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ΚΟΛΛΟΕΙ∆Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γενικότητες. Είδη κολλοειδών συστηµάτων
Για να δηµιουργηθεί κολλοειδές σύστηµα, πρέπει η ύλη κολλοειδών διαστάσεων να βρεθεί
διασκορπισµένη σε µέσο διασποράς. Επειδή η ύλη αυτή µπορεί να βρίσκεται σε µία απ’ τις τέσσερες
φυσικές καταστάσεις και το µέσο διασποράς µπορεί επίσης να βρίσκεται σε µία απ’ τις τέσσερες
φυσικές καταστάσεις, είναι δυνατή θεωρητικά η παρασκευή εννέα ειδών κολλοειδών συστηµάτων (τα
µεσόµορφα παίρνονται ή σαν υγρά ή σαν στερεά). Αυτό είναι δυνατό και στην πραγµατικότητα, εκτός
απ’ την περίπτωση αερίου σε αέριο, που η ύπαρξή του είναι δυνατή σε µεγάλη κλίµακα: στη Φύση.
Στον πίνακα 41 φαίνονται τα είδη αυτά των κολλοειδών συστηµάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 41
Είδη κολλοειδών συστηµάτων
∆ιασκορπισµένη
ουσία

Μέσο
διασποράς

Ονοµασία

Παραδείγµατα

Αερόλυµα
1. Αέριο
Ι.

Αέριο

Ατµόσφαιρα*

Αερόλυµα

2. Υγρό

»

»

ή αιώρηµα

Σύννεφα, οµίχλη

3. Στερεό

»

»

»

Καπνός, σκόνη**

»

Υδρόλυµα

ΙΙ.

4. Αέριο

Υγρό

Αφρός

Κρέµα Chantilly

5. Υγρό

»

Γαλάκτωµα

6. Στερεό

»

Αιώρηµα

⎧λ.χ. νερό σε λάδι,
⎨
⎩χρωµατισµένο γυαλί
AS2S3 σε νερό

Στερεόλυµα
ΙΙΙ,

7. Αέριο

Στερεό

Στερεός αφρός

H 2 σε Pd

8. Υγρό

»

Λύµα ή πηκτή

Ζελέ, εγκλείσεις

9. Στερεό

»

Στερεό λύµα

Γενικές µέθοδοι παρασκευής κολλοειδών συστηµάτων
Οι µέθοδοι παρασκευής κολλοειδών συστηµάτων ανήκουν σε δύο κατηγορίες:
•

Α. Μέθοδοι διασκόρπισης

•

Β. Μέθοδοι συσσωµάτωσης

Κοινό χαρακτηριστικό των µεθόδων της πρώτης κατηγορίας είναι ότι αυτές ξεκινούν από
αδροµερή ύλη ( διαστάσεων πάνω από 500 mµm ) και των µεθόδων της δεύτερης κατηγορίας ότι
ξεκινούν από ύλη διαστάσεων µικρότερων του 1 mµm , δηλ. από διαλύµατα. Η πράξη της παρασκευής
κολλοειδών συστηµάτων από «ύλη κολλοειδών διαστάσεων» ή από χονδροειδή ύλη λέγεται «πέψη».
*

Εξαιτίας της διαφοράς θερµοκρασιών και συγκεντρώσεων, θεωρείται ότι τµήµατα αέρα µεγαλύτερης πυκνότητας είναι
διασκορπισµένα στον υπόλοιπο αέρα σε κολλοειδείς διαστάσεις, έτσι που ν’ αποτελούν κολλοειδές σύστηµα. Στο γεγονός αυτό
οφείλεται το γαλάζιο χρώµα του ουρανού.
**
Πρόκειται για τεµαχίδια στερεών, κολλοειδών διαστάσεων, στον αέρα, που γίνονται ορατά, όταν ακτίνα φωτός περάσει από
σχισµή και πέσει επάνω τους σε σχετικά σκοτεινό χώρο.
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Α. Μέθοδοι διασκόρπισης
1. Μηχανική πέψη

Το συστατικό [στερεό, άµορφο ή µεσόµορφο (πλαστικοί κρύσταλλοι)] κατανέµεται πρώτα σε
κολλοειδείς διαστάσεις, και διασκορπίζεται, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι για υγρό µέσο διασποράς,
η ύλη, που διασκορπίζεται, είναι αδιάλυτη σ’ αυτό ή το µέσο είναι κορεσµένο σ’ αυτή. Μετά τη
διασπορά, πολύ σπάνια µετατρέπεται αυτόµατα σε κολλοειδές σύστηµα µε το µέσο διασποράς.
Οι κολλοειδείς µονάδες έχουν έµµεση θερµική κίνηση, µε ορισµένη συχνότητα που οδηγεί σε
συγκρούσεις µεταξύ τους και µε τα τοιχώµατα των δοχείων, που περιέχουν το κολλοειδές σύστηµα. Τη
συχνότητα αυτή ακριβώς πρέπει να δώσοµε µε µηχανικά µέσα, για να γίνει η πέψη και να
δηµιουργηθεί κολλοειδές σύστηµα. Αυτό πετυχαίνεται µερικές φορές µε απλή ανάδευση ή κατά τη
λειοτρίβη της ουσίας, στον κολλοειδόµυλο, αν θέλοµε ο υγρός φορέας, που χρησιµοποιούµε, να είναι
και το µέσο διασποράς. Χρησιµοποιούνται ακόµη υπέρηχοι ή υψίσυχνα ρεύµατα. Ο χρόνος εφαρµογής
του παλµού πρέπει να είναι µικρός, γιατί ο µεγαλύτερος χρόνος αποτελεί και αίτιο καταστροφής των
κολλοειδών συστηµάτων.
2. Πέψη µε ιόντα

Επειδή οι κολλοειδείς µονάδες πρέπει σύγχρονα να φορτιστούν, η πέψη βοηθείται και µε
προσθήκη µικρών ποσών ηλεκτρολυτών, που ιόντα τους ορισµένου είδους φορτίου συγκρατούνται από
τις κολλοειδείς µονάδες. Τα µικρά αυτά ποσά ηλεκτρολυτών λέγονται: «µέσα πέψης» ή «αιωρηµατικές
ουσίες».
Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται για την παρασκευή κολλοειδών συστηµάτων στερεών, άµορφων ή
υγρών σε ρευστά µέσα διασποράς. Τα ποσά ηλεκτρολύτη, που προσθέτονται πρέπει να είναι µικρά,
γιατί µεγαλύτερα ποσά αποτελούν παράγοντα καταστροφής των κολλοειδών συστηµάτων.
3. Πέψη µε πλύση

Για τον παραπάνω λόγο, αν αποµακρυνθεί η
περίσσεια των ιόντων από ίζηµα, που χρειάστηκαν
για την παρασκευή του, και το κολλοειδές ανήκει
στην κατηγορία των αντιστρεπτών, το ίζηµα παθαίνει
πέψη.
Αποµάκρυνση της περίσσειας των ιόντων γίνεται µε
πλύση ή µε διαπίδυση και ηλεκτροδιαπίδυση.

Β. Μέθοδοι συσσωµάτωσης
1. ∆ιπλή αντικατάσταση

Πρόκειται

για

αντίδραση

διπλής

αντικατάστασης, που οδηγεί σε ίζηµα κολλοειδών
διαστάσεων,

αν

τηρηθούν

ορισµένες

αρχικές

Σχ. 155. Σχηµατική παράσταση της καµπύλης Von
Weimarn
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συνθήκες. Τα αρχικά διαλύµατα, που αντιδρούν, πρέπει να είναι πολύ αραιά ή πολύ πυκνά. Αυτά
φαίνονται στο διάγραµµα του σχήµατος 155, που λέγεται καµπύλη von Weimarn. Με τη µέθοδο αυτή
παρασκευάζονται κολλοειδή συστήµατα σχεδόν όλων των ιζηµάτων, που µπορούν να δηµιουργηθούν
µε διπλή αντικατάσταση.
2. Αναγωγή

Αν σε διάλυµα µεταλλικού άλατος επιδράσει αναγωγικό µέσο, το µέταλλο, που αποβάλλεται, είναι
συνήθως κολλοειδών διαστάσεων, αν η αντίδραση είναι αρκετά γρήγορη, δηλ. το αναγωγικό µέσο
αρκετά έντονο. Ως αναγωγικά µέσα χρησιµοποιούνται συνήθως υδρογόνο, µονοξείδιο του άνθρακα,
φώσφορος φορµαλδεϋδη, υδραζίνη, διχλωριούχος κασσίτερος κ.α.
3. Οξείδωση

Γρήγορες οξειδώσεις διαλυµάτων διαφόρων ουσιών οδηγούν κι’ αυτές σε κολλοειδή συστήµατα.
Έτσι, διαλύµατα H 2S, Η 2Se, Η 2 Τe µε έντονη οξείδωση µε οξυγόνο, π.ΗΝΟ3 κ.τ.λ., σχηµατίζουν
κολλοειδή συστήµατα θείου, σελήνιου και τελλούριου αντίστοιχα.
4. Υδρόλυση

Η υδρόλυση των ιόντων διαφόρων αλάτων, που προήλθαν από αλληλεπιδράσεις ισχυρού ή
ασθενούς οξέος µε ασθενή βάση ή ισχυρής βάσης µε ασθενές οξύ οδηγεί σε κολλοειδές σύστηµα. Η
υδρόλυση ευνοείται µε αραίωση και θέρµανση, γι’ αυτό βράζοµε αραιό διάλυµα της ουσίας (Εργ. Ασκ.
µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.).
5. Αλλαγή διαλυτικού

Αν σε διάλυµα µιας ουσίας προστεθεί υγρό µέσο, όπου είναι αδιάλυτη, δηµιουργείται κολλοειδές
σύστηµα στο νέο µέσο διασποράς (Εργ. ασκ. µέθ. Φυσικ. Εφαρµ. Ηλεκτρ.).
6. Ηλεκτρικό τόξο (Bredig-Svedberg)

Αν σε νερό δηµιουργηθεί τόξο (µε τάση 110 − 120 V ) µε ηλεκτρόδια από το ίδιο µέταλλο, το
µέταλλο µε την επίδραση της ψηλής θερµοκρασίας, που δηµιουργείται, λυώνει και εξατµίζεται (ή
εξαχνώνεται). Οι ατµοί ψύχονται απότοµα στο νερό, µακρυά απ’ το σηµείο της ψηλής θερµοκρασίας
και συµπυκνώνονται σε κολλοειδείς διαστάσεις, σχηµατίζοντας κολλοειδές σύστηµα σε νερό.

Κάθαρση των κολλοειδών συστηµάτων
Όπως προκύπτει απ’ τους τρόπους Β, 1 - 4, τα κολλοειδή συστήµατα περιέχουν ποσά
ηλεκτρολυτών, που αποτελούν παράγοντα καταστροφής τους. Είναι έτσι απαραίτητη η αποµάκρυνσή
τους [Αυτή δεν πρέπει να είναι τέλεια, γιατί όπως αναφέρθηκε, µικρά ποσά ηλεκτρολύτη βοηθούν
στην πέψη και επόµενα στην συντήρηση των κολλοειδών συστηµάτων]:
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α) ∆ιαπίδυση

Στην περίπτωση αυτή οι πόροι της µεµβράνης διαπίδυσης πρέπει να είναι µεταξύ 500 και
250 mµm , ώστε να µην είναι εύκολη η δίοδος των µυκηλίων των κολλοειδών, που πάντως διαχέονται

πολύ βραδύτερα από τα ιόντα.
β) Ηλεκτροδιαπίδυση

Αυτή, όπως αναφέρθηκε, έχει ως σκοπό την επιτάχυνση του φαινοµένου της διαπίδυσης και
διάχυσης, που είναι πολύ βραδύ [Εργ. Ασκ. µεθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.].
γ) Υπερδιήθηση

Με την ίδια µέθοδο και µε χρησιµοποίηση ηθµών κολλωδίου γνωστού µεγέθους πόρων, γίνεται
δυνατός ο προσδιορισµός κατά προσέγγιση του µεγέθους των µυκηλίων [Εργ. Ασκ. µέθ. Φυσικ.
εφαρµ. Ηλεκτρ.] και η «ανάλυση µε κόσκινα», δηλ. ένα είδος κοκκοµετρικής ανάλυσης, γιατί το
µέγεθος των µυκηλίων του ίδιου κολλοειδούς δεν είναι ορισµένο, αλλά διαφέρει µεταξύ ορίων.
Μάλιστα µεταξύ ποσοστού µυκηλίων και µεγέθους ισχύει καµπύλη, που, κατά προσέγγιση µοιάζει µε
την καµπύλη Maxwell κατανοµής των ταχυτήτων των αέριων µορίων.

Η κολλοειδής µονάδα. Μυκήλιο. ∆ιάχυτη διπλοστοιβάδα Helmholz. Λυόσφαιρα.
Ηλεκτροκινητικό δυναµικό ζ
Αν το ίδιο µόριο µιας ουσίας έχει κολλοειδείς διαστάσεις, όπως αυτό συµβαίνει σε πλήθος
οργανικών ενώσεων, η κολλοειδής µονάδα θα είναι µονοµοριακή (µοριακά κολλοειδή), αλλιώς αυτή
θα αποτελείται από τόσο αριθµό µορίων, ώστε το σύνολο να αποκτήσει κολλοειδείς διαστάσεις. Έτσι η
κολλοειδής µονάδα αποτελείται από

ν µόρια (Σχ. 156, α, β), όπου το ν δυνατό να είναι και 1 (Σχ. 156,

γ, δ). Ο αριθµός επόµενα νΜ δείχνει το «µοριακό βάρος» της κολλοειδούς µονάδας, αν Μ το µοριακό
βάρος της ουσίας. Αν ο αριθµός αυτός (εκφρασµένος σε gr) διαιρεθεί µε το ειδικό βάρος της ουσίας
και τον αριθµό Loschmidt, βρίσκεται ο όγκος της κολλοειδούς µονάδας:
Vκ⋅µ =

νΜ
ΝLδ

(165)

Θεωρώντας τη µονάδα αυτή σφαιρικού σχήµατος, προκύπτει µε τον παρακάτω τύπο η διάµετρός
της:
∆=

3

6Vκ ⋅µ
π

=

3

6νΜ
πΝ L δ

(165α)

Με τη βοήθεια του τύπου αυτού προσδιορίζεται ο αριθµός των µορίων της ουσίας για κάθε
κολλοειδή µονάδα για τα ακραία όρια των κολλοειδών διαστάσεων
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Σχ. 156. Σχηµατική παράσταση πολυµοριακού λυόφοβου (α) µυκήλιου και λυόφιλου (β) µυκήλιου· µονοµοριακού λυόφοβου (γ)
και λυόφιλου (δ) µυκήλιου. (Όπου

Έτσι,

για

το

ΝaCl ( Μ = 58, 47και δ = 2,17 ) ,

i : µόρια νερού).

