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REGULAMIN ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU ZJAWISKA
MIĘDZYFAZOWE DLA Studentów II roku Kosmetologii Wydziału
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zjawiska międzyfazowe

• W trakcie następnych zajęć omawiane będą kolejno
następujące tematy: adsorpcja, napięcie powierzchniowe,
elektroforeza.
• 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 (adsorpcja, napięcie
powierzchniowe i elektroforeza) i wyciągać z nich wnioski.
W związku z powyższym student powinien posiadać :
kalkulator, ołówek, linijkę, papier kancelaryjny i
milimetrowy

•

• Seminarium z przedmiotu Zjawiska międzyfazowe studentów
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 a
także wprowadzenie do tematów realizowanych podczas
zajęć.

• W trakcie przedostatnich zajęć studenci będą proszeni o
przygotowanie kilkuminutowej prezentacji na wybrane
tematy związane z zastosowaniem wybranych układów
dyspersyjnych w kosmetologii. Prezentacje te będą
przedstawiane i oceniane podczas kolejnych spotkań.
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, Zjawiska międzyfazowe;
(http://www.umlub.pl/studenci-idoktoranci/przedmioty/kosmetologia-istst/ii-rokstudiow/zjawiskamiędzyfazowe-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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• 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.

• 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

• Oblicz stężenie molalne roztworu
przygotowanego przez zmieszanie 20 g NaOH i
100 g wody (masa cząsteczkowa NaOH = 40
g/mol).
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• 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 zawartą 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

1.54 g jodu rozpuszczono w 100 cm3 etanolu (ρ = 0.7851 g cm-3).

• Stężenia inne
a) Procentowe (% w/obj) liczba gramów
substancji w 100 ml roztworu
b) Procentowe (%w/w) liczba gramów
substancji w 100g roztworu
c) Promile (‰) liczba gramów substancji w
1000 g roztworu

Jakie jest stężenie procentowe roztworu wyrażone w % m/obj oraz
w % m/m).
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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

• Ile moli jonów wodorowych znajduje się w
1000 ml 0,1 molowego roztworu kwasu
solnego?
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XT = 1 – 0.59 = 0.41

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

Faza
• jednolita część układu fizycznego, oddzielona od
innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi
granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana
własności fizycznych lub chemicznych.
• zbiór wszystkich części układu mających jednakowy
skład chemiczny i znajdujących się w jednakowym
stanie termodynamicznym.
• Faza gazowa, ciekła, stała.

Zmiana fazy
• Samorzutna gdy ΔStot>0 lub ΔG<0.
• Przejścia fazowe – zmiana fazy
topnienie
• Ciało stałe
ciecz
• Topnienie – stan równowagi pomiędzy fazą stałą a
ciekłą
• Ciecz
para (gaz)
wrzenie
• Wrzenie – stan równowagi pomiędzy fazą ciekłą a
gazową. W tych warunkach ciśnienie pary jest
równe ciśnieniu zewnętrznemu.

Granice pomiędzy fazami,
wyodrębnione fazy
• Najprostszym przykładem zawsze odrębnych faz są
jednorodne ciała będące w różnych stanach
skupienia (np. woda i lód, woda i para wodna).
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Układ jednofazowy,
homogeniczny, jednorodny
• To układ, w którym występuje tylko jedna faza,
utworzony przez jedną lub kilka substancji
chemicznych w tym samym stanie skupienia.

• W cieczy mogą współistnieć różne ciekłe fazy termodynamiczne,
gdy:
• tworzy ona mieszaninę dwóch lub więcej czystych cieczy, które
się z sobą nie mieszają (przy częściowej mieszalności każda faza
może składać się z więcej niż jednej cieczy);
• stanowi roztwór dwóch lub więcej związków chemicznych, ale o
różnych proporcjach składników w oddzielnych fazach; jest
kombinacją powyższych układów.

• Ciekłe kryształy są zdolne do generowania wielu różnych
rodzajów faz wskutek różnych sposobów i stopni uporządkowania
tworzących je cząsteczek.

Układy wielofazowe

• W ciele stałym występuje więcej niż jedna faza
termodynamiczna, gdy:
• istnieje w nim jednocześnie więcej niż jedna forma
krystaliczna;
• istnieją w nim obszary różniące się parametrami
termodynamicznymi - ruchliwością cząsteczek lub
stopniem ich uporządkowania;
• składa się ono z dwóch lub więcej związków
chemicznych, które się z sobą nie mieszają lub
rozdzieliły się w wyniku jakiegoś procesu
fizycznego.

