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Faza

Zjawiska międzyfazowe
Sem. 1

• 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

Granice pomiędzy fazami, wyodrębnione fazy

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

• 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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Granica faz

Klasyfikacja granic 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 ©

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

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.

składników graniczących faz.
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Krystalizacja

ZJAWISKA MIĘDZYFAZOWE
Adhezja i kohezja

• 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.

Napięcie powierzchniowe
Napięcie międzyfazowe
Kąt zwilżania
Adsorpcja
c. st. – gaz., c.st.- ciecz, ciecz- ciecz, ciecz - gaz
Chromatografia

• 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.

• Granica między adhezją i zjawiskami powierzchniowymi zachodzącymi
pod wpływem tworzenia się wiązań chemicznych jest bardzo płynna.
Np. adhezja może zachodzić 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.
• 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.
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• Adhezję wykorzystuje się np. 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.

http://czasteczki3tr1.blogspot.com/p/siy-przylegania.html

Adhezja i kohezja

Napięcie powierzchniowe

WODA

WODA

Powietrze

BENZEN
BENZEN
WODA

WODA

WODA
WODA

(b)

(a)

Ciecz

Graficzny obraz procesów (a) adhezji, (b) kohezji.
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Drut w kształcie
litery „U”

σ = F/2 ·l

Moneta pływająca
po powierzchni wody

Igła pływająca po powierzchni
wody, na dnie naczynia
widoczny skrawek papieru

Przykład eksperymentu
wykazującego istnienie
napięcia powierzchniowego

Eksperyment z odrywaniem pierścienia

σ = F/2 ·l
l =2π·r

Utworzenie nowej powierzchni cieczy wymaga
nakładu energii na pokonanie sił kohezji.
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Napięcie powierzchniowe, , - jest równe energii (energii
swobodnej) potrzebnej do utworzenia 1 jednostki powierzchni.

 

G
S

Napięcie powierzchniowe jest siłą!

p ,T

 > 0 (zawsze dodatnie)

Siła = 2 l ·σ [N m-1]
Cienka warstwa
cieczy

GS =   S > 0

1. Metody bezpośrednie
1a. Wzniesienia kapilarnego

Siła, mG [N, Newton]

• 1b. Masa (objętość) spadającej kropli
(stalagmometryczna)
•

W- masa kropli, r - promień
stalagmometru, g - napięcie
powierzchniowe
Fig.1. Wzniesienia kapilarne i typy menisków a) wklęsły; b) wypukły

g - napięcie powierzchniowe, r – promień kapilary, h- wysokość na którą
wznosi się ciecz, d- gęśtość cieczy, g- przyśpieszenie ziemskie,, Q – kąt
zwilżania

Fig.2. Stalgmometr
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• 1c.1. Płyta Wilhelmy’ego

Pierścień Du Noüy

R-promień pierścienia (zakłada, że pierścień jest bardzo cienki i z tego
powodu zewnętrzna i wewnętrzna średnica jest taka sama).

powietrze
ciecz

Rys.3. Ilustracja metody Wilhely’ego

W tot. – masa płyty z cieczą, W płyty – masa suchej płyty, l – długość
odcinka płyty pokrytego cieczą

Zależność napięcia powierzchniowego od
temperatury
Napięcie powierzchniowe wody zmierzone w różnych
temperaturach

ASORPCJA NA GRANICY FAZ GAZ - CIECZ
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Klasyfikacja związków powierzchniowoczynnych
Anionowe

Związki amfifilowe na granicy faz
w = σ ΔA

Kationowe

ΔA – zwiększenie pola powierzchni granicy faz
σ – napięcie powierzchniowe

Związki tworzące jony obojnacze

Niejonowe

Fragmenty hydrofobowe cząsteczek są przyciemnione

Związki amfifilowe na granicy faz
Związek
woda
glicerol
kwas olejowy
benzen
chloroform
n-oktanol
czterochlorek węgla
olej z oliwek
n-oktan
eter etylowy

Napięcie
powierzchniowe
72 (mN
63
33
29
27
27
27
36
22
17

m-1

)

Napiecie
międzyfazowe

Zmiana napięcia powierzchniowego w zależności
od stężenia surfaktantu –
krytyczne stężenie micelizacji - CMC

-

16 (mN m-1 )
35
33
8,5
45
33
51
11

v

-krytyczne stężenie micelizacji (CMC):
jest to najmniejsze stężenie surfaktantu, przy którym obecne
są agregaty jego cząsteczek w roztworze.
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1
2
3
4



Zależność napięcia powierzchniowego
od stężenia wodnych roztworów
kwasów tłuszczowych
(1 – mrówkowy,
2 – octowy,
3 – propionowy,
C 4 – butylowy)

