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1. Wprowadzenie
Terminem „emulsja” określa układ heterogeniczny, który składa się z dwóch
niemieszających się ze sobą cieczy, z których jedną stanowi faza ciągła (zwana
również fazą zewnętrzną emulsji), a drugą faza rozdrobniona (zwana również fazą
wewnętrzną emulsji), która jest rozproszona w fazie ciągłej w postaci dużej liczby
niewielkich kropelek. Fazę ciągłą emulsji nazywa się często także ośrodkiem dyspersyjnym [1]. Do wytworzenia trwałych emulsji lub mikroemulsji niezbędna jest
obecność odpowiedniego surfaktantu [2]. Dostępne w literaturze metody obliczeniowe pozwalają na prognozowanie wybranych właściwości fizykochemicznych
surfaktantów oraz kierunków ich zastosowania. I chociaż w literaturze można znaleźć wiele mniej lub bardziej złożonych metod prognozowania właściwości surfaktantów [2-10] a także teorii umożliwiających przeprowadzenie takich obliczeń to
ciągle poszukuje się nowych koncepcji skutecznych w prognozowaniu właściwości
układów emulsyjnych, a zwłaszcza układów mikroemulsyjnych.
Pomimo że omówiona w poprzedniej pracy [11] koncepcja współczynnika IOB
całkiem dobrze sprawdza się w prognozowaniu receptur emulsji to wykazuje ona
jednak pewne ograniczenia, które dotyczą częściowo emulsji ale uwidaczniają się
głównie podczas projektowania mikroemulsji.
Dotychczas dostępne w literaturze systemy prognozowania właściwości oraz
właściwości użytkowych emulsji nie uwzględniają przede wszystkim obecności w
składzie emulsji (lub mikroemulsji) elektrolitów oraz w niewielkim stopniu
uwzględniają wpływ temperatury na właściwości tych układów [2-10]. Próbę przezwyciężenia tych trudności podejmuje koncepcja czysto empiryczna, choć mającą
podstawy termodynamiczne, jaką stanowi system współczynnika HLD. Choć na

pozornie analiza stopnia zakrzywienia powierzchni granicy faz może wydawać się
zagadnieniem czysto akademickim, to jednak możliwości praktycznego zastosowania tych rozważań wydają się być warte bliższego poznania. Szczegóły tej koncepcji oraz aktualne postępy w jej zastosowaniach można znaleźć w pracach, których
głównymi autorami są (w kolejności alfabetycznej): Abbott, Aubry, Sabatini oraz
Salager [12-18]. W literaturze opisano już pewne zastosowania systemu współczynnika HLD do projektowania mikroemulsji z udziałem surfaktantów jonowych
[15], niejonowych [16] oraz mieszanin surfaktantów jonowych z niejonowymi [17].
System współczynnika HLD został rozwinięty w celu przewidywania mikrostruktury, napięcia międzyfazowego i lepkości układów mikroemulsyjnych [18].
Przedstawiony w niniejszej pracy system współczynnika HLD zasadniczo bazuje na koncepcji SAD opisanej przez Salagera i wsp. [19,20]. System ten doczekał
się już implementacji numerycznej w postaci pracującego w środowisku Windows
programu Optimal Surfactant: HLD-NAC, który jest dostępny w Internecie jako
oprogramowanie typu freeware [21]. Dostępna obecnie wersja 1.2.03 tego programu pozwala na prowadzenie obliczeń po zainstalowaniu na komputerze klasy PC
platformy programistycznej DotNet Framework 4.x, opracowanej przez firmę
Microsoft, a obejmującej środowisko uruchomieniowe CRL oraz biblioteki klas
dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji.
2. Układy mikroemulsyjne
2.1. Warunki tworzenia mikroemulsji
Warunkiem spontanicznego tworzenia się mikroemulsji jest ujemna wartość
energii swobodnej układu ΔG zdefiniowanej równaniem:
ΔG = σC ΔA – T ΔS,
gdzie:
ΔA – zmiana powierzchni międzyfazowej,
ΔS – zmiana entropii,
T – temperatura bezwzględna.
Ze względu na dużą wielkość zmian powierzchni międzyfazowej A powyższy
warunek będzie spełniony jedynie dla skrajnie małych wartości całkowitego napięcia międzyfazowego σC. Innymi czynnikami wpływającymi na tworzenie się
mikroemulsji są energia zakrzywienia się fazy granicznej (zależna od elastyczności
powierzchni) oraz energia oddziaływań pomiędzy różnymi częściami surfaktantu w
fazie granicznej (zależna od budowy surfaktantu).
W rozważaniach dotyczących warunków powstawania mikroemulsji uwzględnia się energię takich oddziaływań międzycząsteczkowych, jak [22, 23]:
EWW – energia spójności pomiędzy cząsteczkami wody,

EOO – energia spójności pomiędzy cząsteczkami oleju,
ELL – energia spójności pomiędzy częściami hydrofobowymi surfaktantów,
EHH – energia spójności pomiędzy częściami hydrofilowymi surfaktantów.
ELSW – energia spójności pomiędzy resztami hydrofobowymi cząsteczek surfaktantów i cząsteczkami wody,
ELSO – energia spójności pomiędzy resztami hydrofobowymi cząsteczek surfaktantów i cząsteczkami oleju,
EHSW – energia spójności pomiędzy grupami polarnymi cząsteczek surfaktantów i
cząsteczkami wody,
EHSO – energia spójności pomiędzy grupami polarnymi cząsteczek surfaktantów i
cząsteczkami oleju.
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Rys. 1. Rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych w układach zawierających cząsteczki
surfaktantów w pobliżu granicy faz: olej – woda. Otwarte kółka – cząsteczki wody
Fig 1. Types of intermolecular interactions in a system containing surfactant molecules in the
vicinity of oil – water interface. Open symbols – water molecules

Energia spójności (kohezji) pomiędzy dwoma cząsteczkami surfaktantów może
być traktowana jako suma oddziaływań części polarnej i niepolarnej z odpowiednimi elementami strukturalnymi środowiska otaczającego te cząsteczki. Rysunek 1
schematycznie przedstawia rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych w układach zawierających surfaktanty w pobliżu granicy faz: olej – woda. Wielkości oznaczone symbolami ELSO i ELSW odpowiadają energii oddziaływań z udziałem niepolarnych części (L) cząsteczek surfaktantów (S) odpowiednio z olejem (O) i wodą
(W). Energie te reprezentują zazwyczaj odpowiednie oddziaływania dyspersyjne.

