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Koloidy

• Układami koloidalnymi (koloidami) nazywamy 
układy dwu lub wieloskładnikowe o 
odpowiednim stopniu rozdrobnienia. Składnik 
tworzący fazę ciągłą nazywany jest ośrodkiem 
rozpraszającym (dyspersyjnym) pozostałe 
składniki tworzą fazę rozproszoną 
(zdyspergowaną). 

• Średnica cząsteczek lub cząstek składnika 
rozproszonego wynosi od 10-9 do 10-7 m (1-
100 nm) i jest większa o rząd lub dwa od 
średnicy cząstek w roztworze rzeczywistym. 

• Układ koloidowy o jednakowej średnicy  
cząstek nazywa się układem izodyspersyjnym, 
a układ o różnej średnicy cząstek 
polidyspersyjnym (najczęściej spotykane w 
przyrodzie). 

Koloidy można podzielić ze 
względu na 

• Stan skupienia ośrodka dyspersyjnego

• Rodzaj ciekłej fazy dyspergującej

• Powinowactwo koloidu do fazy rozpraszającej

• Budowę koloidu

• Odwracalność procesu koagulacji
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Podział koloidów w zależności od stanu skupienia 
ośrodka dyspersyjnego 

Ośrodek 
rozpraszający

Faza 
zdyspergowan

a 

Nazwa 
powszechnie 

stosowana

Przykłady

Ciało stałe Ciało stałe Stały zol Stop (stal)

Pewne kamienie szlachetne 

(rubiny)

ciecz Ciało stałe Stała emulsja ser, masło, opale

gaz Ciało stałe Stała piana pumeks, Styropian

Ciało stałe ciecz Zol i żel Mleczko magnezowe, błoto, 
atrament

ciecz ciecz emulsja mleko, majonez, 

gaz ciecz piana Bita śmietana, krem do 
golenia, piana na piwie, 

mydliny

ciecz gaz Aerozol ciekły Dym, kurz 

Ciało stałe gaz Stały aerozol Smog, pył w powietrzu 

Podział ze względu na ciekłą fazę 
dyspergującą 

• Roztwory koloidalne (liozole) czyli zole:

• ⇒ hydrozole (woda ośrodkiem dyspergującym),

• ⇒organozole (ciecz organiczna ośrodkiem 
dyspergującym).

Podział ze względu na 
powinowactwo do rozpuszczalnika 
• liofilowe – o powinowactwie do 

rozpuszczalnika, silnie solwatujące (hydratują
w wodzie), stabilne, mniej wrażliwe na 
czynniki koagulujące

• liofobowe – o braku powinowactwa do fazy 
rozpraszającej, cząstki nie ulegają solwatacji 
(lub w bardzo małym stopniu) cząsteczkami 
fazy rozpraszającej – jeśli woda to nie ulegają 
hydratacji, jedynie na ich powierzchniach 
adsorbują się jony z roztworu

8

koloidy

Hydrofobowe

Mleko, majonez.

Nie są trwałe w 
rozpuszczalnikach 

polarnych bez obecności 
emulgatora. 

hydrofilowe

Białka, żelatyna, żelki 

Hydrofilowe grupy 
makrocząsteczki utrzymują ją 
zawieszona w wodzie. 

Gdy woda jest rozpuszczalnikiem 
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Podział z uwagi na budowę koloidu 

• 1. koloidy cząsteczkowe 

• 2. koloidy fazowe 

• 2. koloidy asocjacyjne (micelarne)  

• Koloidy cząsteczkowe (eukoloidy) – utworzone 
przez cząsteczki związków (białka, kauczuk, 
skrobia, celuloza, glikogen) rozproszone w 
fazie rozpraszającej. Cząsteczki rozpuszczalnika 
mogą wnikać do wewnątrz makrocząsteczki 
(brak jest wyraźnej granicy faz). Takie koloidy 
nie muszą posiadać ładunku elektrycznego.  

Schemat cząsteczki białka: a) w środowisku kwaśnym, b) alkalicznym

• Koloidy fazowe – cząsteczki niektórych 
związków (np. AgCl, Fe(OH)3) skupiają wokół 
siebie pewną liczbę atomów lub cząsteczek w 
zespoły odpowiadające rozmiarom cząstkom 
koloidalnym, które tworzą odrębną fazę. 
Zwykle taki koloid posiada ładunek elektryczny 
na powierzchni, np. zole złota, srebra, tlenków 
metali, emulsje.

12

Duża powierzchnia cząsteczek koloidu fazowego wynikająca 
z procesu adsorpcji 

Stabilizacja koloidu (Fe2O3 zol) przez siły elektrostatyczne. 
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• Koloidy asocjacyjne (micelarne) - składają się z 
cząsteczek zasocjowanych, które tworzą 
większą cząstkę, tzw. micelę, np. 
dodecylosiarczan sodowy (SDS).

• Przy większych stężeniach łańcuchy 
oddziaływają na siebie siłami van der Waalsa.

Schemat miceli  koloidu 

asocjacyjnego (alkilosiarczanu 

sodu)

Podział koloidów z uwagi na 
odwracalność procesu koagulacji  

• Koloidy ulegające koagulacji odwracalnej

• Koloidy ulegające koagulacji nieodwracalnej 

Koagulacja nieodwracalna 
• koloid, który po przejściu ze stanu zolu do 

koagulatu (żelu) nie może być z powrotem 
przeprowadzony w stan zolu. 

