ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ
Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε:
Ισορροπία φάσεων, νόµος των φάσεων, κριτήρια ισορροπίας φάσεων
Θέµα ασκήσεως
Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος
τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη διαλυτότητα.
Θεωρία
Σε πολύπλοκα συστήµατα που αποτελούνται από περισσότερα του ενός
συστατικά η κατάσταση ισορροπίας καθορίζεται εκτός από την πίεση και την
θερµοκρασία και από την σύνθεση του συστήµατος. Παρατηρείται δηλ. η ύπαρξη
σχέσεως µεταξύ του αριθµού των συστατικών και του αριθµού των ανεξαρτήτων
εντατικών µεταβλητών που καθορίζει την ισορροπία φάσεων σ’ ένα σύστηµα και η
οποία αποτελεί τον κανόνα των φάσεων που εκφράσθηκε από τον Gibbs και
γράφεται:
f=c–p+2
(1)
όπoυ f ο αριθµός των ανεξαρτήτων µεταβλητών του συστήµατος που στην ισορροπία
ονοµάζονται βαθµοί ελευθερίας, c ο αριθµός των συστατικών, p ο αριθµός των
φάσεων που συνυπάρχουν στην ισορροπία.
Από την µελέτη των φυσικών µεταβολών των συστηµάτων και την
διερεύνηση του κανόνα των φάσεων προκύπτουν τα διαγράµµατα φάσεων τα οποία
είναι συνήθως διαγράµµατα συνθέσεως ως προς την θερµοκρασία δεδοµένου ότι οι
περισσότερες µεταβολές πραγµατοποιούνται υπό σταθερή ατµοσφαιρική πίεση.
Σε σύστηµα τριών συστατικών (c = 3), όταν συνυπάρχουν υπό µία φάση (p =
1), εφαρµογή του νόµου των φάσεων δίνει:
f=3–1+2=4
(2)
Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι εποµένως η πίεση, η θερµοκρασία και η
συγκέντρωση των δύο µόνον συστατικών εκφραζόµενη από τα γραµµοµοριακά
κλάσµατα δεδοµένου ότι υπάρχει η δεσµευτική σχέση:
xA + xB + xC = 1
(3)
Εάν η πίεση και η θερµοκρασία διατηρούνται σταθερές, για τον καθορισµό
της κατάστασης του συστήµατος απαιτείται µόνον η σύνθεση του µίγµατος.
∆ιάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών
Το διάγραµµα φάσεων που απεικονίζει τις µεταβολές της συνθέσεως του
µίγµατος των τριών συστατικών παριστάνεται σε τριγωνικό σύστηµα συντεταγµένων
που ικανοποιεί την δεσµευτική συνθήκη µεταξύ των µεταβλητών του:
xA + xB + xC = 1
Ένα τέτοιο σύστηµα είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο του οποίου οι κορυφές
παριστάνουν τα καθαρά συστατικά και το µήκος των πλευρών του θεωρείται µονάδα.
Τα σηµεία που βρίσκονται στις πλευρές του τριγώνου παριστάνουν µίγµατα των
συστατικών που κατέχουν τις κορυφές της αντίστοιχης πλευράς δηλ. µίγµατα από δύο
συστατικά. Σηµείο στο εσωτερικό του τριγώνου απεικονίζει σύνθεση και από τα τρία
συστατικά (Σχήµα 1).
Εάν από σηµείο Μ στο εσωτερικό του τριγώνου φέροµε τις παράλληλες προς
τις τρεις πλευρές του τριγώνου γεωµετρικά αποδεικνύεται ότι το άθροισµα ΜΑ΄,
ΜΒ΄, ΜΓ΄ ισούται προς την µονάδα, δηλ.:
ΜΑ΄+ ΜΒ΄+ ΜΓ΄= 1
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Τα ευθύγραµµα τµήµατα ΜΑ΄, ΜΒ΄, ΜΓ΄ παριστάνουν αντίστοιχα τα
γραµµοµοριακά κλάσµατα των συστατικών Α, Β, Γ και λόγω των οµοίων τριγώνων,
είναι ίσα προς τα τµήµατα ΑΆ΄΄, Α΄΄Γ, ΒΑ΄, αντίστοιχα επί της ίδιας πλευράς του
τριγώνου (της ΒΓ).