Wielkości oznaczone symbolami EHSO i EHSW odpowiadają energii oddziaływań z
udziałem polarnych części (H) cząsteczek surfaktantów (S) odpowiednio z olejem
(O) i wodą (W). Energie te reprezentują zwykle oddziaływania elektrostatyczne
i/lub wiązania wodorowe występujące w tych układach.
Energia kohezji oddziaływań: surfaktant–olej oraz surfaktant–woda może być
przedstawiona jako suma odpowiednich udziałów jakie wnoszą do niej części hydrofilowe (polarne) i lipofilowe (niepolarne) cząsteczek użytych surfaktantów:
E SO  E HSO  E LSO ,

E SW  E HSW  E LSW .
Wartość energii kohezji ESO decyduje o rozpuszczalności (mieszalności) cząsteczek surfaktantu w fazie olejowej. Podobnie wartość energii kohezji ESW decyduje
o rozpuszczalności (mieszalności) cząsteczek surfaktantu w fazie wodnej. Wartości
energii EOO i ELL są miarą przeciwdziałania mieszania się substancji obcych z fazą
olejową, podczas gdy wartości energii EWW i EHH są miarą przeciwdziałania mieszania się tychże substancji z fazą wodną. Oznacza to, że stabilność na granicy faz:
olej–woda w obecności surfaktantów może zostać osiągnięta jedynie wówczas, gdy
różnica energii rozpuszczania się surfaktantów w fazie olejowej i wodnej będzie
odpowiednio mała. Zbyt duża wartość różnicy energii oddziaływań cząsteczek surfaktantów z jedną z tych faz (wodną lub olejową) oznacza duże do niej powinowactwo, co nieuchronnie musi doprowadzić do rozwarstwienia się takiego układu. Występujące w tych równaniach wielkości EHSO oraz ELSW są bardzo małe i w praktyce
zazwyczaj można je pominąć. W celu interpretacji danych doświadczalnych Winsor wprowadził tzw. wskaźnik R zdefiniowany równaniem:
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Aby uwzględnić strukturę sąsiadujących ze sobą faz (olejowej i wodnej) oraz
oddziaływań pomiędzy elementami budowy cząsteczek ZPC, zaproponowano rozszerzoną definicję wskaźnika R określoną następującym równaniem [24]:
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2.2. Typy mikroemulsji
W zależności od wartości wskaźnika R wyróżnia się następujące cztery układy mikroemulsyjne Winsora:
 Układ I, gdy R < 0, jest to mikroemulsja typu O/W (z nadmiarem fazy olejowej).
 Układ II, gdy R > 0, jest to mikroemulsja typu W/O (z nadmiarem fazy wodnej).

 Układ III, gdy R =1, wówczas dla surfaktantu zlokalizowanego na granicy faz
olej–woda powinowactwo jego części hydrofilowej do fazy wodnej jest zrównoważone przez powinowactwo jego części hydrofobowej do fazy olejowej.
Układ III według klasyfikacji Winsora jest reprezentowany przez trzy fazy ciekłe będące w stanie równowagi. Mikroemulsję stanowi faza środkowa, która
zawiera praktycznie całkowitą ilość surfaktantu oraz większość oleju i wody.
Pozostałe dwie fazy (w zależności od względnych gęstości) stanowią fazy górna
i dolna zawierające pozostałą ilość oleju i wody.
 Układ IV. Ten układ stanowi pojedynczą fazę transparentnej mikroemulsji.
Rysunek 2 stanowi graficzną ilustrację podziału mikroemulsji zaproponowanego przez Winsora.

Rys. 2. Ilustracja typów mikroemulsji wedlug Winsora
Fig. 2. Ilustration of microemulsion types according to Winsor

Rysunki 3-6 przedstawiono schamatycznie wykresy fazowe dla różnych układów zawierających wodę (W), olej (O) i surfaktant (ZPC), które prowadzą do powstawania typów mikroemulsji. Na rysunkach tych przyjęto, że taki układ trójskładnikowy można podzielić na cztery obszary przedstawione różnymi kolorami:
obszar jasnożółty (układ dwufazowy, Winsor I), obszar jasnoniebieski (układ dwufazowy Winsor II), obszar jasnozielony (układ trójfazowy Winsor III) oraz obszar
jasnoróżowy (układ jednofazowy Winsor IV).
W przypadku gdy skład tego układu trójskładnikowego odpowiada punktowi
mieszaniny położonemu pod krzywą równowagi po prawej stronie rys. 3 wówczas
w układzie tym ustala się równowaga wzdłuż linii równowagi tworząc dwie fazy:
olejową i mikroemulsyjną, które określa się terminem mikroemulsja typu Winsor I.
W przypadku gdy skład układu trójskładnikowego odpowiada punktowi mieszaniny położonemu pod krzywą równowagi po lewej stronie rys. 4 wówczas w ukła-

dzie tym ustala się równowaga wzdłuż linii równowagi tworząc dwie fazy: wodną i
mikroemulsyjną, które określa się terminem mikroemulsja typu Winsor II.