Cząsteczki surfaktanta gromadzą się na granicy faz
Zaczynają tworzyć się micele

Kąt zwilżania

σc/g

CIECZ

θ
σs/g

σs/c
CIAŁO STAŁE

Sposób pomiaru kąta zwilżania na granicy faz ciało stałe – ciecz: σs/g,
σs/c napięcie międzyfazowe na granicy faz, odpowiednio: ciało stałe –
gaz i ciało stałe - ciecz, σc/g – napięcie powierzchniowe cieczy
zwilżającej, θ – kąt zwilżania.
Równanie Younga:

1
2

 s / g   s / c   c / g  cos Q

3
4

Log C

Kąt zwilżania

Kąt zwilżania, Θ (deg), wybranych ciał stałych

σc/g
CIECZ

CIAŁO STAŁE

θ

σs/g

σs/c

Stan równowagi sił działających na kroplę cieczy
na powierzchni ciała stałego
Równanie Younga:

 s / g   s / c   c / g  cos Q

Aspiryna
Stearynian glinu
Ampicylina (bezwodna)
Ampicylina (uwodniona,x3)
Kofeina
Węglan wapnia
Diazepam
Digoxin
Laktoza
Stearynian magnezu
Fenylobutazon
Prednizolon
Kwas salicylowy
Sulfatiazol
Tolbutamid

74
120
15
21
43
58
83
49
30
121
109
43
103
53
72
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ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIAŁO STAŁE - GAZ
I CIAŁO STAŁE - CIECZ

Ad sorp cja
Na granicy faz:

Adsorbenty – ciała stałe o rozwiniętej powierzchni
powierzchnia właściwa
adsorbenty nieporowate (powierzchnia właściwa ok. 1 m2/g)
adsorbenty porowate (pow. wł. 100 – 1000 m2/g)

gaz – ciecz
gaz - ciało stałe
ciecz – ciało stałe
ciecz - ciecz

Pory otwarte
Pory zamknięte
Pory transportujące
Pory ślepe

I. Ziarno adsorbentu z widocznymi porami,
II. Różne kształty porów: a - stożkowy, b - cylindryczny, c
- cylindryczny otwarty, d - butelkowy.
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Adsorpcja fizyczna i chemiczna (chemisorpcja), różnice:
Ciepło adsorpcji, kJ/mol

Fizyczna
20-40

Desorpcja

łatwa

trudno przebiega

Warstwowość adsorp.

jedna i wielo-

jedna

Zależność od temp.

maleje

rośnie

Szybkość

duża

mała

Specyficzność

mała

wysoka

Desorbowany związek

nie zmieniony

zwykle inny

,

Chemiczna
>80

http://ebooks.bfwpub.com/pchemoup.php

T = const.
x/m

Równanie izotermy adsorpcji Freundlicha
y = x/m = k p1/n
log x/m = log k + 1/n log p
p

Izotermy adsorpcji amoniaku na węglu aktywnym

ΔG = ΔH - TΔS
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Teoria adsorpcji Langmuira.
Założenia:
1) powierzchnia ciała stałego posiada określoną liczbę miejsc,
zwanych centrami aktywnymi,
2) na jednym miejscu aktywnym może zaadsorbować się jedna
cząsteczka,
3) wiązania cząsteczek adsorbatu z miejscem aktywnym może być
fizyczne lub chemiczne,
4) zaadsorbowane cząsteczki tworzą warstwę monomolekularną i nie
występuje między nimi żadne wzajemne oddziaływanie,
5) cząsteczki nie wykazują ruchu translacyjnego w płaszczyźnie
adsorbentu,
6) energia adsorpcji jest stała i nie zależy od stopnia pokrycia
powierzchni, Q,
7) występuje równowaga między cząsteczkami zaadsorbowanymi na
powierzchni a cząsteczkami fazy ruchomej.

Adsorpcja digoksyny na wybranych środkach zobojętniających, 37 OC,
( ) trójkrzemian magnezu, ( ) tlenek glinu, ( ) tlenek magnezu,
( ) węglan wapnia
SAH Khalil, J. Pharm Pharmacol.1964, 26, 961.

ADSORPCJA JONOWYMIENNA

temperatura
250K
x/m

270K
300K
350K
420K
p

Izotermy adsorpcji amoniaku na węglu aktywnym

Zdolność ciała stałego do wymiany jonów z roztworem to adsorpcja
jonowymienna.

