
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 
Кафедра хімії середовища та хімічної освіти 

 
 
Затверджено 
на засіданні кафедри 
хімії середовища та хімічної освіти 
протокол №1 від 29 серпня 2019 р. 
 

 
 
 

Методичні вказівки та інструкція 
до виконання лабораторної роботи №1 

 
 з курсу «Фізична хімія. Ч.І» 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ЕФЕКТІВ 

ГІДРАТОУТВОРЕННЯ 
 
 
 
 
 
 

Методична розробка 
доц. Кузишин О.В., 
канд. ф.-м. наук, 
доц. Базюк Л.В., 
канд. ф.-м. наук 
 

 
 
 
 
 
 
 

м. Івано-Франківськ 

2019 



 2 

1. Тема: Визначення теплових ефектів гідратоутворення. 
 
2. Мета: Ознайомлення з методом калориметричних вимірювань, набуття навичок 

користування калориметром і термометром Бекмана, визначення теплоємності 
калориметра; визначення тепла гідратоутворення солі CuSО4·5Н2О, виходячи з 
тепла розчинення безводної солі і кристалогідрату. 

 
Знати: 

� основні означення термохімії; 
� формулювання закону Гесса та розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій; 
� розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій за теплом утворення сполук; 
� розрахунок теплового ефекту хімічних реакцій за теплом згоряння; 
� означення теплового ефекту утворення сполуки певного аґреґатного стану 

(тепло аґреґатного стану); 
� означення теплового ефекту утворення сполуки у розчині (тепло розчинення); 
� означення тепла розведення розчину; 
� означення тепла взаємодії кислоти та основи. 

 
Вміти: 

� користуватись калориметром і термометром Бекмана; 
� визначати теплові ефекти калориметричним методом; 
� визначати теплоємність калориметра; 
� застосовувати закон Гесса для визначення тепла гідратоутворення за відомим 

теплом розчинення. 
 
Самостійна робота на занятті. 
1. Виконання тестових завдань (перевірка самопідготовки). 
2. Обговорення основних питань теми та складання алґоритму роботи. 
3. Виконання лабораторної роботи. 
4. Обговорення та математична обробка експериментальних результатів. 
5. Обговорення висновків та оформлення протоколу (залік лабораторної роботи). 

 
3. Теоретичні основи 

3.1. Визначення сталої калориметра 
Хімічні реакції і фізико-хімічні процеси (наприклад, зміна аґреґатного стану, 

розчинення та ін.) відбуваються з виділенням або поглинанням енергії у формі тепла. 
Для експериментального визначення теплових ефектів використовують спеціальні 
прилади, які носять назву калориметри. 

Розрізняють два основні види калориметрів: 
1. Калориметри зі сталою температурою (ізотермні), в яких відбувається топлення 
твердої речовини, наприклад, льоду, та випаровування рідини. Такі устави мають сталу 
температуру, оскільки все тепло, яке передається калориметру, іде на зміну аґреґатного 
стану відповідної речовини (топлення льоду, випаровування речовини тощо). 
2. Калориметри зі змінною температурою, у свою чергу, поділяються на: 

• адіабатні, в яких температура оболонки дорівнює температурі калориметра, 
що виключає можливість теплообміну з зовнішнім середовищем; 

• диференціальні, будова яких дає змогу не враховувати теплообмін. 
Калориметр складається з двох однакових частин, одна з яких 

використовується для проведення екзотермічного процесу, інша – для нагрівання 
електричним струмом до температури, що дорівнює температурі даної устави. Тоді, 
кількість тепла, що виділяється у наслідок процесу в першій частині калориметра, 
еквівалентна електричній енерґії, яка використовується на нагрівання другої її частини. 
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Калориметри з ізотермною оболонкою дають змогу враховувати поправку на 
теплообмін. 

Кожний калориметр, крім калориметричної системи, – сукупності тих його 
частин, між якими має розподілятись уся енергія у формі тепла, яку необхідно 
виміряти, має оболонку. 

4. Схему найпростішого калориметра зображено на рис. 1. Це посудина (5) із 
тепловою ізоляцією, в яку вміщується стакан (4) для проведення експерименту. Стакан 
закривається кришкою (2) з отворами (1) і (3) відповідно для термометра та мішалки. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема калориметра. 
 

Проводячи в калориметрі процес, тепловий ефект якого потрібно визначити, 
вимірюють зміну температури в калориметрі. Тепловий ефект процесу розраховують за 
формулою: 

∆H = Сk·∆T,      (1) 
де Сk– теплоємність калориметра; ∆T – зміна температури (додатному значенню ∆T, 
тобто збільшенню температури відповідають екзотермічні процеси, тобто процеси, які 
супроводжуються зменшенням ентальпії ∆H). 

Теплоємність калориметра Сk – це кількість тепла, яке необхідне для нагрівання 
всіх частин калориметра на один кельвін. 

Теплоємність калориметра розраховується як сума теплоємностей окремих його 
частин або визначається експериментально за зміною температури в процесі з відомим 
тепловим ефектом. 

Точне значення зміни температури в калориметрі під час проведення процесу 
визначається ґрафічним методом, що дає змогу враховувати можливий теплообмін 
калориметра із зовнішнім середовищем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графічне визначення ∆T. 
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На рис. 2 АВ – попередній період, CD – заключний період, BC – головний період, 
тривалість якого визначається крайніми точками B і C. Стрибок температури ∆T 
визначають екстраполяцією прямих АВ та CD на середину головного періоду. 

Калориметричні вимірювання проводять у такій послідовності: 
Після підготовки калориметра до роботи, починають перемішувати рідину в 

стакані і, через однакові проміжки часу (30 с або 1 хв.), проводять визначення 
температури до сталого її значення або до рівномірної (лінійної) зміни її у часі. Ця 
частина досліду носить назву попередній період (він триває близько 5 хв.). Потім 
переходять до головного періоду калориметричного досліду (додають сіль у воду або у 
луг кислоту тощо). Продовжуючи перемішування, у заключному періоді визначають 
температуру. 

Використовуючи експериментальні дані, будують графік у координатах 
температура-час (рис. 2). Якщо дослід проведено правильно, то зміна температури у 
часі в попередньому та заключному періодах зображується на ґрафіку прямими 
лініями. Тривалість головного періоду визначається крайніми точками прямих (точки В 
і С). Зміна температури ∆T визначається екстраполяцією прямих АВ і СD на лінію, 
проведену через середину головного періоду прямовисно до вісі абсцис. 

Для визначення змін температури в калориметрі використовують 
метастатичний термометр Бекмана. Він дає змогу вимірювати малі зміни температури 
(до 5-6°С) з точністю до 0,005°С. Термометр складається з основного і додаткового 
резервуарів ртуті, сполучених між собою капіляром. Особливістю термометра Бекмана 
є те, що за допомогою додаткового резервуара можна змінювати кількість ртуті в 
основному резервуарі і завдяки цьому використовувати термометр для визначення у 
широкому інтервалі температур. Шкалу термометра поділено на відрізки по 5°С (іноді 
6°С), а кожний градус – на десяткові і соті частки. Тисячні частки можна приблизно 
відрахувати з використанням окуляра. 

Перед використанням необхідно перевірити настроювання термометра Бекмана. 
Для цього термометр занурюють у посудину з водою, яка має температуру рідини в 
калориметрі. Термометр підготовлений правильно для ендотермічного процесу, якщо 
ртуть у ньому міститься між позначками 4-5°С (оскільки спостерігатиметься зниження 
температури), і, відповідно, між позначками 0-2°С для екзотермічного процесу 
(оскільки спостерігатиметься підвищення температури). 

Якщо термометр Бекмана встановлено неправильно, його необхідно 
відреґулювати. Для цього потрібно сполучити ртуть основного і додаткового 
резервуарів, нагріваючи основний резервуар (рукою або на водяній бані). Для того, 
щоби рівень ртуті містився у верхній частині шкали, слід додати ртуть із верхнього 
(додаткового резервуару). Для цього нижній (основний) резервуар охолоджують 
(наприклад, потоком водопровідної води), і ртуть із верхнього резервуару буде 
всмоктуватися у нижній. 

Якщо необхідно, щоб рівень ртуті встановився у нижній частині шкали, 
основний резервуар слід помістити вище від додаткового і трохи підігрівати (рукою або 
на водяній бані) ртуть в основному резервуарі. При цьому ртуть буде перетікати з 
нижнього резервуару у верхній. 

Для припинення надходження ртуті з одного резервуару в інший слід розірвати 
стовпчик ртуті. Для цього термометр ставлять у вертикальне положення і різко 
вдаряють верхньою частиною термометра по великому пальцю лівої руки (обережно, 
щоб не розбити термометр!). Після цього термометр знову занурюють у посудину з 
водою, що має температуру рідини в калориметрі, і перевіряють настроювання 

Теплотою гідратоутворення називається теплота, яка виділяється при утворенні 
кристалогідрату з безводної солі і води. 

Теплота гідратоутворення може бути визначена, виходячи з закону Гесса, як 
різниця теплот розчинення негідратованої і гідратованої солі.  
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Теплота розчинення солі в загальному випадку включає в себе теплоту 
руйнування кристалічної ґратки і теплоту сольватації йонів молекулами розчинника. У 
зв’язку з тим, що на руйнування кристалу теплота витрачається, а процес сольватації 
супроводжується виділенням теплоти, знак теплового ефекту процесу розчинення може 
бути як позитивним, так і негативним. 

Інтегральною теплотою розчинення називається кількість теплоти, яка 
виділяється або поглинається при розчиненні одного моля речовини у такій кількості 
розчинника, щоб отримати розчин з певною концентрацією. Інтегральна теплота 
розчинення залежить від концентрації отриманого розчину. 

Прослідкуємо зв’язок між теплотою гідратоутворення і теплотами розчинення 
на прикладі теплоти гідратоутворення купрум(ІІ) сульфату СuSO4⋅5Н2О. 