Rys. 3. Schemat równowagi fazowej dla mikroemulsji typu Winsor I
Fig. 3. Scheme of phase equilibrium for Winsor I type microemulsion

Rys. 4. Schemat równowagi fazowej dla mikroemulsji typu Winsor II
Fig. 4. Scheme of phase equilibrium for Winsor II type microemulsion

W przypadku gdy skład tego układu trójskładnikowego odpowiada punktowi
mieszaniny położonemu w trójkątnym polu w dolnej części rys. 5 wówczas w układzie tym ustala się równowaga wzdłuż linii równowagi tworząc dwie fazy dwuskładnikowe: WI (jak na rys. 3) i WII (jak na rys. 4), te z kolei prowadzą do wydzielenia się mieszaniny równowagowej złożonej z trzech faz: olejowej, wodnej i
mikroemulsyjnej, które określa się terminem mikroemulsja typu Winsor III.

Rys. 5. Schemat równowagi fazowej dla mikroemulsji typu Winsor III
Fig. 5. Scheme of phase equilibrium for Winsor III type microemulsion

Rys. 6. Schemat równowagi fazowej dla mikroemulsji typu Winsor IV
Fig. 6. Scheme of phase equilibrium for Winsor IV type microemulsion

W przypadku gdy skład tego układu trójskładnikowego odpowiada punktowi
mieszaniny położonemu w górnej części rys. 6 wówczas w układzie tym tworzy
jedynie mikroemulsja typu Winsor IV.
2.3. Współczynnik SAD emulsji
Zdolność myjąca kosmetyków oraz właściwości czyszczące lub piorące wyrobów
chemii gospodarczej zależą głównie od zdolności emulgującej surfaktantów wchodzących w skład tych kompozycji. Właściwości te w sposób istotny zależą także od
typu tworzących się emulsji lub mikroemulsji. Do głównych czynników określających typ emulsji (lub mikroemulsji) należą:
 powinowactwo surfaktantu do fazy olejowej lub wodnej emulsji,
 zawartość fazy wodnej i olejowej w emulsji określona przez iloraz objętości
tych faz wyrażona przez wartość współczynnika WOR (water – oil ratio),
 czynniki zewnętrzne (zawartość soli, wartość pH fazy wodnej, temperatura).
Aby wyrazić ilościowo wpływ parametrów czynników zewnętrznych na zdolność tworzenia emulsji zdefiniowano empiryczny parametr SAD (surfactant affinity difference), który uwzględnia rodzaj surfaktantu oraz jego środowisko [19, 20].
Wartość tego współczynnika jest miarą równowagi hydrofilowo-lipofilowej surfaktantów zastosowanych do wytwarzania układów emulsyjnych i wyraża powinowactwa cząsteczek surfaktantu do fazy wodnej lub olejowej. Dodatnia wartość współczynnika SAD odpowiada właściwościom lipofilowym surfaktantu, podczas gdy
ujemna wartość współczynnika SAD odpowiada właściwościom hydrofilowym surfaktantu. W literaturze zamiast nazwy współczynnik SAD niekiedy stosuje się równoważne określenie współczynnik HLD (hydrophilic-lipophilic difference). Wartość liczbowa współczynnika SAD określa jaka jest różnica powinowactwa surfaktantu do fazy wodnej w stosunku do współistniejącej z nią w emulsji fazy olejowej.
Zerowa wartość współczynnika SAD odpowiada składowi emulsji, w której surfaktant wykazuje identyczne powinowactwo do fazy olejowej i wodnej. Dla takich
układów emulsyjnych krzywizna powierzchni międzyfazowej jest bliska zero, a zachowanie się układów emulsyjnych jest podobne jak w mikroemulsjach typu Winsor III. W tych układach napięcie międzyfazowe na granicy: faza wodna – faza olejowa jest bliskie zero.
Dla ujemnych wartości współczynnika SAD surfaktant wykazuje większe powinowactwo do fazy wodnej niż do fazy olejowej. Dla takich układów emulsyjnych
krzywizna powierzchni międzyfazowej przyjmuje dodatnie wartości, a zachowanie
się układów emulsyjnych jest podobne jak w mikroemulsjach typu Winsor I.
W przypadku dodatnich wartości współczynnika SAD surfaktant wykazuje
większe powinowactwo do fazy olejowej niż do fazy wodnej. Dla takich układów

emulsyjnych krzywizna powierzchni międzyfazowej przyjmuje ujemne wartości, a
zachowanie się układów emulsyjnych jest podobne jak w mikroemulsjach typu
Winsor II. Powyższe obserwacje dotyczą układów emulsyjnych, które zawierają
podobne ilości fazy wodnej i olejowej.
Rysunek 7 przedstawa zależność współczynnika SAD od składu emulsji charakteryzowanej przez wartość współczynnika WOR. W zależności od wartości SAD
oraz WOR wykres ten dzieli układy emulsyjne na sześć obszarów [1]. W obszarach
o ujemnej wartości współczynnika SAD preferowane są emulsje typu O/W i
W/O/W. W obszarach o dodatniej wartości współczynnika SAD preferowane są
emulsje typu W/O i O/W/O. W zależności od wartości współczynnika WOR emulsje przedstawione na tym wykresie mogą znaleźć się w obszarze A, B lub C.

