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1. Въведение 
 

1.1. Йони при границата между вода и хидрофобна материя. Роля 

на хидрофобната фаза. Ред на Хофмайстер 

 

Йоните във водни разтвори в близост до междуфазова граница изменят нейните 

свойства. Взаимодействието на йоните с междуфазовата граница между вода и 

хидрофобна фаза е широко разглеждан в литературата въпрос. Начинът, по който се 

осъществява това взаимодействие, е изследван от различните автори, и мненията им за 

природата му в повечето случаи са противоречиви. Не съществува единен подход към 

силите, които действат на йоните на електролита.  

При разглежданията на междуфазова граница вода|въздух, се открояват две по-

ясни взаимодействия на йона с повърхността – тези на хидратация и на изображение. 

Според някои автори, силите на изображение могат да бъдат пренебрегнати, особено за 

разтвори на електролити с висока концентрация (>0.2 М) [1]. Освен тези две сили, е 

изследвано и дисперсионно ван дер Ваалсово взаимодействие. Някои автори го описват 

като ван дер Ваалсова сила на привличане [2,3]; други показват, че ван дер Ваалсовата 

сила е всъщност сила на отблъскване на вода|въздух [4]; трето мнение е, че ван дер 

Ваалсовата сила липсва на вода|въздух [5] – Левин [6] предлага модел, който приписва 

на хидрофобната сила привличането към междуфазовата граница (вж. също [7]). 

Хидрофобните взаимодействия са очевиден фактор за алкилирани йони – например 

N+(CH3)4 – за тях не е енергетично изгодно да се намират във водната фаза и те се стремят 

към хидрофобната, т.е. адсорбират се върху междуфазовата граница, т.е. се държат като 

повърхностноактивни вещества. Този ефект е голям и за други йони с голям радиус на 

хидратирания йон – I-, CN-, SCN- и други. Влияние върху структурата на повърхността 

оказва и наличието на дифузен слой – а той е особено развит, когато двата йона на 

електролита са с голяма разлика в размера (например 1:1 електролити с един голям и 

един малък йон – NaI, или асиметрични електролити) [1]. Твърде възможно е изброените 

взаимодействия да не изчерпват всички възможни на междуфазова граница вода|въздух; 

поведението на йоните в близост до междуфазова граница може да се влияе и от 

взаимодействието им с диполния момент на повърхността. 

Ако заменим хидрофобната фаза и разгледаме междуфазова граница вода|масло, 

се очакват разлики във ван дер Ваалсовите взаимодействия. Хамакеровите константи на 

типичен алкан и вода са доста близки (за масло, АH
O = 5.0×10–20 J, и за вода, АH

W = 4×10–

20 J [8]), и поляризуема сфера близо до междуфазовата граница водa|газ би била обект на 

по-силна ван дер Ваалсова сила (абсолютна стойност) в сравнение с вода|масло. 

Например, ако приемем, че йонът е метална сфера с Хамакерова константа АH
M = 35×10–

20 J, както са направили Сантош и Левин [5], може да се оцени Хамакеровата константа 

AH
MWO за взаимодействието на йона с междуфазовата граница вода|масло според добре 

познатата формула AH
MWO ≈ (AH

MAH
W)1/2- (AH

MAH
O)1/2 ≈ -4×T (привличане към маслото). 

Същата формула дава резултат и за взаимодействието на йона с вода|газ AH
MWG ≈ 
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(AH
MAH

W)1/2 ≈ +30×T, което отговаря на ван дер Ваалсова сила, с порядък по-голяма от 

тази на вода|масло, и която сочи в противоположна посока (привличане към водата). Ако 

вместо това бъде предположено, че йонът е по-малко поляризуем от водата, тогава йонът 

ще бъде силно привлечен от газовата фаза и слабо отблъснат от маслената фаза. Във 

всеки случай, може да се очаква, че заместването на въздуха с алкан до голяма степен 

„изключва“ дисперсионните взаимодействия. Хидрофобните взаимодействия обаче, не 

би трябвало да се влияят от смяната на хидрофобната фаза – те остават същите като на 

междуфазова граница вода|въздух.  

Експерименталните данни за повишението на повърхностното напрежение Δσ за 

междуфазова граница вода|въздух и вода|масло са много сходни. Това важи в случая, 

когато маслото е неполярно (тип алкан) и йоните на електролита са относително малки. 

Когато йоните са с по-голям размер, обаче, това не е така – разликата в поведението има 

на междуфазова граница вода|въздух и вода|масло и това оказва съществено влияние 

върху Δσ (вж. Фигура 1).  

 

 

Фигура 1. Сравнение на адсорбцията на натриеви халиди върху междуфазова 

граница вода|въздух и вода|алкан. Данните са от автори [9-12]. Линии: теория, която 

включва сили на хидратация и изображение [13,14]. 

 

Ако хидрофобната фаза е полярно масло (например дълговерижен алкохол), Δσ 

не съвпада с това на вода|въздух и вода|алкан – то е по-ниско. Причините за тези явления 

са малко дискутирани в литературата. 

Един трети тип повърхност, по свойства междинен на граница вода|въздух и 

вода|масло, е вода|монослой|въздух. Взаимодействието на йоните в разтвора с разтечен 

по повърхността монослой е важно като модел за взаимодействието на йон с мембрана. 

Този модел е изследван от близо един век и има експериментални данни от множество 

автори [15-24], но данните всъщност са далеч от систематизирани и обяснени. 

Класически разглежданият е йон-специфичният ефект на електролита върху 

повърхностното напрежение на неразтворим монослой от повърхностноактивно 
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вещество. На базата на тези експериментални данни обаче не е възможно да се правят 

преки изводи за взаимодействието йон-монослой, тъй като тези данни не са достатъчни 

да се правят изводи за адсорбцията на електролита върху монослоя. Това следва от 

термодинамиката на монослой, разтечен върху електролитен разтвор [15,17]. Гибсовата 

изотерма на монослоя в присъствието на 1:1 електролит в субстрата е следната: 

el eld 2 d d       ,         (1) 

където  и el са Гибсовите адсорбции на повърхностноактивното вещество и на 

електролита върху еквимолекулната повърхност на водата [13,25]; адсорбцията на 

електролита е умножена по изотоничния коефициент – 2 – на ван ’т Хоф, a  и el са 

химичните потенциали на монослоя и електролита.  

Ако се изрази от ур. (1) производната на  по el при постоянна , и от получената 

зависимост се изолира el, се получава: 

el

el el

1

2 2
 

  


 

    
     

    
.       (2) 

От това уравнение се вижда, че за да се определи el, експериментално достъпната 

производна d/del при постоянна площ на слоя не е достатъчна – необходима е още 

зависимостта на химичния потенциал на монослоя от концентрацията на електролита, и 

тази зависимост е трудна за определяне. По-директни изводи за el се получават в 

условия на монослой, разтечен около кристал на повърхностноактивно вещество 

(кристалът фиксира ) – но тогава данните са за една точно определена площ на 

монослоя. Фрумкин и Панкратов [15] са предложили начин как да комбинират 

изотермата на повърхностното напрежение като функция на площ на молекула от 

монослоя с данните за повърхностното напрежение на разтечен кристал, за да се 

определи химичният потенциал на монослоя, което дава възможност да се пресметне el 

за всяка площ; този метод обаче е останал нереализиран. 

Силите на взаимодействие между два йона, йон и разтворител и йон и повърхност 

са функция на свойствата на йона (заряд, размер, поляризуемост и т.н.). В резултат на 

това, редица повърхностни и обемни явления проявяват йон-специфичност – различните 

йони изменят качествата на разтвора по различен начин. Ефектът от природата на йоните 

при дадена концентрация на солта върху свойствата на границата между електролитен 

разтвор и хидрофобна фаза или друг хидрофобен обект (въздух, масло, монослой, 

белтъчна молекула, мицел) е известен като Хофмайстеров ефект. Хофмайстеровият 

ефект е установен (вж. глава 1 от Кунц [26]) за първи път за утаяване на белтъци в 

електролитни разтвори. В работата си, Хофмайстер определя критичната концентрация 

на различни електролити за утаяване на белтъци, и подрежда йоните според тяхната 

ефективност – този ред по-късно е наречен ред на Хофмайстер. За ред соли с един и същи 

катион и различни аниони ефективността на утаяване на Хофмайстеровите отрицателно 

заредени белтъци расте в следния ред [26,27]: 

SO4
2-

  > Ac- > OH- > Cl- > Br- > NO3
- > ClO3

-
 > BF4

- > I- > ClO4
- >SCN-  (3) 



7 

За соли с един и същи анион и различни катиони Хофмайстеровият ред изглежда така 

[26,27]: 

Li+ < Na+ < K+ < Rb+ < Cs+ < NH4
+ < N+(CH3)4 < Mg2+ < Ca2+. 

Трябва да се отбележи, че малките неполяризуеми аниони (OH-, Cl-) са в началото на 

първия ред, а малките неполяризуеми катиони (Li+, Na+) са в края на втория ред. Т.е. най-

добре утаяват белтъци малките аниони или големите катиони. Впоследствие 

приблизително същият ред е наблюдаван и с широк кръг от други явления [26], макар 

посоката на ефекта да се променя според заряда на хидрофобно-хидрофилната граница 

[28]. 

Йон-специфичният ефект се наблюдава и при стандартните повърхностни 

явления – пример за това е междуфазовото напрежение  и повърхностният потенциал 

 на електролитни разтвори. Наблюдава се известна корелация между повишението на 

повърхностното напрежение Δσ в електролитен разтвор и Хофмайстеровия ред [29] при 

една и съща концентрация на електролита – напр. Δσ(NaOH) > Δσ(NaCl) > Δσ(NaNO3) > 

Δσ(NaI), сравн. с ур. (3). Въпреки мнението, че  и  са свързани явления, корелацията 

между двете величини е всъщност малка [29].  

 

 

1.2. Цели на дисертацията 
 

След като беше направено това въведение в тематиката, ще формулираме целите 

и въпросите, които поставяме пред тази дисертация: 

- Поведението на кои соли и повърхности може да се опише с базовите три 

взаимодействия – изображение, хидратация и присъствието на електричен двоен 

слой? 

- За поведението на кои йони не е достатъчно да се вземат предвид горните 

ваимодействия? Какви изводи за природата, посоката и големината на 

допълнителните сили може да се направят от тензиометрични и 

потенциометрични данни за електролитните разтвори? 

