∆ιαγράµµατα σηµείων ζέσεως – συνθέσεως
Ο κανόνας των φάσεων προβλέπει τον αριθµό των βαθµών ελευθερίας ενός
συστήµατος, δηλ. το πλήθος των ανεξάρτητων εντατικών µεταβλητών που
περιγράφουν το σύστηµα. Η συµβολική έκφραση του κανόνα των φάσεων είναι f = c
– p + 2, όπου f είναι αριθµός των ανεξάρτητων µεταβλητών, c το πλήθος των
συστατικών και p ο αριθµός των φάσεων που βρίσκονται σε ισορροπία. Συστήµατα
τα οποία αποτελούνται από δύο συστατικά, τα οποία αναµιγνύονται πλήρως στην
υγρή και στην αέρια φάση, έχουν 2 ή 3 βαθµούς ελευθερίας, αναλόγως αν
αποτελούνται από 2 φάσεις σε ισορροπία ή µια φάση µόνο. Οι µεταβλητές αυτές
µπορεί να είναι πίεση, θερµοκρασία, γραµµοµοριακό κλάσµα στην υγρή ή στην αέρια
φάση, γραµµοµοριακός όγκος ή πυκνότητα µιας φάσεως, κλπ.
Για καθορισµένη θερµοκρασία, στα ιδανικά µίγµατα ισχύει ο νόµος του Raoult για
την τάση ατµών ενός συστατικού i υγρού µίγµατος Pi = Pi* xi , όπου xi είναι το
γραµµοµοριακό κλάσµα του στην υγρή φάση και Pi* η τάση ατµών του καθαρού
συστατικού στην επιλεγµένη θερµοκρασία η οποία προκύπτει από διάγραµµα φάσεων
ενός συστατικού και περιγράφεται ικανοποιητικά από την σχέση Clausius –
Clapeyron. Σε συνδυασµό µε τον νόµο του Dalton σύµφωνα µε τον οποίο η πίεση
στην αέρια φάση είναι ίση µε το άθροισµα των µερικών πιέσεων προκύπτει ότι η
ολική πίεση στην αέρια φάση σε ισορροπία µε ιδανικό υγρό µίγµα δίνεται από την
σχέση:
P = P1 + P2 = P1* x1 + P2* x 2 = P1* − P2* x1 + P2*
Η ίδια πίεση συναρτήσει της συστάσεως της αέριας φάσεως y1 δίνεται από τη σχέση
P1* P2*
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
συνάρτηση του γραµµοµοριακού κλάσµατος
x1, y1
της υγρής ή της αέριας φάσεως κάθε
συστατικού. Σε µη ιδανικό µίγµα όµως παρουσιάζονται θετικές ή αρνητικές
αποκλίσεις οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην εµφάνιση ολικών ακροτάτων
(µεγίστων ή ελαχίστων) σε τιµές γραµµοµοριακού κλάσµατας πέρα από τις 0 ή 1.
Αν αντί της θερµοκρασίας επιλεγεί η πίεση ως η κοινή σταθερή µεταβλητή, τότε
αναζητούµε τις τιµές θερµοκρασίας και συστάσεως στις οποίες η ολική πίεση των
ατµών έχει ορισµένη τιµή. Οι καµπύλες θερµοκρασίας συναρτήσει γραµµοµοριακού
κλάσµατος της υγρής και της αέριας φάσεως δίνουν τα σηµεία ζέσεως στις
αναφερόµενες συστάσεις υπό την επιλεγµένη πίεση. Οι καµπύλες αυτές µπορούν να
υπολογισθούν θεωρητικά µε τη βοήθεια των σχέσεων Clausius – Clapeyron για κάθε
καθαρό συστατικό σε συνδυασµό µε τις παραπάνω σχέσεις, συνήθως όµως
προσδιορίζονται πειραµατικά.
Ποιοτικά προβλέπεται ότι αν το συστατικό 1 έχει υψηλότερη τάση ατµών σε
ορισµένη θερµοκρασία από το συστατικό 2, θα έχει χαµηλότερο σηµείο ζέσεως σε
ορισµένη πίεση (Σχ. 1α). Αν το µίγµα εµφανίζει µη ιδανική συµπεριφορά, οι θετικές
αποκλίσεις από τον νόµο του Raoult οδηγούν σε ολικό ελάχιστο στο διάγραµµα
σηµείων ζέσεως – συνθέσεως (Σχ. 1β) και αντίστοιχα οι αρνητικές αποκλίσεις
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οδηγούν σε ολικό µέγιστο (Σχ. 1γ). Αυτά τα ακρότατα θερµοκρασίας είναι έχουν
κοινές συντεταγµένες θερµοκρασίας και γραµµοµοριακού κλάσµατος στις καµπύλες
συναρτήσει συστάσεως της υγρής ή της αέριας φάσεως. Αυτά τα σηµεία λέγονται