Układ wielofazowy cd.
• podać przesycony roztwór trzech związków
chemicznych w obecności par cieczy w powietrzu
nad roztworem, który składa się z pięciu faz: trzech
stałych, jednej ciekłej i jednej gazowej.

• W gazach nigdy nie występują fazy termodynamiczne, gdyż
wszystkie gazy mieszają się z sobą w dowolnych proporcjach
(tworzą roztwór właściwy).
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Wykres fazowy

zależność składu danej fazy od składu innej
fazy; wykres taki zawiera informację na temat
obszarów lub punktów współistnienia, w
których istnieją jednocześnie różne fazy
Punkt
krytyczny

Prężność
pary nad
wodą
przechłodzo
ną

lód

wo
da
Punkt
potrójny
Para
wodna

Diagram fazowy dla wody w zakresie niskich ciśnień.

Punkt krytyczny CO2

Przemiany fazowe wody
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Granica faz
• Granica faz, powierzchnia międzyfazowa, granica
międzyfazowa – granica między fazami
układu dwufazowego (ciecz-ciało stałe, ciecz–gaz, ciało
stałe–gaz, ciało stałe–ciało stałe, dwie ciecze
niemieszające się), na której następuje szybka zmiana
fizykochemicznych właściwości układu.

Granica (b) między powierzchnią ciała stałego (a) i
wieloskładnikowym gazem (c )

Klasyfikacja granic faz
Fazy
Gaz-gaz

Napięcie
międzyfazowe
-

Typy i przykłady granic faz
Brak

Gaz-ciecz

γLG

Ciekła powierzchnia, woda na styku z
powietrzem

Gaz- ciało stałe

γSG

Ciało stałe, powierzchnia blatu stołu

Ciecz -ciecz

γLL

Granica pomiędzy dwoma niemieszającymi się
cieczami, woda w oleju, emulsje

Ciecz –ciało
stałe

γLs

Granica pomiędzy ciałem stałym a cieczą,
zawiesina

Ciało stałe –
ciało stałe

γSS

Granica pomiędzy dwoma ciałami stałymi,
mieszanina ciał stałych

http://www.wikiwand.com/pl/Granica_faz

• Wiedza na temat powierzchni międzyfazowych ciało
stałe–ciecz, ciało stałe–gaz, ciecz–ciecz, ciecz–gaz
wchodzi w zakres termodynamiki i kinetyki przemian
fazowych. Stanowi teoretyczną podstawę adsorpcji,
absorpcji, krystalizacji, destylacji (parowania i
skraplania), ekstrakcji. Procesy te prowadzą do
ustalenia się stanu równowagi dynamicznej między
graniczącymi fazami. Występują między nimi
warstwy amorficzne, na przykład fazy o pośrednich
wartościach stężenia składników graniczących faz.

Granice ciało stałe–gaz i ciało stałe–
ciecz

• Graniczne warstwy przejściowe o różnej grubości powstają
między powierzchnią ciał stałych i cieczą lub gazem w
układach, w których zachodzą na przykład:
• przemiany fazowe (np. w czasie powstawania zarodków
krystalizacji obszar przejściowy obejmuje przypowierzchniową
warstewkę cieczy i zewnętrzną warstwę rosnącego kryształu)
• procesy wymiany masy między fazami, między innymi dyfuzja,
adsorpcja, absorpcja (np. w przypadku procesu adsorpcji z
cieczy na powierzchni ciała stałego stężenia składników w
ciekłej „fazie objętościowej” są inne niż w fazie
powierzchniowej – większe lub mniejsze – co wyraża się przez
dodatni lub ujemny „nadmiar powierzchniowy”; grubość fazy
powierzchniowej odpowiada często kilku średnicom
cząsteczek adsorbatu).
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Krystalizacja

Odwirowanie frakcjonujące – technika służąca do

• proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej
(amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy
gazowej. Krystalizacja jest procesem
egzotermicznym. Przeprowadza się ją w celu
wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu.
Aby krystalizacja była możliwa mieszanina (roztwór)
musi znajdować się w stanie przesycenia
osiągniętym poprzez ogrzewanie i odparowywanie.
W takim roztworze po jego schłodzeniu wytrącą się
kryształy.

