
2. Поверхневі явища 

Вступ 

На межі поділу фаз протікають різні процеси та відбуваються явища, які 

мають не лише теоретичний інтерес, але й велике практичне значення у житті, 

техніці та медицині. До них відносяться адсорбція, флотація, миюча та 

мастильна дія та інші так звані поверхневі явища, які обумовлені силами 

молекулярної взаємодії. На основі уявлень про поверхневі явища виникла ціла 

область хімії щодо створення поверхнево-активних речовин, необхідних 

компонентів косметично-гігієнічних та миючих засобів. Поверхневі явища 

лежать в основі методів приготування дисперсних систем (колоїдних розчинів, 

емульсій, суспензій тощо), оскільки існування поверхні поділу пов’язане з 

відповідними властивостями цих систем. 

 

Поверхневими називають явища, які пов’язані з особливостями поверхні 

поділу фаз. Вони обумовлені поверхневою енергією і властивостями 

дисперсних систем. 

Поверхневий натяг є важливим параметром, який визначає властивості 

поверхні поділу фаз. Поверхня поділу фаз має вільну поверхневу енергію 

внаслідок того, що міжмолекулярні сили зчеплення на межі поділу фаз не 

однакові. Розглянемо систему рідина-газ (Р-Г): молекули, які знаходяться в 

середині рідини, оточені такими самими молекулами і їх силові поля повністю 

компенсовані (рис. 1.2). Внутрішній тиск тим вище, чим полярніша рідина, 

тому що його причиною є дія молекулярних сил. Наприклад, внутрішній тиск 

води становить 14800 атм., а бензену – 3800 атм. Внаслідок великого 

внутрішнього тиску рідини є практично нестисливими під дією зовнішнього 

тиску. Молекули, що перебувають на межі поділу фаз, зазнають неоднакового 

притягання з боку молекул рідкого та газоподібного середовищ і мають 

некомпенсовані силові поля. Молекули рідини на поверхні зазнають дії сил, які 

намагаються втиснути їх в середину, при цьому поверхня рідини зменшується. 

  

 
Рис. 1.2 Схема дії міжмолекулярних сил всередині рідини та на її поверхні 

 

Кількісна можливість мимовільних поверхневих явищ визначається 

зменшенням енергії Гібса для ізобарно-ізотермічного процесу: 

, 

де ,  - поверхня і змінення поверхні поділу фаз відповідно. 

            Виходячи з рівняння бачимо, що поверхневі явища можна поділити на 

дві групи (табл.2.1): 



Одна пов’язана зі зменшенням поверхні поділу фаз. Реалізується за 

рахунок утворення сферичної та ідеально гладкої поверхні; укрупнення 

частинок. 

Інша обумовлена зниженням поверхневого натягу за рахунок механічних, 

теплових, фізико-хімічних та електричних процесів. 

Таблиця 2.1 

Класифікація поверхневих явищ 

І група II група 

Зменшення поверхні поділу фаз ΔS Зменшення поверхневого натягу Δσ 

1. Утворення 

сферичної і 

гладкої рідкої 

поверхні 

2. Утворення 

частинок дисперсної 

фази (агрегація, 

коагуляція, 

коалесценція тощо) 

3. Фізико-хімічні 

явища (адсорбція, 

десорбція тощо) 

4. Електричні 

явища 

5. Теплові 

явища 

 

У першій групі поверхневих явищ значення поверхневого натягу є 

величиною постійною, а зменшення потенціалу Гіббса ΔGS зумовлено 

зменшенням поверхні поділу фаз ΔS Цей процес відбувається за рахунок 

створення сферичної й гладкої поверхонь рідини або укрупнення частинок. 

У другій групі надлишок вільної поверхневої енергії на межі поділу фаз 

компенсується за рахунок самочинного зменшення поверхневого натягу Δσ. 

Самочинне зменшення поверхневого натягу відбувається під час адсорбції. 

Адсорбція −  це самочинний процес зміни концентрації компонентів у 

поверхневому шарі Cs порівняно з їх концентрацією в об’ємі фази СV, тобто на 

межі поділу фаз розчин-газ або розчин-розчин, який залежить від величини 

поверхневого натягу цих речовин. Наприклад, якщо поверхневий натяг 

розчинника більший від поверхневого натягу розчиненої речовини, то остання 

виявляє поверхневу активність, зменшуючи поверхневий натяг розчину. 

Різноманітні явища, що мають місце на межі поділу фаз – змочування, 

адгезія, адсорбція, зміна поверхневого натягу тощо – мають велике значення 

для медицини і, зокрема, фармації. 