Wymieniacze jonowe:
kationity i anionity
Kationity mają grupy funkcyje: sulfonowe, karboksylowe,
fenolowe, tiofenolowe.
Anionity mają grupy funkcyjne: aminy I-rzedowe, aminy IIrzędowe, aminy III-rzędowe, czwartorzędowe grupy
amoniowe

ΔG = ΔH - TΔS
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Rodzaje wymieniaczy jonowych:

Proces wymiany jonowej:

-naturalne (zeolity, bentonity, kaolinity, niektóre gleby),

na kationicie:

-półsyntetyczne (substancje pochodzenia naturalnego poddane
obróbce chemicznej),

RKo + K+ = RK + Ko+
na anionicie:

-syntetyczne

RAo + A- = RA + AoProces regeneracji kationitu

Medyczne i farmaceutyczne implikacje procesu adsorpcji

Elektroforeza

adsorpcja trucizn
maskowanie smaku, zapachu
adsorpcja leków w obecności innych środków
leczniczych (antacydy)
utrzymywanie stałej wilgotności
hemoperfuzja
adsorpcja podczas formowania postaci leku
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1. Electroforeza

Elektroforeza

Elektroforetyczne przemieszczanie się substancji o różnym ładunku

Ruch cząstek koloidalnych w polu elektrycznym
dozowanie

detekcja

Anoda

Prędkość migracji elektroforetycznej
(równanie Smoluchowskiego):

ue 

kE o

Katoda

Kapilara
Kationy
Obojętne związki
Aniony



http://www.doping.chuv.ch/en/lad_home/lad-prestations-laboratoire/ladprestations-laboratoire-appareils/lad-prestations-laboratoire-appareils-ec.htm
56

Kapilara

Detektor

Przykrywa
(-)

Linia startowa

(+)
+

Roztwór
buforowy

-

Bibuła

Roztwory buforowe

Schemat urządzenia do elektroforezy bibułowej.

Zasilacz
wysokonapięciowy

Schemat aparatu do elektroforezy kapilarnej (CE).

14

05/12/2018

Przekrój poprzeczny kapilary ze stopionej krzemionki
do elektroforezy kapilarnej (CE).

Komercyjny aparat do CE - Waters Capillary Ion Analyzer.

• Electroforeza jako sposób na określenie stanu zdrowia

Ruchliwość elektroforetyczna fragmentów DNA w żelu agarozowym.
DNA bakteriofagu lambda zostało pocięte przez enzym HIND III na
fragmenty. Wykres przedstawia dystanse migracji w cm zgodnie z
rozmiarem fragmentów.
http://cdn.idtdna.com/Support/Technical/TechnicalBulletinPDF/Gel_Electrophoresis.pdf
61

62
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Acute phase response.

Chronic hepatitis,
increase of the -1 and -2
globulin fraction

http://doctorlib.info/medical/biochemistry/6.h
C-reactive protein (CRP) and the postoperative
tml
acute phase reaction.

http://pl.depositphotos.com/77720298/stockillustration-blood-serum-proteinelectrophoresis-electrophoretogra

http://dolinabiotechnologiczna.pl/polecamy/p
rzydatnosc-diagnostyczna-elektroforezy-bialek/
63
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Rozdzielania protein metodą SDS-PAGE,

65

http://yuppil.carrotstown.com/sds-page/

66
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- (Katoda)

+ (Anoda)

67

Elektroforogramy białek surowicy krwi ludzkiej uzyskane metodą: a –
elektroforezy bibułowej, b – elektroforezy na żelu poliakrylamidowym
(Kędryna T., Gałka-Walczak M., Ostrowska B.: Wybrane zagadnienia
z biochemii ogólnej z ćwiczeniami. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 112).

Elektroosmoza
Przesuwanie się ośrodka dyspersyjnego (cieczy) w kapilarach
membrany pod wpływem pola elektrycznego
Ściana kapilary

()
Elektroferogram otrzymany dla mieszaniny 27 kationów (detekcja
spektrofotometryczna, długość fali 214 nm). Kolejne sygnały
odpowiadają następującym kationom: (1) K+, (2) Ba2+, (3) Sr2+, (4) Na+,
(5) Ca2+, (6) Mg2+, (7) Mn2+, (8) Cd2+, (9) Li+, (10) Co2+, (11) Pb2+, (12)
Ni2+, (13) Zn2+, (14) La3+, (15) Ce3+, (16) Pr3+, (17) Nd3+, (18) Sm 3+, (19)
Gd3+, (20) Cu2+, (21) Tb3+, (22) Dy3+, Ho3+, (24) Er3+, (25) Tm 3+, (26)
Yb3+, (27) Lu3+.[7]

Przepływ
elektroosmotyczny

(-)

Ściana kapilary

SiOH  SiO– + H+

17

05/12/2018

Profile przepływu
elektroosmotyczny

+

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

–
laminarny

Równanie Smoluchowskiego:

uo 

  E  o  


Przekrój podłużny przepływu elektroosmotycznego oraz
laminarnego.
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