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Η Φυσικοχημεία μελετάει τα φυσικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε χημικά
συστήματα και γι’ αυτό θεωρείται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Φυσικής και Χημείας.

Νόμπελ Χημείας από το 2010

Το μάθημα της Φυσικοχημείας δίνει τις απαραίτητες βάσεις σε έναν μοριακό βιολόγο όσον
αφορά την ουσιαστική κατανόηση της δομής των ατόμων και μορίων καθώς και της
συμπεριφοράς τους σε χημικά συστήματα.

Οι ιδιότητες των αερίων
• Αέριο είναι μια μορφή ύλης που πληρώνει οποιοδήποτε δοχείο καταλαμβάνει.
• Τα μόρια ενός αερίου είναι πολύ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο και δεν

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις διαμοριακές δυνάμεις.
• Η κατάσταση ενός αερίου καθορίζεται από τον όγκο V, την ποσότητα της ουσίας
n (mole), την πίεση p και τη θερμοκρασία του T.

• Αν γνωρίζουμε τις 3 μεταβλητές τότε η τέταρτη είναι καθορισμένη.
• Η καταστατική εξίσωση που συνδέει τις μεταβλητές έχει τη γενική μορφή
p=f(T,V,n).

Η πίεση
Ορίζεται ως η δύναμη F ανά επιφάνεια A στην
οποία εφαρμόζεται η δύναμη. Μονάδα
μέτρησης το 1 Pascal (Nm-2 ).

Συνθήκη μηχανικής
ισορροπίας

Η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία Τ είναι η ιδιότητα που υποδεικνύει
την κατεύθυνση της ροής ενέργειας δια μέσου ενός
θερμικά αγώγιμου, ανένδοτου τοιχώματος.

Συνθήκη θερμικής
ισορροπίας

Ορισμός κλίμακας Κελσίου
T(K) = θ(Co) + 273.15

Μηδενικός νόμος της θερμοδυναμικής
Αν το Α είναι σε θερμική ισορροπία με το Β, και το
Β είναι σε θερμική ισορροπία με το C, τότε το C
είναι επίσης σε θερμική ισορροπία με το A.

Οι ιδιότητες των αερίων
• Το τέλειο αέριο είναι ένα θεωρητικό αέριο το οποίο αποτελείται από πολλά
τυχαία κινούμενα σημειακά σωματίδια των οποίων οι μόνες αλληλεπιδράσεις
είναι οι τέλεια ελαστικές συγκρούσεις.
• Η προσέγγιση του τέλειου αερίου ισχύει στο όριο των χαμηλών πιέσεων p→0.
• Η γνωστή καταστατική εξίσωση pV=nRT για τα τέλεια αέρια προκύπτει
συνδυάζοντας μια σειρά από εμπειρικούς νόμους.
• Νόμος Boyle: pV = σταθερά, για σταθερά n,T
• Νόμος Charles: V = σταθερά x T, για σταθερά n, p, p = σταθερά x T, για
σταθερά n, V
• Αρχή Avogadro: V = σταθερά x n για σταθερό p, T (ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων).

Η κάθε καμπύλη είναι μια
υπερβολή που ονομάζεται
ισόθερμη

Η γραφική παράσταση p και
1/V αποτελείται από ευθείες

Μεταβολή όγκου
συναρτήσει θερμοκρασίας
(ισοβαρείς ευθείες)

Προσδιορισμός σταθεράς R
𝑝𝑉

R = 𝑛𝑇 στο όριο p → 0

•
•

Μεταβολή πίεσης
συναρτήσει θερμοκρασίας
(ισόχωρες ευθείες)
Η προέκταση των ευθειών
οδηγεί σε T = 0 (-273.15 Co)

Διάγραμμα p,V,T ενός τέλειου
αερίου στις 3 διαστάσεις

Τα σημεία της επιφάνειας
αναπαριστούν τις μόνες καταστάσεις
στις οποίες μπορεί να υπάρξει το αέριο