θα

πρέπει

να

αποτελείται

από

ν =14 ⋅107 ( 500 mµm ) µέχρι τουλάχιστον 120 µόρια ΝαCl (1 mµm ) .
Η κολλλοειδής µονάδα, αν ανήκει σε κολλοειδές της κατηγορίας των λυοφίλων, αποτελείται και
από µόρια του µέσου διασποράς, που έχουν ροφηθεί στο µόριο (Σχ. 156 δ) ή στο συγκρότηµα µορίων
(Σχ. 156 β).
Οι κολλοειδείς µονάδες είναι πάντοτε φορτισµένες ηλεκτρικά είτε από ρόφηση ιόντων απ’ το µέσο
διασποράς, είτε απ’ το µέσο πέψης, ή από τριβή των κολλοειδών µονάδων µε το µέσο διασποράς ή και
από ιοντισµό.
Το είδος του φορτίου, που αποκτούν οι κολλοειδείς µονάδες, µπορεί µε βεβαιότητα να
προβλεφτεί, αν πρόκειται για λυόφοβο κολλοειδές. Αυτό εξαρτάται απ’ την ευχέρεια απόσπασης
ηλεκτρονίων ή πρόσληψης θετικών ιόντων από την ουσία σε διασπορά και πρόσληψής τους ή
απόσπασής τους από το µέσο διασποράς αντίστοιχα και αντίστροφα. Απ’ τα µεγάλα µόρια αποσπώνται
ευκολότερα ηλεκτρόνια και προσλαµβάνονται ευκολότερα θετικά ιόντα, παρά απ’ τα µικρότερα µόρια
(θετική φόρτιση των κολλοειδών µονάδων). Το είδος του φορτίου αυτού δεν εξαρτάται απ’ τη
θερµοκρασία, ούτε απ’ το pH του µέσου διασποράς, ούτε απ’ την ιοντική ισχύ του, για το ίδιο µέσο
διασποράς. Είναι όµως φανερό ότι για την ίδια ουσία σε διασπορά, αν χρησιµοποιηθεί άλλο µέσο
διασποράς, που γι’ αυτό αντιστρέφονται οι παραπάνω όροι φόρτισης, οι κολλοειδείς µονάδες µπορεί
να αποκτήσουν αντίθετου είδους φορτίο (αυτό όµως, σπάνια συµβαίνει).
Αυτό, γιατί τα στερεά που είναι οξέα κατά Lewis, φορτίζονται αρνητικά· οι βάσεις κατά Lewis,
φορτίζονται θετικά.
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Για τα λυόφιλα κολλοειδή, ισχύουν οι ίδιες γενικά προϋποθέσεις, µε τη διαφορά ότι το είδος του
φορτίου εξαρτάται και απ’ τη θερµοκρασία, το pH και την ιοντική ισχύ για το ίδιο µέσο διασποράς [
Εργ. Ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.].
Στην περίπτωση «µοριακών

κολλοειδών», αν το µόριο εκπέµπει υδροξώνια

και, επόµενα,

φορτίζεται αρνητικά, σε µέσο διασποράς που έχει δηµιουργηθεί pH µεταξύ 0 και 7, παρεµποδίζεται ο
ιοντισµός του οξέος και ευνοείται ο ιοντισµός βάσεων (θετική φόρτιση), αν, όπως συµβαίνει συνήθως,
το οργανικό µεγαλοµόριο έχει και βασικές οµάδες. Έτσι, το είδος του φορτίου µεταβάλλεται µε το pH.
Μέρος των φορτίων, που αποκτήθηκαν µε οποιοδήποτε τρόπο από τις κολλοειδείς µονάδες,
εξουδετερώνεται από αντίστροφα φορτία, που απόµειναν στο διάλυµα και συνδέονται έντονα µε τις
φορτισµένες κολλοειδείς µονάδες. Τα υπόλοιπα φορτία για εξουδετέρωση βρίσκονται σε µεγαλύτερη
απόσταση και είναι ευκίνητα, δίνοντας φορτίο στο µέσο διασποράς. Η νοερή σφαίρα, που περικλείει
την κολλοειδή µονάδα µε το φορτίο της και το αντίθετο φορτίο, που εξουδετερώνει µερικά το πρώτο,
λέγεται: «λυόσφαιρα» (Σχ. 156, διακοµµένη γραµµή). Το συγκρότηµα µέσα σ’ αυτή λέγεται:
«µυκήλιο» ή κολλοειδής µονάδα ή τίλη (ΖΑΧΑΡΙΑΣ). Το δυναµικό, που αναπτύσσεται µέσα κι’ έξω
απ’ τη λυόσφαιρα λέγεται: «ηλεκτροκινητικό δυναµικό ζ».
Η διπλή στοιβάδα ιόντων που δηµιουργείται δεξιά και αριστερά της λυόσφαιρας λέγεται :
«διάχυτη διπλοστοιβάδα Helmholz» (Φυσικ. ΙΙ1α,1β).
Αν θεωρηθεί ότι η διάχυτη διπλοστοιβάδα Helmholz ισοδυναµεί προς ένα πυκνωτή, το δυναµικό ζ
θα είναι η τάση µεταξύ των πλακών του πυκνωτή:
ζ=

όπου ζ: το ηλεκτροκινητικό δυναµικό,

4πeΑ ′
ε

(166)

e: στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο, Α′ : απόσταση των

συγκεντρικών σφαιρών, µεταξύ των επιφανειών που δηµιουργείται το δυναµικό ζ (Σχ.156), και

ε:

διηλεκτρική σταθερή [Εργ. Ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.] του µέσου µεταξύ των σφαιρών.
Το συγκρότηµα µέσα στη λυόσφαιρα, δηλ. το µυκήλιο του κολλοειδούς, αποτελεί ξεχωριστή
οντότητα. Έτσι, κατά την έµµεση θερµική κίνηση και κατά τις ηλεκτροφορήσεις κινείται ολόκληρο.
Τονίζεται ότι µερικές φορές το µέγεθος των µυκηλίων του ίδιου κολλοειδούς δεν είναι το ίδιο για
όλα. Τότε το κολλοειδές λέγεται: «πολύτιλο».

Κατηγορίες κολλοειδών συστηµάτων
Αυτές φαίνονται στον Πιν. 42
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42
Κατηγορίες κολλοειδών συστηµάτων και χαρακτηριστικές ιδιότητές τους
Μόρια του µέσου διασποράς βρίσκονται στα
µυκήλια και δεν καθορίζεται από πριν το είδος
Α1
Λυόφιλα (Υδρόφιλα)
Α

ή αντιστρεπτά

Πολυµοριακά

του φορτίου τους. Κροκιδώνονται δύσκολα.
Ξαναγυρίζουν στην πέψη, µε την εξάλειψη
του αίτιου, που προκάλεσε την κροκίδωσή
τους. Αλλάζουν αισθητά τις φυσικές ιδιότητες
του µέσου διασποράς. Το φαινόµενο Tyndall,
όχι έντονο µέχρι ασήµαντο.

(Πολλά µόρια στο
µυκήλο)

∆εν βρίσκονται µόρια του µέσου διασποράς
Α2

στα µυκήλια. Το φορτίο του καθορίζεται.

Λυόφοβα

Κροκιδώνονται εύκολα. ∆εν επανέρχονται

(Υδρόφοβα) ή

στην πέψη. ∆εν αλλάζουν τις φυσικές

αναντίστρεπτα

ιδιότητες του µέσου διασποράς. Το φαινόµενο
Tyndall έντονο.

Β1
Β

Λυόφιλα (Υδρόφιλα)

Μοριακά ή

ή αναντίστρεπτα

µονοµοριακά

Β2

(Ένα µόριο στο

Λυόφοβα

µυκήλο)

(Υδρόφοβα) ή

Όπως το Α1

Όπως το Α2

αναντίστρεπτα

Ιδιότητες των κολλοειδών συστηµάτων
Όπως αναφέρθηκε, οι µοναδικές ιδότητες, που αποκρά η ύλη σε κολλοειδείς διαστάσεις, είανι οι
εξαιρετικά έντονες ροφητικές ικανότητές της. Όµως ύλη κολλοειδών διαστάσεων, διασκορπισµένη σε
µέσο διασποράς, που αποτελεί µ’ αυτό κολλοειδές σύστηµα, αποκτά και νέες ιδιότητες, που οφείλεται
κατά βάση στο µέγεθος, το φορτίο και την έµµεση θερµική κίνηση των µυκηλίων.
Οι ιδιότητες αυτές είναι φυσικές, οµαδικές, οπτικές, κινητικές και ηλεκτρικές.

Α. Φυσικές ιδιότητες
α) Λυόφιλα κολλοειδή

Γενικά, τα λυόφιλα κολλοειδή αλλοιώνουν σηµαντικά ορισµένες φυσικές ιδιότητες του µέσου
διασποράς, γιατί οι ιδιότητες (πυκνότητα, παραµόρφωση) των µορίων του, που αποτελούν δοµικά
στοιχεία του µυκηλίου, διαφέρουν σηµαντικά, από εκείνες των ελεύθερων µορίων του µέσου
διασποράς, εξαιτίας των έντονων ροφητικών δυνάµεων, που ασκούνται σ' αυτά από τις κολλοειδείς
µονάδες.
Έτσι, συνήθως, λυόφιλο κολλοειδές σύστηµα σε υγρό µέσο διασποράς έχει µεγαλύτερο ειδικό
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βάρος από το µέσο διασποράς, µερικές όµως φορές και µικρότερο. Η επιφανειακή τάση µικραίνει και
το ιξώδες του µέσου διασποράς µεγαλώνει, µόλις δηµιουργηθεί το λυόφιλο κολλοειδές σύστηµα.
Η εξάρτηση του ιξώδους απ' τη θερµοκρασία δίνεται από τον ίδιο τύπο, που δίνεται και η
εξάρτηση του ιξώδους ενός καθαρού υγρού.
Η τιµή του δείκτη διάθλασης των µυκηλίων αλλάζει σηµαντικά, εξαιτίας της συγκράτησης απ' αυτά
µορίων του µέσου διασποράς, και πλησιάζει προς την τιµή του δείκτη διάθλασης του µέσου
διασποράς.
β) Λυόφοβα κολλοειδή

Επειδή σ' αυτά δεν συγκρατούνται από τα µυκήλια µόρια του µέσου διασποράς, η παρουσία των
µυκηλίων δεν αλλάζει τις φυσικές ιδιότητες του µέσου διασποράς.

Β. Οµαδικές ιδιότητες
Πρόκειται για τις ιδιότητες, που εξαρτιόνται απ' τον αριθµό των σωµατιδίων σε διασπορά και όχι
απ' τη φύση τους.

Λυόφιλα και λυόφοβα κολλοειδή
Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ λυόφιλων και λυόφοβων κολλοειδών.
Γενικά οι οµαδικές ιδιότητες του µέσου διασποράς πολύ λίγο επηρεάζονται απ’ την παρουσία της
ύλης σε διασπορά, εξαιτίας του µικρού αριθµού σωµατιδίων. Έτσι η ταπείνωση της τάσης ατµών είναι
ελάχιστη, επόµενα και η ανύψωση του σηµείου βρασµού και η ταπείνωση (ή ανύψωση) του σηµείου
πήξης.
Η µοναδική µεταβολή οµαδικής ιδιότητας, που είναι µετρήσιµη εδώ, είναι η ωσµική πίεση και το
ηειδ .

Γ. Οπτικές ιδιότητες των κολλοειδών συστηµάτων. Νόµος του Rayleigh. Φαινόµενο
Tyndall και ωφέλειες απ' την ύπαρξή του
Εξαιτίας του γεγονότος ότι το µέγεθος των µυκηλίων (500- 1 mµm) είναι γειτονικό του µέσου
µήκους κύµατος του ορατού φωτός (600 mµm) και ότι το µικρότερο µήκος κύµατος του ορατού
φωτός, το ιώδες (400 mµm), είναι µέσα στην κολλοειδή περιοχή, περιµένοµε το ορατό φως να
παθαίνει περίθλαση από τα µυκήλια και κάθε µυκήλιο να γίνεται δευτερογενής πηγή φωτός.
Για την περίθλαση αυτή ισχύει ο νόµος του Rayleigh:

Ι=

(

Ι0 Κ ′ Nr 6 n12 − n 22
4

λ

(

n12

)

2
+ 2n 22

)

2

⋅ ηµ 2 Θ

(167)

όπου Ι: ισχύς ακτινοβολίας, που έπαθε περίθλαση,10: ισχύς ακτινοβολίας, που φωτίζει, Ν: αριθµός
µυκηλίων στο ml, Κ ′ : σταθερή, r: ακτίνα µυκηλίων, n1 : δείκτης διάθλασης ουσίας σε διασπορά, n 2 :
δείκτης διάθλασης µέσου διασποράς, λ: µήκος κύµατος ακτινοβολίας, που φωτίζει, Θ: γωνία µεταξύ
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κατεύθυνσης εµφώτισης και κατεύθυνσης παρατήρησης.
Εκτός από τις φανερές συνέπειες της εξάρτησης της ισχύος περίθλασης απ' τις άλλες

(

παραµέτρους, οι εξαρτήσεις απ' τις τρεις τελευταίες παραµέτρους ⎡⎢ n12 − n 22
⎣

)

2

, λ και Θ ⎤⎥ είναι οι
⎦

ακόλουθες:
1ο. ∆εν πραγµατοποιείται περίθλαση ορατού φωτός

( I = 0 ) σε

κολλοειδή συστήµατα, όπου

n1 = n 2 . Επειδή, στα λυόφιλα κολλοειδή ισχύει αυτή η συνθήκη ( ή n1 ≈ n 2 ), δεν παρουσιάζεται σ’
αυτά περίθλαση ή είναι πολύ µικρή. Αντίθετα στα λυόφοβα κολλοειδή, όπου n1 ≠ n 2 , παρουσιάζεται
≈

έντονη περίθλαση, εκτός αν n1 ή n 2 , που συµβαίνει µερικές φορές, οπότε η περίθλαση είναι µηδενική
=

ή ελάχιστη.
2ο. Η ισχύς περίθλασης είναι µεγαλύτερη για µικρά µήκη κύµατος, που βρίσκονται µέσα στην

κολλοειδή περιοχή. Έτσι, αν λευκό φως πέσει σε λυόφοβο κολλοειδές σύστηµα, σκεδάζεται
περισσότερο το γαλάζιο φως παρά το κίτρινο. Στον λόγο αυτόν οφείλεται το γαλάζιο χρώµα του
ουρανού, που αποτελεί το µοναδικό στη Φύση κολλοειδές σύστηµα αερίου σε αέριο (Πίν. 41).
Για το λόγο αυτόν στις οµιχλώδεις χώρες, χρησιµοποιούνται στα αυτοκίνητα κίτρινα φανάρια.
Επειδή, τµήµα της ακτινοβολίας, που φωτίζει, ανακλάται (περιθλάται), τµήµα περνάει και τµήµα
απορροφάται, το τµήµα, που περιθλάται είναι µικρό εξαιτίας της χρησιµοποίησης µεγάλου µήκους
κύµατος (λίγο έξω από την κολλοειδή περιοχή), το τµήµα που περνάει (αυτό είναι που φωτίζει) είναι
µεγαλύτερο αφού το άθροισµα των λόγων