• Np. proces denaturacji koloidów białkowych 
pod wpływem metali ciężkich, temperatury, 
powoduje utratę czynności biologicznej białek 
z powodu zniszczenia ich struktury II-, III-, IV 
rzędowej). 

• Koagulacja nieodwracalna jest wynikiem 
zobojętniania powierzchniowego ładunku 
elektrycznego. 

Koagulacja  odwracalna 
• koloidy, które ze stanu koagulatu (żelu) mogą 

być ponownie przeprowadzone w zol - dzięki 
procesowi peptyzacji. 

• Np.: skoagulowany roztwór białka kurzego 
może być z powrotem przeprowadzony w zol 
po dodaniu do niego NaCl i rozcieńczeniu 
wodą. 

• Koagulacja odwracalna jest wynikiem 
usunięcia otoczki solwatacyjnej (warstwy 
hydratacyjnej) otaczającej koloid. 
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Metody otrzymywania koloidów 

Dwie grupy metod: 

• dyspersyjne 

• kondensacyjne

Metody dyspersyjne  

• rozdrobnienie mechaniczne – mielenie w 
młynach koloidalnych (mała wydajność 
procesu).

• rozpylenie w łuku elektrycznym (zol metalu) 
lub za pomocą ultradźwięków, naświetlanie 
promieniami.

• peptyzacja – przeprowadzenie świeżo 
wytrąconego osadu roztworem 
odpowiedniego elektrolitu w zol

Metody kondensacyjne 
(chemiczne) 
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Czynniki wpływające na stabilność 
koloidu 

• 1. wielkość cząstki rozproszonej (korzystne są 
bardzo małe)

• 2. ładunek

• 3. obecność otoczki solwatacyjnej (koloidy 
hydrofilowe)

Właściwości układów koloidalnych 

23

A. Mechaniczne (kinetyczne)

1. Ruchy Browna - chaotyczne ruchy cząsteczek fazy 

rozproszonej  w ośrodku ciekłym lub gazowym.  Widoczne tylko 

pod mikroskopem. Ten ruch jest spowodowany kolizjami 

cząsteczek koloidu z ośrodkiem dyspersyjnym.

2. Dyfuzja - cząsteczki zolu dyfundują z regionu o wyższym 

stężeniu do tego o niższy stężeniu.  Niestety na skutek dużych 
rozmiarów szybkość dyfuzji jest niewielka. 

3. Sedymentacja – cząsteczki koloidu opadają na dno naczynia w 

którym się znajdują pod wpływem siły grawitacji. Prędkość tego 

procesu jest niewielka. Zjawisko to jest wykorzystywane do 

określenia masy cząsteczkowej makrocząsteczek.

Właściwości kinetyczne układów dyspersyjnych 

Ruchy Browna

Δ x – przesunięcie cząstki koloidalnej w ruchu Browna
R – stała gazowa
T – temperatura [K]
NA – liczba Avogadra
r – promień cząstki koloidalnej
η- lepkość ośrodka
t -czas
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Średnie przesunięcie cząstki koloidalnej Δ x wynosi 3.98 µm 

w czasie t = 2 s i w temperaturze 25oC. Jaki jest promień cząstki 

koloidalnej jeżeli lepkość  ośrodka w którym cząstka się poruszała to 

10,2 x10-4 Pa s?      

𝑟 =
𝑅 ∙ 𝑇 ∙ ∆𝑡

3 ∙ 𝑁𝑎 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂 ∙ ∆𝑥
2
=

= 
8,314

𝐽

𝑚𝑜𝑙𝐾
∙298𝐾∙2𝑠

3∙6,02∙1023𝑐𝑧ą𝑠𝑡𝑒𝑘/𝑚𝑜𝑙∙3,14 ∙10,2∙10−4𝑃𝑎∙𝑠∙ 3,98∙10−6 2𝑚2 =
4955,144

9,16∙1010
= 5,41 ∙ 10−8𝑚

J = N  x m 

Pa = N/m2
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Pomiary współczynnika dyfuzji można wykorzystać do 

wyznaczania masy molowej substancji o cząsteczkach sferyczny 

lub zbliżonych do tego kształtu, np. hemoglobina, 

wykorzystując poniższe równanie:

 jest cząstkową objętością właściwą równą w 

przybliżeniu objętości w cm3 1 g substancji

Trzy główne reguły opisujące dyfuzję:

- droga przebyta przez cząstkę  zwiększa się, gdy maleje 

jej wielkość,

- droga przebyta przez cząstkę zwiększa się, gdy rośnie 

temperatura,

- droga przebyta przez cząstkę zmniejsza się, gdy rośnie

lepkość ośrodka
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Tabela. Wartości współczynnika dyfuzji, promienia cząsteczki i masy molowej dla 

wybranych substancji.

