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Chemia fizyczna 

w kosmetologii

Definicja

 Chemia fizyczna jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk makroskopowych, 

atomowych, subatomowych i międzycząsteczkowych w układach chemicznych 

uwzględniając prawa i pojęcia fizyki. 

 Początki tego działu chemii sięgają XVIII wieku i są związane z niezależnym 

badaniem i sformułowaniem prawa zachowania masy przez Łomonosowa 

(1748)  i Lavoisiera(1777).

 Łomonosow jest też uważany za twórcę określenia chemia fizyczna.

Przedmiot badań

Chemia fizyczna stara się określić wpływ między innymi:

 sił międzycząsteczkowych na właściwości fizyczne materiałów 

 różnych czynników na:

 kinetykę i szybkość reakcji

 przewodność elektryczną roztworów,

 zjawiska powierzchniowe

 oddziaływania jednego ciała na drugie w zakresie ilości ciepła i pracy 
(termodynamika),

Chemia fizyczna: 

 bada: 

 przenoszenie ciepła (termochemia) pomiędzy układem 

chemicznym, a jego otoczeniem podczas zmiany fazy lub 

zachodzącej reakcji chemicznej

 własności koligatywne cząstek znajdujących się w roztworze,

 procesy zachodzące w ogniwach elektrochemicznych, 

 określa liczbę faz, składowych i stopni swobody. 
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Kosmetologia

 Kosmetologia, kosmetyka lekarska (łac. cosmetologia) – dział dermatologii 

zajmujący się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry, 

włosów i paznokci zarówno zdrowych jak i chorych. 

 Nazwa dyscypliny wg jednych badaczy wywodzi się od greckich słów 

kosmetes – sługa toaletowy i kosmetikos – upiększający, a według innych 

badaczy od greckiego słowa kosmos, które oznacza porządek, ład, ozdobę.

.

 Kosmetologia łączy nauki przyrodnicze (chemia, biologia, biofizyka, 

medycyna), z humanistycznymi (antropologia, socjologia, psychologia, 

estetyka i filozofia). 

 W zakresie interwencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia

i odżywiania. Zaś poprawę atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga 

metodami nieinwazyjnymi – kosmetykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, 

interwencjami dietetycznymi. 

 Jednak w pierwszym rzędzie zajmuje się utrzymywaniem, przywracaniem 

bądź poprawą wyglądu zewnętrznego pacjenta.

Zainteresowania kosmetologii

 profilaktyka mająca na celu opóźnienie zewnętrznych oznak procesu starzenia;

 zapobieganie powstawaniu defektów skórnych oraz zachowanie jak najdłuższej 
sprawności życiowej;

 zagadnienia związane z upiększaniem;

 określenie składu preparatów kosmetycznych i ich wpływu na poszczególne rodzaje 
skóry;

 korygowanie wad wyglądu zewnętrznego (także ze względu na ich wpływ na psychikę 
i samopoczucie pacjentów);

 zagadnienia lecznicze dotyczące zmian skórnych, które niekorzystnie wpływają na 
wygląd zewnętrzny;

 problemy otyłości;

 wpływ promieniowania nadfioletowego na skórę;

 odczyny toksyczno-alergiczne, związane z kosmetykami.

Kosmetologia obejmuje również 

 Surowce kosmetyczne, pochodzenie, własności chemiczne i fizyczne, działanie 
ich w kosmetykach (fizyczne, chemiczne i biologiczne),

 Fizykochemia i metody wytwarzania form kosmetycznych,

 Recepturowanie (tworzenie nowych) kosmetyków,

 Metody oceny

 bezpieczeństwa stosowania

 działania (aplikacja)

 jakości

 Produkcja kosmetyków

 Elementy marketingu produktów kosmetycznych.