Τομές της επιφάνειας δίνουν τις
ισόθερμες, ισοβαρείς ή ισόχωρες γραμμές

Βασικές παραδοχές της
κινητικής θεωρίας των αερίων
• Το αέριο αποτελείται από μόρια μάζας m σε αδιάκοπη κίνηση.
• Το μέγεθος των μορίων είναι αμελητέο, δηλαδή οι διάμετρος τους είναι πολύ
μικρότερη από τη μέση ελεύθερη διαδρομή μεταξύ δύο διαδοχικών κρούσεων.
• Τα μόρια αλληλεπιδρούν μόνο μέσω σύντομων (και όχι τόσο συχνών)
ελαστικών κρούσεων.
Νόμος Boyle: pV = σταθερά,

Νόμος Charles: p = σταθερά x T,

για σταθερά n,T

για σταθερά n, V

Αν το δείγμα συμπιεστεί σε V/2, τότε
θα διπλασιαστεί ο αριθμός των μορίων
που συγκρούεται με τα τοιχώματα του
δοχείο και άρα η μέση δύναμη που
ασκείται διπλασιάζεται

Αν το δείγμα θερμανθεί σε υψηλότερη
θερμοκρασία τότε αυξάνεται η μέση
ταχύτητα των μορίων, τα οποία
συγκρούονται με μεγαλύτερη
σφοδρότητα αυξάνοντας την πίεση

Μείγματα αεριών και μερικές πιέσεις
Σε μείγματα αερίων χρειάζεται να γνωρίζουμε
τη συνεισφορά του κάθε συστατικού στην
ολική πίεση του δείγματος.

Μερική πίεση αερίου
j σε ένα μείγμα

𝑝𝑗 = 𝑥𝑗 𝑝
p: ολική πίεση

Νόμος Dalton: Η πίεση που ασκείται από
ένα μείγμα αερίων είναι το άθροισμα των
πιέσεων που θα ασκούσε το καθένα από τα
συστατικά, αν καταλάμβανε μόνο του το
ίδιο δοχείο.
Ισχύει ΜΟΝΟ
για τα τέλεια αέρια
Παράδειγμα: Η αναλογία αερίων στο
ατμοσφαιρικό αέρα: Ν2: 75.5, Ο2: 23.2, Ar: 1.3
Υπολογισμός μερικών πιέσεων αν η ολική πίεση
p = 1.2 atm (Α.Μ. Ν: 14.0067, Ο: 15.9994, Ar:
39.948).

Γραμμομοριακό κλάσμα

𝑛𝑗
𝑥𝑗 =
𝑛
n: συνολική ποσότητα
μορίων σε mol
Ισχύουν για όλα τα αέρια
(τέλεια ή πραγματικά)

Πραγματικά αέρια
•

Οι αποκλίσεις από το νόμο των τέλειων αερίων
είναι σημαντικές σε υψηλές πιέσεις και χαμηλές
θερμοκρασίες, ειδικά όταν το αέριο βρίσκεται
κοντά σε συνθήκες συμπύκνωσης.

•

Σε πραγματικά αέρια τα μόρια αλληλεπιδρούν
το ένα με το άλλο μέσω απωστικών και
ελκτικών δυνάμεων.

•

Οι απωστικές δυνάμεις είναι μικρής εμβέλειας,
επομένως καθίστανται σημαντικές μόνο όταν ή
μέση απόσταση των μορίων είναι μικρή (υψηλή
πίεση).

•

Οι ελκτικές δυνάμεις έχουν μεγάλη εμβέλεια,
ωστόσο εξασθενούν σημαντικά σε μεγάλες
αποστάσεις.

•

Όταν οι θερμοκρασία είναι χαμηλή, η μέση
ταχύτητα των μορίων είναι επίσης χαμηλή
επιτρέποντας την αύξηση των μοριακών
αλληλεπιδράσεων.