- Кои сили са важни за различните типове йони (с различни размер, поляризуемост, 

заряд)? Как влияе видът на повърхността (вода|въздух, вода|неполярно масло, 

вода|полярно масло, вода|монослой)? 

Ще бъде обърнато внимание на особености на електролитните разтвори, които са 

оскъдно изследвани в литературата – концентрирани разтвори, многовалентни йони (за 

тях има два много приближени модела в литературата – тези на Ошима и Корну, - където 

ефектът от присъствието на йони на електролита в разтвора е сравнително голям. Слабо 

изследвана е и междуфазовата граница вода|масло (по-горе беше споменат моделът на 

Левин). Ще изследваме повърхностния потенциал на електролитен разтвор Δχ (който 

често се идентифицира с потенциала на двойния слой – според нас, неправилно). 
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Особено внимание ще отделим върху често пренебрегваните обемни ефекти върху 

повърхностните свойства (активност и диелектрична проницаемост). 

Ще бъде разгледан въпросът за поведението на йон в близост до неразтворим 

монослой; представяме нов експериментален метод, базиран на идеите на Фрумкин и 

Панкратов [15] за определянето на адсорбцията на електролит върху монослоя. 

 

2. Модел за повърхността на разтвор на повърхностно 

неактивен електролит. 
 

2.1. Структура на повърхността вода|въздух и електричен 

двоен слой 

 

Моделът на повърхността, който ще използваме, е базиран на класическия модел 

на Шмуцер [34]. В рамките на модела на Шмуцер, основното взаимодействие между йон 

и повърхност е хидратационното, и само при ниски концентрации (под 100 mM) се налага 

отчитането на потенциала на изображение. Всички останали взаимодействия се 

пренебрегват. Шмуцер счита Rйон-повърхност за свободен параметър, еднакъв за двата йона, 

който се определя от експерименталните данни. Това допускане обаче е адекватно само 

за някои 1:1 електролити [13]. За асиметрични електролити, разликата между радиусите 

на едновалентния и двувалентния йон са твърде значителни. Отчитаме неиделаността на 

концентрираните разтвори чрез обемния активитетен коефициент и взимаме предвид 

разликата в хидратациите на двата йона на електролита. За повишението на 

повърхностното напрежение в следствие добавянето на електролит, получаваме 

аналитичен израз без напасващи параметри, който сравняваме с експериментални данни, 

получени от нас и от други автори. Същият модел е приложен и към междуфазова 

граница вода|масло. За вода|неполярно масло, той няма нужда да бъде променян от вида, 

в който сме го използвали за междуфазова граница вода|газ. При вода|алкохол обаче 

трябва да се обърне внимание на хидроксилните алкохолни глави, които навлизат в 

повърхностния слой вода, пресичайки повърхността на скока на . Това навлизане в 

повърхностния слой довежда до изместване на Гибсовата еквимолекулна повърхност 

спрямо повърхността на скока на в посока към водната фаза. Всяка -OH група води до 

изместване на една водна молекула, което ефективно може да се опише като десорбция 

на водата. Този процес не влияе значително на разпределението на йоните. Разширеният 

модел на Шмуцер остава валиден за вода|aлкохол, просто се изменя позицията на 

„разделителната“ повърхност. 

Същият модел е приложен за пресмятането на повърхностния -потенциал на 

електролитен разтвор. 
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2.2. Сравнение на модела с експериментални данни за Δσ 

за малки йони 
 

Моделът, описан по-горе, е удобен за анализ на обемните приноси към 

разгледаните повърхностни явления – активност за повърхностното напрежение, 

диелектрична проницаемост за повърхностния -потенциал. Тъй като той отчита 

сравнително детайлно силите на изображение и хидратация, очакваме да бъде точен по 

отношение на тях. 

 

 

 

Фигура 2. Сравнение на модела ни за  с данни за NaCl (горе) и КСl (долу).  
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Сравнението на модела за Δσ с данни за много добре изследваните разтвори на 

NaCl и KCl е направено на Фигура 2. Нашите експериментални данни отлично се 

съгласуват с данните от други автори. Моделът показва много добро съвпадение с 

наличните данни за NaCl и KCl в целия диапазон на измерването (до 6 mol/kg). Нека 

отбележим отново, че в модела не са използвани никакви напасващи параметри. 

Моделът показва значителни отклонения от експерименталните данни едва при 

много високи концентрации. Пример е даден на Фигура 3, където е приведено 

сравнението с характерни данни за електролити със сравнително висока разтворимост – 

LiNO3, LiCl. Докато при ниски и умерени концентрации (1 mol/kg за LiNO3 и 5 mol/kg за 

LiCl), моделът задоволително съвпада с данните, при много концентрираните разтвори 

се наблюдават отрицателни отклонения от модела (данните са под теоретичната крива). 

Това вероятно се дължи на корелационни ефекти и йон-йонни взаимодействия в близост 

до повърхността, които не са отчетени в нашия модел. 

Качествено, отрицателните отклонения могат да се обяснят с образуване на йонни 

двойки, чието съществуване е доказано в концентрирани разтвори [Глава 14 от Робинсън 

и Стокс - 35]. Това са два йона, чиято енергия на взаимодействие е по-голяма от 

топлинната, така че да образуват обект с достатъчна стабилност, че да издържат на голям 

брой сблъсъци с молекулите на разтворителя. Според Биерум, за йонна двойка се счита 

всяка двойка противоположно заредени йони, които се намират на разстояние по-малко 

или равно на |Z1Z2|LB/2 = |Z1Z2|e
2/2T [35]. Тъй като Li+

 e малък йон, за него има по-голяма 

вероятност да образува йонна двойка, отколкото за по-голям йон – за големите йони 

може да се окаже невъзможно да се приближат на разстояние толкова малко, че да се 

образува йонна двойка. За разтвори на 1:1 електролити, йонните двойки нямат заряд, а 

само диполен момент. Вследствие на това, йонните двойки са очевидно значително по-

слабо хидратирани от самите йони. Поради понижената хидратация, йонната двойка 

няма да се десорбира в същата степен като свободните йони. При още по-високи 

концентрации, особено с i:j електролити, става възможно образуването на йонни тройки, 

четворки и т.н., и в зависимост от заряда на йоните, съставящи съответния асоциат, е 

възможно наличието на заряд. И така, считаме, че причината експерименталните 

стойности за повърхностното напрежение да са значително по-ниски от теоретично 

очакваните при много високи концентрации е, че йоните, включени в йонни асоциации, 

нямат принос към десорбцията, а моделът ни не отчита образуването на йонни двойки. 
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Фигура 3. Сравнение на модела ни за  с данни за LiNO3 (горе) и LiСl (долу).  

 

Досега говорихме за 1:1 електролити, а сега продължаваме разглеждането със 

соли, в чийто състав влизат многовалентни йони. При тях ефектът върху е 

сравнително по-голям, защото радиусите на хидратираните им йони са по-големи, а и 

силата на изображение е по-силна. Асиметричните електролити с многовалентни йони 

са особени интересни заради развития им електричен двоен слой. Както беше споменато, 

Z+:Z- електролитите почти не са разглеждани теоретично [32]. 
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Фигура 4 демонстрира важността на обемните ефекти върху . Пренебрегването 

на активитетния коефициент (линията, отбелязана с „γ=1 (идеален)“) е некоректно и 

приближението на идеалния разтвор води до ненадеждни резултати при всяка 

концентрация, по-висока от 0.2 mol/kg, както би могло да се очаква за Z+:Z– електролити. 

Ефектът от припокриването на адсорбционния и дифузния слоеве се оказва съществен за 

доброто разбиране на данните над 1 mol/kg – ако то бъде пренебрегнато, се наблюдава 

грешка от порядъка на 2 mN/m (линията “без припокриване”).  

 

Фигура 4. Повишение на повърхностното напрежение  като функция на 

молалността Cm на воден разтвор на Na2CO3. Илюстрация на ефектите на обемната 

неидеалност на разтвора и на припокриването на адсорбционния и дифузния слоеве 

върху изчисленото . Линията  γ=1 (идеален) не очита активитетния коефициент на 

разтвора. Линията Без припокриване пренебрегва припокриването. Само точният израз 

от модела ни, който включва активитетния коефициент и припокриването е в съгласие с 

експерименталните данни. 
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Фигура 5. Сравнение на теоретичния резултат за хлориди (ляво) и натриеви соли 

(дясно) с различни противойони.  

 

В предишна работа на групата [13] беше направено сравнение на теоретичния 

резултат за Δσ за някои 1:1 хлориди (Фигура 5 (ляво); за яснота, не привеждаме 

експерименталните данни); вижда се, че до 2 mol/kg кривите практически съвпадат, а при 

по-голяма концентрация се наблюдават относително малки разлики. Разликите се 

дължат преди всичко на специфичните стойности на активитетните коефициенти (± на 

LiCl е по-голям от този на NaCl и KCl). Нека отбележим, че LiCl има най-висока (т.е. 

най-малко отрицателна) адсорбция, поради малкия радиус на Li+ [40]. Въпреки това, 

поради големия активитетен коефициент, LiCl е с най-високо повърхностно напрежение, 

което като ефект не би могло да се наблюдава в идеални разтвори. Същият ефект се 

наблюдава и при натриеви соли с вариращ анион (Фигура 5 (дясно)). Случай, в който 

някоя сол има по-положителна адсорбция и в същото време по-високо повърхностно 

напрежение, е изненадващ. Оказва се, обаче, че това е по-скоро правило, отколкото 

изключение, защото сравнително големи активитетни коефициенти (които водят до 

повишеното Δσ) са характерни за почти всички малки йони (които се десорбират по-

слабо). 

Горното наблюдение разширихме до асиметрични електролити. Разглеждаме 

влиянието на свойствата на катиона върху повърхностното напрежение на 2:1 

електролити с един и същи анион. Както се вижда на Фигура 6,  показва катионна 

специфичност. Двата двувалентни йона на Фигура 6 показват значителен йон-

специфичен ефект: Mg(NO3)2 > Ca(NO3)2, чиято причина отново, както и за 1:1 

електролитите [13], е по-високият активитетен коефициент на магнезиевата сол –  

Mg(NO3)2 > Ca(NO3)2 [35]. На Хофмайстеровия ефект, който се дължи на активитетния 

коефициент, е противопоставен вторият по важност йон-специфичен параметър за  – 

йонният радиус. Ca2+ има по-голям радиус на „гол“ йон от Mg2+ (R0+ = 1.00 Å срещу 0.72 

Å [40]), което води до по-силна десорбция (
0

hydr

z 
 става по-отрицателно с увеличението 

на R+). Следователно, въпреки че Mg(NO3)2 > Ca(NO3)2, адсорбцията на магнезиевата сол е 

по-висока, Mg(NO3)2 > Ca(NO3)2, както е показано на вложената графика на Фигура 6 

(сходно с извода, който беше направен за 1:1 електролити). Това е обратно на резултата, 

който следва от Гибсовата изотерма в приближение идеален разтвор:  ако d = –(++–

)TeldlnCel, тогава  трябва да намалява с повишаването на el на различни електролити 

при една и съща концентрация. Следователно, пренебрегването на активитетния 

коефициент ± на концентрирани разтвори може да доведе до качествено грешен 

резултат.  