У початковому стані маємо 1 моль кристалічної безводної солі СuSO4 та n моль 
Н2О, в кінцевому — розчин 1 моль СuSO4 в n моль Н2О. Перехід від початкового стану 
до кінцевого можна здійснити двома різними шляхами: 

І. СuSO4(тв) + nН2О = СuSO4(розч) + ∆Н1    (2) 
ІІ. СuSO4(тв) + 5Н2О = СuSO4⋅5Н2О(тв) + ∆Нгідр   (3) 
СuSO4⋅5Н2О(тв) + (n–5)Н2О = СuSO4(розч) + ∆Н2   (4) 

Відповідно до закону Гесса сумарні теплові ефекти в обох випадках будуть 
однакові: 

∆Н1 = ∆Нгідр.+ ∆Н2     (5) 
Вимірюючи дослідним шляхом теплоту розчинення безводної солі (∆Н1) і 

теплоту розчинення кристалогідрату (∆Н2), розраховують теплоту гідратоутворення 
(∆Нгідр). 

 
4. Експериментальна частина 

 
Обладнання і реактиви: калориметр, термометр Бекмана, термометр, мішалка, 

терези технічні, ступка, мірний циліндр ємністю 500 та 25 мл, калій хлорид, купрум(ІІ) 
сульфат пентагідрат CuSО4·5Н2О, вода дистильована. 

 
Зміст роботи 

4.1. Визначення теплоємності калориметра 
Теплоємність калориметра визначають одним із таких методів. 
4.1.1. Розрахунковий метод 

Методика виконання роботи 
На технічних ваґах зважують стакан і мішалку (скляну паличку). За допомогою 

мірного циліндра ємністю 500 мл відміряють 400 мл води і вливають у стакан 
калориметра. За допомогою штативу підвішують термометр Бекмана, фіксують 
глибину його занурення і за допомогою мірного циліндра ємністю 25 мл визначають 
об’єм зануреної частини термометра. Для цього мірний циліндр заповнюють 
наполовину водою, занурюють термометр Бекмана на ту саму глибину, на яку він був 
занурений у калориметрі, і за збільшенням об’єму води у циліндрі визначають об’єм 
зануреної частини термометра. 

Обробка експериментальних даних. 
Теплоємність калориметра визначають як суму теплоємностей окремих його частин 

за формулою: 
Сk = Сстак. + Сміш. + Стерм. + Своди.    (6) 

При цьому теплоємність частин калориметра Сстак., Сміш., Своди розраховують за 
добутком мас частин калориметра (у грамах) на питому теплоємність матеріалу (у Дж/ 
(г·К)) (питома теплоємність скла дорівнює 0,79 Дж/(г·К), води – 4,18 Дж/(г·К)), а 
теплоємність термометра Стерм. розраховують за добутком об’єму зануреної частини 
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термометра на середню об’ємну теплоємність скла і ртуті, яка дорівнює 
1,925 Дж/(см³·К). 

У стакан калориметра наливають 400 мл води, опускають електричний нагрівач з 
відомим електричним опором та термометр (із ціною поділки 0,1°С) або термометр 
Бекмана (рис. 3). 

 
Рис. 3. Установка для вимірювання теплоємності калориметра: 

1 – калориметричний стакан; 2 – термоізоляційний корпус; 
3 – кришка з теплоізоляційного матеріалу; 4 – мішалка; 
5 – термометр Бекмана; 6 – пробірка з досліджуваною речовиною; 
7 – нагрівач. 

 
Нагрівач послідовно з амперметром та реостатом вмикають до електричної 

мережі за допомогою знижувального трансформатора. Напругу на трансформаторі 
встановлюють таку, щоби температура води (під час нагрівання) підвищувалася на 0,2-
0,4°С за хвилину. Вмикають мішалку і через однакові проміжки часу впродовж кількох 
хвилин визначають температуру (попередній період). 

Потім, одночасно із секундоміром, вмикають нагрівач, продовжуючи 
температурні визначення. Після підвищення температури на 1,5-2 K одночасно з 
секундоміром вимикають нагрівач і ще протягом кількох хвилин визначають 
температуру. 

Будують графік в координатах температура-час і за його допомогою визначають 
∆Т. 

Розраховують кількість енерґії у формі тепла, яка була підведена [Дж]: 
∆Н = 0, 239 I² Rt,      (7) 

де I – сила струму [А]; R – опір нагрівача [Ом]; t – тривалість нагрівання [с]. 
Розраховують теплоємність калориметра [Дж/К]: 

Сk = ∆Н/ ∆Т.       (8) 
4.1.2. Експериментальний метод 

Методика виконання роботи 
Приклад методу за відомим тепловим ефектом розчинення калій хлориду. Спочатку 

готують калориметр до роботи. У стакан калориметра наливають 400 мл води, 
відміряної за допомогою мірного циліндра ємністю 500 мл. Термометр Бекмана 
настроюють так, щоб ртуть у капілярі термометра на початку досліду містилась би на 
позначці 4-5°С. На технічних ваґах зважують близько 10 г розтертого у ступці калій 
хлориду. 

Проводять калориметричне дослідження, як описано вище, визначаючи 
температуру в попередньому, головному і заключному періодах. 
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Обробка експериментальних даних 
За експериментальними даними будують графік зміни температури з часом, за 

яким визначають різницю температур ∆Т (рис. 2). Теплоємність калориметра 
Сk [Дж/К], обчислюють за формулою: 

Сk = –∆Н·m/ ∆T·M,      (9) 
де ∆Н – інтегральне тепло розчинення калій хлориду за заданих температури та 

концентрації розчину [Дж/моль]; 
m – маса наважки калій хлориду [г]; 
М – молекулярна маса калій хлориду [г/моль]. 
4.2. Визначення теплоти гідратоутворення 

Методика виконання роботи 
Готують калориметр до роботи. У стакан калориметра наливають 400 мл води, 

відміряної за допомогою мірного циліндра. Настроюють термометр Бекмана у такий 
спосіб, щоби ртуть у капілярі термометра на початку досліду містилась на позначці 0-
2°С. 

На технічних терезах зважують близько 10 г CuSО4·5Н2О, прожарюють у 
порцеляновій чашці на електроплитці до зникнення синього забарвлення (утворення 
безводної солі), охолоджують в ексикаторі. 

Проводять калориметричний дослід, визначаючи зміну температури під час 
розчинення безводної солі купрум(ІІ) сульфату CuSО4. Для цього, витримавши 5-10 хв., 
протягом яких всі частини калориметру приймуть однакову температуру, починають 
визначати температуру з точністю до 0,1 К через рівні проміжки часу (наприклад через 
30 с). Час відраховують за секундоміром не вимикаючи його протягом всього досліду. 

Перші 11 розрахунків температури складають початковий період досліду. В 
момент 11 відліку всипають у калориметр наважку безводної солі максимально 
обмежуючи час контакту солі з атмосферою. З цього моменту починається головний 
період досліду. Кінцем головного періоду є відлік, у якому температурний хід (різниця 
між сусідніми відліками) стає сталим. Кінець головного є початком кінцевого періоду 
досліду. В цьому періоді роблять також 11 відліків. 

Оскільки під час досліду відбувається теплообмін між калориметром та 
зовнішнім середовищем, то істинна зміна температури відрізняється від тої, що 
спостерігається у досліді. 

Для визначення істинної зміни температури необхідно побудувати графік у 
координатах «температура-час». 

Аналогічно проводять калориметричний дослід з наважкою солі купрум(ІІ) 
сульфату пентагідрату CuSО4·5Н2О. Наважки безводної солі і кристалогідрату 
добирають так, щоби концентрації розчинів, що утворюються, були однаковими. 

Обробка експериментальних даних 
Дані експерименту заносять до табл. 1. 

Таблиця 1 
Експериментальні дані 

Розчинення безводної солі Розчинення кристалогідрату 
Маса солі, г 
Маса води, г 

…………………. 
………………….. 

Маса солі, г 
Маса води, г 

………………….. 
………………….. 

№ відліку Показання 
термометра,˚С 

№ відліку Показання 
термометра,˚С 

    
    

За експериментальними даними (табл. 1) будують графіки (рис. 2) зміни 
температури у часі і за ним визначають ∆Т1 (для процесу розчинення безводної солі 
CuSО4) та ∆Т2 (для процесу розчинення кристалогідрату CuSО4·5Н2О). 
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Інтегральне тепло розчинення безводної солі (∆Н1) і кристалогідрату (∆Н2) 
[Дж/моль], обчислюють за формулою: 

–∆Н = М/m·Ск·∆Т,      (10) 
де М – молекулярна маса солі, г/моль; 

 m – маса наважки солі, г; 
 Сk –теплоємність калориметера з відповідного калориметричного досліду. 

Тепло гідратоутворення (∆Нгідр), Дж/моль, розраховують за формулою: 
∆Нгідр/  = ∆Н1 – ∆Н2.     (11) 

 
Контрольні запитання 

1. Основні означення термохімії. 
2. Основні закони термохімії. 
3. Калориметричний метод визначення теплових ефектів. 
4. Конструкція і принцип роботи калориметра. 
5. Методи визначення теплоємності калориметра. 
6. Графічний метод визначення різниці температур ∆Т. 
7. Термометр Бекмана, його будова і встановлення. 
8. Означення тепла гідратоутворення та тепла розчинення. 
9. Застосування закону Гесса до визначення тепла гідратоутворення за відомим 

теплом розчинення. 

Завдання для самоконтролю 
1. Чому теплові ефекти реакції, що протікають за сталого об’єму і тиску, є функціями 

параметрів стану термодинамічної системи? 
2. Що таке тепло утворення, нейтралізації, розчинення, розведення? 
3. Як обчислити тепловий ефект реакції за теплом утворення та теплом згоряння 

речовин? 
4. Опишіть методи визначення теплової сталої калориметера та істинної зміни 

температури у ньому. Чому потрібно записувати хід зміни температури, а не тільки 
початковий та кінцеві значення температури? 

