Φυσικοί μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών
• Ή εξάτμιση, η τήξη και η μετατροπή του γραφίτη σε διαμάντι αποτελούν
συνηθισμένα παραδείγματα αλλαγών φάσης χωρίς μεταβολή της χημικής
σύστασης.
• Ορισμός φάσης: Μια μορφή της ύλης που είναι ομοιόμορφη σε χημική
σύσταση και φυσική κατάσταση. Έτσι μιλάμε για τη στερεή, υγρή, ή αέρια
φάση μιας ουσίας.
• Η στερεή φάση μπορεί ωστόσο να έχει διάφορες μορφές όπως συμβαίνει
για παράδειγμα στα διαφορετικά αλλότροπα του φωσφόρου.

Source: Wikipedia

• Ο αριθμός των φάσεων σε ένα σύστημα συμβολίζεται με P. Για παράδειγμα, ένα
αέριο, ή ένα μείγμα αερίων έχει μόνο μία φάση άρα P = 1.
• Δύο πλήρως αναμείξιμα υγρά σχηματίζουν επίσης μία φάση, όπως για παράδειγμα
ένα διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε νερό.
• Ο πάγος είναι μία φάση (P = 1), ωστόσο ένα μείγμα πάγου και νερού είναι ένα
σύστημα δύο φάσεων (P = 2) αν και είναι δύσκολο να διακρίνουμε τα φυσικά όρια
μεταξύ των φάσεων.
•

Άλλο παράδειγμα είναι η θερμική διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) (δύο στερεές φάσεις και μία αέρια).

• Δύο μέταλλα που δεν αναμειγνύονται σχηματίζουν σύστημα δύο φάσεων (P = 2),
αλλά ένα σύστημα μίας φάσης στην περίπτωση ενός κράματος (P = 1).
• Ένα αιώρημα είναι ομοιόμορφο σε μακροσκοπική κλίμακα αλλά όχι σε
μικροσκοπική, διότι αποτελείται από κόκκους μιας ουσίας εντός της άλλης.

Διάλυμα μιας φάσης

Αιώρημα

• Η μετάπτωση φάσης είναι η αυθόρμητη
μετατροπή μιας φάσης σε μια άλλη, και
συμβαίνει σε μια χαρακτηριστική
θερμοκρασία για δεδομένη πίεση.
• Αυθόρμητη μετατροπή συνεπάγεται
ελάττωση της ενέργειας Gibbs που
μελετήσαμε στην προηγούμενη ενότητα.
• Παράδειγμα: Για πίεση 1 atm, ο πάγος είναι η
πιο σταθερή φάση του νερού για θερμοκρασία
κάτω από 0 oC, που σημαίνει πως η ενέργεια
Gibbs μειώνεται καθώς το υγρό νερό
μετατρέπεται σε πάγο.

Θερμοκρασία μετάπτωσης Ttrs είναι η θερμοκρασία στην οποία οι δύο φάσεις
είναι σε ισορροπία και η ενέργεια Gibbs του συστήματος ελαχιστοποιείται στην
επικρατούσα πίεση.

Πώς ανιχνεύουμε τη μετάπτωση φάσης;

Με απλή παρατήρηση, (όπως για
παράδειγμα ο βρασμός του νερού) ή με
την τεχνική της θερμική ανάλυσης.
Καμπύλη ψύξης υγρού υπό σταθερή πίεση

• Μια αυθόρμητη μετάπτωση φάσης
(ελάττωση ενέργειας Gibbs) μπορεί να
προχωρά τόσο αργά ώστε στην πράξη
να μην είναι σημαντική.
• Παράδειγμα: σε συνήθεις θερμοκρασίες
και πιέσεις, η γραμμομοριακή ενέργεια
Gibbs (Gm) για το γραφίτη είναι
μικρότερη από ότι για το διαμάντι.
• Υπάρχει λοιπόν θερμοδυναμική τάση
μετατροπής του διαμαντιού σε γραφίτη.
• Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να
προκύψει αλλαγή της θέσης των
ατόμων άνθρακα που είναι απείρως
αργή διαδικασία σε ένα στερεό.

Παύση πτώσης
θερμοκρασίας

• Λέμε τότε πως το στερεό βρίσκεται σε
μια μετασταθή φάση κατά την οποία η
μετάπτωση δεν είναι πρακτικά δυνατή
από κινητικής απόψεως των μορίων.

