
3. Адгезія і когезія. Явища розтікання та змочування 

3.1. Поняття про когезію та адгезію 

Як відомо, в гетерогенних системах розрізняють міжмолекулярну 

взаємодію всередині фази і між фазами.  

Взаємодія атомів і молекул всередині окремої фази називають когезією 

(від лат. сohаesia – зчеплення). Вона визначає існування речовин у 

конденсованому стані і може бути зумовлена міжатомними та 

міжмолекулярними взаємодіями різної природи (хімічними ковалентними 

зв’язками, водневими зв’язками, силами електростатичної взаємодії, силами 

Ван-дер-Ваальса). Когезійні сили іноді називають силами атракції (притягання). 

Очевидно, що робота когезії прямо пропорційна енергії утворення двох 

поверхонь: 

Wk = 2σ . 

Взаємодію між фазами або приведеними в контакт поверхнями 

конденсованих тіл різної природи називають адгезією (від лат. аdhaesia – 

прилипання). Адгезія забезпечує певне міцне з’єднання між двома тілами 

завдяки фізичним або хімічним міжмолекулярним силам. 

Розрізняють адгезію між двома рідинами, між рідиною і твердим тілом та 

між двома твердими тілами. 

Адгезія є результатом “прагнення” системи до зменшення поверхневої 

енергії, тому вона є самочинним процесом при відповідних умовах.  

Робота адгезії aW  характеризує міцність адгезійного контакту і 

визначається роботою зворотного розриву цього контакту, віднесеною до 

одиниці площі, і вимірюється в тих же одиницях, що й поверхневий натяг, – 

Дж/м
2
. 

    

 

Рис. 3.5 Схема зміни міжфазних поверхневих натягів при розділенні                                                                         

рідин 1 і 3, що не змішуються, в середовищі газу 2 

 

 



Щоб отримати співвідношення між роботою адгезії та поверхневим натягом, 

уявимо собі два рідинні тіла 1 і 3, які контактують між собою по площі S  в 

атмосфері газу 2 (рис. 3.5) і характеризуються міжфазним поверхневим натягом 

31, . 

При розділенні контактуючих рідин одержуємо дві поверхні: рідини 1 з 

поверхневим натягом 21,  і рідини 3 з поверхневим натягом 32, , а поверхня 

розділу фаз з поверхневим натягом 31,  зникає. Таким чином, робота адгезії, 

тобто робота, необхідна для розділення одиниці поверхні однієї рідини від 

другої, буде дорівнювати 

3,13,22,1  aW .            (рівняння Дюпре). 

де σрг, σтг, σтр – поверхневий натяг на межі рідина – газ, тверде тіло –газ та 

тверде тіло – рідина відповідно.  

Це рівняння називають рівнянням Дюпре. Воно визначає роботу 

адгезії Wa, яка характеризує взаємодію фаз (Wa віднесена до одиниці площі 

поверхні). 

 

Поверхневий натяг спрямований по дотичній до відповідної поверхні. 

 діє під деяким кутом до площини контакту і його називають краєвим кутом 

змочування, найчастіше «краєвим кутом» . Тому для визначення 

рівноважної роботи адгезії рідини застосовують рівняння Дюпре–Юнга, яке 

дає розрахунок роботи адгезії Wa за експериментально визначеним 

крайовим кутом змочування θ: 

Wa = σрг (1 + cos θ). 
 

За значенням краєвого кута поверхні діляться на: 

-        ліофільні, якщо ; 

-        ліофобні, якщо . 

Коефіцієнт гідрофільності поверхні твердого тіла β є відношенням теплоти 

змочування водою Q1 до теплоти змочування неполярною рідиною Q2: 

β = Q1/ Q2. 

Рівняння Жюрена дає змогу обчислити висоту підняття (опускання) рідини 

в капілярі (для циліндричного капіляра): 

, 

де ρ1 і ρ2 – густина рідини і її насиченого пару відповідно; g – прискорення 

вільного падіння; r – радіус капіляра; θ – крайовий кут або кут змочування. 