5. Сформулюйте закон Гесса та висновки, що витікають з нього. 
6. Чи можна застосувати закон Гесса для визначення ∆Н реакції, яку не можна 

визначити експериментальним шляхом? Навести приклади. 
7. Чому ∆Н нейтралізації залежить від природи реагуючих речовин? 
8. Чим визначається знак тепла розчинення? 
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1. Тема: Визначення теплових ефектів реакції нейтралізації та окиснення. 
 
2. Мета: Визначення теплового ефекту реакції нейтралізації сильної кислоти лугом та реакції 

окиснення щавлевої кислоти калій перманганатом в кислому середовищі. 
 
Знати: 

� основні означення термохімії; 
� формулювання закону Гесса та розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій; 
� розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій за теплом утворення сполук; 
� розрахунок теплового ефекту хімічних реакцій за теплом згоряння; 
� означення теплового ефекту утворення сполуки певного аґреґатного стану 

(тепло аґреґатного стану); 
� означення теплового ефекту утворення сполуки у розчині (тепло розчинення); 
� означення тепла розведення розчину; 
� означення тепла взаємодії кислоти та основи; 
� означення теплового ефекту реакції окиснення. 

 
Вміти: 

� користуватись калориметром і термометром Бекмана; 
� визначати теплоємність калориметра; 
� визначати теплові ефекти калориметричним методом; 
� застосовувати закон Гесса для визначення теплового ефекту реакції окиснення. 

 
Самостійна робота на занятті. 
1. Виконання тестових завдань (перевірка самопідготовки). 
2. Обговорення основних питань теми та складання алґоритму роботи. 
3. Виконання лабораторної роботи. 
4. Обговорення та математична обробка експериментальних результатів. 
5. Обговорення висновків та оформлення протоколу (залік лабораторної роботи). 

 
3. Теоретичні основи 

Теплотою нейтралізації називається кількість теплоти, яка виділяється при реакції 
нейтралізації кислоти основою з утворенням 1 моль води. 

Реакція нейтралізації одного молю будь-якої сильної кислоти будь-яким лугом в 
розбавлених розчинах супроводжується майже однаковим екзотермічним тепловим 
ефектом (∆Н = –56 кДж/моль при 298 К). Тепловий ефект не залежить від природи 
кислоти і лугу, так як у всіх випадках відбувається одна і та сама реакція утворення 
молю води з іонів водню і гідроксилу: 

Н
+ + ОН– = Н2О + ∆Ннейтр     (1) 

Нейтралізація слабких кислот сильними основами або сильних кислот слабкими 
основами супроводжується одночасною дисоціацією слабкого електроліту. При цьому 
виділяється або поглинається теплота дисоціації, яка залежить від теплоти, що 
поглинається при розпаді молекул на іони, та теплоти гідратоутворення іонів, тобто 
теплота дисоціації може бути як позитивною, так і негативною, і теплота нейтралізації, 
відповідно, може бути більше або менше величини  –56 кДж/моль.  

Крім того, при точних розрахунках теплоти нейтралізації потрібно враховувати, 
що при зливанні розчинів кислоти та основи відбувається зміна їх об’ємів, тобто 
необхідно враховувати ще дві теплоти розведення. 

Теплотою розведення називається тепловий ефект, який супроводжує процес 
розведення розчину. 

Таким чином, загальний тепловий ефект процесу нейтралізації сильної кислоти 
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сильною основою (∆Нзаг) визначається за формулою: 
∆Нзаг = ∆Ннейтр + ∆Нрозв.кисл + ∆Нрозв.осн    (2) 

 
Теплові ефекти хімічних реакцій окиснення можна визначати безпосередньо при 

проведенні їх у калориметрі, якщо вони відбуваються досить швидко і доходять до 
кінця або до певного рівноважного стану. В останньому випадку після досліду 
необхідно визначити ступінь перетворення вихідних речовин. Термодинамічно всі 
реакції оборотні; а в розчинах реакції доходять практично до кінця, якщо один із 
продуктів випадає в осад або виділяється у вигляді газу. Прикладом такої реакції може 
бути окиснювання щавлевої кислоти перманганатом калію: 

С2Н2О4·2Н2О(тв) + 0,4КМnО4(р) + 0,6H2SO4 =  
= 0,2K2SO4(p) + 0,4MnSO4(p) + 2СO2(газ) + 3,6Н2O(р) + Q.   (3) 

У результаті реакції утворений вуглекислий газ СО2 розчиняється у воді, що 
приводить до виділення додаткової теплоти розчинення. Однак при інтенсивному 
перемішуванні системи і низькому парціальному тиску СO2 в повітрі встановлюється 
рівновага розчину з газовою фазою, що практично зміщена вправо. Тому в межах 
точності визначень (1%) можна вважати, що весь СО2, який утворився в результаті 
реакції, перебуватиме в газоподібному стані. 

Необхідно провести два калориметричні досліди – один із надлишком щавлевої 
кислоти, другий – з надлишком калій перманганату. В обох дослідах потрібно 
працювати з однаковою кількістю калій перманганату. 

4. Експериментальна частина 
 

Обладнання і реактиви: калориметр, термометр Бекмана, термометр, мішалка, ступка, 
терези технічні, мірний циліндр ємністю 500, 50, 25, 10 мл, 5 М розчин сульфатної кислоти, 3 М 
розчин КОН, калій хлорид, 30%-вий розчин сульфатної кислоти, 0,5Н розчин КМnO4.вода 
дистильована. 
 
Зміст роботи 

4.1. Визначення теплового ефекту реакції нейтралізації 
Методика виконання роботи 

Для нейтралізації кислоти береться значний надлишок лугу, причому концентрація розчину лугу 
порівняно невисока і процес розведення закінчується до початку визначення температури в калориметрі. 
Тому загальне тепло процесу нейтралізації буде складатися з тепла нейтралізації та тепла розведення 
кислоти: 

∆Нзаг = ∆Ннейтр  + ∆Нрозв. кисл.     (4) 
Для визначення теплового ефекту процесу розведення кислоти в 

калориметричний стакан за допомогою мірного циліндра вливають 390 мл води. В 
окрему пробірку відміряють піпеткою 10 мл 5 М розчину сульфатної кислоти і через 
отвір у кришці опускають її в стакан калориметра. Починають перемішування і 
визначають температуру (попередній період) до встановлення лінійної залежності 
зміни температури у часі протягом певного часу (близько 5 хв.). Потім вливають вміст 
пробірки в калориметричний стакан і продовжують перемішування й вимірювання 
температури в головному і заключному періодах досліду. 

Для визначення загального теплового ефекту процесу нейтралізації в 
калориметричний стакан вливають 350 мл води і 40 мл 3 М розчину КОН, а в пробірку 
10 мл 5 М розчину сульфатної кислоти. Проводять калориметричний дослід, 
визначаючи температури в попередньому, головному і заключному періодах. 

 
Обробка експериментальних даних. 

1. Дані експерименту заносять до табл. 1. 
2. За експериментальними даними для обох калориметеричних дослідів будують 

графіки зміни температури з часом і графічно визначають ∆Т. 
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3. Розраховують тепловий ефект процесу розведення кислоти та загальний тепловий 
ефект процесу нейтралізації [Дж/моль] за формулою: 

∆Н = – Сk ∆ТМ/2m,      (5) 
де М – молекулярна маса сульфатної кислоти [г/моль]; 

m – маса сульфатної кислоти у 10 мл 5 М розчину сульфатної кислоти, 
m = 5 М/100 [г]. 
4. Тепловий ефект реакції нейтралізації [Дж/моль] розраховують за формулою: 

∆Ннейтр. = ∆Нзаг. – ∆Нрозв. кисл.     (6) 
 

Таблиця 1 
Експериментальні дані 

Визначення тепла розведення Визначення тепла нейтралізації 

№ відліку 
Покази 

термометра, ˚С 
№ відліку 

Покази 
термометра, ˚С 

    
    

Таблиця 2 
Варіанти робіт 

№ варіанту Кислота Основа 
1 HCl NaOH 
2 HCl KOH 
3 HCl Ca(OH)2 
4 H2SO4 NaOH 
5 H2SO4 KOH 
6 H2SO4 Ca(OH)2 
7 HNO3 NaOH 
8 HNO3 KOH 
9 HNO3 Ca(OH)2 
10 H3PO4 NaOH 
11 H3PO4 KOH 

4.2. Визначення теплового ефекту реакції окиснення щавлевої кислоти калій 
перманганатом в кислому середовищі і перевірка ступеня повноти перебігу 
реакції. 

Методика виконання роботи 
Залити в калориметричну посудину з бюретки 68 мл води, 50 мл 30%-вого розчину 

сульфатної кислоти і 32 мл 0,5 Н КМnО4. 
Зважити ампулу на технічних терезах, помістити в неї: 
• дослід 1 – 1,2 г щавлевої кислоти 
• дослід 2 – 0,8 г щавлевої кислоти. 

Проводять калориметричний дослід 1, вимірюючи зміну температури при 
додаванні щавлевої кислоти. Температура розчину при екзотермічному процесі 
спочатку різко зростає (головний період), потім починає рівномірно змінюватись, 
наближаючись до середньої температури системи. Відліком температури, за яким 
починається її рівномірна зміна, закінчується головний період калориметричного 
досліду і починається кінцевий період. 

Необхідно визначити графічно зміну температури ∆Т, а також тривалість 
головного періоду ∆τ. Потім вилити вміст калориметричного стакана, вимити і 
висушити його. Аналогічно проводять калориметричний дослід 2. 