Υπό ποιες συνθήκες προκύπτει σταθερότητα
φάσεων;

• Για να απαντήσουμε στο ερώτημα εισάγουμε την έννοια του χημικού δυναμικού
(μ) που δεν είναι τίποτα άλλο από τη γραμμομοριακή ενέργεια Gibbs (Gm) για
συστήματα ενός συστατικού.
• Το χημικό δυναμικό μ ουσιαστικά εκφράζει την τάση που έχει μια ουσία σε ένα
σύστημα να υποστεί κάποια μεταβολή.
• Κριτήριο ισορροπίας φάσεων: Στην ισορροπία, το χημικό δυναμικό μ μιας ουσίας
είναι το ίδιο σε όλη την έκταση του δείγματος, ανεξάρτητα του πόσες φάσεις
υπάρχουν.
Φάση Α

•

Υποθέτουμε πως το χημικό δυναμικό μιας ουσίας είναι μ1
σε μια θέση και μ2 σε μια άλλη.

•

Όταν έχουμε μεταφορά απειροστής ποσότητας της ουσίας
dn από τη μία θέση στην άλλη, η ενέργεια Gibbs του
συστήματος μεταβάλλεται κατά –(μ1)dn στη θέση 1 και
κατά +(μ2)dn στη θέση 2.

•

Η ολική μεταβολή θα είναι τότε dG = (μ2-μ1)dn, το οποίο
σημαίνει πως αν μ2 < μ1, dG < 0 και άρα η μεταβολή
συμβαίνει αυθόρμητα.

•

ΜΟΝΟ αν μ1=μ2 παντού στο δείγμα, δεν υπάρχει μεταβολή
του G, και άρα το σύστημα είναι σε ισορροπία.

μ1

μ2
Φάση Β

Οριακές γραμμές φάσεων

Η πίεση των ατμών της ουσίας όταν
αυτοί βρίσκονται σε ισορροπία με το
υγρό ονομάζεται τάση ατμών του
υγρού.

Διάγραμμα φάσεων μιας
καθαρής ουσίας

• Η οριακή γραμμή υγρού-ατμού
δείχνει τη μεταβολή της τάσης ατμών
με τη θερμοκρασία.
Οριακές γραμμές φάσεων
ή καμπύλες συνύπαρξης
(2 φάσεις συνυπάρχουν •
σε ισορροπία → μ1=μ2).

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει
τις περιοχές πίεσης και
θερμοκρασίας στις οποίες οι
διάφορες φάσεις της ουσίας είναι
θερμοδυναμικά σταθερές.

Η οριακή γραμμή στερεού-ατμού
δείχνει τη μεταβολή της τάσης ατμών
εξάχνωσης (ή τάσης ατμών στερεής
φάσης) με τη θερμοκρασία.

• Η τάση ατμών αυξάνεται με τη
θερμοκρασία γιατί σε υψηλές
θερμοκρασίες όλο και πιο πολλά
μόρια έχουν αρκετή ενέργεια για να
διαφύγουν από τα γειτονικά τους.

• Βρασμός ονομάζεται η κατάσταση ελεύθερης εξάτμισης σε όλη την έκταση του
υγρού. Η θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών του υγρού γίνει ίδια με την
εξωτερική πίεση ονομάζεται θερμοκρασία βρασμού στην πίεση αυτή.

• Για παράδειγμα στη κορυφή του Έβερεστ όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι 0.35
atm, το σημείο βρασμού του νερού είναι 80 οC αντί για 100 οC που είναι το
κανονικό σημείο βρασμού Τb στο επίπεδο της θάλασσας για πίεση 1 atm.

• Σημείωση: Το κανονικό σημείο βρασμού αφορά πίεση 1 atm, ενώ το πρότυπο
σημείο βρασμού αφορά πίεση 1 bar (για το νερό οι τιμές είναι 100 και 99.6 οC
αντίστοιχα).

• Αν ένα υγρό θερμανθεί σε κλειστό δοχείο με ανένδοτα τοιχώματα, δεν συμβαίνει
βρασμός. Η τάση ατμών συνεχώς αυξάνεται μαζί με την πυκνότητά τους καθώς η
θερμοκρασία ανεβαίνει.

