
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
 
 
 

С. І. РУДНЄВА, М. Д. САХНЕНКО, А. В. ДЖЕНЮК,  
Ю. А. ЖЕЛАВСЬКА 

 
 
 

ФІЗИЧНА ХІМІЯ ONLINE 
Навчальний посібник для студентів  
інженерно-хімічних напрямів освіти 

Частина І 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 
НТУ «ХПІ» 

2021 



УДК 544                                      
Ф48 

Рецензенти: 
М. О. Мчедлов-Петросян, д-р хім. наук, проф., Харківський на-

ціональний університет імені В. Н. Каразіна; 
Г. С. Хрипунов, д-р фіз.-мат. наук, проф., Національний техніч-

ний університет «Харківський політехнічний інститут»; 
В. Л. Чергинець, д-р хім. наук, проф., Інститут сцинтиляційних 

матеріалів НАН України 
Рекомендовано вченою радою НТУ «ХПІ» як навчальний посі-

бник для студентів інженерно-хімічних напрямів освіти 
Протокол № 10 від  29.10. 2021 р. 
 
Ф48 Фізична хімія ONLINE. Ч. I: Навчальний посібник для сту-

дентів інженерно-хімічних напрямів освіти / С. І. Руднєва, М. Д. Сах-
ненко, А. В. Дженюк, Ю. А. Желавська. Харків: ФОП Панов А.М., 
2021. – 336 с.  

Наведено методику виконання лабораторних робіт з кожної теми та теоре-
тичні відомості з відповідного розділу фізичної хімії. Розроблено багатоваріантні 
розрахункові завдання з використанням значної кількості експериментальних да-
них, на базі яких студент повинен зробити всі необхідні розрахунки, відповісти 
на всі запитання та провести аналіз отриманих результатів. 

Для студентів інженерно-хімічних напрямів освіти. 
Іл. 87. Табл. 12. Бібліогр. 16 назв. 
 

 
 
 
 
         УДК 544 
ISBN         © С. І. Руднєва, М. Д. Сахненко, 

А. В. Дженюк, Ю.А.Желавська, 2021 
© НТУ «ХПІ», 2021 

 



3 
 

 

ЗМІСТ 

 

Передмова 5 

Лабораторна робота 1/2 
Визначення теплових ефектів калориметричним методом 

 
7 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 1 18 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 2 33 

Лабораторна робота 3 
Кріоскопічний метод визначення молекулярної ваги  
розчиненої речовини 

 
 

49 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 3 68 

Лабораторна робота 4 
Дослідження впливу розчинника на молекулярний стан  
розчиненої речовини методом кріоскопії 

 
 

57 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 4 68 

Лабораторна робота 5 
Визначення константи рівноваги гетерогенної реакції 

 
94 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 5 99 

Лабораторна робота 6 
Визначення термодинамічних характеристик хімічної 
реакції методом ЕРС 

 
 

123 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 6 129 

Лабораторна робота 7 
Діаграма плавкості двокомпонентної системи 

 
165 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 7 173 

 

 

 



4 
 

Лабораторна робота 9 
Вивчення взаємної розчинності рідин 

 
207 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 9 215 

Лабораторна робота 22 
Дослідження розподілу розчиненої речовини між  
двома розчинниками, що не змішуються 

 
 

254 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 22 259 

Лабораторна робота 24 
Дослідження летких бінарних сумішей 

 
276 

Багатоваріантні завдання до лабораторної роботи 24 285 

  



5 
 

 
 
 
 
 
 
 

Передмова 
 
Сьогодення вимагає нових сучасних підходів в організації нав-

чального процесу у зв’язку з бурхливим розвитком IT та комп’ютер-
них технологій.  

Традиційний спосіб викладання курсу фізичної хімії завжди по-
діляв лекційні та лабораторні заняття. Однак модернізація навчальних 
планів, що передбачає збільшення самостійної роботи студентів, ви-
користання методів дистанційного навчання, коли студенти не мають 
можливості виконувати лабораторні роботи в аудиторії, потребує но-
вого підходу до навчального процесу. Авторами цього видання розро-
блено багатоваріантні розрахункові завдання з використанням вели-
кої кількості експериментальних даних, що одержані професійними 
дослідниками, на базі яких студент повинен провести всі необхідні 
розрахунки, відповісти на всі запитання та проаналізувати отримані 
результати, тобто відпрацювати лабораторний практикум дистан-
ційно. 

Лабораторні роботи, що наведені у навчальному посібнику, на-
лежать до таких розділів фізичної хімії: хімічна термодинаміка, хімічна 
рівновага, фазові рівноваги, розчини.  Ці  розділи  становлять першу 
частину курсу фізичної хімії у класичному варіанті його викладання. 

Кожна лабораторна робота містить стислі теоретичні відомості; 
надано методичні вказівки щодо практичного виконання роботи та 
обчислення експериментальних результатів; наведено необхідні до-
відкові дані і конкретні посилання на відповідні загальні підручники 
і практичні посібники, а також основні контрольні запитання до теорії 
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та методики  роботи. Все це, на думку авторів, робить викладення ко-
жної роботи завершеною самоузгодженою методичною розробкою, 
дає змогу студенту найкраще самостійно підготуватися до виконання 
роботи та її наступного захисту відповідно до сучасних вимог.  

Зміст лабораторних робіт відповідає вимогам типових програм, 
викладення автори намагались побудувати таким чином, щоб адапту-
вати його до завдань, що стоять перед студентами хімічно-інженерних 
напрямів освіти. 

Перелік лабораторних робіт та їх постановка, безперечно, базу-
ється на досвіді багатьох поколінь викладачів кафедри і є результатом 
опрацювання, що враховує тенденції останнього часу та сучасні мож-
ливості лабораторної бази. 

Наведені в достатній кількості контрольні запитання дозволя-
ють кожному студенту оцінювати свій рівень оволодіння дисциплі-
ною. 
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Лабораторна робота 1/2 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ЕФЕКТІВ КАЛОРИМЕТРИЧНИМ 

МЕТОДОМ 
 

Теоретичні положення 

Теплові ефекти вивчаються в розділі фізичної хімії, яка отри-
мала назву термохімія. До термохімії належать питання, пов’язані із 
застосуванням першого начала термодинаміки до хімічних реакцій, а 
також до фізичних процесів, що є в хімічних системах (фазові пере-
ходи, розчинення  тощо). 

Якщо прийняти, що додатними є теплота Q, що поглинається 
системою, і робота А, яку виробляє система, перше начало термоди-
наміки набуде вигляду: 

Q = U + A .    (1.1) 
Тут U  – зміна (збільшення в прийнятій системі знаків) внутрі-

шньої енергії, яка має властивості функції стану, тобто її зміна не за-
лежить від шляху, яким система переходить від одного стану до ін-
шого. Стан системи розуміють як сукупність таких її властивостей: 
склад речовин, їх концентрація, температура, об’єм, тиск. При будь-
якій зміні будь-якої складової характеристики системи вона перехо-
дить в інший стан. 

Теплота і робота у загальному випадку залежать від шляху пе-
реходу системи від одного стану до іншого. 

У хімічних системах найчастіше єдиним видом роботи є робота 
розширення газу. При таких умовах існують два практичних випадки, 
коли теплота набуває властивості функції стану. 
1. Процес проходить в закритій посудині (V = const), A = 0 і  

Qv = ΔU.      (1.2) 
2. Процес проходить у відкритій посудині (P = const), 
A Р V  = RT    і 

pQ H = U + P V = U + RT      ,  (1.3) 
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де H = U + PV – ентальпія системи; U і H – екстенсивні величини, 
тобто їх значення залежать від кількості речовини; Δν – зміна числа 

молів газів у результаті перебігу реакції,    
прод вих

i i ,       де 

νi – стехіометричний коефіцієнт у рівнянні хімічної реакції. Qv і Qp 
називають відповідно (при V або P = const) теплотами процесів (пла-
влення, кристалізації, розчинення, випаровування тощо) або реакцій. 
Для реакції тепловий ефект – це кількість тепла, що виділяється або 
поглинається в умовах постійного об’єму або температури, коли вона 
проходить необоротно, та єдиним видом роботи є робота розширення, 
а температура вихідних речовин і продуктів реакції має бути однако-
вою. 

Висновки, що випливають з фізичного вмісту рівнянь (1.2) і 
(1.3), для хімічних реакцій відомі як закон Гесса. Тепловий ефект ре-
акції не залежить від шляху реакції, а залежить тільки від початкового 
та кінцевого станів, тобто від природи вихідних речовин і продуктів 
реакції.  

Одним із методів, що використовують для експериментального 
визначення теплових ефектів, є калориметричний метод. Цей метод 
дозволяє визначити величину і знак теплового ефекту процесів, які 
проходять при температурах, близьких до кімнатної. Суть методу по-
лягає в тому, що за зміною температури в одній і тій самій калориме-
тричній системі (калориметр) порівнюють теплоти двох процесів із 
відомою (за рахунок нагрівання електричним струмом) і невідомою 
кількістю тепла, що супроводжує процес, тепловий ефект якого пот-
рібно визначити. 

Калориметр – це посудина Дьюара (або стакан) 4, вміщена в 
кожух з термоізоляцією 8. У кришку калориметра 3 вмонтовані мі-
шалка 6, термометр 1, електронагрівач 2, посудина для реагентів 7 
(див. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема калориметра для визначення теплоти розчинення солі: 
1– термометр; 2 – електронагрівач; 3 – термоізолююча кришка;4 – посудина 
Дьюара; 5 – заданий об’єм води або розчину лугу; 6 – електрична мішалка; 
7 – пробірка з  сіллю  або  ампула  з розчином  кислоти; 8  –  зовнішня 
термоізолююча оболонка 

 
Для визначення теплового ефекту можна скористатися рівнян-

ням теплового балансу: 

i iQ m c t w t 
    
 
 ,    (1.4) 

де Q – термохімічна кількість теплоти, яка виділяється або поглина-
ється внаслідок процесу; mi – маси усіх частин калориметричної сис-
теми;сi – питомі теплоємності частин калориметричної системи; w – 
сумарна теплоємність калориметричної системи, тобто кількість теп-
лоти, яку необхідно надати системі, щоб підвищити її температуру на 
1 К. Величину w знаходять експериментально і називають сталою ка-
лориметра; Δt – зміна температури в калориметрі внаслідок перебігу 
процесу. 

Для експериментального визначення теплового ефекту потрі-
бно знайти зміну температури Δt і сталу калориметра w. 
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Графічний метод визначення t 

Термоізоляція калориметра не є ідеальною, а процес не прохо-
дить миттєво, тому протягом досліду не вдається повністю уникнути 
теплообміну між калориметричною системою і навколишнім середо-
вищем. Для визначення величини Δt, яка враховує поправку на тепло-
обмін, застосовується графічний метод. За цим методом весь дослід по-
діляють на 3 періоди: 

1) попередній, призначений для спостереження за теплообміном 
калориметричної системи з навколишнім середовищем в умовах поча-
ткової температури (10 хв); 

2) головний, протягом якого проходить сам процес; 
3) заключний, необхідний для спостереження за теплообміном ка-

лориметра з навколишнім середовищем в умовах кінцевої температури 
досліду (10 хв). 

Відлік показань термометра ведуть через кожну хвилину. Потім 
на міліметрівці будують графік залежності температури від часу. 

Типову для екзотермічного процесу криву зображено на рис. 2. 
Попередньому періоду дослідження відповідає частина кривої, яку по-
значено відрізком АВ на осі часу. Вона характеризується повільною 
зміною температури (нахил ліній на рисунку для наочності збільше-
ний). Головний період здійснюється протягом часу, який позначено як 
BCD. Він характеризується різкою зміною температури. Хід кривої на 
відрізку BCD залежить від знака і величини теплового ефекту, а також 
умов перебігу процесу. Відрізок DE, що відповідає заключному пері-
оду, знову характеризується повільною зміною температури. На відрі-
зках АВ і DE графік приблизно лінійний, а нахил прямих ab і de зале-
жить від характеру теплообміну з зовнішнім середовищем. 

Для графічного визначення величини Δt роблять додаткову по-
будову. Знаходять точки b і d (початок і кінець головного періоду). Для 
цього продовжують прямолінійні відрізки графіка, які відповідають 
попередньому і заключному періодам. Точки, в яких графік процесу 
відхиляється від прямих, позначають як точки b і d. Точки b і d проек-
тують на вісь абсцис (прямі b і d). Відрізок BD (головний період) ділять 
навпіл (точка C) і з середини головного періоду проводять пряму, па-
ралельну осі ординат, до перетину з прямими ab і de (точки c і с' ), що 
є продовженням попереднього і заключного періоду. Відрізок беруть 
як дійсну величину Δ t, в якій зроблена поправка на теплообмін. 
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Рис. 2. Графічний спосіб визначення t 

 

Визначення сталої калориметра 

Величину w визначають методом електронагріву. Для цього до 
калориметричної системи підводять певну кількість електричної ене-
ргії, яка перетворюється в тепло. Якщо час проходження струму τ (с), 
напруга U (В), опір R (Ом), то кількість тепла, що виділяється Q1 (Дж) 
можна обчислити, виходячи з закону Джоуля – Ленца: 

     (1.5) 

Якщо під час проходження струму температура в калориметрі 
змінилася на величину Δt1, то згідно з (1.4) 

11Q  = w t .       (1.6) 
Об’єднуючи (1.5) і (1.6), знаходять w, Дж/К: 

1

τ
Δ

2Uw = .
R t

     (1.7) 

Величину t1 знаходять описаним вище графічним методом. 
 
 

  

τ2

1
UQ  = .

R

http://int-46.ucoz.ru/
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Лабораторна робота 1 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ СИЛЬНОЇ 

КИСЛОТИ ЛУГОМ 
 
Мета роботи: експериментальне визначення теплоти нейтралі-

зації сильної кислоти лугом. 
Теплота нейтралізації – кількість тепла, що виділяється при вза-

ємодії одного моля еквівалентів сильної кислоти з одним молем лугу. 
Процес нейтралізації в іонній формі можна записати рівнянням: 

H+ + OH– = H2O + Q .     (1.8) 
З рівняння (1.8) видно, що при нейтралізації будь-якої сильної 

кислоти будь-яким лугом буде спостерігатися постійний тепловий 
ефект, який відповідає теплоті утворення одного моля води з іонів для 
нескінченно розведених розчинів і дорівнює 55,9 кДж / моль при 

t= 20°С. При зливанні кислоти і лугу, крім нейтралізації, має місце 
процес їх розведення, що супроводжується своїм тепловим ефектом. 
Тому експериментально визначена величина теплового ефекту Q в 
зв’язку з цим відрізняється від теоретичної: 

розвQ = Q' + Q  ,    (1.9) 

де розвQ – сума теплот розведення кислоти і лугу, а Q – теплота ней-

тралізації. Її обчислюють згідно з даними довідника фізико-хімічних 
величин.  
 

Порядок виконання роботи 
 
Отримують у викладача завдання (найменування та необхідну 

кількість реагентів). Заливають у калориметр потрібну кількість лугу 
і води (вказується на калориметрі). Розчин кислоти заздалегідь зали-
тий в ампулу, яка вмонтована в кришку калориметра. Калориметр за-
кривають кришкою, вмикають мотор мішалки і через 3−5 хв (це час, 
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потрібний для стабілізації системи, який надалі не враховується при 
побудові графіка) вмикають секундомір і починають здійснювати ви-
мір температури в калориметрі. Протягом усього експерименту вимір 
здійснюють з інтервалом в 1 хв. На 11-й хв за допомогою гумової 
груші видавлюють кислоту з ампули в розчин лугу. Це потрібно зро-
бити досить швидко, але акуратно, щоб запобігти втрат і кислоти, і 
теплоти. Продовжуючи вимірювання температури, на 21-й хв вмика-
ють нагрівач, який через 600 с, тобто на 31-й хв вимикають. Вимір 
температури продовжують ще протягом 10 хв, після чого вимикають 
мотор мішалки (мішалка під час досліду працює безперервно). За 
отриманими даними будують графік залежності температури від часу, 
з якого знаходять Δ t і Δ t1. Під час нагрівання записують дані вольт-
метра про напругу на нагрівачі. 

За формулами (1.7) і (1.10) визначають спочатку сталу калори-
метра W, а потім величину Q реакції.  

ΔQ = W t.     (1.10) 

Отриманий тепловий ефект відносять до одного моля кислоти 
(або лугу, взятих в еквівалентному співвідношенні) і знаходять тер-
модинамічний тепловий ефект реакції Н, який протилежний за знаком 
хімічному тепловому ефекту Q: 

QH = 
n

  .     (1.11) 

Оцінюють похибку отриманого значення щодо теоретичної ве-
личини ( TΔH  = 55,9 кДж / моль): 

експ T

T

Δ Δ
100

Δ
H H

 %
H


    .  (1.12) 

Приклади розрахунків теплот дисоціації слабких кислот  
на підставі їх теплот нейтралізації 

Теплота нейтралізації визначається кількістю теплоти, що виді-
ляється під час взаємодії одного моля сильної кислоти з одним молем 
сильної основи. За теорією електролітичної дисоціації процес нейтра-
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лізації сильної основи і сильної кислоти в іонному вигляді можна за-
писати: Н3О+ + ОН– = 2Η2Ο, ΔH = –55,9 кДж. Отже, очевидно, що під 
час нейтралізації будь-якої сильної кислоти сильною основою тепло-
вий ефект має бути сталим і в розбавлених розчинах при Τ = 298,15 К. 
Нейтралізація слабких кислот сильними основами або сильних кислот 
слабкими основами супроводжується одночасною дисоціацією елект-
ролітів. При цьому виділяється або поглинається теплота дисоціації 
ΔHдис, що залежить від кількості теплоти, яка поглинається під час ро-
зщеплення молекул на іони, та від теплоти гідратації. Отже, теплота 
нейтралізації слабких кислот і слабких основ складається з двох вели-
чин: теплоти утворення води з іонів і теплоти дисоціації слабкого еле-
ктроліту ΔH = –55,9 + ΔHдис. 

 
 
 
 

  

http://int-46.ucoz.ru/
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Лабораторна робота 2 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ТЕПЛОТИ РОЗЧИНЕННЯ 
СОЛІ 

 
Мета роботи: експериментальне визначення інтегральної теп-

лоти розчинення солі. 
При розчиненні солі в рідині відбуваються два процеси: руйну-

вання кристалічної гратки і сольватація іонів. Перший процес ендоте-
рмічний, другий − екзотермічний. Залежно від співвідношення вели-
чин відповідних ефектів тепловий ефект розчинення може бути дода-
тним або від’ємним. Тепловий ефект розчинення солі у воді здебіль-
шого буває ендотермічним. 