Мимовільні поверхневі процеси відбуваються унаслідок зменшення 

поверхневої енергії системи. Вони обумовлені зменшенням загальної поверхні 

системи або зменшенням поверхневого натягу на межі поділу фаз. До 

поверхневих явищ, пов’язаних із зменшенням загальної поверхні, відносять:  

1) капілярні явища, зокрема придбання краплями (у туманах) і газовими 

бульбашками (у рідкому середовищі) сферичної форми, при якій поверхня 

краплі (бульбашки) мінімальна; 

2) коалесценція – злиття крапель в емульсіях (або газових бульбашок в 

пінах під час контакту; 

3) спікання дрібних твердих частинок в порошок за достатньо високих 

температур; 



4) збірна рекристалізація – укрупнення зерен кристалічного матеріалу під 

час підвищення температури; 

5) ізотермна перегонка – збільшення об’єму крупних крапель за рахунок 

зменшення дрібних. При цьому внаслідок підвищення тиску пари рідини з 

вищою кривизною поверхні відбувається випаровування дрібних крапель і 

подальша їх конденсація на крупніших краплях. 

Живі організми являють собою системи з дуже розвитими поверхнями 

розділу, до яких відносять шкірні покриви, поверхню стінок кровоносних 

судин, слизуваті оболонки, клітинні мембрани, мембрани ядра, мітохондрій і т. 

п. Так, наприклад, поверхня шкіри дорослої людини складає 1,5-1,6 м
2
, площа 

поверхні еритроцитів усієї крові людини складає 2500-3800 м
2
 , площа поверхні 

капілярів печінки – близько 400 м
2
 , площа поверхні альвеол – близько 1000 м

2
 , 

поверхня кістяка − близько 2000 км
2
 і т.п. 

2.2. Поверхнева енергія та поверхневий натяг 
На поверхні розділу фаз знаходиться значний запас особливого виду 

енергії − вільної поверхневої енергії. Величина вільної поверхневої енергії за 

інших рівних умов пропорційна величині поверхні розділу і, отже, зростає в 

міру збільшення ступеня подрібнення речовини. 

Фундаментальною властивістю межі поділу фаз є поверхневий натяг σ, 

який визначає питому вільну поверхневу енергію рідини на межі контакту 

рідина-навколишній газ та зумовлює широке коло капілярних явищ, а саме 

змочування, кавітацію, просочування пористих тіл тощо.  

Поверхневий натяг σ вимірюється поверхневою енергією, віднесеною до 

площі поверхні S: 

σ = F/S.                                                  (1.1) 

Збільшення площі поверхні поділу фаз зв’язане з переходом молекул із 

глибини фази на поверхню, для чого необхідно виконати роботу проти сил 

внутрішньою тиску. Ця робота dА в оборотних ізотермічних умовах 

пропорційна площі поверхні dS, яка утворюється: 

–dА = σ dS                                                    (1.2) 

де σ – коефіцієнт пропорційності, який називається поверхневим натягом.  

Фізичний зміст σ полягає в тому, що він чисельно дорівнює роботі 

утворення одиниці поверхні. Робота, витрачена на збільшення площі поверхні, 

перетворюється у потенційну енергію молекул поверхневого шару. Звідси 

випливає, що молекули поверхневого шару набувають надлишкового запасу 

енергії порівняно з молекулами усередині фази, який називається вільною 

поверхневою енергією Gs. Відношення надлишку вільної поверхневої енергії 

Гіббса до одиниці площі поділу фаз називають також поверхневим натягом: 

S

GS ,                                                  (1.3) 

де S – поверхня поділу фаз. 

Розмірність поверхневого натягу [σ] виражається або величиною енергії, 

віднесеної до одиниці площі [Дж/м
2
], або в одиницях сили на одиницю 

довжини [Н/м].  

Відносну величину поверхневого натягу на межі поділу рідини і газу, або 

двох рідин визначають експериментально різними методами:  



 капілярного підняття рідини; 

 максимального тиску бульбашок повітря (метод Ребіндера); 

 сталагмометричним; 

 відриву кільця (метод Дью Нуї); 

 втягування пластинки (метод Вільгемі) тощо.  

Пряме визначення поверхневого натягу σ твердих тіл неможливе, тому 

його оцінюють осереднено. 

Величина σТ є важливою молекулярною константою (за Т = const). Разом з 

такими параметрами, як дипольний момент μ, поляризованість α та 

діелектрична проникність ε, вона характеризує інтенсивність поля 

молекулярних сил, яка позначається загальним терміном полярність рідини. 

Поверхневий натяг σ залежить від:  

1) природи контактуючих фаз;  

2) наявності розчинених речовин  

3) температури. 

