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REGULAMIN ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU UKŁADY DYSPERSYJNE
DLA Studentów II roku Kosmetologii Wydziału
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Układy dyspersyjne

• W trakcie następnych zajęć omawiane będą kolejno
następujące tematy: układy koloidalne i ich właściwości,
emulsje (ich otrzymywanie i określanie właściwości), związki
amfifilowe (ich właściwości, krytyczne stężenie micelizacji),
zawiesiny.
• Podczas seminariów będą również rozwiązywane zadania
powiązane z tematyką seminariów.
• Podczas zajęć studenci będą przygotowywać na podstawie
otrzymanych od prowadzącego danych opracowania
dotyczące tematyki seminarium (wyznaczanie krytycznego
stężenia micelizacji, koloidy, emulsje) i wyciągać z nich
wnioski. W związku z powyższym student powinien
posiadać : kalkulator, ołówek, linijkę, papier kancelaryjny
i milimetrowy.

• Seminarium z przedmiotu Układy dyspersyjne dla studentek II
roku Kosmetologii odbywa się zgodnie z harmonogramem,
jeden raz w tygodniu, w III (zimowym) semestrze. Ćwiczenia
trwają 8 tygodni. Miejscem prowadzenia tych zajęć jest sala
seminaryjna Zakładu Chemii Fizycznej, Lublin, ul. dr. Witolda
Chodźki 4a, II piętro.
• Pierwsze zajęcia obejmują zapoznanie z regulaminem,
wprowadzenie do tematyki zajęć oraz obliczenia związane z
przeliczaniem stężeń i rozcieńczaniem roztworów, a także
wprowadzenie do tematów realizowanych podczas zajęć.

• Podczas przedostatnich zajęć grupy studentów wygłoszą
przygotowaną wcześniej kilkuminutową prezentację na
uzgodniony wcześniej temat związany z zastosowaniem
układów dyspersyjnych w kosmetologii.
• Prezentacje te będą przedstawiane i oceniane. Proponowana
skala ocen 3-5.
• Materiał teoretyczny dotyczący seminariów znajduje się na
stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce studenci i
doktoranci, podzakładce przedmioty, podpodzakładce
kosmetologia, II rok studiów, Układy dyspersyjne;
(http://www.umlub.pl/studenci-idoktoranci/przedmioty/kosmetologia-istst/ii-rokstudiow/uklady-dyspersyjne-w-kosmetologii/). Z tego
materiału należy pobrać część poświęconą raportowi z danego
tematu.
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• Podczas ostatnich zajęć odbędzie się test
zaliczeniowy składający się z 30 pytań
testowych z jedną poprawną odpowiedzią.
• Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią
obliczaną wg następującego algorytmu:
(średnia ocen z zaliczenia x 0,6) + (ocena z
prezentacji × 0,4).

• W czasie zajęć każdy student ma obowiązek dbać o porządek
na swoim stanowisku.
• . Na terenie Zakładu Chemii Fizycznej zabronione jest palenie
papierosów oraz przebywanie w innych pomieszczeniach
Zakładu niż sala ćwiczeń.
• W czasie trwania ćwiczeń studenci zobowiązani są do
wyłączenia telefonów komórkowych.
• W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, decyduje
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej.

Najczęstsze sposoby wyrażania
stężeń

Przeliczanie stężeń
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c) Jonów wodorowych (H+)
Liczba moli jonów wodorowych w 1 l roztworu
d) Ułamek molowy (molfr)
Stosunek liczby moli jednego składnika do
ogólnej liczby moli w roztworze

• Jakie będzie stężenie molowe roztworu
wodorotlenku sodu jeżeli 10 mL of 10% roztworu
(ρ =1.1089 g cm-3) zmieszano z 90 mL wody.
Masa molowa NaOH wynosi 40 g/mol.

• Stężenia inne
a) Procentowe (% w/obj) liczba gramów
substancji w 100 ml roztworu
b) Procentowe (%w/w) liczba gramów
substancji w 100g roztworu

• Ile wynosi molalność 0,63 molowego roztworu
sacharozy (1,08 g/ml), (1 mol sacharozy = 342
g).
• 1 L roztworu sacharozy ma masę
(1000ml x 1,08 g/ml) = 1080 g
Masa 0,63 mola sacharozy to
(0.63 mol x 342 g) = 215,5 g
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• Oblicz stężenie molalne roztworu
przygotowanego przez zmieszanie 20 g NaOH i
100 g wody (masa cząsteczkowa NaOH = 40
g/mol).