Обробка експериментальних даних 
1. За експериментальними даними будують графіки зміни температури з часом і 

визначають ∆Т1) для досліду 1 та ∆Т2 для досліду 2. 
2. Визначити тепловий ефект окиснення щавлевої кислоти калій перманганатом для 

обох дослідів за рівнянням: 

g

∆g
QQ

розч.х.р. −∆=
g

ТМC
к     (7) 
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де М – молекулярна маса щавлевої кислоти – (СООН)2·2Н2О, г/моль; 
g – наважка (СООН)2·2Н2О, г; 
∆g – надлишок (СООН)2·2Н2О, г (у досліді 2 надлишок дорівнює нулю, у досліді 1 

надлишок дорівнює 0,4 г). 
Qрозч. = –35 338,3 Дж/моль; 
Ск – загальна теплоємність калориметра. 

 
Контрольні запитання 

1. Основні означення термохімії. 
2. Основні закони термохімії. 
3. Калориметричний метод визначення теплових ефектів. 
4. Конструкція і принцип роботи калориметра. 
5. Методи визначення теплоємності калориметра. 
6. Графічний метод визначення різниці температур ∆Т. 
7. Термометр Бекмана, його будова і встановлення. 
8. Означення тепла гідратоутворення та тепла розчинення. 
9. Застосування закону Гесса до визначення тепла гідратоутворення за відомим 

теплом розчинення. 

Завдання для самоконтролю 
9. Чому теплові ефекти реакції, що протікають за сталого об’єму і тиску, є функціями 

параметрів стану термодинамічної системи? 
10. Що таке тепло утворення, нейтралізації, розчинення, розведення? 
11. Як обчислити тепловий ефект реакції за теплом утворення та теплом згоряння 

речовин? 
12. Опишіть методи визначення теплової сталої калориметра та істинної зміни 

температури у ньому. Чому потрібно записувати хід зміни температури, а не тільки 
початковий та кінцеві значення температури? 

13. Сформулюйте закон Гесса та висновки, що витікають з нього. 
14. Чи можна застосувати закон Гесса для визначення ∆Н реакції, яку не можна 

визначити експериментальним шляхом? Навести приклади. 
15. Чому ∆Н нейтралізації залежить від природи реагуючих речовин? 
16. Чим визначається знак тепла розчинення? 
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колоїдна хімія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 496 с. 

6. Лебідь В.І. Фізична хімія: Підручник. – Харків: Фоліо, 2005. – 480с.: іл.. (125 рис.). – 
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1. Тема: Вивчення хімічної рівноваги гомогенної реакції. 
 
2. Мета: дослідження рівноваги гомогенної реакції окиснення калій йодиду ферум(ІІІ) 
хлоридом, яка відбувається у водному розчині, за двох температур; розрахунок 
константи рівноваги та теплового ефекту реакції. 
 
Знати: 

� означення «хімічна рівновага»; 
� означення «гомогенної реакції»; 
� означення «константи рівноваги»; 
� математичний вираз константи рівноваги; 
� залежність константи рівноваги від температури; 
� залежність константи рівноваги від тиску; 
� залежність константи рівноваги від концентрації речовин; 
� умови необоротності хімічних реакцій; 
� вплив зовнішніх чинників на хімічну рівновагу; 
� практичне значення константи рівноваги хімічної реакції; 
� способи вираження константи рівноваги гомогенної хімічної реакції; 
� методику експериментального вивчення хімічної рівноваги гомогенної реакції. 

 
Вміти: 

� досліджувати рівновагу гомогенної реакції окиснення калій йодиду ферум(ІІІ) 
хлоридом; 

� розраховувати константу рівноваги та тепловий ефект реакції; 
� розв’язувати типові задачі. 
 

Самостійна робота на занятті. 
1. Виконання тестових завдань (перевірка домашньої самопідготовки). 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Обговорення та математична обробка експериментальних результатів. 
4. Обговорення висновків та оформлення протоколу (залік лабораторної роботи). 

 
3. Теоретичні основи 

Більшість хімічних реакцій відбуваються не до повного зникнення вихідних 
речовин, а до певного стану хімічної рівноваги, за якого в реакційній суміші присутні 
як продукти реакції, так і вихідні речовини. У стані хімічної рівноваги концентрації 
всіх учасників реакції залишаються незмінними в часі за незмінних зовнішніх умов. 
Склад рівноважної суміші характеризується тим, що в ній концентрації вихідних 
речовин і концентрації кінцевих продуктів перебувають між собою в певному 
співвідношенні, яке визначається константою рівноваги. 

Хімічні реакції, усі реагенти яких перебувають в одній фазі, називаються 
гомогенними. Прикладом гомогенних хімічних реакцій можуть бути реакції в 
розчинах. 

Для хімічної реакції, записаної в загальному вигляді рівнянням: 
aA + bB = cC + dD,     (1) 

константа рівноваги задається рівнянням: 

b
B

a
A

d
D

с
С

С
CC

СС
К

⋅
⋅= ,     (2) 

де С — рівноважні концентрації учасників реакції. 
Константа рівноваги для даної реакції залежить тільки від температури і не 

залежить від концентрації учасників реакції. Залежність константи рівноваги від 
температури виражається рівнянням ізохори хімічної реакції: 
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2
C

RT

U
dT

Klnd ∆= ,     (3) 

де ∆U – зміна внутрішньої енергії внаслідок реакції (тепловий ефект реакції). 
Інтегрування цього рівняння в невеликому інтервалі температур приводить до 

виразу: 

12

12

211

2

TT

TT

R

U

T

1

T

1

R

U

K

K
ln

⋅
−∆=








−∆= ,    (4) 

де К1 і К2 – константи рівноваги реакції за температури відповідно Т1 і Т2. 
Коли відомі константи рівноваги для двох температур, за допомогою цього 

рівняння можна розрахувати тепловий ефект хімічної реакції. 
У роботі досліджується реакція окиснення калій йодиду ферум(ІІІ) хлоридом: 

2FeCl3 + 2КІ = 2FeCl2 + I2 + 2КСl.    (5) 
Оскільки реакція відбувається у розчині і речовини, що реагують, є сильними 

електролітами, то в іонній формі рівняння реакції має вигляд: 
2Fe3+ + 2І– = 2Fe2+ +І2.     (6) 

Константа рівноваги цієї реакції виражається рівнянням: 

2
I

2
Fe

I
2
Fe

С
CC

CС
К

3

2
2

−+

+

⋅

⋅
= .      (7) 

 
4. Експериментальна частина 

 
Обладнання і реактиви: термостат, термометр, конічні колби з притертими 

пробками ємністю 100 мл, 200 мл, піпетки на 50 мл, 10 мл, бюретка на 25 мл, 
0,03М розчин FeCl3, 0,03 М розчин КІ, 0,01 М розчин натрій тіосульфату Na2S2О3, 
розчин крохмалю, вода дистильована, лід. 

 
Зміст роботи 

4.1. Методика виконання 
В одну колбу з притертою пробкою ємністю 100 мл наливають за допомогою 

піпетки 50 мл 0,03 М розчину FeCl3, в другу – 50 мл 0,03 М розчину КІ. Колби ставлять 
в термостат з температурою за вказівкою викладача і витримують протягом 10-15 хв. 
Потім зливають розчини, колбу з реакційною сумішшю залишають в термостаті, 
фіксують час початку реакції (момент зливання розчинів). 

Готують конічні колби ємністю 200 мл для титрування, вливають у кожну колбу 
50 мл холодної води і ставлять їх охолоджуватися на лід. 

Періодично (через 10-20 хв.) з колби з реакційною сумішшю, не виймаючи її з 
термостата, відбирають піпеткою 10 мл проби і вливають її в колбу для титрування. 
Під час вливання в холодну воду проба розбавляється й охолоджується, реакція при 
цьому різко гальмується, тому часом відбору проби вважається момент вливання її в 
воду. Відразу після відбору проби йод, який виділився в результаті реакції, швидко 
титрують 0,01 М розчином натрій тіосульфату Na2S2О3 до блідо-жовтого забарвлення 
розчину, потім додають кілька краплин розчину крохмалю і продовжують титрування 
до зникнення синього забарвлення. 

Проби для аналізу відбирають доти, доки кількість розчину натрій тіосульфату, 
яка пішла на титрування двох-трьох послідовно взятих проб, не буде практично 
однакова, що свідчить про постійну концентрацію йоду, тобто про досягнення під час 
перебігу реакції стану рівноваги. 

Аналогічно проводять дослід за іншої температури (за вказівкою викладача). 
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4.2. Обробка експериментальних даних 
1. Для розрахунку константи рівноваги за кожної температури необхідно визначити 

концентрації всіх учасників реакції в стані рівноваги, моль/л: 
1) концентрація йоду 

2І
С розраховується за результатами титрування: 

5,0
V

V
СС

2

1
OSNaІ 3222

⋅⋅= ,     (8) 

де Na2S2O3 – молярність розчину натрій тіосульфату Na2S2O3; 
V1 – об’єм розчину натрій тіосульфату, який пішов на титрування йоду у стані 

рівноваги, мл; 
V2 – об’єм проби, який відбирали для титрування, мл; 
0,5 – коефіцієнт, який враховує, що згідно з рівнянням реакції: 

І2 + 2Na2S2O3 = 2I– + Na2S4O6 + 2Na+    (9) 
молярність йоду під час титрування вдвічі менша за молярність натрій тіосульфату; 

2) концентрація йонів феруму Fe2+ ( +2Fe
С

) згідно з рівнянням реакції вдвічі більша за 
концентрацію йоду 

2І
С : 

+2Fe
С

 = 2
2І

С ;      (10) 

3) концентрація йонів феруму Fe3+ ( +3Fe
С

) дорівнює різниці початкової концентрації 

FeCl3 ( 3
FeClС

) і рівноважної концентрації Fe2+: 

+3Fe
С

 = 3
FeClС

 – +2Fe
С

,    (11) 
де початкова концентрація FeCl3 розраховується, з огляду на концентрацію вихідного 

розчину FeCl3 (
0
FeCl3

C
) та ступеня його розведення при змішуванні з розчином КІ:  

ba

a

+
⋅= 0

3FeCl3FeCl CС

,     (12 )  
де  а  і  b  – об’єми вихідних розчинів відповідно FeCl3 та КІ; 

4) концентрація йонів І – (
−
І

С
)  дорівнює різниці початкової концентрації КІ (СКІ) та 

рівноважної концентрації І2 (
2І

С ): 

2ІКІІ С2СС −=− ,     (13) 

де за аналогією з попереднім початкова концентрація КІ розраховується з огляду на 

концентрацію вихідного розчину КІ ( 0
КІС ) та ступеня його розведення під час 

змішування з розчином FeCl3: 

ba

b

+
⋅= 0

КІКІ СС .     (14) 

2. За кожної температури розраховують константу рівноваги. 
3. Тепловий ефект реакції (Дж/моль) розраховують за значеннями константи 

рівноваги для двох температур, виходячи з рівняння ізохори хімічної реакції: 
( )

12

1212

TT

TRTKlnKln
U

−

−
=∆ .     (15) 
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Контрольні запитання 
1. Які реакції називаються оборотними? Наведіть приклади. Дайте пояснення термінам: 

динамічна хімічна рівновага і зміщення хімічної рівноваги. Які фактори впливають 
на стан хімічної рівноваги. 