Rys. 7. Zależność współczynnika SAD od współczynnika WOR
Fig. 7. SAD coefficient dependence on WOR coefficient

Obszar A obejmuje układy emulsyjne charakteryzujące się wartościami współczynnika WOR zbliżonymi do jedności. W obszarze tym typ tworzącej się emulsji
zależy tylko od składu zastosowanej kompozycji.
Obszar B obejmuje układy emulsyjne o wartościach współczynnika WOR
mniejszych od jedności. Oznacza to, że w wytwarzanej emulsji faza olejowa występuje w dużym nadmiarze w stosunku do fazy wodnej. Z takiego składu głównych faz emulsji wynika, że w obszarze tym preferowane są emulsje typu W/O oraz
O/W/O.

Obszar C obejmuje układy emulsyjne o wartościach współczynnika WOR większych od jedności. Oznacza to, że w wytwarzanej emulsji faza wodna występuje w
dużym nadmiarze w stosunku do fazy olejowej. Z takiego składu głównych faz
emulsji wynika, że w obszarze tym preferowane są emulsje typu O/W oraz W/O/W.
Spośród sześciu obszarów występujących na wykresie zależności SAD jako funkcji WOR cztery obszary (oznaczone symbolami: B+, A+, A-, C-) określa się jako
obszary typowe, gdyż typ emulsji odpowiadający w tym obszarom jest zgodny z
dwoma cechami tych obszarów: lipofilowością fazy oraz zawartością głównych faz
emulsji. Symbol B+ odpowiada emulsji o dużej zawartości fazy olejowej i wysokiej lipofilowości surfaktantu, co preferuje tworzenie się emulsji typu W/O. Symbol A+ odpowiada emulsji o podobnej zawartości fazy olejowej i wodnej oraz wysokiej lipofilowości surfaktantu, co sprzyja powstawania emulsji typu W/O. Symbol A- odpowiada emulsji o podobnej zawartości fazy olejowej i wodnej oraz wysokiej hydrofilowości surfaktantu, co sprzyja powstawaniu emulsji typu O/W.
Symbol C- odpowiada emulsji o wysokiej zawartości fazy wodnej i wysokiej hydrofilowości surfaktantu, co preferuje tworzenie się emulsji typu O/W.
Dwa obszary wykresu zależności SAD jako funkcji WOR (oznaczone symbolami: B-, C+) określa się jako obszary nietypowe, gdyż typ emulsji odpowiadający w
tym obszarom jest niezgodny z dwoma cechami tych obszarów: lipofilowością fazy
oraz zawartością głównych faz emulsji.
3. Podstawy projektowania mikroemulsji
3.1. System współczynnika HLD
Współczynnik HLD jest wielkością bezwymiarową, która określa wielkość odchylenia wartości współczynnika SAD projektowanej formulacji emulsyjnej od wartości współczynnika SAD0 dla układu odniesienia określanemu jako tzw. formulacja
optymalna, w której układ: surfaktant – olej – woda wykazuje obecność trzech faz
(na przykład mikroemulsja typu Winsor III) oraz minimalną wartość napięcia międzyfazowego. Współczynnik HLD jest określony równaniem:

HLD 

SAD  SAD0
RT

gdzie R – stała gazowa, T – temperatura.
Dla ujemnych wartości HLD surfaktant wykazuje większe powinowactwo do
fazy wodnej niż olejowej i przy niskim stężeniu surfaktantu w układzie: surfaktant
– woda – olej tworzy się mikroemulsja typu Winsor I.

W przypadku dodatnich wartości HLD surfaktant wykazuje większe powinowactwo do fazy olejowej niż wodnej i przy niskim stężeniu surfaktantu w układzie:
surfaktant – woda – olej tworzy się mikroemulsja typu Winsor II.
W przypadku gdy układ mikroemulsyjny składa się z fazy wodnej i olejowej
zawierającej surfaktant, alkohol jako kosurfaktant oraz elektrolit wartość liczbowa
współczynnika HLD jest funkcją temperatury i może być określona następującym
wzorem:

HLD  a  A  b  S  c  T  k  EACN    EON
gdzie: a – stała charakterystyczna dla alkoholu, b – stała charakterystyczna dla
elektrolitu, c – współczynnik temperaturowy dla surfaktantu, k – stała empiryczna
dla surfaktantu, A – stężenie alkoholu w ułamkach objętościowych, S – średnie zasolenie fazy wodnej (w g /100 ml), T – różnica temperatur w stosunku to temperatury odniesienia (zwykle jako temperaturę odniesienia przyjmuje się 25oC),
EACN – efektywna liczba atomów węgla w cząsteczce składników fazy olejowej
(tabela 1),  – parametr charakteryzujący grupę lipofilową cząsteczki surfaktantu,
EON – średnia liczba grup tlenku etylenu w cząsteczce surfaktantu.
Wartość empirycznego współczynnika a dla alkoholi użytych do wytworzania
mikroemulsji oblicza się na podstawie liczby atomów węgla w cząsteczce alkoholu,
nC, ze wzoru:

a  0,2  nC  0,8
Tabela 1. Wartości liczbowe współczynnika EACN składników fazy olejowej
Table 1. Numerical values of EACN coefficient for oil phase components

Składnik fazy olejowej
Węglowodory alifatyczne, CnH2n+2
Benzen
Toluen
p-Ksylen
Styren
Oktylobenzen
Decylobenzen
Dodecylobenzen
Cykloheksan
Limonen
Skwalen
Olej parafinowy
Eter dibutylowy
Oleinian etylu

EACN
n
0
1
2
3
3,8
6,6
7,9
3
7
22
20-25
3,4
6

Mirystynian izopropylu (IPM)
Trikaprynian gliceryny
Trilaurynian gliceryny
Trimirystynian gliceryny
Tripalmitynian gliceryny
Tristearynian gliceryny
Trioleinian gliceryny
Tetrachlorometan
1,1,1-trichloroetan
Trichloroetylen
1,2-dichloroetan
Dichlorometan
Chloroform