J. Arct, Podstawy wiedzy o kosmetykach, WSZKiPZ
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Oddziaływania 

międzycząsteczkowe

Typy oddziaływań

 Silne (kowalencyjne)wewnątrzcząsteczkowe  

 Słabe (miedzy cząsteczkowe): 

1. Dyspersyjne

2. Oddziaływania dipol-dipol 

3. Hydrofobowe

4. Wiązanie wodorowe

Inne 

1. Siły adhezji 

2. Siły kohezji

Za jakie właściwości substancji odpowiadają 

oddziaływania międzycząsteczkowe ?

1. Asocjacja cząsteczek,

2. Stabilność cząsteczki (utrzymywanie cząsteczek w miejscu),

3. Trójwymiarowy kształt biologicznych polimerów takich jak białka, 

proteiny, kwasy nukleinowe,

4. Większość właściwości fizycznych substancji zależy głównie od sił 

międzycząsteczkowych oddziaływań.

Typy oddziaływań
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Oddziaływania dyspersyjne 

http://staff.norman.k12.ok.us/~cyohn/index_files/activity15.htm

Symetryczne rozmieszczenie                                                      niesymetryczne rozmieszczenie 

elektronów                                                                                             elektronów 

Jądro 

atomowe 

elektrony

+ 
_

+ 
_

+ 
_

- +

Charakterystyka oddziaływań dyspersyjnych 

Przyciąganie znaków przeciwnych 

En
ergia (siły p

rzyciągan
ia)

Odległość pomiędzy 
ładunkami

Zależne od odległości między 
cząsteczkami- + - +

>
Typ ośrodka wpływa na siłę 
oddziaływań

14

Czynniki wpływające na wielkość sił 

dyspersyjnych 
 1. Kształt

płaski
nieregularny

>

2. Rozmiar

Małe cząsteczki 
niewiele elektronów, ograniczone 
możliwości do powstania indukowanych 
dipoli

Duże cząsteczki, więcej elektronów, większe 
możliwości tworzenia indukowanych dipoli

15

<

Właściwości wynikające z istnienia oddziaływań 

dyspersyjnych: 

 Ciekły stan skupienia gazów takich jak argon, hel  czy metan 

 Stały stan skupienia pewnych substancji

Wszystkie związki chemiczne niezależnie od ich charakteru (polarne 

czy też niepolarne) wykazują oddziaływania dyspersyjne. 
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 Pierwiastki o większej masie atomowej wykazują silniejsze 

oddziaływania dyspersyjne od tych o mniejszej masie atomowej 

DF of I2 (254 g/mol) >    DF of Br2 (160 g/mol)    

temperatura wrzenia: I2= 457,4 K;            Br2 =265,9 K

Masa cząsteczkowa a oddziaływanie dyspersyjne

hel -269°C

neon -246°C

argon -186°C

krypton -152°C

ksenon -108°C

radon -62°C

Temperatury 

wrzenia gazów 

szlachetnych

Cząsteczki gazów 

szlachetnych są 

jednoatomowe

neon ksenon

 Związki chemiczne o większej liczbie elektronów 

wykazują silniejsze oddziaływania dyspersyjne od tych 

o mniejszej liczbie

DF  heksanu (C6H14) > DF metan  (CH4).

Masa cząsteczkowa heksan =86.16 g/mol; metan 16.04 g/mol; 

temperatura wrzenia  68.7 oC -161.48 oC; 

temperatura topnienia -95.3 oC; - 182.47 oC;

General Chemistry, 
7-th edition

20

Pentan, C5H12

Lepkość = 0,215 mPa s (25oC)
Napięcie powierzchniowe = 16.6 mN/m

Dodekan, C12H26

Lepkość = 1.38 mPa s (25oC)
Napięcie powierzchniowe =23.98 mN/m 

H
H

H
HH

HH

HH

HH

HH

HH

H
H

H

Oktan
Gęstość  = 0.711 g/ml
Napięcie powierzchniowe = 22.6 mN/m

H

H

H
H

H
H

H

H H
H

H
H

H
H

H H
H

H

Izomer pozycyjny oktanu, 3-izopropylopentan 
gęstość = 0.707 g/ml
Napięcie powierzchniowe= 20.9 mN/m
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H
H

