova�ováno za 

základní metodu pro studium micelizace. Specifická vodi-
vost (κ) studovaných roztoků byla měřena konduktomet-
rem ORION 162 po kalibraci roztokem chloridu draselné-
ho o koncentraci 0,01 mol dm−3. Hodnota CMC byla zís-
kána po vynesení naměřených konduktivit do grafu proti 
koncentraci PAL jako průsečík lineárních úseků získané 
závislosti5.  

 
Měření povrchového napětí 

 
Tenziometrická měření představují univerzální meto-

du měření CMC ionických i neionických PAL. Měření 
bylo provedeno za pomoci tenziometru LAUDA TD1, 
který vyu�ívá metodu odtrhávání Pt-Ir krou�ku podle De 
Noüye. Roztoky byly před měřením vytemperovány na 
zvolenou teplotu. Pro ka�dou koncentraci bylo měření 

opakováno třikrát a� čtyřikrát, maximální odchylka mezi 
jednotlivými měřeními byla 0,2 mN m−1.  Pro vyhodnocení 
naměřených závislostí povrchového napětí na koncentraci 
PAL a zji�tění hodnoty CMC byla koncentrace vynesena 
v logaritmické �kále8. 

 
Měření viskozity 

 
Měření dynamické viskozity bylo provedeno pro po-

souzení vlivu elektrolytu a koncentrace PAL na změnu 
viskozity jednotlivých soustav. Viskozita roztoků PAL 
byla měřena pomocí Ubbelohdeho kapilárního viskozimet-
ru Schott, typ 501-01/0a. Při měření byl viskozimetr tem-
perován v ponorném termostatu Schott CT52. Hustoty 
nutné pro výpočet dynamické viskozity byly zji�těny pyk-
nometricky. Rotační viskozimetr RotoVisco RV1 
(ThermoHaake) v konfiguraci dvou souosých titanových 
válců (geometrie �double gap�) byl pou�it pro studium 
viskoelastického chování roztoků, které nelze realizovat za 
pou�ití  kapilárních viskozimetrů. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 

Stanovení CMC z vodivostních měření 
 
Nejpou�ívaněj�í metodu stanovení CMC ionických 

PAL představuje měření elektrické vodivosti roztoku, 

Tabulka I 
Pufry pou�ité pro experimenty 

Název pH Iontová síla I [mmol dm−3] 
Fosfátový pufr (0,05mol dm−3 H3PO4) 2,5 36,2 
Acetátový pufr (0,1 mol dm−3  CH3COOH) 4,0 17,0 
Borátový pufr (0,05 mol dm−3 H3BO3) 9,5 34,0 

Obr. 1. Závislost specifické vodivosti vodného roztoku SDS na 
jeho koncentraci v prostředí vybraných pufrů; ● fosfátový 
pufr, ○ borátový pufr, ■ acetátový pufr, □ voda. �ipkami jsou 
vyznačena místa odečtu CMC pro jednotlivé roztoky 

0 10 20 30
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v ní� se při zvy�ování koncentrace PAL v roztoku odrá�í 
rozdíl v pohyblivosti monomerů a vznikajících micel PAL. 
Typický tvar grafické závislosti konduktivity κ na koncen-
traci PAL představuje dva přímkové úseky s rozdílnými 
směrnicemi, jejich� průsečík odpovídá hodnotě CMC 
(obr. 1). Experimentálně získané hodnoty CMC 
z konduktometrických měření jsou uvedeny v tab. II spo-
lečně s dal�ími micelárními charakteristikami vypočtenými 
ze zji�těných hodnot CMC a směrnic lineárních částí zá-
vislosti κ na koncentraci PAL (S1  představuje směrnici 
v oblasti existence monomerů PAL a S2 v micelární oblas-
ti) � stupeň vázání protiiontu na micelu β = 1 − (S2/S1) 
a Gibbsova energie micelizace vypočtená podle vztahu (1) 
(cit.19,31):  

∆Gmic = (1 + β) RT ln CMC         (1) 
V případě SDS i CTAB je mo�né z velikostních para-

metrů monomeru PAL vypočítat i teoretické agregační 
číslo n, které vyjadřuje průměrný počet monomerů PAL 
obsa�ených v micele. Tu lze v koncentrační oblasti těsně 
nad hodnotou CMC  aproximovat koulí o poloměru, odpo-
vídajícímu délce rozvinuté molekuly PAL. Do Huisman-
novy rovnice (2) (cit.32): 

log n = a − b log CMC − log Mw        (2) 
byly dosazeny hodnoty a a b pro SDS i CTAB získané z 
literatury32 a na základě naměřených hodnot CMC byla 
vypočtena agregační čísla  pro tyto PAL. V rovnici (2) 
veličina Mw zastupuje molekulovou hmotnost PAL.  