Розрізняють інтегральну і диференціальну теплоту розчинення. 
Інтегральна теплота розчинення − це тепловий ефект розчи-

нення одного моля солі в такій кількості розчинника, щоб утворився 
розчин певної концентрації. 

Диференціальна теплота розчинення − це тепловий ефект роз-
чинення одного моля солі в такій великій кількості розчину, що його 
концентрація при подальшому розведенні не змінюється. 

У калориметричних дослідах визначають тільки інтегральні те-
плоти розчинення. 
 

Порядок виконання роботи 
 
У калориметр заливають потрібну кількість дистильованої води 

(вказується на калориметрі). Суху і чисту пробірку приблизно на  
90 % заповнюють сіллю без грудочок (найменування солі вказує ви-
кладач). Масу пробірки з сіллю m1 визначають на терезах з точністю 
до 0,01 г. Пробірку вставляють у спеціальний отвір у кришці калори-
метра. Вмикають мотор мішалки і через 2−3 хв (це час, необхідний 
для стабілізації системи, надалі не враховується при побудові графіка) 
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вмикають секундомір і починають+ вимірювання температури в кало-
риметрі з інтервалом в 1 хв. Вимірювання здійснюють упродовж 
усього експерименту з тим самим інтервалом. На 11-й хвилині вими-
кають мішалку, обережно піднімають кришку калориметра і швидко, 
але акуратно висипають сіль з пробірки у воду, після чого кришку за-
кривають, порожню пробірку повертають у кришку калориметра (щоб 
сумарна теплоємність системи залишилася незмінною), знову вмика-
ють мішалку і продовжують вимір температури. На 21-й хв вмикають 
нагрівач, який через 600 с, тобто на 31-й хв вимикають. Під час роботи 
нагрівача записують показання вольтметра. Вимірювання темпера-
тури продовжують ще протягом 10 хв, після чого вимикають мотор 
мішалки. Після цього на терезах визначають масу m2 порожньої сухої 
пробірки. Масу розчиненої солі знаходять як різницю ваги пробірки з 
сіллю і порожньої пробірки. Число молів розчиненої солі знаходять, 
враховуючи молекулярну масу солі M, за формулою (1.13): 

1 2


m mn
M

.     (1.13) 

 
Довідкові дані до лабораторних робіт 1/2 
Теплоти нейтралізації сильних кислот лугом:  

∆Ннейтр HCl: – 55,9 кДж/ моль-екв; H2SO4 :– 55,9  (5–10 %) кДж/ моль-екв. 
Таблиця1Інтегральні теплоти розчинення 

N Концентрація Сіль H, кДж/моль 
1 0,2 моль/1000 г H2O NaCl 4,27 
2 0,1 моль/1000 г H2O KNO3 34,77 
3 0,1 моль/1000 г H2O K2SO4 24,78 
4 0,1 моль/1000 г H2O NaNO3 21,20 
5 1 моль/800 г H2O CuSO4 –66,53 
6 1 моль/800 г H2O CuSO4·5H2O 11,72 
7 1 моль/800 г H2O MgSO4 –84,94 
8 1 моль/800 г H2O MgSO4·6H2O 16,11 
9 1 моль/800 г H2O Na2SO3 –11,30 
10 1 моль/800 г H2O Na2SO3·7H2O 48,86 
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На міліметрівці будують графік залежності температури від 
часу і знаходять з нього t і t1. За формулами (1.7) і (1.10) визначають 
сталу калориметра W й експериментальну величину теплоти розчи-
нення Qрозч, яка належить до кількості розчиненої солі. Отриману екс-
периментально величину Qрозч ділять на кількість молів реагенту n і 
знаходять термодинамічну інтегральну теплоту розчинення [див. 
(1.11)]. Користуючись формулою (1.12), оцінюють похибку отрима-
ного значення щодо теоретичної величини ΔHт (теоретичні значення 
теплот розчинення наведено в табл. 1). 
 

Контрольні запитання 
 

1. Що таке тепловий ефект хімічної реакції? 
2. Як пов’язані між собою ізобарний та ізохорний теплові ефекти? 
3. Як можна визначити тепловий ефект хімічної реакції теоре-

тичним способом? 
4. У чому полягає калориметричний метод визначення тепло-

вого ефекту? Роз’ясніть смисл усіх величин, що входять до рівняння 
теплового балансу. 

5. Як визначити зміну температури внаслідок перебігу процесу 
за допомогою графічного методу? 

6. Роз’ясніть фізичний зміст сталої калориметра. Чи буде вона 
сталою для цього приладу? Як її визначити? 

7. Від чого залежить величина та знак теплового ефекту розчи-
нення солі? 

8. Що таке інтегральна та диференціальна теплоти розчинення? 
Яку з них можна визначити експериментально? 

9. Записати в іонній формі рівняння реакції, тепловий ефект якої 
є теплотою нейтралізації сильної кислоти сильним лугом. 

10. Чи буде теплота нейтралізації сильної кислоти лугом зале-
жати від природи аніона кислоти та катіона лугу? 
 
 
 
  

http://int-46.ucoz.ru/
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ  
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 1 

 
ВАРІАНТ 1, завдання 1 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 ° С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,61 A; U = 9,5B; τ = 270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,384 0,392 0,400 0,407 0,424 0,437 0,520 0,684 0,935 1300 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,512 1,670 1,770 1,828 1,835 1,814 1,803 1,796 1,778 1,763 

 
завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти (НСl) 

з сильним лугом (NaOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні темпе-
ратури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

t ° 0,500 0,520 0,530 0,570 0,580 0,600 0,630 0,670 0,730 1,220 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 

t ° 2,130 2,650 2,620 2,610 2,540 2,500 2,450 2,400 2,370 2,330 
Vк (см3) = 73,5 Cк (моль/дм3) = 1,40 Vл(см3) = 792,5 Cл(моль/дм3) = 0,13 

 
Контрольні запитання до роботи 1/01 
1. Для яких реакцій тепловий ефект не залежить від темпера-

тури? 
2. Які види теплоємності використовують у термохімії? 
3.  Визначити p vQ Q  при температурі t = 25 °С для реакції го-

ріння водню з утворенням води в рідкому стані. 
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ВАРІАНТ 2, завдання 1 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср(Дж/K). 
I = 1,78A; U = 8,60 B; τ =270 c. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,209 0,221 0,234 0,245 0,260 0,274 0,297 0,381 0,630 0,997 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,348 1,560 1,652 1,666 1,625 1,605 1,575 1,554 1,525 1,507 

 

завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти (НСl) 

з сильним лугом (КOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні темпе-
ратури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,808 0,829 0,836 0,846 0,856 0,877 0,890 0,918 0,932 1,420 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,130 2,384 2,370 2,350 2,329 2,308 2,300 2,274 2,233 2,212 
Vк (см3) = 76,0 Cк (моль/дм3) = 1,00 Vл(см3) = 793,5 Cл(моль/дм3) = 0,10 

 

Контрольні запитання до роботи 1/02 

1. Що називається стандартною теплотою утворення речовини? 
2. Теплота нейтралізації соляної кислоти розчином їдкого натру 

− 55,9 кДж, а монохлороцтової кислоти СН2СlСООН тим же розчином 
їдкого натру −59,75 кДж. При додаванні до розчину, що містить 1 г-
екв монохлороцтового натрію, 1 г-екв НСl поглинається 1,904 кДж те-
плоти. Яка частина взятої солі при цьому розкладається? 

3. Яке співвідношення між рс  і vс  ідеального газу? 
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ВАРІАНТ 3, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) при калібруванні (з точністю 

0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с за допомо-
гою термометра Бекмана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,83 A; U = 8,85 B; τ =270 c. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,112 0,127 0,153 0,160 0,179 0,200 0,268 0,382 0,632 1,005 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,305 1,480 1,595 1,645 1,636 1,628 1,605 1,575 1,552 1,528 

 
завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти (НСl) 

з сильним лугом (LiOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні темпе-
ратури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,460 0,467 0,480 0,500 0,526 0,536 0,546 0,560 0,590 1,300 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,130 2,860 2,880 2,875 2,850 2,825 2,790 2,775 2,740 2,725 
Vк (см3) = 75,0 Cк (моль/дм3) = 1,60 Vл(см3) = 800,1 Cл(моль/дм3) = 0,15 

 
Контрольні запитання до роботи 1/03 

1. Сформулювати графічний спосіб визначення Δt. 
2. Як залежить тепловий ефект реакції від температури? 
3. Теплоти нейтралізації NaOH і NH4OH соляною кислотою від-

повідно дорівнюють 55,9 і 51,34 кДж/моль. Яка теплота дисоціації 
NH4OH, якщо він у розчині практично не дисоційований? 
 
 
 



21 
 

ВАРІАНТ 4, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,66 A; U = 9,60 B; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,158 0,177 0,188 0,204 0,211 0,228 0,304 0,410 0,640 1,015 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,346 1,526 1,624 1,646 1,650 1,625 1,600 1,575 1,556 1,520 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(HNO3) з сильним лугом (NaOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні 
температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,575 0,580 0,593 0,606 0,611 0,624 0,633 0,646 0,779 1,361 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,857 2,044 2,050 2,044 2,030 2,020 2,013 2,002 1,990 1,986 
Vк (см3) = 74,0 Cк (моль/дм3) = 1,00 Vл (см3) = 798,6 Cл(моль/дм3) = 0,09 

 
Контрольні запитання до роботи 1/04 

1. У чому різниця між ізохорною та ізобарною теплоємністю? 
2. Що називається теплотою розчинення? Від чого залежить ве-

личина та знак теплового ефекту при розчиненні солі у воді? 
3. Теплоти нейтралізації соляної та масляної кислот їдким на-

тром відповідно рівні 55,9і 57,74 кДж/моль. Яка теплота дисоціації 
масляної кислоти, якщо вона у водному розчині практично не дисо-
ціює? 
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ВАРІАНТ 5, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср(Дж/K). 
I = 1,70 A; U = 9,27 B; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,269 0,282 0,288 0,295 0,300 0,309 0,367 0,491 0,693 1,081 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,439 1,579 1,662 1,700 1,712 1,686 1,667 1,647 1,638 1,612 

завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(HNO3) з сильним лугом (КOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні 
температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,575 0,580 0,593 0,606 0,611 0,624 0,633 0,646 0,779 1,361 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,857 2,044 2,050 2,044 2,030 2,020 2,013 2,002 1,990 1,986 
Vк (см3) = 74,0 Cк (моль/дм3) = 1,00 Vл (см3) 798,6 Cл(моль/дм3) 0,09 

Контрольні запитання до роботи 1/05 

1. Визначити різницю між H  і U  при кімнатній температурі 
для реакції 2С(графіт) + О2(г) = 2СО(г). 

2. Записати скороченим молекулярно-іонним способом прик-
лади рівнянь реакцій нейтралізації:  

а) сильної кислоти сильною основою; б) сильної кислоти слаб-
кою основою.  

3. Написати реакцію, тепловий ефект якої дорівнює теплоті 
утворення оцтової кислоти. 
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ВАРІАНТ 6, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,49 A; U = 9,60 B; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,361 0,372 0,380 0,401 0,411 0,422 0,500 0,612 0,775 1,086 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,420 1,544 1,607 1,631 1,645 1,600 1,575 1,544 1,510 1,480 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(HNO3) з сильним лугом (LiOH) з точністю 0,001° С при вимірюванні 
температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,615 0,628 0,641 0,650 0,673 0,686 0,711 0,718 0,750 1,300 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,950 2,223 2,210 2,204 2,185 2,172 2,159 2,133 2,114 2,089 
Vк (см3) = 70,8 Cк (моль/дм3) = 1,10 Vл (см3) = 795,4 Cл(моль/дм3) = 0,10 

 
Контрольні запитання до роботи 1/06 
1. Сформулювати закон Гесса. Для яких процесів він застосов-

ний? 
2. Чому дорівнює p vQ Q  для реакції  

С(графіт) + 2Н2(г) = СН4(г)? 
3.Записати скороченим молекулярно-іонним способом прик-

лади рівнянь реакцій нейтраліза ції: а) слабкої кислоти сильною осно-
вою; б) слабкої кислоти слабкою основою. 
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ВАРІАНТ 7, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср(Дж/K). 
I = 1,50 A; U = 10,85 В; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,145 0,163 0,174 0,183 0,195 0,211 0,284 0,447 0,663 1,011 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,320 1,521 1,611 1,640 1,647 1,616 1,584 1,555 1,525 1,503 

 
Завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(H2SO4) з сильним лугом (NaOH) графічно з точністю 0,001°С при ви-
мірюванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра 
Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,541 0,561 0,573 0,586 0,592 0,602 0,611 0,621 0,643 1,094 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,850 2,058 2,050 2,039 2,025 2,000 1,995 1,967 1,950 1,935 
Vк (см3) = 76,0 Cк (моль/дм3) = 1,00 Vл (см3) = 805,3 Cл(моль/дм3) = 0,09 

 
Контрольні запитання до роботи 1/07 
1. В яких випадках для хімічних реакцій можна знехтувати різ-

ницею між зміною ентальпії та зміною внутрішньої енергії? 
2. Визначити різницю між ΔН і ΔU при кімнатній температурі 

для реакції 2С(графіт) + О2(г)  2СО(г). 
3. Теплоти нейтралізації соляної та оцтової кислот їдким натром 

відповідно рівні 55,9 і 56,07 кДж/моль. Яка теплота дисоціації оцтової 
кислоти, якщо вона у водному розчині практично не дисоціює? 
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ВАРІАНТ 8, завдання1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,73 A; U = 8,76 В; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,445 0,454 0,470 0,481 0,488 0,496 0,550 0,714 0,950 1,334 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,581 1,739 1,828 1,867 1,882 1,859 1,844 1,822 1,806 1,786 

 
завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(H2SO4) з сильним лугом (КOH) графічно з точністю 0,001°С при ви-
мірюванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра 
Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,414 0,426 0,437 0,460 0,466 0,475 0,483 0,500 0,717 1,250 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,950 2,073 2,068 2,057 2,049 2,041 2,032 2,016 2,004 1,992 
Vк (см3) 74,5 Cк (моль/дм3) 1,10 Vл (см3) 804,5 Cл(моль/дм3) 0,10 

 
Контрольні запитання до роботи 1/08 
1. Сформулювати основний закон термохімії. Для яких процесів 

він застосовний? 
2. Що називають теплотою згоряння нітрофенолу? 
3. Один моль одноатомного газу і один моль двоатомного газу 

ізобарно нагрівають на 100 °С, для якого з цих газів робота розши-
рення буде більшою? 
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ВАРІАНТ 9, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) при вимірюванні (з точністю 

0,001 °С) через кожні 30 с, користуючись термометром Бекмана; 
б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,75 A; U = 8,82 В; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,356 0,368 0,382 0,395 0,408 0,425 0,497 0,619 0,788 1,121 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,468 1,650 1,729 1,756 1,762 1,745 1,736 1,713 1,703 1,683 

 
завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(H2SO4) з сильним лугом (LiOH) графічно з точністю 0,001 °С при ви-
мірюванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра 
Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,677 0,700 0,717 0,738 0,750 0,772 0,800 0,813 1,010 1,631 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,256 2,400 2,430 2,412 2,393 2,384 2,361 2,338 2,315 2,300 
Vк (см3) = 76,3 Cк (моль/дм3) = 1,10 Vл(см3) = 805,2 Cл(моль/дм3) = 0,10 

 
Контрольні запитання до роботи 1/09 

1. Чи є величина теплового ефекту реакції нейтралізації слабкої 
кислоти слабкою основою сталою для всіх слабких кислот і слабких 
основ? 

2. Визначити при Т = 500 K різницю між H  і U  для реакції  
3А(г) + 3В(тв) + С(г)= 4D(г)+ Е(р). 

3. Кислі розчини мають кислий смак, лужні − смак мила. Злива-
ються рівні об’єми розчинів хлороводневої кислоти і гідроксиду на-
трію однакової концентрації. Який смак отриманого розчину? 
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ВАРІАНТ 10, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,58 A; U = 9,84 В; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,183 0,178 0,194 0,200 0,211 0,225 0,291 0,450 0,700 1,063 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,434 1,553 1,625 1,667 1,679 1,666 1,654 1,649 1,636 1,628 

завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(H3PO4) з сильним лугом (NaOH) графічно з точністю 0,001 °С при 
вимірюванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра 
Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,544 0,550 0,556 0,569 0,588 0,600 0,613 0,632 0,832 1,376 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,040 2,163 2,144 2,125 2,103 2,092 2,071 2,061 2,045 2,029 
Vк (см3) = 71,8 Cк (моль/дм3) = 1,10 Vл (см3) = 793,6 Cл(моль/дм3) = 0,10 

Контрольні запитання до роботи 1/10 
1. Записати рівняння теплового балансу і пояснити сенс вели-

чин, що до нього входять. 
2. Чи залежить тепловий ефект реакції нейтралізації від сили ки-

слоти?  
3. Теплота нейтралізації азотної кислоти розчином їдкого натру 

становить 55,9 кДж, а дихлороцтової кислоти СНСl2СООН тим самим 
розчином NaOH 62,05 кДж. Якщо додати 1 моль NaOH до розчину, 
що містить по 1 моль HNO3 і СНСl2СООН, то виділяється 58,41 кДж 
теплоти. Розрахувати кількість грам-еквівалентів HNO3, які прореагу-
вали з NaOH. 
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ВАРІАНТ 11, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,61 A; U = 9,5B; τ = 270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,384 0,392 0,400 0,407 0,424 0,437 0,520 0,684 0,935 1300 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,512 1,670 1,770 1,828 1,835 1,814 1,803 1,796 1,778 1,763 

 
завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(H3PO4) з сильним лугом (KOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні 
температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,500 0,520 0,530 0,570 0,580 0,600 0,630 0,670 0,730 1,220 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,130 2,650 2,620 2,610 2,540 2,500 2,450 2,400 2,370 2,330 
Vк (см3) = 73,5 Cк (моль/дм3) = 1,40 Vл(см3) = 792,5 Cл(моль/дм3) = 0,13 

 
Контрольні запитання до роботи 1/11 

1. Сформулюйте закон Гесса. Яке його значення?  
2. Які види теплоємності використовують у термохімії? 
3.  Визначте p vQ Q  при температурі t = 25 °С для реакції го-

ріння водню з утворенням води в рідкому стані. 
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ВАРІАНТ 12, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 

I = 1,78A; U = 8,60 B; τ =270 c. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,209 0,221 0,234 0,245 0,260 0,274 0,297 0,381 0,630 0,997 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,348 1,560 1,652 1,666 1,625 1,605 1,575 1,554 1,525 1,507 

 

завдання2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(H3PO4) з сильним лугом (LiOH) з точністю 0,001°С при вимірюванні 
температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,808 0,829 0,836 0,846 0,856 0,877 0,890 0,918 0,932 1,420 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,130 2,384 2,370 2,350 2,329 2,308 2,300 2,274 2,233 2,212 
Vк (см3) = 76,0 Cк (моль/дм3) = 1,00 Vл(см3) = 793,5 Cл(моль/дм3) = 0,10 

Контрольні запитання до роботи 1/12 

1. Сформулюйте предмет, мету та завдання хімічної термодина-
міки.  