Substancja 

rozpuszczona

Masa 

molowa

[g mol-1]

Promień 

cząsteczki

[nm]

Współczynnik 

dyfuzji

[m2 s-1] 10-9

Chlorek sodu

Glukoza

Sacharoza

Rafinoza

Inulina

Hemoglobina
Albumina osocza 

człowieka

59

180

342

594

5000

68000

69000

24,4

35,7

44,0

56,4

148,0

325,0

355,0

1,390

0,910

0,74

0,56

0,210

0,094

0,085

Przykład

Oblicz promień cząsteczki białka mającej kształt kulisty, 

jeśli jej współczynnik dyfuzji w temp. 20oC wynosi 

7,010−11 m2s−1, a lepkość fazy rozproszonej  0,01 puaza 

(0,001 Nsm−2).

Rozwiązanie:

Z równania na współczynnik dyfuzji, po przekształceniu, 

możemy obliczyć r:

m
smmsN

KKmolJ 10

1211232

111

1031
10710023,6001,014,36

293314,8
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Ciśnienie osmotyczne

Równanie van’t Hoffa 
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To równanie może być zastosowana do obliczenia 

masy cząsteczkowej

TR
M

cw =

M

TR

cw


=



Sedymentacja

W chemii to proces opadania zawiesiny ciała stałego w 

cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił 

bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o 

gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja 

prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, 

a kryterium podziału jest gęstość.

Proces sedymentacji jest kluczowy np. 

➢ w oczyszczaniu ścieków,

➢ w filtracji 

➢ w fermentacji 

równanie Stokesa

v- prędkość opadania cząstek koloidalnych
r- promień cząstki koloidalnej

ds. – gęstość cząstki koloidalnej
d- gęstość ośrodka rozpraszającego
g- przyśpieszenie ziemskie
η– lepkość 

Stała sedymentacji Svedberga, S,-
współczynnik określający szybkość 
poruszania się cząstek koloidu pod 
wpływem sił odśrodkowych (wirówki).

ω-prędkość kątowa wirówki ( rad/s)
X1, X2 –położenie polimeru w czasie t1 i 
t2

1 swedberg = 1 x10-13 s

Jaka jest prędkość opadania cząstek koloidalnych o średnicy 108 nm
w ośrodku o lepkości 1.79 x10-3 Pa s, gęstość ośrodka 
rozpraszającego wynosi 2.5 g cm-3, zaś gęstość cząstki koloidalnej 
wynosi 2.11 g cm-3. 

𝑣 =
2∙ 109∙10−9

2
∙ 2500−2110 ∙9,81

9∙1,79∙10−3
= 5,64 ∙ 10−9 𝑚/𝑠
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Rozproszenie światła na cząstce roztworu koloidalnego.

Właściwości optyczne

Io
Ir

38

Efekt Tyndalla –

Roztwory rzeczywiste nie 

rozpraszają przechodzącego 

światła.  

Cząstki koloidu są 

wystarczająco duże by 

rozpraszać światło widzialne. 

Koloid                  NaCl 

39 40
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• Rozpraszanie światła 

(turbidymetria i nefelometria) 

41

• Nefelometria polega na pomiarze światła 
rozproszonego przez roztwór zawierający w 
przeźroczystym ośrodku cząsteczki fazy stałej lub 

ciekłej w stanie znacznego rozdrobnienia. Dla koloidu 
– o średnicy od 1 do 100 nm, dla zawiesiny od 0,1 do 10 
μm. 

42

• Warunkiem rozpraszania jest to, aby współczynniki 
załamania światła ośrodka i fazy rozproszonej były 
różne.. 

43

• Największą rolę w rozpraszaniu 
odgrywa dyfrakcja i odbicie. Światło 
jest wtedy rozpraszane równomiernie 
we wszystkich kierunkach. Kąt 
pomiaru promieniowania 
rozproszonego wynosi najczęściej 
90o, co umożliwia oddzielenie 
promieniowania wiązki pierwotnej od 
promieniowania rozproszonego. 

44
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Nefelometria 

46

C. Elektryczne*

1. Potencjał elektrokinetyczny 

2. Elektroosmoza

3. Potencjał przepływu

4. Potencjał sedymentacji 

48 49

I
I

I
I I I

I

I
III

I

o

Ag+

NO3
−

K+

nAgI

Warstwa 

adsorpcyjna

Płaszczyzna 

poślizgu

Warstwa 

dyfuzyjna

(ruchoma)

Głębia 

roztworu

Jądro 

koloidu
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Przedstawioną budowę miceli można też 

zapisać w postaci:

{[(AgI)n nAg+
(n − x)NO3

−]x+ NO3
−
y }

Potencjał elektrokinetyczny:

Różnica potencjałów pomiędzy nieruchomą

warstwą dyfuzyjną cząstek fazy rozproszonej a fazą

rozproszoną.

ro 







=

Budowa miceli AgI i potencjał elektrokinetyczny, .