Ια Ιδ Ιαπ
+ +
είναι ίσο µε τη µονάδα). Αν ο φωτισµός
Ι0 Ι 0 Ι 0

γίνει µε λευκό φως, και πάλι βέβαια το κίτρινο θα περάσει, αλλά η περίθλαση του γαλάζιου
εµποδίζει να δούµε σε βάθος.
3ο. Η παρατήρηση της περίθλασης γίνεται από τα πλάγια ως προς την κατεύθυνση της
εµφώτισης.
Το φαινόµενο της περίθλασης του φωτός σε λυόφοβα κολλοειδη συστήµατα, αποκαλύφθηκε
από τον Tyndall και γι' αυτό ονοµάζεται «φαινόµενο Tyndall». Το φαινόµενο συµβάλλει στα
ακόλουθα:
α) ∆ιάκριση µεταξύ διαλύµατος και λυόφοβου, και µεταξύ λυόφοβου και λυόφιλου
κολλοειδούς συστήµατος
Συνέπεια της ύπαρξης του φαινόµενου Tyndall, είναι το γεγονός, ότι δέσµη ορατού φωτός
(δέσµη ή κώνος Tyndall) γίνεται ορατή κατά τη διαδροµή της από λυόφοβο κολλοειδές, πράγµα
που δεν συµβαίνει σε διάλυµα χωρίς παρασιτικά αιωρήµατα (Λ.χ. σκόνη κολλοειδών
διαστάσεων).
Αυτό βοηθεί στη διαφοροποίηση µεταξύ διαλύµατος και λυόφοβου κολλοειδoύς
συστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει για τα τελευταία η σπάνια συνθήκη ( n1 = n 2 ) .
Με την ίδια προϋπόθεση µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ λυόφιλου και λυόφοβου
κολλοειδούς, αφού στο πρώτο πραγµατοποιείται ελάχιστη περίθλαση.
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β) Αριθµός µυκηλίων ανα ml, διάµετρός τους, φορτίο τους
Κάτω από το µικροσκόπιο επειδή το φαινόµενο Tyndall προκαλεί φαινοµενική αύξηση της
διαµέτρου των µυκηλίων αυτά γίνονται ορατά και µπορεί να µετρηθεί ο αριθµός τους ανά cm2 ή
και ml, η διάµετρός τους και το είδος του φορτίου του µε εφαρµογή ηλεκτρικής τάσης.
γ) Πιστοποίηση και παρακολούθηση της κροκίδωσης
Το φαινόµενο της κροκίδωσης, δηλ. η καταστροφή κολλοειδούς συστήµατος, µπορεί να
πιστοποιηθεί και να παρακολουθηθεί σε συνάρτηση µε το χρόνο: ευκολότερα και καλύτερα µε
τη βοήθεια του φαινόµενου Tyndall, γιατί η φωτεινή ακτίνα δεν είναι ορατή στο τµήµα του
µέσου διασποράς, που έχει απαλλαγεί από τα µυκήλια, εξαιτίας της κροκίδωσης και
κατακάθισής τους.
δ) Παρακολούθηση διάχυσης (παρακάτω)

∆. Κινητικές ιδιότητες. Έµµεση θερµική κίνηση των µυκηλίων: κίνηση Brown
Για τους ίδιους λόγους που παρατηρείται έµµεση θερµική κίνηση των µορίων ή ιόντων σε
διάλυση, τα µυκήλια των κολλοειδών βρίσκονται σε συνεχή άτακτη κίνηση προς τις τρεις
διευθύνσεις του χώρου και σε περιστροφη. Η τελευταία µπορεί να παρατηρηθεί (όπως και η
πρώτη) στο µικροσκόπιο, για όχι σφαιρικά µυκήλια. Η έµµεση θερµική κίνηση των µυκηλίων
ονοµάστηκε: «κίνηση Brown».
Στην κίνηση αυτή οφείλεται το γεγονός ότι τα µυκήλια διαχέονται προς αραιότερο
κολλοειδές σύστηµα ή προς καθαρό µέσο διασποράς και ισχύουν οι ίδιοι νόµοι της διάχυσης.

Έτσι, ισχύει ο πρώτος και ο δεύτερος νόµος του Fick (τύποι 128 και 130). Ο Einstein διερεύνησε
παραπέρα τη φυσική έννοια του συντελεστή διάχυσης των κολλοειδών και βρήκε τον ακόλουθο τύπο:
D=

RT
1
⋅
Ν L 6πrη

(168)

Ν L : αριθµός Loschmidt, η :ιξώδες του µέσου διασποράς σε poise, r : ακτίνα µυκηλίων ή µορίων ή

ιόντων σε διάλυση.
Η αντίδραση δηλ. που προβάλλεται από το µέσο διασποράς στη διάχυση είναι η ίδια, που
προβάλλεται από υγρό κατά την πτώση µέσα σ’ αυτό σφαίρας.
Έτσι, ο πρώτος νόµος του Fick, γίνεται:

dn = −

RT
3

N L ⋅10

⋅

1
dC
⋅ q ⋅ ⋅ dt
6πrη
dx

(169 ≡ 128)

O Einstein απόδειξε ότι ο συντελεστής διάχυσης ( D ) εξαρτάται απ’ την προβολή ( ∆ ) , πάνω σε
άξονα συντεταγµένων, της µετατόπισης ενός µυκηλίου σε χρόνο
∆ 2 = 2Dt .

(t)

µε την παραβολική σχέση
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D=

RT RT
1
∆2
=
⋅
=
W
N L 6πrη 2t

(168α)

Με τη βοήθεια των τύπων (168), (169) και (168α) είναι δυνατό να βρεθεί το ιξώδες του µέσου
διασποράς, η µετατόπιση των µυκηλίων σε ορισµένο χρόνο, ο συντελεστής διάχυσης, ο αριθµός
Loschmidt και η ακτίνα των µυκηλίων.

Κατακάθιση ή άνοδος των µυκηλίων
Τα µυκήλια κατακαθίζουν αργά προς τον πυθµένα του δοχείου απ’ την επίδραση της βαρύτητας.
Έτσι, δηµιουργείται διαφοροποίηση συγκέντρωσης των µυκηλίων, που είναι µεγαλύτερη στον πυθµένα
του δοχείου και ελαττώνεται προς την επιφάνεια του µέσου διασποράς, που µάλιστα µετά την
µακροχρόνια παραµονή µπορεί να απαλλαγεί τέλεια κοντά στην επιφάνεια απ’ τα µυκήλια. Τα
παραπάνω ισχύουν, όταν το ειδικό βάρος της διασκορπισµένης ουσίας είναι µεγαλύτερο από το ειδικό
βάρος του µέσου διασποράς, αλλιώς τα µυκήλια ανεβαίνουν προς την επιφάνεια και η κατανοµή των
συγκεντρώσεων είναι αντίστροφη.
Ποσοτικά το φαινόµενο της κατακάθισης ή ανόδου των µυκηλίων εκφράζεται µε τον τύπο του
Stokes, όπου εδώ r : ακτίνα µυκηλίου, ρµ : πυκνότητα διασκορπισµένης ουσίας, ρµδ : πυκνότητα
µέσου διασποράς και η : ιξώδες µέσου διασποράς (Ερ. Ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.).
Η εξίσωση αυτή χρησιµεύει, για να βρεθεί η ακτίνα του µυκηλίου και η ταχύτητα κατακάθισης ή
ανόδου των µυκηλίων.

Υπερφυγοκέντρηση
Η ταχύτητα κατακάθισης µπορεί να επιταχυνθεί και µε υπερφυγοκέντρηση, οπότε το g µπορεί να
αυξηθεί και κατά 1.000.000 φορές. Στις συνθήκες αυτές ο τύπος Stokes πολλαπλασιάζεται µε ω2 x ,
όπου ω : γωνιακή ταχύτητα και x : απόσταση του κολλοειδούς συστήµατος απ’ τον άξονα
περιστροφής. Με την υπερφυγοκέντρηση, βρίσκεται πιο γρήγορα η ακτίνα του µυκηλίου. Η µέθοδος
χρησιµεύει και για τον ταχύτερο διαχωρισµό της ουσίας σε διασπορά απ’ το µέσο διασποράς.

Ε. Ηλεκτρικές ιδιότητες
Ηλεκτροφόρηση
Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των κολλοειδών πηγάζουν από το ηλεκτρικό φορτίο των µυκηλίων των
κολλοειδών συστηµάτων και εξαρτιώνται από το δυναµικό ζ (Σχ. 156 και τύπος 166).
Έτσι, αν σε κολλοειδές σύστηµα µπουν δύο ηλεκτρόδια µε τάση (συνεχές ρεύµα), τα φορτισµένα
µυκήλια θα µετακινηθούν προς τον πόλο µε αντίθετο φορτίο.
Σύµφωνα µε θεωρητικές σκέψεις των Helmholz και

Debye - Hückel η δύναµη για

ηλεκτροφόρηση είναι ίση µε ζ Vεr [όπου ζ : το ηλεκτροκινητικό δυναµικό, V : η τάση (από 30 V
και πάνω, συνήθως 110 V ), ε : διηλεκτρική σταθερή και r : ακτίνα του µυκηλίου], η δύναµη, που
αντιδρά (η αντίδραση όδευσης), είναι ίση µε 6πrηυ .
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Οι δύο αυτές δυνάµεις γίνονται ίσες µεταξύ τους, αν πάροµε υπόψη την απόσταση των
ηλεκτροδίων 1 και τον συντελεστή µετατροπής των µονάδων: Έτσι:
υ=

ζεV
6πη1( 300 )

=

2

4πeΑ′ V
6πηl ( 300 )

2

(τύπος 166)

(170)

Ο τύπος αυτός αποδείχτηκε πειραµατικά (Εργ. ασκ. µέθ, Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.).

Ηλεκτρώσµωση. ∆ιήθηση
Αναφέρθηκε ότι το φαινόµενο της ώσµωσης µπορεί να αυξηθεί ή και να αντιστραφεί µε επέµβαση
ηλεκτρικού ρεύµατος. Αυτό είναι εντονότερο, αν το υγρό που παθαίνει ώσµωση είναι µέσο διασποράς
κολλοειδούς. Στις συνθήκες αυτές εκτός από τη φόρτιση των ηµιπερατών µεµβρανών και του υγρού
µέσου που παρουσιάζεται και κατά την συνηθισµένη ώσµωση, το φαινόµενο επηρεάζεται και απ’ την
παρουσία των φορτισµένων µηκυλίων και των αντίθετων ισοδύναµων φορτίων του µέσου διασποράς.
Η ώσµωση, που παρουσιάζεται µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος, λέγεται: «ηλεκτρώσµωση». Αν το
µέσο διασποράς ή το διαλυτικό φορτίζεται θετικά και συνδεθεί ο θετικός πόλος σ’ αυτό και ο
αρνητικός στο διάλυµα ή το κολλοειδές σύστηµα, τότε η αυθόρµητη ώσµωση ενισχύεται αν
αντιστραφούν οι πόλοι, η ώσµωση σταµατάει ή και αντιστρέφεται. Και στις δύο περιπτώσεις το
φαινόµενο παρακολουθείται µε την ανύψωση ή ελάττωση της στάθµης των υγρών ή του εµβόλου (Σχ.
123). Ειδικά, στην περίπτωση που το διαλυτικό ή το µέσο διασποράς βγαίνει από το διάλυµα ή το
κολλοειδές σύστηµα µιλάµε για: «ηλεκτροεξώσµωση», αλλιώς για: «ηλεκτροενδώσµωση».
Ποσοτικά το φαινόµενο εκφράζεται µε τον ακόλουθο τύπο, που ισχύει µετά την αναστολή της
ηλεκτρώσµωσης, δηλ. µετά τη δηµιουργία της µέγιστης δυνατής ανύψωσης ( h ) της στάθµης:
P=

2ζ ⋅ V ⋅ ε 8 ⋅ π ⋅ e ⋅ Α ′ ⋅ V
=
΄
πr ′
πr ′
2

ή

h=

2

2 ζ ⋅ V ⋅ ε 8π ⋅ e ⋅ Α ′ ⋅ V
=
π ⋅ r′ ⋅ ρ ⋅ g
πr ′ ρ ⋅ g
2

(171)

2

όπου Pπr ′ 2 : δύναµη, που αντιδρά [ P : πίεση, πr ′ 2 : διατοµή ενός πόρου της µεµβράνης ή του
διαφράγµατος ( r ′ : ακτίνα πόρου)], ίση µε hρgπr ′ 2 [ h : µέγιστη ανύψωση, ρ : πυκνότητα του υγρού
µέσου διασποράς ή του διαλυτικού, g : επιτάχυνση βαρύτητας], ζ: ηλεκτροκινητικό δυναµικό των
κολλοειδών συστατικών της µεµβράνης ή του διαφράγµατος (αν πρόκειται για διάλυµα) ή συνδυασµός
του δυναµικού αυτού και του δυναµικού των µυκηλίων, που ακινητοποιήθηκαν στην µεµβράνη (αν
πρόκειται για κολλοειδές σύστηµα), V : τάση, που επιβάλλοµε, ε : διηλεκτρική σταθερή του µέσου,

e : στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο, Α′ : απόσταση σφαιρών εµφάνισης του δυναµικού ζ (τύπος 166).
Με τη βοήθεια του τύπου αυτού και µε µέτρηση του ύψους h , µπορεί να προσδιοριστεί ένα από
τα έξη µεγέθη, αν είναι γνωστά τα πέντε άλλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα
προσδιορισµού της ακτίνας των πόρων του διαφράγµατος και αυτή είναι η µοναδική έµµεση µέθοδος.
[Το µέγεθος των πόρων µπορεί βέβαια να προσδιοριστεί και απ’ ευθείας µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο].
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Το φαινόµενο της ηλεκτρώσµωσης παίζει ιδιαίτερο ρόλο, κατά τις ηλεκτρολύσεις µε διάφραγµα
(Φυσικ. II1α,1β και Εφαρµ. Ηλ. Β, Γ, ∆ ), όπου συνήθως ενδιαφέρει η καταπολέµησή του και χρειάζεται
γι’ αυτό η γνώση της µεγαλύτερης ανύψωσης, που µπορεί να συµβεί. Έτσι, τα δύο υγρά δεξιά και
αριστερά από το διάφραγµα τοποθετούνται απ’ την αρχή µε τη διαφορά αυτή στάθµης και δεν
πραγµατοποιείται ηλεκτρώσµωση, που θα άλλαζε τη σύσταση τους σε βάρος της απόδοσης.
Εκτός απ’ αυτό µε το φαινόµενο της ηλεκτρώσµωσης πραγµατοποιούνται διηθήσεις και
αφυγράνσεις, που δεν πετυχαίνουν µε συνηθισµένα µέσα, εξαιτίας της έντονης συγκράτησης του νερού
στους κόκκους των ουσιών. Έτσι, µεταξύ των άλλων, αποµακρύνεται µε ηλεκτρώσµωση το νερό από
τον καολίνη, την αλούµινα κ.τ.λ.

∆υναµικό ροής
Αν υγρό αναγκαστεί να περάσει µε πίεση µέσα από τριχοειδή σωλήνα µε χρησιµοποίηση της
διάταξης του σχήµατος 157, µεταξύ υγρού, που βρίσκεται στο χώρο, όπου ασκείται η πίεση και χώρου
ροής του υγρού απ’ τον τριχοειδή παρουσιάζεται διαφορά δυναµικού, δηµιουργείται δηλ. ένα είδος
γαλβανικού στοιχείου (Φυσικ. II1α,1β). Αυτό οφείλεται στην έντονη τριβή µεταξύ του υγρού και του
σωλήνα, οπότε φορτίζονται και τα δύο µε αντίθετα φορτία, και τα δύο µε αντίθετα φορτία, και το
φορτισµένο υγρό, που ρέει (ροή φορτίων), αποτελεί ηλεκτρικό ρεύµα, που στα άκρα ροής του
αναπτύσσεται η διαφορά δυναµικού. Το δυναµικό, που αναπτύσσεται έτσι, λέγεται: «δυναµικό ροής».

Σχ. 157. Συσκευή παραγωγής δυναµικού ροής

Το φαινόµενο είναι ακόµη εντονότερο (µεγαλύτερη διαφορά δυναµικού), αν αντί καθαρού υγρού,
χρησιµοποιηθεί κολλοειδές σύστηµα.
Ο τύπος, που ισχύει για ροή κολλοειδών, είναι ο ακόλουθος:
V=

P ⋅ζ ⋅ε
2πη ⋅ l′

(172)

όπου V : δυναµικό, που αναπτύσσεται µεταξύ των ηλεκτροδίων, P : πίεση για τον εξαναγκασµό του
υγρού για ροή, ζ : ηλεκτροκινητικό δυναµικό, ε : διηλεκτρική σταθερή του µέσου διασποράς, η:
ιξώδες του µέσου διασπορας και l′ : µήκος τριχοειδούς. Με αύξηση της πίεσης κατά µία ατµόσφαιρα
το δυναµικό ροής δε βρήκε ακόµη εφαρµογή· επειδή όµως για µεγάλο P αναπτύσσεται και όχι σε

372

τριχοειδείς σωλήνες, το παίρνοµε σοβαρά υπόψη κατά τη ροή υγρών σε µεταλλικούς σωλήνες, κύρια
όταν αυτά είναι καύσιµα (πετρέλαιο, βενζίνη, κ.τ.λ.), και γειώνεται ο σωλήνας για να µη γίνει έκρηξη.