Cząstki zawieszono w ciekłym ośrodku i umieszczono w
probówce wirówkowej.

rozdzielania roztworu (mieszaniny) na frakcje dzięki sile
odśrodkowej. Frakcje tworzą się dzięki różnicom kształtu,
rozmiaru, gęstości i lepkości cząstek w mieszaninie.
Wirowanie to technika stosowana do oddzielania cząstek od
roztworu w zależności od ich wielkości, kształtu, gęstości,
lepkości medium i prędkości wirnika.

https://www.youtube.com/watch?v=nJUuab-d3NQ
https://www.youtube.com/watch?v=sDhueH3q6Y4

• Wirowanie to technika stosowana do oddzielania cząstek od
roztworu w zależności od ich wielkości, kształtu, gęstości, lepkości
medium i prędkości wirnika.
• Cząstki zawieszono w ciekłym ośrodku i umieszczono w probówce
wirówkowej . Rura jest następnie umieszczana w wirniku i wirowana
z określoną prędkością.
• Oddzielenie przez sedymentację można wykonać naturalnie za
pomocą grawitacji ziemskiej, niemniej jednak zajmie to całe wieki.
Wirowanie sprawia, że ten naturalny proces przebiega znacznie
szybciej.
• Obrót wirnika wokół centralnej osi wytwarza siłę odśrodkową na
cząstkach w zawiesinie.
• Wirówka jest urządzeniem, które rozdziela cząstki z roztworu przez
zastosowanie wirnika. W biologii cząstki to zazwyczaj komórki,
organelle subkomórkowe lub duże cząsteczki, z których wszystkie są
tutaj określane jako cząstki.
• Istnieją dwa rodzaje procedur wirowania ; jeden jest preparatywny,
którego celem jest wyizolowanie określonych cząstek, a drugi jest
analityczny, co obejmuje pomiar fizycznych właściwości
sedymentujących cząstek.

• Gdy wirnik wiruje w wirówce , siła odśrodkowa jest
przykładana do każdej cząstki w próbce; cząsteczka
będzie następnie ulegać sedymentacji z szybkością,
która jest proporcjonalna do siły odśrodkowej
przyłożonej do niej. Lepkość roztworu próbki i
właściwości fizyczne cząstek wpływają również na
szybkość sedymentacji każdej cząstki.
• Przy stałej sile odśrodkowej i lepkości cieczy szybkość
sedymentacji cząstki jest proporcjonalna do jej
wielkości (masy cząsteczkowej) i do różnicy między
gęstością cząstek a gęstością roztworu.
https://www.fishersci.se/se/en/scientific-products/centrifugeguide/centrifugation-theory.html
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Dekantacja

http://www.drstawowska.pl/leczenie-lysienia-osoczembogatoplytkowym

Granice ciecz–ciecz i ciecz–gaz

• Granice ciecz–ciecz i ciecz–gaz występują w układach,
w których zachodzą na przykład:
• parowanie i skraplanie
• absorpcja i desorpcja
• powstawanie warstw niemieszających się cieczy lub
emulsji
• Charakterystycznym przykładem fazy powierzchniowej
jest warstwa cieczy, znajdująca się między dwoma
ciekłym fazami objętościowymi o różnych
właściwościach, np. określonych wartościach stężeń
składników. W fazie powierzchniowej stężenia tych
składników monotonicznie rosną lub maleją w miarę
przemieszczania się punktu od fazy pierwszej do drugiej
(amorfizm).

• zlewanie cieczy znad osadu, który zalega pod cieczą
w naczyniu. Jest to czynność laboratoryjna,
gospodarcza lub przemysłowa wykonywana
podczas procesu złączenia cieczy i ciał stałych dla
skrócenia czasu trwania procesu filtracji fazy.
• Zastosowanie do oddzielania ciał stałych w
procesie produkcji wina, piwa.
•

• Najważniejszą rolę w biologii, odgrywają bardziej ostre
granice między roztworami (np. cytoplazma, płyn
zewnątrzkomórkowy, błona komórkowa). Powstawanie
i trwałość granic między roztworami wodnymi i
cieczami niepolarnymi (np. tłuszcze) jest często
związana z obecnością związków o właściwościach
amfifilowych, między innymi fosfolipidów lub
glikolipidów. Takie związki samorzutnie gromadzą się na
powierzchni roztworów wodnych, tworząc
uporządkowane warstwy, w których są skierowane
grupą hydrofilową w kierunku wody. Mechaniczne
wstrząsanie może wówczas prowadzić do utworzenia
liposomów, zbudowanych analogicznie do błony
komórkowej wszystkich organizmów żywych.
Analogiczne zjawiska umożliwiają stabilizację emulsji.
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• W niektórych układach ciecz–ciecz trwałość
koloidów jest związana z powstawaniem na granicy
faz podwójnej warstwy elektrycznej (np. koloidy
liofobowe, mleko). Takie warstwy powstają również
w procesie polaryzacji błony komórkowej
neuronów.
• Międzyfazowe warstwy graniczne o
charakterystycznym, amorficznym rozkładzie
ładunków elektrycznych (jonów) powstają również
na powierzchni znajdujących się w elektrolicie
cząstek stałych lub pęcherzyków gazu.