I
I

I
I I I

I

I
III

I

o

Ag+

NO3
−

K+

nAgI





Poten-

cjał

Odległość od 

powierzchni cząstki

Warstwa 

adsorpcyjna

Płaszczyzna 

poślizgu

Warstwa 

dyfuzyjna

(ruchoma)

Głębia 

roztworu

53

Potencjał elektrokinetyczny dla emulsji i zawiesin w wodzie

Faza rozdrobniona Średnica cząstek [nm] Potencjał ζ [mV]

Emulsja oleju 2000 –46,0

Emulsja parafiny                               724 –57,4

Zawiesina kwarcu 1000 –44,0

Zawiesina gliny 1000 –48,8

Zol złota ok. 80 –32,0

Zol As2S3 ok. 40 - 32,0

Zol Fe(OH)3 ok. 100    44,0 
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Podwójna warstwa elektryczna 

54hhttps://www.asc.ohio-state.edu/singer.2/Electrokinetics.html

Podwójna warstwa 

elektryczna 

SiO-

SiO-

SiO-

SiO-

SiO-

SiO-

SiO-

SiO-

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.897.76

36&rep=rep1&type=pdf

Zjawiska związane z występowaniem 
potencjału elektrokinetycznego                      

i podwójnej warstwy elektrycznej 

• Elektroforeza

• Elektroosmoza

• Potencjał sedymentacji

• Potencjał przepływu

• Równowaga Donnana

55

Elektroforeza

Elektroforeza
Ruchliwość elektroforetyczna:

µe – ruchliwość elektroforetyczna [m2 V-1s-1]
v – prędkość poruszania się cząstki
E – wielkość pola elektrycznego (natężenie pola) 
z- odległość na jaką przesunęły się substancje po czasie t
V- różnica potencjałów przyłożona do elektrod
d- odległość pomiędzy elektrodami

ε0 – przenikalność elektryczna w próżni (8.854 x10-12F m-1 lub C2 J-1 m-1)
ε – stała dielektryczna ośrodka (jednostka j.w)
ζ – potencjał elektrokinetyczny, zeta (mV)

μef = 
𝐸∙𝜀∙𝜉

𝜂
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• W naczynku elektroforetycznym, w którym do 
elektrod odległych o 10,8 cm przyłożono 
napięcie 220 V, zmierzono prędkość wędrówki 
elektroforetycznej hydrozolu As2S3 równą 5,62 
x 10-5m/s. Współczynnik lepkości roztworu w 
temperaturze pomiaru wynosił 0,98x10-3Pa s, 
względna przenikalność elektryczna ε=80,4. 
Oblicz ruchliwość elektroforetyczną i potencjał 
zeta miceli zolu As2S3 . ε0= 8,854 x10-12F m-1

• 𝑣 =
𝜀∙𝜀0∙𝜁∙𝐸

6∙𝜋∙𝜂

• 𝜇𝑒𝑙 =
𝑣

𝐸
=
𝜀∙𝜀0𝜁

6∙𝜋∙𝜂
= 
5,62∙10−5∙10,8∙10−2

220
= 

= 2,76 x10-8m2V-1s-1

𝜁 =
6𝜋𝜇𝑒𝑙𝜂

𝜀𝜀0
=
6∙3,14∙2,76∙10−8∙0,98∙10−3

80,4∙8,854∙10−12
= 0,716 V 

Równanie Smoluchowskiego 

νeof = prędkość cząstek koloidalnych podczas procesu elektroforezy,             

ζ = potencjał  elektrokinetyczny, εr przenikalność  elektryczna roztworu, 

E natężenie pola elektrycznego, η= lepkość roztworu, k – stała zależna 

od kształtu cząsteczki 

Zad. 

Oblicz prędkość poruszania się cząstek koloidowych w polu elektrycznym o 

natężeniu 6 V/cm, jeżeli potencjał elektrokinetyczny koloidu wynosi 50,0 mV, 

stała dielektryczna ośrodka wynosi 81xε0 , lepkość ośrodka 0.001 Pa s. Cząstka 

ma kształt kulisty. 

μef = 
𝐸∙𝜀∙𝜉

𝜂
= 

600
𝑉

𝑚
∙81 𝑥 8,854∙10−12 𝐶2𝐽−1𝑚−1∙0,05 𝑉

0,001 𝑃𝑎 ∙𝑠
= 2,15 𝑥 10 − 5 𝑚/𝑠
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Inna postać 

μeof = ruchliwość elektroforetyczna (prędkość cząstek 

koloidalnych w jednostkowym polu elektrycznym) 

Czynniki wpływające  na prędkość migracji 
elektroforetycznej 

• 1. kształt i rozmiar cząsteczki 

• 2. pH, rodzaj i stężenie buforu

• 3. wielkość przyłożonego pola 
elektrycznego 

• 4. temperatura (ciepło Joule’a)  

63

Electroosmoza

64

https://en.wikipedia.org/wiki/Electro-osmosis

Elektroosmoza

65

νeos = prędkość elektroosmotyczna,  ζ = potencjał  

elektrokinetyczny, εr przenikalność  elektryczna roztworu, E 

natężenie pola elektrycznego, η= lepkość roztworu

μeos = ruchliwość elektroosmotyczna (prędkość ruchu fazy 

ciekłej w jednostkowym polu elektrycznym) 
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Czynniki wpływające na prędkość 
migracji elektroosmotycznej 

• Potencjał elektrokinetyczny (zeta) 
(wprost proporcjonalnie)

• Lepkość układu (odwrotnie 
proporcjonalnie) 

66 67

Migracja cząstek pod wpływem przyłożonej różnicy 
potencjałów  

http://www.doping.chuv.ch/en/lad_home/lad-prestations-
laboratoire/lad-prestations-laboratoire-appareils/lad-prestations-
laboratoire-appareils-ec.htm