Фигурата демонстрира още заряд-специфичния ефект – наблюдава се повишаване 

на  с увеличаването на броя заряди на катиона Z+ (Cr(NO3)3 > Ca(NO3)2 > NaNO3), което е 

следствие, първо, на пропорционалността на  на изотоничния коефициент + + –, и 

второ, на увеличението на радиуса R+ на многовалентните Ca2+ и Cr3+ йони в сравнение 
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с едновалентния Na+. За четирите нитрата на фигурата, обобщеният модел на Шмуцер е 

в отлично съгласие с данните. 

 

 

Фигура 6. Повишение на повърхностното напрежение  като функция на 

молалността Cm на водни разтвори на различни нитрати. Сравнение на експериментални 

данни с модифицирания ни Шмуцеров модел); не са използвани напасващи параметри. 

Повърхностното напрежение се повишава със заряда на катиона, главно заради 

повишаването на изотоничния коефициент ( е пропорционално на + + –). Mg(NO3)2 

има по-високо  от Ca(NO3)2, защото Mg(NO3)2 > Ca(NO3)2.  

 

Почти всички 2:1 и 1:2 електролити следват добре Шмуцеровия модел, до 

концентрации от порядъка на 2-5 mol/kg и повишения на междуфазовото напрежение, 

съответно, 5-10 mN/m. Това включва всички 2:1 хлориди (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cd2+), 

нитрати (Mg2+, Ca2+), всички 1:2 сулфати (Li+, Na+, K+, Cs+, NH4
+) и карбонати (Na+, K+), 

K2CrO4. В много концентрирани разтвори (Cm > 2-5 mol/kg), започват да се наблюдават 

отрицателни отклонения, вероятно дължащи се отново на корелационните ефекти, които 

не са взети предвид в модела ни– т.е. образуване на йонни двойки [39,35], които са по-

слабо хидратирани и се десорбират по-малко. Тези резултати са много сходни с 

разгледаните по-горе за 1:1 електролити.  

Моделът ни пренебрегва ван дер Ваалсовите и хидрофобните взаимодействия 

йон-повърхност. Вследствие на това, той не работи със сравнително по-големите аниони 

(I-, Br-, SCN-), които показват дори положителна адсорбция [13]. Тях ще разгледаме 

качествено в следващата секция. 

Само още един съществуващ в литературата модел за адсорбцията на Z+:Z– 

електролити може да бъде сравнен с нашите наблюдения – моделът на Ошима [33], който 

също е базиран на работата на Шмуцер. Ошима използва своята теория да извърши 

напасване с експерименталните данни на Матубаши за MgCl2 и Na2CO3, като използва 
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Rel като напасващ параметър. Той получава RMgCl2 = 2.9 Å и RNa2CO3 = 2.1 Å срещу нашите 

RMgCl2 = 3.6Å и RNa2CO3 = 3.4 Å. Голямата разлика се дължи на пренебрегването на 

активитетния коефициент и припокриването на адсорбционния и дифузния слоеве в 

работата на Ошима. 

 

Нека сега разгледаме малки йони на повърхността вода|масло. Изчислено е Δσ за 

няколко електролита върху двата типа междуфазови граници вода|масло и получените 

криви са сравнени с експериментални данни за същите електролити на междуфазова 

граница вода|масло, като маслената фаза варира. Данните за NaCl (Фигура 7 (ляво)) на 

вода|алкан и вода|алкохол съвпадат с модела ни със забележителна точност. 

Понижението на десорбцията на NaCl върху междуфазова граница вода|додеканол, 

наблюдавано от Авеярд и сътр. [38], е коректно описано от члена –posmVwOH в модела за 

междуфазова граница вода|полярно масло. Експериментални  данни за всички други 

междуфазови граници вода|масло (където маслената фаза са различни алкани, толуен, 

метил додеканоат и нонан-2-он) следват по-простия модел, който съвпада с модела за 

вода|газ. 

 

Фигура 7 (ляво) Сравнение на теоретичните криви (Cm), за междуфазови 

граници вода|газ, вода|масло и вода|деканол с експериментални данни; (дясно) 

Сравнение на теоретичното (Cm) с данни за междуфазово напрежение на вода|масло 

за електролити от различен тип. 

 

Във Фигура 7 (дясно) данни за различни типове електролити (1:1, 2:1, 3:1) са 

сравнени с модела. Резултатът от сравнението е отново задоволителен, което отново 

потвърждава ползата от модела, който използваме за хидратацията на многовалентни 

йони на Z+:Z- електролити. 
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2.3. Сравнение на модела с експериментални данни за Δχ 

за малки йони 
 

Сравняваме експериментални данни за Δχ на Фрумкин, Джарвис и Шайман 

[37,29] с теоретичния модел(Фигура 8 и Фигура 9). Имайки предвид приближенията на 

модела и точността, с която е определено ε(Cel), теоретичните резултати дават адекватна 

оценка на експерименталните – предвиждаме добре порядъка и знака на Δ. 

 

Фигура 8. Сравнение на основните приноси към повърхностния -потенциал на 

воден разтвор на NaCl (ляво) и на MgSO4 (дясно). Членът (0/(Cel) – 1)0 от модела за , 

който е свързан с изменението на диелектричната проницаемост на концентриран 

електролитен разтвор, е отбелязан с (CM). Той доминира при концентрации CM > 0.1 

M. Вторият член от модела за , свързан с изместените от водната повърхност 

молекули, е отбелязан с nw. Членовете, които са свързани с разпределението на йоните, 

са малки в сравнение с тези, които са свързани с диполния момент на водните молекули 

на повърхността. Влиянието на силите на изображение, S

im , е почти пренебрежимо, но 

приносът на силите на хидратация, 
S

hydr , е голям и положителен (Na+ и Mg+ са по-близо 

до повърхността от съответния анион). Изчисленият от нас общ -потенциял (черната 

крива) е сравнен с експериментални данни. 

 

Нека сумираме по-важните изводи от сравнението: 

- Обяснението на знака на  за 1:1 електролити според модела се корени в 

зависимостта на  от Cel. Проницаемостта εS в знаменателя на 
M S

w /Q   в намалява с Cel, 

което води до силно отрицателна стойност на . В същото време, S е положително, тъй 
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като положителните (а не отрицателните, каквото мнение преобладава [37,41]) йони са 

по-близо до повърхността – вж. Фигура 8 (ляво). 

- Приносът на S на 2:1 електролити е значително по-важен. Двувалентният йон 

винаги е по-далеч от повърхността заради R- >> R+. Това води до значителен 

„хидратационен” заряд на повърхността, който има знака на по-малкия едновалентен 

йон, намиращ се в адсорбционния слой. Затова Na2SO4 има Δχ > 0, а MgCl2 е с много 

отрицателен Δχ, вж. Фигура 9 (дясно). 

- За значителният положителен Δχ на MgSO4, Фигура 8 (дясно), обяснението се 

оказва твърде интересно. Работата е там, че разтворите на MgSO4 са изключителни с 

факта, че имат извънредно висока диелектрична проницаемост – за тях  дори расте с 

концентрацията, а не намалява (както е обичайно за повечето електролити), в значителен 

концентрационен интервал. Това означава, че основният принос в Δχ, свързан с εS, вече 

ще бъде положителен. 

 

 

Фигура 9. (ляво) Сравнение на теоретични резултати за повърхностния потенциал 

за различни електролити; (дясно) експериментални данни за електролитите от ляво. 

 

Йон-специфичният ефект, който е предвиден от теоретичния ни модел (Фигура 9 

(дясно)), съвпада с представения на Фигура 9 (ляво): LiCl ≈ NaCl < KCl < KF. 

Обяснението на този ефект според модела идва основно през влиянието на  върху . 

При дадена концентрация, диелектричните проницаемости на електролитните разтвори 

следват реда LiCl ≈ NaCl < KCl < KF, което определя съответния ред за през 

пропорционалността му на 1/ε. Понеже ε(Cel) няма особено влияние върху повишението 

на повърхностното напрежение Δσ, няма и корелация между  и  [13], какъвто е и 

експерименталният извод на Джарвис и Шайман [29]. 
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В заключение, в Глави 2.2 и 2.3 беше разгледан ефектът на присъствието на малки 

йони в разтвора върху Δσ и Δχ и беше сравнен с предложения от нас модел за структурата 

на междуфазовата граница, който включва в себе си сили на хидратация и изображение. 

Установяваме, че обемните характеристики (активитетен коефициент и диелектрична 

проницаемост) на разтвора са до голяма степен отговорни за наблюдаваното йон-

специфичното поведение на повърхностните характеристики (Δσ и Δχ). Предложеният 

модел се справя много добре за междуфазови граници вода|въздух, вода|неполярно масло 

и вода|полярно масло. За йон-специфичното поведение на асиметрични електролити се 

оказва от значение зарядът на йоните, и оттам разликата в хидратацията им. 

За наличните експериментални данни за следните йони не проличава да има 

взаимодействие, освен силите на хидратация и изображение: Li+, Na+, K+, Cs+, NH4
+, 

Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cd2+, La3+ нитрати в комбинация с Mg2+ и Ca2+, всички 1:2 сулфати 

и карбонати на Na+ и K+, K2CrO4, NaOH. Тази серия от наблюдения не ни позволява да 

твърдим, че за тях непременно няма други взаимодействия – но от наличните данни не 

можем да съдим за тях. Нека сега се обърнем към данните, които показват отклонения от 

обобщения Шмуцеров модел и следователно – очевидно наличие на такива 

взаимодействия. 

 

 

3. Йони с особено поведение – сравнение с 

експериментални данни. 
 

