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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

1.1

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ

Έστω ότι εισάγουµε µια ποσότητα υγρού σε κλειστό δοχείο σε θερµοκρασία
µικρότερη από το σηµείο βρασµού του υγρού (T < Tb), οπότε συµβαίνουν τα
παρακάτω φαινόµενα:
 Εξάτµιση Γνωρίζουµε ότι τα µόρια των υγρών σωµάτων παρουσιάζουν µία
συνεχή κίνηση. Ορισµένα µόρια του υγρού, που κινούνται από το εσωτερικό της
µάζας προς την επιφάνειά του, καταφέρνουν να υπερνικήσουν τις δυνάµεις που τα
συγκρατούν στην επιφάνεια κι έτσι εγκαταλείποντας το υγρό, µετατρέπονται σε ατµό,
δηλαδή µεταφέρονται από την υγρή στην αέρια φάση (εξάτµιση). Όσο µεγαλύτερη
είναι η θερµοκρασία του υγρού, τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το ποσοστό των
µορίων του που θα διαθέτουν αρκετή ενέργεια για να µεταφερθούν στην αέρια φάση.
Σε ορισµένη θερµοκρασία, ο αριθµός των µορίων του υγρού που εξατµίζονται στη
µονάδα του χρόνου ανά µονάδα επιφάνειας του υγρού είναι σταθερός:

υεξάτµισης = σταθερή
 Υγροποίηση ή συµπύκνωση Επειδή η εξάτµιση γίνεται σε κλειστό δοχείο, τα
µόρια που εξατµίζονται παραµένουν στο δοχείο. Στην αέρια φάση, τα µόρια του
ατµού κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, µερικά από αυτά συγκρούονται µε
τα µόρια της επιφάνειας του υγρού και ξαναγυρίζουν στην υγρή φάση (Υγροποίηση ή
συµπύκνωση). Σε ορισµένη θερµοκρασία, η ταχύτητα υγροποίησης είναι ανάλογη µε
τη συγκέντρωση του ατµού.


Αρχικά , ο αριθµός των µορίων του υγρού που εξατµίζονται στη µονάδα του
χρόνου είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των µορίων του ατµού που
υγροποιούνται στον ίδιο χρόνο:

υεξάτµισης > υυγροποίησης
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Με την πάροδο του χρόνου όµως αυξάνεται ο αριθµός των µορίων του ατµού,
οπότε αυξάνεται βαθµιαία η ταχύτητα υγροποίησης.



Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα ο αριθµός των µορίων του υγρού που
εξατµίζονται στη µονάδα του χρόνου γίνεται ίσος µε τον αριθµό των µορίων
του ατµού που υγροποιούνται στον ίδιο χρόνο, τότε λέµε ότι έχει
αποκατασταθεί ισορροπία µεταξύ υγρής και αέριας φάσης και οι ατµοί
χαρακτηρίζονται κορεσµένοι:

υεξάτµισης = υυγροποίησης

Η ισορροπία είναι δυναµική, δηλαδή η εξάτµιση και υγροποίηση δε
σταµατούν.

Στην κατάσταση ισορροπίας του υγρού και των ατµών η πίεση που ασκούν οι ατµοί
του υγρού σε ορισµένη θερµοκρασία έχει τη µέγιστη τιµή της και ονοµάζεται τάση
ατµών του υγρού (P0).

Η τάση ατµών ενός υγρού εξαρτάται από:
 Τη φύση υγρού (διαµοριακές δυνάµεις).
Όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις, τόσο µικρότερη είναι η τάση των
ατµών του υγρού.
Τα υγρά ανάλογα µε το µέγεθος των διαµοριακών δυνάµεων διακρίνονται σε:


Πτητικά υγρά Είναι τα υγρά που έχουν ασθενείς διαµοριακές δυνάµεις και
εξατµίζονται εύκολα, οπότε έχουν µεγάλη τάση ατµών π.χ. αιθέρας.



Μη πτητικά υγρά Είναι τα υγρά που έχουν ισχυρές διαµοριακές δυνάµεις και
εξατµίζονται δύσκολα, οπότε έχουν µικρή τάση ατµών π.χ. γλυκερίνη.
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 Τη θερµοκρασία.
Με την αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται η τάση ατµών.
Αυτό συµβαίνει γιατί µε την αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται η µέση
ταχύτητα των µορίων του υγρού, οπότε αυξάνεται το ποσοστό των µορίων που
έχουν την απαιτούµενη ενέργεια για να µεταβούν από την υγρή στην αέρια φάση.
Όταν η τάση των ατµών του υγρού γίνει ίση µε την ατµοσφαιρική πίεση, το υγρό
βράζει:

P0 = Pεξωτερική = 1 atm = 760 mmHg
Όσο πτητικό είναι ένα υγρό τόσο µικρότερο σηµείο βρασµού (Tb) έχει π.χ.