• Αντίθετα, η πυκνότητα του υγρού ελαττώνεται ελαφρώς ως αποτέλεσμα της

θερμικής διαστολής του. Σε κάποιο σημείο η πυκνότητα του ατμού γίνεται ίση με
την πυκνότητα του εναπομείνοντος υγρού με αποτέλεσμα την εξαφάνιση της
διαχωριστικής επιφάνειας μεταξύ των 2 φάσεων.

• Η θερμοκρασία που η διεπιφάνεια εξαφανίζεται ονομάζεται κρίσιμη θερμοκρασία
Τc την οποία είχαμε πρωτοσυναντήσει στην ενότητα που εξέταζε τις ιδιότητες των
αερίων.

• Η τάση ατμών στην κρίσιμη θερμοκρασία ονομάζεται κρίσιμη πίεση pc.
• Στην κρίσιμη θερμοκρασία και πάνω από αυτή η υγρή φάση της ουσίας δεν
υπάρχει, και τότε έχουμε μια ομοιόμορφη φάση που πληρώνει το δοχείο και

ονομάζεται υπερκρίσιμο ρευστό.

Ισορροπία

ατμοί

υγρό

πυκνότητα υγρού

>
πυκνότητα ατμών

Θέρμανση

Tc

• Ωστόσο μια ουσία λιώνει ακριβώς στην
ίδια θερμοκρασία στην οποία παγώνει,
συνεπώς η θερμοκρασία τήξης είναι
ίδια με τη θερμοκρασία πήξης.

ατμοί

• Η θερμοκρασία πήξης για πίεση 1 atm
ονομάζεται κανονικό σημείο πήξης Tf
ενώ η θερμοκρασία πήξης για πίεση 1
bar ονομάζεται πρότυπο σημείο πήξης.

υγρό

πυκνότητα
υγρού
πυκνότητα
ατμών

• Θερμοκρασία τήξης: η θερμοκρασία
στην οποία, υπό συγκεκριμένη πίεση,
συνυπάρχουν σε ισορροπία η υγρή και η
στερεή φάση της ουσίας.

πυκνότητα υγρού

=
πυκνότητα ατμών

Για το νερό: Τc = 374 οC , pc = 218 atm

• Στο τριπλό σημείο συνυπάρχουν
ταυτόχρονα σε ισορροπία και οι τρεις
διαφορετικές φάσεις μιας ουσίας.
• Για το νερό, Τ3 = 273.16 Κ για πίεση
611 Pa. Δεν υπάρχει άλλος συνδυασμός
θερμοκρασίας και πίεσης για τη
συνύπαρξη των τριών φάσεων.

Ο κανόνας των φάσεων
• Ο κανόνας αυτός δίνει τον αριθμό των παραμέτρων που μπορούν να μεταβληθούν
ανεξάρτητα (τουλάχιστον σε ένα μικρό βαθμό) ενώ ο αριθμός των φάσεων σε
ισορροπία διατηρείται.
• Αν η μεταβλητότητα είναι F, ο αριθμός των συστατικών C, και ο αριθμός των φάσεων
σε ισορροπία P, τότε για οποιοδήποτε σύστημα, ισχύει ότι
F=C–P+2
• Για απλά συστήματα ενός συστατικού (μιας χημικά ανεξάρτητης ουσίας), C = 1.

• Η μεταβλητότητα F (αριθμός βαθμών ελευθερίας) είναι ο αριθμός των εντατικών
μεταβλητών που μπορούν να μεταβάλλονται ανεξάρτητα, χωρίς να επηρεάζεται η
ισορροπία.
• Για σύστημα ενός συστατικού και μιας φάσης, C = 1, P = 1, συνεπώς F = 2
(διμεταβλητό σύστημα). Αν δύο φάσεις είναι σε ισορροπία (π.χ. υγρό και ατμοί) σε
σύστημα ενός συστατικού, τότε C = 1, P = 2, άρα F = 1.
• Στην τελευταία περίπτωση (F = 1), μπορώ π.χ. να μεταβάλλω τη θερμοκρασία χωρίς
περιορισμό, αλλά η μεταβολή αυτή απαιτεί ταυτόχρονη μεταβολή στην πίεση για να
διατηρηθεί ο αριθμός των φάσεων σε ισορροπία.