Рівняння відображає закон збереження енергії при адгезії. Із нього 

випливає, що робота адгезії тим більша, чим більший поверхневий натяг рідин 

при контакті з газом, тобто 21,  і 32,  і чим менший поверхневий натяг між 

рідинними фазами 31, .  



Міжфазний натяг стає рівним нулю 031 , , коли зникає міжфазна 

енергія, що відбувається при повному розчиненні фаз. Умова розчинення 

випливає з рівняння 3221 ,,aW   . У випадку однакових рідин, тобто 31 , 

робота адгезії перетворюється в роботу когезії кW : 2 кa WW . Таким 

чином, 
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де  1кW  і  3кW  – робота когезії тіл 1 і 3 відповідно. 

Отже, умова розчинення полягає в тому, що робота адгезії між 

взаємодіючими тілами повинна бути рівною або більшою від середнього 

значення суми їх робіт когезії. Очевидно, що тут не враховується ентропія 

змішування, яка буде сприяти розчиненню. 

Оскільки когезія відображає міжмолекулярну взаємодію всередині 

гомогенної фази, то її можуть характеризувати такі параметри, як внутрішній 

тиск, енергія пароутворення, температура кипіння тощо. Ці ж параметри 

кількісно характеризують і поверхневий натяг. 

Розглянемо зв’язок між вказаними параметрами. При перетворенні 

рідини в пару повністю руйнуються міжмолекулярні зв’язки, і тому робота 

когезії може визначатися ентальпією пароутворення: 

STGH   , 

де H  – ентальпія пароутворення, 

 G  – зміна енергії Гіббса при пароутворенні, 

 S  – зміна ентропії при пароутворенні. 

При умові рівноваги між рідинною фазою і парою при constp   і 

constT   0G  і тоді STH   . Тобто, чим більша ентальпія 

пароутворення, тим більша його ентропія і тим більша робота когезії. А, 

оскільки 

 00 pplnRSS  , 

де 0S  – зміна ентропії пароутворення при температурі кипіння, 

0p  – тиск пари, що дорівнює атмосферному тиску, 

то, чим менший тиск насиченої пари над речовиною при даній 

температурі (менша леткість), тим більша робота когезії. 

При кипінні 10 pp    передостаннє рівняння набуває вигляду 

0STL кип    або   кипTLS  0 , 

де L  – теплота пароутворення при температурі кипіння. 



Величина 0S , віднесена до 1 моль речовини, має приблизно однакове 

значення для багатьох неасоційованих рідин (правило Трутопа), що дорівнює 

85-90 кДж/мольК. Таким чином, когезію таких рідин можна оцінювати і 

порівнювати за температурою кипіння і теплотою пароутворення при 

температурі кипіння. 

Співставляючи правило Антонова 

ABAB   , 

з рівнянням Дюпре: 

ABBAABW   , 

отримаємо 

AABW 2 . 

Інакше кажучи, робота адгезії між двома рідинами, що не змішуються 

і взаємно насичені, дорівнює роботі когезії рідини з меншим поверхневим 

натягом після її насичення рідиною, що характеризується більшим 

поверхневим натягом. 

 

3.2. Змочування поверхні твердого тіла рідиною 

Змочуванням називають ізотермічний самочинний процес, який виникає 

при контакті поверхні твердого тіла з рідиною в результаті молекулярної 

взаємодії між ними. 

Явище змочування полягає в тому, що крапля рідини, поміщена на 

поверхню твердого тіла, розтікається. До речі, механізм розтікання рідин на 

твердій поверхні відрізняється від механізму розтікання на поверхні рідин, для 

яких характерною є молекулярна рухливість. На твердих поверхнях рідини 

розтікаються завдяки дифузії, капілярності, леткості рідини, а також з інших 

причин. Умови ж розтікання залишаються такими ж, як і у випадку розтікання 

на рідинах. 