Przykłady procesów zachodzących
na granicy faz
• Adhezja (przyleganie do powierzchni)
- łączenie się ze sobą powierzchniowych
warstw ciał fizycznych lub faz
(stałych lub ciekłych).
• Miarą adhezji jest praca przypadająca na jednostkę
powierzchni, którą należy wykonać aby rozłączyć
stykające się ciała.
• Adhezja wynika z oddziaływań
międzycząsteczkowych stykających się substancji.
Granicznym przypadkiem odróżniającym adhezję od
reakcji chemicznej jest powstanie w łączonej
warstwie nietrwałych wiązań chemicznych.

ZJAWISKA MIĘDZYFAZOWE
Adhezja i kohezja
Napięcie powierzchniowe
Napięcie międzyfazowe
Kąt zwilżania
Adsorpcja
c. st. – gaz., c.st.- ciecz, ciecz- ciecz, ciecz - gaz
Chromatografia

• Granica między adhezją i zjawiskami powierzchniowymi
zachodzącymi pod wpływem tworzenia się wiązań
chemicznych jest bardzo płynna. Np. trudno jest
jednoznacznie rozróżnić "czystą adhezję" od adhezji na
skutek tworzenia się słabych wiązań wodorowych, które są
jednocześnie rodzajem wiązań chemicznych i
oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. W praktycznych
badaniach inżynieryjnych (np. skuteczności działania
klejów), przez adhezję rozumie się siłę połączenia dwóch
warstw klejonego materiału bez wnikania w naturę
oddziaływań powodujących powstanie trwałej spoiny.

http://czasteczki3tr1.blogspot.com/p/siy-przylegania.html
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• Z makroskopowego punktu widzenia czystą adhezję
opisuje się jako odwracalny termodynamiczny
proces zachodzący w warstwie łączących się
materiałów wynikający z różnicy napięć
powierzchniowych na styku substancji.

• 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.

• Adhezja występuje m.in. przy klejeniu (kleje adhezyjne)
i malowaniu, stosowaniu kartek i taśm przylepnych
(folia adhezyjna).
• Zjawisko adhezji wykorzystywane jest przez niektóre
zwierzęta do poruszania się po gładkich, pionowych
powierzchniach lub liściach.
• W polskiej faunie adhezję wykorzystuje rzekotka
drzewna (Hyla arborea). Posiada ona przylgi na palcach,
których wilgotna powierzchnia łączy się z wilgotną
powierzchnią liści. Przylgi te są elastyczne, więc mogą z
łatwością dostosowywać się do kształtów powierzchni
liścia.

Zastosowanie
• 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).
• W procesie oczyszczania ścieków koagulacja stosowana
jest najczęściej do oczyszczania ścieków przemysłu
włókienniczego, garbarskiego, chemicznego i innych,
niekiedy jako proces wstępny przed oczyszczaniem
biologicznym.
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Flokulacja

Flotacja

• 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.

• Flotacja - metoda rozdziału rozdrobnionych ciał stałych,
wykorzystująca różnice w zwilżalności składników.
Produktem flotacji jest tzw. koncentrat flotacyjny.
• Flotacja jest stosowana w trakcie recyclingu makulatury
lub podczas oczyszczania ścieków, w przemyśle
górniczym do odzysku substancji węglowej z obiegu
wodno-mułowego w kopalniach węgla kamiennego.
Otrzymuje się tzw. koncentrat flotacyjny (flot
koncentrat). Pozostała zawiesina, która zawiera jeszcze
niewielkie ilości węgla kierowana jest do osadników,
gdzie odzyskuje się tzw. muł węglowy.

https://www.youtube.com/watch?v=0wUVbcLSekA

Krzepnięcie krwi

Oddziaływania kapilarne

• naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający
utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń
krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście
rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć
przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem
trombiny

• Więcej w temacie napięcie powierzchniowe
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Chromatografia

C H R O MAT O G RAF IA
Wykorzystanie adsorpcji lub podziału substancji w układzie
faz, w którym jedna przemieszcza się względem drugiej.

