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Obszar kryształu, dla którego nie da się
zastosować trójwymiarowych równań opisujących 
własności wnętrza.

Powierzchnia – jak ją zdefiniować ?

Definicja robocza

2-3 ostatnie warstwy atomowe



Zjawiska, efekty i właściwości powierzchniowe



Inżynieria powierzchni – rys historyczny

Hartowanie stali – Homer „Odyseja” ~ 700 p.n.e

Azotonawęglanie stali – Chiny ~ 100 p.n.e.                                             
(bogate w węgiel i azot ziarna soi )

Azotowanie – Kolumna z Delhi  - 415 n.e.



Inżynieria powierzchni – rys historyczny (cd.)

Nawęglanie w proszkach –
Diversarum Artium Schedula - 1100r

Galvani, Volta, Davy –
galwanotechnika –XVIII – XIX w.

Natryskiwanie cieplne –
pocz. XX w.

Elektroiskrowe nanoszenie 
powłok – lata czterdzieste XX w.

Obróka laserowa, fotolitografia, epitaksja molekularna.



Powierzchnia ciała stałego

•Powierzchnia materialna - definiuje się ją jako brzeg (lub ograniczenie) 
ciał materialnych 

•Powierzchnia nominalna – powierzchnia określona rysunkiem  lub 
dokumentacją techniczną z pominięciem jej chropowatości, falistości i 
błędów kształtu

•Powierzchnia rzeczywista – powierzchnia ograniczająca przedmiot i 
oddzielająca go od otoczenia (zależna od skali rozpatrywanych zjawisk)

•Powierzchnia zaobserwowana – przybliżony obraz powierzchni 
rzeczywistej przedmiotu, uzyskany w wyniku obserwacji (np. SEM)

Pojęcie 
mechaniczne 
powierzchni



Powierzchnia zaobserwowana

Kalcyt

ziarna
metaliczne

Mikroskop tunelowy

Pb/Si



Schematyczne przedstawienie warstw 
powierzchniowych



Warstwa wierzchnia – warstwa materiału ograniczona rzeczywista powierzchnią
przedmiotu, obejmująca tę powierzchnię oraz część materiału w głąb od powierzchni 
rzeczywistej , która wykazuje zmienione cechy fizyczne w stosunku do cech tego 
materiału w głębi przedmiotu

Warstwa wierzchnia



Zespół czynników charakteryzujących warstwę
wierzchnią

g – grubość warstwy; s – struktura warstwy wierzchniej; u – umocnienie; 
σ – naprężenia własne warstwy wierzchniej; Sw – skażenia warstwy wierzchniej

1- mikropęknięcie; 2 – szczelina; 3 – rzadzizna; 4 por; 5 – wyrwa; 6 - wtrącenie



Schemat budowy warstwy wierzchniej

Uproszczony model 5-strefowy



Schemat budowy warstwy wierzchniej (cd.)

8-strefowy model warstwy wierzchniej

odpowiada za 
własności 

trybologiczne

właściwości 
korozyjne



Uproszczony schemat warstwy wierzchniej w 
warunkach eksploatacyjnych (smarowanie)

model tworzenia 
warstwy wierzchniej 

wg Marelina



Nierówność powierzchni rzeczywistych

a) zarys nierówności ciała 
stałego

1 - złuszczenie; 2 – sfałdowanie;     
3 – rysa; 4 – zadzior; 5 – wżer

L – odstęp nierówności;

H – wysokość nierówności

b) elementy i wypadkowa 
nierówność powierzchni

1 – błąd kształtu; 
2 – falistość;
3 – chropowatość;

4 –submikronierówność;
5 – wypadkowa struktura 
powierzchni rzeczywistej



Parametry określające mikrostrukturę
geometryczną powierzchni

a) krzywa gęstości rzędnych profilu

b) profil nierówności

c) krzywa liniowego udziału nośnego



Krystalograficzny opis powierzchni

Orientacja płaszczyzny –
Wskaźniki Millera

Rozmieszczenie atomów 
na płaszczyźnie



Wskaźniki Millera

Określamy punkty przecięcia danej 
płaszczyzny z osiami krystalograficznymi 
kryształu. 