Získané výsledky ukazují, �e zvý�ení iontové síly (I) 
roztoku vede ke sní�ení CMC, co� lze zdůvodnit stínícím 
účinkem elektrostatické repulze mezi hydrofilními částmi 
molekul PAL vyvolaným protiionty. Jejich koncentrace 
v roztoku je dána jak disociací molekul PAL, tak i přidá-
ním elektrolytu do roztoku. S rostoucí iontovou silou se 
současně zvy�uje agregační číslo n micel opět jako důsle-
dek sní�ené elektrostatické repulze. Zde zji�těné hodnoty n 
spadají do oblastí hodnot v literatuře uváděných pro čisté 
vodné roztoky PAL: u SDS21,33−36 n = 49−65 a u CTAB37 n 
= 145 (pro koncentraci 50 mmol dm−3), přičem� je zde 
vidět výrazný vliv pH a iontové síly. U SDS se více ne� 
vliv pH projevuje vliv iontové síly � s jejím růstem roste 
i agregační číslo přesně podle teoretických předpokladů. 
U CTAB je vliv hodnoty pH a iontové síly na agregační 
číslo méně výrazný, co� souvisí s jeho ni��í disociací 

v alkalické oblasti. Hodnoty CMC v obou případech klesa-
jí s rostoucí iontovou silou, významně zejména u SDS, kde 
lze předpokládat silněj�í elektrostatickou repulzi mezi 
skupinami �SO3

− a tedy i výrazněj�í vliv stínícího efektu 
protiiontů.  

Získané výsledky ukazují na výrazný pokles CMC 
s rostoucí iontovou silou roztoku PAL a to obzvlá�tě 
u nejčastěji pou�ívané PAL v praxi � SDS. Rovně� veli-
kost micel, resp. jejich agregační číslo je významně ovliv-
něno iontovou silou, co� také ukazuje na záva�né změny 
fázového uspořádání micelárního roztoku PAL 
v přítomnosti elektrolytů. Změna ve fázovém uspořádání 
mů�e v oblasti vyu�ití těchto systémů v separačních proce-
sech přiná�et nezanedbatelné vlivy na separační účinnost 
takových heterogenních soustav a ovlivnit i celkový výsle-
dek analýzy. Jako významný parametr při vývoji metod 
MEKC je tedy nutno zařadit mimo jiné i iontovou sílu 
a pH roztoku elektrolytu, zejména s ohledem na změnu 
micelárního uspořádání pou�ívaného roztoku PAL. 

 
Stanovení CMC z tenziometrických měření 

 
Měření povrchového napětí (γ) roztoku PAL je vhod-

né pro studium micelizace u roztoků ionických i neionic-
kých PAL. Hodnotu CMC lze v tomto případě získat jako 
minimum závislosti γ na dekadickém logaritmu koncentra-
ce PAL (obr. 2, cit.8). 

Hodnoty CMC získané z tenziometrických měření 
uvedené v tab. III potvrzují u ionických PAL výsledky 
získané konduktometricky, tedy významnou závislost 
CMC na iontové síle roztoku. Hodnota CMC i v tomto 
případě klesá s rostoucí iontovou silou, zatímco 
u neionických PAL je CMC na iontové síle prakticky 
nezávislá. Lze rovně� konstatovat, �e data získaná měře-
ním povrchového napětí roztoků SDS a CTAB (hodnoty 
CMC) jsou srovnatelná s hodnotami získanými z vodi-
vostních měření, ačkoliv ka�dá z těchto metod zachycuje 
kritickou micelární koncentraci na základě jiných fyzi-
kálně chemických procesů probíhajících v oblasti počát-
ku agregace molekul PAL. Získané hodnoty CMC vod-
ných roztoků studovaných PAL jsou v dobré shodě 
s literárními údaji, výjimku tvoří pouze vodný roztok 
GX080, pro který jsou v literatuře uváděny hodnoty 
CMC 0,05 mmol dm−3 (bez uvedení teploty měření)38, 

Tabulka II 
Hodnoty CMC [mmol dm−3] ionických PAL získané vyhodnocením průsečíku závislostí konduktivity studovaných roztoků 
na koncentraci PAL a micelární parametry vypočtené na základě vztahů (1) a (2)  

    SDS       CTAB       
  I CMC β n ∆Gmic CMC β n ∆Gmic 

Voda 0 7,8 0,663 58 −15,8 1,0 0,231 92 −30,8 
pH 2,5 36,2 2,4 0,535 92 −21,5 0,8 0,345 98 −29,7 
pH 4,0 17,0 4,4 0,564 73 −19,0 0,9 0,330 95 −29,5 
pH 9,5 34,0 3,0 0,673 84 −18,8 0,6 0,161 105 −34,4 
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resp. 0,06−0,15 mmol dm−3 pro 20−25 °C (cit.34). 
 

Reologické studium roztoků PAL 
 
Reologické studium roztoků vybraných PAL bylo 

zaměřeno zejména na měření jejich viskozity s ohledem na 
vliv koncetrace PAL v oblasti tvorby micel a rovně� na 
vliv pH a iontové síly na tuto hodnotu. Dynamická visko-
zita v�ech měřených roztoků se pohybovala kolem hodno-
ty 1 mPa s (viskozita vody). Změny dynamické viskozity 
roztoků v závislosti na koncentraci PAL se pohybují 
v řádu 10−5. Rozdíly viskozit roztoků micelární disperze 
a rozpou�tědla ov�em lépe vystihuje relativní viskozita, 
vyjádřená jako podíl dynamické viskozity roztoku a roz-
pou�tědla ηrel = η/η0 (cit.4).  