13
13
16
19
22
25
22
0
-2,5
-4
-12
-14
-14

3.2. Zasady doboru emulgatora według systemu HLD
W praktyce czynniki zależne od budowy surfaktantów mogą zostać ujęte w postaci nowego współczynnika Cc (characteristic curvature). W układach mikroheterogenicznych wartość współczynnika Cc ilościowo opisuje zdolność surfaktantu do
krzywienia powierzchni graniczących ze sobą faz układu: oleju i wody. Ujemna
wartość współczynnika Cc wskazuje na tendencję surfaktantu do tworzenia micel
prostych, podczas gdy dodatnia wartość tego współczynnika odpowiada tendencji
surfaktantu do tworzenia micel odwróconych w obecności fazy olejowej.
Tabela 2. Wartości liczbowe współczynnika Cc dla surfaktantów jonowych
Table 2. Numerical values of Cc coefficient Cc for ionic surfactants

Surfaktant (skrót)
Kwas oleinowy
Oktanian sodu
Lauroilosarkozynian sodu
Kokoilosarkozynian sodu
Stearoiloglutaminian sodu (SSG)
Dodecylosiarczan sodu, C12H25SO4Na (SDS, SLS)
Polioksypropylenowany(4) dodecylosiarczan sodu, C12H25(PO)4SO4Na
Polioksypropylenowany(6) dodecylosiarczan sodu, C12H25(PO)6SO4Na
Polioksypropylenowany(8) dodecylosiarczan sodu, C12H25(PO)8SO4Na
Polioksypropylenowany(10) dodecylosiarczan sodu, C12H25(PO)10SO4Na
Diheksylosulfobursztynian sodu (SDHS)
Dietyloheksylosulfobursztynian sodu (SDOS, AOT)
Dodecylobenzenosulfonian sodu (SDBS)

Cc
0,0
-2,1
-4,2
<-2,8
-5,0
-2,3
-1,9
-1,6
-1,3
-1,0
-0,92
2,55
-0,90

Dimetylonaftalenosulfonian sodu (SMDNS)
Polioksypropylenowany(4) rozgałęziony dodecylosiarczan sodu
Polioksypropylenowany(6) rozgałęziony dodecylosiarczan sodu
Polioksypropylenowany(8) rozgałęziony dodecylosiarczan sodu
Polioksypropylenowany(10) rozgałęziony dodecylosiarczan sodu
Polioksypropylenowany(8) rozgałęziony tetradecylosiarczan sodu
C12H25(PO)14(EO)2SO4Na
C10H21(PO)18(EO)2SO4Na
Lecytyna sojowa

-3,5
-1,4
-1,1
-0,8
-0,5
-0,6
0,74
1,99
4,0

Korzystając ze tablicowanych wartości współczynnika Cc dla surfaktantów jonowych (tabela 2) wartość współczynnika HLD układu mikroemulsyjnego oblicza
się wówczas z uproszczonego wzoru:

HLD  a  A  ln S  c  T  k  EACN  Cc
gdzie: c – współczynnik temperaturowy (c= –0,01 dla JZPC), k – stała empiryczna
dla surfaktantu (k = 0,17 dla JZPC).
Tabela 3. Wartości liczbowe współczynnika Cc dla surfaktantów niejonowych
Table 3. Numerical values of Cc coefficient Cc for nonionic surfactants
Surfaktant (skrót)
Polioksyetylenowany(2) alkohol heksylowy (C6E2)
Polioksyetylenowany(3) alkohol heksylowy (C6E3)
Polioksyetylenowany(4) alkohol heksylowy (C6E4)
Polioksyetylenowany(3) alkohol oktylowy (C8E3)
Polioksyetylenowany(4) alkohol oktylowy (C8E4)
Polioksyetylenowany(5) alkohol oktylowy (C8E5)
Polioksyetylenowany(4) alkohol decylowy (C10E4)
Polioksyetylenowany(5) alkohol decylowy (C10E5)
Polioksyetylenowany(6) alkohol decylowy (C10E6)
Polioksyetylenowane(5) alkohole C11-C12 (C11,5E5)
Polioksyetylenowany(4) alkohol dodecylowy (C12E4)
Polioksyetylenowany(5) alkohol dodecylowy (C12E5)
Polioksyetylenowany(6) alkohol dodecylowy (C12E6)
Polioksyetylenowany(6,5) alkohol dodecylowy (C12E6,5)
Polioksyetylenowany(8) alkohol izotridecylowy (iC13E8)
Polioksyetylenowany(7) alkohol tetradecylowy (C14E7)
Polioksyetylenowane(14) alkohole C12-C16 (C12-C16E14)
Polioksyetylenowany(2)nonylofenol (C9PhE2)
Polioksyetylenowany(5)nonylofenol (C9PhE5)
Polioksyetylenowany(9)nonylofenol (C9PhE9)
Dodekanol (C12OH)

Cc
2,4
0,1
-1,6
1,8
0,3
-1,0
1,3
0,1
-0,9
0,31
2,0
0,8
-0,2
-1,2
-0,1
-0,7
-2,9
1,0
0,12
-1,65
0,25

Decyloglukozyd (C10G)
Dodecyloglukozyd (C12G)
Alkilopoliglukozydy (C8-C10)
Alkilopoliglukozydy (C12-14)
Monolaurynian sorbitanu (SML)
Polioksyetylenowany(20) monolaurynian sorbitanu (Tween 20)
Polioksyetylenowany(20) monooleinian sorbitanu (Tween 80)
Monopalmitynian sacharozy
Distearynian sacharozy