2. Теплота нейтралізації соляної кислоти розчином їдкого натру 
становить 55,9 кДж, а монохлороцтової кислоти СН2СlСООН тим са-
мим розчином їдкого натру −59,75 кДж. При додаванні до розчину, 
що містить 1 г-екв монохлороцтового натрію, 1 г-екв НСl,  поглина-
ється 1,904 кДж теплоти. Яка частина взятої солі при цьому розклада-
ється? 

3. Яке співвідношення між cp і cv ідеального газу?  
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ВАРІАНТ 13, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці 1: 
а) зміну температури Δt (t °C) при калібрування (з точністю 

0,001°С) при вимірюванні температури через кожні 30 с за допомогою 
термометра Бекмана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,83 A; U = 8,85 B; τ =270 c. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,112 0,127 0,153 0,160 0,179 0,200 0,268 0,382 0,632 1,005 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,305 1,480 1,595 1,645 1,636 1,628 1,605 1,575 1,552 1,528 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці 2: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(НСlO4) з сильним лугом (LiOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні 
температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,460 0,467 0,480 0,500 0,526 0,536 0,546 0,560 0,590 1,300 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,130 2,860 2,880 2,875 2,850 2,825 2,790 2,775 2,740 2,725 
Vк (см3) = 75,0 Cк (моль/дм3) = 1,60 Vл (см3) = 800,1 Cл(моль/дм3) = 0,15 

 
Контрольні запитання до роботи 1/13 

1. Як розрахувати тепловий ефект реакції за теплотами утво-
рення і теплотами згорання речовин?  

2. Чим зумовлена залежність теплового ефекту реакції від тем-
ператури? 

3. Теплоти нейтралізації NaOH і NH4OH соляною кислотою від-
повідно дорівнюють 55,9 і 51,34 кДж/моль. Яка теплота дисоціації 
NH4OH, якщо він у розчині практично не дисоційований? 
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ВАРІАНТ 14, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці 1: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,66 A; U = 9,60 B; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,158 0,177 0,188 0,204 0,211 0,228 0,304 0,410 0,640 1,015 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,346 1,526 1,624 1,646 1,650 1,625 1,600 1,575 1,556 1,520 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці 2: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(HClO4) з сильним лугом (NaOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні 
температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,575 0,580 0,593 0,606 0,611 0,624 0,633 0,646 0,779 1,361 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,857 2,044 2,050 2,044 2,030 2,020 2,013 2,002 1,990 1,986 
Vк (см3) = 74,0 Cк (моль/дм3) = 1,00 Vл (см3) = 798,6 Cл(моль/дм3)=0,09 

 
Контрольні запитання до роботи 1/14 

1. Сформулюйте перший і другий закони термодинаміки, розк-
рийте їх значення.  

2. Які величини називаються параметрами стану і які − функці-
ями стану?  

3. Теплоти нейтралізації соляної, і масляної кислот їдким на-
тром відповідно рівні 55,9; і 57,74 кДж/моль. Яка теплота дисоціації 
масляної кислоти, якщо вона у водному розчині практично не дисо-
ціює? 



32 
 

ВАРІАНТ 15, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці 1: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,70 A; U = 9,27 B; τ =270 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,269 0,282 0,288 0,295 0,300 0,309 0,367 0,491 0,693 1,081 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,439 1,579 1,662 1,700 1,712 1,686 1,667 1,647 1,638 1,612 

 
завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці 2: 
а) зміну температури Δtнейтр (t °C) реакції сильної кислоти 

(HClO4) з сильним лугом (КOH) з точністю 0,001 °С при вимірюванні 
температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бекмана; 

б) теплоту нейтралізації ΔHнейтр (Дж/моль) сильної кислоти силь-
ним лугом. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,575 0,580 0,593 0,606 0,611 0,624 0,633 0,646 0,779 1,361 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,857 2,044 2,050 2,044 2,030 2,020 2,013 2,002 1,990 1,986 
Vк (см3) = 74,0 Cк (моль/дм3) = 1,00 Vл (см3) = 798,6 Cл(моль/дм3) = 0,09 

 
Контрольні запитання до роботи 1/15 

1. Що таке ентальпія? 
2. Як використовувати закон Гесса для визначення ΔН реакції, 

яку неможливо отримати експериментально? Наведіть приклади.  
3. Обчисліть тепловий ефект реакції 2CO + 4H2 = C2H5OH + H2O, 

якщо теплоти згоряння CO, H2 і C2H5OH відповідно дорівнюють 283, 
242 і 1410 кДж/моль. 
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ 
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 2 

ВАРІАНТ 1, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,50A; U = 6,55В; τ = 210 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,741 0,752 0,762 0,778 0,781 0,805 0,811 0,821 0,867 1,039 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,380 1,482 1,517 1,526 1,513 1,502 1,481 1,459 1,440 1,425 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (LiCl) у воді 

(з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с 
термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 6,336 г; Gводи = 500,0 м 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,505 0,524 0,530 0,571 0,580 0,602 0,630 0,670 0,730 1,220 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,131 2,650 2,622 2,610 2,540 2,503 2,450 2,401 2,373 2,330 

 
Контрольні запитання до роботи 2/01 

1. Що таке диференціальна теплота розчинення солі? 
2. Як графічним методом у роботі визначають зміну темпера-

тури в результаті перебігу реакції? Які переваги цього методу? 
3. Теплота розчинення ВаС12 − 8,66 кДж/моль, а теплота гідра-

тації цієї солі при переході у ВаС12·2Н2О − 29,16 кДж/моль. Яка те-
плота розчинення ВаС12·2Н2О? 
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ВАРІАНТ 2,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 0,95A; U = 6,50В; τ =210 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,209 0,221 0,234 0,245 0,260 0,274 0,297 0,381 0,630 0,997 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,348 1,560 1,652 1,666 1,625 1,605 1,575 1,554 1,525 1,507 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (NaCl) у 

воді (з точністю0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 
30 с термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 11,958 г; Gводи = 500,0 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 2,110 2,120 2,128 2,134 2,160 2,166 2,180 2,192 2,200 2,130 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,420 1,249 1,244 1,249 1,274 1,280 1,298 1,308 1,313 1,324 

 
Контрольні запитання до роботи 2/02 
1. Які фізичні процеси відбуваються при розчиненні солі у воді? 
2. Навести аналітичний вираз першого начала термодинаміки. Ука-
зати, які величини, що входять у рівняння, залежать від перебігу про-
цесу. 
3.  Визначити величину H U   для реакції С2Н6(г) = С2Н4(г) + Н2(г). 
Що більше, H  або U ? 
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ВАРІАНТ 3,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 2,24 A; U = 13,87 В; τ =150 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,112 0,127 0,143 0,160 0,179 0,200 0,212 0,236 0,470 1,012 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,420 1,590 1,675 1,680 1,646 1,628 1,605 1,575 1,552 1,528 

 
завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (LiBr) у воді 

(з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с 
термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 12,856 г; Gводи = 495,4 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,460 0,467 0,480 0,500 0,526 0,536 0,546 0,560 0,590 1,300 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,130 2,860 2,880 2,875 2,850 2,825 2,790 2,775 2,740 2,725 

 
Контрольні запитання до роботи 2/03 

1. Що називається сталою калориметра? Який її фізичний сенс? 
2. Для чого потрібні попередній і заключний періоди в дослідах? 
3. Визначити різницю між PQ  і vQ  при температурі t = 25 °С для 

таких реакцій: 
     

     

     

2 2 3
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2 2 3

г г г

графiт г г

г г г

N 3H 2NH

2C O 2CO

2SO O 2SO .
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ВАРІАНТ 4,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 2,30A; U = 9,60В; τ =180 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,158 0,177 0,188 0,204 0,211 0,228 0,234 0,302 0,640 1,045 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,411 1,613 1,675 1,664 1,650 1,625 1,600 1,575 1,556 1,520 

завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (КСl) у воді 

(з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с 
термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі =  
=11,056 г; Gводи = 496,6 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 1,986 1,990 2,002 2,013 2,020 2,030 2,046 2,050 2,056 1,857 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,361 1,128 1,132 1,141 1,150 1,160 1,173 1,186 1,200 1,220 

Контрольні запитання до роботи 2/04 
1. Розрахуйте тепловий ефект реакції CuSO4 + 5H2O = CuSO4 + 

5H2O, користуючись довідковими даними з інтегральних теплот роз-
чинення. 

2. Визначте, для яких з наведених нижче реакцій p vQ Q : 

2 3 2г р г г4NO( ) 6H ( ) 4NH ( ) 5O ( )    
3 2тв тв гCaCO ( ) CaO( ) CO ( )   

2 2 2г г г г4HCl( ) O ( ) 2H O( ) 2Cl ( )    
2 4графіт г гC( ) 2H ( ) CH ( )   

2 2 2г г г г4CO( ) 2SO ( ) S ( ) 4CO ( )    
3. Наведіть схему та принцип дії ізохоричного калориметра. 
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ВАРІАНТ 5, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 2,20A; U = 9,25В; τ =180 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,269 0,284 0,279 0,295 0,309 0,325 0,367 0,491 0,693 1,096 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,587 1,770 1,751 1,725 1,712 1,686 1,667 1,647 1,638 1,612 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (MgSO4) у 

воді (з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 
30 с термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 11,015 г; Gводи = 496,8 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 1,140 1,154 1,162 1,173 1,184 1,190 1,195 1,200 1,220 1,300 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,866 1,965 1,956 1,936 1,916 1,905 1,891 1,869 1,859 1,844 

 
Контрольні запитання до роботи 2/05 

1. Яким способом, крім описаного в роботі, можна визначити 
сталу калориметра? 

2. Яке співвідношення при температурі Т = 500 K між Н  і U  
для реакції   С2Н6(г) = С2Н4(г) + Н2(г)? 

3. Як залежить від температури внутрішня енергія індивідуаль-
ної речовини? Записати математичний вираз цієї залежності. 
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ВАРІАНТ 6,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,55 A; U = 5,40 В; τ =240 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,365 0,370 0,385 0,395 0,410 0,430 0,500 0,662 0,825 1,086 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,420 1,560 1,620 1,650 1,625 1,600 1,575 1,555 1,525 1,510 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (КВг) у воді 

(з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с 
термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 10,136 г; Gводи = 500,0 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 1,992 2,010 2,023 2,032 2,041 2,070 2,078 2,091 2,100 1,950 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,300 1,014 1,023 1,030 1,051 1,070 1,082 1,100 1,117 1,132 

 
Контрольні запитання до роботи 2/06 

1. Що називається диференціальною теплотою розчинення солі? 
2. Чи залежить тепловий ефект реакції нейтралізації слабкої кислоти 
слабкою основою від вибору кислоти й основи? Відповідь пояснити. 
3. Якими факторами визначається величина теплового ефекту реакції? 
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ВАРІАНТ 7,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,50A; U = 4,83В; τ =240 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,137 0,150 0,174 0,184 0,195 0,211 0,284 0,447 0,663 1,035 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,320 1,521 1,611 1,640 1,647 1,616 1,584 1,565 1,535 1,520 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (NaI) у воді (з 
точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с тер-
мометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔHm (Дж/моль); gсолі=  
=13,844 г; Gводи = 498,6 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 1,330 1,341 1,356 1,366 1,374 1,385 1,398 1,414 1,421 1,521 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,898 2,007 1,994 1,989 1,979 1,971 1,965 1,957 1,950 1,935 

 
Контрольні запитання до роботи 2/07 

1. Як залежить від температури внутрішня енергія індивідуаль-
ної речовини? Записати математичний вираз цієї залежності. 

2. Зміні яких термодинамічних функцій дорівнює тепловий 
ефект при постійному тиску і при постійному об’ємі? 

3. Тепловий ефект реакції Mg(OH)2(тв) = Mg(тв) + Н2O(г), що 
проходить у відкритій посудині при температурі Т = 400 K і Р = 105 Па, 
становить 89,03 кДж. Визначити тепловий ефект, якщо реакцію про-
водити при тій самій температурі, але в закритій посудині. 
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ВАРІАНТ 8,завдання 1 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °Спри вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,70 A; U = 8,78 В; τ =210 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,445 0,454 0,469 0,480 0,486 0,496 0,506 0,610 0,865 1,387 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,629 1,796 1,877 1,890 1,882 1,859 1,850 1,822 1,806 1,786 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (KI) у воді 

(з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с 
термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 12,987 г; Gводи = 501,1 г.  

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 1,992 2,004 2,016 2,032 2,041 2,050 2,057 2,068 2,073 1,950 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,569 1,439 1,400 1,406 1,415 1,430 1,436 1,452 1,461 1,470 

 
Контрольні запитання до роботи 2/08 

1. З якою метою в роботі будують графік залежності темпера-
тури від часу?  

2. Сформулювати застосування I закону термодинаміки до ізо-
барних процесів. 

3. Чи залежить тепловий ефект реакції нейтралізації сильної ки-
слоти сильною основою від вибору кислоти й основи? 
 
 
 



41 
 

ВАРІАНТ 9,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt(t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,60A;U = 8,83В; τ =210 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,355 0,368 0,382 0,395 0,408 0,425 0,497 0,619 0,788 1,154 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,468 1,714 1,786 1,772 1,762 1,745 1,736 1,713 1,703 1,688 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (Na2SO4) у 

воді (з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 
30 с термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі =  
=12,967 г; Gводи = 500,2 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 1,319 1,333 1,347 1,364 1,375 1,384 1,407 1,411 1,434 1,631 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,256 2,400 2,430 2,412 2,393 2,384 2,361 2,338 2,315 2,303 

 
Контрольні запитання до роботи 2/09 

1. Чи є різниця між інтегральною та диференціальною тепло-
тами розчинення солі у воді? Якщо так, то яку теплоту розчинення ми 
розглядаємо в даній роботі? 

2. Чи можна знехтувати різницею між PQ  і vQ  для реакції нейт-
ралізації, досліджуваної в роботі? 

3. Які типи термодинамічних систем використовують у калори-
метричних установках? 
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ВАРІАНТ 10,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,60 A; U = 12,83 В; τ = 280 c. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,183 0,178 0,194 0,200 0,209 0,225 0,236 0,246 0,470 1,029 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,434 1,586 1,660 1,691 1,679 1,666 1,654 1,649 1,636 1,628 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (NH4NO3) у 

воді (з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 
30 с термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі =  
= 8,015 г; Gводи = 500,3 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 2,029 2,045 2,061 2,071 2,092 2,103 2,125 2,144 2,163 2,040 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,376 1,209 1,215 1,236 1,257 1,264 1,296 1,307 1,328 1,345 

 
Контрольні запитання до роботи 2/10 

1. Що називається теплотою розчинення? Від чого залежить ве-
личина та знак теплового ефекту при розчиненні солі у воді? 

2. Що називається теплотою нейтралізації й у чому різниця між 
теплотою нейтралізації сильних кислот сильними основами і тепло-
тою нейтралізації слабких кислот слабкими основами? 

3. Для яких реакцій тепловий ефект не залежить від темпера-
тури? 
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ВАРІАНТ 11, завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °Спри вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 1,50 A; U = 6,55 В; τ = 210 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,741 0,752 0,762 0,778 0,781 0,805 0,811 0,821 0,867 1,039 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,380 1,482 1,517 1,526 1,513 1,502 1,481 1,459 1,440 1,425 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (LiCl) у воді 

(з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с 
термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 6,336 г; Gводи = 500,0 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,505 0,524 0,530 0,571 0,580 0,602 0,630 0,670 0,730 1,220 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,131 2,650 2,622 2,610 2,540 2,503 2,450 2,401 2,373 2,330 

 
Контрольні запитання до роботи 2/11. 

1. Що таке диференціальна теплота розчинення солі? 
2. Розрахуйте ΔН утворення 100 г етилацетату з С2Н5ОН і 

СН3СООН, якщо ΔНзгор С2Н5ОН , СН3СООН і ефіру СН3СООC2Н5 ста-
новлять: – 1374; – 871,6 та – 2256 кДж/моль, відповідно.  

3. Теплота розчинення ВаС12 − 8,66 кДж/моль, а теплота гідра-
тації цієї солі при переході у ВаС12·2Н2О − 29,16 кДж/моль. Яка те-
плота розчинення ВаС12·2Н2О? 
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ВАРІАНТ 12,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 0,95 A; U = 6,50 В; τ = 210 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,209 0,221 0,234 0,245 0,260 0,274 0,297 0,381 0,630 0,997 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,348 1,560 1,652 1,666 1,625 1,605 1,575 1,554 1,525 1,507 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (NaCl) у 

воді (з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 
30 с термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 11,958 г; Gводи = 500,0 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 2,110 2,120 2,128 2,134 2,160 2,166 2,180 2,192 2,200 2,130 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,420 1,249 1,244 1,249 1,274 1,280 1,298 1,308 1,313 1,324 

 
Контрольні запитання до роботи 2/12 

1. Які фізичні процеси відбуваються при розчиненні солі у воді? 
2. Обчисліть теплоту реакції спалювання бензолу, якщо ∆H0 [бе-

нзолу(пара)], оксиду вуглецю (IV) і пари води відповідно дорівнюють 
+83, –394 і –242 кДж/моль.  

3.  Визначити величину H U   для реакції  
С2Н6(г) = С2Н4(г) + Н2(г). 

Що більше, H  або U ? 
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ВАРІАНТ 13,завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 2,24 A; U = 13,87 В; τ =150 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,112 0,127 0,143 0,160 0,179 0,200 0,212 0,236 0,470 1,012 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,420 1,590 1,675 1,680 1,646 1,628 1,605 1,575 1,552 1,528 

завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (LiBr) у воді 

(з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с 
термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH (Дж/моль); gсолі = 
= 12,856 г; Gводи = 495,4 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,460 0,467 0,480 0,500 0,526 0,536 0,546 0,560 0,590 1,300 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 2,130 2,860 2,880 2,875 2,850 2,825 2,790 2,775 2,740 2,725 

 

Контрольні запитання до роботи 2/13 

1. Що називається сталою калориметра? Який її фізичний сенс? 
2. Починаючи з якої температури можливий мимовільний пере-

біг процесу розкладання метану на прості речовини, якщо для хіміч-
ної реакції СН4 = С + 2Н2ΔН = 74,78 кДж/моль, ΔS = 80 Дж/моль.  