Płaszczyzna 1 (¼ a, ½ b, 1c) 
Płaszczyzna 2 (¾ a, 3/2 b, 3c)

Wyrażamy powyższe współrzędne 
jako ułamki długości odpowiedniego 
boku komórki elementarnej 
Płaszczyzna 1 (¼ , ½ , 1) 
Płaszczyzna 2 (¾ , 3/2 , 3) 

Liczymy odwrotność wartości uzyskanych 
powyżej i jeśli jest to konieczne mnożymy przez 
taką liczbę, aby otrzymać najmniejsze wartości 
całkowite.

Płaszczyzna 1 (421)
Płaszczyzna 2 (421) 



Przykłady płaszczyzn sieciowych w układzie 
regularnym

Punkty przecięcia – a,a,a
Wskaźniki Millera (1,1,1)

(2,2,2)



Przykłady płaszczyzn sieciowych w układzie 
regularnym (cd.)

Punkty przecięcia – a,a,∞
Wskaźniki Millera (1,1,0)



Przykłady płaszczyzn sieciowych w układzie 
regularnym (cd.)

Punkty przecięcia – a, ∞,∞

Wskaźniki Millera (1,0,0)



Przykłady płaszczyzn sieciowych w układzie 
regularnym (cd.)

trzy zaznaczone płaszczyzny są
dzięki symetrii równoważne,

w układzie regularnym jest ich 6:

(100), (010), (001), (100), (010), (001),

zbiór równoważnych płaszczyzn 
oznaczamy: {hkl}, np. {100}

W układach regularnych kierunek [hkl] jest prostopadły do płaszczyzny (hkl)



Sieć płaska dwuwymiarowa
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Dwuwymiarowe sieci Bravais’go



Przykład struktur powierzchniowych dla 
kryształów regularnych



Wybór wektorów tworzących komórki elementarne 
powierzchni kryształu fcc

Powierzchnia fcc(100)
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Wybór wektorów tworzących komórki elementarne 
powierzchni kryształu fcc (cd.)

Powierzchnia fcc(110)
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Wybór wektorów tworzących komórki elementarne 
powierzchni kryształu fcc (cd.)

Powierzchnia fcc(111)
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aaa ==



Gęstość upakowania
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Powierzchnie wicynalne
• Powierzchniami wicynalnymi (vicinal surfaces) nazywamy powierzchnie 

opisane wysokimi wskaźnikami Millera. Takie powierzchnie nie są gładkie, 
lecz składają się z tarasów rozdzielonych przez monoatomowe uskoki. 
Pokazana na poniższym rysunku powierzchnia fcc(977) składa się z tarasów 
(111) o szerokości 8 odległości międzyatomowych, rozdzielonych przez 
monoatomowe uskoki mające powierzchnie (100). 



Powierzchnie wicynalne (cd.)
• Oznaczanie powierzchni wicynalnych jest bardziej złożone niż gładkich 

powierzchni. W tym przypadku przyjęto następującą notację: w(htktlt) x 
(hsksls), gdzie (htktlt) i  (hsksls) są wskaźnikami Millera odpowiednio dla 
powierzchni tworzących tarasy (t) i uskoki (s), natomiast w określa liczbę
atomów liczonych wzdłuż szerokości tarasu. Pokazana na rysunku 
powierzchnia fcc(775) będzie więc zapisana jako 7(111) x 1(100).

