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تعریف چند اصطالح

𝒍𝒊𝒐 𝒐𝒓 𝒍𝒚𝒐 → 𝒐𝒊𝒍, 𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕
𝒉𝒚𝒅𝒓𝒐 → 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

𝒑𝒉𝒊𝒍𝒊𝒄 → 𝒐𝒇𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒚 𝒑𝒉𝒐𝒃𝒊𝒄 → 𝒉𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈/𝒇𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈

𝒂𝒎𝒑𝒉𝒊 → 𝒃𝒐𝒕𝒉 𝒑𝒂𝒕𝒉𝒊𝒄 → 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝑹𝒉𝒆𝒐 → 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒊𝒄

𝒍𝒐𝒈𝒚 → 𝒔𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒍𝒊𝒑𝒐 → 𝒐𝒊𝒍

:مثال ها

Lipophilic, Lyophilic (Hydrophobic)(آب گریز)روغن دوست

Hydrophilic  ( Lyophobic)(روغن گریز) آب دوست

 Amphiphilic, Amphipathicدوست دارهردو فاز 

                               Rheologyعلم سیاالت



Surfactant Definition
(Surface Active Agents)

• Surfactants:

• compounds that lower the surface tension (or interfacial 
tension) between two liquids, between a gas and a liquid, or 
between a liquid and a solid.

• Surfactants may act as detergents, wetting agents, 
emulsifiers, foaming agents, or dispersants.

• a substance which tends to reduce the surface tension of a 
liquid in which it is dissolved





(عفس)ساختار عوامل فعال سطح 

Hydrophilic or polar moiety known as head

Hydrophobic or non polar moiety known as tail

:دو اصطالح مهم

hydrophilic group(water loving , lyophobic , solvent hating) 

hydrophobic group (water hating , lyophilic , solvent loving)



خواص ساختاری  عوامل فعال سطح

سطحفعالعاملباشدداشتهگریزآبدمیکوآبدوستسریکدارایکهایمادههر•
آببخشیکوآبگریزیمنطقهیکبابزرگمولکولیساختاریکحتیاگریا.نیست

.نباشدعفساستممکنباشددوست

رتعبابه.استآبدرویژهبهسطحیفعالیتبودندارابودنعفسبرایالزمشرط•
کاهشارناپذیرامتزاجفازدومشترکفصلسطحیکششبتوانندبایدهاعفسدیگر
.دهند

.استمهمقطبیدومولکولیکنهاییخواصدرساختارییهندسهاینبنابر•

.استآبفازدومشترکفصلطرفیکدرهافازازیکیهمیشهمعموال•



شکل شماتیک  قرار گرفتن عفس ها 
در فصل مشترک



تعیین مکان عوامل فعال سطح در آب



مهمترین خواص عوامل فعال سطح

یپوششصنایعدرسطحفعالعواملخواصمهمترین.داردکاربردیوبنیادیعلومدرحیاتینقشسطحفعالعوامل•
:ازعبارتند

Surface)سطحیکششدادنکاهش-1 tension reduction)

(Micellization)سازیمایسل-2

(Dispersants)کنندگیدیسپرس-3

Wetting)ترکنندگیعوامل-4 agents)

(Emulsifiers)امولسیفایری-5

(Plasticizer)سایزریپالستی-6

)ییکفزاعوامل-7 Foaming agents)

(Detergency)دترجنتیخواص-8

(Solubilizers)کنندگیحل-9

هایکاربردداراینیز(Pharmacy)وداروسازی(Medical)پزشکیصنایع(Chemical)شیمیاییصنایعسایردر•
.هستندایگسترده



علت کاهش کشش سطحی در فصل مشترک-1

واردکمکمکهداریدبورتدرراسطحفعالازعاملمحلولیکنیدفرض•
فصلدرعفسهایمولکولاولین.کنیدمیخالصآبمحتویظرفی

دموآبدروندردوستآبسرهایکهشکلیبهمیکنندمکانتعیینمشترک
سبتنهاعفسآبگریزیبدنه.میگیرندقرارمنظمبطورهوادرآبگریزهای

.دارندواندروالسییجاذبهنیرویهمبه

آبهایمولکولبجایعفسهایمولکولتوسطمشترکفصلشدناشغال•
لدلیهمینبه.شدمنجرخواهدسطحدرهیدروژنیهایپیوندتعدادکاهشبه