3. Визначити різницю між PQ  і vQ  при температурі t = 25 °С для 
таких реакцій: 

     2 2 3г г гN 3H 2NH   
     2графiт г г2C O 2CO   
     2 2 3г г г2SO O 2SO  . 
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ВАРІАНТ 14,завдання 1 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001 °С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 2,30 A; U = 9,60 В; τ =180 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,158 0,177 0,188 0,204 0,211 0,228 0,234 0,302 0,640 1,045 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,411 1,613 1,675 1,664 1,650 1,625 1,600 1,575 1,556 1,520 

 

завдання 2 
Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (КСl) у воді 

(з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 30 с 
термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH(Дж/моль); gсолі = 
= 11,056 г; Gводи = 496,6 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 1,986 1,990 2,002 2,013 2,020 2,030 2,046 2,050 2,056 1,857 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,361 1,128 1,132 1,141 1,150 1,160 1,173 1,186 1,200 1,220 

 

Контрольні запитання до роботи 2/14 
1. Чи можлива реакція горіння оксиду азоту за реакцією 

NO(г)+1/2O2(г) = NO2(г)? 
2. Розрахуйте тепловий ефект реакції:  
CuSO4 + 5H2O = CuSO4∙5H2O, користуючись довідковими да-

ними з інтегральних теплот розчинення. 
3. Визначити, для яких з наведених нижче реакцій p vQ Q : 

2 3 2г р г г4NO( ) 6H ( ) 4NH ( ) 5O ( )    
2 3 2г р г г4NO( ) 6H ( ) 4NH ( ) 5O ( )    

2 2 2г г г г4HCl( ) O ( ) 2H O( ) 2Cl ( )    
2 4графiт г гC( ) 2Н ( ) СН ( )   

2 2 2г г г г4CO( ) 2SO ( ) S ( ) 4CO ( ).    
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ВАРІАНТ  15 завдання 1 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δt (t °C) з точністю 0,001°С при вимірю-

ванні температури через кожні 30 с за допомогою термометра Бек-
мана; 

б) теплоємність системи ср (Дж/K). 
I = 2,20A; U = 9,25В; τ =180 c. 

τ, c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 0,269 0,284 0,279 0,295 0,309 0,325 0,367 0,491 0,693 1,096 
τ, c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,587 1,770 1,751 1,725 1,712 1,686 1,667 1,647 1,638 1,612 

 
завдання 2 

Визначити при T = 298 K за даними таблиці: 
а) зміну температури Δtр.с (t °C) при розчиненні солі (MgSO4) в 

воді (з точністю 0,001 °С) при вимірюванні температури через кожні 
30 с термометром Бекмана; 

б) інтегральну теплоту розчинення солі ΔH(Дж/моль); gсолі = 
11,015 г; Gводи = 496,8 г. 

τ,c 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
t ° 1,140 1,154 1,162 1,173 1,184 1,190 1,195 1,200 1,220 1,300 
τ,c 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
t ° 1,866 1,965 1,956 1,936 1,916 1,905 1,891 1,869 1,859 1,844 

 
Контрольні запитання до роботи 2/15 

1. Яким способом, крім описаного в роботі, можна визначити 
сталу калориметра? 

2. Яке співвідношення при температурі Т = 500 K між Н  і U  
для реакції   С2Н6(г) = С2Н4(г) + Н2(г)? 

3. 64 г кисню знаходиться при стандартних умовах. Знайти ро-
боту розширення, кількість тепла і зміну внутрішньої енергії при ізо-
хорному нагріванні до тиску 2 атм. 
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Лабораторна робота 3 

КРІОСКОПІЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ 
МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ 

 
Мета роботи: визначення молекулярної маси розчиненої ре-

човини кріоскопічним методом. 

Теоретичні відомості 

Ідеальні розчини підпорядковуються закону Рауля, згідно з яким 
тиск насиченої пари розчинника над розчином (P1) дорівнює тиску 
пари над чистим розчинником (P01), помноженому на його мольну ча-
стку в розчині N1: 

1 01 1P P N  .     (3.1) 
Для двокомпонентного розчину, який містить нелетку речо-

вину, рівняння (3.1) може бути записано у вигляді: 

1
2

1

P N
P


 ,     (3.2) 

де N2 − мольна частка розчиненої речовини. 
Наслідком закону Рауля є зниження температури замерзання 

розчинів порівняно з чистим розчинником. Співвідношення між тис-
ком пари і температурою для розчинника (крива ОА) та розчинів різ-
ної  концентрації  (криві ВС і DE) показано на рис. 3. Чим вища кон-
центрація розчиненої речовини, тим нижче тиск пари над розчином 
при кожній температурі, тим нижче розташована відповідна крива.  

Крива OF відповідає залежності тиску насиченої пари від тем-
ператури над твердою фазою. Точка замерзання рідини характеризу-
ється рівноважним співіснуванням рідкої та кристалічної фаз. Отже, в 
цей момент повинні бути рівними тиск насиченої пари над рідкою та 
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кристалічною фазами. Точка замерзання розчинника лежить на пере-
тині кривих  ОА  і  OF, а відповідна температура є температурою за-
мерзання. 

При замерзанні розбавленого розчину з нього викристалізову-
ється чистий розчинник. Згідно з цим точка замерзання розчину по-
винна характеризуватись рівністю тиску пари над розчином і над кри-
сталічним розчинником. Рівновага може бути досягнута лише при  
температурі, нижчій за температуру замерзання чистого розчинника, 
а саме: в точці перетину кривої BC з кривою OF (температура Т1зам). 
Чим вища концентрація розчиненої речовини (крива DE),тим нижча 
температура замерзання розчину (температураТ2зам). 

 

 
Рис. 3. Зниження температури замерзання розчинів нелетких речовин на 

прикладі води  
 
Явище, пов’язане зі зниженням температури замерзання роз-

чинника при додаванні до нього розчиненої речовини, та заснований 
на цьому метод визначення молекулярної маси розчиненої речовини 
має назву кріоскопія. 

Зниження температури замерзання пропорційне концентрації 
розчиненої речовини, яка виражається в молях на 1000 г розчинника 
(моляльність, m): 

зам кр  T K m ;    (3.3) 
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зам кр
2

1000
  



gT K
G M

,    (3.4) 

де g– маса розчиненої речовини, г; G– маса розчинника, г;М2 – моле-
кулярна маса розчиненої речовини, г/моль; Ккр – кріоскопічна стала, 
характерна для наданого розчинника і не залежна від природи розчи-
неної речовини, г·град/моль. 

Кріоскопічна стала показує зниження температури замер-
зання одномоляльного розчину, якщо при цій концентрації розчин має 
властивості ідеального. 

В тому випадку, коли при розчиненні змінюється кількість час-
тинок розчиненої речовини (відбувається явище асоціації або дисоці-
ації), в рівняння (3.3) вводиться ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа i: 

зам. кр.T i K m    .    (3.5) 

На рівнянні (3.4) заснований кріоскопічний метод визначення 
молекулярної маси розчиненої речовини, який експериментально зво-
диться до вимірювання ΔТзам. Оскільки це рівняння виконується 
тільки для розбавлених розчинів, то очікувана величина ΔТзам має 
бути малою. Тому температури замерзання потрібно вимірювати з ве-
ликою точністю. 

Достатня точність вимірювання забезпечується застосуванням 
термометра Бекмана (рис.4), шкала 2 якого (5 градусів) розбита на соті 
частки градуса. Він відрізняється від звичайного термометра тим, що 
його капіляр 3 у верхній своїй частині з’єднується з додатковим резер-
вуаром для ртуті 4. Це дозволяє змінювати кількість ртуті у нижньому 
(робочому) резервуарі 1 термометра, що дає змогу використовувати 
термометр в широкому діапазоні температур. 

 
Порядок виконання роботи 

 
Настроювання термометра Бекмана 

Перед роботою термометр необхідно настроїти так, щоб при те-
мпературах досліду рівень ртуті у капілярі знаходився в межах шкали 
термометра. 
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При кріоскопічних вимірах найвищою температурою є темпе-
ратура замерзання розчинника. Тому кількість ртуті в нижньому резе-
рвуарі має бути такою, щоб при цій температурі рівень ртуті у капі-
лярі був у верхній частині шкали (в межах 3–5°). При роботі з 
бензольними розчинами положення меніску ртуті в цій зоні повинно 
відповідати плюс 5,5°С (температура кристалізації бензолу). 

 

 
Рис. 4. Термометр Бекмана: 

1 – робочий резервуар; 2 – шкала; 3 – капіляр; 4 – додатковий резервуар  
 
Для настроювання термометр ставлять у водяну баню з темпе-

ратурою замерзання розчинника, яку готують із водопровідної води, 
додаючи грудки льоду. Температура бані контролюється звичайним 
термометром. Якщо при цьому рівень ртуті термометра Бекмана буде 
поза межами 3–5°, то термометр потребує додаткового настроювання. 
Для цього необхідно привести до зіткнення ртуть верхнього та ниж-
нього резервуарів. Це можливо зробити, підігріваючи резервуар 1 ру-
кою (або у випадку необхідності, теплою водою) доти, доки весь ка-
піляр 3 не буде заповнений ртуттю і вона не вийде у вигляді краплі у 
розширення верхнього резервуара. Тоді термометр швидко перевер-
тають, щоб ртуть верхнього резервуара з’єдналася з краплею, що ви-
ступила з капіляра. При обережному приведенні термометра в норма-
льне положення ртуть утримується силами поверхневого натягу. В та-
кому стані термометр опускають на 7−10 хв у заздалегідь приготов-
лену другу водяну баню, температура якої на 2−2,5 °C вища від тем-
ператури замерзання розчинника (для бензолу плюс 7,5−8°С). Через 
7−10 хв ртуть обривають, для чого, вийнявши термометр з охолодної 
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суміші, різко, але не сильно ударяють його верхньою частиною по ве-
ликому пальцю руки. При цьому ртуть у капілярі 3 відривається від 
ртуті в резервуарі 4. Помістивши термометр в охолодну суміш з тем-
пературою замерзання розчинника, перевіряють правильність його 
настроювання. Термометр вважається готовим до роботи, якщо ртуть 
у капілярі встановиться в межах 3–5° за шкалою. У противному разі 
операцію настроювання термометра слід повторити. 

Можливий інший метод настроювання термометра Бекмана з 
використанням тільки однієї водяної бані з температурою замерзання 
розчинника. Якщо при цій температурі ртуть встановлюється вище 5°, 
значить, у капілярі є надлишок ртуті. Щоб його усунути, потрібно 
трошки підігріти рукою нижній резервуар термометра і легким стру-
сом, як описано вище, відірвати надлишкову краплю ртуті, що утри-
мується силами поверхневого натягу у верхній частині капіляра. 

Якщо при температурі замерзання розчинника ртуті у капілярі 
зовсім немає на шкалі або рівень нижче 3°, значить у нижньому резе-
рвуарі мало ртуті. Тоді запас ртуті з верхнього резервуара треба пере-
вести до нижнього. Для цього перевертають термометр верхнім резе-
рвуаром вниз, щоб ртуть побігла по капіляру і з’єдналася із запасом 
ртуті верхнього резервуара. Через декілька секунд після з’єднання 
ртуті обох резервуарів повертають термометр у нормальне положення 
і ставлять термометр у водяну баню, де витримують кілька хвилин. 
Після цього різким ударом по пальцю обривають краплю ртуті, що 
зависла у верхній частині капіляра термометра. Перевіряють поло-
ження рівня ртуті в капілярі при температурі замерзання розчинника. 
Іноді ці операції необхідно повторити декілька разів, перш ніж вда-
ється досягнути бажаного результату. 

З настроєним термометром Бекмана слід поводитися особ-
ливо обережно. Його не можна класти на стіл або залишати навіть 
на короткий час при кімнатній температурі. У неробочий час тер-
мометр повинен перебувати у вертикальному положенні або в холо-
дній бані, або в сухій повітряній оболонці кріоскопа. 
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Експериментальне визначення температур замерзання 

Розчинник заливають у внутрішню пробірку 2 таким чином, 
щоб нижній резервуар термометра з ртуттю був занурений у рідину 
на 3−5 см. Термометр 1 не повинен торкатися дна і стінок пробірки. 
Для більш рівномірного охолодження робочої пробірки 2 її вставля-
ють у допоміжну широку зовнішню пробірку 3, що знаходиться у  мі-
крохолодильнику 4. Безперервно перемішуючи розчинник мішалкою 
5 (рух уверх-вниз), спостерігають за зниженням рівня ртуті у капілярі 
термометра Бекмана. Зазвичай перед замерзанням рідини у пробірці 2 
спостерігається деяке переохолодження порівняно з істинною темпе-
ратурою замерзання, після чого починається кристалізація. Внаслідок 
виділення при цьому теплоти кристалізації температура підвищується 
до істинної температури замерзання. Реєструють цю температуру, по-
тім з пробірки 3 виймають пробірку 2, нагрівають її рукою, щоб роз-
плавити кристали розчинника. Потрібно робити це обережно, щоб не 
зіпсувати настроювання термометра. Після цього пробірку знову по-
міщають у мікрохолодильник для повторного визначення темпера-
тури замерзання. Дослід повторюють, доки два визначення будуть 
відрізнятися не більше ніж на 0,01°. 

Для кріоскопічних вимірів використовується прилад кріоскоп, 
схему якого зображено на рис.5. 

Після визначення температури замерзання розчинника одержу-
ють контрольний розчин органічної речовини у наданому розчиннику 
і проводять вимірювання його температури замерзання, повторюючи 
дослід до одержання однакових результатів. При заміні розчинів тер-
мометр Бекмана слід тримати у склянці з льодом або в мікрохолоди-
льнику вертикально. Занурювати термометр Бекмана слід тільки в 
охолоджений розчинник або розчин. 

Температурою кристалізації розчинника з розчину наданої кон-
центрації слід вважати найвищу температуру, яка буде досягнута пі-
сля переохолодження, при якій починається випадіння кристалів роз-
чинника. Це пов’язано з тим, що у міру виділення з розчину кристалів 
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розчинника концентрація розчиненої речовини у розчині підвищу-
ється, внаслідок чого температура замерзання розчину буде знижува-
тися. 

 

 
Рис. 5. Схема кріоскопа для визначення температур замерзання рідини: 
1 – термометр Бекмана; 2 – внутрішня пробірка; 3 – зовнішня широка  

пробірка; 4 – мікрохолодильник; 5 – мішалка 
 

В ряді випадків переохолодження не буває. В цьому випадку ре-
єструють температуру, яка достатньо довго (1−2 хв) залишається по-
стійною. Вийнявши пробірку з кріоскопа, переконуються у наявності 
кристалів. Одержані результати записують у таблицю 2. 

Таблиця 2 – Експериментальні дані 

Маса розчиненої речовини g, г 

Маса розчинника G, г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 

І 2 3 Середня 
Тзам розчинника     

Тзам розчину     
ΔТзам     

За зниженням температури замерзання розчину обчислюють, 
використовуючи формулу (3.4), молекулярну масу розчиненої речо-
вини. Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 
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Контрольні запитання до наведеної лабораторної роботи 
 

1. Сформулювати закон Рауля та його наслідки. Дати графічну 
інтерпретацію наслідків закону Рауля. 

2. Як зниження температури замерзання розчину залежить від 
концентрації розчиненої речовини? В чому полягає фізичний смисл 
кріоскопічної сталої? 

3. В чому суть кріоскопічного методу визначення молекулярної 
маси розчиненої речовини? 

4. Чим обумовлена необхідність застосування термометра Бек-
мана в кріоскопічному експерименті? 

5. В чому особливість термометра Бекмана? Як здійснюється 
настроювання термометра Бекмана перед початком вимірювань? 

6. Як за допомогою термометра Бекмана визначити зниження 
температури замерзання розчину порівняно з чистим розчинником? 

7. Як розрахувати молекулярну масу розчиненої речовини за 
експериментальними даними? 
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Лабораторна робота 4 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗЧИННИКА НА 

МОЛЕКУЛЯРНИЙ СТАН РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ 
МЕТОДОМ КРІОСКОПІЇ 

 
Мета роботи: визначення уявного ступеня дисоціації (асоціа-

ції) розчиненої речовини та ознайомлення з властивостями кріосу-
міші. 
 

Теоретичні положення 

У розчинах (залежно від природи розчинника) розчинена речо-
вина може змінювати свій молекулярний стан.  

Речовина може дисоціювати (частково або повністю), що спо-
стерігається у водних розчинах електролітів, наприклад: 
  NaCl Na+ + Cl-     − повна дисоціація 
  CH3COOH CH3COO- + H+ − часткова дисоціація 

У неполярних розчинниках для органічних речовин досить ча-
сто спостерігається явище асоціації, тобто об’єднання молекул в агре-
гати (частіше двоміри): 

 
Як і у випадку дисоціації, у рівновазі асоційованими можуть 

бути не всі молекули. 
Кількісно ступінь розпаду або об’єднання молекул оцінюють як 

відношення числа молекул, що розпалися, до вихідного числа моле-
кул – ступінь дисоціації; або відношення числа молекул, що димери-
зувалися, до вихідного числа молекул – ступінь асоціації. В обох ви-
падках у процесі розчинення змінюється число частинок у розчині. 
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Відношення рівноважної кількості частинок до вихідної назива-
ється ізотонічним коефіцієнтом Вант-Гоффа (i). Коли спостерігається 
дисоціація, i >1. 

Наприклад, у випадку повної дисоціації: Na2SO4 2 Na+ + SO4
2- 

 2 1
3

1
c

i
с


 


, 

де c  – вихідна концентрація електроліту. 
Якщо дисоціація часткова: 

CH3COOH CH3COO- + H+ 
 1с             с          с  

 1 2
1

1
с с

i
с

  
   


, 

де   – ступінь дисоціації. 
У випадку асоціації значення коефіцієнта Вант-Гоффа і <1. Так, 

для часткової асоціації оцтової кислоти 
2CH3COOH  (CH3COOH)2 

 1с                 2с /  

 1 2
1

2
с с /

i
с

   
   . 

У розведених розчинах зниження температури замерзання роз-
чинника не залежить від природи розчиненої речовини, а тільки від 
концентрації частинок і кріоскопічної сталої розчинника. Тому метод 
кріоскопії є чутливим до зміни молекулярного стану речовини у роз-
чині. 