Нашият модел, който включва в себе си силите на хидратация и изображение, не 

описва добре поведението на всички прости йони. В Глави 2.2 и 2.3 беше показано за кои 

йони работи. Тук на базата на внимателен анализ на отклоненията от горепредложения 

модел от Шмуцеров тип ще направим изводи за йон-специфичните взаимодействия, 

които не са отчетени в модела: хидрофобни, ван дер Ваалсови, взаимодействие между 

йон и повърхностен диполен момент, както и предположения за някои евентуални 

процеси, които настъпват в разтвора – хидролиза, комплексообразуване. 
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Фигура 10. Повишение на повърхностното напрежение  като функция на 

молалността Cm на водни разтвори на MgSO4. Ефект на стойността на R±. 

 

За някои соли с анион SO4
2-, особено 2:2 и 3:2, установихме положителни 

отклонения на експерименталните данни от теоретичните криви. На Фигура 10 е даден 

пример с MgSO4. Повторихме измерването за MgSO4 (за който има данни, Фигура 10) и 

измерихме Δσ и за Ce2(SO4)3 (за който няма), за да потвърдим наблюдението. За Ce2(SO4)3 

се вижда отново значително (като се вземе предвид много ниска концентрация на 

електролита) положително отклонение за експерименталните данни от модела, Фигура 

11. Това би могло се дължи на специфичното за SO4
2- отблъскване от повърхността; 

разпределението на заряда в този йон води до много голям квадруполен момент, което 

може да даде допълнителен принос към силите на изображението. Втората възможна 

причина за допълнителното отблъскване могат да бъдат неотчетените в модела ни ван 

дер Ваалсови взаимодействия. Сулфатният йон има 8 електронни двойки, които са силно 

поляризуеми, следователно те ще се стремят да изместят йона в по-полярната среда – 

водата. Хипотезата за такова отблъскване обаче противоречи на факта, че Li2SO4, 

Na2SO4, K2SO4, (NH4)2SO4 добре следват Шмуцеровия модел. Възможно е отклонението 

да се дължи на факта, че моделът ни пренебрегва корелационните ефекти между йоните. 

Тяхното влияние, обаче, би трябвало да доведе до понижаване на , както е при всички 

2:1, 1:2 и 1:1 електролити при високи концентрации, което в случая не се наблюдава. 

Още един източник на несъвпадението е линейното приближение, използвано в модела 

за припокриването на адсорбционния и дифузния слоеве. Двувалентните йони обаче 

имат близки радиуси, R+ ~ R–, така че припокриването трябва да е относително слабо за 

2:2 електролити. Изключено е и причината да е и хидролиза или повърхностноактивни 

замърсявания, тъй като те биха довели до противоположен резултат – понижаване на . 
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Фигура 11. Сравнение на нашия модел с експериментални данни за Ce2(SO4)3, 

експерименталните данни са от наши измервания. 

 

За да се изследва адекватността на нашия модел за R±, беше проверено дали е 

необходимо да бъде включена още една хидратационна обвивка за най-малкото 

разстояние, на което йонът може да се доближи повърхността. Корелационната функция 

йон-разтворител за Mg2+ и SO4
2-, получена експериментално или чрез молекулна 

механика [31,42], показва допълнителен пик, съответстващ на трета хидратационна 

обвивка (съответно 6.6 и 7.8 Å за Mg2+ и SO4
2- [31,42]). Бяха проведени изчисления, при 

които R± беше приравнен на тези стойности. Включването на това увеличено минимално 

отстояние от повърхността обаче не доведе до значително подобрение на съвпадението 

между теоретичното и експерименталното  (Фигура 10). Освен това, използването на 

по-високи стойности за R± на Mg2+ и SO4
2- би наложило употребата на по-високи 

стойности за радиуса на повечето едновалентни йони. Това би било необходимо, тъй като 

освен пика на R± = R0± + Rw, радиалната функция на разпределение на едновалентните 

йони [30,31] показва още един, втори пик, с подобна или по-голяма интензивност от 

третия пик на двувалентните йони. Така, въпросът с допълнителното отблъскване при 

MgSO4 и Ce2(SO4)3 остава отворен. 

 

Кривите, получени по модифицирания Шмуцеров модел, са в нелошо съгласие с 

експерименталните данни за повърхностно напрежение на 3:1 електролити, което обаче 

намираме донякъде за случайно. Първият, Cr(NO3)3, показва задоволително съвпадение 

(вж. Фигура 6); LaCl3 показва сравнително малки положителни отклонения. Това 

навежда на мисълта, че съвпадението за първата сол е вероятно случайно: процесите на 

хидролиза и комплексообразуване на разтвори на Cr(NO3)3 биха могли да компенсират 

положителните отклонения, типични за 2:2 електролитите и LaCl3. Образуването на 

комплекси (основно стабилните FeCln
3–n) влияе още повече на  на FeCl3, довеждайки до 

значителни отрицателни отклонения от Шмуцеровия модел. Количественото изследване 

на ефекта на хидролизата, комплексообразуването и образуването на йонни двойки 
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върху  означава да бъде поставен въпросът за адсорбцията на смес от йони, който 

излиза извън обхвата на това изследване. 

2:1 хлориди и 1:2 сулфати следват Шмуцеровия модел с висока точност; все пак, 

има тенденция към малки положителни отклонения на експерименталните данни по 

отношение на модела. Този факт отново сочи към допълнително отблъскване. 

 

 

Фигура 12. Соли с гранично поведение: KNO3 на граница вода|хексан. При ниски 

концентрации (където доминират сили на изображение) данните на Еванс следват 

Шмуцеровия модел, но при по-високи концентрации се наблюдават силни отрицателни 

отклонения. Теорията на Сантош и Левин [5] е дадена за сравнение. 

 

Когато към вода бъде добавен NaI, нейното повърхностно напрежение се 

повишава [9,11], като повишението за NaI, в сравнение с това за NaCl или NaBr, е по-

ниско (Фигура 1). Това значи, че йоните на I се отблъскват от водната повърхност по-

малко от Cl. Повърхностният -потенциал на разтвори NaI също не може да бъде 

обяснен само със сили на хидратация и изображение (Фигура 13) – стойностите му 

подсказват, че анионът стои по-близо до повърхността от катиона [32]. 

Тензиометричните данни за NaBr на вода|газ са в добро съгласие с Шмуцеровия модел 

за  (Фигура 1), но това не важи за данните за  - от тях изглежда, че съществува 

значително привличане за Br, водещо до значителни отрицателни стойности. 
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Фигура 13. Експериментални данни за Δχ на NaBr (червени квадрати) и NaI (сини 

квадрати). Сравнени са с теоретичния модел. Тъй като експерименталните данни, 

налични за εNaBr(Cel) и εNaI(Cel) позволяват интерполация до сравнително ниски 

концентрации (1.3 М и 1.5 М съответно), Δχ е пресметнато само в рамките на наличните 

данни за диелектричната проницаемост на електролита. За по-добро различаване на 

двете криви те са изнесени на вложената фигура; червено – NaBr, синьо – NaI.. 

 

Подобна адсорбция на големите аниони е наблюдавана и в симулации с 

молекулна динамика [41], рентгенова фотоелектронна спектроскопия на наситен разтвор 

на сол [43] и vibrational sum frequency generation spectroscopy [44] (за бромида само над 

1M). Успоредно с това, не са открити показания за повърхност, обогатена с F, Cl или 

(при по-ниски концентрации) Br (от Лиу и сътр. [44]). Експериментите с отражение на 

рентгенови лъчи [45] показват напротив, обогатяване на повърхността с катиона, за 

хлорида и бромида. 

Ако водните разтвори NaBr или NaI са в контакт с маслена фаза [13,12], 

повишението на междуфазовото напрежение е много по-различно от това в случая на 

междуфазова граница с въздух. Както се вижда на Фигура 1, повишението на 

междуфазовото напрежение в присъствието на натриев бромид е двойно по-голямо за 

междуфазова граница вода|въздух, отколкото за вода|масло. Контрастът е още по-

очевиден за NaI – тази сол слабо повишава междуфазовото напрежение на вода|въздух, 

и го понижава на междуфазовата граница вода|масло, т.е. се адсорбира в този случай. 

Бромидният йон показват много интересно „гранично“ поведение между това на 

малки, “Шмуцерови” йони като F- и Cl- и това на големи, силно адсорбиращи се йони 

като I- и SCN-. Същото може да се каже и за нитратния йон. Първото забележително 

тяхно свойство е, че изотермата (Cm) върху вода|масло е често нелинейна. При ниски 

концентрации, данните за KNO3 са в съгласие с Шмуцеровия тип модел, но над 0.1-0.2 
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mol/kg, се наблюдават значителни отрицателни отклонения. И тъй като в интервала 0-0.3 

mol/kg, силите на изображение доминират [32,13], може да бъде направено 

заключението, че търсената сила на привличане е късодействаща в сравнение със силите 

на изображение в разреден разтвор и „се включва“ в концентриран разтвор. Граничното 

поведение на NO3
- и Br- присъства също и на вода|газ, но там е по-малко изразено. 

Повърхностното напрежение на всички нитрати и бромиди следва нашия модел 

достатъчно добре [32,13]; данните за , обаче, потвърждават съществуването на 

афинитет на Br- и NO3
- към повърхността [32]. Следователно, както и с по-големите йони, 

силата на привличане, която липсва в нашия модел, е отново усилена от замяната на 

газовата фаза с масло. 

Природата на силата на привличане, която „дърпа“ Br и I към междуфазовата 

граница, е обсъждана в литературата. На повърхност вода|въздух тя би могла да е ван дер 

Ваалсова на привличане [2,3] или на отблъскване [4], и почти да липсва на междуфазова 

граница вода|масло [46]; друго мнение е, че ван дер Ваалсовата е сила на привличане на 

границата вода|масло и липсва на вода|въздух [5]. Левин [6] предлага модел, който 

приписва хидрофобната сила на привличането към междуфазовата граница (вж. също 

[7]). Би могло да се изкаже предположението, че комбинация от ван дер Ваалсови и 

хидрофобни взаимодействия може да обясни данните. Тази комбинация може да бъде 

следната: 1) йоните на междуфазова граница вода|въздух са обект на ван дер Ваалсова 

сила на отблъскване и хидрофобна сила на привличане, като тези сили компенсират една 

друга почти напълно; 2) замяната на въздушната с маслена фаза „изключва“ 

дисперсионното взаимодействие на отблъскване, a хидрофобното привличане остава 

непроменено. Йоните обаче могат да са подложени и на други специфични 

взаимодействия – например, взаимодействие между йона и повърхностния дипол [15] – 

които не са изучени детайлно. Тези специфични взаимодействия биха имали значение за 

система, в която повърхността има голям диполен момент – например разтечен монослой 

на повърхността на електролитен разтвор. 