Kationy

Cząstki 

obojętne aniony

Kapilara

KatodaAnoda

DetekcjaDozowanie

Elektroforeza, 
elektromigracja i 
elektroosmoza

Zjawisko Siła 
powodująca

Wynikające
zjawisko 

Poruszająca
się faza

Faza 
stacjonarna

Elektroforeza

Pole 
elektryczne 

Ruch cząstek Cząsteczki ciecz

Elektromigracja transport jonów jony/cząsteczki kapilara

Elektroosmoza Gradient
ciśnienie

ciecz Kapilara

68

https://www.researchgate.net/publication/42370098_Electrical_field_A_historical_review_of_its_applica

tion_and_contributions_in_wastewater_sludge_dewatering/figures?lo=1

Potencjał przepływu 

• powstaje, gdy ciecz przepływa obok 
nieruchomego ciała stałego (np. na 
skutek różnicy potencjałów między 
punktami po dwóch stronach 
przegrody lub kapilary, przez którą 
ciecz jest przetłaczana)

69
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Potencjał przepływu

Wymuszony mechanicznie przepływ cieczy przez układ kapilar 

lub membranę  wywołuje  różnicę potencjałów zwaną 

potencjałem przepływu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ + + + + + +  + + +  + + +

+ + + + + + + + + + +  + +

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E
P

p

o
=
 



P  - ciśnienie

 - przewodność właściwa

Potencjał sedymentacji

Potencjał sedymentacji powstaje, gdy naładowane cząsteczki 

koloidalne  poruszają się  względem  ośrodka  dyspersyjnego np. 

pod wpływem siły ciężkości.

E1

R

E2

Schemat przyrządu do pomiaru 

potencjału sedymentacji: R – roztwór 

koloidalny, E1, E2 - elektrody

ngrE o
o

S )(
3

3 



−=

r – promień cząstki koloidalnej

 i o – gęstość cząstek koloidalnych i gęstość 

ośrodka  dyspersyjnego

n – liczba cząstek w 1 cm3

g - przyśpieszenie ziemskie

Trwałość roztworów koloidalnych

główne czynniki odpowiedzialne to: 

ładunek i solwatacja

22 FI

TRro




=




 - grubość podwójnej warstwy elektrycznej

Wpływ rodzaju i stężenia elektrolitu:

• Koagulacja – (agregacja cząstek 
zdyspergowanych) – łączenie się cząstek w 
zwarte zespoły

• Flokulacja – proces łączenia się cząstek stałych 
w większe zespoły zachodząca w ośrodku 
ciekłym pod wpływem środków zwanych 
flokulantami. Środki te łączą kilka cząstek 
stałych i powstają w ten sposób „kłaczkowate” 
skupiska cząstek o słabych wiązaniach. Cząstki 
te opadają i można je łatwo filtrować. 

Procesy którym podlegają koloidy 
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• Koagulacja - proces polegający na łączeniu się 

cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe 

agregaty tworzące fazę ciągłą o nieregularnej 

strukturze. Istnieje koagulacja odwracalna i 

nieodwracalna, a także spontaniczna i wymuszona. 

W wyniku koagulacji może następować zjawisko 

żelowania, tworzenia się past i materiałów stałych, 

sedymentacji lub pokrywania powierzchni 

mieszaniny warstwą fazy rozproszonej. 

• Koagulacja koloidów liofilowych pod wpływem dużych 
ilości elektrolitu nazywa się wysalaniem.

• Niszczenie otoczki solwatacyjnej – środki 
dehydratujace (alkohol, aceton, wysoka temperatura). 

• Typowe struktury koagulacyjne to dyspersje polimerów, 

niektóre rodzaje farb, tworzywa sztuczne, oraz produkty 

koagulacji białek, takie jak np. jogurt. Koagulacja białka 

występuje na skutek zniszczenia jego trzeciorzędowej 

struktury, prowadzącego do łączenia się rozpuszczalnych 

w wodzie białek w nierozpuszczalne strzępki i całkowitej 

utraty ich aktywności biologicznej. Koagulacja białek 

może następować pod wpływem temperatury lub 

czynników chemicznych (np. wysokiego stężenia soli, 

tzw. wysalanie).

Do koagulacji można doprowadzić przez:

- dodanie do koloidalnego roztworu elektrolitu obniżającego 

potencjał elektrokinetyczny np. soli metali 

wielowartościowych, polielektrolitów, mocnych kwasów lub 

zasad;

- wytworzenie wodorotlenków metali, na których absorbują 

się koloidy  i cząstki zawiesinowe, (np. wodorotlenek 

żelaza lub glinu);
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stworzenie warunków do wzajemnego przyciągania się i 

aglomeracji cząstek dzięki neutralizacji ładunków lub 

wytworzeniu ładunków powierzchniowych o różnym znaku, 

(np. przez zmianę pH);

- mechaniczne mieszanie lub wstrząsanie;

- stężanie lub rozcieńczanie zolu;

- ogrzewanie;

- zamrażanie;

- naświetlanie promieniami rentgenowskimi, krótkofalowymi 

lub ultrafioletem;

- naświetlanie radiochemiczne;

- wyładowania elektryczne;

- ultradźwięki.