2. Поняття хімічної рівноваги. 
3. Поняття гомогенної реакції. 
4. Константа рівноваги, її математичний вираз. 
5. Залежність константи рівноваги від температури. 
6. Методика експериментального вивчення хімічної рівноваги гомогенної реакції. 
7. Розрахунок значень Кс та ∆U. 
8. Виведіть співвідношення між Кр, Кс, Кх для оборотної хімічної реакції. 
9. Як розрахувати тепловий ефект оборотної реакції, використовуючи 

експериментальну залежність константи рівноваги від температури? 
10. Як зміщується хімічна рівновага з підвищенням температури для екзотермічних 

та ендотермічних реакцій? Проілюструйте на прикладах. 
11. Який зв’язок існує між константою хімічної рівноваги і ступенем дисоціації 

електроліту? Як класифікують електроліти за величиною ступеня електролітичної 
дисоціації. 

12. Фізичний зміст константи хімічної рівноваги. Фактори, що впливають на неї, 
зв’язок з енергією Гіббса. 

13. Сформулюйте суть принципу зміщення хімічної рівноваги Ле-Шательє-Брауна. 
Проілюструйте на конкретних прикладах. 

 
Завдання для самоконтролю 

1. Запишіть вираз закону дії мас для реакції: 
аА(г) + вВ(г)  сС(г) + dD(г). 

2. Запишіть рівняння ізотерми для наступної реакції: Н2 + Br2  2HBr. 
3. Як впливає підвищення загального тиску та температури на рівноважний вихід 

продуктів екзотермічної реакції: 
1/3 А(г) + 1/4 В(г)  С(г) + 1/7 D(г). 

4. На прикладі реакцій: 
 3Н2 + N2  2NH3 + Q 
4СО + Fe3О4  3Fe + 4СО2 – Q 

поясніть вплив різних факторів на напрямок зміщення рівноваги. 
5. Поясніть на прикладах, як вплине на стан хімічної рівноваги у 

системах: 
N2 + О2  2NO – Q   2СО + О2  2СО2 + Q 
SО2 + О2  2SО3 + 192 кДж  Fe3О4 + 4СО  3Fe + 4СО2 – 43,7 кДж 
Н2 + Cl2  2НСl + Q   Н2O + С  CO + Н2 – 132кДж 

а) збільшення концентрації реагуючих речовин; 
б) збільшення концентрації продуктів реакції; 
в) підвищення температури? 

6. Проаналізуйте за допомогою принципу Ле-Шательє-Брауна можливе зміщення 
рівноваги в таких системах: 

СО + Н2О  2CO2 + H2 + Q 
4Н2О + 5Fe  Fe3О4 + 4H2 + Q 
N2 + О2  2NO – Q. 

7. Як змістити рівновагу в системах: 
СаСО3  СаО + CO, 
СН4 + Н2О  СО + 3Н2? 

8. Напишіть вираз константи рівноваги (Кс і Кр) поданих реакцій та вкажіть 
співвідношення між константами: 
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SO2 +O2  2SO3 
N2 + 3H2  2NH3 
H2 + I2  2HI 

9. Розрахувати рівноважні концентрації у системі 
CO + Н2О(г)  СО2 + Н2, 

якщо вихідна суміш містила 2 моль CO, 3 моль Н2О у розрахунку на 1 дм3 газової 
суміші. Константа хімічної рівноваги дорівнює 1. 
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1. Тема: Визначення коефіцієнта розподілу речовини між незмішуваними рідинами. 
 
2. Мета: визначити коефіцієнт розподілу йоду між водою та бензеном. 
 
Знати: 

� закон розподілу Нернста; 
� фізичний зміст коефіцієнта розподілу; 
� методику визначення коефіцієнта розподілу; 
� суть процесу екстракції; 
� рівняння одно- та багатоступеневої екстракції; 
� вплив температури на коефіцієнт розподілу; 
� чинники, від яких залежить коефіцієнт розподілу; 
� способи підвищення ефективності та інтенсифікації процесу екстракції. 

 
Вміти: 

� визначати коефіцієнт розподілу йоду між водою та бензеном; 
� проводити розрахунки матеріального балансу багатоступеневої екстракції. 
� формулювати закон розподілу Нернста – Шилова; 
� пояснювати причини відхилення від закону розподілу третього компонента між 

двома рідинами, що не змішуються. 
 
Самостійна робота на занятті. 

5. Виконання тестових завдань (перевірка домашньої самопідготовки). 
6. Виконання лабораторної роботи. 
7. Обговорення та математична обробка експериментальних результатів. 
8. Обговорення висновків та оформлення протоколу (залік лабораторної роботи). 

 
3. Теоретичні основи 

Рідини, взаємна розчинність яких дуже мала, називаються незмішуваними рідинами. 
Розчинена речовина у системі з двох незмішуваних рідин підпорядковується 

закону розподілу: речовина, розчинена в двох незмішуваних рідинах, розподіляється 
між ними так, що відношення її концентрацій в обох рідинах за даної температури є 
величина стала. Коефіцієнт (закон) розподілу виражається формулою: 

2

1

С

С
К = ,      (1) 

де С1 і С2 – концентрація розчиненої речовини відповідно в першій і другій рідині. 
Цей вираз закону розподілу справджується в тому разі, коли молекулярна маса 

розподіленої речовини однакова в обох фазах, тобто коли відсутня дисоціація або 
асоціація часток. У загальному випадку закон розподілу має вигляд: 

n
2

1

С

С
К = ,      (2) 

де n – величина, стала для даної системи за даної температури. 
Із закону розподілу випливає, що коефіцієнт розподілу К не залежить від 

концентрації розчиненої речовини в обох рідинах, але залежить від температури та 
природи розчиненої речовини й розчинників. 
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4. Експериментальна частина 
 

Обладнання і реактиви: колби конічні з притертими корками ємністю 200 мл; 
пробірки; ділильні лійки ємністю 200 мл; мірний циліндр на 200 мл; мірні циліндри на 
25 мл; піпетка на 50 мл; на 5 мл.; бюретка ємністю 25 мл; 0,01 М та 0,05 М розчини 
натрій тіосульфату Na2S2О3; розчин крохмалю, вода дистильована; бензен. 
 
Зміст роботи 

4.1. Методика виконання 
У чотири конічні колби з притертими корками за допомогою мірних циліндрів 

вливають зазначені викладачем кількості води дистильованої, розчину йоду в бензені 
та чистого бензену. Колби закривають корками та енергійно струшують протягом 15-
20 хв. Далі вміст колб виливають у ділильні лійки і залишають відстоюватися на 10-
15 хв. до повного розділення шарів. Бензеновий шар зливають у пробірки, а водний – у 
колби. Потім титруванням визначають концентрацію йоду в кожному шарі. 

Для визначення концентрації йоду в бензеновому шарі відбирають піпеткою 5 
мл проби, уміщують її в конічну колбу ємністю 100 мл, додають 30 мл води і, 
енергійно струшуючи, титрують, 0,05 М розчином натрій тіосульфату Na2S2О3 до 
блідо-жовтого забарвлення розчину. Потім додають розчин крохмалю і титрують до 
зникнення синього забарвлення розчину. 

Для визначення концентрації йоду у водному шарі відбирають піпеткою 50 мл 
проби, вміщують її в конічну колбу ємністю 100 мл і титрують 0,01 М розчином натрій 
тіосульфату Na2S2О3, до зникнення синього забарвлення розчину, додаючи наприкінці 
титрування розчин крохмалю. 

Для кожної проби виконують два паралельні визначення. 
4.2. Обробка експериментальних даних 

1. За даними титрування (середнє двох паралельних значень) для кожної проби 
розраховують концентрацію йоду у водному та бензеновому шарах. 
2. Розраховують коефіцієнт розподілу йоду між водою та бензеном. 
 

Контрольні запитання 
1. Закон розподілу розчиненої речовини між незмішуваними рідинами. 
2. Коефіцієнт розподілу. 
3. Методика визначення коефіцієнта розподілу. 
 

Завдання для самоконтролю 
1. Пікринова кислота (тринітрофенол) розподілилась між водою та бензеном, 

утворивши рівноважні концентрації 0,05 і 0,348 моль/л у воді та бензені відповідно. 
Розрахувати коефіцієнт розподілу тринітрофенолу між бензеном і водою, якщо в 
бензені він має звичайні молекули, а у водній фазі дисоціює неповністю (К = 0,164). 