Změny relativní viskozity jsou ve zkoumané oblasti 
nízkých koncentrací PAL (do 30 mmol dm−3) zanedbatelné 
v prostředí čisté vody i za přítomnosti pufrů.  

Lze tedy konstatovat, �e ani iontová síla ani pH, mě-
nící se díky přidaným elektrolytům, nezpůsobují význam-
nou změnu průběhu závislosti viskozity na koncentraci 
PAL. V oblasti koncentrací PAL v těsné blízkosti CMC 
bylo provedeno detailněj�í studium jejich mo�ného visko-
elastického chování za pomoci rotačního viskozimetru 

v geometrii �double gap�, zabezpečující maximální citli-
vost měření při tak nízkých hodnotách dynamické viskozi-
ty. Ov�em ani v takovém uspořádání nebyla zaznamenána 
�ádná zásadní změna viskozity s rostoucím smykovým 
napětím (daným rychlostí otáčení rotoru viskozimetru), 
a tak lze vyloučit vznik slo�itěj�ích agregátních útvarů, 
které se projevují právě přechodem roztoků PAL z čistě 
viskózního chování do oblasti viskoelastické.  

Ve vy��í koncentrační oblasti neionické PAL TX100 
byl zřetelný nárůst změny viskozity proti čistému rozpou�-
tědlu ve srovnání s ionickými PAL (viz obr. 3). Nebyla 
pozorována závislost reologického chování roztoků PAL 
na pH či iontové síle, co� je důle�ité opět z hlediska apli-
kace v kapilární elektroforéze, kde by tyto komplikace 
mohly způsobit nelinární změny v pohybu kapalin 
v kapiláře, ovlivňující nedefinovaně separační účinnost 
celého analytického postupu. 

Provedená studie vlivu pufrů bě�ně pou�ívaných 
v micelární kapilární elektroforéze (MEKC) na micelární 
parametry nejčastěji pou�ívaných PAL ukázala záva�né 
změny v procesu micelizace těchto PAL. Hodnota pH 
a zejména hodnota iontové síly pou�itého pufru mají vliv 
na tvorbu micel PAL v těchto systémech a mohou tedy 
významně ovlivnit i separační účinnost kapilární elektrofo-
rézy zejména v případě vyu�ití ionických PAL. Zde se 
mů�e hodnota pH resp. hodnota iontové síly stát dal�í pro-
měnnou vyu�itelnou pro vyladění optimální separační 
účinnosti a tedy i efektivnosti vlastního analytického sta-
novení. Stejně tak mů�e v případě nekontrolované změny 
těchto parametrů dojít k výraznému zhor�ení separační 
účinnosti metody a tedy zhor�ení její analytické vyu�itel-
nosti v praxi. Z tohoto pohledu je tak důle�ité realizovat 
dal�í studium vlivu pH a iontové síly pou�ívaných rozto-
ků PAL přímo v praktických aplikacích MEKC pro 
kvantitativní posouzení reálného vlivu zde zji�těných 
změn CMC a agregačních čísel micel na výsledek analy-
tického procesu. 

Tabulka III 
Hodnoty CMC [mmol dm−3] pro ionické a neionické PAL 
získané ze závislosti povrchového napětí na logaritmu 
koncentrace PAL 

  SDS CTAB TX100 GX080 
Voda 8,0 1,0 0,3 0,2 

pH 2,5 1,1 0,3 0,3 0,2 
pH 4,0 4,0 0,9 0,3 0,2 
pH 9,5 3,0 0,5 0,2 0,2 

Obr. 2. Závislost povrchového napětí na koncentraci neionické 
PAL TX100 v roztoku; ● fosfátový pufr, ○ borátový pufr, 
■ acetátový pufr, □ voda 

Obr. 3. Průběh závislostí relativní viskozity na koncentraci 
PAL (● TX100, ○ SDS) v oblasti vy��ích koncentrací PAL 
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H. Strnadová and L. Kvítek (Department of Physi-

cal Chemistry, Palacký University, Olomouc): The Influ-
ence of Buffer on Self-Assembling Properties of Mi-
celles  

 
The values of CMC (critical micellar concentration) 

for buffered surfactant solutions used in separation meth-
ods in analytical chemistry, especially in micellar elec-
trokinetic capillary chromatography, were studied by con-
ductivity, surface tension and viscosity measurements. The 
study involved solutions of representative anionic (SDS), 
cationic (CTAB), and non-ionic (TX100, GX080) surfac-
tants. The data measured for aqueous solutions were in 
good agreement with the published data. The data for 
buffer solutions confirmed theoretical presumptions � the 
CMC values decreased with increasing ionic strength of 
the solutions. In contrast, viscoelastic properties of the  
solutions of surfactants were not significantly influenced 
by the ionic strength or pH of the  solutions. 