αζεοτροπικά, διότι η σύσταση του µίγµατος δεν αλλοιώνεται µε τον βρασµό.
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Σχήµα 1: α) Ιδανικό µίγµα, β) αζεοτροπικό µίγµα µεγίστου, γ) ελαχίστου. Το δεύτερο
συστατικό στα σχήµατα β και γ είναι ακετόνη.
Με τη βοήθεια των διαγραµµάτων σηµείων ζέσεως – συνθέσεως προσδιορίζεται η
σύσταση ενός υγρού µίγµατος το οποίο είναι σε ισορροπία µε ατµούς ορισµένης
συστάσεως στο σηµείο ζέσεως του υγρού.
Μετρήσεις
Σε συσκευή αποστάξεως τοποθετούνται ποσότητες 2 συστατικών, το µίγµα
θερµαίνεται για να προκληθεί βρασµός, να προσδιορισθεί το σηµείο ζέσεως και να
συγκεντρωθεί αρκετή ποσότητα αποστάγµατος σε κατάλληλη κοιλότητα της
συσκευής. Λαµβάνονται δείγµατα από την υγρή φάση (υ.φ.) («υπόλειµµα», δηλ. από
το υγρό που δεν εξατµίστηκε) και από την άερια φάση (α.φ.) («απόσταγµα», δηλ. από
το υγρό που συµπυκνώθηκε στην κοιλότητα), τα οποία τοποθετούνται σε φιαλίδια για
τον προσδιορισµό του δείκτη διαθλάσεώς τους. Με τη βοήθεια διαθλασιµέτρου (το
οποίο µετρεί τον δείκτη διαθλάσεως ενός υγρού µε προσδιορισµό της οριακής γωνίας
διαθλάσεως) και µε καµπύλη αναφοράς δειγµάτων γνωστής συστάσεως είναι δυνατός
ο καθορισµός της συστάσεως των δειγµάτων.
Αναλυτικότερα: Η συσκευή αποστάξεως αποτελείται από σφαιρική φιάλη των 50 mL,
διακλάδωση µε κοιλότητα για την συλλογή υγροποιηµένου ατµού, θερµόµετρο και
ψυκτήρα. Το θερµόµετρο τοποθετείται ακριβώς πάνω από την φιάλη. ∆εν
χρησιµοποιούνται λιπαντικά στις συνδέσεις, ούτε νερό για πλύσιµο των εξαρτηµάτων
της διατάξεως. Ο ψυκτήρας τροφοδοτείται µε πολύ µικρή παροχή νερού. Στην
εσµυρισµένη σφαιρική φιάλη τοποθετούνται 25 cm3 ενός πτητικού υγρού (υγρό Α) µε
πέτρες βρασµού και µετά από θέρµανση µε θερµαντικό µανδύα προσδιορίζεται το
σηµείο ζέσεως. Η µέτρηση της θερµοκρασίας για τον προσδιορισµό σηµείου ζέσεως
πρέπει να λαµβάνεται όταν σταθεροποιηθεί η θερµοκρασία και διακοπεί ο
σχηµατισµός σταγόνων στο θερµόµετρο, αλλά χωρίς να εξαφανιστούν αυτές.
∆ιακόπτεται η θέρµανση και προστίθεται στην φιάλη ποσότητα 0.5 cm3 από το υγρό
Β. Επαναλαµβάνεται η θέρµανση, προσδιορίζεται το σηµείο ζέσεως του µίγµατος και
διακόπτεται η θέρµανση. Λαµβάνονται δείγµατα πρώτα από την φιάλη και µετά από
την κοιλότητα, τοποθετούνται σε διαφορετικά φιαλίδια τα οποία σηµειώνονται και
πωµατίζονται. Όση ποσότητα αποστάγµατος αποµείνει µετά την λήψη δείγµατος
επιστρέφεται στην σφαιρική φιάλη.
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Προστίθενται νέες ποσότητες υγρού Β και επαναλαµβάνονται τα τελευταία βήµατα
(θέρµανση, προσδιορισµός σηµείου ζέσεως, δειγµατοληψία) µε τις ακόλουθες
προσθήκες υγρού Β: 1 cm3, 2 cm3, 4 cm3 και 6 cm3.
Το υπόλειµµα της φιάλης αποχέεται σε δοχείο αποβλήτων και τοποθετούνται στη
φιάλη 25 cm3 υγρού Β. Προσδιορίζεται το σηµείο ζέσεως του καθαρού Β και
επαναλαµβάνονται τα βήµατα µε τις εξής προσθήκες του υγρού Α: 1 cm3, 2 cm3, 5
cm3, 7 cm3 και 10 cm3. Οι ποσότητες οι οποίες προστίθενται αποβλέπουν στην
οµοιόµορφη κάλυψη όλου του διαστήµατος τιµών συνθέσεως από 0 ως 100%.
Απόκλιση από τις συγκεκριµένες τιµές δεν συνιστά πρόβληµα για την εκτέλεση του
πειράµατος.