-1,7
1,3
-1,5
-1,0
3,5
-7,9
-3,7
-0,8
4,0

Korzystając ze tablicowanych wartości współczynnika Cc dla surfaktantów niejonowych (tabela 3) wartość współczynnika HLD dla układu mikroemulsyjnego
oblicza się z następującego uproszczonego wzoru:

HLD  a  A  b  S  c  T  k  EACN  Cc
gdzie: b – stała charakterystyczna dla elektrolitu (b = 0,13 dla NaCl, b = 0,10 dla
CaCl2, b = 0,09 dla KCl), c – stała empiryczna dla surfaktantu niejonowego (c = 0,06 dla etoksylatów, c = 0,01 dla nieetoksylatów, c=0,00 dla surfaktantów cukrowych), k – stała empiryczna dla surfaktantu niejonowego (k = 0,17).
W przypadku wytwarzania mikroemulsji z zastosowaniem mieszaniny surfaktantów wartość współczynnika Cc układu oblicza się na podstawie sumy udziałów
wagowych odpowiednich surfaktantów korzystając z następującego równania:

Cc   wi  Cci
i

gdzie wi to ułamek wagowy i-tego surfaktantu.
3.3. Dobór składu mikroemulsji – przykład liczbowy
Poniższy przykład liczbowy jest praktyczną ilustracją sposobu doboru ilościowego składników mikroemulsji kosmetycznej z wykorzystaniem metody HLD. W
przykładzie tym zakładamy, że naszym celem jest wytworzenie mikroemulsji typu
O/W (Winsor I). Przyjmijmy następujące założenia wstępne dla projektowanej mikroemulsji zawierającej oleinian etylu jako fazę olejową:
 proporcja: faza olejowa – faza wodna
50 : 50
 surfaktant (SML i Polysorbate 80)
20,0%
 elektrolit (NaCl)
1,0%
 temperatura
40,0oC
Wszystkie konieczne obliczenia można zrealizować albo metodą klasyczną korzystając z podanych wzorów albo z zastosowaniem programu Optimal Surfactant:

HLD-NAC [21]. W wyniku przeprowadzenia odpowiednich obliczeń dla podanego
przykładu zawierające jako surfaktant jedynie SML otrzymuje się następujące wyniki: Cc = 3,500; HLD = 2,760. Tak dużej dodatniej wartości współczynnika Cc
odpowiada mikroemulsja typu W/O (Winsor II) o parametrze rozpuszczalności SP
= 6,4 cm3 fazy wodnej na 1g surfaktantu i lepkości = 62,5 mPa.s. Jednak naszym
celem jest określenie optymalnego składu dla mikroemulsji typu O/W (Winsor I).
W celu otrzymania pożądanego typu mikroemulsji należy zmieniać skład dotychczasowej receptury w taki sposób aby uzyskać ujemne wartości współczynnika
HLD. W tym celu można spróbować zastosować dodatek kosurfaktantu, np. 1%
alkoholu amylowego otrzymując następujące wyniki: Cc = 1,760; HLD = 2,560;
parametr rozpuszczalności SP = 6,8 cm3 fazy wodnej na 1g surfaktantu i układ o
bardzo wysokiej lepkości. Jest to już mikroemulsja typu Winsor III. Wprawdzie 1%
dodatek alkoholu amylowego zmienia wartość HLD w pożądanym kierunku to jednak zmiana ta jest nieznaczna.

Rys. 8. Strona ekranu programu Optimal Surfactant: HLD-NAC zawierająca dane do przykładu kompozycji mikroemulsji typu O/W (Winsor I) [21]. Szczegóły w tekście
Fig. 8. Screen from the Optimal Surfactant: HLD-NAC program containing numerical values
for the example of O/W type microemulsion (Winsor I) composition [21]. Details in text

Zwiększając stężenie tego kosurfaktantu do 27% otrzymuje się następujące wyniki: Cc = 3,500; HLD = -2,640. Temu składowi odpowiada mikroemulsja pożąda-

nego typu O/W (Winsor I) o parametrze rozpuszczalności SP = 6,7 cm3 fazy olejowej na 1g surfaktantu i lepkości = 159,37 mPa.s. Jest to stosunkowo znaczący dodatek tego kosurfaktantu, co wskazuje na koniecznosć z rezygnację z dodatku tego
kosurfaktantu i szukanie innych rozwiązań.
Inną możliwością zmiany typu mikroemulsji jest zastosowanie dodatkowego
surfaktantu o dużej ujemnej wartości współczynnika Cc (np. dla Polysorbate 80
wartość Cc =-3,70). Załóżmy, że przy tym samym stałym całkowitym stężeniu surfaktantów równym 20% zastosujemy mieszaninę 50% Polysorbatu 80 i 50% SML.
Dla tego układu otrzymuje się następujące wartości współczynników: Cc = 1,996;
HLD = 0,731; parametr rozpuszczalności SP = 14,3 cm3 fazy olejowej na 1g surfaktantu i układ o bardzo wysokiej lepkości. Jest to już mikroemulsja typu Winsor
III, a zatem dokonane zmiany w recepturze zmierzają we właściwym kierunku. Postępując analogicznie dla układu zawierającego 20% surfaktantów użytych w proporcji 20% SML i 80% Polysorbate 80 otrzymuje się następujące wartości współczynników: Cc = -0,199; HLD = -1,779; parametr rozpuszczalności SP = 5,6 cm3
fazy olejowej na 1g surfaktantu i lepkość = 11,07 mPa.s. Tej wartości współczynnika Cc odpowiada poszukiwana mikroemulsja typu O/W (Winsor I). Wyniki obliczeń dla przykładowej receptury mikroemulsji typu W/O przeprowadzonych przy
użyciu programu Optimal Surfactant: HLD-NAC (ver. 1.2.03) [21] przedstawiono
na rysunku 8.
Wypadkowa krzywizna granicy faz mikroemulsji, Ha, zdefiniowana równaniem