∆υναµικό πτώσης
Άλλη συνέπεια της φόρτισης των µυκηλίων των κολλοειδών είναι ότι, όταν κολλοειδών
διαστάσεων ύλη (υγρή ή στερεή) πέφτει από ψηλά, τα µυκήλια, που φορτίζονται από τριβή,
δηµιουργούν διαφορά δυναµικού µεταξύ αρχικού και τελικού επίπεδου πτώσης. Το δυναµικό αυτό
λέγεται: «δυναµικό πτώσης» και είναι 25 V για κάθε 10 µέτρα ύψους πτώσης. Για καύσιµα υλικά,
όπως άνθρακας, αλεύρι κ.τ.λ., για να µη γίνει έκρηξη, χρειάζεται η γείωση του αρχικού και τελικού
σηµείου πτώσης.

Εύρεση των χαρακτηριστικών µεγεθών των κολλοειδών συστηµάτων
Τα χαρακτηριστικά µεγέθη των κολλοειδών συστηµάτων είναι: ο αριθµός µυκηλίων στη µονάδα
όγκου του συστήµατος (αριθµός «γραµµοµορίων» στο λίτρο: συγκέντρωση), ο αριθµός απλών µορίων
στο µυκήλιο, το είδος του φορτίου των µυκηλίων και το ποσό του φορτίου, η ακτίνα των µυκηλίων, το
δυναµικό ζ, η ταχύτητα ηλεκτροφόρησης. Οι µέθοδοι προσδιορισµού των µεγεθών αυτών φαίνονται
στον πίνακα 43. Βλέπε και Εργ. Ασκ. Μεθ. Φυσικ. Εφαρµ. Ηλεκτρ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 43
Μέθοδοι προσδιορισµού των χαρακτηριστικών µεγεθών των κολλοειδών
Μέγεθος για προσδιορισµό
α1) Συγκέντρωση

Μέθοδοι και διατάξεις

Μέγεθος που µετριέται
Αριθµός µηκυλίων σε ορισµένο όγκο
κολλοειδούς συστήµατος και βάρος

1. Μικροσκόπιο
2. Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο

διασπαρµένης ουσίας στον ίδιο όγκο.
α2) Μοριακό βάρος

1. Όπως παραπάνω

Όπως παραπάνω

2. Ακτίνα µηκηλίων

Βλέπε δ.

3. Ωσµική πίεση
α3) Αριθµός απλών µορίων στο
µυκήλιο (ν)

Όπως σε α1:

ν=

Μ′
(Μ′ = ΜΒ µυκηλίου,
Μ

Όπως σε α1

Μ : ΜΒ

ουσίας)
β) Είδος φορτίου µυκηλίων

1. Κατεύθυνση µετακίνησης

1.

Απλή

ηλεκτροφόρηση

Ηλεκτροφόρηση κάτω
από µικροσκόπιο
2.Κροκιδωτική συγκέντρωση διαφόρων

Κροκίδωση. (παρακάτω)

ηλεκτρολυτών
γ) Σθένος µυκηλου Ποσό φορτίου

Ποσό ρεύµατος, που πέρασε κατά

Ηλεκτροφόρηση

ηλεκτροφόρηση, και βάρος ουσίας, που

(τύπος 170)

αποβλήθηκε.

2.
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δ) Ακτίνα µυκηλίων

1. Ισχύς

φωτός,

που

φωτίζει

και

περιθλάται.

Περίθλαση (Tyndall) (τύπος 167)
∆ιάχυση (τύπος 168α).

2. Ταχύτητα διάχυσης.

Κατακάθιση. Ανοδος.

3. Ταχύτητα αυθόρµητης κατακάθισης
ή ανόδου.
4. Ταχύτητα

Υπερφυγοκέντρωση
εκβιασµένης

κατακάθισης.
5. Βάρος µυκηλίων.

α1 και δ1-4
Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο

6. Ακτίνα µυκηλίων.
ε) Ηλεκτροκινητικό δυναµικό ζ

1. Ταχύτητα ηλεκτροφόρησης

Όπως σε α1 (τύπος 170).

2. Ανύψωση στάθµης

Ηλεκτρώσµωση (τύπος 171).

3. ∆υναµικό ροής

Καταστροφή των κολλοειδών συστηµάτων. Κροκίδωση
Ενεργειακή κατάσταση κολλοειδών συστηµάτων και ενεργειακές ανταλλαγές κατά τη
δηµιουργία τους
Όπως αναφέρθηκε, η κατανοµή της ύλης σε κολλοειδείς διαστάσεις έχει ως συνέπεια την
εξαιρετικά µεγάλη αύξηση της ελεύθερης επιφανειακής ενέργειάς της και σύµφωνα µε τον δεύτερο
θερµοδυναµικό νόµο, η ύλη αυτή τείνει αυθόρµητα να υποβαθµιστεί ενεργειακά. Αυτό συµβαίνει σε
στερεά πολύ αργά µε τη στερεή γήρανση και πολύ γρήγορα

µε συγκράτηση απ’ αυτά ουσιών

(ρόφηση). Έτσι, στερεή ύλη σε κολλοειδείς διαστάσεις σταθεροποιείται µερικά, χωρίς ρόφηση να
σταµατάει τη γήρανση.
Αν ύλη διασπαρεί µε κολλοειδείς διαστάσεις σε ρευστό µέσο διασποράς και αποτελέσει
κολλοειδές σύστηµα, το κολλοειδές αυτό σύστηµα είναι ενεργειακά αναβαθµισµένο ως προς το
άθροισµα της ενέργειας του µέσου διασποράς και της ενέργειας της καταµερισµένης ύλης απ’ όπου
προήλθε. Αυτό συµβαίνει, γιατί η ενέργεια που είχε που είχε το µέσο διασποράς αναβαθµίστηκε,
εξαιτίας της φόρτισής του και η ύλη των κολλοειδών διαστάσεων, αναβαθµίστηκε εξαιτίας και της
φόρτισής της και της κίνησης Brown, που απόκτησε απορροφώντας κινητική ενέργεια απ’ το µέσο
διασποράς (ψύχεται), που στη συνέχεια την αποκτά ξανά απ’ το περιβάλλον, έτσι που να διατηρήσει τη
θερµοκρασία του. Αυτά συµβαίνουν στα λυόφοβα κολλοειδή.
Στα λυόφιλα κολλοειδή η ψύξη, η θέρµανση ή η θερµική αδιαφορία του µέσου διασποράς
εξαρτάται απ’ το ποσό της ενέργειας, που χρειάζεται για την κίνηση Brown, και το ποσό, που
παράγεται κατά την προσκόλληση µορίων του µέσου διασποράς στα µηκύλια. Αν το τελευταίο αυτό
ποσό είναι µικρότερο από το πρώτο, το µέσο διασποράς ψύχεται (πάντως λιγότερο απ’ ότι κατά τη
δηµιουργία λυόφοβου κολλοειδούς). Αν είναι ίσο µε το πρώτο, δεν παρατηρείται µεταβολή
θερµοκρασίας και, τελικά η θερµοκρασία του γίνεται ίση µε του περιβάλλοντος.
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Απ’ τα παραπάνω φαίνεται ότι γενικά τα κολλοειδή συστήµατα είναι ενεργειακά αναβαθµισµένα,
ως προς το άθροισµα της ενέργειας των ουσιών, απ’ όπου προήλθαν χωριστά και θα καταστρεφόταν
γρήγορα (διαχωρισµός µέσου διασποράς και ύλης σε διασπορά), αν δεν αυτοαµυνόταν.
Η αυτοάµυνα των λυόφοβων κολλοειδών οφείλεται στην οµώνυµη φόρτιση των µηκυλίων τους
και την κινητικότητα τους. Η πρώτη έχει ως συνέπεια την άπωση των µυκηλίων µεταξύ τους και η
δεύτερη δεν επιτρέπει την άσκηση των δυνάµεων συνοχής της ύλης για µακρύ χρονικό διάστηµα, που
θα οδηγούσε σε γρήγορη συσσωµάτωση και καταστροφή του συστήµατος.
Η αυτοάµυνα των λυόφιλων κολλοειδών είναι µεγαλύτερη, γιατί οφείλεται και στην προσκόλληση
στα µυκήλια µορίων του µέσου διασποράς, πράγµα που κατά τις συγκρούσεις των µυκηλίων
µεγαλώνει την απόσταση των κέντρων, όπου εφαρµόζονται οι δυνάµεις συνοχής της ύλης, και
ελαττώνει τις δυνάµεις van der Waals, κύρια για µέσο διασποράς, που έχει µεγάλη διηλεκτρική
σταθερή.

Κροκίδωση. Κολλοειδές πήγµα
Παρά την αυτοάµυνα των κολλοειδών συστηµάτων, ο δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος είναι
αµείλικτος και παρουσιάζεται αυθόρµητη καταστροφή των κολλοειδών συστηµάτων, ιδιαίτερα των
λυόφοβων. Η καταστροφή αυτή δυνατό να προκύψει και µε εξωτερική – σκόπιµη ή όχι επιθυµητή –
επέµβαση.
Η διαδοχή των αυθόρµητων ή εκβιασµένων µερικών δράσεων – που είναι η αποφόρτιση των
µυκηλίων, η αποµάκρυνση των προσκολληµένων µορίων του µέσου διασποράς (για λυόφιλα
κολλοειδή), η συσσωµάτωση των µυκηλίων (για λυόφοβα κολλοειδή) και η κατακάθισή τους στον
πυθµένα του δοχείου, που περιέχει το σύστηµα ή η συγκέντρωσή τους στην επιφάνεια του µέσου
διασποράς (για µυκήλια ειδικού βάρους µικρότερου από το µέσο διασποράς) – που οδηγούν στον
διαχωρισµό της ύλης σε διασπορά απ’ το µέσο διασποράς, λέγεται: «κροκίδωση» (ή «θρόµβωση»). Η
στερεή ή άµορφη ύλη, που διαχωρίζεται µ’ αυτό τον τρόπο, λέγεται: «κολλοειδές πήγµα».
α) Αυθόρµητη κροκίδωση

Αυτή πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο: οι συγκρούσεις των µυκηλίων µεταξύ τους είναι
στιγµιαίες και σύγχρονα ελαστικές και δεν δίνεται η ευκαιρία στην άσκηση για µακρύτερο χρονικό
διάστηµα των δυνάµεων συνοχής της ύλης, απ’ όπου αποτελούνται. Αν όµως οι συγκρούσεις αυτές
είναι τριπλές (σύγχρονα µεταξύ τριών µυκηλίων), τότε είναι δυνατό δύο απ’ τα µυκήλια να χάσουν
κινητική ενέργεια υπέρ του τρίτου µυκηλίου. Η ελάττωση αυτή της κινητικότητας των δύο µυκηλίων
έχει ως συνέπεια τη επί µακρύτερο χρονικό διάστηµα άσκηση µεταξύ τους των δυνάµεων συνοχής της
ύλης και την συσσωµάτωσή τους σε ένα κόκκο (ή µία σταγόνα ή φυσαλίδα). Ο µεγαλύτερος αυτός
κόκκος, δεν µπορεί να συγκρατήσει ιόντα, που δίνουν στα µυκήλια το φορτίο τους, ή και γενικά
ηλεκτρικά φορτία, που αποκτήθηκαν µε τριβή, όσα και οι δύο προηγούµενοι˙ ακόµα, επειδή ο κόκκος
κινείται βραδύτερα, επιτρέπει την άσκηση των ηλεκτροστατικών έλξεων µεταξύ του και των µυκηλίων
για µακρύτερο χρονικό διάστηµα. Συνέπεια αυτών είναι η αποφόρτισή του. Αυτό συµβαίνει σε
διάφορα σηµεία του κολλοειδούς συστήµατος. Οι µεγάλοι και
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44
Μέθοδοι κροκίδωσης κολλοειδών συστηµάτων
Χαρακτηρισµός κροκίδωσης
α. Αυθόρµητη

Επιδίωξη

Τρόπος

κροκίδωση

Α. Λυόφοβα

Β. Λυόφιλα

Μικρή µέχρι τέλεια. Αργή

Ελάχιστη.
Πολύ αργή

β. Εκβιασµένη

α) επιβράδυνση της κινητικότητας

1. Ψύξη

Μικρή. Αργή.

Πολύ αργή

κροκίδωση

των µηκυλίων

2. Επέµβαση µε

Μεγαλύτερη. Γρήγορη.

-

ηλεκτρικό ρεύµα
Ι. Επέµβαση στην κινητικότητα
των µυκηλιών

β) Επιτάχυνση της κινητικότητας

1. Θέρµανση

Τέλεια. Γρήγορη

Πολύ λίγη.

των µηκυλίων και αύξηση του

2. Υπέρηχοι

Τέλεια. Γρήγορη

Τέλεια. Γρήγορη

αριθµού τριπλών συγκρούσεων.

3. Υψίσυχνο ρεύµα

Τέλεια. Γρήγορη

Τέλεια. Γρήγορη

1. Ηλεκτροφόρηση

Τέλεια. Γρήγορη

Τέλεια. Αργή

2. Αµοιβαία κροκίδωση

Τέλεια. Γρήγορη

Μικρή. Αργή

3. Με ηλεκτρολύτες

Τέλεια. Γρήγορη

Τέλεια. Γρήγορη

1. Ψύξη

(Τέλεια. Γρήγορη)*

προσαρτηµένου στα µυκήλια

2. Βρασµός

(Τέλεια. Γρήγορη)*

Τέλεια. Γρήγορη

µέσου διασποράς

3. Αλλαγή µέσου διασποράς

(∆υνατό µερικές φορές να

Τέλεια. Γρήγορη

ΙΙ. Αποφόρτιση των µυκηλίων

(για µεγάλα ποσά)
ΙΙΙ.

Αποµάκρυνση

του

παρουσιαστεί κροκίδωση)
* Αυτή δεν οφείλεται σε αποµάκρυνση του µέσου διασποράς απ’ τα µυκήλια γιατί δε µετέχει στη δοµή τους.

Τέλεια. Γρήγορη
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βραδυκίνητοι κόκκοι, που δηµιουργούνται, αποτελούν κατά τις συγκρούσεις µε τα µυκήλια παράγοντα
επιβράδυνσης της κίνησης των τελευταίων, κατά τρόπο, που εξελίσσεται αργά ή ολική κροκίδωση του
συστήµατος.
β) Εκβιασµένη κροκίδωση

Σύµφωνα µε τα αίτια σχετικής σταθερότητας των κολλοειδών συστηµάτων και τον µηχανισµό της
αυθόρµητης κροκίδωσης, για να καταστρέψοµε, κροκιδώσοµε, ένα κολλοειδές σύστηµα, θα πρέπει να
εξουδετερώσοµε ένα ή περισσότερα αίτια της σταθερότητάς τους. Έτσι, οι µέθοδοι κροκίδωσης
ανήκουν στις µεθόδους, που επεµβαίνουν στην κινητικότητα των µυκηλίων ή που ευνοούν τις τριπλές
συγκρούσεις και στις µεθόδους εξουδετέρωσης των φορτίων των µυκηλίων και, για λυόφιλα
κολλοειδή, στις µεθόδους απαλλαγής των µυκηλίων απ’ την προσαρτηµένη στοιβάδα του µέσου
διασποράς. Οι µέθοδοι κροκίδωσης φαίνονται στον πίνακα 44 (βλέπε και Εργ. ασκ. µέθ. Φυσικ.
Εφαρµ. Ηλεκτρ.).
Με κατάλληλη διάταξη: «µέθοδος Cotrell» και µε χρησιµοποίηση υψίσυχνου ρεύµατος ή
συνεχούς [Μέθοδοι βΙ, β, 3(πιν. 44)] κατορθώνεται η συγκράτηση αιωρουµένων σωµατίων
κολλοειδών διαστάσεων απ’ τα καυσαέρια (καταπολέµηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης απ’ αυτά). Ένα
άλλο µακροσκοπικό παράδειγµα κροκίδωσης µε υψίσυχνο ρεύµα είναι η µετατροπή των υδρατµών σε
βροχή µε τους κεραυνούς και τις αστραπές. Επίσης σε µακροσκοπική κλίµακα κροκιδούνται οι φερτές
κολλοειδείς ύλες ποταµών από τα άλατα της θάλασσας: σχηµατισµός ∆έλτα.