• Jakie jest stężenie molalne roztworu sacharozy
(masa molowa = 342, 3 g/mol) o stężeniu 1.06
mol/L. Gęstość tego roztworu wynosi 1.14
g/ml.
• 1. Oblicz masę rozpuszczalnika w 1 L roztworu.
• Masa = d x v = 1.14 g/ml x 1000 mL = 1140 g
• 2. Oblicz masę sacharozy zawarta w 1
roztworu o stężeniu 1.06 mol/L
• M = 1.06 mol/L x 342, 3 g/mol = 363 g/l

• Masa wody = 1140 g – 363 g = 780 g
• Molalnosc = 1.06 mol/0.78 kg = 1,4 mol/kg
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XT = 1 – 0.59 = 0.41

1.54 g jodu rozpuszczono w 100 cm3 etanolu (ρ = 0.7851 g cm-3).
Jakie jest stężenie procentowe roztworu wyrażone w % m/obj oraz
w % m/m).

• Jakie jest stężenie molalne 35 % roztworu
NaOH w wodzie? (roztwór zawiera 35 g NaOH
i 65 g wody)
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Przyrządzanie roztworów przez ich
rozcieńczanie

• W jakim stosunku należy zmieszać 3 mol/dm3
roztwór metanolu z wodą aby otrzymać 30
cm3 0,1 mol/dm3 roztwór?

• Dyspersja, układ dyspersyjny – układ składający się
złożony z co najmniej dwóch faz, z których
przynajmniej jedną stanowi silnie rozdrobniony
materiał, rozproszony w drugiej fazie o charakterze
ciągłym, zwanej ośrodkiem dyspersyjnym.
• Pierwsza z faz nazywana jest zdyspergowaną
(rozproszoną), a druga rozpraszającą .
Obie fazy mogą być dowolne, muszą się jednak różnić
między sobą składem lub stanem skupienia.
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Układy dyspersyjne

Roztwory rzeczywiste (właściwe)

Biorąc pod uwagę średnicę cząstek fazy rozproszonej, układy
dyspersyjne dzielimy na:
• roztwory właściwe (rzeczywiste)
średnica cząsteczek fazy rozproszonej: mniejsza od 1 nm
charakterystyka: układ homogeniczny (jednofazowy)
wieloskładnikowy o rozdrobnieniu molekularnym – optycznie
jednorodny
• układy koloidalne
średnica cząsteczek fazy rozproszonej: 1 – 1000 nm charakterystyka:
układ heterogeniczny (niejednorodny)
• zawiesiny
średnica cząsteczek fazy rozproszonej: większa od 1000 nm
charakterystyka: układ heterogeniczny (wielofazowy)
wieloskładnikowy o rozdrobnieniu makroskopowym – nietrwały
(rozdzielenie przez sedymentację)

• są całkowicie jednorodne, tzn. że dla objętości
kilkakrotnie większych od wielkości cząsteczek,
każda porcja zawiera taki sam skład ilościowy
cząsteczek.

Podziały roztworów właściwych
1. Ze względu na rodzaj oddziaływań pomiędzy
związkiem rozpuszczonym a rozpuszczalnikiem
rozróżnia się roztwory:
• homodynamiczne - między cząsteczkami
występują oddziaływania jednego rodzaju, np.
między cząsteczkami roztworów różnych
węglowodorów.

• heterodynamiczne - między cząsteczkami
występują oddziaływania różnego rodzaju, np.
w roztworze soli w wodzie występują
oddziaływania między jonami pochodzącymi
od wody i jonami pochodzącymi od
rozpuszczonej soli oraz oddziaływania między
parami jonów pochodzących od tego samego
związku chemicznego.
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• Oddziaływania cząsteczek roztworów
(szczególnie heterodynamicznych) tworzą
grupy cząsteczek o określonym składzie
chemicznym zwanych kompleksami
solwatacyjnymi, tworzenie się kompleksów
jest często właściwie rodzajem reakcji
chemicznych, choć mają one zwykle charakter
odwracalny i tworzą swoisty układ równowagi
dynamicznej.