.میرسدمتربرنیوتن35ازکمتربهمتربرنیوتن72ازسطحیکشش



مایسلی شدن وترمودینامیک آن-2

ند پس از اشغال سطح،عفس ها شروع به انحالل در توده آب میکنند وموجب کاهش پیو•
(Disruption)به منظور حداقل کردن بهم ریختگی. های هیدروژنی در محلول می شوند

یدی در پیوندهای هیدروژنی از یک غلظتی به باال مولکول ها بصورت یک اجتماع کلوی
.میگویند(Micelle)که به آن مایسل (Aggregation)میآیند

از نظر ترمودینامیکی بطور خودبخودی انجام می (Micellization)فرایند مایسلی شدن•
خود از سوی دیگر با توجه به آرایشی که مایسل ها ب. منفی می باشدG∆بنابر این . شود

:بنابراین الزم است دررابطه. منفی می باشدS∆میگیرند 

∆G=∆H-T∆S

∆Hاین به معنای گرمازا بودن فرایند مایسلی شدن است. حتما منفی باشد.



نمونه ای ازساختار مایسل



Concentration and Locations of Surfactants



تفاوت برایند نیروها در سطح و عمق



برایند نیروها در سطح و عمق یک مایع

هبنیروییچهبامادهآنهایمولکولکهاستآنمعنایبهمایعیکدرسطحیکشش•
کششندباشبیشترمادهیک(بالک)درتودهمولکولیبیننیروهایهرچه.اندچسبیدههم

.استمتناسبمواردبسیاریدرجوشنقطهباسطحیکشش.میرودباالترسطحی

درهیدروژنیهایپیوندکاهشبابتوانندچقدرهرسطحفعالعواملدیگرسویاز•
سطح،بلندترشودتودهداخلسمتبهنیرووبرداردهندکاهشرانیروافقیبردارسطح
درانرژیدیگرعبارتبهوگرفتخواهدقرارعمقبهنسبتباالتریتنشدرمایع

هکاستدرعمقیانرژیازباالتراستداخلسمتبهنیروییتنشتحتکهسطحی
.باشدمیصفرنیروهابرایند

سطحیکششهمانیاوطولواحدبرنیرویمیزاندرعمقوسطحانرژیتفاوت•
.دهدمینشانراخودش



(Wetting agents)تر کننده ها-3

قرار (AGGREGATED)ترکننده ها موادی هستند که در جذب سطح جامدات انبوهه شده •
.گرفته و انرژی الزم برای جداسازی آنها را کم می نمایند

ترکننده می -جامد جای خود را به پیوند های جامد -به عبارت دیگرپیوند های جامد •
. دهند

ت یک عامل تر کننده می تواند تنها بر روی یک سطح پخش شود ولی لزوما ممکن اس•
.قادر به جداسازی ذرات نباشد

وی تر کننده ها عمدتا باعث کاهش کشش سطحی آب شده وعمل پخش شدگی مایع بر ر•
.سطح را تسهیل می نماید



عوامل فعال سطح به عنوان تر کننده



فرایند تر شدن

هایمولکولازمایعیکهایمولکولشدنجدایعنیشدنتر•
سطحباجدیدپیوندایجادوقطرهیکدروندرخودشمجاور

.دهدرخآندرشدنجاریاستقرارکهزیرایندی

دروباشندترضعیفمایعقطرهدریکداخلیهایپیوندچقدرهر•
ترعملنندبرقرارکزیرایندسطحباقویتریهایپیوندبتوانندعوض

.شودمیانجامترراحتشدن

سطحیانرژیازکهدهدمیرخراحتیبهشدنترآنهادرسطوحی•
.باشندبرخوردارباالتری



((Dispersantsدیسپرسانت ها -4

مستقریگمنتیپسطوحسطحدربنوانندتاباشندخوبیهایکنندهتربایدابتدادیسپرسانتها
درقبالکههاییقابلیتوهامکانیسمباراخوددیسپرسانتیوظایفاستقرارازپس.شوند
.نمایندمیایفااستشدهایجادانها

شدننزدیکازوشدهدافعهنیروهایایجادسببتواندمیهادیسپرسانتعواملحضور•
.نمایندجلوگیریذرات

ضاییفممانعتینیروهاییاوکولنییدافعهنیروهایازناشیتواندمیدافعهنیروهای•
Electrostatic).باشد & Steric)

هستندییوناغلبآبیپایههایسامانهدرمعموالکنندهترعواملوهادیسپرسانتالبته•
.هستندیونیغیرعموماآلیهایسامانهودرهستندیونیغیرمعدودیموارددر