Hn 

1
1
HLD


RO
RW
L

określa kształt krzywizny warstwy surfaktantu znajdującego się w mikroemulsji na
granicy faz olej-woda. Obecność ujemnego znaku po prawej stronie tego równania
pozwala na przypisanie dodatniej wartości krzywiźnie promienia dla micel i ujemnej krzywizny dla micel odwróconych. Z równania tego wynika, ze w miarę zbliżania się wartości HLD do zera promień RO (dla mikroemulsji typu Winsor I) lub RW
(dla mikroemulsji typu Winsor II) dąży do nieskończoności. W rzeczywistości
wzrost rozmiaru tych asocjatów jest ograniczony przez wartość długości charakterystycznej mikroemulsji ξ, którą de Gennes i Taupin [25] zdefiniowali równaniem:



6  Vm   O   W
AS

gdzie: Vm – objętość mikroemulsji typu III, ΦO – ułamek objętościowy fazy olejowej w mikroemulsji, ΦW – ułamek objętościowy fazy wodnej w mikroemulsji.
Wartość ξ określa maksymalną odległość przy której cząsteczki wody lub oleju
wykazują oddziaływania. z cząsteczkami surfaktantu położonych na granicy faz
mikroemulsji. Wielkość ξ osiąga maksimum zerowej wartości HLD.

Wielkość AS wyraża całkowitą powierzchnię jaką na granicy faz mikroemulsji
zajmują surfaktanty i jest określona jest zależnością:

AS  N A  VW   C i  Ai
i

gdzie: NA – liczba Avogadro, VW – objętość wody w mikroemulsji, Ci – stężenie
surfaktantu „i” w fazie wodnej mikroemulsji, Ai – pole powierzchni głowy polarnej surfaktantu „i”.
W określenia wielkości obszaru olejowego i wodnego w mikroemulsjach Acosta
[13] wprowadził nowy parametr, Ha, wyrażający średnią krzywiznę granicy faz mikroemulsji zdefiniowany równaniem:

Ha 

1
1 1
1  1
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W przypadku mikroemulsji typu Winsor I lub Winsor II przy małym rozmiarze
kropli fazy olejowej lub wodnej, tzn. że Ha >1/ξ. Dla układów dwuciągłych (np.
mikroemulsja typu Winsor III) przyjmuje się Ha = ξ.
Dla znanych wartości HLD oraz ξ można obliczyć promienie krzywizny granicy faz: mikroemulsja typu III – olej, RIII-O, i mikroemulsja typu III – woda, RIII-W.
Na podstawie tych wartości można oszacować wartości napięcia międzyfazowego
pomiędzy fazą mikroemulsji typu III i nadmiarem fazy wodnej, σIII-W, oraz napięcia
międzyfazowego pomiędzy fazą mikroemulsji typu III i nadmiarem fazy olejowej,
σIII-O, zakładająć odpowiednią wartość energii sztywności powierzchniowej Er.
Ostatecznie przyjmuje się założenie, że napięcie międzyfazowe na granicy faz
olej-woda dla mikroemulsji typu III, σO-W, jest sumą odpowiednich udziałów:

 OW   III W   III O
Poprawność tej koncepcji zweryfikowano porównując teoretyczne [16] i doświadczalne [26] wartości napięcia międzyfazowego O/W dla mikroemulsji utworzonych przez układy zawierające różne etoksylowane alkohole oraz węglowodory.
Uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników otrzymanych przy założeniu, że energia
sztywności powierzchniowej Er wynosi w granicach 3–5 jednostek kB.T, gdzie kB to
stała Boltzmanna. Acosta zaproponował [16], aby w celu oszacowania wartości napięcia międzyfazowego dla projektowanych mikroemulsji do obliczeń przyjmować
wartość energia sztywności powierzchniowej równą Er = 4 kB.T.
Należy zauważyć, że tak przyjęta średnia wartość energii sztywności powierzchniowej (Er = 4 kB.T) wyznaczona dla niejonowych surfaktantów z grupy liniowych etoksylowanych alkoholi jest wyższa niż typowa wartość Er (około 1 kB.T)
obserwowana dla jonowych surfaktantów [13]. Wyższa wartość energii sztywności
powierzchniowej jonowych surfaktantów jest jednak zgodna z doświadczalnymi
obserwacjami, które wskazują, że surfaktanty niejonowe tworzą bardziej stabilne
emulsje niż ich jonowe odpowiedniki [27,28].

Wyniki obliczeń dla przykładowej receptury mikroemulsji typu O/W przeprowadzonych przy użyciu programu Optimal Surfactant: HLD-NAC (ver. 1.2.03) [21]
przedstawiono na rysunkach 9 i 10.

Rys. 9. Widok ekranu głównego programu Optimal Surfactant: HLD-NAC zawierający trzy
wykresy z prognozowanymi wartościami napięcia międzyfazowego dla przykładowej kompozycji mikroemulsji typu O/W (Winsor I) [21]. Szczegóły w tekście
Fig. 9. Screen from the Optimal Surfactant: HLD-NAC program containing three plots with
predicted interfacial tension values for the example of OW type microemulsion (Winsor I)
composition [21]. Details in text

Program Optimal Surfactant: HLD-NAC pozwala także na wygenerowanie serii
wykresów fazowych ilustrujących zależność objętości poszczególnych faz projektowanej mikroemulsji jako funkcję wartości współczynnika Cc użytych surfaktantów, efektywnej liczby atomów węgla w fazie olejowej oraz stężenia soli w projektowanym układzie, co przedstawiono na rys. 10. Obszar położony w górnej części
wykresów fazowych odpowiada mikroemulsji typu Winsor I, podczas gdy obszar
położony w dolnej części tych wykresów odpowiada mikroemulsji typu Winsor II.
Wykresy te pozwalają nie tylko na określenie typu mikroemulsji przy danej kompozycji mikroemulsji ale również na śledzenie przemian fazowych mikroemulsji
pod wpływem zmianu kompozycji lub warunków jej tworzenia, przechowywania
lub użytkowania.