• Do typowych procesów zachodzących podczas
rozpuszczania należą:
• solwatacja (której szczególnym przypadkiem
jest hydratacja) - polegająca na otaczaniu
przez cząsteczki rozpuszczalnika, cząsteczek
związku rozpuszczanego.
• dysocjacja elektrolityczna - polegająca na
rozpadzie związków chemicznych na jony.
• tworzenie i zrywanie układu wiązań
wodorowych.

Podział roztworów ze względu na
stan skupienia
•
•
•
•
•

gazowe (mieszaniny gazów)
ciekłe
cieczy w cieczy
ciała stałego w cieczy
stałe (kryształy mieszane) - powstają podczas
krystalizacji

Faza roztworu

Substancja
rozpuszczona

Rozpuszczalnik

Przykład

Gaz
Ciecz

Gaz

Gaz

Powietrze

Gaz

ciecz

Wody
gazowane

Ciecz

ciecz

ciecz

rozmrażacz

ciecz

Ciało stałe

ciecz

Słona woda

Ciało stałe

gaz

Ciało stałe

Wodór na
platynie
(elektroda
wodorowa)
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Roztwory gazowe
• Wszystkie gazy mieszają się bez ograniczeń
ilościowych. Zjawisko to wynika z tego, że
odległości między cząsteczkami gazów są duże
a oddziaływania międzycząsteczkowe bardzo
słabe. Przy dużych ciśnieniach, w gazie mogą
rozpuszczać się ciecze i ciała stałe, które przy
małych ciśnieniach nie parują, przy szczególnie
dużych ciśnieniach roztwory w gazach
przybierają właściwości zbliżone do roztworów
ciekłych - są to tzw. roztwory nadkrytyczne

• Mieszaniny trzech lub więcej cieczy tworzą
często złożone układy fazowe, w których,
zależnie od stężenia poszczególnych
składników występują momenty, gdy istnieje
roztwór jednorodny, gdy powstają dwie fazy,
składające się z dwóch różnych roztworów, lub
wszystkie trzy składniki całkowicie się
rozdzielają. Zachowanie tego typu układów
jest często przedstawiane w formie tzw.
trójkąta stężeń Gibbsa

Roztwory cieczy w cieczy
Ciecze mogą:
• nie mieszać się (np. olej i woda)
• mieszać się nieograniczenie (woda i alkohol
etylowy)
• mieszać się organiczenie (fenol i woda)

Roztwory ciał stałych w cieczach
• Ich powstawanie jest wynikiem możliwości
penetracji ciała stałego przez cząsteczki cieczy
oraz powstające w trakcie tego procesu
oddziaływania między nimi. Reguły, według
których można w miarę łatwo przewidzieć, jaki
związek chemiczny rozpuści się w jakim
rozpuszczalniku
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• Roztwory ciekłe ciał stałych posiadają
własność nasycania się, dlatego (w zależności
od nasycenia roztworu) rozróżnia się:
•
•
•

roztwory nienasycone,
roztwory nasycone,
roztwory przesycone.

• Roztwór nasycony to roztwór, który w określonych
warunkach termodynamicznych (ciśnienie,
temperatura) nie zmienia swego stężenia w kontakcie
z substancją rozpuszczoną. W praktyce oznacza to, że
bez zmian warunków termodynamicznych z roztworu
nasyconego nie wytrąca się żaden osad, ale nie
można też w nim rozpuścić już więcej substancji. W
roztworze nasyconym, będącym w kontakcie z
rozpuszczaną substancją, występuje równowaga
dynamiczna, polegająca na tym, że szybkość procesu
rozpuszczania i strącania jest dokładnie jednakowa.