Schematic description of dispersants



عوامل فعال سطح به عنوان امولسیفایر-5



عوامل فعال سطح به عنوان پالستی سایزر-6



Schematic description of Plasticizers



7- Foaming agents

A foaming agent is a material that facilitates the formation of foam
such as a surfactant or a blowing agent. A surfactant, when present in
small amounts, reduces surface tension of a liquid, reduces the work
needed to create the foam or increases its colloidal stability by
inhibiting coalescence of bubbles



عوامل فعال سطح به عنوان -8
 (Detergents)شوینده



Detergency (  شویندگی)



(Solubilizers)عوامل فعال سطح حل کننده-9

• Solubilization is the increase in solubility of a poorly water–soluble 
substance with surface-active agents. The mechanism involves 
entrapment (adsorbed or dissolved) of molecules in micelles and the 
tendency of surfactants to form colloidal aggregations at critical 
micelle concentration levels.



نحوه ی حل کنندگی عوامل فعال سطح







نمای ساختاری درعفس ها



طبقه بندی عوامل فعال سطح غیر یونی



ساختار شیمیایی چند عامل فعال سطح غیر یونی



عوامل فعال سطح یونی



مهمترین عوامل فعال سطح آنیونی



عوامل فعال سطح آمفوتریک یا زوییتریوم



مثال هایی ازعوامل فعال سطح آمفوتریک



مثال هایی ازانواع عفس ها 



دو خاصیت مهم عوامل فعال سطح



نحوه ی قرارگیری عوامل فعال سطح
(CMCدر پایین و باالی نقطه ی ) 





اشکال مایسل های یونی و غیر یونی



مورفولوژی های مختلف مایسلی



سایرمورفولوژی های مختلف مایسلی



شکل مایسل ها از مقطع عرضی



تشکیل مایسل ها در حالل های قطبی مثل آب



چگونگی تغییرات چند پارامتر فیزیکی نسبت به افزایش غلظت عوامل فعال سطح
A- Osmotic Pressure B-Solubility C- Scattering

D-Surface Tension E- Conductivity



Solubility 0f Hydrocarbon Derivatives in Water

• Decan……………………………………………….......insoluble in water

• Decanol……………………………………...............slightly soluble 

• Decanoic Acid……………………………………….. soluble in warm water

• Decan sulfonic Acid………………………………..Soluble in Cold water

• Na Decanoic acid…………………………………...Soluble

• Stearic acid…………………………………………….Insoluble

• Na Stearate…………………………………………….Soluble in soft water

• Sulfonic Stearate…………………………………….Soluble in Hard water



(HLB)تعادل آبدوستی آبگریزی



HLBمیانگین در مخلوط عوامل فعال سطح



در کاربرد های مختلفHLBحدود 



Surface Tension versus 
Temperature & No. of Carbon



Surface Tension vs Number of 
Carbon Atom



Surfactant solubility 
temperature dependence



Kraft point

Krafft temperature is defined as the temperature at which
the solubility of a surfactant is equal to the surfactant’s critical
Micelle Concentration (CMC). It is named after German
chemist Friedrich Krafft. Below the Krafft temperature, the
maximum solubility of the surfactant will be lower than the CMC,
meaning micelles will not form. The Krafft temperature is a point
of phase change below which the surfactant remains in
crystalline form, even in aqueous solution. Visually the effect of
going below the Krafft point is similar to that of going above
the cloud point, with the solution becoming cloudy or opaque due
to the surfactant molecules undergoing flocculation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_micelle_concentration


Kraft Point & CMC



Cloud point 
Critical Micellar Temperature

• Cloud Point Micelle formation occurs only above a critical 
temperature

• In liquids, the cloud point is the temperature below which a 
transparent solution undergoes either a liquid-liquid phase 
separation to form an emulsion or a liquid-solid phase transition 
to form either a stable sol or a suspension that settles a 
precipitate.

• Critical Micellar Temperature (CMT) is the first temperature 
point of micelle formation. Each surfactants has a CMT point.



Landalius Law

ونصابیکهایکربنتعدادافزایشبالندلیوسقانوناساسبر•
ادامهیجایتاافزایشیرونداین.یابدمیافزایشآنسطحیفعالیت

از.دبمانمحلولحالتبهصابونهیدروکربنیمولکولکهیابدمی
افتبهعشروسطحیفعالیتحاللیت،کاهشدلیلبهبعدبهنقطهیک
.نمایدمی

تعدادزایشافباسطحیفعالیتکندمیبیانلندلیوسقانونبنابراین•
دباشمحلولسطحفعالعاملکهیابدمیافزایشجاییتاکربن



Thanks For Your 
Attention