Powierzchnie wicynalne są szczególnie faworyzowane w reakcjach chemicznych, 
stanowią również bazę do wzrostu nanostruktur



Wyidealizowana struktura powierzchni



Wpływ podłoża na warstwę



Powierzchnia ciała stałego

Zerwane wiązania na powierzchni kryształu o wiązaniach kowalencyjnych

Struktura 
nierównowagowa

⇓
-relaksacja

-rekonstrukcja



Niewysycone wiązania 
Duża entropia swobodna G

Rekonstrukcja powierzchni

Powierzchnia Si(100) Bez rekonstrukcji

Po rekonstrukcji (2x1)

Obniżenie entropii swobodnej G



Rekonstrukcja powierzchni

Powierzchnia idealna

Powierzchnia po rekonstrukcji



Rekonstrukcja powierzchni Si - struktura idealna

Struktura diamentu

2x fcc

Struktura idealna powierzchni 
krzemu (110)

hybrydyzacja sp3

d – dangling bonds

b – back bonds

br – bridging bonds



Rekonstrukcja powierzchni – Si (100)

Proces dimeryzacji wiązań

Rzut powierzchni (100) krzemu Widok perspektywiczny kryształów krzemu

Tworzenie 
dimeru

ukośnego



Rekonstrukcja powierzchni – Si (100)(c.d.)

⇒

Projekcja 3D

a)– rzut na płaszczyznę (110)

b)– rzut na płaszczyznę (100)



Rekonstrukcja powierzchni – Si (111)

Linia atomów (model Hanemana(1-1)):

a) przed rekonstrukcją

b) po rekonstrukcji

Struktura 
krystaliczna Si

Rzut powierzchni (111) na płaszczyznę
prostopadłą



Rekonstrukcja

( )4322 333 spps →+

( ) ( )32143 333 sppsp +→ ( ) 3143 333 pssp +→

hybrydyzacja wiązań w krysztale

Przebudowa orbitali powierzchniowych

Wypchnięte – s

q = -0,76e

Wciągnięte – p

q = +0,36e



Rekonstrukcja powierzchni – Si (111)

Model Seiwatza (3-3) 
rekonstrukcji powierzchni:

a) przed rekonstrukcją

b) po rekonstrukcji

Superstruktura powierzchni 
(111) krzemu (7x7)              
(po wygrzewaniu)powierzchnia neutralna



Rekonstrukcja powierzchni – Si (111) 
obserwacja mikroskopowa (STM/AFM)

STM AFM



Rekonstrukcja powierzchni - SrTiO3(001)

struktura idealna

rekonstrukcja (2x1)

stechiometria Ti02

rekonstrukcja (2x1) stechiometria Ti203



Defekty

TU Wien



Indukowane rekonstrukcje

(110) Cr z zanieczyszczeniami 
w  postaci atomów azotu

TU Wien



Procesy zachodzące na powierzchni                  
ciała stałego

• adsorpcja

• adsorpcja fizyczna

• chemisorpcja

• desorpcja



Rodzaje adsorpcji

Najczęściej terminem adsorpcja określa się proces wiązania substancji 
gazowej na powierzchni substancji ciekłej lub stałej, lub też proces 
wiązania substancji ciekłej na powierzchni substancji stałej. 
Może mieć charakter chemiczny (chemisorpcja) lub fizyczny 
(adsorpcja fizyczna), lub niezbyt precyzyjnie fizysorpcja). 
Adsorpcja ma charakter powierzchniowy, czym różni się od absorpcji 
polegającej na pochłanianiu w całej objętości 
Często procesy adsorpcji oraz  absorpcji występują równocześnie i 
mówimy wtedy o sorpcji 
Termin sorpcja stosujemy również wtedy gdy nie chcemy lub nie 
możemy sprecyzować mechanizmu zjawiska.



Definicja adsorpcji

Adsorpcja — zjawisko oraz proces zmiany 
stężenia (substancji w stanie ciekłym lub w 
roztworze) lub ciśnienia (w fazie gazowej) 
pojawiające się na granicy pomiędzy dwiema 
fazami - gazową i ciekłą, ciekłą i stałą oraz 
pomiędzy niemieszającymi się cieczami



Przykłady adsorpcji i absorpcji

Adsorpcja:
•pochłanianie zapachów przez filtr węglowy w lodówce lub 
samochodzie, 
•pochłanianie toksyn przez węgiel medyczny (carbo medicinalis) z 
przewodu pokarmowego pacjenta
Absorpcja:
•rozpuszczanie gazów (np. dwutlenku węgla, składników 
powietrza) w wodzie.

