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Abstrakt 

 
V článku jsou popsány možnosti využití 

tenziometrické Wilhelmiho metody pro charakterizaci 
samo-organizačních schopností polysacharidů na fázovém 
rozhraní kapalina/vzduch. Pro účely tohoto studia byl 
zvolen vodný roztok 2 hydroxyethylcelulosy (2-HEC) 
o různých molekulových hmotnostech a koncentracích 
polymeru. Z výsledků vyplynulo, že Wilhelmiho metoda je 
vhodná pro charakterizaci flexibility a mobility polymeru 
na fázovém rozhraní. Nicméně tuto metodu lze brát pouze 
jako relativní a to zejména kvůli nemožnosti zachycení 
počátečních změn v procesu reorganizace polymeru na 
fázovém rozhraní.  

 
Úvod 

 
Polysacharidy patří mezi jeden z nejběžnějších typů 

makromolekulárních látek v přírodě. Nejčastější stavební 
jednotkou těchto makromolekul je monosacharid -D-
glukosan. Tento typ makromolekulárních látek se 
vyznačuje schopností snižovat hodnotu povrchového 
napětí na fázovém rozhraní kapalina/vzduch, a to již při 
malých koncentracích polymeru v roztoku1,3–5,7. Naproti 
tomu základní stavební jednotky polysacharidů, jako je 
sacharosa, glukosa, mají tendenci ke zvyšování hodnoty 
povrchového napětí2,5. Nutno dodat, že polysacharidy 
nemění hodnotu povrchového napětí okamžitě, ale jedná 
se o časově závislý jev spojený zejména s následujícími 
kroky: difuzí polymeru k fázovému rozhraní, 
rozprostíráním a rozbalováním polymeru na fázovém 
rozhraní a v poslední fázi se samotnou reorganizací 
polymerních molekul na fázovém rozhraní2,5,6. Rychlost 
poklesu povrchového napětí je závislá na celé řadě 
parametrů, jako jsou typ polymeru, jeho koncentrace, 
molekulová hmotnost, viskozita, difuzní koeficient, 

množství hydrofobních a hydrofilních substituentů na 
polymerním řetězci, flexibilita polymerního řetězce, atd.5,6. 
Standardně jsou změny povrchového napětí studovány 
zejména metodou visící kapky. Mezi hlavní výhody této 
metody patří použití malého množství vzorku s možností 
sledovat dynamické procesy na fázových rozhraních od 
jejich prvopočátku bez nežádoucích vlivů2,5,7.  

Cílem této práce bylo prostudovat samo-organizační 
schopnosti polysacharidů, jmenovitě 2-hydroxyethyl-
celulosy na fázovém rozhraní za použití tenziometrické 
Wilhelmiho metody, která zatím není pro tyto účely 
dostatečně využívána. Tento přístup byl zvolen záměrně 
ve snaze demonstrovat možnosti zmíněné metody. 

 
 

Experimentální část 
 
Materiály 

 
Jako modelový systém byla použita 2-hydroxy-

ethylcelulosa (2-HEC) o střední molekulové hmotnosti 
v rozsahu 90 000 Da až 1 300 000 Da (Sigma-Aldrich). 
Roztoky byly připravovány z de-ionizované vody 
s vodivostí nižší než 0,08 S cm–1. 

 
Příprava vzorků  

 
Pro přípravu roztoků byly použity skleněné lahve 

vyčištěné pomocí kyseliny chromsírové, kyseliny 
chlorovodíkové, peroxidu vodíku, de-ionizované vody, 
ethanolu a následně sterilizované při teplotě 120 °C po 
dobu 20 min. Rozpouštění polymeru probíhalo v tempe-
rační lázni HUBER CC-130A Visco 3 při 30 °C za 
neustálého míchání na magnetickém míchadle po dobu 
3,5 hodiny. Následně byly roztoky filtrovány přes fritu 
s velikostí pórů 40–100 m. Takto připravené roztoky 
byly skladovány při teplotě 5 °C.  

 
Měření povrchového napětí 

 
Měření povrchového napětí bylo prováděno na 

přístroji Krüss K12 (Krüss GmbH). Byl studován vliv 
koncentrace a střední molekulové hmotnosti na 
povrchovém napětí. Před započetím každého měření byla 
ověřována čistota jednotlivých misek a použitého 
platinového plíšku. Do takto připravených misek byl nalit 
vzorek pro následnou temperaci trvající 30 min. Před 
samotným měřením byl vzorek intenzivně míchán po dobu 
30 sekund, pak byl ponechán v klidu 30 sekund a následně 
byl měřen platinovou sondou po dobu 60–600 sekund při 
teplotě 30 °C. Jednotlivá měření byla minimálně 3 
opakována z důvodu ověření reprodukovatelnosti 
získaných výsledků. 
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Výsledky a diskuse  
 