Przykładowy chromatogram cienkowarstwowy barwników
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Zasady rozdzielania

RETENCJA W CHROMATOGRAFII

Każdy układ chromatograficzny składa się z:
Fazy stacjonarnej
Fazy ruchomej
Mieszaniny do rozdzielenia

Zasada migracji substancji w kolumnie
chromatograficznej

k=

RFA = 0,25 RFB = 0,5

RFC = 0,75

RF =

il. substancji w fazie stacjonarnej
il. substancji w fazie ruchomej

czas przebywania subst. w fazie ruchomej
calkowity czas przebywania subst. w ukl. chrom.

Mechanizm rozdzielenia chromatograficznego mieszaniny
substancji A + B + C
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Elektroforeza

Rodzaje chromatografii
Właściwość substancji

Technika

Rozmiar
Ładunek
Specyficzne oddziaływanie z ligandem
Hydrofobowość

Filtracja
żelowa

Wymiana
jonowa

Sączenie molekularne (filtracja żelowa)
Chromatografia jonowymienna
Chromatografia powinowactwa
Chromatografia oddziaływań hydrofobowych
Chromatografia w odwróconym układzie faz

Powinowactwo

Oddziaływanie
hydrofobowe

Odwrócona
faza

1. Elektroforeza
Ruch cząstek pod wpływem przyłożonej różnicy potencjałów

Elektroforeza
Dozowanie
Anoda

Ruchliwość elektroforetyczna:

Detekcja

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

Katoda

Kapilara
Kationy

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

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

72
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Procesy, zjawiska, membranowe

Zjawiska membranowe

• Proces rozdziału we wszystkich metodach opiera się
na wykorzystaniu
• selektywnego działania membrany i różnicy ciśnień
hydrostatycznych panujących po obu stronach
membrany. Pod wpływem tych czynników jedne
składniki mieszaniny przenikają przez membranę
tworząc strumień permeatu, a pozostałe tworzą
strumień zatężony zwany retentatem.
• Metody te pozwalają na rozdzielanie różnego typu
roztworów (roztwory właściwe, koloidy, zawiesiny)

• Procesy membranowe nie wymagają dawkowania
chemikaliów i nie powodują transformacji
zanieczyszczeń. Stosowanie membran
dynamicznych powoduje duże oszczędności
surowców, energii i siły roboczej, umożliwiając
racjonalizacje wody i utylizacje ścieków
przemysłowych. Nowoczesne membrany nadają się
bardzo dobrze do oczyszczania całej gamy ścieków,
niekiedy gorących. Procesy membranowe mogą być
także używane przy procesach oczyszczania i
rozdzielania mieszanin gazów powietrza) - choć te
procesy pozostają jeszcze w stadium badawczym.

http://beta.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Megiel/14wst.pdf

http://www.plazma.certigo.com.pl/poster2.htm

Zjawiska membranowe
• Proces membranowy

• W niniejszej pracy główną uwagę skupiono na
procesach membranowych stosowanych w
ochronie środowiska szczególnie wód, gdzie
obecnie procesy membranowe mają największe
zastosowanie.

Siła napędowa

Zastosowania

• Osmoza odwrócona (OO) ciecz/ciecz

różnica ciśnień do 20 MPa

obróbka układów wodnych

• Nanofiltracja (NF)

ciecz/ciecz

różnica ciśnień około 2MPa

• Ultrafiltracja (UF)

ciecz/ciecz

różnica ciśnień około 1MPa

• Elektrodializa (ED)

Fazy

ciecz/ciecz

•

• Perwaporacja (PV)

• Permeacja gazowa (GP)
•
•
•

frakcjonowanie substancji
rozpuszczonych w r-rach wodnych
zatężanie, frakcjonowanie i
oczyszczanie makromolekularnych
roztworów wodnych

pole elektryczne prostopadłe
do membrany

ciecz/gaz

gaz/gaz

oddzielanie jonów
z roztworów wodnych

obniżenie ciśnienia po stronie
permeatu

oddzielenie substancji
śladowych z wodnych lub
organicznych roztworów

nadciśnienie po stronie zasilania
około 8 MPa lub częściowa próżnia
po stronie permeatu
rozdzielenie gazów :
tlen/azot,dwutlenek węgla/ metan.
wodór/azot
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