У випадку зміни розчиненою речовиною молекулярної форми у 
формулі для розрахунку зниження температури замерзання (див. лаб. 
роб. 3) з’являється ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа (і): 

зам кр Т іК m.    (4.1) 

Таким чином, для визначення ступеня дисоціації (асоціації) екс-
периментально визначають зниження температури замерзання роз-
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чину відомої концентрації. Потім розраховують ізотонічний коефіці-
єнт Вант-Гоффа і ступінь дисоціації (асоціації) за схемою, яка вважа-
ється дійсною. 

В цій роботі визначення температур замерзання проводять за 
допомогою кріостата (рис. 6), використовуючи охолодні суміші 
(кріосуміші), одночасно досліджуючи їх поведінку. Кріосуміш є  
яскравим наглядним прикладом прояву термодинамічних законів у 
природі. Виготовлення і «робота» кріосумішей базується на двох за-
конах, а саме: законі Рауля (на одному з його наслідків) і правилі фаз 
Гіббса. 

 
Рис.6. Будова кріостата для вимірювання температур замерзання розчинів: 
1 – термометр Бекмана; 2 – лабораторний термометр; 3 – коркова пробка;  
4 – внутрішня робоча вимірювальна пробірка; 5 – зовнішня охоронна 
вимірювальна пробірка; 6 – кришка кріостата; 7 – зовнішній 
теплоізолюючий стакан кріостата; 8 – внутрішній робочий стакан 
кріостата; 9 – робочий розчин; 10 – кріосуміш; 11 – теплоізолююча 
підставка; 12 – внутрішня мішалка для розчину; 13 – зовнішня мішалка для 
кріосуміші 
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Отже, припустимо, утворили таку систему: насичений водний 
розчин солі, в якому плавають шматочки льоду. Припустимо, що ця 
система  у  рівновазі. Тоді число ступенів свободи за правилом фаз 
Гіббса становитиме С = К – Ф + n = 0: 2 компоненти (вода, сіль) – 4 
фази (кристали солі, розчин, лід, водяна пара) + 2 незалежних зовніш-
ніх параметри (температура, тиск). 

Тобто поки в цій системі будуть знаходитися в рівновазі чотири 
фази, її температура і тиск водяної пари будуть сталими. Яка буде те-
мпература? Температура буде відповідати рівноважному значенню 
тиску водяної пари, який над насиченим розчином буде значно ниж-
чий, ніж над чистою водою, а значить, і температура буде суттєво ни-
жчою від температури замерзання чистої води. 

Скільки буде утримуватися ця температура? Температура буде 
утримуватися, поки будуть існувати всі чотири фази. Але в навколи-
шньому середовищі температура вища, а кріостат – не ідеально ізо-
льована система. Тому теплообмін з оточенням, в тому числі зі зраз-
ком, який ми хочемо заморозити, буде компенсуватися зміною кіль-
кості (ваги) рівноважних фаз. У нашому випадку лід буде плавитися і 
забирати на цей процес тепло, що буде надходити до системи. Тому, 
щоб кріосуміш «працювала», її необхідно готувати так, щоб кількість 
(вага) льоду в ній переважала над іншими фазами. Плавлення льоду 
постачає у систему воду. Тому, якщо кількість твердої солі недоста-
тня, це може призвести до зникнення цієї фази і зміни концентрації 
розчину. При цьому, згідно з правилом фаз Гіббса з’явиться степінь 
свободи, і температура зміниться, а саме: підвищиться за наслідком з 
закону Рауля.  
 

Порядок виконання роботи 
 
1. Настроююють термометр Бекмана на температуру замер-

зання розчинника (вказується викладачем) за методикою, описаною в 
лабораторній роботі 3. Термометр зберігають у бані з температурою, 
яка нижча від температури настройки. 
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2. Готують кріосуміш: 
а) зважують на технічних терезах 60–70 г солі (NaCl, NH4Cl); 
б) обережно відкривають кришку кріостата (див. рис. 6) і 

виймають з нього внутрішній пластиковий стакан 8; 
в) засипають у стакан 250−300 г мілко колотого льоду і посту-

пово додають сіль, ретельно перемішуючи суміш. Розчинення солі ве-
дуть у пластиковому стакані при кімнатній температурі поза кріоста-
том до появи рідкої фази й утворення чотирифазної системи, яка легко 
перемішується (виглядає як шуга); 

г) вставляють пластиковий стакан 8 з кріосумішшю в основний 
стакан кріостата, обережно закривають кришкою з лабораторним тер-
мометром, повільно прокручуючи, вставляють у кріостат зовнішню 
(охоронну) пробірку5, поки вона не досягне дна;  

д) перемішують мішалкою 13 кріосуміш протягом кількох хви-
лин, контролюють температуру кріосуміші за допомогою термометра 
2. Вона повинна становити приблизно мінус 15 оС. 

3. У внутрішню робочу пробірку 4 наливають 15–20 см3 розчин-
ника, вміщують її у зовнішню охоронну пробірку 5 і розташовують у 
кріостаті. Ведуть охолодження, постійно помішуючи мішалкою 13 
кріосуміш 10, стежачи за температурою розчинника за допомогою ла-
бораторного термометра 2. Коли температура розчинника стане на 
 5–7оC вище температури його замерзання, лабораторний термометр 
змінюють на термометр Бекмана 1, дуже обережно переносячи остан-
ній із бані в пробірку з розчинником, попередньо протерши його ган-
чіркою. 

4. Продовжують охолодження розчинника тепер уже з термоме-
тром Бекмана, постійно перемішуючи розчинник мішалкою 12. Пере-
мішування здійснюють обережно, не хитаючи термометр Бекмана, 
щоб не відірвати краплю ртуті, яка на початку охолодження зависає у 
верхній частині капіляра. Одночасно термометром 2 контролюють 
сталість температури кріосуміші. Сталість температури забезпечують 
шляхом періодичного перемішування кріосуміші мішалкою 13 для 
відновлення рівноважної температури по всьому об’єму. 
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Зауваження. Якщо розчинник – вода, не допускати її повного 
замерзання. Для цього в момент замерзання не припиняти перемішу-
вання і вийняти робочу пробірку із кріостата після фіксування тем-
ператури замерзання. 

5. Визначають температуру замерзання розчинника, для чого 
дослід повторюють 2−3 рази, щоб значення температури не відрізня-
лися більш як на 0,01о. 

6. Повторюють дослід із розчином і визначають температуру за-
мерзання розчину. 

7. Визначають зниження температури замерзання замТ . Розра-
ховують значення ізотонічного коефіцієнта Вант-Гоффа: 

зам.

кр.

2Т M G  i
К g

  



, 

де i  – ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа; замТ – зниження темпера-
тури замерзання; 2M  – молекулярна маса розчиненої речовини, 
г/моль;G  – наважка розчинника, г; g  – наважка розчиненої речо-
вини, г; крK  – кріоскопічна стала розчинника, г∙град /моль. 

8. Зважаючи на значення визначеного ізотонічного коефіцієнта 
(i > 1 або i < 1), роблять висновок про дисоціацію або асоціацію роз-
чиненої речовини в наданому розчиннику. Виходячи зі складу та вла-
стивостей розчиненої речовини, пропонують схему дисоціації (асоці-
ації) та обчислюють її умовний ступінь. 
 

Приклади розрахунків до лабораторних робіт 3, 4 
 

Осмотичний тиск 

Уявімо собі, що в посудину з чистим розчинником опущений 
циліндр, нижня половина якого виготовлена з матеріалу, що пропус-
кає розчинник, але не пропускає частинки розчиненої речовини 
(напівпроникна перегородка). У циліндрі може пересуватися пор-
шень. При цьому система стає нерівноважною, оскільки, якщо в роз-
чиннику мольна частка розчинника N1 = 1, то в розчині N1<1. Тому в 
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системі починається мимовільний процес вирівнювання концентра-
цій. Молекули розчинника будуть переходити в циліндр із розчином 
(зворотний перехід розчиненої речовини виключений). Процес мимо-
вільного переходу розчинника в розчин через напівпроникну перего-
родку називається осмосом. У результаті осмосу об’єм рідини в цилі-
ндрі збільшується і поршень піднімається. Щоб виключити збіль-
шення об’єму завдяки розведенню розчину і зупинити осмос, необхі-
дно зовні створити тиск на розчин. Зовнішній тиск викликає зворот-
ний процес – вихід розчинника з розчину. При певному навантаженні 
на поршень настає динамічна рівновага між швидкостями входу до 
циліндра і виходу з нього частинок розчинника. Тиск, який потрібно 
прикласти до розчину, щоб осмос припинився, називається осмотич-
ним тиском. 

Вивчення осмотичного тиску розбавлених розчинів показало, 
що воно не залежить від природи компонентів і зростає пропорційно 
концентрації розчиненої речовини с2 й абсолютній температурі, при-
чому коефіцієнт пропорційності числово дорівнює газовій сталій R. 
Таким чином, Росм = с2∙R∙Т. Якщо виразити концентрацію розчиненої 
речовини числом молів n2 в одиниці об’єму V, отримаємо:  

Росм V = n2R Т. 
 

Способи вираження концентрацій розчинів 

Масова частка – це відношення маси розчиненої речовини до 

маси розчину: gN
G

g
g




, де Ng – масова частка розчину; g– маса 

 розчиненої речовини; G – маса розчинника. Часто масову частку ви-
ражають у відсотках. У цьому випадку говорять про відсоткову кон-

центрацію: % 100%
G

g
g

 


. Зміст відсоткової концентрації полягає в 

тому, що вона дорівнює масі розчиненої речовини в грамах у 100 г 
розчину. 
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Молярна концентрація с показує, скільки молів розчиненої ре-
човини міститься в 1 л розчину. При перерахуванні відсоткової кон-
центрації в молярну і навпаки, необхідно пам’ятати, що відсоткова 
концентрація розраховується на певну масу розчину, а молярна – на 
об’єм, тому для перерахунку необхідно знати густину розчину d. Ма-

тематичний вираз: 2
2

1000
10

100
с g d n d

М
 


     [моль/літр]. 

Моляльна концентрація – це кількість молів розчиненої речо-
вини, що міститься в 1 кг розчинника. 

Приклад 1. Обчисліть молярну і моляльну концентрації 0,5 % 
розчину K2SO4  (d= 1 г / мл; 

2 4K SO 174М  ). 

Розв’язання. Визначимо молярну концентрацію розчину: 

2 4K SO
2

1000 0 5 1 10 моль
0 0287

174 л100
g d , ,
М

с    



  . 

Нехай G + g= 100 г, тоді g  = 0,5 г, а G = 100 – 0,5 = 99,5 г. 

2

0,02859 моль/л1000 0,5 1000
174 99,5

m g
M G

 
 


 

. 

Розчини електролітів внаслідок дисоціації розчиненої речовини 
демонструють відхилення, завжди показуючи при дослідженні більше 
зниження температури замерзання, ніж розраховане за вказаними 
формулами. Тому в таких випадках вносять поправку – ізотонічний 

коефіцієнт і, який дорівнює  

 
теорзам. експ

експ


 



 

зам. теор

МT
i

МТ
, причому і > 1. 

Якщо молекули розчиненої речовини асоціюють, то  
(ΔТзам)експ< (ΔТкр)теор, при цьому і < 1. 

Розглянемо розчин, що містить один моль електроліту, тобто NА 
молекул. Якщо кожна з них розпадається на ν іонів, то при ступені 
дисоціації α в розчині утворюється NА∙ν∙α іонів. Число недисоційова-
них молекул становитиме: NА– NА∙α = NА (1– α). Загальна кількість 
частинок (молекул і іонів) після розчинення дорівнюватиме: 
NА∙ν∙α + NА (1 – α). Відношення цього числа до числа розчинених мо-
лекул і дасть ізотонічний коефіцієнт: 
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Приклад 2. При 25 °С тиск насиченої пари води становить 
Р = 3,166 кПа. Визначте при тій самій температурі тиск насиченої 
пари над 5 %-ним водним розчином карбаміду CO(NH2)2.  

Розв’язання. Для розрахунку за формулою Р1 = N1P0 потрібно 
обчислити мольну частку розчинника N1. У 100 г розчину міститься 
5 г карбаміду (мольна маса 60 г / моль) і 95 г води (мольна маса 
18 г / моль). Кількість молів карбаміду і води відповідно дорівнює: 
n2 = 5/60 = 0,083 моль; n 1 = 95/18 = 5,278 моль. Знаходимо мольну 
частку води: N1 = n1/(n1 + n2) = 5,278/(5,278 + 0,083) = 5,278 / 5,361 =  
= 0,985. Отже,P1 = 0,985·3,166 = 3,119 кПа. 

Приклад 3. Розчин, що містить 0,64 г хлориду міді в 90,6 г води, 
кристалізується при t = мінус 0,21°С. Визначте уявний ступінь дисо-
ціації СuCl2.  

Розв’язання. Знайдемо моляльну концентрацію (m) солі в роз-
чині. Оскільки молярна маса СuCl2 дорівнює134,5 г/моль, то 
m = 0,74∙1000/134,5∙90,6 = 0,0525 моль на 1000 г H2O. Далі визначимо 
зниження температури кристалізації без урахування дисоціації елект-
роліту (кріоскопічна стала води дорівнює 1,86): 

∆tкр. експ = Kкр ∙ m = 1,86 ∙ 0,0525 = 0,098°. 

Порівнюючи знайдене значення з експериментально отриманим 
зниженням температури кристалізації, обчислюємо ізотонічний кое-
фіцієнт i:  

i = ∆tтеор/∆t експ = 0,21/0,098 = 2,14. 
Уявний ступінь дисоціації солі знайдемо зі співвідношення:  

α = (i – 1)/(n –1) = (1,86 – 1)/(3–1) = 0,57, 

де n – кількість іонів, які утворились при дисоціації. 
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Приклад 4. Розрахуйте, при якій температурі повинен кристалі-
зуватися розчин, що містить у 250 г води 54 г глюкози C6H12O6. 
Молярна маса глюкози М (С6Н12О6) = 180 г / моль. 

Розв’язання. Визначимо моляльність розчину глюкози: 
m = (54∙1000) /(180∙250) = 1,2 моль / 1000 г води. Знаходимо зниження 
температури замерзання розчину, виходячи з наслідків закону Рауля: 
Δtкр= Ккр∙ m., Δtкр = 1,86 ∙1,20 = 2,23°. Отже, водний розчин кристалі-
зується при t = 2,23°С. 

Приклад 5.До 15,4 г бензолу, температура замерзання якого дорів-
нює  t = 5,5 °С, додали 3,75 г  розчину  фосфору,  насиченого в бензолі 
при t = 18 °С.  Температура  замерзання  цієї суміші   виявилася  рівною  
t = 5,16°С. 

Вважаючи, що молекула фосфору, розчиненого в бензолі, скла-
дається з 4-х атомів, обчисліть розчинність фосфору в бензолі при 
t = 18 °С у вагових відсотках (у грамах на 100 г розчину). Кріоскопічна 
стала бензолу Ккр = 5,12. 

Розв’язання. Позначимо через g вагу фосфору, що знаходиться в 
розчині. Загальна вага суміші дорівнює 19,15 г (15,4 + 3,75). Вага роз-
чинника (бензолу) дорівнює 15,4 г; зниження температури затвердіння 
tкр = 0,34°С. Молекулярна вага розчиненого фосфору 31∙4 = 124, 
Ккр = 5,12. Підставивши всі ці величини в (3.4), отримуємо: 

 
5 12 10000 25
19 15 124

, g,
, g
 


 

, тоді g = 0,117 г. 

Ця кількість фосфору міститься в 3,75 г розчину, а в 100 г роз-
чину його кількість стане рівною: 0,117∙100/3,75 = 3,12г. 

Приклад 6. Обчисліть температуру кипіння водного розчину, 
що містить 0,01 моль нелеткої речовини в 200 г води. Теплота випа-
ровування води становить  40,685 кДж /моль. 

Розв’язання.1. Розраховуємо ебуліоскопічну сталу води: 

   
2 20

кип 1
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8,314 373 18
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2. Розраховуємо моляльну концентрацію розчину: 
 



67 
 

0,01 моль речовини міститься в 200 г Н2О; 

в 1000 г Н2Оміститься 1000 0,01 0,05 моль
200

m 
  . 

3. Обчислюємо температуру кипіння розчину:  
ΔTкип = Е∙m = 0,05 ∙ 0,511 = 0,026К 

0
кип кип 373,00 0,0255 373,026     Т Т Т К . 

 
Контрольні запитання  

 

1. Сформулювати закон Рауля та його наслідки. Дати графічну 
інтерпретацію наслідків закону Рауля. 

2. Як зниження температури замерзання розчину залежить від 
концентрації розчиненої речовини? В чому полягає фізичний смисл 
кріоскопічної сталої? 

3. В чому суть кріоскопічного методу визначення молекулярної 
маси розчиненої речовини? 

4. Описати принцип дії приладу, який використовується в 
криоскопічному методі. 

5. Чим обумовлена необхідність застосування термометра Бек-
мана в кріоскопічному експерименті? 

6. В чому особливість термометра Бекмана? Як здійснюється 
налаштування термометра Бекмана перед початком вимірювань? 

7. Як за допомогою термометра Бекмана визначити зниження 
температури замерзання розчину порівняно з чистим розчинником? 

8. Як розрахувати молекулярну масу розчиненої речовини за 
експериментальними даними? 
 

  

http://int-46.ucoz.ru/
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ  
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 3/4 

 
ВАРІАНТ 1 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 

 

Маса розчиненої речовини (сірка) g = 4,86 г 
Маса розчинника (бензол) G = 60,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,48 3,49 3,49  
Тзам розчину 1,87 1,87 1,86  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/01 
1. Як змінюється тиск насиченої пари розведеного розчину не-

леткої речовини в рідкому леткому розчиннику як функція його кон-
центрації в розчині? 

2. Як розрахувати ступінь дисоціації або асоціації розчиненої 
речовини за температурою замерзання розчину? 

3. Визначити осмотичний тиск 0,05 М розчину Na2SO4, вико-
ристовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, виконайте 
наступне: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
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6) питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу прийняти рівною 5,12 г·град/моль. 

Т = 300 K, якщо уявний ступінь дисоціації сульфату натрію α = 0,8. 
 

ВАРІАНТ 2 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 

 
Маса розчиненої речовини (нафталін С10Н8) g = 11,78 г 

Маса розчинника (бензол) G = 918,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,12 3,12 3,13  
Тзам розчину 2,62 2,61 2,60  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/02 
1. Визначити температуру кипіння водного розчину, що замер-

зає при температурі Т1 = 271,5 K. Кріоскопічна стала води 
2H OK  = 1,86; 

ебуліоскопічна стала води 
2H OE  = 0,516.  