H
HH

HH

HH

H
H

H

Pentan, 
Temperatura wrzenia 36.1 oC
Gęstość 0.654 g/ml
Napięcie powierzchniowe 16.6 mN/m

H

H
H

H
HH

H
H

H
H

H

H

Neopentan, 2,2-dimetylopropan
Temperatura wrzenia 9.5 oC
Gęstość 0.791 g/ml
Napięcie powierzchniowe 17.1 mN/m

Wydłużona łatwo polaryzowalna 
cząsteczka 

Kompaktowa mało 
polaryzowalna cząsteczka 

Wpływ masy cząsteczkowej substancji na jej 

temperaturę wrzenia

Masa cząsteczkowa 

Moment dipolowy cząsteczki, μ, - nierównomiernie i niesymetrycznie                               
rozłożony ładunek cząsteczki:

 =  q * r

SKIEROWANY WZDŁUŻ LINII OSI DIPOLA OD JEGO ŁADUNKU UJEMNEGO DO DODATNIEGO. WARTOŚĆ 

MOMENTU DIPOLOWEGO STANOWI ILOCZYN BEZWZGLĘDNEJ WARTOŚCI CZĄSTKOWEGO ŁADUNKU 

ELEKTRYCZNEGO |q| NA KOŃCACH DIPOLA I ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ŁADUNKAMI r.

q - jest rzędu ładunku elementarnego e = 1,6021917*10-19C

r – odległość, jest rzędu wymiaru cząsteczki tzn. ok. 10-10m.

Zatem wielkość momentu dipolowego jest  rzędu 10-29 C*m.

Jednostka momentu dipolowego – debaj, D: 

1 D = 3,335 * 10-30 C * m (A s m)

Substancja Moment dipolowy

 [10-30C*m]

C6H6

CCl4
CH4(ciekły)

NH3

CO

CO2

H2O

HCl

CH3Cl

0

0

0

4,908

0,366

0

6,186

3,698

6,311
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Temperatury wrzenia substancji o podobnych masach 

cząsteczkowych ale różnych momentach dipolowych: 

Substancja
Masa 

cząsteczkowa

Moment

dipolowy,  (D)

Temp. wrzenia

(K)

Propan 44 0.1 231

Eter 

dimetylowy 46 1.3 248

Chlorek 

metylu
50 2.0 249

Acetaldehyd 44 2.7 294

Acetonitryl 41 3.9 355

Momenty dipolowe przypisywane grupom funkcyjnym związków alifatycznych 

Grupa funkcyjna Związek Moment dipolowy, 
D

-O- etery 1.30

-NH2 aminy 1.30

-OH alkohole 1.70

-COOH kwasy karboksylowe 1.75

-COOR estry 1.75

-Cl, -Br, -F chlorowcoalkany 2.00

>C=O ketony 2.70

-CN nitryle 3.50

-NO2 związki nitrowe 3.50

CH3 Cl
N
+O

-
O

Przemieszczanie elektronów z pierścienia aromatycznego jako wynik 
działania grup przyłączonych do pierścienia  

+

_

_

+

_

+

CH3

Cl

CH3

N
+

O
-

O

N
+O

-
O

Cl

Momenty dipolowe przypisywane grupom funkcyjnym związków aromatycznych

Grupa funkcyjna Związek Moment dipolowy, 
D

C6H5-CH3 toluen 0.40

C6H5-Cl chlorobenzen 1.55

pCl-C6H5-CH3 p-chlorotoluen 1.90

C6H5-NO2 nitrobenzen 3.95

pNO2 -C6H5-CH3 p-nitrotoluen 4.40
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Wyznaczanie momentu dipolowego cząsteczek aromatycznych o dwóch 
podstawnikach. Wykorzystanie rachunku wektorowego  

1

2



1

2



1

2
orto, kąt 60o

meta, kąt 120o

para, kąt 180o𝜇 = 𝜇1 3 𝜇 = 𝜇1
𝜇 = 0

W niektórych przypadkach można wiązać wartości momentów 

dipolowych z aktywnością biologiczną substancji, np. trzy izomery 

insektycydu DDT mają różne wartości momentów dipolowych 

i różną aktywność biologiczną.