Μεταβολή χημικού δυναμικού με τη
θερμοκρασία

Θεμελιώδης εξίσωση
χημικής θερμοδυναμικής
Σταθερή p

Θερμοκρασία
τήξης

Σταθερή T

μ = Gm

Θερμοκρασία
βρασμού

•
•
Το χημικό δυναμικό μιας ουσίας μ μειώνεται
με την αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό
που καθορίζεται από τη γραμμομοριακή
εντροπία (η κλίση των ευθειών).

•

Για όλες τις ουσίες Sm > 0, συνεπώς η κλίση
της γραφικής παράστασης μ ως προς T είναι
πάντα αρνητική.
H εντροπία του αερίου (g) είναι μεγαλύτερη
από του υγρού (l), και αυτή με τη σειρά της
είναι μεγαλύτερη από εκείνη του στερεού (s).
Ισχύει δηλαδή: Sm (g) > Sm (l) > Sm (s)
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η κλίση
είναι πιο απότομη στο αέριο, έπειτα στο υγρό,
και λιγότερο απότομη στο στερεό.

Μεταβολή χημικού δυναμικού με την πίεση
Το χημικό δυναμικό μ μιας ουσίας αυξάνει με
την αύξηση της πίεσης με ρυθμό που
καθορίζεται από τον γραμμομοριακό της όγκο.
Το νερό εμπίπτει σε
αυτή την κατηγορία
~Vm(s)
~Vm(s)

~Vm(l)

Όταν Vm(s) < Vm(l), η
θερμοκρασία πήξης Τf αυξάνεται
για αύξηση της πίεσης

~Vm(l)

Όταν Vm(s) > Vm(l), η
θερμοκρασία πήξης Tf μειώνεται
για αύξηση της πίεσης

Παράδειγμα
Υπολογίστε τη μεταβολή στο χημικό δυναμικό του πάγου και του νερού όταν η

πίεση αυξάνεται από 1.00 σε 2.00 bar σε 0 oC. Η πυκνότητα του πάγου είναι 0.917
g cm-3 και εκείνη του υγρού νερού είναι 0.999 g cm-3 υπό αυτές τις συνθήκες.

Από τη σχέση για την
πυκνότητα έχουμε:

𝑚 𝑛𝑀 𝑀
𝜌= =
=
𝑉
𝑉
𝑉𝑚

Μ(Η2Ο) = 18.02 g/mol

Τάση ατμών ενός υγρού που υφίσταται πίεση

• Όταν εφαρμόζεται πίεση σε μια
συμπυκνωμένη φάση (π.χ. υγρό), η τάση
ατμών αυξάνεται λόγω της εκδίωξης των

μορίων, τα οποία διαφεύγουν ως αέριο.
•

Η πίεση ΔP στη συμπυκνωμένη φάση
μπορεί να ασκηθεί είτε μηχανικά, ή με

έκθεση σε αδρανές αέριο.
• Αποδεικνύεται πως η ποσοτική σχέση
μεταξύ της τάσης ατμών p όταν

εφαρμόζεται πίεση Δp, και της τάσης
ατμών p* του υγρού απουσία πρόσθετης
πίεσης είναι

𝑝 = 𝑝∗ 𝑒 𝑉𝑚

𝑙 Δp/RT

Προσδιορισμός των οριακών γραμμών
• Μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις οριακές γραμμές μεταξύ των φάσεων
(p, T για τις οποίες παρατηρείται συνύπαρξη φάσεων) με βάση το γεγονός ότι στην
ισορροπία, μ(α; p,T) = μ(β; p,T).
• Αν οι συνθήκες (p, T) μεταβάλλονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξακολουθούμε να
βρισκόμαστε ακόμα πάνω στην οριακή γραμμή, οι μεταβολές των χημικών δυναμικών
θα είναι επίσης ίσες: dμ(α) = dμ(β).