2. Як варто вибирати розчинник для кріоскопічного й ебуліос-
копічного методів визначення молекулярної маси нелеткої речовини? 

3. Які розчини називаються ідеальними? Який вигляд мають ді-
аграми тиск – склад і температура кипіння − склад для ідеальних роз-
чинів? 
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ВАРІАНТ 3 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 

 

Маса розчиненої речовини (паратолуїдин, C7H9N) g = 10,4 г 
Маса розчинника (бензол) G =280,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,12 4,12 4,13  
Тзам розчину 2,34 2,35 2,35  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/03 
1. Визначити, на яку величину зміниться тиск насиченої пари 

над 1 кг води при температурі T = 298 K, якщо в ній розчинити 
17,1·10−3 кг Al2(SO4)3. Ступінь дисоціації солі взяти рівним 0,5. 

2. Як формулюється закон Рауля? Які розчини підпорядкову-
ються закону Рауля? 

3. Який з розчинів буде замерзати при більш низькій темпера-
турі: 5 % -ний розчин гліцерину (С3Н8О3) або 5% -ний розчин глюкози 
(С6Н12О6)? Дати мотивовану відповідь, не проводячи обчислень. 
 

ВАРІАНТ 4 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 



71 
 

5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 

 

Маса розчиненої речовини (нафталін С10Н8) g = 8,5 г 
Маса розчинника (бензол) G = 290,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,05 4,05 4,05  
Тзам розчину 2,88 2,87 2,88  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/04 

1. Чи розрізнюється і як тиск насиченої пари над двома розчи-
нами однакової концентрації в леткому розчиннику, якщо в одному 
розчині розчинена речовина летка, а в іншому − нелетка? 

2. Як змінюється величина зниження тиску насиченої пари (∆Р1) 
розведеного розчину нелеткої речовини в леткому розчиннику при 
підвищенні температури? 

3. Визначити молекулярну масу камфори (C10H16O), якщо тем-
пература замерзання чистого бензолу вища за температуру замер-
зання розчину, що містить 0,22 г камфори й 30,55·г бензолу, на 0,246°, 
а теплота плавлення бензолу при температурі замерзання дорівнює 
9,8 кДж/моль. 
 

ВАРІАНТ 5 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 
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Маса розчиненої речовини (діфеніламін C12H11N) g = 9,2 г 
Маса розчинника (бензол) G = 250,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,66 3,67 3,66  
Тзам розчину 2,55 2,55 2,54  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/05 

1. Як впливає зміна молекулярного стану розчиненої речовини 
на тиск насиченої пари над розведеним розчином нелеткої речовини 
в леткому розчиннику? 

2. Кріоскопічні сталі води, бензолу й камфори відповідно рівні 
1,86; 5,16; 40,00. Який із цих розчинників найкращий для найбільш 
точного визначення молекулярної маси нелеткої речовини 
кріоскопічним методом і чому? 

3. Визначити підвищення температури кипіння водного роз-
чину, що містить 0,005 молів розчиненої нелеткої речовини в 0,2 кг 
води, якщо питома теплота випару води при нормальній температурі 
кипіння дорівнює 2255 кДж/кг. 
 

ВАРІАНТ 6 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу ССl4беруть рівною 29,90 г·град/моль. 

Маса розчиненої речовини (Діхлороцтова кислота C2H2ОCl2) g = 1,45 г 
Маса розчинника (тетрахлористий вуглець ССl4) G = 56,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,12 4,11 4,12  
Тзам розчину 1,09 1,09 1,10  

ΔТзам     
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Контрольні запитання до роботи 3/06 

1. Яка із систем (леткий розчинник, розведений розчин нелеткої 
речовини і розведений розчин леткої речовини з тією самою концен-
трацією) буде мати найбільшу температуру кипіння й чому? 

2. Визначити молярну теплоту випару бензолу, якщо розчин, що 
містить 0,5 г нелеткої розчиненої речовини (з молекулярною масою 
182) в 42 г бензолу, кипить при t2 = 80,27°С. Температура кипіння чи-
стого бензолу t1 = 80,1°С. 

3. Як впливає дисоціація розчиненої речовини на тиск насиченої 
пари над розведеним розчином нелеткої речовини в леткому розчин-
нику? 
 

ВАРІАНТ 7 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 

Маса розчиненої речовини (камфора C10H16O) 0, 50 г 
Маса розчинника (бензол) G = 15,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,35 4,34 4,35  
Тзам розчину 3,22 3,22 3,23  

ΔТзам     

Контрольні запитання до роботи 3/07 

1. Чому розчини киплять при більш високих, а замерзають при 
більш низьких температурах, ніж чистий розчинник? 
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2. При t = 25ºС тиск парів води становить 3,15 · 103 Па, а тиск 
пари над 10%–ним розчином гліцерину при цій самій темпера-
турі дорівнює 3,08 · 103 Па. Розрахуйте молярну масу гліцерину. 
3. Що називається активністю компонента розчину? Чи зале-

жить вона від прийнятого способу вираження концентрації? 
 

ВАРІАНТ 8 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 
Маса розчиненої речовини (хлороцтова кислота) g = 2,35 г 

Маса розчинника (бензол) G = 60,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,22 4,22 4,21  
Тзам розчину 3,07 3,06 3,06  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/08 

1. Тиск пари води при 313 К становить 7375,4 Па. Обчисліть при 
наданій температурі тиск пари розчину, що містить 9,2 г гліцерину 
(С3Н8О3) в 360 г води. 

2. Який термодинамічний смисл коефіцієнта активності компо-
нента в розчині? 

3. Які властивості розчину називають колігативними? 
 

ВАРІАНТ 9 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 
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1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 

 
Маса розчиненої речовини (паратолуїдин C7H9N) g = 10,4 г 

Маса розчинника (бензол) G = 60,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,48 3,49 3,49  
Тзам розчину 2,68 2,70 2,67  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/09 

1. Які висновки має рівняння Рауля? Для чого вони застосову-
ються? 

2. Які способи вираження концентрації розчину відомі? Як вони 
пов’язані один з одним? 

3. Визначити температуру замерзання водного розчину, якщо 
тиск пари його становить 99 % від тиску пари чистої води при тій са-
мій температурі. Теплота плавлення льоду 6 029 Дж/моль. 
 

ВАРІАНТ 10 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 
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Маса розчиненої речовини (камфора C10H16O) 1, 10 г 
Маса розчинника (бензол) G = 38,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,15 3,15 3,13  
Тзам розчину 2,17 2,16 2,17  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/10 

1. Яка пара називається насиченою? Як її тиск зв’язаний з тем-
пературою? Навести графіки: тиск пари − температура і тиск пари − 
зворотна температура. 

2. Тиск пари води при 313 К становить 7375,4 Па. Обчисліть при 
наданій температурі тиск пари розчину, що містить 9,2 г гліцерину 
(С3Н8О3) в 360 г води. 

3. Як пояснити, що розчини однакової концентрації тієї самої 
нелеткої речовини в різних розчинниках мають різні зниження темпе-
ратури замерзання? 
 

ВАРІАНТ 11 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 

Кріоскопічну сталу оцтової кислоти беруть рівною 3,90 г·град/моль. 

Маса розчиненої речовини (антрацен С14Н10), 4,25 г 
Маса розчинника (оцтова кислота СН3СООН) G = 100,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,80 3,79 3,80  
Тзам розчину 2,87 2,86 2,87  

ΔТзам     
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Контрольні запитання до роботи 3/11 

1. Температура замерзання розчину, що містить 0,0819 моль 
хлориду цинку в 1000 г води, замерзає при 272,7 К, а температура за-
мерзання води 373,0 К. Розрахуйте кріоскопічну сталу води. 

2. Що називається температурою початку кристалізації? Як 
вона визначається? 

3. В яких координатах залежність тиску насиченої пари від тем-
ператури є прямолінійною? Як з цієї залежності визначають середнє 
значення теплоти випару (сублімації)? 
 

ВАРІАНТ 12 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу сіркового вуглецю беруть рівною 5,02 

г·град/моль. 
 

Маса розчиненої речовини (бензойна кислота С6Н5СООН)5,0 г 
Маса розчинника (сірковуглець СS2) G = 132,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,10 4,11 4,11  
Тзам розчину 3,27 3,27 3,28  

ΔТзам     

Контрольні запитання до роботи 3/12 

1.Температура кипіння чистого сірковуглецю (CS2) дорівнює 
Т = 319,2 К. Розчин, що містить 0,217 г сірки в 1,918 г сірковуглецю, 
кипить при Т = 319,3 К. Розрахуйте ебуліоскопічну константу сірко-
вуглецю. 
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2. Як пройдуть криві залежності тиску пари розчинника над 
 розчинами нелеткої речовини різних концентрацій, якщо їх нанести 
на діаграму стану чистого розчинника? 

3. Сформулюйте закон Рауля та його наслідки. Дайте графічну 
інтерпретацію наслідків закону Рауля. 

 

ВАРІАНТ 13 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 
 

Маса розчиненої речовини (діфеніламін C12H11N) g = 12,3  г 
Маса розчинника (бензол) G =420,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,48 3,49 3,49  
Тзам розчину 2,60 2,60 2,61  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/13 

1. Температура замерзання чистого бензолу (С6Н6) становить 
278,5 К, а температура замерзання розчину, що містить 224,2 г кам-
фори (молярна маса 153,8 г/моль) в 3055 г бензолу, дорівнює 278,3 К. 
Розрахуйте кріоскопічну сталу бензолу. 

2. Як зниження температури замерзання розчину залежить від 
концентрації розчиненої речовини? В чому полягає фізичний смисл 
кріоскопічної сталої? 

3. Чи буде 10 %-ний розчин цукру і 10%-ний розчин хлориду 
натрію замерзати при однаковій температурі? 
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ВАРІАНТ 14 
Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 

виконайте таке: 
1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу ССl4беруть рівною 29,90 г·град/моль. 

Маса розчиненої речовини (діхлороцтова кислота C2H2ОCl2) g = 2,1 г 
Маса розчинника (тетрахлористий вуглець)ССl4G =68,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,60 4,62 4,60  
Тзам розчину 1,00 0,99 0,98  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/14 

1. Розчин, що містить 0,5 г нелеткої розчиненої речовини (М2=  
= 182 г/моль) в 42 г бензолу, кипить при температурі 80,27°С. Розра-
хуйте температуру кипіння чистого бензолу, якщо його молярна те-
плота випару становить ΔНвип= 31,19 кДж / моль. 

2. Які відомі методи визначення молекулярних мас неелектро-
літів і ступеня дисоціації електролітів засновані на вивченні власти-
востей розведених розчинів? 

3. Чому дорівнює ебуліоскопічна стала, на підставі яких пара-
метрів вона визначається? 
 

ВАРІАНТ 15 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
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3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу СS2 беруть рівною 5,12 г·град/моль. 

 

Маса розчиненої речовини (бензойна кислота С6Н5СООН), 3,2 г 
Маса розчинника (сірковуглець СS2) G = 30,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,22 4,22 4,21  
Тзам розчину 3,07 3,06 3,06  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/15 

1. Визначити молекулярну масу хіноліну, якщо температура за-
мерзання  чистого бензолу T1 = 278,440 K, а температура замерзання 
розчину, що містить 2,802·10−3 кг хіноліну в 0,10 кг бензолу, дорівнює 
277,340 K, кріоскопічна стала бензолу дорівнює 5,12 г·град/моль. 

2. У чому суть кріоскопічного методу визначення молекулярної 
маси розчиненої речовини? 

3. Описати принцип дії приладу, який використовується в на-
даному методі. 
 

ВАРІАНТ 16 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 
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Маса розчиненої речовини (хлорид цинку ZnCl2) g = 0,85 г 
Маса розчинника (вода) G = 125,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,48 3,49 3,49  
Тзам розчину 3,28 3,27 3,26  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/16 

1. Обчисліть тиск пари над 10 %-им водним розчином гліцерину 
(С3Н8О3) при 25 °С, якщо тиск пари води при цій температурі стано-
вить 3,17·103 Па. 

2. Чим обумовлена необхідність застосування термометра Бек-
мана в кріоскопічному експерименті? 

3. Як розрахувати молекулярну вагу розчиненої речовини за 
експериментальними даними? 

ВАРІАНТ 17 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

 

Маса розчиненої речовини (сечовина  (NH2)2СО) g = 5,0 г 
Маса розчинника (вода) G = 150,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,16 3,16 3,17  
Тзам розчину 2,13 2,14 2,13  

ΔТзам     
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Контрольні запитання до роботи 3/17 

1. Обчисліть тиск парів води над 25 %–вим розчином глюкози 
(С6Н12О6) при t = 20°С. Тиск парів води при цій температурі дорівнює 
2,31·103 Па. 

2. Як можна експериментально визначити і теоретично розраху-
вати ебуліоскопічну й кріоскопічну сталі? Від чого вони залежать? 

3. Чому при вимірюванні температури замерзання необхідне по-
стійне інтенсивне перемішування розчину? 
 

ВАРАНТ 18 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

 

Маса розчиненої речовини (тростинний цукор С12Н22 О11), g = 40,0 г 
Маса розчинника (вода) G =60,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,07 4,08 4,08  
Тзам розчину 3,06 3,06 3,07  

ΔТзам     

Контрольні запитання до роботи 3/18 

1. У 100 г ефіру (молярна маса 74 г/моль) міститься 10 г нелеткої 
речовини. Тиск пара цього розчину дорівнює 426 мм рт.ст. при 293 К, 
а тиск  пари  чистого  ефіру  при  цій  самій  температурі становить 
442 мм рт.ст. Розрахуйте молярну масу розчиненої речовини. 

2. В чому особливість термометра Бекмана? Як здійснюється 
налаштування термометра Бекмана перед початком вимірювань? 
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3. Якщо молярна маса речовини, одержана кріоскопічним мето-
дом, сильно відрізняється від теоретичної, про що це свідчить (поми-
лка в експерименті виключена)? 
 

ВАРІАНТ 19 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 
 

Маса розчиненої речовини (бікарбонат натрію Na2CO3) g = 2,50 г 
Маса розчинника (вода) G = 200,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,52 3,51 3,52  
Тзам розчину 2,91 2,90 2,90  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/19 

1. Тиск пари діетилового ефіру (C2H5)2O при 20°С дорівнює 
589·102 Па. Обчисліть тиск парів ефіру над розчином, що містить 15 г 
бензальдегіду (молярна маса 106,05 г / моль) в 100 г ефіру. 

2. Що називають ізотонічним коефіцієнтом Вант-Гоффа, від 
яких чинників він залежить? 

3. В яких межах перебуває концентрація досліджуваного роз-
чину й чому? 
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ВАРІАНТ 20 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 
 

Маса розчиненої речовини (глюкоза С6Н12О6) g = 54,0 г 
Маса розчинника (вода) G = 485,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,15 3,15 3,14  
Тзам розчину 1,99 1,99 2,01  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/20 

1. Визначити ебуліоскопічну константу бензолу, якщо темпера-
тура кипіння бензолу T = 353,36 K, а його молярна теплота випару при 
температурі кипіння 30 795 Дж/моль. 

2. Чому варто уникати сильного переохолодження кріоскопа і 
як це зробити? 

3.Чому термометр Бекмана придатний для роботи з будь-яким 
розчинником? 
 

ВАРІАНТ 21 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
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3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

 

Маса розчиненої речовини (сечовина  (NH2)2CO)g = 2,4 г 
Маса розчинника (вода) G = 75,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,48 3,49 3,49  
Тзам розчину 2,48 2,47 2,49  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/21 

1. Визначити підвищення температури кипіння водного роз-
чину, що містить 0,005 моль розчиненої нелеткої речовини в 0,200 кг 
води, якщо питома теплота випару води при нормальній температурі 
кипіння дорівнює 2255 кДж/кг. 

2. Що таке осмотичний тиск, як його можна виміряти та яким 
закономірностям він підпорядковується в розведених розчинах нееле-
ктролітів і електролітів? 

3. Які обмеження варто враховувати при кріоскопічних та ебу-
ліоскопічних вимірюваннях молекулярної маси розчинених речовин? 
 

ВАРІАНТ 22 
Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 

виконайте таке: 
1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу бензолу беруть рівною 5,12 г·град/моль. 
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Маса розчиненої речовини (нітрат барію Ba(NO3)2g = 16,0 г 
Маса розчинника (бензол) G = 505,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,12 3,12 3,13  
Тзам розчину 2,70 2,70 2,69  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/22 

1. Визначити температуру кипіння й осмотичний тиск розчину 
тростинного цукру в 1 кг води при T = 373 K, якщо густина розчину 
d = 1·103 кг/м3, а тиск пари розчину становить 98,88 % від тиску пари 
чистої води при тій самій температурі. 

2. Що називається температурою замерзання? Як вона визнача-
ється? 

3. Який фізичний смисл і розмірність кріоскопічної та ебуліос-
копічної константи? 

 
ВАРІАНТ 23 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

Маса розчиненої речовини (хлорид магнію MgCl2) g = 10,20 г 
Маса розчинника (вода) G = 500,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,05 4,04 4,04  
Тзам розчину 3,04 3,04 3,05  

ΔТзам     
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Контрольні запитання до роботи 3/23 

1. Визначити молекулярну масу розчиненої нелеткої речовини, 
0,01 кг якої перебуває в 0,1 кг ефіру (М= 74), якщо при температурі 
Т = 293 K тиск пари цього розчину Р = 426 мм рт. ст., а тиск пари 
чистого ефіру Р0 = 442 мм рт. ст. 

2. Чому колігативні властивості електролітів завжди відрізня-
ються від колігативних властивостей неелектролітів? 

3. Як потрібно проводити вимірювання температури процесу за 
допомогою термометра Бекмана? 
 

ВАРІАНТ 24 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

Маса розчиненої речовини (хлорид калію КСl) g = 15,0 г 
Маса розчинника (вода) G = 520,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,22 3,22 3,23  
Тзам розчину 2,20 2,21 2,21  

ΔТзам     

Контрольні запитання до роботи 3/24 

1. Визначити температуру кипіння розчину нафталіну в бензолі, 
якщо температура замерзання чистого бензолу T1 = 278,440 K,  темпе-
ратура замерзання розчину дорівнює 373,32 К, а температура кипіння 
чистого бензолу Т2 = 353, 25 К. Кріоскопічна стала бензолу дорівнює 
5,12 г·град/моль, а ебуліоскопічна стала бензолу дорівнює 
2,6 г·град/моль. 
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2. Що називається температурою кипіння рідини? Як вона ви-
значається? 

3. Як залежить тиск насиченої пари розчиненої леткої речовини 
від температури? 