2. Визначити коефіцієнт розподілу бензойної кислоти між водою та хлороформом, 
якщо на титрування 5,0 см3 початкового водного розчину пішло 9,07 см3 0,05 М 
розчину NaOH, а на титрування 10 см3 водного шару після екстракції кислоти 
хлороформом – 1,27 см3. 

3. Після розподілу між водою і тетрахлорметаном ССl4 оцтова кислота у двох дослідах 
утворює такі рівноважні концентрації у водних С1: 4,87 і 10,7 та в органічних 
розчинах С2: 0,292 і 1,41 моль/л. У воді кислота практично не дисоціює і має 
одинарні молекули СН3СООН. Із скількох молекул утворені асоціати в органічному 
розчиннику? 

4. У 500 мл води розчинено 0,14 г кокаїну. Скільки разів треба провести екстрагування 
цього розчину порціями по 50 мл діетилового етеру, щоб у водній фазі залишилось 
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4,32·10–5 г цього алкалоїду? Коефіцієнт розподілу кокаїну між етером і водою k = 
138. 

5. Трихлороцтова кислота ССl3СООН розподіляється між водою і толуеном, причому у 
воді помітно дисоціює на йони (Кдис.=2,2·10–2), а в толуені мас звичайні молекули. 
Вирахувати коефіцієнт розподілу ССl3СООН, якщо її рівноважні концентрації 
становлять 0,4185 і 0,0233 моль/л у воді та у толуені відповідно. 

6. Після розподілу між водою та бензеном за температури 25°С оцтова кислота у двох 
дослідах утворила такі рівноважні концентрації у воді C1 – 46,56 і 732,44 та в 
органічній фазі С2 відповідно 1,19 і 291,84 ґ/л. По скільки молекул кислоти об’єднані 
в асоціати, якщо у воді таких немає? Який коефіцієнт розподілу оцтової кислоти між 
водою та бензеном? 

7. Каломель Hg2Cl2 у складі мазі проти захворювань очей розподіляється між водою та 
бензолом з коефіцієнтом k = 12,6. Яка концентрація каломелі у водному шарі після 
змішування 0,2 г Hg2Cl2 з 250 мл води та 50 мл бензену ? Якою вона стане після 
третьої обробки водного розчину тією ж порцією бензену? 

8. Фенол з концентрацією 0,112 моль/л в аміловому спирті перебуває у рівновазі зі 
своїм водним розчином з концентрацією 0,658 г/л. В обох розчинах молекули 
фенолу мають склад С6Н5ОН. Який коефіцієнт розподілу С6Н5ОН між органічним 
розчинником і водою? Скільки фенолу вилучається із 500 мл водного розчину після 
подвійної екстракції порціями по 100 мл спирту? 
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1. Тема: Кріоскопія. 
 
2. Мета: Визначити відносну молекулярну масу розчиненої речовини кріоскопічним 
методом (за температурами кристалізації розчинника та розчину). 
 
Знати: 

� загальну характеристику розчинів; 
� способи вираження концентрації розчинів; 
� закон Рауля для ідеальних розчинів; 
� визначення «реальний розчин»; 
� причини відхилення закону Рауля для реальних розчинів; 
� колігативні властивості розчинів; 
� основи методів кріоскопії, ебуліоскопії та осмометрії. 

 
Вміти: 

� застосовувати методи кріоскопії, ебуліоскопії та осмометрії для визначення 
відносних молекулярних мас неелектролітів, ступеня дисоціації електроліту, 
кріоскопічної сталої розчинника, ступеня асоціації розчиненої речовини; 

� готувати розчини заданої концентрації; 
� проводити визначення температури замерзання розчинів. 
 

Самостійна робота на занятті. 
1. Виконання тестових завдань (перевірка домашньої самопідготовки). 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Обговорення та математична обробка експериментальних результатів. 
4. Обговорення висновків та оформлення протоколу (залік лабораторної роботи). 

 
3. Теоретичні основи 

Тиск насиченої пари над розчином нелеткої речовини завжди нижчий, ніж над 
чистим розчинником. За законом Рауля відносне зниження тиску насиченої пари 
розчинника над розчином дорівнює: 
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==

−
,     (1) 

де 
0
AP  – тиск насиченої пари розчинника; 

РА – тиск насиченої пари над розчином; 
пА, пВ – кількість моль відповідно розчинника та розчиненої речовини. 

 
Рис.1. Залежність тиску пари від температури для розчинника Р0, 

розчину р та твердого розчинника Р. 
 
Наслідком закону Рауля є зниження температури замерзання розчинів 

(температури початку кристалізації). Залежність тиску пари від температури для 
розчинника Р0, розчину р та твердого розчинника Р наведено на рис. 1. За температури 
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замерзання рідка та тверда фази перебувають у рівновазі і тиск пари над ними має бути 
однаковим. 

Тоді температура замерзання чистого розчинника Т0 визначається точкою 
перетину кривих Р та Р0, а температура замерзання розчину Т – точкою перетину 
кривих р та Р. Зниження температури замерзання ∆Т = Т0 – Т пропорційне до 
концентрації розчиненої рідини: 

∆Т = КС,      (2) 
де К – кріоскопічна константа (вона дорівнює зниженню температури замерзання 

розчину, який містить 1 моль речовини в 1000 г розчинника); 
 С – моляльна концентрація. Для води К = 1,86. Кріоскопічна константа не 

залежить від природи розчиненої речовини, але є характерною для даного 
розчинника. 

Якщо визначено зниження температури замерзання розчину та знайдено його 
масову концентрацію, то можна обчислити молекулярну масу розчиненої речовини. 
Розрахункова формула для визначення молекулярної маси: 

aT

Кg1000
М

∆
= ,      (3) 

де К – кріоскопічна константа; 
g – кількість грамів розчиненої речовини; 
∆Т – зниження температури замерзання; 
а – кількість грамів розчинника. 

Визначена кріоскопічним методом молекулярна маса відповідатиме справжній 
тільки для розчинів неелектролітів, оскільки з розпадом молекул електролітів на йони 
збільшується загальна кількість частинок у розчині, а отже, збільшується ∆Т та 
зменшується М. 

У разі асоціації розчиненої речовини в розчині експериментальна молекулярна 
маса буде більша за теоретичну. Коли відомі значення теоретичної та 
експериментально визначеної молекулярної маси, можна обчислити ступінь дисоціації 
або асоціації розчиненої речовини в розчині. 
 

4. Експериментальна частина 
 

Обладнання і реактиви: термометр Бекмана, піпетка, хімічна склянка, 
кристалізатор, дистильована вода, охолоджуюча суміш, кристалічні речовини. 

 
Зміст роботи 

4.1. Визначення молекулярної маси неелектроліту 
Для визначення зниження температури замерзання розчинів застосовують 

термометр Бекмана (рис. 2), який дає змогу вимірювати різницю температур у межах 
5°С з точністю до 0,01 °С. Від звичайних термометрів термометр Бекмана відрізняється 
наявністю запасного верхнього резервуара зі ртуттю. Переливаючи ртуть із верхнього 
резервуара до нижнього або навпаки, можна використати термометр для роботи в 
різних температурних інтервалах. 

Оскільки розчинником є вода, термометр перед роботою потрібно налаштувати 
в такий спосіб, щоб за температури 0°С ртуть перебувала приблизно в середній частині 
шкали. Для цього ртуть у нижньому резервуарі термометра охолоджують приблизно до 
+3°С, а потім розривають ртутне з’єднання між верхнім та нижнім резервуарами 
(рис. 2), ударяючи верхньою частиною термометра по пальцю руки. 

У широку пробірку наливають піпеткою 30 мл дистильованої води, занурюють 
закріплені в коркові термометр Бекмана й дротяну мішалку та розміщують пробірку в 
кріостаті (рис. 3). Перемішуючи воду, стежать за температурою на термометрі Бекмана. 
Температура води буде на кілька десятих градуса нижчою за температуру замерзання 
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(переохолодження). Далі починається кристалізація; при цьому ртуть термометра 
швидко підіймається до справжньої температури замерзання і деякий час лишається 
постійною; записують цю температуру замерзання розчинника, вимірюючи її 
термометром Бекмана Т0. 

Підігрівають замерзлу воду у пробірці рукою доти, доки не зникнуть усі 
кристали, і повторюють дослід. Розбіжність не повинна перевищувати 0,02 градуса. 
Одержують у викладача пробірку з невідомою речовиною і зважують її на аналітичних 
терезах. Знову підігрівають воду, всипають туди речовину, яка міститься в пробірці, та 
розмішують до повного розчинення. Зважують порожню пробірку і за різницею 
обчислюють масу розчиненої речовини. Двічі визначають температуру замерзання 
розчину в такий спосіб, як описано раніше для води. У процесі кристалізації 
температура розчину поступово знижується, оскільки змінюється його концентрація. 
Тому температурою замерзання слід вважати найвищу температуру, яка 
спостерігається після переохолодження. 

 
Рис. 2. Термометр Бекмана: 1 – нижній резервуар; 2 – шкала, 

 3 – верхній резервуар. 

 
Рис. 3. Схема приладу для визначення температури замерзання: 1 – термометр Бекмана; 

2 – мішалка; 3 – пробірка з розчинником (розчином); 
4 – зовнішня пробірка; 5 – стакан-склянка з охолоджувальною сумішшю. 

 
Маса пробірки з речовиною 
Маса порожньої пробірки 
Маса розчиненої речовини 
Маса розчинника 

Виміряне значення То Т 

   
   
   

Зниження температури замерзання ∆Т 

Молекулярна маса 
aT

Кg1000
М

∆
=  



 29 

Якщо досліджувана речовина не розчиняється у воді, аналогічне визначення 
можна проводити в інших розчинниках, наприклад у бензені (температура замерзання 
бензену 5,53°С, кріоскопічна стала К = 5,07). 