Παράγοντας συμπιεστότητας
Z: O λόγος του μετρούμενου
γραμμομοριακού όγκου (Vm),
προς τον αντίστοιχο όγκο ενός
τέλειου αερίου (V0m).

• Σε υψηλή πίεση Ζ>1, εφόσον
υπερισχύουν οι απωστικές δυνάμεις και
συνεπώς ο μετρούμενος όγκος αυξάνεται.
• Σε χαμηλή πίεση Ζ<1, εφόσον
υπερισχύουν οι ελκτικές δυνάμεις και
συνεπώς ο μετρούμενος όγκος μειώνεται.
• Για πολύ χαμηλές πιέσεις Ζ≈1, δηλαδή
έχουμε συμπεριφορά τέλειου αερίου.
• Παρ’ όλο που οι καμπύλες τείνουν στο 1,
οι κλίσεις τους είναι διαφορετικές.
• Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του
παράγοντα Ζ μπορούμε να γράψουμε την

Μεταβολή Ζ συναρτήσει p για
0 Co σε διαφορετικά αέρια

εξίσωση pVm = RTZ

Καταστατική εξίσωση virial
Πειραματικές ισόθερμες
διοξειδίου του άνθρακα

• Σε μεγάλους γραμμομοριακούς όγκους και υψηλές

θερμοκρασίες προκύπτει συμπεριφορά που
προσεγγίζει κατά πολύ το τέλειο αέριο.
• Ωστόσο στις υπόλοιπες περιοχές παρατηρούμε

απόκλιση από τις ισόθερμες των τέλειων αερίων.
• Μια πιο γενική εξίσωση που μπορεί να γραφτεί
περιγράφοντας τη συμπεριφορά των πραγματικών

αερίων είναι η pVm = RT(1 + B’p + C’p2 + …), η
οποία εναλλακτικά διατυπώνεται ως

p𝑉𝑚 = 𝑅𝑇 1 +

𝐵
𝐶
+ 2 +⋯
𝑉𝑚 V𝑚

και ονομάζεται καταστατική εξίσωση virial.
• Το άθροισμα των όρων μέσα στην παρένθεση είναι
ο συντελεστής συμπιεστότητας Ζ.

• Για ένα τέλειο αέριο dZ/dp = 0.
• Για πραγματικό αέριο ωστόσο
𝑑𝑍
𝑑𝑝

= 𝐵′ + 2𝑝𝐶 ′ + ⋯ ≈ 𝐵′ για p → 0

• Συνεπώς η κλίση του Ζ ως προς τo p
δεν τείνει απαραίτητα προς το 0 (Β’ ≠ 0)
όπως σε ένα τέλειο αέριο.

• Οι συντελεστές virial B, C,… έχουν
άμεση εξάρτηση από τη θερμοκρασία.
• Υπάρχει θερμοκρασία TB για την οποία

οι συντελεστές είναι τέτοιοι ώστε Ζ→1
με μηδενική κλίση σε χαμηλή πίεση
όπως συμβαίνει σε ιδανικό αέριο

(θερμοκρασία Boyle).

Συμπύκνωση και κρίσιμες σταθερές
Πειραματικές ισόθερμες
διοξειδίου του άνθρακα

•

Εξετάζοντας την ισόθερμη καμπύλη για τους 20 Co
παρατηρούμε ότι μετά το σημείο Β, ο νόμος Boyle
(pV = σταθερά, για σταθερά n,T) παύει να ισχύει.

•

Μειώνοντας συνεχώς τον όγκο του αερίου μέσω ενός
εμβόλου φτάνουμε στο σημείο C όπου χάνεται κάθε
ομοιότητα με την τέλεια συμπεριφορά.

•

Στη γραμμή CDE το έμβολο μετατοπίζεται χωρίς
περαιτέρω αύξηση πίεσης.

•

Αυτό συμβαίνει διότι το αέριο ξεκινά να
συμπυκνώνεται ώστε να σχηματιστεί υγρό, με
αποτέλεσμα να συνυπάρχουν 2 φάσεις που
διαχωρίζονται από μια καθορισμένη επιφάνεια.