Tb (αιθέρας)

<

←

τάση ατµών(P0 )

Tb (αιθανόλη)

<

Tb (νερό)

→
διαµοριακές δυνάµεις
σηµείο βρασµού(Tb)

Για ένα συγκεκριµένο καθαρό υγρό η τάση ατµών (P0) εξαρτάται µόνο από τη
θερµοκρασία και είναι ανεξάρτητη από τον όγκο που καταλαµβάνει ο ατµός και
από τη µάζα του υγρού.

1.2

ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ DALTON

Έστω ότι έχουµε ένα µίγµα αερίων που περιέχει τα αέρια 1, 2, …, ν, των οποίων οι
ποσότητες των συστατικών του εκφρασµένες σε moℓ είναι n1, n2, …, nν αντίστοιχα.
Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων µπορεί να εφαρµοστεί και για µίγµατα
αερίων:

Pολ ּ V = nολ ּ R ּ T
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Ρ ολ = ολική πίεση αερίου µίγµατος

V = όγκος µίγµατος
n ολ = συνολικός αριθµός mοℓes του µίγµατος
Τ = απόλυτη θερµοκρασία.

Μερική πίεση (Pκ) ενός συστατικού του µίγµατος, είναι η πίεση που θα ασκούσε το
συστατικό αυτό, αν καταλάµβανε µόνο του τον όγκο (V) του µίγµατος στην ίδια
θερµοκρασία (Τ) .
Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, µπορεί να εφαρµοστεί και για τη
µερική πίεση (Ρ κ ) ενός συστατικού κ του µίγµατος:

P κ ּ V = nκ ּ R ּ T
Ο νόµος των µερικών πιέσεων του Dalton αναφέρεται σε ένα µίγµα αερίων που δεν
αντιδρούν µεταξύ τους και εκφράζει τη σχέση ανάµεσα στην ολική πίεση του
µίγµατος και στις µερικές πιέσεις των συστατικών του µίγµατος.
Ο νόµος των µερικών πιέσεων του Dalton διατυπώνεται ως εξής:
Η ολική πίεση (Pολ) ενός µίγµατος αερίων που περιέχει τα αέρια 1, 2, …, ν, σε
ορισµένη θερµοκρασία (T) είναι ίση µε το άθροισµα των µερικών πιέσεων (P1, P2, …,
Pν) των αερίων συστατικών του µίγµατος
Pολ = P1 + P2 + P3 + … + Pν
Η πίεση ενός αερίου οφείλεται στις συγκρούσεις των σωµατιδίων του µε τα
τοιχώµατα του δοχείου. Σύµφωνα µε το νόµο των µερικών πιέσεων του Dalton, η
µερική πίεση ενός αερίου σε ένα µίγµα είναι ανεξάρτητη από την παρουσία των
άλλων αερίων συστατικών του µίγµατος.
Ο νόµος των µερικών πιέσεων του Dalton ισχύει για τα ιδανικά αέρια.
Η µέτρηση της πίεσης γίνεται συνήθως µε µανόµετρα.
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Οι σηµαντικότερες µονάδες πίεσης είναι:
Στο S.I. : 1 Pa (Pascaℓ) = 1 N/m2
Εµπειρικές µονάδες : 1bar = 100 kPa
1 atm = 760 mmHg = 760 Torr = 1,013 ּ 105 Pa = 1,013 bar

Γραµµοµοριακό κλάσµα (xκ) ενός συστατικού σε ένα αέριο µίγµα είναι ο λόγος του
αριθµού moℓes του συστατικού κ προς το συνολικό αριθµό moℓes όλων των
συστατικών του µίγµατος.

xκ =

nκ
n ολ

Το άθροισµα των γραµµοµοριακών κλασµάτων (xκ) των συστατικών ενός αερίου
µίγµατος είναι ίσο µε τη µονάδα.

x1 + x2 + x 3 + … + xκ = 1
Η µερική πίεση (Pκ) ενός συστατικού (κ) αερίου µίγµατος ισούται µε το γινόµενο του
γραµµοµοριακού κλάσµατος (xκ) του αερίου συστατικού επί την ολική πίεση (Pολ)
του µίγµατος.

Pκ =

nκ
⋅ Pολ ή Pκ = xκ ּ Pολ
n ολ

Συγγραφέας : Ανδρούλα Γεωργίου
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