Koagulacja Peptyzacja 

Zol

roztwór  
Żel

Koagulat 

Flokulacja

• flokulacja jest końcowym etapem koagulacji, kiedy 
możliwe jest dostrzeżenie wytrąconych obiektów, 
najczęściej niekształtnych i nieodpornych na 
naprężenia mechaniczne drobin. 

• końcowy etap niektórych rodzajów koagulacji tj. 
wypadania osadu z koloidów. Polega na tworzeniu 
się wiązań chemicznych między micelami, na skutek 
czego łączą się one w duże agregaty, które w 
widoczny sposób wyodrębniają się z roztworu 
koloidalnego tworząc osad lub mętną zawiesinę.

https://www.youtube.com/watch?v=0wUVbcLSekA
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Tiksotropia– przejście zastygłego żelu w stan ciekły, 

liozol pod wpływem bodźców mechanicznych 

(mieszania, wytrząsania) i po pewnym czasie 

ponownie w żel, np. Fe(OH)3, glina. 

Podobnym zjawiskiem jest synereza– wydzielanie 

się ośrodka dyspersyjnego z żelu, np. serwatka z 

kwaśnego mleka. Zjawisko odwrotne do 

pęcznienia. 

Peptyzacja – proces przejścia żelu 

(skoagulowanego koloidu) w zol (rozdrobniony 

koloid) to peptyzacja. 

Pęcznienie – zjawisko wchłaniania rozpuszczalnika 

przez wysuszony żel.  

Koloidy asocjacyjne powstają w wyniku rozpuszczenia w 

ciekłym układzie cząsteczek lub jonów o stosunkowo 

małych wymiarach, które ulegają samoasocjacji w większe 

skupiska –micele.  Proces  ten  dotyczy  cząsteczek  lub  

jonów  o  właściwościach  amfifilowych czyli związków 

powierzchniowo czynnych. Wodne roztwory związków 

powierzchniowo czynnych mają  zdolność  całkowitego  

rozpuszczenia  substancji  trudno  rozpuszczalnych  w  

wodzie. Zjawisko  to  nazywamy  solubilizacją.  

Solubilizacja  nie  zachodzi  przy  stężeniu  związku 

powierzchniowo  czynnego  mniejszym  niż  jego  cmc

(krytyczne  stężenie  micelizacji). Rozpuszczenie 

nierozpuszczalnego w czystej wodzie hydrofobowego 

związku organicznego następuje poprzez włączenie jego 

cząsteczek do wnętrza miceli.

zol As2O3

ujemny

zol Fe2O3

dodatni

Elektrolit Próg 

koagulacji

mmol *dm-3

Elektrolit Próg 

koagulacji

mmol *dm-3

KCl 49,5 KCl 9,0

MgCl2 0,72 K2SO4 0,205

AlCl3 0,092 K2Cr2O7 0,195

Tablica 

Wartości progów koagulacji dla zoli As2O3 oraz Fe2O3 Zależność zdolności koagulacji jonu od jego wartościowości ujmuje reguła 

Hardy-Schulza, według której zdolności koagulacyjne jonów w zależności 

od ich wartościowości mają się do siebie jak:

M+ : M2+ : M3+ = 1 : 50 : 10000

Dla kationów metali alkalicznych zdolność koagulacji maleje w szeregu:

Cs+ < Rb+ < Na+ < Li+

dla anionów chlorowcowych w szeregu

Cl- > Br- > I-

Zdolność jonu do wywołania koagulacji jest tym większa, im większy jest 

ładunek jonu. 
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Koagulację zolu AgI wywołują aniony, a ich zdolność 

koagulacji rośnie wraz ze wzrostem ładunku i tylko w 

niewielkim stopniu zależy od rodzaju oraz ładunku 

towarzyszących im kationów. 

Stosując np. roztwory KCl i K2SO4można wyznaczyć 

najniższe stężenie (stężenie progowe) jonów Cl- i  SO4
2-

konieczne  do przeprowadzenia  koagulacji miceli AgI.  

Wynoszą one:

CCl-: CSO42- = 9: 0. 25 mM

oznacza to, że aby skoagulować zol AgI należy użyć około 

44 razy większego stężenia KCl niż K2SO4. Oczywiście 

gdyby do koagulacji użyć jonu trójwartościowego, np. PO4
3-

to  jego stężenie powodujące koagulację byłoby niższe niż 

w przypadku SO4
2-.

Reguła autorstwa Schultze i Hardy

Stężenie krytyczne elektrolitu

Szeregi liotropowe (koagulacja koloidów hydrofobowych):

Li+ > Na+ > K+ > Rb+ > Cs+

Cl− > Br − > I− > SCN −

Hofmeister uszeregował aniony i kationy w szeregi 

liotropowe według ich malejącej zdolności do 

spowodowania koagulacji („wysalania”) koloidów 

hydrofilowych.