Θεμελιώδης εξίσωση
χημικής θερμοδυναμικής
(διαιρώντας με n)
και εφόσον dμ(α) = dμ(β)

εξίσωση
Clapeyron

Η σχέση Clapeyron μας υποδεικνύει πως αν θέλουμε να
βρούμε την κλίση της εφαπτομένης της οριακής γραμμής
σε ένα σημείο, θα πρέπει να υπολογίσουμε το λόγο της
μεταβολής της εντροπίας και του όγκου της μετάπτωσης.
Εφαρμογή #1: Η οριακή γραμμή στερεού-υγρού
• Έχουμε αποδείξει σε προηγούμενη ενότητα πως για
σταθερή πίεση η μεταβολή της ενθαλπίας ισούται με τη
μεταφορά ενέργειας υπό μορφή θερμότητας (ΔΗ = qp).
• Από τον ορισμό της εντροπίας ΔS = qαντ / T μπορούμε
τελικά να γράψουμε την εξής σχέση για την εντροπία
μετάπτωσης φάσης: Δtrs S = Δtrs H / Ttrs
• Συγκεκριμένα για την τήξη (fusion) σε θερμοκρασία Τ,
θα ισχύει:

𝑑𝑝
𝑑𝑇

Δ𝑓𝑢𝑠 𝐻

= 𝑇Δ

𝑓𝑢𝑠 𝑉

• Θεωρώντας πως Δ𝑓𝑢𝑠 𝐻 και Δ𝑓𝑢𝑠 𝑉 είναι ανεξάρτητα της
θερμοκρασίας Τ, μπορούμε τελικά να γράψουμε πως
όπου Τ* η θερμοκρασία τήξης όταν η
πίεση είναι p* και Τ η θερμοκρασία
τήξης όταν η πίεση είναι p

Εφαρμογή #1: Η οριακή γραμμή στερεού-υγρού

όταν το Τ είναι πολύ
κοντά στο Τ*, ισχύει η
προσέγγιση
με αντικατάσταση
του λογαρίθμου
προκύπτει τελικά
• Η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την τήξη είναι
θετική, το ίδιο και η μεταβολή του όγκου για
πολλές ουσίες. Αυτό συνεπάγεται πως η κλίση
θα είναι συνήθως θετική.
• Ωστόσο, επειδή η μεταβολή όγκου είναι πολύ
μικρή, η κλίση της εφαπτομένης για κάθε
σημείο είναι πολύ μεγάλη, γι’ αυτό και
παρατηρείται απότομη μεταβολή p-T.

Εφαρμογή #2: Η οριακή γραμμή υγρού-ατμού
Από την εξίσωση Clapeyron, θα ισχύει αντίστοιχα

• Παρατηρούμε πως η κλίση της εφαπτομένης για
κάθε σημείο της καμπύλης δεν είναι τόσο
απότομη όσο πριν.
• Η μεταβολή της ενθαλπίας κατά την εξάτμιση
είναι θετική, το ίδιο και η μεταβολή του όγκου.
Αυτό συνεπάγεται πως η κλίση θα είναι θετική.
• Ωστόσο, επειδή η μεταβολή όγκου στην
περίπτωση αυτή θα είναι πολύ μεγάλη, η κλίση
σε κάθε σημείο θα είναι πολύ μικρότερη σε
σχέση με την οριακή γραμμή στερεού-υγρού.

• Επειδή Vm (g) >>Vm (l), μπορούμε να
γράψουμε ΔvapV ≈ Vm (g).
• Επίσης για τέλειο αέριο Vm (g) = RT / p.

εξίσωση Clausius – Clapeyron
(d(lnp)/dp = 1/p, άρα d(ln(p)) = dp/p)

Εφαρμογή #2: Η οριακή γραμμή υγρού-ατμού

προσέγγιση για ιδανικό αέριο και θεωρώντας πως η
ενθαλπία εξάτμισης είναι ανεξάρτητη του T
ln

Εκθετική
μορφή

𝑝
= −𝜒 όπου
𝑝∗

Εφαρμογή #3: Η οριακή γραμμή στερεού-ατμού
• Η μόνη διαφορά σε σχέση με πριν, είναι πως αντί για
Δfus H έχουμε Δsub H (ενθαλπία εξάχνωσης).
• Όμως Δsub H > Δfus H, εφόσον Δsub H = Δfus H + Δvap H
άρα η εξίσωση Clausius-Clapeyron θα προβλέπει πιο
απότομη κλίση για την καμπύλη εξάχνωσης από ότι
για την καμπύλη εξάτμισης κοντά στο τριπλό σημείο.

Ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ…
Τυπικό διάγραμμα φάσεων μιας ουσίας
απότομη κλίση

εκθετική
μεταβολή

εκθετική μεταβολή
αλλά με μεγαλύτερη
κλίση κοντά στο Τ3

Προτεινόμενες ασκήσεις
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