Nazwa        Moment Aktywność 

insektycydu dipolowy biologiczna

o - DDT     1,90 D najmniej toksyczny

m - DDT    1,55 D średnio toksyczny

p – DDT      1,10 D najbardziej toksyczny

Efekt hydrofobowy 

Można go określić jako „wypychanie” cząsteczek substancji znajdujących 

się pomiędzy hydrofilowymi cząsteczkami wody. Zmniejsza się obszar 

kontaktu pomiędzy cząsteczkami wody i związku hydrofobowego. 

Powoduje to oddzielenie się dwóch faz – wodnej  i organicznej 

(hydrofobowej). Przyczynami tego efektu są słaba rozpuszczalność 

hydrofobowych cząsteczek w wodzie (spowodowana wysoką energią 

wewnętrzną wody), wysoka energia tworzenia miejsca dla hydrofobowego 

związku pomiędzy cząsteczkami wody oraz konieczność restrukturyzacji 

cząsteczek wody znajdujących się wokół związku hydrofobowego w celu 

jego rozpuszczenia. 

Efekt hydrofobowy

Krople wody tworzą kulę aby zmniejszyć kontakt z 
hydrofobową powierzchnią liścia.

Wypychanie wody po połączeniu dwóch 
hydrofobowych cząstek 

Grupy hydrofobowe łączą się ze sobą aby wspólnie chronić się przed 
cząsteczkami wody. Takie oddziaływania prowadzą do minimalizacji powierzchni 
dostępnej dla wody. 

http://www.rynekfarb.pl/separacja-
oleju-i-wody/
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Efekt hydrofobowy jest ważny dla utrzymania przy życiu białek aktywnych

biologicznie, ponieważ umożliwia zmniejszenie pola powierzchni i niepożądanych

interakcji z wodą. Poza białkami, istnieje wiele innych substancji biologicznych dla

których oddziaływania hydrofobowe są istotne dla ich przetrwania i funkcji np.

fosfolipidy błon dwuwarstwowych w komórkach ciała.

http://www.nicholls.edu/biol-
ds/biol155/Lectures/Biological%20Molecules%202.pdf

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Cartoon_of_protein_hydrophobic_interaction.jpg

 Zawarte w kosmetykach substancje hydrofobowe są 

odpowiedzialne za kontrolę parowania (utratę) wody przez skórę 

poprzez tworzenie cienkiej osłony (np. przez okluzję) na jej 

powierzchni. Do takich substancji należą: 

 olej parafinowy, 

 wazelina,  

 wosk stały (pszczeli) lub ciekły (olej jojoba), 

 silikon roślinny, 

 cholesterol. 

http://party.pl/porady/uroda/pielegnacja/substancje-w-kosmetykach-odpowiedzialne-za-
nawilzanie-skory-110902-r1/

Hydrofobowość/lipofilowość substancji 

aktywnych 
 Przyczynia się do przenikania leku przez błony biologiczne 

 Może być ważne dla oddziaływania z receptorem 

 Hydrofobowość cząsteczki może być zmierzona eksperymentalnie na 

podstawie względnego podziału substancji w mieszaninie n-oktanolu i wody 

(EKSTRAKCJA, współczynnik podziału P). 

 P = 
𝑠𝑡ęż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑛𝑒𝑗 𝑤 𝑜𝑘𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑢 (𝑟𝑜𝑧𝑝𝑢𝑠𝑧𝑐𝑧𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘𝑢 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑧𝑛𝑦𝑚)

𝑠𝑡ęż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑛𝑒𝑗 𝑤 𝑤𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒

Prawo podziału Nernsta

 Często współczynnik podziału P jest podawany w postaci 

logarytmicznej jako  log P. 