На рис. 3.6 наведено поперечний переріз краплі рідини (2), поміщеної на 

поверхню твердого тіла (1) в атмосфері газу (3). На межі цих фаз будуть 

спостерігатись поверхневі натяги 31, , 21,  і 32, . При прикладенні цих трьох 

сил до однієї точки на межі трьох фаз (точка а) крапля буде рухатися, поки не 

наступить їх рівновага. Умову рівноваги виражає рівняння Юнга 
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де кут   називається крайовим кутом змочування. Кут   є мірою 

селективного змочування, характеризуючи взаємовідношення поверхні 

твердого тіла і рідини. При змочуванні  90  і 0cos , тому 2131 ,,   . У 

випадку незмочування  90  і 0cos , а отже 2131 ,,   . 



Таким чином, змочування поверхні твердого тіла рідиною може 

відбуватися тільки в тому випадку, коли поверхневий натяг між поверхнею 

твердого тіла і рідиною ( 21, ) буде меншим, ніж поверхневий натяг між 

твердим тілом і газом ( 31, ). В противному випадку рідина не буде змочувати 

поверхню твердого тіла.  

Поверхні твердого тіла, які змочуються рідиною, називаються 

ліофільними. Поверхні твердого тіла, які не змочуються рідиною, – ліофобними. 

У випадку, якщо рідиною є вода чи водні розчини, поверхні твердого тіла 

називаються відповідно гідрофільними чи гідрофобними. У випадку 

неполярних органічних рідин будемо мати олеофільні (ліпофільні) чи олеофобні 
(ліпофобні) тверді тіла.  

Поверхню твердого тіла можна модифікувати, тобто з ліофільної зробити 

ліофобну, і навпаки, за допомогою поверхнево-активних речовин. Детально цей 

процес розглядається в розділі “Поверхнево-активні речовини”.  

Оскільки поверхнева енергія на межі тверде тіло – газ більша, ніж на межі 

тверде тіло – рідина, то при змочуванні виділяється тепло ( ), що дорівнює 

різниці поверхневих енергій 

21 GG  , 

де 1G  – поверхнева енергія на межі тверде тіло – газ, 

                    2G – поверхнева енергія на межі тверде тіло – рідина. 

Ця теплота називається теплотою змочування. Якщо поверхню твердого 

тіла, уже змочену x  молями якоїсь рідини, ввести в повний контакт з рідиною, 

то відбувається подальша зміна вільної енергії поверхні x  

xsx PPlnRT , 

де sP  – тиск насиченої пари рідини, 

xP  – пружність пари над твердим тілом, що містить x  моль рідини. 

Користуючись рівнянням Гіббса-Гельмгольца, можна розрахувати 

диференціальну мольну теплоту змочування 

θ 1 

σ1, 2 

2 

σ 1, 3 3 σ 2, 3 

σ 1, 2 

2 

 σ 2, 

3 

θ 1 

3 σ 1, 3 

1 – тверде тіло;  2 – рідина;  3 – газ 

Рисунок 3.6 −Поперечний переріз краплі рідини на поверхні 

твердого тіла у випадках змочування (а) і незмочування (б) 

(a) (б) 
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Зі збільшенням x  теплота змочування x  зменшується. Найбільше 

значення вона має при 0x . 

При xs PP   теплота змочування дорівнює нулю. Тому вона відповідає 

максимальній кількості рідини, яка здатна взаємодіяти з поверхнею твердого 

тіла, виділяючи при цьому тепло. Отже, таким способом можна знайти 

граничну кількість рідини, яка насичує поверхню. 

Перший член правої частини рівняння є теплотою конденсації пари на 

поверхні в рідину, “зв’язану” полем поверхневих сил ( xQ ). Другий член правої 

частини рівняння являє собою теплоту конденсації пари у “вільну” рідину ( L ). 

Отже, 

LQx
x
д  . 

Диференціальна теплота змочування 
x
д  є завжди позитивною, тобто при 

змочуванні теплота виділяється. 

Якщо занурити одиницю маси твердої 

речовини в рідину, то її поверхня поглине 

максx  моль рідини, виділяючи i  тепла. 