Кожна чиста рідина за сталої температури має певну величину 

поверхневого натягу, яка залежить від її природи. Вона тим більша, чим більша 

полярність молекул рідини, і залежить від здатності молекул утворювати 

водневі зв’язки. Поверхневий натяг води порівняно з поверхневим натягом 

інших рідин є найбільшим (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Поверхневий натяг рідин на межі з повітрям за температури 298 К 

Рідина 

Поверхневий 

натяг 

σ·10
3
, Н/м 

Рідина 

Поверхневий 

натяг 

σ·10
3
, Н/м 

Вода 72,75 Ацетатна кислота 27,6 

Сеча 66,0 Хлороформ 27,1 

Жовч 48,0 Ацетон 23,7 

Плазма крові 45,4 Етанол 22,3 

Бензен 28,9 Діетиловий етер 17,0 

 

Поверхневий натяг багатьох рідин лінійно зменшується з підвищенням 

температури, оскільки середня відстань між молекулами збільшується, 

внаслідок чого послаблюються сили взаємодії між молекулами, що призводить 

до зменшення поверхневого натягу. Встановлено, що за певної критичної 

температури (температури кипіння) величина поверхневого натягу дорівнює 

нулю. 

Залежність поверхневого натягу рідини від температури має вигляд: 

  0крT σТΔTβσ  ,                                        (1.4) 

де β – коефіцієнт пропорційності; 

    Δ – константа; 

    Ткр., Т – температура критична і температура досліду відповідно; 

   σ0, σ – поверхневий натяг за початкової та кінцевої температури. 



Графічний вигляд цієї функції наведений на рис. 1.2. Таким чином, як 

видно з рис. 1.2, поверхневий натяг рідин лінійно зменшується з підвищенням 

температури і досягає нульового значення. 

 

 
Рис.1.2. Залежність поверхневого натягу від температури 

Особливо важливу роль відіграє поверхневий натяг під час роботи з 

поверхнево-активними речовинами (ПАР), які використовуються майже в усіх 

галузях народного господарства. У медицині вимірювання поверхневого натягу 

біологічних рідин (крові, лімфи, жовчі, плазми, сироватки, сечі, навколоплідних 

рідин) є новим методом лабораторної діагоностики захворювань людини. 

З термодинаміки випливає, що будь-яка гетерогенна система прагне 

зменшити до мінімуму поверхневу енергію G
S
=σ 

.
 S (за р і Т = const). Це 

виражається або в самодовільному зменшенні міжфазної поверхні (під час 

перекристалізації із насичених розчинів дрібні кристали самодовільно 

зростають; у дисперсних системах відбуваються процеси коагуляції, тобто 

змінюються форма та кривизна поверхні), або у зменшенні поверхневого натягу 

(процеси адсорбції тощо). 

1.3. Самочинні процеси на межі поділу фаз 
Неврівноваженість молекулярних сил з боку газової фази не залишається 

без наслідків. На межі поділу фаз відбуваються процеси, що зумовлюють 

самочинне зменшення поверхневої енергії. Можливість проходження таких 

процесів визначають за зміною вільної поверхневої енергії ΔGS: 

ΔGS ≤ σΔS + SΔσ,      (1.5) 

де σ, Δσ – поверхневий натяг та його зміна; 

S, ΔS – площа поверхні поділу фаз і її зміна.  

Знак «<» належить до самочинного оборотного процесу, а знак «=» до 

оборотного рівноважного процесу. Отже, поверхнева енергія системи залежить 

від поверхневого натягу та площі поверхні поділу фаз. 

1.4. Поверхнево-активні речовини 

Основою всього живого на землі є вода. Вона становить приблизно 66% 

маси тіла людини і є розчинником в усіх біологічних системах. Розчинені 

речовини у воді можуть підвищувати, знижувати і практично не впливати на 

поверхневий натяг рідин. Тому саме стосовно води усі речовини поділяють на:  

поверхнево-активні (ПАР);  

поверхнево-неактивні (ПНР);  

поверхнево-індиферентні речовини (ПІР).  

Такий поділ є умовним, бо велика кількість речовин, які є поверхнево-

активними у водних розчинах, є поверхнево-неактивними в інших розчинниках. 



Поверхнево-активні речовини (ПАР) – це сполуки, які адсорбуються на 

поверхні поділу фаз (СS > CV) і зменшують поверхневий натяг води на границі 

розділу фаз (σрозч < σводи). Здатність речовини знижувати поверхневий натяг 

даної границі розділу фаз називають поверхневою активністю. Стосовно води 

ПАР є спирти, кислоти аліфатичного ряду, естери, білки та ін. ПАР поділяють 

на аніоноактивні, катіоноактивні, нейоногенні та амфолітні (амфотерні). 