Byl studován vliv koncentrace a střední molekulové 

hmotnosti na samo-organizační schopnosti 2-HEC na 
fázovém rozhraní kapalina/vzduch. Pro účely, tohoto 
studia byla zvolena Wilhelmiho metoda, jako alternativní 
přístup k metodě visící kapky6. Nutno dodat, že 
Wilhelmiho metoda je extrémně citlivá na přesnost 
provedeného měření. Z tohoto důvodu bylo třeba 
optimalizovat celou řadu parametrů (příprava vzorku, 
míchání, temperování) pro dosažení reprodukovatelných 
výsledků. Porovnání získaných závislostí povrchového 
napětí roztoků 2-HEC na čase pomocí dynamické 
Wilhelmiho metody s výsledky z metody visící kapky 
prezentovanými v literatuře5 ukazuje, že přítomnost 
platinového plíšku nemá zásadní vliv na reorganizaci 
polymeru na fázovém rozhraní kapalina/vzduch. To 
znamená, že námi získané výsledky korelují se závěry 
prezentovanými v literatuře1–7. Nicméně námi zvolená 
Wilhelmiho metoda má jednu zásadní nevýhodu. Pomocí 
této metody nelze sledovat rychlé změny povrchového 
napětí u systémů s relativně nízkou molekulovou 
hmotností cca 100 000 Da a vysokou koncentrací 
polymeru v roztoku (obr. 1). To je dáno časovými 
prodlevami mezi výše diskutovanými kroky míchání 
a ustalování rovnováhy v roztoku. Dále je třeba dodat, že 
sledování rychlých změn povrchového napětí v počátcích 
experimentu je nezbytné hlavně u vysokých koncentrací 
polymeru. 

Vlastní změna povrchového napětí v čase je v případě 
roztoků polysacharidů spojena s třemi faktory: difuzí 
polymeru na fázové rozhraní, rozprostíráním 
a rozbalováním s následnou reorganizací na fázovém 
rozhraní (obr. 2). V první fázi celého procesu je 
rozhodující difuze, tj. kritickými parametry jsou 
koncentrace polymeru a jeho difúzní koeficient. Proto byly 
pro zjednodušení v prvotních experimentech srovnávány 
dva systémy o stejném hmotnostním podílu polymeru 
v roztoku (obr. 1). U polymeru s nízkou molekulovou 
hmotností (Mw = 90 kDa) dochází pouze k pozvolnému 
poklesu hodnoty povrchového napětí oproti polymeru 
s vysokou molekulovou hmotností (Mw = 1300 kDa). 

U polymeru s nízkou Mw = 90 kDa dochází k velmi 
rychlému obsazení fázového rozhraní molekulami 
polymeru v počátcích experimentu. Po tomto rychlém 
procesu dochází pouze k pozvolné reorganizaci polymeru 
na fázovém rozhraní, jak je vidět na obr. 1. Naopak 
u polymeru Mw = 1300 kDa je proces difuze, rozbalování 
a rozprostírání polymeru mnohem pomalejší. Díky tomu 
můžeme pozorovat výraznější změny povrchového napětí, 
a to zejména pro vyšší koncentrace polymeru v roztoku 
(obr. 3). 

U roztoků s nízkou molekulovou hmotností 
(Mw = 90 kDa) nepozorujeme výraznější změny 
povrchového napětí v čase s rostoucím podílem polymeru 
v roztoku, tyto výsledky jsou znázorněny na obr. 3a. 
U systémů s vyššími molekulovými hmotnostmi 
(Mw = 720 kDa a Mw = 1300 kDa), obr. 3b a obr. 3c, se 
mnohem více projevuje vliv hmotnostního podílu kvůli 
pomalejší difuzi, rozprostírání/rozbalování a reorganizaci 
polymerních klubek na fázovém rozhraní kapalina/vzduch. 
Díky těmto faktorům můžeme sledovat výraznější pokles 
hodnot povrchového napětí v dlouhých časových 
intervalech. Při porovnání systémů s vyšší střední Mw 
a rozdílným hmotnostním podílem polymeru lze 
vysledovat, že při nízkém hmotnostním podílu polymeru 
(w = 0,1 hm.%) nedochází k významnému poklesu 
povrchového napětí. Naopak systémy s vysokým 
hmotnostním podílem polymeru (w = 0,5 hm.% 
a w = 1 hm.%) se vyznačují výrazným poklesem 
povrchového napětí. Tento fakt je dán skutečností, že při 
nízkém hmotnostním podílu nerozhoduje o změně 
povrchového napětí jen hodnota difuzního koeficientu, ale 
také počet polymerních klubek v roztoku a jejich 
schopnost reorganizace na fázovém rozhraní. Tyto závěry 