SO4
2- >   CH3COO- >  Cl- >  Br- >   J-

ΔHo -1145         -746           -377   -343   -297 kJ/mol

Mg2+   > Ca2+    > Sr2+    > Li+ > Na+    > K+

ΔHo -1910   -1580    -1430    -516   -397   -314 kJ/mol

Szeregi liotropowe Hofmeistera (koagulacja koloidów 

hydrofilowych):

HOC(CH2COO)2COO3− > HOCH(COO)HOCHCOO2−

> SO2-
4 > CH3COO− > Cl− > NO3− > Br− > I−

1) dla kationów jednowartościowych Cs+> Rb+> K+> Li+,

2) dla kationów dwuwartościowych Ba2+> Sr2+ > Ca 2+ > Mg2+,

3) dla kationów o różnej wartościowości K+>> Ba2+ >> Al3+,

Przykłady szeregów lipidowych dla zoli wodnych, czyli tzw. szeregi hydrotropowe:
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Jak już wiadomo granula w wyniku adsorpcji jonów z 

roztworów uzyskuje ładunek, a na granicy faz jądra cząstki 

koloidalnej - roztwór powstaje podwójna warstwa elektryczna, 

którą charakteryzuje wartość potencjału elektrolitycznego.

Wzrost siły jonowej roztworu zależy od wartościowości jonów i 

stężenia elektrolitu powoduje szybki zanik warstwy dyfuzyjnej. 

Dzięki temu micele mogą zbliżyć się i tym samym może 

nastąpić koagulacja. 

http://www.zsnr2chemia.cba.pl/Nauka/Roztwory/roztwory3.html

Przy wartości potencjału elektrokinetycznego 

równej zeru, następuje całkowity zanik 

składowej, dyfuzyjnej podwójnej warstwy 

elektrycznej. Punkt taki nazywa się punktem 

izoelektrycznym. 

W punkcie izoelektrycznym układy 

koloidowe charakteryzują się specyficznymi 

właściwościami. 

Do specyficznych właściwości układów koloidowych w pI należą: 

- najmniejsza rozpuszczalność (łatwa koagulacja)

- największa zdolność do  wytrącania i krystalizacji

- najmniejsza tendencja do pęcznienia

- najmniejsze ciśnienie osmotyczne

- najmniejsza lepkość

- najmniejsze przewodnictwo elektryczne 

Warunki koagulacji powinny być optymalne w punkcie 

izoelektrycznym. Koagulacja jednak przebiega już przy 

wartościach potencjału mniejszych od wartości krytycznej 

wynoszącej ok. 25-30 mV.

Dodanie elektrolitu do roztworu koloidu liofobowego 

powoduje wytrącanie stałych cząstek koloidalnych. Proces 

ten nosi nazwę wysalania.

O ile przy tej operacji wydzielają się cząstki w stanie ciekłym, 

to proces nosi nazwę koacerwacji.
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Właściwości układów koloidalnych
podsumowanie 

Wybrane właściwości koloidów liofilowych i liofobowych

Właściwość Koloid liofobowy Koloid liofilowy

Otrzymywanie Metody kondensacyjne

i dyspersyjne

Rozpuszczanie związków 

makrocząsteczkowych

Ruchy Browna Wyraźne Niewyraźne

Stężenie fazy

rozproszonej

Zwykle niewielkie Może być duże

Efekt Tyndalla Wyraźny Niewyraźny

Ładunek elektryczny Posiadają Brak lub niewielki

Koagulacja Nieodwracalna Odwracalna

Budowa Agregaty cząsteczek Makrocząsteczka

Powinowactwo do

fazy rozpraszającej 

Małe Duże

(solwatacja, hydratacja) 

Lepkość Nieznaczna Znaczna

Tworzenie piany Nie tworzą Łatwo tworzą

Wrażliwość na dzianie

elektrolitu

Koagulacja pod wpły-

wem małych stężeń

Przy dużym stężeniu

zachodzi koagulacja

Wpływ temperatury

Niektóre układy koloidowe mogą przejść samorzutnie ze stanu 

ciekłego do stanu zbliżonego do  stanu stałego pod 

wpływem ochładzania. 

Do tego typu koloidów należą: roztwory żelatyny, krochmalu, 

mydła. 

Działanie ochronne koloidu- dodatek pewnej ilość koloidu 

liofilowego do  liofobowego powoduje działanie ochronne 

(wzrasta odporność koloidu liofobowego na  koagulację 

pod wpływem dodatku elektrolitu). Liczba złota.  

Wartości liczby złota dla koloidów ochronnych 

koloid Liczba złota [mg]

Żelatyna 0,0005-0,01

Kazeina 0,01

albuminy 0,1-0,3

Globuliny 0,02-0,05

Guma arabska 0,15-0,25

hemoglobina 0,03-0,07

Dekstryny 6-20

Skrobia 25
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Koloid liofobowy może być wytrącany przez dodatek 

innego koloidu liofobowego. Jest to tzw. koagulacja 

wzajemna. Jeżeli do koloidu liofobowego doda się 

liofilowego to występuje tzw. działanie ochronne, 

zapobiegające koagulacji. Wzrasta wówczas odporność 

układu na dodatek elektrolitu. Jeżeli jednak doda się za 

mało drugiego koloidu (koloidu ochronnego), to zajdzie 

uczulenie koloidu liofobowego na działanie elektrolitu, 

czyli jego sensybilizacja. 