 P > 1, log P > 0 – związki hydrofobowe, liofilowe, niepolarne

 P < 1, log P < 0 – związki hydrofilowe, liofobowe, polarne

https://commons.wikimedia.org/wiki/File
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Substancja Log P

Witamina A 5.68

Witamina E 8.84

Witamina C -1.85

D- Pantenol 1.00

Tlenek cynku -0.20

Kw. hialuronowy -1.80

gliceryna -1.80

Wartości log P wybranych biologicznie aktywnych 
substancji   

Przenikanie substancji czynnych przez stratum corneum
(warstwa rogowa)  

Sposoby przenikania substancji przez stratum corneum

Droga przenikania substancji przez 
warstwy skóry

Na szybkość przenikania związków leczniczych przez skórę mają wpływ 

następujące czynniki:

 właściwości substancji leczniczej 

 hydrofobowość/hydrofilowość

 masa cząsteczkowa

 ładunek, zdolność dysocjacji

 właściwości podłoża maściowego

Najłatwiej i najszybciej przenikają przez skórę małe cząsteczki 

lipofilne. Cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym (np. jony) 

penetrują skórę w bardzo niewielkim stopniu.
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Zmiany lipofilowości związku 
 Zwiększanie lipofilowości (lipofilizacja) – wprowadzenie 

do związku bazowego ugrupowań o charakterze 

lipofilowym (łańcuchów alifatycznych lub arylowych). 

 Zmniejszanie lipofilowości - wprowadzenie do związku 

bazowego ugrupowań o charakterze hydrofilowym (grupy 

zdolne do dysocjacji, grupy z elektroujemnymi atomami 

takimi jak tlen czy azot). 

Zmodyfikowane w ten sposób związki po przeniknięciu przez 

stratum corneum ulegają np. hydrolizie i  w ten sposób 

powstają biologicznie aktywne związki wyjściowe. 

Np. zastosowanie palmitynianu askorbylu (ester) w celu 

wprowadzenia witaminy C do głębszych warstw skóry.   

Metody oznaczania lipofilowości związku:
 Teoretyczne (rachunkowe i programy komputerowe)
 Eksperymentalne bezpośrednie np. 
 shake-flask (ekstrakcja)
 SPME (solid-phase microextraction)
 Eksperymentalne pośrednie:
 chromatograficzne - z wykorzystaniem niepolarnej fazy stacjonarnej –

chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i wysokosprawna chromatografia 
cieczowa (HPLC)

 Z wykorzystaniem fazy ruchomej zawierającej substancje 
powierzchniowo - aktywnych (surfaktanty)  - micelarna chromatografia 
cieczowa (MLC)                    

Wiązanie wodorowe 

Wiązanie wodorowe
Wpływ obecności wiązania wodorowego 
w cząsteczce na jej właściwości fizyczne:

• wzrost temperatury wrzenia i topnienia

• wzrost lepkości

• wzrost momentu dipolowego cząsteczki

• wzrost entalpii i entropii parowania

• wzrost przenikalności elektrycznej

• wzrost rozpuszczalności
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Wpływ wiązania wodorowego na właściwości fizyczne 
(cd):

•zwykle ciała zwiększają swoją objętość, ok. 10%, gdy przechodzą 
ze stanu stałego do ciekłego, 

•większość ciał stałych ma gęstość większą od własnych cieczy, 
dla wody sytuacja jest odwrotna, (0,917 i 0,998 g/cm3),

•temperatura topnienia lodu jest o ok. 100 0C większa od 
spodziewanej wartości otrzymanej z ekstrapolacji dla grupy 
wodorków,

WPŁYW WIĄZANIA WODOROWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY 
(c.d.):

•temperatura wrzenia wody jest o ok. 200oC większa od analogicznych 
wodorków,

•woda posiada największą wartość napięcia powierzchniowego spośród 
cieczy, z wyjątkiem rtęci,

•woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji jonowych, 
które nie są rozpuszczalne w innych rozpuszczalnikach,

•charakteryzuje się dużą pojemnością cieplną.

Klastery wody

Wiązania wodorowe mają być utworzone pomiędzy 4 
sąsiadującymi cząsteczkami wody, tworząc w ten sposób asocjat
(ugrupowanie) cząsteczek zwane również klasterem. 