Συνεπώς, αν γνωρίζουµε τα γραµµοµοριακά κλάσµατα των τριών συστατικών
βρίσκοµε το σηµείο που απεικονίζει την σύνθεση του µίγµατος στο εσωτερικό
ισόπλευρου τριγώνου. Στην πλευρά ΒΓ, αρχίζοντας από την κορυφή Β ορίζουµε
τµήµα ίσο µε το γραµµοµοριακό κλάσµα xΓ, οµοίως στην ίδια πλευρά ΒΓ αρχίζοντας
από την κορυφή Γ ορίζουµε τµήµα ίσο προς το γραµµοµοριακό κλάσµα xΒ. Το
υπόλοιπο τµήµα της ΒΓ (µεσαίο) είναι το γραµµοµοριακό κλάσµα xΑ.

Σχήµα 1. Τριγωνικό διάγραµµα προς απεικόνιση φάσεων συστήµατος τριών
συστατικών
Τα διαγράµµατα φάσεων τριών υγρών συστατικών έχουν διάφορες µορφές
ανάλογα µε την σχετική διαλυτότητα που παρουσιάζουν µεταξύ τους.
Στην µελέτη των διαγραµµάτων φάσεων θα παρακολουθήσοµε την
συµπεριφορά συστήµατος τριών υγρών, ένα ζεύγος των οποίων παρουσιάζει
περιορισµένη διαλυτότητα, ενώ τα δύο άλλα ζεύγη διαλύονται πλήρως. Στην
περίπτωση αυτή ανήκει το σύστηµα νερό, φαινόλη, ακετόνη. Τα συστατικά ακετόνηφαινόλη και νερό–ακετόνη διαλύονται σε κάθε αναλογία, ενώ τα συστατικά φαινόλη–
νερό παρουσιάζουν περιορισµένη διαλυτότητα. Τα συστατικά που παρουσιάζουν
περιορισµένη διαλυτότητα τοποθετούνται στις κορυφές της βάσεως του τριγώνου και
το συστατικό που διαλύεται πλήρως στα δύο άλλα τοποθετείται στην απέναντι της
βάσεως κορυφή (σχήµα 2).
Κατά την ανάµιξη νερού και φαινόλης σχηµατίζονται δύο συζυγείς φάσεις
όπου η µία (φαινολική) είναι κορεσµένη σε νερό και η άλλη (υδατική) είναι
κορεσµένη σε φαινόλη, ενώ το όλο σύστηµα χαρακτηρίζεται από την ίδια
περιεκτικότητα στα δύο συστατικά, σηµείο α (σχήµα 2). Προσθέτοντας ακετόνη στο
διάλυµα αυξάνεται η διαλυτότητα της φαινόλης στην υδατική φάση και η
διαλυτότητα του νερού στην φαινόλη, ενώ η ακετόνη κατανέµεται ασύµµετρα στις
δύο φάσεις. Με την συνεχή προσθήκη της ακετόνης θα έλθει στιγµή που οι δύο
φάσεις εξαφανίζονται και το µίγµα γίνεται οµοιογενές. Ξεκινώντας από διαφορετικές
ποσότητες νερού–φαινόλης καταναλώνονται διαφορετικές ποσότητες ακετόνης για
την µετατροπή του ετερογενούς συστήµατος (δύο φάσεις) σε οµοιογενές (µία φάση).
Τα σηµεία (οι συνθέσεις) που οι δύο φάσεις µεταπίπτουν σε µία ορίζουν την
καµπύλη διαλυτότητας. Σηµεία εκτός της καµπύλης διαλυτότητας παριστούν
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συνθέσεις µιάς φάσεως, ενώ σηµεία εντός της καµπύλης παριστούν συνθέσεις δύο
φάσεων.

Σχήµα 2. Τριγωνικό διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών συστατικών
Η σύνθεση των δύο φάσεων κατά την προσθήκη ακετόνης στο µίγµα
συνθέσεως α, µεταβάλλεται κατά την αλληλουχία των ευθειών αn βn (σχήµα 2) που
ονοµάζονται συζυγείς ευθείες και οι οποίες δεν είναι παράλληλες εφόσον η ακετόνη
κατανέµεται ασύµµετρα στις δύο φάσεις.