Ευαισθητοποίηση και προστασία λυόφοβων κολλοειδών. Προστατευτικά κολλοειδή.
Αριθµός χρυσού
Αν σε λυόφοβο κολλοειδές προστεθούν µικρά ποσά λυόφιλου, µε αντίθετο φορτίο µυκηλίων,
παρατηρείται µερικές φορές ότι το λυόφοβο κολλοειδές γίνεται ευαισθητότερο ως προς την αυθόρµητη
ή την κροκίδωση µε εξωτερική επέµβαση. Αν, αντίθετα, σε λυόφοβο κολλοειδές προστεθεί λυόφιλο µε
το ίδιο είδος φορτίου µυκηλίων ή αν προστεθούν µεγαλύτερα ποσά (όχι τόσο µεγάλα, που να γίνει
αµοιβαία κροκίδωση) λυόφιλου µε αντίθετο φορτίο µυκηλίων, τότε το λυόφοβο κολλοειδές γίνεται
σταθερότερο, γιατί η παρουσία του σταθερότερου λυόφιλου: «προστατεύει» το λυόφοβο από την
κροκίδωση.
Η πράξη αυτή της σταθεροποίησης των λυόφοβων κολλοειδών µε λυόφιλα λέγεται: «προστασία»
και τα λυόφιλα κολλοειδή, που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό, λέγονται: «προστατευτικά
κολλοειδή».
Ο καθορισµός των ορίων συγκέντρωσης των δύο κολλοειδών, ώστε το αποτέλεσµα να είναι
προστασία και όχι αµοιβαία κροκίδωση, γίνεται όπως περιγράφεται στις Εργ. ασκ. µεθ. Φυσικ. εφαρµ.
Ηλεκτρ.
Η προστατευτική δράση διαφόρων λυόφιλων κολλοειδών χαρακτηρίζεται, µε τον «αριθµό
χρυσού», που χρησιµοποίησε ο Zsigmondy. Πρόκειται για τα mgr ξηρής ύλης, πήγµα, λυόφιλου
κολλοειδούς, που αν προστεθούν σε 10 ml κολλοειδούς συστήµατος χρυσού (λυόφοβου κολλοειδές),
περιεκτικότητας 0, 0053 − 0, 0058 % (βάρος σε όγκο), αρκούν για να εµποδίσουν την κροκίδωσή του,
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αν προστεθεί σ’ αυτό 1 ml 10% διαλύµατος χλωριούχου νατρίου. Εδώ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις
κολλοειδών, η κροκίδωση έχει ως συνέπεια της συσσωµάτωσης των µυκηλίων, την µεταβολή του
χρώµατος. Πριν την κροκίδωση το κολλοειδές σύστηµα χρυσού είναι κόκκινο, µετά την κροκίδωση,
γαλάζιο˙ έτσι, η παρεµπόδιση της κροκίδωσης του κολλοειδούς συστήµατος χρυσού φαίνεται από την
σταθερότητα του χρώµατός του. Όσο ο αριθµός χρυσού είναι µικρότερος, τόσο η προστατευτική
ικανότητα του λυόφιλου κολλοειδούς είναι µεγαλύτερη.

Γαλακτώµατα. Γαλακτωµατοποιές ουσίες. Ρήξη των γαλακτωµάτων
Όπως φαίνεται στον πίνακα 41, η κολλοειδής σκόρπιση υγρού σε υγρό µέσο διασποράς, που δεν
είναι αναµίξιµο µε το πρώτο υγρό, δηµιουργεί κολλοειδές σύστηµα, που λέγεται: «γαλάκτωµα». Η
ιδιοτυπία τέτοιων συστηµάτων είναι και σταγόνες υγρού, µεγαλύτερες των κολλοειδών διατάστεων,
διασκορπισµένες σε υγρό µέσο διασποράς και αιωρούµενες είτε

µη µηχανική ανακίνηση του

συστήµατος, είτε εξαιτίας της µικρής διαφοράς ειδικού βάρους µεταξύ σταγόνων και υγρού µέσου
διασποράς, έχουν σχεδόν όλες τις ιδιότητες των κολλοειδών συστηµάτων, δηλ. οι διασκορπισµένες
σταγόνες είναι φορτισµένες και πραγµατοποιούν κίνηση Brown (µόνο το φαινόµενο Tyndall δεν
παρουσιάζεται).
Οι µέθοδοι παρασκευής τους, όπως και πραγµατικών κολλοειδών γαλακτωµάτων, είναι η
µηχανική πέψη µε µέσο πέψης, όπως οι αλκαλικοί σάπωνες, η λανολίνη, σουλφονικά οξέα, λυόφιλα
κολλοειδή, λεπτές σκόνες άνθρακα, µετάλλων ή αλάτων, που στην προκειµένη περίπτωση λέγονται:
«γαλακτωµατοποιά µέσα». Η µηχανική πέψη γίνεται µε ανάµιξη σε γουδί, µε κολλοειδόµυλο ή µε
χρησιµοποίηση εκνεφωτή. Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί µέθοδος παρασκευής µε αλλαγή του
διαλυτικού µέσου.
Η κροκίδωση τους γίνεται µε τις µεθόδους, που περιγράφτηκαν (Πιν. 44) και ονοµάζεται: «ρήξη του
γαλακτώµατος».
Στα γαλακτώµατα δεν µπορούµε να προβλέψοµε κατά την παρασκευή τους ποιο απ’ τα υγρά θα
είναι η ουσία σε διασπορά και ποιο το µέσο διασποράς. Αυτό εξαρτάται απ’ το γαλακτωµατοποιό
µέσο. Είναι δυνατό µετά την παρασκευή του γαλακτώµατος η ουσία σε διασπορά να µετατραπεί σε
µέσο διασποράς, µε αλλαγή του γαλακτωµατοποιού µέσου.
Ο έλεγχος ποιο απ’ τα δύο υγρά είναι το µέσο διασποράς, γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α) Βάζοµε στην επιφάνεια του γαλακτώµατος σταγόνα ενός απ’ τα δύο υγρά. Αν αυτή αφοµοιωθεί

γρήγορα, τότε το υγρό αυτό αποτελεί το µέσο διασποράς, αλλιώς είναι η ουσία σε διασπορά.
β) Στην επιφάνεια του γαλακτώµατος βάζοµε κόκκους χρωστικής, που διαλύεται στο ένα µόνο

υγρό. Αν αυτοί διαλυθούν, το µέσο διασποράς είναι εκείνο που είναι διαλυτή η χρωστική.
γ) Αν ένα απ’ τα δύο υγρά αποτελεί διαλυτικό µέσο αλάτων και προσθέτοντας άλας πιστοποιούµε

αύξηση της αγωγιµότητας του γαλακτώµατος, τότε µέσο διασποράς είναι το υγρό, που αποτελεί
διαλυτικό µέσο αλάτων.
Γνωστό φυσικό γαλάκτωµα είναι το γάλα, σύστηµα λίπους σε υδατικό διάλυµα καζεϊνικού
ασβεστίου, λακτόζης, λευκωµάτων, µεταλλικών αλάτων, βιταµινών κ.τ.λ. Αν το αφήσουµε σε ηρεµία,
το γάλα διαχωρίζεται σε δύο στοιβάδες, που η πάνω αποτελείται από τα σφαιρίδια λίπους και η άλλη
απ’ το µέσο διασποράς. Αυτός ο αυθόρµητος διαχωρισµός σε δύο στοιβάδες είναι βραδύτερος, αν το
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γάλα µε τη µηχανική επεξεργασία, που λέγεται: «οµοιογενοποίηση», αποτελέσει κολλοειδές
γαλάκτωµα, εξαιτίας της κατάτµησης λιποσφαιρίων σε κολλοειδείς διαστάσεις. Για τον λόγο αυτό και
γιατί τα µικρού µεγέθους λιποσφαίρια είναι πιο εύπεπτα, εφαρµόζεται σήµερα γενικά στο γάλα η
οµοιογενοποίηση (Τεχνολογ. Γεωργικών Βιοµηχανιών). Για την εξουδετέρωση της δυσάρεστης
µυρωδιάς και γεύσης ορισµένων ουσιών, που χρησιµοποιούνται στην ιατρική (λ.χ. µουρουνέλαιο),
δίνουν σ’ αυτές µορφή γαλακτώµατος. Γαλακτώµατα ασφάλτου ή πίσσας σε νερό χρησιµοποιούνται
για την ψυχρή επίστρωση των δρόµων. Γαλάκτωµα ορυκτέλαιου σε νερό χρησιµεύει για την ψύξη και
λίπανση των οργάνων, που ανοίγουν τρύπες ή κόβουν τα µέταλλα. Στην γεωργία χρησιµοποιούνται
γαλακτώµατα πετρελαίου σε νερό ως παρασιτοκτόνα. Στη βυρσοδεψία χρησιµοποιείται γαλάκτωµα
ελαιόλαδου σε νερό.

Πηκτές. Θιξοτροπία. Συναίρεση
«Πηκτές» δηµιουργούνται µε απορρόφηση µεγάλων ποσών υγρού από κολλλοειδές πήγµα. Το
ποσοστό του υγρού µιας πηκτής κυµαίνεται ανάµεσα σε πλατιά όρια, χωρίς να υπάρχει σταθερή
αναλογία µεταξύ του και του κολλοειδούς.
Οι πηκτές δηµιουργούνται µε απλή επαφή ορισµένων µοριακών κολλοειδών µε υγρό. Έτσι, η
ζελατίνα σε επαφή µε ξεστό νερό απορροφά µεγάλα ποσά απ’ αυτό, διογκώνεται και σχηµατίζει
πηκτή. Το ίδιο συµβαίνει µε το λάστιχο, που απορροφά βενζίνη, διθειάνθρακα, αιθέρα, πετρέλαιο,
τετραχλωράνθακα, κ.τ.λ. Η γλυκερίνη σχηµατίζει πηκτή µε απλή επαφή µε οξεικό οξύ˙ η
νιτρογλυκερίνη µε νιτρικό οξύ, ασετόνη ή αιθέρα. Πηκτές µπορούν ακόµη να δηµιουργηθούν µε ψύξη
κολλοειδούς συστήµατος. Έτσι, παίρνοµε πηκτές ζελατίνας, αγάρ-αγάρ και πηκτές φρούτων (ζελέ).
Η θερµοκρασία, όπου δηµιουργείται πηκτή µε ψύξη, είναι τόσο ψηλότερη όσο το κολλοειδές
σύστηµα πυκνότερο. Οι πηκτές, που παρασκευάζονται έτσι, καταστρέφονται µε θέρµανση. Πηκτές
σχηµατίζονται και µε διπλή αντικατάσταση. Έτσι, µε επίδραση οξέως σε υδατικό διάλυµα υδρυάλου
(πυριτικό νάτριο) σχηµατίζεται µια πηκτή, µου µετά από εξάτµιση µετατρέπεται σε πήγµα, το γνωστό
Silica Gel. Με αλλαγή διαλυτικού σχηµατίζονται πήκτες. Έτσι, αν σε διάλυµα οξεικού ασβεστίου
επιδράσει οινόπνευµα, το οξεικό ασβέστιο µετατρέπεται σε πηκτή.
Ορισµένες πηκτές καταστρέφονται µε το χρόνο, άλλες απαιτούν έντονα µέσα για την καταστροφή
τους. Η καταστροφή των πηκτών λέγεται «συναίρεση» ή «κατάρρευση». Μετά την καταστροφή τους,
ορισµένες πηκτές έρχονται ξανά στην αρχική τους κατάσταση, µετά την εξάλειψη του αίτιου που
προκάλεσε την καταστροφή τους. Αυτές οι πηκτές λέγονται: «αντιστρεπτές».
Με αύξηση της περιεκτικότητας του κολλοειδούς, απ’ όπου δηµιουργήθηκε µία πηκτή, αυξάνει η
µηχανική αντοχή της, έτσι που µερικές απ’ αυτές είναι εξαιρετικά ανθεκτικές.
Ορισµένες απ’ τις πηκτές παρουσιάζουν την ιδιοτυπία να καταστρέφονται µε απλή µηχανική
καταπόνηση και να έρχονται στην αρχική τους κατάσταση µηχανικής αντοχής, αν µείνουν σε ηρεµία.
Το φαινόµενο αυτό λέγεται: «θιξοτροπία» (απ’ το θίγω και τρέπεσθαι) και οι πηκτές: «θιξότροπες».
Τέτοιες είναι, µεταξύ των άλλων η πηκτή υδρίτη οξειδίου του σιδήρου, οξείδιου του αλουµινίου,
πεντοξείδιο του βαναδίου κ.τ.λ. Θιξοτροπία παρουσιάζουν και ορισµένες πηκτές, που το συστατικό σε
διασπορά στο υγρό δεν είναι κολλοειδών διαστάσεων. Έτσι, µεταξύ των άλλων, ο καολίνης και ο
µπετονίτης, που απορροφούν νερό και διογκώνεται, είναι θιξότροποι.
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Το φαινόµενο της θιξοτροπίας παρουσιάζεται συχνά στη Φύση. Το πρωτόπλασµα των κυττάρων
είναι θιξότροπο. Θιξότροπα είναι και ορισµένα εδάφη ή έλη, που περιέχουν θιξότροπη άργιλλο και γι’
αυτό είναι ασταθή, παρά την ανθεκτική τους µορφή. Αν κάποιος θελήσει να περπατήσει πάνω τους,
βυθίζεται και κάθε προσπάθεια να απαλλαγεί οδηγεί σε µεγαλύτερη βύθιση˙ αντίθετα, αν µείνει
ακίνητος, δεν βυθίζεται περισσότερο.
Προσθέτοντας στις κονίες γρήγορης πήξης µπετονίτη, αυτός εµποδίζει την πήξη του κονιάµατος
µέσα στην µπετονιέρα, όπου γίνεται η ανάµιξη της κονίας µε τα αδρανή υλικά και νερό, εξαιτίας της
θιξότροπης ιδιότητάς του. Το ίδιο γίνεται και µε ανάδευση, για τη µεταφορά του έτοιµου τσιµέντου.
Οι πηκτές, γενικά έχουν πολλές εφαρµογές. Έτσι, µερικές απ’ αυτές χρησιµεύουν ως
συγκολλητικές ουσίες και για τη παρασκευή βερνικιών βαφής µετάλλων. Άλλες είναι αρκετά µαλακές
σε ψηλές θερµοκρασίες, ώστε να σχηµατουργηθούν, και είναι σκληρές σε συνηθισµένη θερµοκρασία.
Τέτοια πηκτή είναι ο βακελίτης. Οι φυσικές (από δένδρα ή το έδαφος) ρητίνες και οι τεχνητές είναι
πήγµατα από πηκτές. Μερικές απ’ τις τεχνητές ρητίνες έχουν ιονεναλλακτικές ικανότητες. Ορισµένες
σιλικόνες είναι πήγµατα από πηκτές.