Силата на привличане, която „дърпа“ Br и Iможе да се дължи на някое от 

следните взаимодействия: 

Хидрофобното взаимодействие трябва да е взаимодействие на привличане, и да 

не зависи от хидрофобната фаза. Това се потвърждава от близките енергии на преход от 

хидрофобната фаза към водата. Енергията за преход, която е необходима на –CH2– група 

да премине от масло във вода е 1.39×T, а от газ към вода е 1.04×T [27]). 

Втората най-често спрягана за това взаимодействие сила е ван дер Ваалсовата. 

Данните от литературата за нея обаче се различват силно помежду си: на повърхност 

вода|въздух тя би могла да е ван дер Ваалсова на привличане [2,3] или на отблъскване 

[4], и почти да липсва на междуфазова граница вода|масло [46]; друго мнение е, че ван 

дер Ваалсовата е сила на привличане на вода|масло и липсва на вода|въздух [5]. Във 

всички случаи обаче (както беше показано в Глава 1.1) замяната на хидрофобната фаза 

от въдух на масло трябва да я „изключва“. 
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Допускаме, че в нашия модел от Шмуцеров тип са изпуснати само тези две сили. 

За междуфазова граница вода|масло има силно привличане на I- и слабо на Br- (Фигура 

1), а за вода|въздух има слабо привличане на I- и още по-слабо на Br-. Това ни навежда 

на идеята, че ван дер Ваалсовите сили са на отблъскване, а не на привличане. Този извод 

е важен за нашата работа. От експерименталните данни за повърхност вода|въздух 

можем да направим извода, че хидрофобното и ван дер Ваалсовото взаимодействие се 

компенсират доста точно. 

Тези изводи обаче са коректни, само ако няма други невзети предвид 

взаимодействия – например между йон и повърхностния диполен момент. Дали това е 

така, ще направим опит да разгледаме в следващата глава. 

 

4. Монослоеве 
 

Резултатите, които получихме от сравнението на междуфазовите граници между 

воден разтвор на сол и различни хидрофобни фази доведе до идеята да бъдат сравнени 

взаимодействията на йоните с незаредени монослоеве [14]. Известно е, че много 

повърхностноактивни вещества образуват маслоподобен течноразтегнат (LE) филм на 

междуфазова граница вода|въздух [16]. Чрез промяна на площта на разтечения монослой, 

се променя и дебелината и плътността на този LE филм (Фигура 14). 

 

 

Фигура 14. Схематична илюстрация на ефекта от навлизането на хидроксилните 

групи в повърхностния слой върху изместването на Гибсовата повърхност zS по 

отношение на физическата повърхност z = 0. 

 

Когато течноразтегнатият филм е по-тънък, йонът ще взаимодейства с 

повърхността както би взаимодействал с вода|газ, а когато е по-дебел, взаимодействието 

би напомняло това с вода|масло. В тази глава ще бъдат разгледани взаимодействията 

йон-повърхност и Хофмайстеровия ефект в пръсъствието на незаредени монослоеве от 

повърхностноактивно вещество с променяща се плътност. 

Данните, които открихме в литературата за взаимодействието между йони и 

монослоеве от повърхностноактивни вещества, показват, че разглеждането само на 
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взаимодействията, коментирани при вода-въздух и вода-масло, не е достатъчно. Малките 

йони, за които беше направен изводът, че не се привличат от междуфазовата граница 

вода|въздух или вода|масло, може всъщност да бъдат привлечени от монослоя. Едно 

доказателство за това е наблюдението на Ралстън и Хийли [17], че адсорбцията на KCl 

върху монослой, разтечен около октадеканолови кристали, е ≈ 0. Би се очаквало тази 

адсорбция да е по-близка до отрицателната, която се наблюдава на междуфазова граница 

вода|деканол [38]. Несъответствието между двете говори за съществуването на 

значително привличане на K+ и Cl към кондензирания додеканолов монослой, който 

липсва на чиста междуфазова граница вода|въздух, вода|алкан и вода|деканол. 

Равновесното налягане на разтичане на Фрумкин и Панкратов [15] показва, че дори соли, 

които се десорбират [32] силно на вода|въздух, всъщност се адсорбират върху разтечен 

монослой около кристали на етилпалмитат. Друга индикация за това взаимодействие е 

забелязана в ефекта на електролита върху адсорбционната константа Ka на 

маслоразтворими алкохоли, адсорбирани на междуфазова граница масло|електролитен 

разтвор [14] – фактът, че Ka на fig. 5 от [14] е над теоретичната крива за Ka (за която са 

взети предвид сили на изображение и хидратация), се дължи вероятно на взаимодействие 

на привличане между монослоя и йоните. 

Литературните данни за адсорбцията el на електролити върху повърхност с 

монослой обаче са твърде оскъдни, за да дадат някаква информация, различна от самия 

факт, че съществува привличане между йона и монослоя. Изследванията за 

повърхностно напрежение на разтворими монослоеве на повърхността на солеви 

разтвори [38,18] не позволяват директно определяне на el заради изсолването на 

повърхностноактивното вещество от електролита (солта изменя обемния химичен 

потенциал на повърхностноактивното вещество). Елегантно решение на проблема е 

предложено от Авеярд и сътр., които са изследвали монослой на междуфазова граница 

вода|масло, като електролитът е разтворен във водната фаза, а повърхностноактивното 

вещество – в маслената [38]. Ефектът на солта върху състоянието на неразтворими 

монослоеве е бил изучаван още от основателите на съвременната наука за повърхностите 

[19-21,15], към по-нови изследвания на незаредени [22,23] и заредени [24] монослоеве. 

Забележително е, че в нито едно от тези изследвания не е определена най-пряката 

характеристика на взаимодействието между йона и монослоя – адсорбцията на сол el. 

Причината за това е, че е принципиално невъзможно да се определи el на основата само 

на изотерми за повърхностното налягане като функция на площ на молекула от монослоя 

[15,17,14]. Следователно, за да бъде определена търсената адсорбция, е необходимо да 

се разработи експериментален метод за определянето на адсорбцията на солта върху 

повърхност с разтечен неразтворим монослой. 

 

4.1. Резултати, дискусия и изводи 
 

Ние разработихме метод, който позволява пресмятането на адсорбцията на 

електролита върху монослой от неразтворимо повърхностноактивно вещество, като 
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използваме експериментални данни за изменението на повърхностното напрежение на 

монослоя при свиването му, и експериментални данни за равновесното налгане на 

разтичане на кристал от повърхностноактивното вещество. Взето е предвид влиянието 

на електролита върху състоянието на монослоя. 

Зависимостта на равновесното налягане на разтичане на додеканоловите кристали 

(или капки, над ~25○C) от концентрацията на електролита, е показана на Фигура 15 за 

всички изследвани соли. Измерванията са извършвани при температура, варираща от 19 

до 26○C; извършихме малка корекция за разликата в температурите, като беше прието, 

че повърхностната ентропия е 0.138 mN/Km (като за чиста вода), за да се сведат всички 

данни на Фигура 15 до стандартна температура 25○C (от експерименталните данни може 

да се изчисли, че повърхностната ентропия на монослоя е всъщност по-ниска с около 

30%, което не е значителна разлика за нашите цели). 

Зависимостта на s от Cm е относително слаба за NaF, NaBr и NaCl – тези 

електролити изменят s най-много с 1.7 mN/m (за сравнение, повишението на  на 

междуфазова граница вода|въздух и вода|масло в отсъствието на монослой е 7-8 mN/m 

за 5 mol/kg NaCl). Това означава, че Гибсовата адсорбция el,s на тези соли в условията 

на плътен монослой, разтечен около C12H25OH кристал, е относително малка, докато 

десорбцията им върху чиста междуфазова граница е значителна, както беше разгледно в 

предишните глави. NaI влияе на s повече. Зависимостта на el,s от Cm, изненадващо не е 

монотонна за бромида и йодида. Това е неочакван резултат с оглед на предишни 

изследвания [17], които показват приблизително линейна зависимост s(Cm). 

Минимумът при s означава, че при ниски концентрации тези електролити се адсорбират 

върху монослоя на разтечения кристал, а при високи Cm се десорбират. Йон-

специфичният ефект, който наблюдаваме за s, не следва Хофмайстеровия ред [27] – 

наблюдаваме, че s,NaBr > s,NaCl > s,NaI вместо очакваното s,NaCl > s,NaBr > s,NaI. 

 

 

Фигура 15. Равновесно повърхностно напрежение на додеканолови кристали като 

функция на концентрацията Cm на електролита в подложката, 25○C. 
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Освен това, бяха измерени и изотермите на повърхностното напрежение като 

функция на площ на молекула сърфактант за додеканолови монослоеве. Данните бяха 

приведени в подходящ за работа вид - бяха напаснати с относително проста функция със 

следната форма: 

 LE LE 1 LE 2 LE 3 LE

LE 0 1 2 3 ln

1 t1 LE 2 LE 3 LE

d2 d3 d0

LC LC

1 0 t

ln / [mN / m]
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( )
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Повърхностното напрежение варира от максималното – стойността на равновесното s, 

при което монослоят колабира – почти до това на чистата повърхност на разтвора. 

Колапсът на монослоеве от дълговерижни алкохоли обикновено се случва при 

повърхностно напрежение по-ниско от s, и метастабилни пренаситени монослоеве 

могат да съществуват няколко часа [48], заради липсата на зародиш за кристализация; в 

случая на додеканола, който изучаваме, колапсът винаги е близо до  = s. 

Получените изотерми (1) за додеканол, разтечен на повърхността на воден 

разтвор на NaCl, са показани на Фигура 16 (ляво). За плътен монослой, повърхностното 

напрежение се понижава с концентрацията при фиксирана . Обратно, за разтегнати 

монослоеве  се увеличава с увеличаване на Cm. Резултатите за NaF са сходни, Фигура 

16 (дясно). Изотермите за NaBr и NaI качествено също са сходни, но количествено, 

изменението на изотермите е по-забележимо за бромида и особено за йодида, Фигура 17. 