Αυξανόµενης της θερµοκρασίας το εµβαδόν που περικλείεται από την
καµπύλη διαλυτότητας ελαττώνεται και στην θερµοκρασία που τα µερικώς
µιγνυόµενα υγρά αναµιγνύονται πλήρως η καµπύλη έχει ένα µόνον κοινό σηµείο µε
την αντίστοιχη πλευρά. Σε ακόµη µεγαλύτερες θερµοκρασίες το εµβαδόν µειώνεται
σηµαντικά.
Πείραµα
Συστήµατα που περιλαµβάνουν ένα ζεύγος υγρών περιορισµένης
διαλυτότητας (Β και Γ συστατικά), ενώ το τρίτο συστατικό Α διαλύεται στα Β και Γ
είναι:
Α
Β
Γ
i.
CH3COCH3
H2O
C6H5OH
ii.
C2H5OH
H2O
C6H5CH3
iii. C2H5OH
H2O
CH3COOC2H5
iv. CH3COOH
H2O
CHCl3
v.
CH3COOH
H2O
C6H6
Εντός στεγνής κωνικής φιάλης 300 mL αναµιγνύονται γνωστές ποσότητες
των µερικώς µιγνυοµένων συστατικών Β, Γ (5 mL τολουολίου και 0.2 mL νερόαναλογία µε υψηλή περιεκτικότητα σε τολουόλιο). Λόγω της περιορισµένης
διαλυτότητάς τους, εµφανίζονται στο διάλυµα δύο φάσεις. Ακολούθως προστίθεται
από προχοΐδα το τρίτο συστατικό Α (το συστατικό που διαλύεται και στα δύο άλλα
δηλ. η αιθανόλη) υπό συνεχή ανάδευση µέχρι πλήρους αναµίξεως των φάσεων
(εµφάνιση µίας διαυγούς φάσεως). Σηµειώνεται η ποσότητα στην οποία
παρατηρήθηκε η πλήρης ανάµιξη των τριών συστατικών. Στο διαυγές διάλυµα
προστίθεται νέα ποσότητα του συστατικού Γ οπότε εµφανίζονται πάλι δύο φάσεις και
το σύστηµα διαυγάζεται µε προσθήκη του συστατικού Α από την προχοΐδα. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου ληφθούν 5-6 σηµεία.
Το πείραµα αυτό επαναλαµβάνεται µε διαφορετικές αρχικές ποσότητες.
Εντός στεγνής κωνικής φιάλης των 300 mL αναµιγνύονται 20 mL νερού και 2 mL
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τολουολίου (αναλογία µε υψηλή περιεκτικότητα σε νερό). Στο µίγµα προστίθεται
C2H5OH µέχρι πλήρους ανάµιξης των φάσεων. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία έως
ότου ληφθούν 5-6 σηµεία.
Σηµειώνεται η θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα και
οι πυκνότητες των αντιδραστηρίων.
Υπολογισµοί –Αποτελέσµατα
Από τους όγκους (VΑ, VΒ, VΓ) των συστατικών, (οι οποίοι παριστούν οριακές
συνθέσεις που το µίγµα γίνεται οµοιογενές), υπολογίζεται ο αριθµός των
γραµµοµορίων (nΑ, nΒ, nΓ) µε βάση τις πυκνότητες (ρΑ, ρΒ, ρΓ) και τις
γραµµοµοριακές µάζες (MΑ, MΒ, MΓ) και κατόπιν το γραµµοµοριακό κλάσµα (xΑ, xΒ,
xΓ) των συστατικών στις συνθέσεις αυτές. Οι τιµές αυτές τοποθετούνται σε πίνακα.
Κατασκευάζεται το διάγραµµα φάσεων του µελετηθέντος συστήµατος σε
τριγωνικό διάγραµµα µε την απεικόνιση των συνθέσεων και σχεδιάζεται η καµπύλη
διαλυτότητας. Το διάγραµµα αυτό περιγράφει την συµπεριφορά του συστήµατος υπό
την σταθερή θερµοκρασία και την σταθερή πίεση (ατµοσφαιρική) του πειράµατος.
Σηµειώνονται στο διάγραµµα, η περιοχή στην οποία συνυπάρχουν δύο φάσεις
και η περιοχή στην οποία εµφανίζεται µία φάση.
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