• Roztwór nienasycony to roztwór, w którym w
danej temperaturze można rozpuścić jeszcze
pewną ilość danej substancji, czyli roztwór,
który nie jest roztworem nasyconym.
• Przykłady: syrop składający się z 10 części
cukru i 90 części wody
• 0,9% roztwor NaCl
• 10% kwas solny

• R- r nasycony to roztwór składający się np. z :
• syrop prosty 64cz cukru,36czesci wody
• 80,5g azotanu(V)sodu w 50g
• roztwór NaCl 26,5%
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• R- r przesycony to roztwór o stężeniu
większym od stężenia roztworu nasyconego w
danej temperaturze. Roztwory przesycone są
przykładami substancji w stanie
termodynamicznym niestabilnym
metatrwałym.

https://www.youtube.com/watch?v=tV0FK4EH1Po

Rozpuszczanie ciał stałych w
wodzie

Oddziaływania międzycząsteczkowe
a rozpuszczalność
Praca

w22
Substancja

Usunięcie cząsteczki
substancji

w11
Rozpuszczalnik

Tworzenie
luki

- w12
Luka w
rozpuszczalniku

Cząsteczka
substancji

w22 + w11 – 2w12

11

26.11.2019

Oddziaływania międzycząsteczkowe
a rozpuszczalność

Oddziaływania międzycząsteczkowe a rozpuszczalność

Empiryczna korelacja pomiędzy rozpuszczalnością i polem
powierzchni cząsteczki:
Właściwości strukturalne cząsteczek:

ln S = −4.3A + 11.78

kształt

S jest stężeniem molalnym substancji w roztworze wodnym

rodzaj podstawnika

Rozpuszczalność alkoholi alifatycznych w wodzie
Związek

1-Butanol

Rozp. eksp.

Pole pow.

mol kg-1

nm2

1,006

Temp. wrz.
oC

Rozpuszczalność izomerów pentanolu w wodzie

Rozp.
przew.

Związek

mol kg-1

2,721

117,7

0,821

1-Pentanol 2,5 • 10-1

3,039

137,8

2,09 • 10-1

1-Heksanol 6,1 • 10-2

3,357

157,0

5,32 • 10-2

10-2

3,675

176,3

1,36 • 10-2

Cycloheksa- 3,83 • 10-1
nol

2,905

161,0

4,3 • 10-1

1-Heptanol 1,55 •

1-Nonanol 1•10-3
• 10-3

4,312

213,1

Rozpuszczaln.
mol/kg

Pole pow.

Temp. wrz.
oC

Struktura

0,88

G. L. Amidon, S. G. Yalkowsky and S. Leung, Solubility of nonelectrolytes in polar solvents. II.
Solubility of aliphatic alcohols in water. J. Pharm.Sci., 63, 1858–66 (1974)
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Temperatura topnienia i rozpuszczalność w wodzie
pochodnych sulfonamidu
Związek

Temp. topn.
oC

Chlorek sodu (sól) rozpuszcza się w wodzie
podczas tego procesu jony chlorkowe i sodowe są
hydratowane (otaczane przez cząsteczki wody).

Rozpuszczaln.

Natomiast solwatacja to proces w którym
cząsteczki substancji rozpuszczanej są otaczane

przez cząsteczki rozpuszczalnika.
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Zanim utworzy się roztwór
cząsteczki wody są wyłącznie
przyciągane przez inne
cząsteczki wody oraz jony w
krysztale NaCl są przyciągane
przez inne jony NaCl w
krysztale. W roztworze
cząsteczki wody ustawiają się
tak aby oddziaływać w jonami o
przeciwnym znaku. A dodatkowo
siły przyciągania pomiędzy

Energia hydratacji (entalpia hydratacji) termin zarezerwowany dla energii związanej z
oddziaływaniami pomiędzy cząsteczkami wody a
jonami. Jest to specjalny przypadek energii
rozpuszczania gdy rozpuszczalnikiem jest woda.
Energia kryształu – własność jonowych ciał
stałych, która określa siłę wiązań w tym związku.
Może być również definiowana jako energia
potrzebna do całkowitego rozdzielenia 1 mola
jonowego ciała stałego do jego gazowych jonowych
składników.

cząsteczkami wody a jonami są
silniejsze niż pomiędzy
poszczególnymi cząsteczkami
wody.
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Tablica 1
Wartość energii sieci krystalicznej Es i energii hydratacji Eh niektórych soli
Sól

