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vPoGled

DušAN KrNEl, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zakaj nekatere snovi, kot sta na primer oglje ali sili-
cijev oksid v prahu, “vežeta druge snovi” in se ju zato 
uporablja za čiščenje ali ločevanje snovi? Aktivno 
oglje, aktivno zaradi tega, ker je zmleto v zelo droben 
prah, se na primer uporablja pri zastrupitvah, popije-
mo ga pomešanega z vodo. Aktivno oglje veže tudi 
strupene pline, zato ga uporabljamo za filtre plinskih 
mask. Uporablja se tudi pri čiščenju vode, saj nase 
veže celo barvila, ki jih iz raztopin sicer ne moremo 
drugače odstraniti. Razlog je lastnost, ki jo imenuje-
mo adsorpcija. Delci snovi se adsorbirajo na površino 
oglja, ki je v tem primeru adsorbent. 

Adsorpcijo si lahko razlagamo podobno kot povr-
šinsko napetost. Zunanji delci snovi imajo na voljo 
manj sosednjih delcev za povezovanje kot delci v no-
tranjosti, zato se pri površinski napetosti močneje po-
vežejo med seboj. Pri adsorpciji pa izkoristijo to po-
manjkanje možnosti povezovanja tako, da pritegnejo 
na svojo površino druge snovi iz okolice. Tako se povr-
šina adsorbenta prekrije s plastjo druge snovi in jo zato 
izloči iz okolice. Ta okolica adsorbenta je lahko razto-
pina ali pa plinska zmes.

 
Slika 1: Prikaz adsorpcije

Ker se pri adsorpciji delci vežejo na površino trdne-
ga adsorbenta, je pomembna velikost površine adsor-
benta. Pri tem je pomembna velikost delcev. Čim 
manjši so delci, tem večja je njihova skupna površina.

Zvezo med velikostjo delcev in njihovo skupno po-
vršino si lahko ponazorimo s kocko, ki ima na primer 
stranico 2 cm. Prostornina kocke je v tem primeru  
8 cm3, površina pa 24 cm2. Če kocko razrežemo na  

8 manjših kock, ostane prostornina vseh kock enaki 
prostornini večje nerazrezane kocke, skupna površina 
osmih kock, pa je 8 x 6 cm2 = 48 cm2. Z drobljenjem 
in mletjem drastično povečamo skupno površino sovi. 
In ker mnoge reakcije potekajo na površini, snovi re-
žemo, drobimo in meljemo in to ne počnemo samo v 
kemijskih laboratorijih, ampak tudi v kuhinji.

Pazi!
Pojav je adsorpcija.
Snov je adsorbent.

Slika 2: Kocka s stranico 2 cm ima V = 8 cm3 in P = 24 cm2

Slika 3: 8 manjših kock ima skupno prostornino V = 8 cm3 in 
skupno površino P = 48 cm2
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