До аніоноактивних ПАР належать такі, що під час дисоціації утворюють 

поверхнево-активний аніон, це: 

 солі вищих карбонових кислот R–СОО
–
Na

+
 (C11 < R < С18), наприклад, натрій 

олеат С17Н33СОО
–
Na

+
; 

 солі сульфокислот R–C6H4–SO3
–
Na

+
 (R > Сl2), наприклад натрій 

додецилбензолсульфонат С12Н25–C6H4–SO3
–
Na

+
; 

 солі алкілсульфатних кислот R–O-SO3
–
Na

+
 (R > С12), наприклад натрій 

додецилсульфат C12H35–O–SO3
–
Na

+
. 

До катіоноактивних ПАР належать речовини, які під час дисоціації 

утворюють поверхнево-активний катіон, а саме: 

 солі та основи тетраалкіламонію [R
l
R

2
R

3
R

4
N]

+
X

–
 (С8 < R < С16), наприклад, 

триметилцетиламоній хлорид [C16H33–N(CH3)3]
+
C1

–
; 

 солі алкілпіридинію, наприклад, цетилпіридиній йодид. 

Нейоногенні ПАР – це сполуки загальної формули R–X(CH2CН2О)nH [R – 

Alk; X – замісник – О, N, S або –СОО–, –CONH–, –С6H4О–; n = 8-12] – 

наприклад, препарат ОП-10 (C8H17–C6H4–O–(CH2CH2O)10H), вищі насичені 

спирти (цетиловий спирт С16Н33ОН) та аміни з довгим ланцюгом тощо. 

Амфолітні ПАР виявляють як катіоно-, так і аніоноактивні властивості і 

мають загальну формулу O
+
–R–K

–
, де: О

+
 – основна група, K

–
 кислотна група, R 

= С9-С19. До них відносять N-додецил-β-аланін C12H25–NH2
+
–CH2–CH2–COO

–
. 

Здатність поверхнево-активних речовин адсорбуватися на поверхні води 

визначається особливістю їх будови. Схематично будову молекули ПАР 

зображено на рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3. Схема будови та орієнтація молекул ПАР на поверхні води 

 

До ПАР відносять органічні речовини з несиметричною будовою молекул, 

які складаються з двох частин;  

 неполярна (вуглеводневий ланцюг) − частина молекули, яка є 

гідрофобна, тобто відштовхує воду; 



 полярна (функціональна група) −має значний дипольний момент та 

інтенсивно взаємодіє з водою, тому є гідрофільною (тобто притягує 

воду). 

Молекули, що мають таку будову, називають дифільними. Вони здатні до 

взаємодії як з неполярними, так і з полярними речовинами, наприклад з водою. 

Найвигіднішим положенням дифільних молекул є їх розміщення на межі поділу 

фаз, як показано на рис. 1.3. 

Поверхнево-неактивними (поверхнево-інактивними) (ПНР) називають 

речовини, які незначно підвищують поверхневий натяг води (σрозч > σводи) і 

концентруються в об’ємі розчину (CS < CV). До поверхнево-неактивних 

речовин належать неорганічні кислоти, основи, солі та деякі сильно полярні 

органічні сполуки (гліцерин, амінокислоти тощо). 

Поверхнево-індиферентними (ПІР) називають речовини, що не змінюють 

поверхневий натяг розчинника (σрозч = σводи). Їх поверхнева та об’ємна 

концентрації однакові (CS = CV). Прикладом таких речовин є сахароза та інші 

вуглеводи. 

Три можливі випадки зміни поверхневого натягу розчинів зі збільшенням 

концентрації розчиненої речовини за сталої температури показані на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Залежність поверхневого натягу від концентрації водних розчинів: 

1 – поверхнево-неактивних, 2 – поверхнево-індиферентних, 

3 – поверхнево-активних речовин. 

 

Ці графіки називають ізотермами поверхневого натягу. Усі вони 

починаються з однієї точки, яка відповідає поверхневому натягу води. 

Перші порції ПАР під час додавання їх до води майже повністю 

розподіляються у поверхневому шарі. Поверхневий натяг води різко 

зменшується доти, поки він не досягне поверхневого натягу ПАР. Це означає, 

що поверхневий шар розчину складається тільки з молекул ПАР. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Поверхневі явища, їх характеристика та ознаки. 

2. Дайте характеристику поверхневому натягу. 

3. Як поверхневі явища обумовлені зниженням поверхневого натягу? 

4. Що називають ізотермами поверхневого натягу. 

5. Дайте характеристику поверхнево-активним речовинам і поверхнево-

інактивним речовинам. 



6.  Особливості будови ПАР. 

7.  Як залежить поверхневий натяг від концентрації ПАР у рідині? 

 

 