Rys. 10. Widok ekranu głównego programu Optimal Surfactant: HLD-NAC ver. 1.2.03 zawierający trzy obliczone wykresy fazowe dla przykładowej kompozycji mikroemulsji typu
O/W (Winsor I) [21]. Szczegóły w tekście
Fig. 10. Screen from the Optimal Surfactant: HLD-NAC ver. 1.2.03 program containing
three computed phase diagrams for the example of O/W type microemulsion (Winsor I)
composition [21]. Details in text

Wracając do przedstawionego przykładu liczbowego zaproponowany skład mikroemulsji typu Winsor I pozwala na uzyskanie układu stabilnego w temperaturze
40oC. Z towaroznawczego punktu widzenia bardzo istotne jest nie tylko określenie
optymalnego składu mikroemulsji odpowiadającego temperaturze jej użytkowania
ale co jest równie ważne także określenie zakresu temperatur dla tworzenia i przechowywania mikroemulsji bez zmiany jej typu. Do tego celu znakomicie nadają się
wykresy fazowe podobne do tych przedstawionych na rys. 10. Przy ich pomocy dla
dotychczas ustalonej receptury można bardzo szybko określić dolną wartość temperatury, przy której będzie utrzymywał się pożądany typ mikroemulsji. Na podstawie
przeprowadzonych obliczeń oraz symulacji graficznych z wykorzystaniem programu Optimal Surfactant: HLD-NAC można stwierdzić, że dla analizowanego przykładu w temperaturach niższych od 34oC otrzymana mikroemulsja zmieni swój typ,
co będzie skutkować zmianą jej właściwości użytkowych. Zatem, aby obniżyć zakres temperatur w jakim występować będzie trwała mikroemulsja o pożądanym
typie Winsor I należy wprowadzić niewielki dodatek kosurfaktantu o wysokiej war-

tości współczynnika EACN (np. alkoholi alifatycznych). Stosując metodę prób i
błędów z wykorzystaniem programu Optimal Surfactant: HLD-NAC szybko znaleziono, że już 1% dodatek alkoholi alifatycznych obniża dolną temperaturę istnienia
pożądanego typu mikroemulsji odpowiednio do: 17oC dla alkoholu oktylowego,
8oC dla alkoholu decylowego i 1oC dla alkoholu dodecylowego i wyższych alkoholi. Mikroemulsja o tak zaprojektowanym składzie będzie wykazywała pożądane
cechy użytkowe w szerokim zakresie temperatur bez zmiany typu mikroemulsji.
4. Podsumowanie
W podsumowaniu należy stwierdzić, że choć pozornie analiza stopnia zakrzywienia powierzchni granicy faz może wydawać się zagadnieniem czysto akademickim, to jednak możliwości praktycznego zastosowania tej koncepcji wydają się być
warte bliższego poznania. Przykładem wykorzystania tej koncepcji jest posługiwanie się prezentowaną w niniejszej pracy koncepcją współczynnika HLD-NAC określenia ilościowego składu projektowanych wyrobów. Zastosowanie metody HLD
zilustrowano liczbowym przykładem doboru ilości składników mikroemulsji typu
O/W. Obliczono lepkość oraz zdolność solubilizacyjną projektowanej mikroemulsji jako funkcję stężenia surfaktantów, składu surfaktantów, stężenia kosurfaktantu,
stosunku objętościowego faz, stopnia zasolenia i temperatury.
Mam nadzieję, że opublikowanie w języku polskim tak szczegółowego opisu
metody współczynnika HLD oraz etapów postępowania w zakresie sposobu doboru
składu ilościowego składników, szczególnie mikroemulsji, pozwoli na praktyczne
wdrożenie tej metody jako rutynowego postępowania w projektowaniu nowych
wyrobów mikroemulsyjnych o wysokiej jakości.
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Streszczenie
W niniejszej pracy omówiono rodzaje mikroemulsji oraz czynniki determinujące ich trwałość. W pracy omówiono także najnowszą semiempiryczną koncepcję
współczynnika HLD do projektowania mikroemulsji określonego typu. Zestawiono
wartości liczbowe różnych udziałów składników mikroemulsji do wartości współczynnika HLD. Zastosowanie metody HLD zilustrowano liczbowym przykładem
doboru ilości składników mikroemulsji typu O/W. Obliczono lepkość, napięcie
międzyfazowe oraz zdolność solubilizacyjną projektowanej mikroemulsji jako funkcję stężenia surfaktantów, składu surfaktantów, stężenia kosurfaktantu, stosunku
objętościowego faz, stopnia zasolenia i temperatury.
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Application of HLD-NAC method in estimation
of properties of microemulsions
Summary
In this work we describe types of microemulsions as well as factors determining
their stability. We have also decribed the newest semiempirical concept of HLD
coefficient HLD applied for design of a specific type of microemulsions. The numerical values of contributions of microemulsions components to the numerical
values of HLD coefficient. A practical application of HLD method was illustrated
on the example of O/W microemulsion type design
We present in details a numerical procedure for determination of the quantity of
various microemulsion components using the method HLD leading to a designed
W/O microemulsion type. We estimate the viscosity, interfacial tension and solubilization poweer of designed microemulsion as a function of surfactant concentration, surfactant composition, cosurfactant concentration, volume phase ratio, salinity and temperature.
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