Величина i  є інтегральною мольною 

теплотою змочування. З величиною 
x
д  вона 

пов’язана рівнянням 


x
x
дi dx

0

 . 

Інтегральну теплоту змочування при 

нанесенні рідини, взятої з надлишком, яка 

уже на взаємодіє з поверхнею, називають 

повною або просто теплотою змочування. 

Для її визначення за попереднім рівнянням 

інтеграл береться від нуля до 

нескінченності. Чим більше змочуючої рідини, тим менша диференціальна і 

більша інтегральна теплота змочування (рис. 3.7). В граничних умовах, коли 

надлишкова кількість рідини вже не взаємодіє з поверхнею, диференціальна 

теплота змочування рівна нулю, а інтегральна – повній теплоті змочування. 

Інтегральна теплота змочування вимірюється кількістю енергії (роботи), 

віднесеної до одиниці поверхні твердого тіла (Дж/м
2
). Диференціальна теплота 

змочування вимірюється в Дж/моль рідини. 

Теплота змочування є важливою характеристикою поверхні розділу 

тверде тіло – рідина. Поряд з краєвим кутом змочування вона дає змогу 

характеризувати ліофільність та ліофобність  поверхні твердого тіла. З двох 

 

Рисунок 3.7 − Залежність 

інтегральної (i) і диферен-

ціальної (д) теплоти змочу-

вання від кількості нанесеної  

рідини (x) 



рідин, що змочують поверхню твердого тіла, більшою теплотою змочування 

володіє та рідина, полярність якої менше відрізняється від полярності твердого 

тіла. 

Змочуваність деяких твердих тіл водою характеризується такими 

краєвими кутами: кварц – 0, малахіт – 17, графіт – 55, тальк – 69, парафін – 

106, тефлон – 108. 

Селективне змочування лежить в основі флотації – збагачення руд, які є 

гідрофобними і органофільними; пуста порода, навпаки, є гідрофільною.  

3.3. Адгезія між твердим тілом і рідиною 

Адгезія і змочування, як правило, супроводжують одне одного і 

відповідним чином характеризують міжфазну взаємодію. 

Принципова відмінність між поверхневими явищами адгезії і змочування 

полягає в тому, що змочування має місце при наявності спряження трьох фаз: 

твердого тіла, газу і рідини, в той час як адгезія відбувається на межі двох фаз. 

Роботу адгезії можна обчислити за рівнянням Юнга, наведеним в 

попередньому підрозділі: 

 cos,,, 322131  . 

Звідси 

 cos,,, 322131  . 

Підставляючи цей вираз у рівняння Дюпре 

322131 ,,,a SW   , 

отримаємо 

     cosSWcoscosSW ,a,,,a  11 32323232 , 

де aW  – робота адгезії; S  – поверхня розділу фаз. 

      Рисунок 3.8 – Схема флотації 



Маючи на увазі, що робота когезії 2SW к  і розділивши праву і ліву 

частини на 2, отримаємо 

  21 cosWW кa  . 

Оскільки змочування кількісно характеризується косинусом краєвого 

кута, то у відповідності з одержаним рівнянням воно визначається відношенням 

роботи адгезії до роботи когезії для змочуючої рідини. 

Із рівняння можна зробити такі висновки. 

1. При повному змочуванні 0 , 1cos , кa WW  , тобто робота адгезії 

в цьому випадку дорівнює когезії змочуючої рідини. 

2. При незмочуванні  90 , 0cos , 2кa WW  , тобто робота адгезії у 

два рази менша від роботи когезії змочуючої рідини. 

3. При повному незмочуванні 180 , 1cos , 0aW , однак такий 

стан на практиці не реалізується, оскільки деяка адгезія завжди існує. Тому 

повного незмочування в реальних системах також бути не може. 