Σηµασία των κολλοειδών
Τα κολλοειδή συστήµατα ή τα πήγµατα από αυτά ή από πηκτές έχουν εξαιρετικά µεγάλη σηµασία για
τη ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, τόσο γιατί αποτελούν τα κύρια συστατικά τους, όσο
και γιατί συναντιώνται σε µεγάλο αριθµό βιοµηχανιών.
Εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν η γενική σηµασία τους είναι η ακόλουθη:
α) Ο ρόλος τους στη Βιολογία, τη Φυσιολογία και την Ιατρική

Οι ιστοί των ζωικών και φυτικών οργανισµών, το αίµα, το µεσοκυττάριο υγρό, το πρωτόπλασµα,
τα τοιχώµατα των κυττάρων είναι κολλοειδή συστήµατα, πηκτές, ή πήγµατα κολλοειδών συστηµάτων
ή πηκτών. Τα οστά περιέχουν κολλοειδή. Απ’ αυτό φαίνεται η εξαιρετική σηµασία τους για τη ζωή. Ο
Graham θεώρησε ότι «τα κολλοειδή είναι η έδρα της ζωής». Ο βιολόγος Loeb θεώρησε τους ζώντες
οργανισµούς ως «χηµικές µηχανές που αποτελούνται κύρια από κολλοειδή και είναι ικανές να
αυξάνουν και να αναπαράγονται αυτόµατα». Ο Lumière θεώρησε τις παθολογικές καταστάσεις, τα
γηρατιά και το θάνατο ως αποτέλεσµα παροδικής ή µόνιµης κροκίδωσης των κολλοειδών του
οργανισµού. Πραγµατικά, η αυτοάµυνα του οργανισµού βασίζεται κύρια στην προσπάθεια διατήρησης
των κολλοειδών συστηµάτων. Αυτό γίνεται, γιατί τα περισσότερα απ’ τα κολλοειδή είναι λυόφιλα, που
αυτοσυντηρούνται αποτελεσµατικότερα και πέπτονται ξανά, αν κροκιδωθούν επισοδειακά. Για την
συντήρηση αυτών των λυόφιλων κολλοειδών ο οργανισµός περιέχει ή δηµιουργεί, αν χρειαστεί,
µεγάλο αριθµό αιωρηµατικών ουσιών και ρυθµιστικών διαλυµάτων, για την αποφυγή µεταβολής του
pΗ . Εκτός απ’ την άµυνα αυτή, που κατευθύνεται από τα νευρικά κύτταρα, ο οργανισµός αλλάζει

τελείως και ανανεώνει, κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα, τα κολλοειδή του συστήµατος µε
αντικατάσταση κυττάρων. Μόνο τα νευρικά κύτταρα δεν αντικαθιστούνται και στα κολλοειδή
συστήµατά τους εκδηλώνεται ο δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος. Αυτός οδηγεί σε αργή καταστροφή
τους και επόµενα όλων των κολλοειδών συστηµάτων του οργανισµού, δηλ. στα γηρατιά και στο
θάνατο. Τα πρωτόζωα, που δεν έχουν νευρικά κύτταρα και συντηρούν τα κολλοειδή τους συστήµατα,
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µπορεί να θεωρηθούν σαν αθάνατα. Αυτό, η πιστοποίηση ότι η εισαγωγή στα φυτά και στα
πειραµατόζωα κροκιδωτικών ουσιών φέρνει διαταραχές, που θυµίζουν συµπτώµατα γνωστών
ασθενειών, και ότι αντίθετα η εισαγωγή µέσων πέψης και προστατευτικών κολλοειδών µικρού
αριθµού χρυσού προκαλεί ανανέωση του οργανισµού, αποτέλεσαν τη βάση του κλάδου της ιατρικής,
της «Γεροντολογίας». Αυτή ασχολείται µε την ανανέωση του οργανισµού και την παράταση της ζωής,
χρησιµοποιώντας σε γενικές γραµµές µέσα πέψης ή διέγερσης του οργανισµού για την παραγωγή τους
(Nichans, Bolgomoletz κ.τ.λ.) ή επεµβαίνοντας κατ΄ευθείαν στα νευρικά κύτταρα (Aslan κ.τ.λ.).
Εκτός απ’ αυτό, αναφέρθηκε η εκλεκτικότητα των κυτταρικών µεµβρανών, που αποτελούνται από
κολλοειδή πήγµατα, και η υπόνοια ότι παθολογική συσσώρευση τροφών στα κύτταρα, εξαιτίας
χαλάρωσής τους ( διατήρηση των κυτταρικών πόρων ανοιχτών), µπορεί να αποτελεί ένα απ’ τα αίτια
του καρκίνου.
Οι διαστάσες, που αποτελούν τους οργανικούς καταλύτες, είναι κολλοειδή, που παράγονται από
τους ζωντανούς οργανισµούς.
Οι «διηθητικοί ιοί», που σ’ αυτούς οφείλονται διάφορες αρρώστιες, όπως η λύσσα, ο αφθώδης
πυρετός, η ιλαρά, η πολιοµελίτιδα, η επιδηµική γρίππη κ.τ.λ. είναι νουκλεοπρωτεϊνες, διαστάσεων
300 − 10

mµm , ανήκουν δηλ. στα κολλοειδή. ∆εν έχει ακόµη εξακριβωθεί, αν µπορούν να

θεωρηθούν ως ζωντανοί οργανισµοί. Θεωρούνται η ενδιάµεση βαθµίδα ανάµεσα στα βακτήρια (που
ανήκουν ασφαλώς στους ζωντανούς οργανισµούς, διαστάσεων > 300 mµm και τα όχι ζωντανά
οργανικά µόρια (συνήθως διαστάσεων < 300 mµm ).
Η αυθόρµητη ή η εκβιασµένη κροκίδωση του ορρού του αίµατος µε διάφορα κροκιδωτικά µέσα,
αποτελεί διαγνωστικό µέσο ασθενειών και παρακολούθησης της εξέλιξής τους.
Πολλά φάρµακα, εµβόλια, θεραπευτικά σκευάσµατα είναι εξευγενισµένα φυσικά κολλοειδή.
Άλλα φυσικά κολλοειδή φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όπως άµυλο, αραβικό κόµµι, βάλσαµο του
Καναδά, αλβουµίνες χρησιµοποιούνται για την παρασκευή φαρµάκων.
β) Ο ρόλος τους στην Οικιακή Οικονοµία

Τα περισσότερα τρόφιµα αποτελούνται από κολλοειδή, όπως το ψωµί, το γάλα, το κρέας, τα
λαχανικά. Η µαγιονέζα, οι διάφορες πηκτές, η κρέµα Bechamell, η κρέµα Chantilly, οι σάλτσες είναι
κολλοειδή συστήµατα. Το ψήσιµο των φαγητών έχει σχέση µε την κροκίδωση. Το κρασί είναι
κολλοειδές σύστηµα ταννίνης και χρωστικών σε νερό και οινόπνευµα˙ οι αλλοιώσεις του και η
παλαίωσή του οφείλονται σε κροκιδώσεις. Ακόµη, το ούζο και η µαστίχα σχηµατίζουν γαλάκτωµα µε
νερό.
γ) Ο ρόλος τους στη Γεωργία

Το έδαφος περιέχει από 1 − 50 % κολλοειδή ανόργανα, όπως η άργιλλος, το οξείδιο του πυριτίου
και το οξείδιο του αργιλίου, και οργανικά, που αποτελούν τον «χουν». Με την παρουσία των
κολλοειδών αυτών, που ορισµένα σχηµατίζουν πηκτές, βοηθούνται οι χηµικές αντιδράσεις και οι
φυσικές ανταλλαγές, απαραίτητες για την ανάπτυξη των φυτών. Τα οργανικά κύρια κολλοειδή, όπως
τα υδρόφιλα και αυτά που σχηµατίζουν πηκτές, συµβάλλουν στη διατήρηση της συνεκτικότητας του
εδάφους και κατά τις ξηρασίες και τροφοδοτούν τα φυτά κατά τις εποχές αυτές µε νερό.
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δ) Ο ρόλος τους στη Βιοµηχανία

Αναφέρθηκε η παρασκευή και η χρησιµότητα του Silica Gel και της αλούµινας, πηγµάτων
κολλοειδών. Το γυαλί είναι κολλοειδές πήγµα, που προήλθε από αντιστρεπτή πηκτή, γιατί µε
θέρµανση σε 2000 C και πίεση 10 atm δηµιουργεί πηκτή. Οι άργιλλοι, που χρησιµοποιούνται στην
κεραµική, περιέχουν κολλοειδείς οργανοµεταλλικές ενώσεις, που δίνουν σ’ αυτές τις ιδιότητές τους,
κύρια της πλαστικότητάς τους. Μετά τη σχηµατουργία και θέρµανσή τους µετατρέπονται σε πήγµα,
που δεν γυρίζει στην αρχική κατάσταση της πηκτής (αναντίστρεπτες πηκτές). Ο καολίνης, πρώτη ύλη
παρασκευής πορσελάνης, που χρησιµοποιείται και στην καλλιτεχνική κεραµευτική και στη χαρτοποιία,
είναι κολλοειδής. Ο µπετονίτης διογκώνεται έντονα µε νερό και σχηµατίζει θιξότροπη πηκτή.
Χρησιµοποιείται γι’ αυτό στις κονίες γρήγορης πήξης και για την αντικατάσταση λιπαρών σωµάτων σε
ειδικές χρήσεις, όπως για την παρασκευή καλλυντικών, κρεµών και αλοιφών, ως µέσο αποσκλήρυνσης
του νερού, γιατί έχει ιονεναλλακτικές ιδιότητες, για αδιάβροχα κονιάµατα, στην εξόρυξη και
βιοµηχανία πετρελαίου. Η άσφαλτος και η πίσσα αποτελούν κολλοειδή συστήµατα σε νερό. Τα
πετρέλαια είναι κολλοειδή συστήµατα ασφάλτου και πίσσας σε ελαφρότερους υδρογονάνθρακες. Οι
φυσικές και τεχνητές ρητίνες είναι πήγµατα κολλοειδή από πηκτές. Ο ελατερίτης, ορυκτό λάστιχο, το
φυσικό λάστιχο, το τεχνητό λάστιχο, η κυτταρίνη, η νιτροκυτταρίνη είναι κολλοειδή πήγµατα, που
διογκώνονται σε υγρά µέσα και σχηµατίζουν πηκτές. Η οξεική κυτταρίνη (Celluloid) χρησιµεύει για
την κατασκευή άκαυστων φωτογραφικών φιλµς. Το µαλί, εξαιτίας της κερατίνης, διογκώνεται σε
ψηλή θερµοκρασία και πίεση µε την παρουσία αλκάλεως και σχηµατίζει πηκτή. Το ίδιο ισχύει και για
το τεχνητό µαλί. Το µετάξι και οι αζωτούχες ιφάνσιµες ίνες, όπως το Nylon, είναι κολλοειδή πήγµατα.
Οι περισσότερες απ’ τις οργανικές χρωστικές, αν διαλυθούν σε νερό, αποτελούν κολλοειδή
συστήµατα, οι αµυλώδεις ουσίες σχηµατίζουν µε νερό κολλοειδή συστήµατα. Το άµυλο σχηµατίζει µε
νερό και θέρµανση πηκτή, που χρησιµοποιείται για την επεξεργασία των υφασµάτων πριν τη βαφή. Με
την παρουσία οξέος και µε θέρµανση υδρολύεται διαδοχικά σε διαλυτό άµυλο, δεξτρίνη, µαλτόζη και
γλυκόζη µε τις γνωστές χρήσεις. Τα αγάρ-αγάρ (Φυσικ. ΙΙ1α,1β) αποτελεί επεξεργασµένη µορφή
αµύλου, που προέρχεται από ορισµένο είδος φυκών της Κίνας και της Ιαπωνίας. Η αλβουµίνη και η
ζελατίνη σχηµατίζουν µε νερό πηκτές, που χρησιµοποιούνται ως συγκολλητικές ουσίες, για το
«κολλάρισµα» των υφάνσιµων ινών και τη διαύγαση των κρασιών. Το φωτογραφικό φιλµ είναι
κολλοειδές αιώρηµα φωτοπαθών ουσιών σε διάφορες ουσίες.
Ακόµη σε πλήθος βιοµηχανιών η κυριότερη πράξη έχει σχέση µε κολλοειδείς µετασχηµατισµούς.
Έτσι, κατά την παρασκευή τεχνητού µεταξιού η κύρια πράξη είναι η κροκίδωση της βισκόζης. Η βαφή
των υφασµάτων, χωρίς πρόστυµµα αποτελεί κροκίδωση των µυκηλίων των χρωστικών. Στη
βυρσοδεψία γίνονται κολλοειδείς µετασχηµατισµοί. Τα δέρµατα αποτελούνται κύρια από πρωτεϊνικές
ουσίες, που, µετά την κατεργασία µε βασικές ουσίες, µετατρέπονται σε πηκτές θετικού φορτίου
µυκηλίων. Οι δεψικές ύλες, που χρησιµοποιούνται στη συνέχεια, όπως η ταννίνη (φαινολικά οξέα),
είναι µοριακά κολλοειδή αρνητικού φορτίου µυκηλίων. Έτσι, η κύρια δράση κατά τη δέψη των
δερµάτων, είναι η αµοιβαία κροκίδωση. Στη συνέχεια το πήγµα µετατρέπεται µε οξείδωση, σε ενώσεις,
που αντέχουν στο νερό. Η πήξη, τέλος των κονιαµάτων οφείλεται κύρια στο άµορφο και κολλοειδές
πυριτικό ασβέστιο και στο κρυσταλλικό κολλοειδές αργιλικό ασβέστιο. Με νερό, το αργιλικό ασβέστιο
δηµιουργεί πηκτή, που µέσα της αρχίζουν να σχηµατίζονται κρύσταλλοι ένυδρου αργιλικού
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ασβεστίου, που αφυδατώνουν συνεχώς την πηκτή και τελικά την µετατρέπουν σε πήγµα. Αυτό είναι
το συνδετικό υλικό όλων των ένυδρων ενώσεων, που σχηµατίζονται µεταξύ τους και µε τα αδρανή
υλικά.
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ΙΙ
ΑΝ∆ΡΟΜΕΡΗ Ή ΧΟΝ∆ΡΟΕΤΕΡΟΓΕΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ως αδροµερή (διασκορπισµένο συστατικό σε διαστάσεις πάνω από 500 mµm ) παρουσιάζονται
µόνο τα οκτώ απ’ τα εννέα δυνατά συστήµατα, γιατί δεν είναι δυνατή η ύπαρξη αδροµερούς
συστήµατος αερίου σε αέριο. Στα συστήµατα υγρών σε αέρια, στερεών σε αέρια, αερίων σε υγρά,
στερεών σε υγρά, αερίων σε στερεά, υγρών σε στερεά δεν έχουν πιστοποιηθεί φαινόµενα, που
οφείλονται στο συνδυασµό των ουσιών, έτσι δεν χρειάζεται η ανάπτυξη κανενός νέου νόµου. Στις
περιπτώσεις αυτές ισχύουν για κάθε συστατικό του συστήµατος οι νόµοι, που αναπτύχθηκαν χωριστά
για καθένα απ’ αυτά.
Οι µοναδικές περιπτώσεις, που παρουσιάζονται νέα φαινόµενα στα συστήµατα αυτά, και που γι’
αυτά ισχύουν νέοι νόµοι, είναι τα αδροµερή συστήµατα µη αναµίξιµων υγρών και τα στερεά µη
αναµίξιµα σε στερεή κατάσταση.