Вижда се, че кривите 0 –  като функция на 1 са разположени по-високо за по-високи 

концентрации, и следват Хофмайстеровия ред: (0 – )NaI > (0 – )NaBr > (0 – )NaCl. И 

двете наблюдения са в съгласие с литературни данни [15,17]. 

Ефектът на солта върху фазовия преход е интересен, и в светлината на 

предишните наблюдения показва значителното влияние на електролита върху условията 

на фазов преход за монослоеве [21-23] и бислоеве [49]. С увеличаване на концентрацията 

на хлорид и флуорид, фазовият преходът LE-LC се случва при по-високо повърхностно 

напрежение t и при по-високи площи за молекула (Фигура 16). NaBr има слаб ефект 

върху t; NaI пък го понижава (Фигура 17). Това подсказва, че NaI и NaBr имат 

свойството да стабилизират LE фазата в сравнение с NaCl и NaF. Фрумкин и Панкратов 

са достигнали до сходни заключения (хидрофобният йон I стабилизира разтегнатият 

етилпалмитатен филм, докато хидрофилният SO4
2 стабилизира кондензирания филм, fig. 

1 от [15]). 
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Фигура 16. Повърхностно напрежение  като функция на площ, която се пада на 

молекула повърхностноактивно вещество 1 за C12H25OH монослоеве, разтечени върху 

подложки с различна концентрация на NaCl (ляво, T = 24.9±1.1○C) и NaF (дясно, 

25.6±0.6○C). Линиите са полиномиални напасвания на обратната зависимост 1() с ур. 

(4); ромбовете отговарят на равновесното повърхностно напрежение на разтичане на 

кристали от додеканол (което ние избираме за стандартно състояние). Наблюдава се 

фазов преход от първи род между течна кондензирана (LC) и течна разтегната (LE) 

повърхностни фази (хоризонталните плата). 

 

 

Фигура 17. Повърхностно напрежение  като функция на площ, която се пада на 

молекула повърхностноактивно вещество 1 за C12H25OH монослоеве, разтечени върху 

подложки с различна концентрация на NaBr при 19.8±1.0○C (ляво) и NaI при 20.8±0.9○C 

(дясно). Линиите са полиномиални напасвания на обратната зависимост 1() с ур. (4); 

ромбовете отговарят на равновесното повърхностно напрежение на разтичане на 

кристали от додеканол. 
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Следващата стъпка в нашия метод е изчислението на s. Изотермите (4) и 

данните за равновесното повърхностно напрежение на разтичане от Фигура 15 са 

използвани за пресмятане на химичния потенциал s като функция на  (интегралът 

има аналитична форма, но пресмятането му е по-лесно числено). За NaCl, напаснахме 

данните за s като функция на Cm с квадратичен полином, s/[mN/m] = 25.97 

0.7121Cm/[mol/kg] + 0.08544(Cm/[mol/kg])2, за да бъдат изгладени и за да се избегне 

ефектът, който експерименталната дисперсия има върху численото диференциране. За 

другите два електролита, данните за s са използвани в първоначалния им вид 

(приложена е само малка температурна корекция, за да се сведат стойностите им до 

средните температури на експериментите със свиване). От получените s като функция 

на  определяме (s/d±Cm) за el. 

Резултатът за Гибсовата адсорбция el на NaCl върху монослой от додеканол е 

показан на Фигура 18, като функция на . Според фигурата, el е положителна за Cm = 

0.49-2 mol/kg, и се увеличава пропорционално на концентрацията на солта. Това се 

наблюдава не само за NaCl, но и за останалите изследвани халиди – адсорбцията на 

електролита следва сходна тенденция с повишаването на адсорбцията  на сърфактанта: 

за рехав LE монослой, del/d > 0, докато достигне максимум; за плътни LE монослоеве, 

el намалява с . Наличието на максимум на el като функция на  е качествено 

отбелязано от Фрумкин и Панкратов [15] (вж. тяхната бележка под линия 3). В позицията 

на фазов преход, разтегнатият LC монослой адсорбира повече сол от плътен LE филм; с 

увеличаване на плътността на LC монослоя, адсорбцията на сол рязко пада. Скокът, 

който el прави в точката на фазов LE-LC преход от първи род (от положителна стойност 

в LE към по-висока стойност в LC) може да бъде сравнен със заключението на Ароти и 

сътр. [23], че за незареден монослой дипалмитоилфосфатидилхолин (DPPC), el е близо 

до нула в LC фазата и el > 0 в LE (но техните изводи по отношение на el са индиректни). 
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Фигура 18. Гибсова адсорбция el на NaCl като функция на повърхностното 

напрежение  на додеканолов монослой.  

 

Данните за физическата адсорбция el
z=0

 на натриевия хлорид са показани на 

Фигура 19 като функция на адсорбцията  на повърхностноактивното вещество (за 0.49 

mol/kg NaCl). Физическата адсорбция el
z=0

 е отрицателна за плътни LC монослоеве при 

всички концентрации. За LE монослоя се получава, че el
z=0

 < el, но само за най-ниската 

концентрация (0.49 mol/kg) физическата адсорбция на NaCl е отрицателна в LE областта 

(Фигура 19) при 0.97 и 2 mol/kg NaCl, el
z=0

 > 0, т.е. NaCl е привлечен от LE филма. 

Когато данните са представени в координати el
z=0

 като функция на , става 

очевидно, че екстраполацията на адсорбцията на електролит към монослой с нулева 

плътност, lim→0(el
z=0

), води до стойност, много близка до физическата адсорбция el
z
0
=0

 

на NaCl върху чиста междуфазова граница вода|въздух (el
z
0
=0

 е отбелязана с 

хоризонталната линия на Фигура 19; пунктирната линия от  = 0 до областта на LE е 

ръчна екстраполация). От фигурата се вижда, че el
z=0

 се увеличава с нарастването на 

плътността на LE фазата, освен като за най-плътния LE филм в близост до точката на 

фазов преход. От изходния наклон на кривата el
z=0

 като функция на , може да се оцени, 

че при 0.49 mol/kg NaCl, всеки 35 молекули повърхностноактивно вещество привличат 

един катион и един анион (всеки 8 при 0.97 mol/kg, всеки 3 при 2 mol/kg). Тези числа 

могат да бъдат сравнени с наблюдението на Петраке и сътр. [51], че във везикули всеки 

60 липидни молекули адсорбират един Br йон при 0.1 M. 

 

 

Фигура 19. Физическа адсорбция el
z=0

 на NaCl като функция на адсорбцията на 

сърфактанта . Това е параметрична графика на el
z=0

() срещу ().  
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Фигура 20 Адсорбция el на 0.49 mol/kg NaF и NaCl (ляво) и 2 mol/kg NaCl, NaBr 

и NaI (дясно) върху повърхност с разтечен монослой от C12H25OH като функция на 1. 

 

Сега ще разгледаме Хофмайстеровия ефект върху адсорбцията на йоните. На 

Фигура 20 (ляво), сравняваме адсорбцията на NaF и NaCl върху додеканоловия монослой, 

Cm = 0.49 mol/kg. Неопределеността е ±0.06 nm2 за флуорида и ±0.04 nm2 за хлорида за 

целия обхват на стойности за . И тъй като стойностите за el на тези соли са близки до 

нула, относителната грешка е доста голяма, и в случая на NaCl, дори знакът на Гибсовата 

адсорбция не е сигурен. Въпреки това, разликата между el за NaF и NaCl е статистически 

значима (0.10-0.15 nm2) и може да се каже, че адсорбцията на NaF е по-висока от 

адсорбцията на NaCl. На Фигура 20 (дясно), сравняваме адсорбцията на NaCl, NaBr и NaI 

при 2 mol/kg. Оценената неопределеност е ±0.05, ±0.04 и ±0.025 nm2 за трите соли, 

съответно (което отговаря на относителна грешка около ±20%, ±10% и ±5%). Оказва се, 

че Хофмайстеровият ред не е спазен; вместо това за нашата електронеутрална 

повърхност, el(NaI) > el(NaF) > el(NaCl) > el(NaBr). Този ред може да бъде сравнен с 

правилото, формулирано от Швирц и сътр. [28], че оригиналният Хофмайстеров ред (I > 

Br > Cl > F) е валиден за положително заредена повърхност, но обърнатият ред (F > 

Cl > Br > I) е валиден за отрицателно заредени повърхности (вж. също и [27]). 

При всички случаи, и особено при NaCl, адсорбцията на солта върху монослоя е 

значително по-положителна от тази на чиста междуфазова граница вода|въздух или 

вода|масло. Високата el на NaCl върху монослоя може да се дължи на (i) привличане на 

хлоридния йон към монослоя (което отговаря на електричен двоен слой с Cl в 

адсорбционния и Na+ в дифузния слой); (ii) привличане на Na+ от слоя сърфактант (Na+ 

доминира в адсорбционния слой и Cl доминира в дифузния); и (iii) и двата йона с 

привлечени от монослоя с приблизително еднаква сила (отговаряща на приблизително 

електронеутрален адсорбционен слой и липсващ дифузен слой). Кой от тези три 

сценария наистина се наблюдава, може да бъде преценено от измерванията на Волта 

потенциала V, Фигура 21 (ляво). Разглеждани са само данните за LE областта (данните 

при по-високи адсорбции са усложнени от кинетиката на фазовия преход). Знакът на 
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потенциала е положителен, т.е. приносът на алкохола към повърхностния диполен 

момент е с положителния полюс към газовата фаза. V става по-положителен с 

нарастването на Cm. Сходна тенденция се следва от -потенциала на 1:1 електролити, 

които се адсорбират върху чиста водна повърхност [37,29], което обяснихме с йон-

специфичния пад на диелектричната проницаемост на разтвора в Глава 2.3. Сега ще се 

опитаме да обясним данните на Фигура 21 (ляво) по подобен начин. 

 

Фигура 21. Ляво: Разлика на Волта потенциала V като функция на адсорбцията 

на додеканол в LE областта при три различни концентрации на NaCl. Дясно: изменение 

на потенциала на електричния двоен слой DL като функция на адсорбцията на 

додеканол. Потенциалът DL е изчислен от V според ур. (10). Прекъсната крива е 

изчислена от el за 2 mol/kg NaCl от Фигура 20 (дясно) през уравнението на Гуи с 

предположението, че няма специфично адсорбирани аниони.  