Cząsteczki wody oddziaływają ze sobą tworząc różne klastery. Najmniejszy klaster 
wody składa się z dwóch cząsteczek. Układ taki może rozciągać się w przestrzeni na 
większe układy. Znane i badane są układy do ok. 280 cząsteczek wody. Mogą to 
być układy:
 symetryczne, lub nie, 
 zbudowane z jednej warstwy
 tworzyć się także układy łańcuchowe 
 cykliczne. 

http://www.br.stomadent.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14:raport-o-stanie-wiedzy-
dotyczacej-klastrow-wody-tworzeniu-sie-klastrow-oraz-rozpadu-deklasteryzacji&catid=2&Itemid=101

https://ps.uci.edu/group/kcjanda/research/gas-hydrates

Klastry mogą być zbudowane z samej wody, ale też mogą 
gromadzić się wokół jonu (otoczka solwatacyjna) lub 
wokół cząsteczki obojętnej (np. woda otaczając 
cząsteczki metanu i zamyka je tworząc białą palną 
substancje – klatrat metanu.



07/10/2019

13

Wiązanie wodorowe między cząsteczkami alkoholi

Etanol, CH3CH2-O-H, i metoksymetan, CH3-O-CH 3, obie 

cząsteczki posiadają tę samą masę cząsteczkową (wzór sumaryczny), 

C2H6O.

etanol (z wiązaniem wodorowym) 78.5°C

metoksymetan (bez wiązania wodorowego) -24.8°C

Temperatury wrzenia:

Cząsteczki, które tworzą wiązanie wodorowe, również oddziałują  

na siebie siłami dyspersyjnymi

Pentan

1-Butanol

2-Metylopropanol-1

Oddziaływania cząsteczkowe poprzez wiązanie wodorowe 

między cząsteczkami organicznymi posiadającymi 

ugrupowanie N-H 

(np.: metyloamina – CH3NH2, DNA)

Wiązanie wodorowe między cytozyną i guaniną 
Struktura keratyny

Wiązania wodorowe w strukturze keratyny 
(włosy) 

Rysunek: 
http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Media_Assets/Chapter24/Text_Images/FG24_07.JPG
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Substancje hydrofilowe

 W preparatach kosmetycznych odpowiadają za utrzymywanie 

nawilżenia wewnętrznej warstwy skóry (zatrzymywanie wody 

wewnątrz skóry). 

Mechanizm takowego oddziaływania jest oparty na tworzeniu wiązań 

wodorowych. 

Substancje hydrofilowe stosowane w kosmetologii to:

 Kwas hialuronowy

 Gliceryna

 Mocznik 

 Kwas mlekowy

 Kwas glikolowy 

Porównanie energii wiązań 
fizycznych. Wpływ budowy na typ 
oddziaływania 

Oddziaływanie Energia
[kJ mol-1]

Wiązanie 
kowalencyjne

150-1000

Wiązanie
jonowe

250

Wiązanie 
wodorowe

20

Siły 
dyspersyjne

2

Cząsteczka Siły 
Dispersyjne

Wiązanie 
wodorowe

Niepolarna  . X

Polarna
(ale bez atomów O,N,F 
w cząsteczce)

 . X

Polarna
(z atomem O,N,F w 
cząsteczce)

 .  .

Oddziaływania a stan fizyczny 

związku

stały
ciekły 

Gazowy

Spadek ilości oddziaływań niekowalencyjnych 

Stały
Ciekły

topnienie

Zamarzanie

Parowanie

Kondensacja

Ciekły Gazowy

59

WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI wynikające z 

istniejących oddziaływań 
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Lotne i nielotne substancje

 Oddziaływania pomiędzy lotnymi substancjami są słabe 

i w związku z tym te substancje mają niskie temperatury 

wrzenia czy topnienia i szybko się ulatniają np. 

eter dietylowy – temperatura wrzenia 34.6oC

chloroform – temperatura wrzenia 61.2oC

mentol              – temperatura topnienia 31oC

eugenol            – temperatura topnienia 7.5oC

61

Nielotne substancje charakteryzują się silnymi 

oddziaływaniami międzycząsteczkowymi i na ich 

skutek ich temperatury wrzenia i topnienia są 

wysokie. 