Koagulacja koloidów liofobowych 

Już niewielkie ilości elektrolitu mogą wywołać koagulację zoli 

liofobowych. Następuje ona w wyniku zmniejszenia ładunku miceli 

wskutek zwiększenia stężenia jonów elektrolitu w warstwie przeciwjonów 

i warstwie dyfuzyjnej. 

Zgodnie z regułą Hardy i Schultz’a  przypadku koloidów naładowanych 

dodatnio, np. AgI, koagulację powodują aniony, natomiast naładowanych 

ujemnie (np. As2S3) -kationy. 

Schultz wykazał również, że zdolność jonu do wywołania koagulacji jest 

tym większa, im większy jest ładunek jonu(reguła Hardy-Schultz’a).

Koagulację zolu Fe(OH)3 wywołują aniony, a ich zdolność koagulacji 

rośnie wraz ze wzrostem ładunku i tylko w niewielkim stopniu zależy od 

rodzaju oraz ładunku towarzyszących im kationów. Stosując np. roztwory 

KCl i K2SO4można wyznaczyć najniższe stężenie (stężenie progowe) 

jonów Cl-i SO4
2- konieczne do przeprowadzenia koagulacji miceli 

Fe(OH)3

Zdolność koagulacyjna KCl 

Wyznaczenie zdolności koagulacyjnej KCl. 

Po ostudzeniu zolu, odmierzyć pipetą pełną o pojemności 10 cm3 kolejno 

do 5 probówek po 10 cm3 zolu. 

Do innych pięciu probówek wlać kolejno 1, 3, 5, 7, 9 cm3 KCl o stężeniu 4 mol·dm-3

Do tych probówek dodać taką objętość wody destylowanej aby końcowa objętość 

roztworu w probówce wynosiła10 cm3.

Zawartość probówek z elektrolitem wlać kolejno do pięciu probówek z zolem. 

Dla dokładniejszego wymieszania przelać ciecz kilkakrotnie z jednej probówki 

do drugiej. 

Odstawić probówki z zolem i elektrolitem do stojaka na 30 minut. 

Obserwować zawartość probówek na jasnym tle, lub patrząc z góry, dla określenia, 

w których probówkach zaszła koagulacja zolu, tzn. widoczne jest zmętnienie, 

wyraźnie różniące się od klarownej zawartości na początku. 
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Zol Fe(OH)3
Roztwory elektrolitów KCl (z lewej)  i 

K2SO4 (z prawej) o różnym stężeniu

Mieszanie zolu z 

roztworem eletkrolitu 

Zol i KCl

Kolejność wzrostu stężeń KCl

od prawej do lewej.

Widoczna koagulacja dla 

próbówki pierwszej od lewej 

Wartość koagulacyjna dla KCl 

mk – wartość koagulacyjna elektrolitu 

a – objętość elektrolitu powodująca koagulację (ml)

c- stężenie elektrolitu (mol/dm3)
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Zol i K2SO4, kolejność 

wzrostu stężenia elektrolitu 

od lewej do prawej. 

Zależność od czasu po 

zmieszaniu 

Wyznaczanie wartości koagulacyjnej dla K2SO4

Po ostudzeniu zolu, odmierzyć pipetą pełną o pojemności 10 cm3 kolejno 

do 5 probówek po 10 cm3 zolu. 

Do innych pięciu probówek wlać kolejno 1, 2, 4, 6, 8 cm3 K2SO4 o stężeniu 1x10-3

mol·dm-3

Do tych probówek dodać taką objętość wody destylowanej aby końcowa objętość 

roztworu w probówce wynosiła10 cm3.

Zawartość probówek z elektrolitem wlać kolejno do pięciu probówek z zolem. 

Dla dokładniejszego wymieszania przelać ciecz kilkakrotnie z jednej probówki 

do drugiej. 

Odstawić probówki z zolem i elektrolitem do stojaka na 30 minut. 

Obserwować zawartość probówek na jasnym tle, lub patrząc z góry, dla 

określenia, 

w których probówkach zaszła koagulacja zolu, tzn. widoczne jest zmętnienie, 

wyraźnie różniące się od klarownej zawartości na początku. 

Wyznaczanie wartości koagulacyjnej dla K3[Fe(CN)6]

Po ostudzeniu zolu, odmierzyć pipetą pełną o pojemności 10 cm3 kolejno 

do 5 probówek po 10 cm3 zolu. 

Do innych pięciu probówek wlać kolejno 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 cm3 K3[Fe(CN)6] 

o stężeniu 1x10-3 mol·dm-3

Do tych probówek dodać taką objętość wody destylowanej aby końcowa objętość 

roztworu w probówce wynosiła10 cm3.

Zawartość probówek z elektrolitem wlać kolejno do pięciu probówek z zolem. 

Dla dokładniejszego wymieszania przelać ciecz kilkakrotnie z jednej probówki 

do drugiej. 

Odstawić probówki z zolem i elektrolitem do stojaka na 30 minut. 

Obserwować zawartość probówek na jasnym tle, lub patrząc z góry, dla 

określenia, 

w których probówkach zaszła koagulacja zolu, tzn. widoczne jest zmętnienie, 

wyraźnie różniące się od klarownej zawartości na początku. 
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Koloidy liofilowe-koagulacja