 

V-потенциалът се дефинира с разликата: 

V ≡ W
G()  W

G(= 0),         (5) 

където W
G() е падът на потенциала през междуфазовата граница между въздух и 

електролитен разтвор в присъствието на монослой, и W
G(= 0) е падът на потенциала 

през чистата повърхност на електролитния разтвор (изборът на посока е такъв, че 

положителен W
G потенциал съответства на положителния полюс на повърхностния 

дипол да сочи към газа). Потенциалът W
G(= 0) на повърхността на чистия разтвор на 

електролит може да бъде изразен като 

W
G(= 0)= 0 + ,         (6) 

където 0 е W
G на чиста водна повърхност в отсъствието на сол, и  е изменението му 

при добавяне на електролит. За 0 използваме стойност като в Глава 2.3, а за -
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потенциала използваме стойности от интерполацията на експерименталните данни на 

Фигура 8 - за 2 и 5 mol/kg NaCl, той е около 3.2 и 17.6 mV, съответно. 

За пада на потенциала W
G() на повърхност с монослой, приемаме отново, че се 

състои от два адитивни компонента – единия произтичащ от истинския [36] 

повърхностен диполен момент P, и втория, дължащ се на разпределнието на йоните 

(потенциалът на двойния слой DL). В случая на междуфазова граница вода|въздух с 

адсорбиран LE монослой, собствената [36] плътност на диполен момент на 

повърхността P е концентрирана преимуществено в непосредствена близост до 

междуфазовата граница вода|LE, между масления слой и водния разтвор на електролит, 

където са разположени ориентираните водни молекули и алкохолни полярни глави. Така, 

диполният момент е разположен между два диелектрика. Като се използва ур. 55 от [36] 

за връзката между пада на потенциала на повърхността и истинския повърхностен дипол, 

получаваме израза: 

W LE

G DL

W W LE LE
Δ ( )

Q Q

Q Q

L L
P

L L
  

 


 


,       (7)  

където  е диелектричната проницаемост на водния разтвор; LE е диелектричната 

проницаемост на LE слоя (функция на адсорбцията на повърхностноактивното вещество 

); LQ
W

 и LQ
LE

 са квадруполните дължини [36] съответно на водния разтвор и на LE фазата. 

Тъй като  >> LE, може да пренебрегнем втория член в знаменателя на ур. (7); тогава, ур. 

(5)-(7) могат да бъдат записани като: 

W LE

DL

m 0W

m

Δ ( ) Δ
( )

Q Q

Q

L L P
V C

L C
  




    .      (8) 

Диелектричната проницаемост  на разтвора е функция на концентрацията на сол, 

както бе обсъдено в 2.3. За NaCl е било измерено че /0 = 78.4, 55.5 и 44.7 за 0, 2 и 5 

mol/kg NaCl съответно. Приемаме още, че в отсъствието на електролит, DL = 0 (а по-

точно, ако H+ и OH в чиста вода образуват електричен двоен слой, то това вече е 

отчетено в стойността на 0); че квадруполната дължина LQ
W

 не зависи от концентрацията 

на разтвора Cm; и че собственият повърхностен дипол P също не се изменя с Cm. Това 

позволява да се запише ур. (8) за V в отсъствието на електролит като: 

W LE

0W
Δ (0)

(0)

Q Q

Q

L L P
V

L





  .        (9) 

Решаваме ур. (8) и (9) за P и потенциала на електричния двоен слой DL – 

решението за втората неизвестна има следния вид: 

DL

m m 0 m

m m

(0) (0)
( ) Δ ( ) Δ (0) 1 Δ ( )

( ) ( )
C V C V C

C C

 
  

 

 
     

 
.   (10) 

Тази формула е аналог на резултата ни за . 
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Тази формула ни позволява да изчислим DL. Резултатът е доста грубо 

приближение по няколко причини. Първата са високите неопределености на стойностите 

на величните в ур. (10): неточността за 0 е около ±60 mV; ±5 mV за ; ±20% за ; и V-

потенциалът, който измерваме, варира с около ±15% от измерване до измерване. Втората 

причина е предположението, че P не зависи от Cm – тази зависимост би могла да е 

значителна (поне за бромиди и йодиди [15]). Третата е грубото предположение, че 

потенциалите на електричния двоен слой и на диполите в ур. (7) са адитивни. Въпреки 

това, очакваме ур. (10) да дава верен знак, порядък и тенденция за поведение по 

отношение на  на потенциала на двойния слой DL.  

Изчислената по ур. (10) зависимост за DL от  е илюстрирана на Фигура 21 

(дясно). Порядъкът е правилен – това може да се покаже, ако се сравни DL с оценката на 

стойността на адсорбцията на NaCl при 2 mol/kg на Фигура 18, комбинирана с 

уравнението на Гуи. Знакът на DL навежда на мисълта, че за NaCl, натриевият йон, а не 

Cl, е всъщност привлечен от монослоя. Затова монослоят трябва да е положително 

зареден в присъствието на NaCl. Обърнатият Хофмайстеров ред, наблюдаван за NaF, 

NaCl и NaBr, подсказва, че същият извод е валиден за тези три електролита, в 

съответствие с правилото на Швирц и сътр. [28] (въпреки че за NaBr, очакваме 

значително хидрофобно привличане на Br, в комбинация с адсорбцията на Na+). Само 

за NaI йонът, който е привлечен най-силно от монослоя, е очевидно анионът. 

Нашата първоначална хипотеза за тези наблюдения е, че адсорбцията на Na+ е 

причинена от взаимодействие на електролита с повърхностния диполен момент P. В 

отсъствието на монослой, повърхностният потенциал е около 90 mV (което отговаря на 

положителния полюс на повърхностния дипол, сочещ към водната фаза и привличащ 

аниони). Адсорбцията на алкохол довежда до V от порядъка на +150-300 mV, т.е. тя 

обръща диполния момент и за монослоя, отрицателният полюс сочи към разтвора и 

привлича катионите. Това е в съгласие с наблюдаваното поведение на зависимостта на 

DL от : с намаляване на адсорбцията на сърфактанта, повърхността приближава 

точката P = 0 на нулев дипол [36] – предполагаме, че тя съответства на V + 0 +  = 0 

– и чрез екстраполиране на данните на Фигура 21 (ляво), можем да оценим, че е около P 

= 0 = 0.5-1.5 nm2 (и се увеличава с Cm). Ако повърхностният дипол причинява 

адсорбцията на йони, el и DL би трябвало да се понижават с понижаването на  и 

приближаването ѝ до P = 0, както и се наблюдава на Фигура 21. Освен това е интересно 

да се сравни точката на нулев дипол (където W
G= 0) с точката на нулев заряд e = 0 

(където DL = 0). Въпреки че най-вероятно е много неточна, Фигура 21 (дясно) позволява 

точката на нулев заряд да бъде оценена на около e = 0 = 2 nm2 при Cm = 5 mol/kg, и e = 0 

~ 0.7 nm2 при 2 mol/kg. Затова, стойностите на , които отговарят на нулев заряд и нулев 

диполен момент са близки, и имат сходна тенденция за изменение с повишаването на Cm. 

Тъй като e = 0 >P = 0, в точката на нулев диполP = 0 електричният двоен слой е 

отрицателно зареден (DL < 0), т.е. в отсъствието на повърхностен дипол, анионите са 

привлечени от монослоя по-силно от катионите. 
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В литературата бяха потърсени индикации, които да потвърдят връзката между 

повърхостния диполен момент и потенциала на двойния слой. Фрумкин и Панкратов [15] 

коментират възможността за значително взаимодействие между йоните и повърхностния 

диполен момент, но от качествено различна природа (те предполагат, че йоните могат да 

поляризират значително повърхността). Едно явление, което намира просто обяснение в 

по-горе посочения механизъм на взаимодействие между йон и повърхност, е аномалната 

зависимост на дебелината на равновесен пенен филм от разтвор на NaCl, който е 

стабилизиран с пентанол (разглеждане на Кю и сътр. [50]). При постоянна концентрация 

на сол (1 mM NaCl), повишаването на концентрацията на пентанол от 0.001 mM до 1 mM 

води до по-малка равновесна дебелина (т.е. до по-ниско електростатично разклинящо 

налягане и понижен специфично адсорбиран заряд). По-нататъшното повишаване на 

концентрацията на пентанол от 1 mM до 10 mM води до увеличена дебелина, т.e. по-

високо електростатично разклинящо налягане и специфично адсорбиран заряд. С оглед 

на нашите наблюдения, обяснението може да е, че при ниски концентрации на пентанол, 

повърхностният дипол все още сочи с положителния си полюс към разтвора и това води 

до адсорбция на Cl. С повишаване на концентрацията на пентанол, системата доближава 

точката на нулев дипол, при която P = 0. Там електростатичното разклинящо налягане 

достига своя минимум. С последващо увеличаване на концентрацията на пентанол, 

диполът на повърхността става все по-отрицателен към разтвора, което довежда до 

специфична адсорбция на Na+ и до наблюдаваното повишение на разклинящото налягане 

и на дебелината на филма. 

За количествено разбиране и по-подробно изследване на резултатите от Фигура 

21, е необходимо обобщение на уравнението на Гуи, което отчита 

квадруполяризуемостта на средата. Ур. (7) е строго валидно само за изолатори [36], и 

присъствието на йони с концентрации от порядъка на 5 mol/kg ще го измени. Този 

проблем е извън обхвата на това изследване и нашите предварителни изводи трябва да 

се разглеждат предпазливо. 

Най-важният принос от този раздел е методът, който разработихме за 

определянето на адсорбцията на сол el върху повърхността на електролитен разтвор с 

разтечен неразтворим монослой (базирано на идеите на Фрумкин и Панкратов [15]). 

Методът комбинира данни за повърхностното напрежение като функция на площта 1, 

която се пада на молекула повърхностноактивно вещество от монослоя, с данни за 

равновесното налягане на разтичане на кристали сърфактант за няколко концентрации 

Cm, за да позволи изчисляването на точната зависимост на el от  и Cm. Демонстрирахме 

приложимостта на този метод с литературни данни за октадеканол върху подложки от 

разтвор на KCl и с данни, измерени от нас за додеканолови филми върху подложки от 

разтвори на няколко натриеви халида. Методът е гъвкав и може да се използва за 

разнообразни системи - например, една генерализация, която включва минимални 

промени, и е особено интересна за нас, е приложението на метода към неразтворими 

монослоеве на йонни повърхностноактивни вещества. 

