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Streszczenie
Efektywne oddzialywania pomiȩdzy obiektami zanurzonymi w plynie lub pomiȩdzy
powierzchniami ograniczaja̧cymi plyn odgrywaja̧ istotna̧ rolȩ zarówno w miȩkkiej materii,
zwlaszcza w zawiesinach koloidalnych, jak i w ukladach biologicznych.

Jednym z ta-

kich oddzialywań jest tzw. sila Casimira, która dla przypadku mieszanin podwójnych indukowana jest poprzez dlugozasiȩgowe ﬂuktuacje skladu pojawiaja̧ce siȩ w pobliżu punktu
krytycznego mieszalności. W zależności od wlasności powierzchni sily Casimira moga̧ być
przycia̧gaja̧ce ba̧dź odpychaja̧ce; dla obojȩtnych elektrycznie powierzchni adsorbuja̧cych
ten sam skladnik przewidywane jest przycia̧ganie, natomiast nienaladowane powierzchnie
o odmiennych wlasnościach adsorpcyjnych odpychaja̧ siȩ. Ponieważ wielkość i znak oddzialywań Casimira z latwościa̧ moga̧ być kontrolowane przez zmiany temperatury lub poprzez
odpowiedni dobór i chemiczna̧ obróbkȩ powierzchni, wlasności i potencjalne zastosowania sil
Casimira ciesza̧ siȩ rosna̧cym zainteresowaniem.
Teoretyczny opis sil Casimira jest dobrze ugruntowany w przypadku, gdy ﬂuktuuja̧cym
ośrodkiem jest mieszanina dwóch cieczy a powierzchnie ograniczaja̧ce ciecz sa̧ elektrycznie
obojȩtne. Jednakże cza̧stki koloidalne sa̧ czȩsto elektrycznie naladowane. Co wiȩcej, wiele
ważnych plynnych ośrodków takich jak woda zawiera cza̧steczki polarne które dysocjuja̧
w obecności naladowanej powierzchni. Oddzialywania pomiȩdzy dwiema naladowanymi
powierzchniami zanurzonymi w niekrytycznym plynie opisane sa̧ przez teoriȩ Debye-Hückela
(DH). Jednakże gdy plyn jest mieszanina̧ dwóch cieczy znajduja̧cych siȩ blisko swego
punktu krytycznego mieszalności i gdy jony rozpuszczaja̧ siȩ tylko w jednym ze skladników
rozpuszczalnika, (zazwyczaj w wodzie), stȩżenie jonów i sklad rozpuszczalnika w pobliżu
naladowanej i selektywnie adsorbuja̧cej powierzchni istotnie wplywaja̧ na siebie nawzajem. Ten wzajemny wplyw sprawia, że mierzone eksperymentalnie [Phys. Rev. E 80,
061143 (2009)] efektywne oddzialywania w takich plynach nie moga̧ być opisane jako prosta
suma sily Casimira i sily elektrostatycznej w przybliżeniu DH. W niektórych ukladach
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doświadczalnych zamiast odpychania jakie wynika z sumy oddzialywań elektrostatycznych i
Casimira, obserwowane bylo przycia̧ganie [Soft Matter 7, 5360 (2011)]. Zadaniem niniejszej
rozprawy doktorskiej jest rozwiniȩcie teorii poprawnie przewiduja̧cej wyniki powyższych
eksperymentów.
Proponowany opis teoretyczny oparty jest na modelu Ginzburga-Landaua, który w
pracy zostal rozszerzony do opisu podwójnej cieklej mieszaniny z rozpuszczonymi w niej
jonami. W rozwiniȩtej teorii zostaly wziȩte pod uwagȩ zarówno zjawiska krytyczne zachodza̧ce w mieszaninie jak i oddzialywania elektrostatyczne.

