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Pena in emulzija

Kako lahko z modelom delcev razlagamo nekatere 
zmesi, smo že predstavili. Pisali smo o razlikah med raz-
topino ter suspenzijo in kaj je to usedlina ali sediment. 
Jasno delitev na homogene in heterogene zmesi nekoli-
ko zamegli skupina zmesi, kjer so delci tako majhni, da 
na pogled delujejo kot homogene zmesi. To so koloi-
di, koloidne zmesi ali koloidni sistemi. V vsakdanjem 
življenju jih pogosto uporabljamo, tako so pripravljena 
nekatera zdravila, kozmetična sredstva, čistila, barvni 
premazi in še kaj. V to skupino zmesi uvrščamo tudi 
pene in emulzije. Da bi jih lažje razlikovali med seboj, 
moramo razlikovati med dvema glavnima sestavinama 
v zmesi. Sestavino, ki je je več, imenujemo disperzno 
sredstvo, tisto, ki je manj in je enakomerno razporejena 
po večinski sestavini, pa disperzna faza. Če obema se-
stavinama določimo še stanje (trdno, tekoče, plinasto), 
dobimo kar pregleden sistem teh zanimivih in nadvse 
uporabnih zmesi. Dve od njih sta pena in emulzija. 

O peni govorimo takrat, ko je večinska sestavina (di-
sperzno sredstvo) tekoča, disperzna faza pa plinasta. 
To pomeni, da so v tekočini enakomerno razporejeni 
mehurčki plina. Dober primer za to je na primer sneg 
iz jajčnih beljakov; v začetno tekočo zmes vmešavamo 
zrak. Iz tekočine nastane pena. Spremenita se barva in 
stanje, dobro stepen sneg ni več tekoč. Podobna pena je 
stepena smetana in druge pene, ki nastanejo z vmešava-
njem zraka ali drugih plinov v neko tekočino.

Emulzije pa so zmesi dveh tekočin, ki se razlikujeta 
po polarnosti in se zato med seboj ne mešata. Obe fazi 
sta tekoči. V neki tekočini so enakomerno razporejene 
drobne kapljice druge tekočine. Primer za to je mleko. 
V vodi, ki je kontinuirana faza, so razporejene kapljice 
maščobe. Zaradi sipanja svetlobe so emulzije običajno 
bele. Podobno so sestavljena »mleka« v kozmetiki, neka-
tera čistila ali loščila.

Slika 1: Prikaz pene. Slika 2: Prikaz emulzije. 
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