Α∆ΡΟΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ
Τάση ατµών τους και απόσταξη
Εξαιτίας της αµελητέας αναµιξιµότητας δύο µη αναµίξιµων υγρών, η επαφή τους δε προκαλεί
µεταβολή κανενός απ’ αυτά. Σε ορισµένη θερµοκρασία η τάση ατµών καθενός είναι η ίδια µ’ εκείνη,
που στις ίδιες συνθήκες θα είχε καθένα υγρό, αν ήταν µόνο του, αρκεί και τα δύο να παρουσιάζουν
ελεύθερη επιφάνεια.
Έτσι, η ολική τάση ατµών πάνω από τέτοιου είδους συστήµατα µε ελεύθερη επιφάνεια και για τα
δύο υγρά, θα είναι ίση µε το άθροισµα των µερικών τάσεων ατµών των υγρών χωριστά (Σχ. 158).
Ρολ = Ρ1 + Ρ2

(173)

Ένα τέτοιο σύστηµα θα βράζει, όταν η ολική τάση ατµών του γίνει ίση µε την πίεση πάνω απ’
αυτό. Έτσι, και µε βάση τη σχέση (173), κάθε υγρό θα αποστάζει µε πίεση ίση µε την πίεση πάνω απ’
το σύστηµα µείον την τάση ατµών του άλλου υγρού. Αυτό ισοδυναµεί µε την απόσταξη κάθε υγρού
µε ελαττωµένη πίεση, πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα τον βρασµό του συστήµατος σε θερµοκρασία
χαµηλότερη απ’ τα σηµεία βρασµού και των δύο υγρών (Σχ. 159).
Τολ < Τ1, Τ2

(174)
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Σχ. 158. ∆ιάγραµµα τάσης ατµών µη αναµίξιµων υγρών

Σχ. 159. ∆ιάγραµµα σηµείων βρασµού µη αναµίξιµων
υγρών

Κατά την διάρκεια του βρασµού η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή και η ολική τάση ατµών
(σταθερή κατά την διάρκεια του βρασµού) είναι ίση µε την πίεση πάνω από το σύστηµα.
Ολ’ αυτά ισχύουν ανεξάρτητα από τις ποσότητες των δύο υγρών αρκεί να είναι και τα δύο
παρόντα και έχουν και τα δύο ελεύθερη επιφάνεια. Το τελευταίο αυτό γίνεται είτε µε έντονη µηχανική
ανάδευση του συστήµατος, είτε µε διοχέτευση σ’ αυτό ρεύµατος αέρα ή και µε υδρατµούς.

Απόσταξη µε υδρατµούς. Μοριακό βάρος κατά Küster
Στην ιδιοτυπία αυτή των µη αναµίξεων υγρών, όπου κάθε συστατικό του συστήµατος βράζει µε
ελαττωµένη πίεση, βασίζεται η µέθοδος της απόσταξης µε υδρατµούς, που εφαρµόζεται στη
Βιοµηχανία. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται για κάθαρση οργανικών υγρών ουσιών, µη αναµίξιµων µε
το νερό. Η κάθαρση τέτοιων ουσιών µε απόσταξη θα είχε συνέπεια τη διάσπαση και τη µεταβολή τους
µε οξείδωση, αν η απόσταξη γινόταν στο σηµείο βρασµού της ουσίας. Για να το αποφύγουµε αυτό
χρειάζεται η απόσταξη µε κενό. Η δηµιουργία και η συντήρηση κενού στη Βιοµηχανία είναι
δαπανηρές. Γι’ αυτό, παρά το γεγονός ότι απαιτείται η ίδια ενέργεια για την απόσταξη ενός
χιλιόγραµµου µιας ουσίας µε δηµιουργία υποπίεσης, και για την απόσταξη του ίδιου ποσού της ουσίας
µε βρασµό σε αδροµερές σύστηµα, προτιµάται η τελευταία µέθοδος. Ως δεύτερο υγρό χρησιµοποιείται
νερό και η µέθοδος λέγεται: «µέθοδος απόσταξης µε υδρατµούς κατά Küster».
Κατά την απόσταξη µε υδρατµούς στο σύστηµα ουσίας και νερού, ισχύουν τα ακόλουθα: Αν Ρ ολ :
η ολική πίεση πάνω από το σύστηµα κατά τον βρασµό του, δηλ. η ατµοσφαιρική, Ρ1 , Ρ 2 : οι µερικές
πιέσεις των υγρών 1 και 2 αντίστοιχα, Χ1 , Χ 2 : τα µοριακά κλάσµατα των συστατικών 1 και 2
αντίστοιχα στους ατµούς ισχύει ο νόµος Dalton:
Ρ1 = Χ1 Ρολ , Ρ2 = Χ 2 Ρολ
n1
Ρ
Χ
n + n 2 n1 Β1 ⋅ Μ 2
=
=
και: 1 = 1 = 1
n2
Ρ2 Χ 2
n 2 Β2 ⋅ Μ1
n1 + n 2
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όπου Β1 και Β2 : βάρη νερού και ουσίας αντίστοιχα, που βράζουν, και Μ1 , Μ 2 : µοριακά βάρη νερού
και ουσίας αντίστοιχα. Αλλά: Ρολ = Ρ1 + Ρ 2 και Ρ2 = Ρολ − Ρ1 , έτσι:
Β1 =

Ρ1
Β ⋅Μ
⋅ 2 1
Ρολ − Ρ1 Μ 2

(175)

Έτσι, γνωρίζοντας την τάση ατµών του νερού ( Ρ1 ) στη θερµοκρασία βρασµού του συστήµατος,
το βάρος ( Β 2 ) της ουσίας για απόσταξη και τα µοριακά βάρη του νερού ( Μ1 ) και της ουσίας ( Μ 2 ) ,
είναι δυνατό µε τη βοήθεια του τύπου αυτού να υπολογιστεί το βάρος των υδρατµών, που απαιτείται.
Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται στη Βιοµηχανία και το Εργαστήριο προκειµένου να καθαρίσουν, µεταξύ
των άλλων, το βενζόλιο, το νιτροβενζόλιο, η ανιλίνη κ.τ.λ.
Με συνθήκες, που περιγράφονται σε Εργ. ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ. Και µε χρήση του
τύπου 175, αυτά εφαρµόζονται στο εργαστήριο για να βρεθεί το µοριακό βάρος ουσίας µη αναµίξιµης
µε νερό ή άλλο υγρό. Η µέθοδος λέγεται «µέθοδος Küster» και είναι λιγότερο ακριβής από άλλες
µεθόδους, δίνει όµως αποτελέσµατα µε αρκετή προσέγγιση. Έτσι, λ.χ., το µοριακό βάρος του
χλωριοβενζόλιου βρίσκεται µε τη µέθοδο αυτή ίσο µε 112,3, αντί 112,6 του πραγµατικού µοριακού
βάρους του.
Τέτοια αδροµερή συστήµατα είναι και τα µη κολλοειδή γαλακτώµατα, που αναφέρθηκαν.

Α∆ΡΟΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ
Γενικότητες. Ευτηκτική.
Αδροµερή συστήµατα στερεών σε στερεά παίρνονται κατά την πήξη δύο µη αναµίξεων (που δεν
σχηµατίζουν µιξοκρύσταλλους) ουσιών σε στερεή κατάσταση. Το καταστατικό διάγραµµα τέτοιων
συστηµάτων φαίνεται στο σχήµα 160, όπου η
παχειά καµπύλη αποτελεί το γεωµετρικό τόπο
των σηµείων πήξης σε συνάρτηση µε την
περιεκτικότητα˙ η καµπύλη αυτή είναι η
καµπύλη

Liquidus,

ενώ

η

διακοµµένη

γραµµή, η καµπύλη Solidus. Μεταξύ των δύο
καµπυλών υπάρχει τήγµα και στερεό. Το
διάγραµµα

αυτό

προκύπτει

µε

θερµική

ανάλυση (Εργ. ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ.
Ηλεκτρ.).
Όπως φαίνεται από το διάγραµµα, µε
προσθήκη του συστατικού 1 στο 2 και στο 2

Σχ. 160. ∆ιάγραµµα µη αναµίξιµων στερεών σε
στερεή κατάσταση

στο 1, προκύπτει ελάττωση του σηµείου
τήξης για τους ίδιους λόγους (ελάττωση της τάσης ατµών), που γι’ αυτούς προκαλείται ελάττωση του
σηµείου πήξης υγρού διαλυτικού µε διάλυση σ’ αυτό αερίου, υγρού, µεσόµορφου ή στερεού. Εδώ δεν
παρουσιάζεται δυνατότητα ανύψωσης του σηµείου πήξης, εξαιτίας της µη διαλυτότητας µεταξύ τους
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των στερεών, που αποβάλλονται. Απ’ το διάγραµµα φαίνεται ότι οι δύο καµπύλες συναντιώνται πάνω
στη γραµµή του Solidus˙ το σηµείο αυτό λέγεται: «εύτηκτο σηµείο» και στην περίπτωση αυτή µιλάµε
για τη δηµιουργία: «ευτηκτικής».
Αν ψύξοµε πήγµα σύστασης µεταξύ συστατικού 1 και εύτηκτου σηµείου, όταν η θερµοκρασία
φτάσει στην καµπύλη Liquidus, αρχίζει να αποβάλλεται καθαρό συστατικό 1 . Η σύσταση του
τήγµατος ακολουθεί την καµπύλη του Liquidus, µέχρι το εύτηκτο σηµείο, όπου αποβάλλονται και τα
δύο µαζί συστατικά 1 και 2 µε την ευτηκτική αναλογία. Επόµενα, στη θερµοκρασία πριν την ευτηκτική
αναλογία µπορούµε να παραλάβοµε καθαρό συστατικό 1. Αντίστοιχα συµβαίνουν στην περιοχή από
το εύτηκτο σηµείο µέχρι το 100% συστατικού 2, δηλ. αποβάλλεται συστατικό 2, µέχρι που το τήγµα να
αποκτήσει την ευτηκτική αναλογία και τότε αποβάλλονται µαζί τα συστατικά 1 και 2. Η ευτηκτική
αναλογία µεταβάλλεται, µε τη µεταβολή της εξωτερικής πίεσης, πράγµα που αποδεικνύει ότι στο
σηµείο αυτό δεν σχηµατίζεται χηµική ένωση µεταξύ των συστατικών. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται
και απ’ το γεγονός ότι κατά την ακτινανάλυση στερεού, που προήλθε από πήξη ευτηκτικής αναλογίας,
δεν παίρνοµε νέες γραµµές. ∆εν δηµιουργούνται ούτε µιξοκρύσταλλοι, γιατί το ακτινογράφηµα δεν
µοιάζει µε εκείνο του σχήµατος 145. Πρόκειται για συγκρυστάλλωση των δύο συστατικών στο
κρυσταλλικό πλέγµα καθενός.
Αν η κρυστάλλωση είναι αργή, όπως συµβαίνει συνήθως στη πράξη, η ευτηκτική είναι αδροµερής,
δηλ. οι κόκκοι και των δύο συστατικών είναι µεγαλύτεροι από κολλοειδείς διαστάσεις και ορατοί στο
µεταλλογραφικό µικροσκόπιο˙ αν γίνει γρήγορη πήξη, ένα απ’ τα συστατικά διασπείρεται σε
κολλοειδείς διαστάσεις (Πιν. 41) στο άλλο και στο µεταλλογραφικό µικροσκόπιο η ευτηκτική έχει
φαινοµενικά εµφάνιση οµοιογενή.
Η πιστοποίηση ότι το ένα συστατικό έχει κατανεµηθεί σε κολοειδείς διαστάσεις γίνεται µε βάση
τις γνωστές ιδιότητες των κολλοειδών στερεών σε στερεά [Tyndall, ροφητικές ικανότητες (τα µυκήλια
δεν έχουν κινητικότητα ούτε ηλεκτρικό φορτίο)], µε τους ακόλουθες τρόπους:
α) Επιφάνεια ευτηκτικής, που έχει επεξεργαστεί για το µεταλλογραφικό µικροσκόπιο

(Μεταλλογνωσία) και έχει απολιπανθεί βυθίζεται σε ζεστό διάλυµα χρωστικής. Τότε η ευτηκτική
βάφεται και αποκτά το χρώµα της χρωστικής, που έχει ροφηθεί

στο συστατικό µε κολλοειδή

καταµερισµό.
β) Η επιφάνεια αυτή, µε κατάλληλο φωτισµό και παρατήρηση σε υπερµικροσκόπιο από ανάκλαση

παρουσιάζει φωτεινές κηλίδες, που οφείλονται στο φαινόµενο Tyndall στους κολλοειδείς κόκκους.
Τα καταστατικά διαγράµµατα µη αναµίξιµων στερεών σε στερεή κατάσταση χρησιµεύουν ως
καθοδηγητικά για παρασκευή κραµάτων διάφορων ιδιοτήτων (Μεταλλογνωσία και Μεταλλουργία).
[Βλέπε Θερµοδυναµική και Θερµοχηµική εξέταση των αδροµερών συστηµάτων σε Φυσικ. ΙΙ1α,1β].
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ΠΛΑΣΜΑ
Γενικότητες. Ορισµός
Όπως αναφέρθηκε, το πλάσµα είναι ένα σύστηµα ιοντοποιηµένων µορίων ή (και) ατόµων µε τα
ηλεκτρόνια, που αποσπάστηκαν ή προσκολλήθηκαν σ’ αυτά και ηλεκτρικά ουδέτερων µορίων ή (και )
ατόµων.
Παρ’ όλο που η ιοντοποίηση και επόµενα η δηµιουργία πλάσµατος ανήκει στις χηµικές δράσεις,
το έτοιµο πλάσµα και µάλιστα σε ισορροπία αντιµετωπίζεται ως φυσικό σύστηµα.
Λέγοντας: «σε ισορροπία», εννοούµε ότι δεν µεταβάλλεται σ’ αυτό το είδος και το ποσοστό των
συστατικών του ή ο αριθµός των ιοντοποιήσεων είναι ίσος µε τον αριθµό των αποϊοντοποιήσεων, κατά
τρόπο που πρακτικά σε συνθήκες ισορροπίας µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν πραγµατοποιείται καµία
χηµικής φύσης µεταβολή µετά τη δηµιουργία του. Είναι σωστότερο να πούµε ότι οι χηµικές
µεταβολές, που πραγµατοποιούνται, αλληλοεξουδετερώνονται και καθορίζουν, αλλά δεν αλλάζουν σε
συνάρτηση µε το χρόνο, τις φυσικές ιδιότητες του πλάσµατος.
Η δηµιουργία του πλάσµατος σε ισορροπία ή όχι, οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες του, τα φυσικά
και χηµικά φαινόµενα, που πραγµατοποιούνται σ’ αυτό ή (και) προκαλούνται απ’ αυτό, και οι
εφαρµογές του, σε ψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες, εξετάζονται στη Φυσικ. ΙΙ1γ2 µε την ευκαιρία της
πραγµατοποίησης φυσικών και χηµικών φαινοµένων µε την επίδραση ή για την παραγωγή
«ιοντιζουσών ακτινοβολιών», κύρια σωµατικού τύπου.
Εδώ θα γίνει η εξέταση του πλάσµατος σε ισορροπία, σε συνηθισµένες θερµοκρασίες.

Ύπαρξη πλάσµατος στη Φύση
Το πλάσµα βρίσκεται στη φύση ή δηµιουργείται τεχνητά τυχαία ή θεληµατικά.
Στη φύση ο ήλιος και τα µη ετερόφωτα άστρα, θερµοκρασίας 5.000 ως 70.000o Κ και πάνω,
αποτελούνται ολόκληρα από πλάσµα, εξαιτίας της τέλειας ιοντοποίησης του θερµότερου εσωτερικού
τµήµατός τους και της µερικής ιοντοποίησης του ψυχρότερου εξωτερικού. Ο διαστρικός χώρος στους
γαλαξίες αποτελείται από αραιό πλάσµα (1 ιόν/ ml ). Και ο διαγαλαξιακός χώρος, από πολύ αραιό
πλάσµα ( 10−6 ιόντα/ ml ). Ειδικά, η ατµόσφαιρα της γης, από το βοµβαρδισµό της µε ακτινοβολίες του
ήλιου και από περιοχές του παραπάνω χώρου (υπεριώδης ακτινοβολία και κοσµική ακτινοβολία)
περιέχει πλάσµα, κύρια η περιοχή της, που λέγεται «ιονόσφαιρα».