•

Καθώς κινούμαστε από το C στο Ε, η ποσότητα του
υγρού αυξάνεται.

•

Η πίεση που αντιστοιχεί στη γραμμή CDE (~60 atm
για το CO2) ονομάζεται τάση ατμών του υγρού,
όπου παρατηρείται ισορροπία μεταξύ των 2 φάσεων.

Πειραματικές ισόθερμες
διοξειδίου του άνθρακα

•

Η ισόθερμη στους 31.04 Co έχει ιδιαίτερη
σημασία εφόσον είναι η καμπύλη εκείνη για την
οποία η γραμμή CDE εκφυλίζεται σε ένα σημείο
(κρίσιμο σημείο του αερίου).

•

Για ισόθερμες σε υψηλότερες θερμοκρασίες, δεν

εμφανίζεται η υγρή φάση της ουσίας.
•

Για ισόθερμες σε χαμηλότερες θερμοκρασίες
παρατηρείται συμπύκνωση του αερίου.

•

Με τον τρόπο αυτό ορίζουμε την κρίσιμη
θερμοκρασία (Τc), την κρίσιμη πίεση (pc) και
τον κρίσιμο γραμμομοριακό όγκο (Vc) μιας
ουσίας.

•

Παράδειγμα: Το οξυγόνο έχει κρίσιμη
θερμοκρασία 155 K. Για να πάρω την υγρή
φάση πρέπει να κατεβάσω τη θερμοκρασία

κάτω από 155 K και να συμπιέσω ισόθερμα.

Η εξίσωση van der Waals
𝑛𝑅𝑇
𝑎𝑛2
𝑝=
− 2
𝑉 − 𝑛𝑏 𝑉
•

•

Πρόκειται για μια πρότυπη καταστατική εξίσωση
πραγματικού αερίου δύο παραμέτρων, με τη μία να
αντιστοιχεί στις μοριακές έλξεις (α) και την άλλη
στις αντίστοιχες απώσεις (b).
Η εξίσωση van der Waals ενσωματώνει επίσης την
κρίσιμη συμπεριφορά των πραγματικών αερίων
που μελετήσαμε προηγουμένως.
Συντελεστές van der Waals για
διάφορα αέρια

όπου α, b οι συντελεστές
van der Waals.

1ος όρος
Το κάθε μόριο έχει το δικό του όγκο Vμορίου
συνεπώς, ο διαθέσιμος χώρος κίνησης των
μορίων είναι V – nb, όπου nb ο όγκος που
καταλαμβάνουν τα μόρια.
2ος όρος
• Η p εξαρτάται από τη συχνότητα και τη
σφοδρότητα των κρούσεων με τα
τοιχώματα του δοχείου.
• Και οι δύο παράμετροι μειώνονται λόγω
ελκτικών δυνάμεων και εξαρτώνται από
το λόγο n/V.
• Συνεπώς η μείωση της πίεσης μπορεί να
γραφτεί τελικά ως –α(n/V)2.

Σύγκριση διαγραμμάτων P,V,T
Τέλειο αέριο

Αέριο van der Waals

Βρόχοι
Van der Waals
Οι βρόχοι van der Waals αποτελούν
μη ρεαλιστικές ταλαντώσεις εφόσον
υποδεικνύουν αύξηση της πίεσης με
αύξηση του όγκου

Πειραματικές ισόθερμες
για CO2

Αντικατάσταση με
ευθεία γραμμή

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εξίσωσης
van der Waals
Τ/Τc

𝑛𝑅𝑇
𝑎𝑛2
𝑝=
−
𝑉 − 𝑛𝑏 𝑉 2

• Σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλους
γραμμομοριακούς όγκους προκύπτουν
ισόθερμες τέλειου αερίου (πώς προκύπτει από
την εξίσωση;).
• Υγρά και αέρια συνυπάρχουν όταν οι ελκτικές
και οι απωστικές δυνάμεις αλληλεπίδρασης
είναι σε ισορροπία.
• Οι κρίσιμες σταθερές (Tc, Vc, pc) συνδέονται
με τους συντελεστές van der Waals.
Για T<Tc, έχουμε την εμφάνιση
χαρακτηριστικών βρόχων με μια
ελάχιστη και μέγιστη τιμή
(ακρότατα) τα οποία συμπίπτουν
όταν Τ=Τc.