Es
kJ/mol

Eh
kJ/mol

M = Es - Eh
kJ/mol

LiCl
NaCl
KCl
NaBr
AgCl
AgBr
AgI

831,8
764,9
690,0
731,5
886,2
873,6
852,7

836,o
739,8
664,6
710,6
785,8
756,6
760,8

-4,2
25,1
25,4
20,9
100,4
117,0
91,9

• Tworzenie wodnego roztworu KI.
•
Energia kryształu KI to 632 kJ mol –1
Energia hydratacji KI
to –619 kJ mole–1
Całkowita : +13 kJ mol–1
Wniosek tworzenie roztworu wodnego KI
jest endotermiczne.
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• Tworzenie wodnego roztworu NaBr.
Energia kryształu NaBr to +728 kJ mol-1.
Energia hydratacji NaBr to –741 kJ mol-1
Całkowita: -13 kJ mol-1
Czyli tworzenie wodnego roztworu NaBr jest
egzotermiczne
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• Rozpuszczalność substancji zależy
od:-rodzaju rozpuszczanej substancji
(substancje o budowie polarnej lepiej
się rozpuszczają w rozpuszczalnikach
polarnych, a substancje o budowie
niepolarnej lepiej rozpuszczają się w
rozpuszczalnikach niepolarnych)rodzaju rozpuszczalnika-temperatury
(rozpuszczalność ciał stałych w
cieczach rośnie we wzrostem
temperatury, rozpuszczalność gazów
w cieczach maleje ze wzrostem
temperatury)
56
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Koligatywne właściwości roztworów
Nie są zależne od rodzaju substancji
rozpuszczonej lecz od jej stężenia.
Do nich należą:
➢ Obniżenie ciśnienia par
rozpuszczalnika
➢ Podniesienie temperatury wrzenia

➢ Obniżenie temperatury topnienia
➢ Ciśnienie osmotyczne
http://zsnr2chemia.cba.pl/Nauka/Roztwory/roztwory2.html
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http://www.ausetute.com.au/colligative.html

Podniesienie temperatury
wrzenia

58

Obniżenie temperatury
zamarzania (topnienia)

Dodatek soli do wody podnosi
temperaturę wrzenia wody.
Domowo przygotowane cukierki

Działanie rozmrażaczy;
Przygotowanie zimnych napoi ,
Przygotowywanie lodów
59
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• Aktualna (rzeczywista) liczba cząstek
w roztworze opisana jest przez
współczynnik izotoniczny van’t Hoff’a

Δtf = Tf(roztwór) – Tf(rozpuszczalnik)=
=mK =-iKm
Δtb= Tb(roztwór) – Tb(rozpuszczalnik) =
mE=iEm

• 0.1 m NaCl
• 0.1 m Na+ oraz 0.1 m ClCzyli rzeczywista ilość cząstek w
roztworze wynosi =0.2
i=2

Δtf – obniżenie temperatury topnienia, oC
Δtb – podniesienie temperatury wrzenia; oC
K – stała krioskopowa; oC kg solwentu/mol
substancji rozpuszczonej
E – stała ebuliskopowa,oC kg solwentu/mol
substancji rozpuszczonej
m – molarność
i- współczynnik Van’t Hoff’a

61

62

63

64

• Dla nieelektrolitów i =1
• NaCl i = 2
• CaCl2 i =3
• FeCl3 i = ………….
• SnCl4 i =………..
• Glukoza i = …………..
• Butanol i =………
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Wykorzystanie właściwości
koligatywnych do określania masy
cząsteczkowej

65
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• Gdy w 150 g cykloheksanu rozpuszczono 2,25
g nieznanego związku temperatura wrzenia
podniosła się o 0.481K. Jaka jest masa molowa
rozpuszczonego związku?
• E = 2,79 K kg mol-1

• Masa rozpuszczalnika = 0,1kg (100
g)
Ilość moli S w roztworze = 0,1 x 9,39
x10-3= 9,39 x10-4
• Masa molowa przypadająca dla S =
= 0,24g / 9,39 x10-4 = 255,6 g
• Ilość moli S = 255,6g /32 g/mol =
7.99 mola
• S8
67
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Osmoza,
ciśnienie osmotyczne, π,

n RT
V
n- liczba moli substancji

=

T –temperatura
V – objętość
R – stała gazowa

Dla stężonych roztworów

 =M RT
Dla rozcieńczonych roztworów

 =m RT
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