Τυχαία δηµιουργία πλάσµατος στο εργαστήριο, τη βιοµηχανία και την πράξη
Στο εργαστήριο, τη βιοµηχανία και την πράξη το πλάσµα παρουσιάζεται χωρίς να το θέλοµε κατά
τις καύσεις ουσιών, κύρια στις φλόγες, κατά τις εκρήξεις, κατά ελεγχόµενες πυρηνικές αντιδράσεις, σε
καµίνους που θερµαίνονται ηλεκτρικά, κατά ηλεκτρικές εκκενώσεις (σπινθήρες, τόξα), κατά
ηλεκτρικές, µαγνητικές και χηµικές κρούσεις (κρουστικά κύµατα), κατά επιδράσεις κατάλληλου
µεγέθους κβάντου ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών, έντονων ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων
(Φυσικ. ΙΙ1γ2), στις λυχνίες νέου και φθορισµού (Φυσικ. ΙΙ1γ2), στους σωλήνες παραγωγής Laser
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(Φυσικ. ΙΙ1γ2), στους ανορθωτές ατµών υδραργύρου (Ηλεκτροτεχνία), στους κινητήρες πυραύλων
κ.λ.π.

Θεληµένη τεχνητή δηµιουργία πλάσµατος
Η θεληµένη τεχνητή δηµιουργία πλάσµατος σε ισορροπία ή όχι, για τη µελέτη του στο εργαστήριο
ή για την πραγµατοποίηση των παρακάτω εφαρµογών, γίνεται µεταξύ όλων των παραπάνω
δυνατοτήτων, κύρια µε ανύψωση της θερµοκρασίας ατόµων ή (και) µορίων πάνω από 103o K , µε
επίδραση σ’ αυτά κατάλληλου µήκους κύµατος ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ή ισχυρών
ηλεκτρικών ή µαγνητικών πεδίων.

Θερµοδυναµική εξέταση. Μήκος Debye
Το πλάσµα σε ισορροπία µπορεί να αντιµετωπισθεί θερµοδυναµικά ως φυσικό σύστηµα (Φυσικ.
ΙΙ1α,1β).
Το µόνο στοιχείο, που προστίθεται εδώ είναι, ότι το πλάσµα µπορεί να εξεταστεί µε τη βοήθεια
της θεωρίας Debye-Hückel των ισχυρών ηλεκτρολυτών. Ισχύει για το πλάσµα η σχέση (µονοσθενή
θετικά ιόντα και ισοδύναµα ηλεκτρόνια):

⎛ ΚΤ
rD = ⎜
⎜ 4π n e 2
e
⎝

που µ’ αυτή βρίσκεται η απόσταση

( rD ) ,

12

⎞
⎟⎟
⎠

(176)

12

⎛Τ⎞
= 6,90 ⎜ ⎟
⎝ ne ⎠

cm

που λέγεται: «µήκος Debye» και είναι στατιστικά η

απόσταση µεταξύ ηλεκτρονίων και γειτονικών θετικών ιόντων.

Κινητική εξέταση. Συνάρτηση Margenau και Druyvesteyn
Η κινητική εξέταση αποτελεί την προσπάθεια να βρεθεί η συνάρτηση της κατανοµής των
ταχυτήτων των ηλεκτρονίων, του πλάσµατος, σε σχέση µε τη θερµοκρασία ή το ηλεκτρικό πεδίο, που
εφαρµόζεται.
Η συνάρτηση αυτή, προέκυψε µε τη βοήθεια συνάρτησης του Boltzamann, που επεκτάθηκε από
τον Margenau:

f=

m v2 e2 i 2 Μ
− e e :
2
6me2 v2
C

(177)

Συνάρτηση Margenau
όπου C : σταθερή, που προκύπτει για κάθε σύστηµα απ’ τη συνθήκη κανονικοποίησης (Φυσικ. ΙΙ1γ1),
me : µάζα ηλεκτρονίου (Φυσικ. ΙΙ1γ1), ve : ταχύτητα ηλεκτρονίων, e : φορτίο ηλεκτρονίου (Φυσικ.
ΙΙ1γ1), i : ένταση ηλεκτρικού πεδίου, που εφαρµόζεται, Μ : µοριακό βάρος αερίου, ν : συχνότητα
ανελαστικών συγκρούσεων (Φυσικ. ΙΙ1γ2).
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Η µορφή της εξίσωσης αυτής είναι η ίδια, µε τη µορφή της εξίσωσης Maxwell κατανοµής των
ταχυτήτων αερίων, αν µπει, όπου

e2 i Μ
6me2 v 2

, ΚΤ . Η συχνότητα ανελαστικών συγκρούσεων είναι ίση

µε: v = Ν′ υe σ, όπου Ν′ : αριθµός ατόµων / ml, υe : ταχύτητα ηλεκτρονίων, σ : ολική µικροσκοπική
ενεργός διατοµή ανελαστικών συγκρούσεων (Φυσικ. ΙΙ1γ2). Σε συνθήκες v = Ν′ σ , δηλ. η συχνότητα
συγκρούσεων να είναι ανεξάρτητη απ’ την ταχύτητα των ηλεκτρονίων, ο τύπος (177)
µετασχηµατίζεται στον:
f =

m v2 e2 i 2 Μ
− e e:
2
6me2 Ν 2 σ 2
C

(178)

Συνάρτηση Druyvesteyn
Με τη µορφή αυτή, ο τύπος λέγεται: «συνάρτηση του Druyvesteyn» .
Επειδή, ο τύπος (178) µοιάζει µε τον τύπο (177), έχει την ίδια µορφή µε τον τύπο Maxwell.
Πραγµατικά, αν καταστρώσουµε διάγραµµα κατανοµής των ταχυτήτων των ηλεκτρονίων κατά
Maxwell και κατά Druyvesteyn, οι καµπύλες για κάθε θερµοκρασία ή, όπως εδώ, για κάθε ένταση
ηλεκτρικού πεδίου, που επιβάλλεται, έχουν την ίδια µορφή, µόνο οι καµπύλες Druyvesteyn, έχουν
µετατοπισµένα τα µέγιστα προς τα δεξιά.

Ακτινοβολία, που εκπέµπεται από το πλάσµα
Εξαιτίας του γεγονότος ότι στο πλάσµα, ακόµη και σε ισορροπία, εκπέµπονται από τα άτοµα ή
µόρια ηλεκτρόνια, ότι ηλεκτρόνια κολλάνε στα αντίστοιχα ιόντα και ότι ηλεκτρόνια βοµβαρδίζουν τα
τοιχώµατα του δοχείου, που το περιέχει, ή τα χρησιµοποιούµενα ηλεκτρόδια για τη δηµιουργία του, το
πλάσµα εκπέµπει µικροκύµατα, ορατό φως και ακτίνες Χ .
Όλ’ αυτά εξετάζονται και ερµηνεύονται στη Φυσικ. ΙΙ1γ2.

Εφαρµογές
Παρ’ όλο που, όπως ειπώθηκε, το πλάσµα εξετάζεται ιδιαίτερα στη Φυσικ. ΙΙ1γ2, θα αναφερθούν
ορισµένες απ’ τις εφαρµογές του.
1. Τυχαίες εφαρµογές του, από τυχαία δηµιουργία του

Πρόκειται για την τυχαία δηµιουργία του, που αναφέρθηκε, και τις εφαρµογές του.
2. Στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος

Το πλάσµα χρησιµοποιείται για τη µετατροπή θερµικής ενέργειας, που προέρχεται από χηµικές ή
πυρηνικές δράσεις σε ηλεκτρικό ρεύµα µε µεγάλη απόδοση [γεννήτρια διόδων (Ηλεκτροτεχνία),
στοιχεία καυσίµων (Εφαρµ. Ηλεκτρ. Α) µε ηλεκτρολύτη πλάσµα (Εφαρ, Ηλεκτρ. Β, Γ, ∆),
µαγνητοϋδροδυναµικοί ανορθωτές (Ηλεκτροτεχνία) κ.τ.λ.].
3. Παραγωγή µικροκυµάτων

Πλάσµα, που δηµιουργείται ηλεκτρικά, χρησιµοποιείται για την παραγωγή µικροκυµάτων.
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4. Προώθηση πυραύλων

Ροή πλάσµατος χρησιµοποιείται για την προώθηση των πυραύλων στο διάστηµα.
5. Στη µεταλλουργία

Το πλάσµα χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία για τήξεις δύστηκτων µετάλλων, για εφαρµογή της
µεθόδου της τηγµένης ζώνης για κάθαρση µετάλλων και για κοπή και διάτρηση των µετάλλων.
6. Εφαρµογές ως ηλεκτρονιακής ακτινοβολίας και ακτινοβολίας ελαφρών και βαρυών ιόντων.

Η ροή του πλάσµατος, ως ροή ιόντων και ηλεκτρονίων, οδηγεί στη σύγχρονη πραγµατοποίηση
σειράς φυσικών και χηµικών δράσεων, που πραγµατοποιούν χωριστά η ηλεκτρονιακή ακτινοβολία και
ακτινοβολία ελαφρών και βαρυών ιόντων. Αυτά αναφέρονται στην Φυσικ. ΙΙ1γ2.
i. Παρασκευή οργανικών ενώσεων

Πρόκειται για την παρασκευή οργανικών ενώσεων µε αντίδραση πλάσµατος υδρογόνου, οξυγόνου
και αζώτου µε οργανικές ουσίες.
ii. Μετατροπή cis-trans
iii. Aνακατάταξη κυκλικών ενώσεων
iv. ∆ηµιουργία δακτυλίων
v. Επίδραση στα πολυµερή

Η επίδραση του πλάσµατος στα πολυµερή οδηγεί σε µεταβολές των επιφανειακών τους ιδιοτήτων.
Έτσι, επίδραση πλάσµατος οξυγόνου οδηγεί σε έντονη αύξηση της διαβρεκτικότητας των πολυµερών,
ενώ η επίδραση µη οξυγονούχου πλάσµατος οδηγεί σε µικρότερη µεταβολή και σε µεγαλύτερο χρόνο.
Με επίδραση πλάσµατος ευγενών αερίων, υδρογόνου ή αζώτου αυξάνει το µοριακό βάρος του
πολυµερούς στην επιφάνειά του, ενώ µε οξυγονούχο πλάσµα ελαττώνεται το µοριακό βάρος.
vi. Επίδραση σε µέταλλα

Κατάλληλο είδος πλάσµατος χρησιµοποιείται για τη βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων των
µετάλλων, δηλ. την αύξηση της σκληρότητάς τους και της αντοχής τους στη διάβρωση (Εφ. Ηλεκτρ.

Α ). Με πλάσµα αζώτου πραγµατοποιείται επιφανειακή εναζώτηση, µε πλάσµα άνθρακα,
ενανθράκωση, µε πλάσµα φωσφόρου, φωσφορυλίωση, µε πλάσµα πυριτίου, πυριτίωση κ.λ.π.
vii. Επίδραση πλάσµατος σε διάφορα υλικά.

Η επίδραση κατάλληλου είδους πλάσµατος σε διάφορα υλικά, όπως κυτταρινωϊδές, χαρτί, µαλί,
µπαµπάκι κ.τ.λ. αυξάνει τις ιδιότητες συνάφειας της επιφάνειάς τους µε άλλα υλικά, όπως νερό,
διαβρεκτικά κ.τ.λ.
viii. Πολυµερισµός µέσα σε πλάσµα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πολυµερισµός µέσα σε πλάσµα για την παρασκευή
πλαστικών φύλλων µε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Αυτός οδηγεί στην παρασκευή µη
πτητικών φύλλων πλαστικού, µε µεγάλη χηµική και θερµική σταθερότητα, ψηλά σηµεία τήξης, µικρή
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διαλυτότητα και πολύ καλή πρόσφυση (συνάφεια) µε το υπόστρωµα. Η παρατήρηση έγινε για πρώτη
φορά το 1960 και τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε η δυνατότητα µεγάλης εφαρµογής της
παρατήρησης αυτής. Αποδείχθηκε ότι µέσα σε πλάσµα είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν
πολυµερισµοί µε µονοµερή, που δεν πολυµερίζονται χωρίς πλάσµα, όπως είναι τα κορεσµένα αλκάνια
και οι αρωµατικές ενώσεις. Τα φύλλα αυτά χρησιµεύουν: για την κατασκευή πυκνωτών, για
επικάλυψη χαρτιού ή χαρτονιού (πλαστικοποίηση), για επικάλυψη µετάλλων (Εφ. Ηλεκτρ. Α). στην
ηλεκτρονική και µικροηλεκτρονική, για την παρασκευή επιστρωµάτων πάνω σε διάφορες ουσίες, για
την παρασκευή φύλλων φωτοαγωγιµότητας (Φυσικ. II1γ2), ηµιπερατών µεµβρανών αντίστροφης
ώσµωσης κ.τ.λ.
ix. Πολυµερισµός πλάσµατος για την κατασκευή ηµιπερατών µεµβρανών.

Πολυµερισµός κατάλληλων µονοµερών του ίδιου του πλάσµατος οδηγεί στον σχηµατισµό
ηµιπερατών µεµβρανών, που χρησιµοποιούνται για υπερδιήθηση, για µεµβράνες ώσµωσης και κύρια
για µεµβράνες αντίστροφης ώσµωσης και διαχωρισµού αερίων.
x. Εφαρµογή στη χηµική ανάλυση

Πλάσµα οξυγόνου πίεσης 1 mm Η g και θερµοκρασίας 25 − 300o C χρησιµεύει για την λήψη
δείγµατος (µη καταστρεπτική µέθοδος) απ’ την επιφάνεια οργανικών, βιολογικών ή πολυµερών
ουσιών, για να αναλυθεί. Όµοια, µε τέτοιο πλάσµα ή πλάσµα υδρογόνου, πραγµατοποιείται
δειγµατοληψία από ανόργανες και οργανικές ουσίες για άµεση ανάλυση µε την αέρια χρωµατογραφία
ή µε τη φασµατογραφία µάζας, Ακόµη, µε µη οξειδωτικό πλάσµα πραγµατοποιείται συγκέντρωση
οργανικών ή ανόργανων ατµών, για τον ευκολότερο προσδιορισµό ιχνών, και για τον καθαρισµό
επιφανειών ουσιών, µε σκοπό την ίδια την κάθαρση ή και την ανάλυση κατά στρώµατα.
Οι παραπάνω µέθοδοι βρίσκουν εφαρµογή στην γεωχηµεία, τη βιοϊατρική και τη µεταλλουργική
ανάλυση.
ix. Εφαρµογή για την Παρασκευή δειγµάτων για παρατήρηση στο µικροσκόπιο

Πλάσµα οξυγόνου χρησιµεύει για την ολική ή τοπική αποτέφρωση επιφανειών δειγµάτων
οργανικών ή ανόργανων ουσιών και παρατήρηση στο µικροσκόπιο. Επίσης , τέτοιο πλάσµα χρησιµεύει
για την προσβολή της επιφάνειας πολυµερών, µετάλλων, ανόργανων ή βιολογικών ουσιών, για
παρατήρηση στο µικροσκόπιο.
xii. Εφαρµογή για την κατασκευή ηµιαγωγών