 
ВАРІАНТ 25 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

 
Маса розчиненої речовини (нітрат калію КNO3) g = 8,80 г 

Маса розчинника (вода) G = 320,0 г. 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,54 4,55 4,55  
Тзам розчину 3,65 3,66 3,64  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/25 

1. В 1 кг води розчинено 0,0684 кг цукру (молярна маса 
М = 342 г / моль). Обчисліть тиск пари цього розчину при 373 К. Тиск 
парів води при цій температурір1 = 1,013 · 105 Па. 

2. Чому в рівнянні зам замT E m    використовується моляльна 
концентрація розчину? 

3. Що характеризує осмотичний коефіцієнт? Як він визнача-
ється? 
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ВАРІАНТ 26 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 
 
Маса розчиненої речовини (гідроксид калію КОН) g = 5,0 г 

Маса розчинника (води) G= 95,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 5,08 5,09 5,09  
Тзам розчину 1,83 1,82 1,82  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/26 

1. Температура замерзання розчину, що містить 0,001 моль хло-
риду цинку в 1000 г води, замерзає при 273,15 К, а температура заме-
рзання води 273 К. Розрахуйте кріоскопічну сталу води. 

2. Чому крива залежності тиску насиченої пари над твердою фа-
зою від температури завжди йде крутіше, ніж крива рівноваги рідина 
– пара? 

3. Чому при замерзанні морської води випадають кристали 
льоду, при плавленні яких можна одержати прісну воду? 
 

ВАРІАНТ 27 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
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3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

 
Маса розчиненої речовини (нітрат кальцію Са(NO3)2)g = 31,5, г 

Маса розчинника (вода) G = 500,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 4,32 4,32 4,34  
Тзам розчину 2,58 2,59 2,60  

ΔТзам     
 
Контрольні запитання до роботи 3/27 

1. Температура замерзання розчину, що містить 0,001 моль хло-
риду цинку в 1000 г води, замерзає при 273,15 К, а температура заме-
рзання води 273 К. Розрахуйте кріоскопічну сталу води. 

2. Як можна визначити, в якому молекулярному стані (асоційо-
ваному, нормальному, дисоційованому) перебуває речовина в роз-
чині? 

3. За допомогою якого рівняння можна визначити моляльність 
розчину, якщо відомий його ваговий процент? 
 

ВАРІАНТ 28 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 
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Маса розчиненої речовини (хлорид цинку ZnCl2) g = 1,70 г 
Маса розчинника (вода) G = 250,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,15 3,16 3,17  
Тзам розчину 2,93 2,94 2,94  

ΔТзам     

Контрольні запитання до роботи 3/28 

1. Обчисліть тиск насиченої пари над 5%-ним водним розчином 
сахарози при 100°С. Вважайте, що цей розчин підпорядковується за-
конам гранично розбавлених розчинів. 

2. Як залежить розчинність газів від температури? Поясніть на-
ведену залежність. 

3. Визначити температуру кипіння водного розчину, що замер-
зає при температурі Т1= 271,5K. Кріоскопічна стала води 

2H OK  = 

1,86г·град/моль; ебуліоскопічна стала води 
2H OE  = 0,516г·град/моль. 

 
ВАРІАНТ 29 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

 

Маса розчиненої речовини (хлорид натрію NaCl) g = 14,6 г 
Маса розчинника (вода) G = 510,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам. розчинника 3,48 3,49 3,49  
Тзам. розчину 1,81 1,82 1,81  

ΔТзам.     
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Контрольні запитання до роботи 3/29 

1. При 25ºС тиск парів води становить 3,15·103 Па, а тиск пари 
над 10 %-ним розчином гліцерину при цій самій температурі дорів-
нює 3,08·103 Па. Розрахуйте молярну масу гліцерину. 

2. Визначте температуру кипіння бензольного розчину, що замер-
зає при температурі Т1 = 273,53 K. Кріоскопічна стала води 

6 6C HK  = 5,12 

г·град/моль; ебуліоскопічна стала бензолу Е 6 6C H  = 2,59 г·град/моль. 
3. Які розчини називаються ідеальними? Який вигляд мають діаг-

рами тиск – склад і температура кипіння − склад для ідеальних розчинів? 
 

ВАРІАНТ 30 

Використовуючи наведені в таблиці 3 експериментальні дані, 
виконайте таке: 

1) визначте зниження температури замерзання розчину; 
2) розрахуйте молярну і моляльну концентрації розчину; 
3) обчисліть молекулярну масу розчиненої речовини; 
4) знайдіть ізотонічний коефіцієнт і; 
5) визначте ступінь дисоціації/асоціації розчиненої речовини,  
6) розрахуйте питому теплоту замерзання розчинника. 
Кріоскопічну сталу води беруть рівною 1,86 г·град/моль. 

 
Маса розчиненої речовини (хлорид калію КСl) g = 4,47 г 

Маса розчинника (вода) G = 100,0 г 

Показання термометра Бекмана Температура замерзання 
І 2 3 Середня 

Тзам розчинника 3,48 3,49 3,49  
Тзам розчину 1,48 1,48 1,49  

ΔТзам     
 

Контрольні запитання до роботи 3/30 

1. Розрахувати температуру замерзання водного розчину, що мі-
стить 50,0 г етиленгліколю (C2H6O2) в 500 г води. 
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2. При якій температурі замерзне 5 М розчин нафталіну в бен-
золі, якщо

6 6C HK =5,12г·град/моль, а температура , при якій замерзне 

бензол, Т = 278,65 К? 
3. Що називається активністю компонента в розчині? Як її ви-

значають? 
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Лабораторна робота 5 
ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТИ РІВНОВАГИ ГЕТЕРОГЕННОЇ 

РЕАКЦІЇ 
 

Мета роботи: визначення константи рівноваги гетерогенної 
реакції 
 

Теоретичні положення 

Якщо змішати у довільних пропорціях речовини, що можуть ре-
агувати, почнеться хімічна реакція. Напрямок її перебігу визначається 
початковими значеннями хімічних потенціалів реагуючих речовин. 
Коли значення хімічних потенціалів реагуючих речовин вирівню-
ються, в системі настає рівновага, яка при постійних температурі і ти-
ску характеризується мінімальним значенням енергії Гіббса. 

У стані рівноваги швидкість прямої реакції дорівнює швидкості 
зворотної, а склад системи з часом не змінюється. 

Співвідношення між рівноважними кількостями реагуючих ре-
човин визначається законом дії мас і виражається константою хіміч-
ної рівноваги. Значення константи рівноваги залежить, насамперед, 
від природи реагуючих речовин і температури та не залежить від тих 
величин, через які вона виражена. 

Конкретний вираз і числове значення константи рівноваги для 
наданої реакції залежить від того, яким способом виражені рівнова-
жні кількості реагуючих речовин і як написано рівняння реакції, але 
сама рівноважна кількість залишається незмінною. 

В цій роботі досліджується гетерогенна реакція  

Fe(NO3)3 + Agтв = Fe(NO3)2 + AgNO3, 

або в іонній формі 
Fe3+ + Agтв = Fe2+ + Ag+. 
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Для наведеної вище реакції, якщо рівноважну кількість речо-
вин, які реагують, виразити через концентрації іонів у моль/літр, кон-
станта хімічної рівноваги Кс набуде вигляд: 

2

3

Fe Ag

AgFe
c

c c
К ,

c c
 







    (5.1) 

де 2 3 AgFe Ag Fe
c ,c ,c ,c    – рівноважні концентрації речовин, що беруть 

участь у реакції. 
Зважаючи на те, що реакція проходить у розчині, а срібло в даній 

реакції є самостійною твердою фазою, припускають, що 
Ag

c  = 1, і тоді 

рівняння (5.1) записують у вигляді: 
2

3

Fe Ag

Fe
c

c c
К

c
 




  .   (5.2) 

Зважаючи на попередні зауваження, константа хімічної рівно-
ваги Кс при постійній температурі зберігає постійне значення, незале-
жно від концентрацій реагуючих речовин. Рівняння (5.1) і (5.2) вико-
нуються тільки в ідеальних системах. Для визначення константи рів-
новаги в реальних системах у термодинаміці використовують метод 
активностей. Згідно з цим методом рівняння (5.1) і (5.2) мають бути 
правильними для реальних систем після заміни в них концентрацій на 
активності. Активність зв’язана з концентрацією рівнянням 

a f c  ,     (5.3) 
де a – активність; c– концентрація; f – коефіцієнт активності. 

Константу рівноваги, виражену через активності, позначають 
Ka, і для реакції, що досліджується, вона має вигляд: 

2 2 2

3 3 3

Fe Ag Fe Fe Ag Ag
a

Fe Fe Fe

a a c f c f
К .

a c f
     

  

   
 


  (5.4) 

Для визначення коефіцієнтів активності в складних сумішах ви-
користовують правило іонної сили, згідно з яким коефіцієнти актив-
ності іонів однакової валентності однакові в розчинах з однаковим 
значенням іонної сили. Іонну силу І обчислюють за рівнянням: 

21
2 i iI c z ,      (5.5) 
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де сі – концентрація і-го іона;  zі – заряд і-го іона. 
Визначивши іонну силу розчину, можна знайти коефіцієнти ак-

тивності іонів. Закон іонної сили виконується в розчинах, де іонна 
сила не перевищує 0,1.  

Таким чином, для обчислення константи рівноваги за рівнянням 
(5.4) необхідно дослідним шляхом визначити рівноважні концентрації 
всіх іонів і, підрахувавши іонну силу розчину, знайти відповідні їй ко-
ефіцієнти активності іонів. Для проміжних значень іонної сили, від-
сутніх у таблиці 3, коефіцієнти активності можуть бути знайдені шля-
хом інтерполяції. 

Таблиця 3. Коефіцієнти активності одно-, дво- і тривалентних іонів 

І 0,001 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 
f   0,98 0,92 0,89 0,85 0,80 0,75 

f   0,77 0,58 0,50 0,40 0,30 0,26 

f   0,73 0,47 0,37 0,28 0,21 0,18 

Тут f  , f  , f   – коефіцієнти активності одно-, дво- і тривален-
тних іонів відповідно. 

Порядок виконання роботи 

Для дослідів водний розчин, який містить в одному літрі 
0,04 моль Fe(NO3)3 і 0,02 моль НNО3, розводиться водою в двох кол-
бах так: 

І колба: 33,3 мл розчину + 16,7 мл води; 
II колба: 25 мл розчину + 25 мл води. 
Розчин і вода наливаються у колби через бюретки. В кожну 

колбу всипають по 0,2 г порошкоподібного металічного срібла. Колби 
закривають пробками, ставлять у гнізда приладу для збовтування та 
вмикають його на 1,5 години. Після збовтування розчини відфільтро-
вують у сухі колби через сухі фільтри. З кожної колби двічі відбира-
ють по 10 мл фільтрату і титрують його 0,01 М розчином KCNS. За 
результатами титрування обчислюють концентрацію іонів срібла в 
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розчинах. Концентрація іонів двовалентного заліза, як видно з рів-
няння реакції, повинна дорівнювати відповідній концентрації іонів 
срібла. Рівноважна концентрація іонів тривалентного заліза дорівнює 
різниці між початковою концентрацією і рівноважною концентрацією 
Fe2+. Визначивши концентрацію всіх іонів, обчислюють відповідно до 
рівняння (5.5) іонні сили розчинів, знаходять коефіцієнти активності 
іонів і за рівнянням (5.4) розраховують константу рівноваги. Весь ма-
теріал подають у вигляді таблиці 4: 

Таблиця 4. Оформлення результатів лабораторної роботи 5 

3
0
Fe c  

3

0
HNOc  KCNSV , 

мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 21 Σ

2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c  2Fe c  

3Fe 
c  f  f  f  

           
 

Приклад розрахунків до лабораторної роботи № 5 

Водний розчин, який містить в 1 дм3 0,04 моль Fe (NO3)3 і 
0,02 моль НNО3, розведений водою у співвідношенні: 25 см3 розчину 
і 25 см3 води, що відповідає розведенню в 2 рази. Вихідна концентра-
ція буде дорівнювати: для Fe(NO3)3 – 0,04/2 = 0,02 моль/дм3, а для 
HNO3 – 0,02/2 = 0,01 моль/дм3. На титрування 10 см3 рівноважного 
розчину витрачено 10,1 см3 розчину KCNS з концентрацією 
сKCNS = 0,01 моль/дм3. 

Рівноважна концентрація Ag+: 3Ag

10 1 0 01 моль іон0 010
10 дм

 
 

, ,с ,  . 

Рівноважна концентрація Fe2+: 2 3Ag Fe

моль іон0 010
дм 


 с с ,   

Рівноважна концентраціяFe3+: 3 3 2
вих рівн

Fe Fe Fe
0 020 0 010     с c с  ,   ,  = 

= 0,010 3

моль іон
дм


. 

Рівноважна концентрація іонів H+ дорівнює вихідній і становить 
0,01 моль / дм3.  
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Для іонів 3NO  отримаємо сумарну вихідну концентрацію [від 

HNO3 і Fe(NO3)3]:
3NO

c   = 0,01 + 0,02·3 = 0,07 моль-іон/дм3. 

Іонна сила розчину 
1 2
2

I c zi i   =  2 2 2 2 2
-2 3 NOAg HFe Fe 3

1 1 2 3 1 1
2

c c c c c  
          = 

=  
1 0 01 1 0 01 4 0 01 9 0 01 1 0 07 1
2

, , , , ,          = 0,11. 

Оскільки для I = 0,11 значення коефіцієнтів активності таблиць 
відсутні, знаходимо їх методом аналітичної інтерполяції. Наприклад, 
для двовалентного іона 

   
   0 2 0 1

0 11 0 1 1
10

f '' , f '' ,
f '' , f '' ,


    = 0 26 0 300 30 0 296

10
, ,, , .

   

 
Контрольні запитання 

1. Що означає поняття «хімічна рівновага»? 
2. За якими ознаками можливо визначити, що в системі встано-

вилась хімічна рівновага? 
3. Які реакції називаються гетерогенними? 
4. Дати визначення константи хімічної рівноваги. 
5. Написати вираз для константи рівноваги реакції, що дослі-

джується. 
6. Чому в наданій роботі використовується поняття активність? 
7. Які дані необхідні для розрахунку константи рівноваги реак-

ції, що досліджується? 
8. Як визначають рівноважну концентрацію іонів Ag+, Fe2+,Fe3+у 

розчині? 
9. Написати вираз для іонної сили розчину. Для чого потрібно її 

значення? 
10. Чи залежить константа рівноваги від початкової концентра-

ції реагуючих речовин?  
 

http://int-46.ucoz.ru/
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ  
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 5 

ВАРІАНТ 1 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги. 
50 см3 розчину Fe(NO3)3 + 0 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0 (HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3;;c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

 

 

9,0         
8,9         
9,0         
8,9         

 
Контрольні запитання до роботи 5/01 

1.  Чи залежить константа рівноваги хімічної реакції, що прохо-
дить в ідеальному газоподібному стані, від кількості молів речовин, 
що беруть у ній участь? 

2. Для яких реакцій константа рівноваги Кр дорівнює рівноваж-
ному тиску в системі при наданій температурі? 

3. Газоподібні речовини реагують за рівнянням А + 1,5В = 2С. 
Визначити для цієї реакції Кр через загальну кількість речовини С, 
рівне х молей, якщо для реакції було взято 1,5 моль А і 1 моль В при 
загальному рівноважному тиску Р.  
 

ВАРІАНТ 2 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = 
= Fe2+ + Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
45 см3 розчину Fe(NO3)3 + 5 см3 води; с0 (Fe(NO3)3  = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3;c(KCNS) = 0,04 М.  
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KCNSV , мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   
 

 

8,2         
8,1         
8,2         
8,1         

 
Контрольні запитання до роботи 5/02 

1. Чому дорівнює значення G для оборотної реакції в стані рі-
вноваги? 

2. В який бік зміститься рівновага в реакції СOСl2(г)  
= СO(г) + Сl2(г)при додаванні до рівноважної системи інертного газу 
при постійному загальному тиску? 

3. N2O4 дисоціює за реакцією N2O4 = 2 NO2. При Т = 298 К і тиску 
Р = 1∙105 Па ступінь дисоціації становить 20 %. Визначити ступінь 
дисоціації N2O4, якщо тиск становитиме 5∙104 Па.  
 

ВАРІАНТ 3 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
42 см3 розчину Fe(NO3)3 + 8 см3 води; с0 (Fe(NO3)3  = 0,04М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

 

 

7,6         
7,7         
7,6         
7,7         

Контрольні запитання до роботи 5/03 
1. Чи може сталість концентрацій реагуючих речовин свідчити 

про наявність хімічної рівноваги? 
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2. Сформулювати критерії хімічної рівноваги. Закон дії мас. 
3.Розрахуйте, користуючись довідковими даними, стандартну 

спорідненість ΔG0 для реакції 2NO + O2 = 2NO2 і визначте напрямок 
її мимовільного перебігу в стандартних умовах.  
 

ВАРІАНТ 4 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги. 
39 см3розчину Fe(NO3)3 + 11 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

 

 

7,1         
7,1         
7,2         
7,1         

 
Контрольні запитання до роботи 5/04 

1. Що відбудеться при рівновазі зі швидкістю зворотної реакції, 
якщо швидкість прямої збільшиться вдвічі? 

2. Чи зміниться і як значення константи рівноваги Кр реакції 
А + 2В  АВ2, якщо загальний тиск у системі збільшити в 2 рази? Всі 
речовини перебувають в ідеальному газоподібному стані. 

3. Ступінь дисоціації НBr не залежить від тиску, а в той же час 
збільшується зі зростанням температури. Пояснити цей факт.  
 

ВАРІАНТ 5 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
36 см3 розчину Fe(NO3)3 + 14 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 
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KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   
  

6,6         
6,6         
6,7         
6,6         

 
Контрольні запитання до роботи 5/05 

1. Чи залежать і як константи рівноваги Кс і Кр хімічної реакції, 
що проходить в ідеальному газоподібному стані, від концентрацій реа-
гуючих речовин? 

2. Указати способи вираження константи хімічної рівноваги, 
співвідношення між ними. 

3. Визначити склад суміші в рівновазі для реакції СО + Н2О = 
= СО2 + Н2, якщо відомо, що при Т = 930 К Кс = 1, а до реакції в суміші 
було по 1 моль СО і Н2О. 
 

ВАРІАНТ 6 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
33 см3 розчину Fe(NO3)3 + 17 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

 
 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

6,1         
6,1         
6,2         
6,1         
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Контрольні запитання до роботи 5/06 

1. Як експериментально можна переконатися в тому, що рівно-
вагу хімічної реакції досягнуто? 