 
4.2. Визначення ступеня дисоціації електроліту 
Робота виконується аналогічно завданню 1. На аналітичних терезах зважують 

0,1-0,2 г електроліту з відомою молекулярною масою М (за вказівкою викладача). 
Визначають температуру замерзання розчинника та розчину і обчислюють позірну 
(уявну) молекулярну масу електроліту Мп. Ступінь дисоціації бінарного електроліту 
обчислюють за формулою: 

п

п

М

ММ −
=α .      (4) 

Сильні електроліти в розчині дисоційовані повністю, тому обчислений у такий 
спосіб позірний ступінь дисоціації відбиває міжіонну взаємодію в розчині і відхилення 
властивостей реального розчину від ідеального. 

4.3. Визначення кріоскопічної сталої розчинника 
Робота виконується аналогічно завданню 1. Розчинник та неелектроліт із відомою 

молекулярною масою беруть за вказівкою викладача. 
Експериментальне значення кріоскопічної константи розчинника 

g1000
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= .      (5) 

Теоретичну кріоскопічну константу обчислюють за формулою: 
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де L – питоме тепло топлення розчинника (для води L = 332 Дж/г, для бензену 
L = 126 Дж/г). 

Визначають відносне відхилення експериментального значення кріоскопічної 
сталої від теоретичного (у відсотках). 

4.4. Визначення ступеня асоціації розчиненої речовини 
Визначають ступінь асоціації бензойної кислоти в бензені. Робота виконується 

аналогічно завданню 1. На аналітичних терезах зважують 0,304 г бензойної кислоти; 
30 мл бензену відміряють піпеткою та обчислюють його масу (густина бензену 
0,88 г/см3). Визначають температуру замерзання бензену і розчину, розраховують 
позірну молекулярну масу бензойної кислоти Мп та ступінь асоціації за формулою: 

М

Мп=α .      (7) 

Контрольні запитання 
1. Які властивості розчинів залежать тільки від кількості частинок у розчині і не 

залежать від їх природи? Як їх називають? Дайте коротку характеристику таких 
властивостей. 

2. Є розведений розчин нелеткої речовини у розчиннику. Де більший тиск насиченої 
пари – над розчином чи над розчинником? Відповідь обґрунтувати. Пояснити графік 
залежності тиску пари від температури. 

3. Від чого залежить зниження тиску пари над розчином нелетких речовин? 
Сформулюйте і напишіть математичний вираз 1 закону Рауля. Що таке мольна 
частка? 

4. Як впливає зниження тиску пари над розчином на температуру замерзання розчину? 
Що таке депресія розчину і як її можна обчислити? 
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5. Які два наслідки випливають із І закону Рауля щодо температури кипіння і 
температури замерзання розчинів нелетких речовин? Показати на графіку залежності 
тиску пари від температури для чистого розчинника і розчину. 

6. Від чого залежить зниження температури замерзання розчину? Сформулюйте і 
напишіть математичний вираз II закону Рауля. В яких одиницях виражають 
концентрацію у цьому рівнянні? Як називається коефіцієнт пропорційності? 

7. Що таке ебуліометрія і на вимірюванні якої величини вона базується? Опишіть 
коротко методику та порядок обчислень при ебуліометричному визначенні 
молекулярної маси розчиненої речовини. 

8. На вимірюванні якої величини базується кріометрія? Опишіть коротко методику 
визначення та обчислення молекулярної маси неелектроліту та ступеня йонізації 
електроліту цим методом. 

9. Виведіть формулу для визначення молекулярної маси розчиненого неелектроліту 
кріометричним методом. Які величини для цього треба виміряти експериментально? 
Опишіть методику експерименту. 

10. Виведіть формулу і опишіть методику кріометричного визначення ступеня 
йонізації електроліту. Які величини слід експериментально визначити у кріоскопі? 
Що таке термометр Бекмана? 

11. Поясніть, чому при розчиненні у воді багатьох речовин знижується її температура 
замерзання і підвищується температура кипіння? Чому взимку обледенілі тротуари 
посипають піском із кухонною сіллю і охолоджуючі суміші готують із снігу і солі? 

12. Який фізичний зміст кріометричної та ебуліометричної сталих? Якими 
властивостями: розчинника чи розчиненої речовини визначається їх величина? 

 
Завдання для самоконтролю 

1. Температура замерзання бензену 5,5°С. Кріоскопічна константа 5,12. Скільки моль 
розчиненої речовини міститься в 125 г бензену, якщо розчин замерзає за 
температури 4,99°С? 

2. Розчин, що містить 0,6 г розчиненої речовини у 40 г етеру, кипить за температури 
36,13°С. Температура кипіння етеру 35,6°С, ебуліоскопічна константа 2,12. 
Обчислити молекулярну масу розчиненої речовини. 

3. Обчислити ізотонічний коефіцієнт і ступінь йонізації Na2СОз в розчині, якщо під час 
розчинення 0,636 г солі в 120 г води одержуємо розчин, який замерзає за 
температури –0,225°С. 

4. Чи ізотонічні між собою два розчини: розчин сечовини (NH2)2CO з масовою часткою 
0,6% та розчин натрій хлориду, що замерзає за температури –0,186°С? 

5. Розташуйте в порядку зростання зниження температури замерзання такі розчини: 
100 г гліцеролу С3Н5(ОН)3 у 1000 г води; 
100 г етанолу С2Н5ОН у 2000 г води; 
100 г метанолу СН3ОН у 3000 г води. Відповідь підтвердіть розрахунками. 

6. Скільки грамів кристалогідрату СаСl2·6Н2O потрібно для приготування 1750 г 
розчину, якщо його моляльність дорівнює 0,2 моль/кг? 

7. Обчислити температуру замерзання водного розчину з масовою часткою глюкози 
С6Н12О6 10%. 

8. Водний розчин сахарози Сі2Н22О11 замерзає за температури –1,05°С. Обчислити 
масову частку сахарози в розчині у відсотках. 

9. Скільки грамів гліцеролу С3Н5(ОН)3 треба розчинити в 200 г води, щоб розчин 
замерзав за температури –1°С? 

10. Обчислити масову частку камфори (М = 154) у відсотках в бензені (tзамерз = 5,5°С), 
якщо розчин замерзає за температури 3,45°С. Кріометрична стала бензену 5,12. 
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11. В якій масі сірковуглецю треба розчинити 0,1 моль речовини, щоб розчин кипів за 
температури 47°С? Температура кипіння сірковуглецю дорівнює 46,3°С. 
Ебуліометрична стала 2,29. 

12. Обчислити кріометричну сталу води, якщо 0,001 моляльний розчин неелектроліту у 
воді замерзає за тмеператури –0,00186 °С. 

13. Розчин калій гідроксиду з масовою часткою лугу 5% кипить за температури 
100,86°С. Обчислити ступінь йонізації калій гідроксиду (Еводи = 0,52). 

14. Ступінь йонізації K2SO4 в розчині, що містить 0,026 моль K2SO4 в 50 г води, 
дорівнює 53%. Обчислити підвищення температури кипіння розчину (Еводи = 0,52). 
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1. Тема: Побудова діаграми фазової рівноваги бінарної евтектичної системи. 

 
2. Мета: Ознайомлення з методом термічного аналізу, побудова кривих охолодження 
для сумішей різного складу і діаграми стану бінарної евтектичної системи. 
 
Знати: 

� основні поняття теорії фазових рівноваг (кількість фаз, компонентів, ступенів 
свободи). 

� правило фаз; 
� загальний вигляд діаграми стану бінарної евтектичної системи; 
� залежність константи рівноваги від температури. 

 
Вміти: 

� пояснювати поняття «евтектична точка», «евтектична темпераутра», 
«евтектична суміш» 

� будувати криві охолодження для сумішей різного складу; 
� будувати діаграми стану за кривими охолодження; 
� аналізувати криві охолодження сумішей та чистих компонентів на підставі 

правила фаз. 
 

Самостійна робота на занятті. 
5. Виконання тестових завдань (перевірка домашньої самопідготовки). 
6. Виконання лабораторної роботи. 
7. Обговорення та математична обробка експериментальних результатів. 
8. Обговорення висновків та оформлення протоколу (залік лабораторної роботи). 

 
3. Теоретичні основи 

Температури плавлення різних сумішей залежать від їхнього складу. Діаграми, 
які зображують залежність температур початку та кінця кристалізації від складу, 
називаються діаграмами стану, або діаграмами плавлення. Завданням термічного 
аналізу є побудова та вивчення цих діаграм. 

Для побудови діаграми плавлення вивчають процес кристалізації розплавлених 
індивідуальних речовин та їх сумішей різного складу. Якщо помістити в тигель або 
пробірку з термометром певну кількість речовини А, нагріти її до температури, що 
перевищує температуру плавлення, і далі дати охолонути, записуючи через однакові 
інтервали часу температуру, то крива охолодження (Т-τ) матиме вигляд кривої 1 на 
рисунку. Спочатку температура знижується більш або менш круто (залежно від 
швидкості теплообміну) доти, доки не знизиться до значення, яке відповідає початку 
кристалізації (точка плавлення або замерзання). Температура залишатиметься 
постійною, поки розплавлена речовина кристалізується (поріг в-б на кривій 1), оскільки 
в цей час тепловіддача компенсується теплотою плавлення, що виділяється. Після 
закінчення кристалізації крива знову круто йде донизу. 

Розглянемо процеси охолодження розплавів, що складаються з компонентів А та 
В, які не розчиняються одне в одному у твердій фазі (рис. 1). 