Wielkość adsorpcji zależy bezpośrednio od wielkości powierzchni 
oddzielającej dwie fazy (powierzchni adsorbentu), wielkość absorpcji 
zależy od objętości fazy w której zjawisko zachodzi.



Adsorpcja na powierzchni

Zmiana energii 
adsorbowanej cząstki w 

zależności od odległości od 
powierzchni ciała stałego

A,B - przejścia do stanów 
związanych

M – cząsteczka z częścią
energii kinetycznej (ET) 

przypadającą na składową
ruchu normalna do 

powierzchni

Qd – ciepło desorpcji

v – oscylacyjna liczba 
kwantowa



Adsorpcja na powierzchni
Ustalanie się stanu równowagi

Schemat oddziaływania 
cząsteczki adsorbatu z 

powierzchnią ciała stałego przy 
zachowaniu jej energii 
kinetycznej w kierunku 

równoległym do powierzchni

Ustalanie się stanu równowagi 
adsorpcji na niejednorodnej 

powierzchni



Miejsca adsorpcyjne



Adsorbcja na granicy faz ciało stałe 
– gaz

ni – przedstawia pole powierzchni 
zakreskowanej
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Adsorpcja na powierzchni
stężenie substancji



Adsorpcja na powierzchni
Przebieg ogólny

Na szybkość adsorpcji 
maja wpływ:

1) Częstość zderzeń cząsteczek 
gazu z powierzchnią adsorbenta
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2) Udział powierzchniowy tzw. 
centrów aktywnych
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Inne rodzaje izoterm adsorpcji

I - Izoterma Langmuira

II - Izoterma BET

(Brunauer, Emmet, 
Teller)

III - powstawanie    
warstwy 
wielomolekularnej

IV,V – kondensacja 
kapilarna



Adsorpcja na powierzchniach porowatych –
histereza

Przyczyny 
powstawania 

zjawiska histerezy 
adsorpcji

Wpływ zanieczyszczeń – kondensacja kapilarna (histereza kąta zetknięcia - rys a) 
– histereza zanika w wyniku wielokrotnej adsorpcji-desorpcji

Wpływ kształtu porów (pory 
butelkowe) – inne ciśnienie 

napełniania i opróżniania porów
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Rodzaje adsorpcji
Adsorpcja fizyczna (fizysorpcja)- zachodzi na ogół
szybko, i jest procesem odwracalnym 

Zachodzi w wyniku niespecyficznych sił oddziaływania 
(siły Van der Waalsa)

Chemisorpcja – polega na tworzeniu wiązań chemicznych 
między adsorbatem a powierzchnią

Energia chemisorbcji może być znaczna, porównywalna z 
energią wiązań atomowych

Występuje energia aktywacji – praktycznie brak chemisorbcji w 
niskich temperaturach



Adsorpcja fizyczna

Proces adsorpcji powodowany przez oddziaływania 
elektrostatyczne (nie ma wymiany ładunku).

Cząsteczki posiadają stały 
moment dipolowy, który może 

się swobodnie orientować. 
Cząstki są w równowadze 

termodynamicznej

( )

Cząsteczki nie posiadają stałego 
momentu dipolowego. Generacja 

chwilowych momentów 
dipolowych p1=p2=p(t), przy czym 

średnia czasowa <p(t)>=0
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Adsorpcja fizyczna – potencjał Lenarda Jonesa

Potencjał oddziaływania 
dwóch dipoli
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Odpychanie spowodowane przez: 
1) zakaz Pauliego (utrudnia nakładanie 

się orbitali elektronowych), 

2) odpychanie elektrostatyczne jąder, 
które przy niewielkich wzajemnych 
odległościach nie są już całkowicie 
ekranowane przez otaczające je 
elektrony.

Część odpychająca

Część przyciągająca



Chemisorpcja

Proces adsorpcji powodowany przez oddziaływania kowalencyjne. 
Następuje częściowa lub całkowity wymiana ładunku pomiędzy powierzchnią
a zaadsorbowaną cząstką. Tworzy się wiązanie chemiczne.