Np. 

Woda      – temperatura wrzenia 100oC

glyceryna – temperatura wrzenia 290oC

Cerezyna  – temperatura topnienia 90oC

parafina  – temperatura topnienia 45 - 50oC

Te
m

p
er

at
u

ra
 w

rz
en

ia
 (

o
C

)

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

Metan

Eter 
dimetylowy

Pentan 

Etanol

Butan-1ol

Propan 1,2,3-triol 

Temperatura wrzenia vs. struktura związku

Związki 
niepolarne, 
brak wiązania 
wodorowego 

Polarne, tworzące 
wiązania wodorowe, 
silna asocjacja 
cząsteczek 

63

Struktura związku 

Wpływ budowy na rozpuszczalność w wodzie. 

Rozpuszczalność izomerów pentanolu w wodzie

Związek Rozpuszczaln. Pole pow.      Temp. wrz. Struktura

mol/kg oC
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Temperatura topnienia i rozpuszczalność w wodzie 

pochodnych sulfonamidu

Związek Temp. topn. Rozpuszczalność
oC

Klasyfikacja podstawników

Podstawnik Rodzaj

Hydrofobowy

Hydrofobowy

Hydrofobowy

Hydrofobowy

Hydrofobowy

Hydrofobowy

Słabo hydrofilowy

Słabo hydrofilowy

Hydrofilowy

Słabo hydrofilowy

Bardzo hydrofilowy

Hydrofilowy

Bardzo hydrofilowy

Bardzo hydrofilowy

Wpływ rodzaju podstawnika na rozpuszczalność 

pochodnych acetanilidu w wodzie

Pochodna X Rozpuszczalność

mg/ dm3

General Chemistry, 7-th edition

Właściwości Lotne ciecze
(słabe oddziaływania
międzycząsteczkowe)

Nielotne ciecze
(silne oddziaływania
międzycząsteczkowe)

Siły kohezji słabe silne

Lepkość niska wysoka

Napięcie 
powierzchniowe

małe duże

Ciepło właściwe niskie duże

Prężność par wysoka niska

Temperatura wrzenia niska wysoka

Właściwości cieczy wynikające z oddziaływań 
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Kohezja i adhezja
 Kohezja (siły spójności, z łac. cohaerere, cohaesum – łączyć się, stykać) - ogólna nazwa 

zjawiska stawiania oporu przez ciała fizyczne, poddawane rozdzielaniu na części. Jej 

miarą jest praca potrzebna do rozdzielenia określonego ciała na części, podzielona 

przez powierzchnię powstałą na skutek tego rozdzielenia. 

Siły spójności występujące pomiędzy cząsteczkami tego samego rodzaju. 

Kohezja ciał fizycznych zależy od wielu różnych czynników. Są to m.in.:

 Stan skupienia– im wyższy stopień zorganizowania cząsteczek w ciele, tym zwykle siły 

kohezji są większe. Stąd największą wartość osiągają w krysztale a najmniejsze w 

gazach.

 Oddziaływania międzycząsteczkowe między cząsteczkami tworzącymi ciało. Im są 

silniejsze w przeliczeniu na jednostkę objętości, tym siły kohezji wzrastają.

Kohezja umożliwia natomiast roślinom utrzymanie wody w naczyniach w 
postaci ciągłego, nieprzerwanego słupa. 

 Adhezja (od łac. „adhaesio” – sczepianie się)– siły przylegania pomiędzy 

powierzchniami różnych ciał. Łączenie się powierzchni dwóch różnych 

(stałych lub ciekłych) ciał (faz) na skutek przyciągania 

międzycząsteczkowego. 
U roślin adhezja umożliwia przyleganie cząsteczek wody do ścian 
cewek lub naczyń. Zwierzęta natomiast wykorzystują to zjawisko przy 
poruszaniu się na płaskich powierzchniach.

Rzekotka drzewna (Hyla arborea)..
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