У процесі охолодження суміші, що містить, наприклад, 30-35% В, зміна 
температури відбуватиметься по кривій 2. Як відомо, розчини мають температуру 
замерзання нижчу, ніж чисті розчинники, тому чим більша концентрація розчину, тим 
нижча його температура замерзання. Ділянка ab кривої 2 відповідає охолодженню 
рідкої суміші, у точці b починається кристалізація розчинника А. Температуру початку 
кристалізації називають також температурою замерзання розчину. У точці b крива 
зазнає зламу і стає більш пологою внаслідок виділення теплоти кристалізації речовини 



 34 

А. Кристалізація розчинника А відбувається не за постійної температури (на кривій 
немає порога), оскільки у процесі кристалізації А зростає концентрація В в розчині і 
відповідно знижується температура замерзання. Нарешті, при температурі Те розчин 
стає насиченим (точка с), обидва компоненти починають виділятися одночасно, склад 
розчину при цьому не змінюється, а отже кристалізація відбувається при постійній 
температурі. Сплав, який має постійну температуру кристалізації, називається 
евтектичним, або евтектикою. При цьому ділянка cd – кристалізація евтектики; Те – 
евтектична температура; de – ділянка охолодження твердої суміші. 

 
Рис. 1. Криві охолодження та діаграма плавкості системи з евтектикою 

 

Кристалізація суміші евтектичного складу відбувається за постійної 
температури Те (крива 3). Крива охолодження має один поріг і за формою схожа на 
криву охолодження чистої речовини. 

Аналогічний ряд кривих дістаємо, беручи розчинником речовину В і додаючи до 
неї дедалі зростаючу кількість А (криві 6, 5, 4). Якщо перенесемо температури початку 
та кінця кристалізації на діаграму температура-склад, отримаємо діаграму плавлення 
системи АВ, що утворює евтектику. 

На діаграмі плавлення АЕВ – лінія ліквідусу, вище від якої система перебуває у 
рідкому стані; СЕF – лінія солідусу, нижче від якої система перебуває у твердому стані; 
Е – евтектична точка. Поле АСЕ відповідає системам, які. складаються з рідких 
розчинів різного складу в рівновазі з кристалами А, поле BEF – розчинам у рівновазі з 
кристалами В. 

Отже, криву АЕ можна розглядати як залежність розчинності речовини В в А від 
температури, а криву BE – як залежність розчинності А в В від температури. Якщо 
речовини А та В утворюють при змішуванні ідеальний розчин (змішуються без 
теплового ефекту та зміни об’єму), розчинність кожної з них пов’язана з температурою 
рівнянням Шредера: 
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де N – розчинність при температурі Т, виражена в молярних частках; 

∆Н – теплота плавлення; 

Тплавл. – температура плавлення чистого компонента. 

Рівняння Шредера дає змогу визначати теплоту плавлення компонентів на 
основі діаграми плавлення або за температурою та теплотою плавлення чистих 
компонентів розраховувати діаграму плавлення. 

Діаграму з евтектикою утворюють речовини, які не розчиняються одна в одній у 
твердій фазі. Якщо речовини А та В утворюють хімічну сполуку або твердий розчин, 
діаграма має інший вигляд. За формою діаграми плавлення можна зробити важливі для 
теорії та практики висновки щодо процесів, які відбуваються в складних системах. 
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4. Експериментальна частина 
 

Обладнання і реактиви: термостат або муфельна піч, ваги, термометр, штатив, 
пробірки, широка пробірка. 
 
Зміст роботи 

4.1. Методика виконання 
Готують декілька наважок масою 5 г сумішей двох речовин  різного складу 

(речовини і склад – за вказівкою викладача). Кожну суміш вміщують у пробірку. Для 
кожної суміші знімають криву охолодження. Для цього пробірку нагрівають у 
термостаті або у муфельній печі до повного розплавлення вмісту пробірки. Потім 
пробірку з розплавом уміщують у широку пробірку для повільного охолодження 
суміші, опускають у розплав термометр так, щоб кулька термометра знаходилася у 
середині розплаву і не торкалася стінок пробірки. Покази термометра записують через 
кожні 30 с. 

Записи температури для чистих речовин ведуть до отримання горизонтальної 
ділянки, яка відповідає кристалізації. Для сумішей запис температури слід вести трохи 
нижче температури кристалізації евтектики. Закінчивши дослід з однією сумішшю, її 
розплавляють, щоб витягти термометр, і переходять до наступної суміші. Аналогічно 
знімають криві охолодження для всіх сумішей. 

4.2. Обробка експериментальних даних 
На підставі експериментальних даних на одному графіку в координатах 

температура – час будують криві охолодження для всіх сумішей. Виходячи з кривих 
охолодження будують діаграму плавкості і визначають положення евтектичної точки. 

 
Контрольні запитання 

1. Основні поняття теорії фазових рівноваг (кількість фаз, компонентів, ступенів 
свободи). 

2. Правило фаз. 
3. Термічний аналіз і його сутність. 
4. Загальний вигляд діаграми стану бінарної евтектичної системи. 
5. Залежність константи рівноваги від температури. 
6. Криві охолодження та побудова діаграм стану за кривими охолодження. 
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1. Тема: Побудова діаграми взаємної розчинності рідин, які обмежено змішуються. 

 
2. Мета: Дослідження взаємної розчинності та побудова діаграми для двокомпонентної 
системи вода-фенол.. 
 
Знати: 

� приклади бінарних систем різних типів, що складаються з обмежено розчинних 
компонентів; 

� види діаграм взаємної розчинності рідин, які обмежено змішуються; 
� правило Алексєєва визначення критичної точки розчинення; 
� теоретичні основи і можливості дистиляції з водяною парою. 

 
Вміти: 

� визначати критичну температуру розчинення; 
� визначати склад суміші за діаграмою розчинності; 
� аналізувати діаграми розчинності на підставі правила фаз. 

 
Самостійна робота на занятті. 
9. Виконання тестових завдань (перевірка домашньої самопідготовки). 
10. Виконання лабораторної роботи. 
11. Обговорення та математична обробка експериментальних результатів. 
12. Обговорення висновків та оформлення протоколу (залік лабораторної роботи). 

 
3. Теоретичні основи 

Багато рідин мають обмежену взаємну розчинність і в деякім інтервалі 
температур і складу утворюють два рідких шари (дві фази). Так, якщо при 
перемішуванні поступово додавати до води фенол, то до деякої межі буде 
утворюватися однорідний розчин фенолу у воді, а після насичення води фенолом 
з’явиться новий шар насиченого розчину води у фенолі. 

Взаємна розчинність двох рідин, які обмежено змішуються, змінюється з 
температурою і може перейти в безмежну, коли межа між шарами зникає і утворюється 
однорідний розчин. Щоб отримати повну картину розчинності в системі з двох рідин А 
і В, які обмежено змішуються, потрібно побудувати діаграму взаємної розчинності 
(рис. 1). На осі абсцис відкладають склад сумішей, а на осі ординат – температури, при 
яких утворюються однорідні розчини. Ліва частина кривої показує зростання 
розчинності рідини В в А при підвищенні температури, права – зростання розчинності 
рідини А в В.  

Температура ТК, вище якої рідини змішуються у будь-яких співвідношеннях, 
називається критичною температурою розчинення. Будь-яка точка під кривою 
відповідає системі, яка складається з двох шарів. Так, якщо стан системи виражається 
точкою (с), то система складається з двох шарів: розчину рідини В в А, склад якого 
визначається точкою (а), і розчину рідини А в В, склад якого визначається точкою b. 
При підвищенні температури склад шарів зближується і в точці М розшарування 
зникає. 

Існують суміші, у яких взаємна розчинність збільшується при зниженні 
температури. При цьому критична температура розчинення називається нижньою 
критичною температурою розчинення, вона досягається при охолодженні 
неоднорідної суміші. 

Існують також суміші, які мають як верхню, так і нижню критичну температуру 
розчинення.  
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Рис. 1. Діаграма взаємної розчинності двох рідин 

 
4. Експериментальна частина 

 
Обладнання і реактиви: ваги, електроплитка, термометр, стакан, пробірки, 

мішалка, вода, фенол. 
 
Зміст роботи 

4.1. Методика виконання 
У пробірках готують 6–7 сумішей води і фенолу з масовим співвідношенням за 

вказівкою викладача. 
На електроплитку встановлюють стакан з водою, занурюють у нього пробірку з 

сумішшю, термометром і мішалкою. Повільно нагрівають стакан з водою, постійно 
перемішуючи мішалкою з дроту суміш у пробірці. Оскільки спочатку у пробірці 
знаходяться два шари, то при перемішуванні утворюється непрозора емульсія. При 
нагріванні відмічають температуру, при якій емульсія переходить у прозорий розчин. 
Потім виймають пробірку з термометром і мішалкою з води і, не припиняючи 
перемішування, відмічають температуру, при якій прозорий розчин знову 
перетворюється на непрозору емульсію. Результати обох вимірювань не повинні 
відрізнятися більше, ніж на 1°С. Якщо розбіжність більша, дослід слід повторити. 

Аналогічні вимірювання проводять послідовно для всіх сумішей. 
Дані досліду зводять у таблицю 1. 

Таблиця 1 
Масова частка одного з компонентів, % 10 20 30 40 50 60 
Температура, при якій непрозорий розчин стає 
прозорим під час нагрівання 

      

Температура, при якій прозорий розчин стає 
непрозорим під час охолодження 

      

Середня температура       
 

4.2. Обробка експериментальних даних 
За середніми температурами двох вимірювань для кожної суміші будують 

діаграму розчинності системи, з якої визначають критичну температуру розчинення. 
За правилом Алексєєва визначають положення критичної точки розчинності. 

 
 
 

Ділянка 
розшарування 
 

Розчин 
В в А 

 

Розчин 
А в В 

 

Повне змішування 
Т 

 
Тк 

 

100% А 
 
 

100% В 
 
 

М 
 

с 
 

а 
 

b 
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Контрольні запитання 
1. Види діаграм взаємної розчинності рідин, які обмежено змішуються. 
2. Критична температура розчинення. 
3. Правило Алексєєва визначення критичної точки розчинення. 
4. Визначення складу суміші за діаграмою розчинності. 
5. Аналіз діаграми розчинності на підставі правила фаз. 
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