𝑅𝑇
𝑎
𝑝=
−
V𝑚 − 𝑏 𝑉𝑚2

𝑛𝑅𝑇
𝑎𝑛2
𝑝=
− 2
𝑉 − 𝑛𝑏 𝑉
1ος όρος: Διαίρεση αριθμητή
και παρονομαστή με n
2ος όρος: Διαίρεση αριθμητή
και παρονομαστή με n2
Κριτήριο δεύτερης παραγώγου
• Αν για μια συνάρτηση f ισχύουν f '(x0) = 0
και f ''(x0) < 0, τότε η f παρουσιάζει
(τοπικό) μέγιστο στο x0.
• Αν για μια συνάρτηση f ισχύουν f '(x0) = 0
και f ''(x0) > 0, τότε η f παρουσιάζει
(τοπικό) ελάχιστο στο x0.

𝑑𝑝
𝑅𝑇
=−
𝑑𝑉𝑚
𝑉𝑚 − 𝑏
𝑑2𝑝
2𝑅𝑇
=
𝑉𝑚 − 𝑏
𝑑𝑉𝑚2

2𝛼
+ 3=0
2
𝑉𝑚

6𝛼
− 4=0
3
𝑉𝑚

όπου Vm ο
γραμμομοριακός
όγκος V/n

Στο σημείο καμπής (Τ=Τc) θα πρέπει
dp/dVm = 0 και d2p/d2Vm = 0
𝑉𝐶 = 3𝑏

𝑝𝐶 =

𝛼
27𝑏2

8𝛼
𝑇𝐶 =
27𝑅𝑏

Κρίσιμος
παράγοντας
συμπιεστότητας

𝑍𝐶 =

𝑝𝐶 𝑉𝐶 3
=
𝑅𝑇𝐶
8

Ορισμός ανηγμένων
μεταβλητών (αδιάστατες)

𝑝
p𝑟 =
𝑝𝐶

𝑉𝑚
V𝑟 =
𝑉𝐶

Αρχή των αντίστοιχων καταστάσεων:
Πραγματικά αέρια σε ίδιο ανηγμένο όγκο
και ανηγμένη θερμοκρασία ασκούν την
ίδια ανηγμένη πίεση.
Η αρχή αυτή είναι προσεγγιστική και
εφαρμόζεται καλύτερα για σφαιρικά μόρια

𝑇
𝑇𝑟 =
𝑇𝐶

Τ/Τc

Εξίσωση Van der Waals συναρτήσει
ανηγμένων μεταβλητών
𝑝=

𝑅𝑇𝑟 𝑇𝐶
𝑎
𝑅𝑇
𝑎
− 2 2
− 2 → 𝑝𝑟 𝑝𝐶 =
𝑉𝑟 𝑉𝐶 − 𝑏 𝑉𝑟 𝑉𝐶
V𝑚 − 𝑏 𝑉𝑚

Αντικαθιστώντας τις κρίσιμες σταθερές
συναρτήσει των α,b και αναδιατάσσοντας την
εξίσωση προκύπτει
8𝑇𝑟
3
𝑝𝑟 =
−
3𝑉𝑟 − 1 𝑉𝑟2

όπου οι συντελεστές
α,b έχουν απαλειφθεί

Αν οι ισόθερμες παρασταθούν γραφικά
μέσω των ανηγμένων μεταβλητών τότε
προκύπτουν οι ίδιες καμπύλες για όλα
τα αέρια

Προτεινόμενες ασκήσεις
Atkins, σελ. 40-41
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