Obr. 1. Rychlost změny povrchového napětí roztoků 2-HEC 
pro různé střední molekulové hmotnosti v závislosti na čase, 
při stejném hmotnostním podílu polymeru 

Obr. 2. Proces reorganizace polymeru na fázovém rozhraní 
v čase 
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korespondují s prací B. Perssona5 z roku 1999. Naopak 
u roztoků s hmotnostním podílem polymeru nad 0,5 hm.% 
je počet polymerních klubek v roztoku dostatečně velký 
a o hodnotě poklesu povrchového napětí rozhodují 
vzájemné interakce polymerního řetězce spolu s jejich 
velikostí, což je nejlépe vidět v obr. 3c, kdy u roztoku 
s w = 1 hm.% byla změna povrchového napětí 7,2 mN m–1 
za 60 sekund.  

 
 

Závěr 
 
Byl studován vliv hmotnostního podílu polymeru 

v roztoku a střední molekulové hmotnosti na samo-
organizační schopnosti polysacharidů na fázovém rozhraní 

kapalina/vzduch. Pro měření byla zvolena Wilhelmiho 
metoda. Z výsledků vyplynulo, že tato metoda je zejména 
vhodná pro systémy o vyšším hmotnostním podílu 
polymeru a vyšší molekulové hmotnosti. Dále z výsledků 
vyplynulo, že Wilhelmiho metoda je vhodná spíše jako 
srovnávací a není určena k získání absolutních hodnot 
povrchového napětí v počátečních fázích experimentu. 
Tato skutečnost je dána velmi rychlou organizací 
polymeru o nízké Mw na fázovém rozhraní před vlastním 
započetím měření. Naproti tomu systémy s vyšší 
molekulou hmotností potřebují mnohem delší čas pro 
obsazení fázového rozhraní a Wilhelmiho metoda 
poskytuje daleko více informací o chování makromolekul. 

 
Tento příspěvek byl vytvořen za podpory Operačního 

programu Vzdělání pro konkurence schopnost, který je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) 
a státním rozpočtem České republiky, v rámci projektu 
Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních 
systémů (reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0104), a za podpory 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jenž je 
spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje 
(ERDF) a státním rozpočtem ČR, v rámci projektu 
Centrum polymerních systémů (reg. číslo: 
CZ.1.05/2.1.00/03.0111). Dále byl tento výzkum 
podporován specifickým výzkumným programem 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (TBU No. IGA/
FT/2013/015). 

 
 

LITERATURA 
 

1. Docoslis A., Giese R. F., Oss van C. J.: Influence of 
the water-air interface on the apparent surface 
pension of aqueous solutions of hydrophilic colutes, 
str. 147–162, Elsevier Science B. V., New York 2000. 

2. Zhmud B. V., Poptoshev E., Pugh R. J.: Role of 
hydrofon and conformational ganges in adsorption 
dynamics of ethyl(hydroxyethyl) celulose at the air/
solution interface, str. 3620–2624, Sweden 1998. 

3. Hartnett J. P., Ishiguro S.: Surface pension of aqueous 
polymer solutions, vol. 19, str. 285–295, USA 1992. 

4. Gau C. S., Yu H., Zografi G.: Macromolecules 26, 
2524 (1993). 

5. Persson B., Nilsson S., Bergman R.: Dynamic surface 
pension of divte aqueous solutions of nonionic 
celulose derivatives in relation to other 
macromolecular charakterization parameters, str. 433
–441, Sweden 1999. 

6. Nahringbauer I.: J. Colloid Interface Sci. 176, 318 
(1995). 

7. Hum R. Y. Z., Wang, A. T. A., Harnett J. P.: Surface 
tension measurement of aqueous polymer solutions, 
experimental thermal and fluid science, New Year, 4, 
723 (1991). 

 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 

Obr. 3. Změna povrchového napětí roztoků 2-HEC v závislosti 
na hmotnostím podílu polymeru v roztoku pro různé střední 
molekulové hmotnosti: a) Mw = 90 kDa , b) Mw = 720 kDa, c) 
Mw = 1300 kDa 
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This article describes the use of tensiometric Wil-

helmi plate method for characterization of self-
organization abilities of polysaccharides at the phase 
boundary liquid/air. Aqueous solutions of 2-hydroxy-
ethlycellulose (2-HEC) with various polymer molecular 
weight and polymer concentration were studies. Results 
revealed that the Wilhelmi plate method is suitable for 
characterization of the polymeric chain flexibility and mo-
bility at the phase boundary. Nevertheless, this method 
should only be considered as comparative, for it does not 
cover the very initial changes in process of polymer reor-
ganization at the phase boundary.  