Για την µέτρηση του δείκτη διαθλάσεως (n) τοποθετείται µικρή ποσότητα κάθε υγρού
δείγµατος (0.3 – 0.5 cm3) πάνω στον κρύσταλλο του οργάνου, κλείνεται ερµητικά το
κάλυµµα, ελέγχεται ότι εισέρχεται φως στο δείγµα µόνο από ένα άνοιγµα και γίνεται
οπτική παρατήρηση από τον προσοφθάλµιο φακό (αυτός επιδέχεται ρύθµιση για
βελτίωση της ευκρίνιας µε σωστή εστίαση). Αναζητείται µε περιστροφή του κάτω
τροχού η εµφάνιση έντονης αλλαγής φωτεινότητας στο κυκλικό πεδίο. Γίνεται
ρύθµιση µε τον πάνω τροχό ώστε η διαχωριστική γραµµή των περιοχών να είναι
άχρωµη, στενή και σαφής (µε αναίρεση της χρωµατικής αποκλίσεως λόγω
πολυχρωµατικότητας της χρησιµοποιούµενης ακτινοβολίας). Με τον κάτω τροχό
φέρεται η διαχωριστική γραµµή ακριβώς στο κέντρο του κυκλικού πεδίου και τότε
λαµβάνεται η µέτρηση του n από την κλίµακα µε 4 δεκαδικά ψηφία (ανάγνωση 3
ψηφίων και εκτίµηση του 4ου).
Η καµπύλη αναφοράς κατασκευάζεται µετρώντας πρώτα (και για λόγους
εξοικιώσεως µε το όργανο και τον αποτελεσµατικό χειρισµό των δειγµάτων) τον n
των καθαρών Α και Β. Κατόπιν µετρούνται οι n όλων των δειγµάτων τα οποία έχουν
συλλεγεί κατά την απόσταξη.
Επεξεργασια µετρήσεων
Συµπληρώνεται πίνακας µε τις εξής στήλες: θ (°C), n (α.φ.), n (υ.φ.).
Θεωρούµε ότι η καµπύλη αναφοράς [n = f(%A)] είναι ευθεία που περνά από τα
σηµεία (0%Α, n(B)) και (100%Α, n(A)). H µετατροπή των τιµών n σε %Α µπορεί να
γίνει γραφικά πάνω στο διάγραµµα της καµπύλης αναφοράς χωρίς πράξεις.
Κατασκευάζεται το διάγραµµα των σηµείων ζέσεως συναρτήσει του n λαµβάνοντας
υπόψη τις µετρήσεις θερµοκρασίας και τις αντίστοιχες τιµές του n της υγρής (υ.φ.)
και της αέριας φάσεως (α.φ.). Στην τιµή n = n(A) αντιστοιχίζουµε το καθαρό
συστατικό Α και στην τιµή n = n(B) το καθαρό Β και µοιράζουµε το ενδιάµεσο
διάστηµα του οριζόντιου άξονα σε υποδιαιρέσεις της %Α. Μετά σχεδιάζονται δύο
οµαλές καµπύλες οι οποίες προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τα πειραµατικά σηµεία: η
µία έχει τιµές θερµοκρασίας συναρτήσει της συστάσεως της υγρής φάσεως και η
άλλη τις ίδιες θερµοκρασίες συναρτήσει της συστάσεως της αέριας φάσεως. Εφόσον
οι 2 καµπύλες που προκύπτουν συναντώνται σε ένα ακρότατο θερµοκρασίας, το
σηµείο αυτό χαρακτηρίζεται ως αζεοτροπικό και καταγράφονται οι συντεταγµένες
του (θ και σύσταση).
Παραδίδετε την επόµενη σελίδα συµπληρωµένη. Για κάθε τύπο υπολογισµού δίνετε
αναλυτικό παράδειγµα µε εµφανείς τις επιµέρους πράξεις, τις µονάδες των φυσικών
µεγεθών και σωστή χρήση των σηµαντικών ψηφίων.

1-3

Θέµα Άσκησης:
Ονοµατεπώνυµο

Α.Μ.

Ηµεροµηνία

A:
B:
α/α
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Α (cm3)
25
25
25
25
25
25
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25
25
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25
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θ (°C)

n (υ.φ.)
n(A)=
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n(B)=

80
75

θ (°C)
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65
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55
50
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Παρατηρείται αζεοτροπικό;
Αν ναι, θ =
xA = yA =
Σχόλια:

%
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