Chemisorpcja dysocjacyjna

Przebieg energii w funkcji odległości od powierzchni dla 
cząsteczki dwuatomowej



Chemisorpcja z prekursorem (aktywowana)

1) adsorpcja fizyczna w dowolnym 

miejscu powierzchni

2) dyfuzja zaadsorbowanej cząstki 

po powierzchni

3) adsorpcja chemiczna w miejscach 

o najsilniejszych wiązaniach



Chemisorpcja – przykłady
Chemisorpcja CO



Chemisorpcja – przykłady

Chemisorpcja amoniaku

      H  NH     NH (ads)(ads)23 →+→      2 H   NH (ads) (ads) →+

    3 H  N   (ads)(ads) +→



Porównanie cech charakterystycznych      
adsorpcji i chemisorpcji

Lp Cecha charakterystyczna Fizysorpcja Chemisorpcja

a
Siły wiązań między 

cząsteczkami adsorbatu i 
adsorbenta

Słabe siły Van der Waalsa Duże siły zbliżone do sił wiązań
chemicznych

1
b Efekt cieplny zjawiska

Małe ciepła adsorpcji
2-6(9) kcal/mol

Duże ciepła adsorpcji
>15-20 kcal/mol

2

3

4

Równowaga adsorpcji i 
desorpcji Całkowita odwracalność Częściowa nieodwracalność

a Energia aktywacji Nie występuje Duża energia aktywacji

b Przebieg zjawiska w funkcji 
temperatury

Względnie duża szybkość
już przy niskich 
temperaturach

Dopiero w wysokich 
temperaturach nie jest silnie 

hamowana

a Zależność od rodzaju 
substancji biorących udział Brak istotnej specyfiki Silna specyfika

b Stopień pokrycia powierzchni Możliwe powstanie warstw 
multimolekularnych

Zahamowanie procesu przy 
monomolekularnym pokryciu



Desorpcja

Desorpcja jest procesem odwrotnym do adsorpcji. Jeżeli ubytek cząstek na 
powierzchni nie jest kompensowany przez adsorpcję nowych cząstek to ich 
liczba szybko maleje ze wzrostem temperatury, aż do momentu, gdy 
powierzchnia jest czysta.

Ogólne kinetyczne równanie desorpcji ma postać
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d exp x – kinetyczny rząd procesu 
desorpcji

Na podstawie tego równania można uzyskać zależność
pozwalającą na eksperymentalne wyznaczenie energii desorpcji
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Tmax – temperatura, przy której występuje maksinum szybkośći desorpcji
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Desorpcja (c.d.)

x = 1 – desorpcja pierwszego rzędu
Czynnikiem ograniczającym desorpcję
jest przerywanie wiązania adsorbat -

podłoże
Pik jest symetryczny. Jego 

położenie zależy od α, nie zależy od 
początkowego stopnia pokrycia Θ0

Wykonujemy kilka pomiarów 
zmieniając α=dT/dt
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Sporządzamy wykres 
zależności:

Na podstawie nachylenia wykresu 
wyznaczamy Ed
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Desorpcja (c.d.)

x = 2 – desorpcja drugiego rzędu
Czynnikiem ograniczającym desorpcję
jest rekombinacja dwóch fragmentów

molekuły znajdujących się na
powierzchni.
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Pik jest symetryczny. Jego położenie 
zależy zarówno od α, jak i od 

początkowego stopnia pokrycia Θ0
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Sporządzamy wykres 
zależności:

Na podstawie nachylenia wykresu 
wyznaczamy Ed

Możliwe jest występowanie wielu maksimów odpowiadających różnym 
energiom wiązania w zależności od rodzaju miejsca adsorpcyjnego 



Desorpcja pobudzana elektronowo

Zderzenie elektronu z zaadsorbowanym atomem powoduje jego jonizację
przez co przechodzi on na krzywą potencjalną jonu, z reguły znacznie powyżej 
krzywej dla atomu
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