Оскільки одне з найбільших значень краєвого кута при змочуванні водою 

спостерігається на поверхні тефлону (політетрафторетилену), то для цієї 

системи характерна і найменша адгезія, враховуючи, що краєвий кут дорівнює 

108, а 
3

OH 100,72
2

  Дж/м
2
 (при 25С). З попереднього рівняння отримуємо 

роботу адгезії, яка дорівнює 310350 ,  Дж/м
2
 ( 310108 ,cos  ).· 

Наведені рівняння мають велике практичне значення. З них випливає, що 

для збільшення змочування потрібно збільшити роботу адгезії або зменшити 

роботу когезії (поверхневий натяг) рідини, наприклад, введенням ПАР, 

підвищенням температури. Органічні рідини мають низькі поверхневі натяги і 

тому змочують більшість поверхонь різної природи. Так, вуглеводні, що мають 

поверхневий натяг   3102817   Дж/м
2
, змочують майже всі відомі тверді 

тіла. Вода змочує тільки полярні речовини. Ртуть погано змочує або не змочує 

більшість (особливо неметалевих) тіл. 

Розрізняють декілька механізмів (і відповідно теорій адгезії) залежно від 

природи взаємодіючих тіл і умов, при яких відбувається адгезія. Механічна 

адгезія здійснюється шляхом затікання в пори і тріщини поверхні твердого тіла 

рідкого адгезиву. Згідно з молекулярним (адсорбційним) механізмом адгезія 

протікає завдяки молекулярним Ван-дер-Ваальсівським силам і водневим 

зв’язкам. Для такої адгезії можна застосовувати правило подібності речовин за 

полярністю:  

Чим ближче за полярністю адгезив і субстрат, тим міцніший 

контакт між ними.  

Електрична теорія зв’язує адгезію з виникненням подвійного 

електричного шару між адгезивом і субстратом. Дифузійний механізм 

передбачає взаємне проникнення атомів і молекул в поверхневі шари 



взаємодіючих фаз. Процес дифузії призводить неначе до розмивання межі 

розділу фаз, взаємному їх розчиненню в місцях контакту.  

Окремо розглядається хімічна взаємодія при адгезії. В конкретних умовах 

один з механізмів може переважати, але в більшості випадків механізм адгезії 

виявляється змішаним. 

Теоретична оцінка адгезії в даний час дуже наближена, що пояснюється 

не тільки недосконалістю рівнянь, за якими розраховуються сили 

міжмолекулярних зв’язків, але й тим, що неможливо оцінити реальне число 

зв’язків, які припадають на одиницю площі (воно завжди менше теоретичного, 

що говорить про можливість збільшення міцності з’єднання). Крім того, важко 

оцінити справжню площу контакту, яка іноді є набагато більшою від тієї, яку 

спостерігають візуально, завдяки шорсткості поверхневого шару. Для 

забезпечення міцності з’єднань шорсткість часто спеціально збільшують 

спеціальною обробкою поверхні матеріалів. 

Роботу адгезії та адгезійну міцність експериментально визначають при 

безпосередньому руйнуванні сполук. Роботу адгезії можна визначити 

непрямими методами, які є особливо зручними, якщо хоча б одна з 

взаємодіючих фаз є рідиною, що дає можливість виміряти, наприклад, краєвий 

кут змочування. 

Велике значення має флотація – метод збагачення корисних копалень, 

заснований на різному змочуванні водою цінних мінералів і пустої породи. 

Елементарний акт пінної флотації полягає у змочуванні та адгезії частинок до 

бульбашок. Широко виявляється явище адгезії рідини і змочування у харчовій 

та хімічній промисловості. 

 

3.4. Капілярні явища 

Капілярні явища пов’язані з викривленням поверхні рідини, що межує з 

твердою стінкою, іншою рідиною або власною парою. На таких викривлених 

рідинних поверхнях (з радіусом кривизни r ) поверхневий натяг викликає 

виникнення додаткового молекулярного тиску всередині рідини в порівнянні з 

тим, який “відчуває” рідина з плоскою поверхнею. Цей тиск, який одержав 

назву капілярного тиску p , направлений в сторону радіуса поверхні і за 

законом Лапласа дорівнює rp  2  Па. 