Funkcjonal Ginzburga-

Landaua zostal wyprowadzony z opisu mikroskopowego. W wyniku minimalizacji odpowiednio skonstruowanego przybliżonego funkcjonalu uzyskane zostaly wyniki analityczne. Proﬁle
parametru uporza̧dkowania dla mieszaniny i stȩżenie ladunku oraz potencjal efektywnych
oddzialywań pomiȩdzy dwiema plaskimi powierzchniami zanurzonymi w mieszaninie zostaly
policzone dla przypadku, gdy jony rozpuszczaja̧ siȩ tylko w jednym ze skladników mieszaniny.
Badania analityczne skladaja̧ siȩ z dwóch glównych czȩści. W pierwszej czȩści rachunki
zostaly przeprowadzone w oparciu o zalożenie, że dlugość korelacji w rozpuszczalniku jest
znacznie wiȩksza niż dlugość ekranowania Debye’a; w tym krytycznym reżimie wplyw
ladunku na sklad rozpuszczalnika jest niższego rzȩdu i sta̧d zaniedbywalny. Takie warunki
sa̧ spelnione w badanych ostatnio ukladach doświadczalnych, w których zmierzono efektywne sily pomiȩdzy powierzchnia̧ substratu a sferyczna̧ cza̧stka̧ koloidalna̧ w mieszaninie
wody i lutydyny [Phys. Rev. E 80, 061143 (2009)]. W ninejszej pracy doktorskiej zostalo
pokazane, że znacznie wiȩksza rozpuszczalność jonów w wodzie niż w lutydynie prowadzi do
modyﬁkacji rozkladu ladunku w stosunku do tego, który wynika z teorii DH. Otrzymane w
pracy wyniki analityczne zgadzaja̧ siȩ ilościowo ze wspomnianymi danymi doświadczalnymi.
W drugiej czȩści badań analitycznych rozpatrywany byl zakres parametrów w którym
elektrostatyczna dlugość ekranowania jest wiȩksza niż objȩtościowa dlugość korelacji. Dla
tego przypadku zostalo pokazane, że obecność w mieszaninie jonów rozpuszczalnych w
wodzie może prowadzić do przycia̧gania pomiȩdzy powierzchniami maja̧cymi ladunek tego
samego znaku, z których jedna jest hydroﬁlowa a druga hydrofobowa - nawet jeśli odpowiedni
potencjal Casimira przy braku ladunku w ukladzie jest odpychaja̧cy. Przewidywanie to jest
zgodne z zachowaniem zaobserwowanym w niedawno przeprowadzonych eksperymentach
[Soft Matter 7, 5360 (2011)]. Pokazane jest także, że przeciwnie naladowane hydrofobowe
powierzchnie moga̧ siȩ odpychać, chociaż potencjal Casimira pomiȩdzy nienaladowanymi
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hydrofobowymi powierzchniami jest przycia̧gaja̧cy. Takie zachowanie spodziewane jest, gdy
jedna z powierzchni ograniczaja̧cych plyn jest silnie selektywna i slabo naladowana, podczas
gdy druga jest slabo hydrofobowa i silnie naladowana. Potencjal Casimira może zmienić
znak, ponieważ wplyw hydroﬁlowych jonów w pobliżu slabo hydrofobowej naladowanej
powierzchni może być decyduja̧cy i spowodować, że ta powierzchnia dziala tak, jakby byla hydroﬁlowa. Ponadto, proponowany w pracy model przewiduje silniejsze przycia̧ganie dwóch
hydroﬁlowych powierzchni i silniejsze odpychanie dwóch hydrofobowych powierzchni niż
oddzialywanie otrzymane z sumy potencjalów Casimira i DH.
Oprócz analitycznego badania rozwia̧zań wynikaja̧cych z przybliżonych postaci
funkcjonalu Ginzburga Landau’a, uzyskane zostaly numeryczne rozwia̧zania równań EuleraLagrange’a otrzymanych poprzez minimalizacjȩ pelnego (nieprzybliżonego) funkcjonalu. Numeryczne wyniki potwierdzaja̧ sluszność rozwia̧zań analitycznych. Dodatkowo, przy użyciu
numerycznych procedur możliwe bylo wyznaczenie efektywnego potencjalu pomiȩdzy obiektami w calym zakresie dlugości korelacji i dlugości ekranowania Debye’a. Wreszcie, zostaly
przewidziane jakościowo nowe zachowania efektywnego potencjalu, które jak dota̧d nie byly
badane w doświadczeniach.
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