Най-интересните резултати, получени с новия метод, са: 
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(i) Адсорбцията el на всички изучавани електролити (KCl, NaF, NaCl, NaBr, NaI) 

върху повърхност с алкохолен монослой е значително по-положителна от адсорбцията 

на междуфазова граница вода|въздух или вода|масло (вж. Фигура 19). Това значи, че 

съществува сила на привличане, която действа  между единия или и двата йона и 

алкохолния монослой, която липсва при чистите междуфазови граници. 

(ii) el се изменя значително с плътността на додеканоловия монослой, и 

изменението е немонотонно и с прекъсване при фазовия преход. За изследваните от нас 

соли и концентрации, адсорбцията на сол обикновено има максимум като функция на  

в LE областта (напр. Фигура 18) – това потвърждава качествените заключения на 

Фрумкин и Панкратов [15]. В позицията на фазов преход, el скача до по-висока стойност 

на LC, но след това намалява рязко до много по-малка, дори отрицателна адсорбция в 

условия близо до точката на колапс. 

(iii) el на монослоя е приблизително линейна функция на концентрацията на сол 

при повечето площи за молекула повърхностноактивно вещество. 

(iv) Адсорбцията върху монослоя додеканол е йон-специфична и следва реда 

el(NaI) > el(NaCl) > el(NaBr) при Cm = 2 mol/kg, и el(NaF) > el(NaCl) при 0.49 mol/kg. 

Затова, за F, Cl и Br, Хофмайстеровият ред е обърнат. Според правило на Швирц и 

сътр. [28], това е индикация за положително заредена повърхност, т.е. Na+ е вероятно 

специфично адсорбираният йон, докато анионите остават в дифузния слой. Според 

същото правило, NaI е адсорбиран заради специфична адсорбция на I (или и Na+, и I). 

За по-нататъшен анализ на разпределението на двата йона в близост до монослоя, 

измерихме неговия Волта потенциал V при няколко концентрации на NaCl. Приемаме, 

че електролитът изменя Волта потенциала чрез изменение на диполния принос към него 

(през изменената диелектрична проницаемост W на концентрирания разтвор) и чрез 

формиране на електричен двоен слой с потенциал DL. Можем да оценим първия ефект 

(който е доминиращ), за да определим стойността DL (Фигура 21). Резултатът е в 

съгласие с положителен потенциал на двойния слой, т.e. наистина, натриевият йон се 

намира в адсорбционния слой, докато Cl остава в дифузния. 

Тези резултати не се обясняват лесно с публикуваните вече модели за адсорбцията 

на електролита, които включват хидратационни, на изображение, ван дер Ваалсови и 

хидрофобни взаимодействия. За силите на изображение, хидратация и хидрофобно 

взаимодействие не е за очакване [14] да се изменят значително в присъствието на 

монослой, и е дори още по-малко вероятно монослоят да направи тези взаимодействия 

по-привличащи. Ван дер Ваалсовата сила е грубо пропорционална на разликата в 

Хамакеровите константи AM на монослоя и AW на водния разтвор. В отсъствието на 

монослой, тази сила трябва да е на отблъскване и за плътен монослой би могло да се 

очаква да е близо до нула [14]. AM е пропорционално на плътността на монослоя, и 

плътността не се изменя значително: за LE монослоят от C12H25OH е направена оценка 

[47], че тя е 810 kg/m3, и за LC фазата е 855 kg/m3 (за сравнение, плътността на додекана 

е 750 kg/m3). Тези малки изменения е слабо вероятно да доведат до сложната зависимост 
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на el от  която наблюдаваме. Затова може да се направи заключението, че 

публикуваните модели за адсорбция на йони върху монослой не включват приноса на 

някакво основно взаимодейтвие, което ние предпазливо идентифицираме като 

взаимодействие на йона с повърхностния дипол. Алкохолът променя знака на 

повърхностния диполен момент, което води до адсорбция на Na+. 

 

5. Приноси и заключение 
 

В настоящата дисертация беше разгледан въпросът за взаимодействието на 

прости йони на електролити с течни междуфазови граници вода|хидрофобна фаза. 

Хидрофобната фаза е варирана - въздух, масло тип алкан или дълговерижен алкохол 

(прости граници); и междуфазова граница вода|LE монослой|въздух (сложна граница). 

Изследвана е адсорбцията на йоните върху тези междуфазови граници. Простите йони 

отчетливо се разделят на “малки” (всички многовалентни и едновалентните с 

кристалографски радиус под 1.95 Å) и “големи” (едновалентни с радиус над 1.95 Å). 

Основните приноси на настоящата дисертационна работа са следните: 

i. Разработен е трислоен модел на междуфазовата граница на електролитен разтвор 

с хидрофобна фаза. Моделът е от Шмуцеров тип, като са зададени в явен вид 

дебелината на хидрофобната пролука и минималното разстояние, на което 

хидратиран йон може да се приближи до междуфазовата граница. 

ii. За група от малки йони (Li+, Na+, K+, Cs+, NH4
+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cd2+, La3+ 

нитрати в комбинация с Mg2+ и Ca2+), всички 1:2 сулфати и карбонати на Na+ и 

K+, K2CrO4, NaOH) установихме, че водещата причина за Хофмайстеровия ефект 

върху повърхностните свойства са обемните характеристики на разтвора. За 

Хофмайстеровия ефект върху σ на серия от електролити от еднакъв тип (по 

отношение на валентността на катиона и аниона, напр. серия 1:1 електролити, 2:1 

електролити) се оказва отговорен преди всичко обемният йон-специфичен среден 

активитетен коефициент. Йон-специфичното поведение на повърхностния Δχ-

потенциал следва електролит-специфичната обемна диелектрична проницаемост 

на разтвора. 

iii. За i:j електролити, принос към Хофмайстеровия ефект има и разликата в 

хидратацията на йоните. Дву- и тривалентните йони са по-силно хидратирани от 

едновалентните, което води до по-силната им десорбция от междуфазовата 

граница. По-силна десорбция значи по-високо междуфазово напрежение, което 

обяснява повишеното σ на соли с многовалентни йони спрямо това на солите с 

едновалентни йони. 

iv. Начинът, по който малките йони взаимодействат с междуфазовата граница, не се 

променя забележимо, ако заменим въздуха с алкан или дълговерижен алкохол. 

Пониженото σ-σ0 на междуфазова граница вода|алкохол, в сравнение с това на 

вода|въздух и вода|алкан, се обяснява с двумерен осмотичен ефект: полярните 
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глави на маслото изместват водни молекули от междуфазовата граница, и по този 

начин ефективно „разреждат“ последния слой вода. 

v. За втора група от големи йони (Br-, I-), анализирахме взаимодействието йон-

повърхност през отклоненията на експерименталните данни от обобщения модел 

на Шмуцер. От този анализ за вода|въздух и вода|масло правим важния извод, че 

ван дер Ваалсовото взаимодействие йон-повърхност е отблъскващо за вода|газ и 

почти отсъства за вода|масло. Йони с “граничен размер” от около 1.95 Å (Br-, NO3
-

) показват междинно поведение между двете групи от големи и малки йони (при 

ниска концентрациия имат поведение на малки, но при по-висока се адсорбират 

специфично). 

vi. Разработен е метод за пресмятане на адсорбцията на електролита Γel върху 

монослой от неразтворимо повърхностноактивно вещество. В метода е отчетено 

влиянието на електролита върху състоянието на монослоя, което в явен вид е нов 

резултат в литературата. За целта е решен въпросът за избор на стандартно 

състояние на монослоя, благодарение на експериментален метод, предложен от 

Фрумкин и реализиран от нас – измерване на равновесното повърхностно 

напрежение на разтечения монослой на кристал повърхностноактивно вещество.  

vii. Определената от нас адсорбция el на всички изучавани електролити (KCl, NaF, 

NaCl, NaBr, NaI) върху повърхност с алкохолен монослой е значително по-

положителна от адсорбцията на междуфазова граница вода|въздух или 

вода|масло. Следователно, съществува сила на привличане йон-монослой, която 

липсва при чистите междуфазови граници. 

viii. Чрез измерване на ΔV потенциала на додеканоловите монослоеве с подложка 

разтвор на NaCl с различни концентрации, и последващ анализ на получените 

данни, е направен качественият извод, че специфично адсорбираният върху 

монослоя йон е Na+. Това значи, че за всички малки йони (т.е. за KCl, NaF, NaCl 

и вероятно NaBr), повърхността на монослоя е положително заредена. 

Много въпроси остават без отговор. Йон-диполно взаимодействие, което 

наблюдаваме при монослоя, трябва да действа още при междуфазова граница 

вода|въздух, но изглежда за тази повърхност е твърде малко и не се забелязва отчетливо 

от наличните данни. Можем да направим опит да обясним причината за това: на 

границата вода|въздух ориентацията на диполите е такава, че анионът е привлечен от 

междуфазовата граница, а не катионът. Тъй като в голяма част от случаите анионът е по-

голям от катиона, той взаимодейства по-слабо с междуфазовата граница. Друг възможен 

вариант е да не използваме коректна стойност за повърхностния потенциал на чиста вода 

χ0 (ние правим изчисленията ни със стойност -100 mV). Тъй като експерименталните 

данни за повърхностния потенциал на чиста вода са много разнообразни, е възможно да 

сме избрали не дотам точна стойност. Ако имаме грешка ±60 mV [32], и се окаже, че χ0 е 

по-близо до -40 mV, се получава, че за междуфазовата граница вода|въздух това ново 

йон-диполно взаимодействие е слабо, а за вода|монослой (където  ще е от порядъка на 

-40 + V ~ 150 mV) е по-силно.  

Системата “електролит и повърхност” е твърде сложна, и интерпретацията на 

резултатите е силно затруднена от компенсирането на много на брой и различни по знак 
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ефекти (привличащо хидрофобно взаимодействие, отблъскващо ван дер Ваалсово от 

подобен порядък, сменящо се по знак йон-диполно). Например, отличното съвпадение 

на тензиометричните данни за NaBr върху вода|газ с теоретично предвиденото изглежда 

убедително доказателство за валидността на Шмуцеровия модел, но повърхностният 

потенциал не може да бъде обяснен само на базата на сили на хидратация и изображение, 

и същият извод следва от данните за вода|масло. Компенсация на ефекти може да се 

очаква още при сравнително простия NaCl, при който всички данни за прости 

повърхности се описват отлично от Шмуцеровия модел – но сложното поведение на 

адсорбцията на NaCl при монослой говори, че взаимодействията са значително по-

сложни. По-нататъшното детайлизиране на модела, обаче, изисква достатъчно 

количество от експериментални данни, и е предмет на бъдеща работа. 
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