Оцінимо порядок значення капілярного тиску для краплі води з 
710r  м 

при 293T  К:  атм15Па1014,55 5 p , тобто такий тиск всередині краплі на 

15 атм вищий, ніж у рівноважній з нею парі. Крапля води володіє випуклою 

поверхнею, для якої 0p , для увігнутої поверхні радіус кривизни змінює 

знак: 0r  і 0p . 

Капілярний тиск – причина ряду найважливіших капілярних явищ: 

конденсації пари, підняття рідин при змочуванні (рис.3.9,а) або опускання  

рідини при незмочуванні (рис. 3.9,б) у вузьких трубках. 



У вузькій трубці змочуюча рідина має  увігнуту поверхню меніска 0p

, тому рівень рідини буде більшим від плоскої поверхні. Капілярний тиск 

урівноважується гідростатичним тиском стовпа рідини ghr  2 , звідки 

grh 2 , де   – густина рідини, кг/м
3
; g  – прискорення вільного падіння, 

9,81 м/с
2
. 

Наближений розрахунок показує, що в дуже вузьких капілярах вода 

піднімається на десятки і сотні метрів. Наприклад, при см10 1
1

r   см51,h  ; 

при см10 4
2

r    м15h . 

Один з найважливіших наслідків капілярності в природі – підняття вод в 

грунтах. Однак слід зазначити, що капілярний масоперенос супроводжується 

плівковим, який поширюється дальше меніска в капілярі. 

Тиск насиченої пари над викривленою поверхнею з радіусом r  ( rp ) 

відрізняється від тиску пари над плоскою поверхнею рідини op . Взаємозв’язок 

між rp  і op  встановлюється законом Томсона (Кельвіна): 

r

V

p

p
lnRT

o

r 2
 , 

де R  – газова стала; T  – температура, К; V  – мольний об’єм речовини, 

м
3
/моль. 

Для вигнутого меніску радіус кривизни змінює знак, тому вводиться знак 

“мінус”. Із рівняння Томсона (Кельвіна) випливає, що тиск насиченої пари над 

краплею тим більший, чим менший r  (межа застосування рівняння м10 9r ). 

Так, для краплі води з м10 7
1

r  011,pp or  , з м10 8
2

r  111,pp or  , тобто 

при 1r  rp  більший від op  на 1%, при 2r  – на 11% ( 23 мДж1073
2

OH , 

3см18V ). 

Ріст тиску пари залежно від кривизни поверхні лежить в основі 

ізотермічної перегонки, яка полягає у випаровуванні дрібних крапель і 

конденсації пари на більших краплях і на плоскій поверхні. В природі 

(а) – змочування;  (б) – незмочування 

Рисунок 3.9 − Явище капілярності і форма меніска 

(a) 

 

(б) 

 



високодисперсні краплі, які становлять туман і хмари, при ізотермічній 

перегонці утворюють краплі дощу. 

Над вигнутими менісками згідно з рівнянням Томсона (Кельвіна) тиск 

насиченої пари or pp   і конденсація пари в капілярах, порах відбувається тим 

раніше, чим менший радіус. Тому вечорами в пісках пустель досить багато 

води. 

 

Контрольні питання 

1. Когезія. Її кількісне визначення. 

2. Адгезія. Її характеристика між двома рідинами. 

1. Як визначається величина адгезії між твердим тілом і рідиною?  

2. Рівняння Дюпре та Дюпре-Юнга. 

3.  

4. Роботи адгезії і когезії, їх взаємозв’язок. 

5. Робота когезії і поверхневий натяг. 

6.  Що таке краєвий кут? Його значення при змочуванні і незмочуванні 

поверхні.  

7. Чим визначається і як змінюється краєвий кут? 

8. Рівняння Жюрена. 

9. Поясніть явище флотації. 

10. Поділ поверхонь за краєвим кутом змочування. 

11.  Наведіть рівняння Юнга. Як кількісно змочування характеризується 

косинусом краєвого кута? 

12.  Опишіть і охарактеризуйте капілярні явища.  

 