2. Записати константу рівноваги Кр для реакції  
4NH3(г) + 3O2(г)  2N2(г) + 6H2O(р). 

Як вплине на зсув рівноваги зниження загального тиску? 
3. Газоподібні речовини реагують за рівнянням ½А + 2В = С. Ви-

разити для цієї реакції Кр через загальну кількість речовини С, рівну х 
моль, якщо для реакції було взято 2 моль А і 1 моль В при загальному 
рівноважному тиску Р.  
 

ВАРІАНТ 7 

1. Визначити константу рівноваги Kc реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
32 см3 розчину Fe(NO3)3 + 18 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

5,9         
5,9         
6,0         
5,9         

 

Контрольні запитання до роботи 5/07 

1. Як використовують наближене рівняння Нернста для обчис-
лення константи рівноваги? 

2. Написати рівняння, що зв’язує стандартну спорідненість ∆GT 
і константу рівноваги Кр при сталих Р і Т, якщо тиск виражений у Па-
скалях. 
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3. При Т = 767 К і Р = 9,9 ∙105 Па оксид азоту (IV) дисоціює на 56,6 % 
за рівнянням 2NO2 = 2NO + О2. Визначити константу рівноваги. 
 

ВАРІАНТ 8 
1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 

+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 
2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  

31 см3 розчину Fe(NO3)3 + 19 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

5,7         
5,8         
5,7         
5,8         

 
Контрольні запитання до роботи 5/08 

1. Указати методи застосування рівняння ізотерми реакції для 
визначення константи рівноваги. 

2. У чому особливість вираження константи рівноваги для гете-
рогенної реакції? 

3. Константа рівноваги для реакціїN2O4 = 2 NO2 при Т = 336 К 
дорівнює Кр = 1,27. Визначити склад рівноважної суміші в мольних 
відсотках, якщо тиск становитиме 10,13 Па.  
 

ВАРІАНТ 9 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
30 см3 розчину Fe(NO3)3 + 20 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04М. 
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KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   
  

5,5         
5,6         
5,6         
5,6         

 
Контрольні запитання до роботи 5/09 

1. Що є мірою стандартної спорідненості хімічної реакції при 
сталих Р і T? 

2. Як впливає зміна температури і тиску на рівновагу (принцип 
Ле Шательє)? Рівняння ізобари й ізохори хімічної реакції. 

3. Визначити константу рівноваги Кр для реакції С + О2 = СО2 , 
якщо в момент рівноваги при Т = 1573 К в суміші було 22,5 % СО2. 
 

ВАРІАНТ 10 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
29 см3 розчину Fe(NO3)3 + 21 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

5,4         
5,4         
5,4         
5,4         

 
Контрольні запитання до роботи 5/10 

1. Як впливає зниження температури на вихід продуктів оборо-
тної ендотермічної реакції 4NH3(г) + 3O2(г)  2N2(г) + 6H2O(г)? 
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2. Як обчислити склад рівноважної суміші в числах молів (х) і 
ступені дисоціації (α)? 

3. Газоподібні речовини реагують за рівнянням ½А + В = 2С. 
Виразити для цієї реакції Кр через загальну кількість речовини С, рі-
вне х моль, якщо для реакції було взято 1 моль А і 2 моль В при зага-
льному рівноважному тиску Р.  
 

ВАРІАНТ 11 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

5,2         
5,2         
5,2         
5,3         

 
Контрольні запитання до роботи 5/11 

1. Як розрахувати температуру, при якій відбудеться зміна на-
прямку реакції? 

2. В яких координатах залежність константи рівноваги від тем-
ператури виражається прямою лінією? 

3. При Т1 = 676 К константа рівноваги реакції  
MgCO3 = MgO + CO2 

дорівнює Kp = 1∙105 Па, тепловий ефект реакції дорівнює ΔН = 
= 118 кДж/моль. Визначити Kp при температурі Т2 = 400 К. 
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ВАРІАНТ 12 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

5,0         
5,1         
5,0         
5,1         

 
Контрольні запитання до роботи 5/12 

1. Чи залежить і як константа рівноваги Кр реакції 
CO2(г)  CO(г) + 1/2O2(г) 

від тиску і температури, якщо система ідеальна? 
2. Що означають терміни «тиск дисоціації» і «температура роз-

кладання»? 
3. Визначити склад суміші в момент рівноваги для реакції 

FeO + CO = Fe + CO2, якщо при Т = 1273К, константа рівноваги Kp = 
= 0,4. 
 

ВАРІАНТ 13. 
1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 

+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 
2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  

28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 
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KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   
  

4,80         
4,9         
4,9         
4,9         

 
Контрольні запитання до роботи 5/13 

1. Виразити константу рівноваги Кр для реакції  
3Fe(тв) + 4H2O(р)  Fe3O4(тв) + 4H2(г). 

2. Як впливає зниження загального тиску на вихід продуктів 
оборотної реакції 4HCl(р) + O2(г)  2H2O(г) + 2Cl2(г)? 

3. Газоподібні речовини реагують за рівнянням 2А + ½В = 2С. 
Виразити для цієї реакції Кр через загальну кількість речовини С, рівне 
х молів, якщо для реакції було взято 2 моль А і 2 моль В при загальному 
рівноважному тиску Р. 
 

ВАРІАНТ 14 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

4,7         
4,7         
4,7         
4,7         
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Контрольні запитання до роботи 5/14 

1. Kр1 − константа рівноваги реакції 3/2Н2(г) + 1/2N2(г)  
NH3(г), Кр2 − константа рівноваги реакції 3Н2(г) + N2(г)  2NH3(г), 
визначити величину Кр1/Кр2. 

2. Як впливає зниження температури на вихід продуктів оборо-
тної екзотермічної реакції: 2NO2(г) 2NO(г) + O2(г)? 

3. Константа рівноваги реакції Br2 + І2 = 2BrIг при Т = 298 К до-
рівнює Кр =0,164, тепловий ефект реакції ΔН = 1,2∙104 Дж. Визначити 
S0 (BrIг). Необхідні для розрахунків дані взяти із довідника [4]. 
 

ВАРІАНТ 15 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

4,5         
4,5         
4,6         
4,5         

 
Контрольні запитання до роботи 5/15 

1. Як зміниться рівноважний вихід водню за рівнянням реакції 
 CH4(г) + 2H2S(г) 4  CS2(г) + 4H2(г) при підвищенні загального тиску 
в системі, якщо всі речовини перебувають в ідеальному газовому 
стані? 

2. Чи залежить константа рівноваги від природи розчинника (се-
редовища)? 
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3. Константа рівноваги реакції при Т1 = 600К К600 = 1∙104 Па, а 
при Т2 = 650 К650 = 8∙104 Па. Обчисліть середнє значення теплового 
ефекту цієї реакції в наданому інтервалі температур. 
 

ВАРІАНТ 16 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

4,4         
4,3         
4,4         
4,3         

 
Контрольні запитання до роботи 5/16 

1. В якому співвідношенні перебувають величини Kр і Kс для ре-
акціїS2(г) + 4H2O(г)  2SO(г) + 4H2(г)? 

2. Як розрахувати іонну силу досліджуваного розчину? З якою 
метою проводять такі розрахунки в цій роботі? 

3. Дати визначення поняття хімічної рівноваги для гетерогенної 
реакції. 
 

ВАРІАНТ 17 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 
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KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   
  

4,1         
4,2         
4,1         
4,2         

 
Контрольні запитання до роботи 5/17 

1. Як впливає підвищення температури на вихід продуктів реа-
кціїCa(OH)2(тв)  Ca(тв) + H2O(г), якщо ΔH > 0? 

2. У рівноважній системі NH4Cl(тв)  NH3(г) +НСl(г) загальний 
тиск дорівнює Р. Виразити константу рівноваги Кр цієї реакції через 
загальний тиск. 

3. Що є мірою стандартної спорідненості хімічної реакції при 
сталих Р і S? 

 
ВАРІАНТ 18 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

3,9         
4,0         
4,0         
4,0         
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Контрольні запитання до роботи 5/18 

1. Як впливає підвищення температури на вихід продуктів реак-
ції  NH4Cl(тв)  NH3(г) + HCl(г.), якщо ΔH > 0? 

2. Навести рівняння для розрахунку константи хімічної рівно-
ваги реакції за допомогою стандартних термодинамічних величин  
зміни ентальпії й ентропії. 

3. Газоподібні речовини реагують за рівнянням А + 1,5В = 2С. 
Виразити для цієї реакції Кр через загальну кількість речовини С, 
рівну х моль, якщо для реакції було взято 1,5 моль А і 1 моль В при 
загальному рівноважному тиску Р.  
 

ВАРІАНТ 19 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

3,8         
3,8         
3,8         
3,8         

 
Контрольні запитання до роботи 5/19 

1. Як можна змістити хімічну рівновагу при постійній темпера-
турі? 

2. Написати вираз для константи рівноваги реакцій, що прохо-
дять у розчині, через активності і мольні частки. 
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3. Для реакції PCl5(г)  РСl3(г) + Сl2(г) при температурі 
Т = 523K Kр = 1,80·105 Па. Чому дорівнює ступінь дисоціації PCl5 при 
цій температурі і загальному тиску в системі 1,80·105 Па? 
 

ВАРІАНТ 20 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

3,6         
3,6         
3,7         
3,6         

 
Контрольні запитання до роботи 5/20 

1. Як впливає зниження тиску на рівновагу в реакції  
2Cl2(г) + 2H2O(г)  4HCl(г) + O2(г), якщо всі речовини перебувають 
в ідеальному газовому стані?  

2. Які існують непрямі способи обчислення константи рівно-
ваги? 

3. На підставі рівняння залежності константи рівноваги реакції  
Н2 + Сl2  2НСl від температури (з довідника [4]) обчислити тепловий 
ефект цієї реакції при температурі T = 500 K (вважати зміну теплоєм-
ності в наданому інтервалі температур сталою величиною). 
 

ВАРІАНТ 21 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 
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2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 
Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

3,5         
3,4         
3,5         
3,4         

 
Контрольні запитання до роботи 5/21 

1. Які фактори впливають на константу хімічної рівноваги? 
2. Чому в роботі константа рівноваги досліджуваної реакції ви-

ражається не через концентрації, а через активності? 
3.Розрахувати константу рівноваги хімічної реакції Ag(тв) +  

+ 1/2O2(г)  Ag2O(тв) при температурі Т = 298 K, якщо тиск дисоціа-
ції Ag2O при цій температурі дорівнює 5·10−9 Па. 
 
ВАРІАНТ 22 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

3,2         
3,3         
3,2         
3,3         
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Контрольні запитання до роботи 5/22 

1. Записати константу рівноваги Кр для реакції S(тв) +2H2O(г)  
SO2(г) +2H2(г).Як вплине на зсув рівноваги збільшення загального 

тиску? 
2. Яке співвідношення між Кр і Кс для хімічної реакції A + B  

C + D, 
якщо всі речовини перебувають у газовому стані? 

3. Для реакції N2O4(г)  2NO2(г) при температурі T = 328 K кон-
станта рівноваги Кp= 1,38·105 Па. Скільки молів N2O4 варто помістити 
в посудину об’ємом 1 м3, щоби при досягненні рівноваги концентра-
ція NO2 у ній була 0,1 моль/м3? 
 

ВАРІАНТ 23 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

3,0         
3,1         
3,1         
3,1         

 
Контрольні запитання до роботи 5/23 

1. Написати вираз для співвідношення між величинами Кр і Кс 
для реакції 2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г). 

2. Виразити константу рівноваги Кр для реакції  
Al2O3(тв)+ 3SO3(г)  Al2(SO4)3(тв). 

Куди зрушиться рівновага при підвищенні загального тиску? 
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3. Для реакції 2SO3(г)  2SO2(г) + O2(г) ∆G600 K = 82,1 кДж, ви-
значити ступінь дисоціації SO3 при температурі T = 600 K, якщо зага-
льний тиск рівноважної суміші 0,5·105 Па (0,5 атм). При розрахунку 
припустити, що α << 1. 
 

ВАРІАНТ 24 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

2,9         
2,9         
2,8         
2,9         

Контрольні запитання до роботи 5/24 

1. Указати практичні прийоми обчислення ΔG і константи рів-
новаги при різних температурах. 

2. Виразити константу рівноваги Кр для реакції  
3Fe(тв) + 4H2O(г)  Fe3O4(тв) + 4H2(г). 

Як вплине на вихід водню зниження загального тиску? 
3. Реакція газоподібних речовин відбувається за рівнянням 

1/2А + 2В С. Виразити для цієї реакції константу рівноваги Кр через 
рівноважну кількість речовини С, рівну x моль, якщо для реакції було 
взято 2 моль А і 1 моль В при загальному рівноважному тиску Р. 
 

ВАРІАНТ 25 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 
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2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 
Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

2,7         
2,7         
2,7         
2,7         

 
Рис. 7. Визначення коефіцієнтів активності електролітів  
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Контрольні питання до роботи 5/25 
1. Виразити константу рівноваги Кр реакції 

2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г) 
через рівноважні парціальні тиски реагуючих речовин. 

2. Як у наданій лабораторній роботі розраховувались активності 
реагуючих іонів (рис.7)?  

3. Стандартна спорідненість ∆G373 хімічної реакції  
СO(г) + Н2O(г)   СO2(г) + Н2(г) 

дорівнює −25,6·103 Дж/моль. Визначити константу рівноваги цієї ре-
акції при  температурі T = 373 K. 

 
ВАРІАНТ26 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

7,8         
7,9         
7,7         
7,9         

 

Контрольні запитання до роботи 5/26 

1. Поясніть, чому ступінь дисоціації НВr не залежить від тиску, 
але в той же час збільшується зі зростанням температури? 

2. Які реакції називаються гетерогенними? 
3.При деякій температурі загальний тиск у системі  

NH4Cl(кр)= NH3(г) + НCl(г) 
дорівнює 5∙104 Па. Визначте Кр цієї реакції при заданій температурі 
(Па2). 
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ВАРІАНТ 27 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 
2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
38 см3 розчину Fe(NO3)3 + 12 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; с0(HNO3) 
= 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

6,7         
6,8         
6,9         
6,7         

 

Контрольні запитання до роботи 5/27 

1. За якими ознаками можливо визначити, що в системі встано-
вилась хімічна рівновага? 

2. Дати визначення константи хімічної рівноваги. 
3. При Т = 767 К і загальному тиску 105 Па двоокис азоту дисо-

ціює згідно з рівнянням 2NO2 = 2NO + O2 на 56,5 %. Визначте тиск, 
при якому ступінь дисоціації двооксиду азоту буде дорівнювати 80 %. 
 

ВАРІАНТ 28 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

6,7         
6,8         
6,9         
6,7         
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Контрольні запитання до роботи 5/28 

1. Написати вираз для константи рівноваги реакції, що дослі-
джується. 

2. Чому в цій роботі використовується таке поняття, як актив-
ність? Що таке активність? 

3. Для реакції PCl5 = PCl3 + Cl2при Т = 523 К Кр = 1,8∙105 Па. 
Чому буде дорівнювати ступінь дисоціації PCl5 при заданій темпера-
турі і загальному тиску в системі Р = 1,8∙105Па. 
 

ВАРІАНТ 29 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

6,4         
6,3         
6,5         
6,4         

 
Контрольні питання до роботи 5/29 

1. Які дані необхідні для розрахунку константи рівноваги реак-
ції, що досліджується? 

2. Як визначають рівноважну концентрацію іонів Ag+, Fe2+,Fe3+у 
розчині? 

3. Загальний тиск у рівноважній системі  
NH4Cl(кр) = NH3(г) +НCl(г) 

дорівнює Р. Виразити константу рівноваги Кр цієї реакції через зага-
льний тиск. 
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ВАРІАНТ 30 

1. Визначити константу рівноваги реакції Fe3+ + Agтв = Fe2+ + 
+ Ag+ за даними титрування, які наведені в таблиці. 

2. Провести термодинамічний розрахунок константи рівноваги.  
28 см3 розчину Fe(NO3)3 + 22 см3 води; с0 (Fe(NO3)3 = 0,04 М; 
с0(HNO3) = 0,02 М; Vпроби = 10 см3; c(KCNS) = 0,04 М. 

KCNSV , 
мл 

Рівноважні 
концентрації 

Коефіцієнти 
активності 

21 Σ
2 i iI c z

 

Ка 

Ag
c   2Fe

c   
3Fec


 f   f   f   

  

6,2         
6,3         
6,1         
6,4         

 
Контрольні запитання до роботи 5/30 

1. Написати вираз для іонної сили розчину. Для чого потрібно її 
значення? 

2. Чи залежить константа рівноваги від початкової концентрації 
реагуючих речовин?  

3.При Т1 = 676 К константа рівноваги реакції:  
MgCO3 = MgO + CO2  

дорівнює К = 1,013∙105, а тепловий ефект реакції ΔН =  
= 109,96 кДж/моль. Визначити константу рівноваги при Т2 = 693К. 
 

Література 

1.  Физическая химия. кн. 1. / Под ред. К. С. Краснова. – 3-е изд., 
испр. – Москва: Высш. шк., 2001,– С. 303–314. 

2. Стромберг А. Г. Физическая химия/ Г. А. Стромберг, 
Д. П. Семченко – Москва: Высш. шк., 1988. – С. 108–111. 

3. Лебідь І.В. Фізична хімія : Підручник. – Харків, ХНУ ім. Ка-
разіна, 2006. – 320 с. 



122 
 

4. Гомонай В. І., Гомонай О. В. Фізична хімія: Пдручник. / Го-
монай В. І., Гомонай О. В. – Ужгород, ВАТ «Патент», 2004. – 712 с. 

5. Практикум по физической химии / Под ред. В. В. Буданова, 
Н. К. Воробьева. – Москва: Химия, 1986. – С. 128–130. 

6. Краткий справочник физико–химических величин / под ред. 
А. А. Равделя и А. М. Пономаревой – Ленинград: Химия, 1983.–199 с.  

7. Руднева С. И. Термодинамика и химические равновесия: Уче-
бное пособие / С. И. Руднева.– Харьков: НТУ«ХПІ», 2008.с. 49 –  
– 69 с.  

8. Руднева С. И. Физическая химия: Учебное пособие/ С. И. Ру-
днева – Харьков: НТУ «ХПІ», 2017.– С. 30 – 48. 

 

 

  

http://int-46.ucoz.ru/


123 
 

 

 

Лабораторна робота 6 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ МЕТОДОМ ЕРС 

 
Мета роботи: визначити термодинамічні характеристики хімі-

чної реакції, що відбувається в гальванічному елементі, методом ви-
мірювання ЕРС (електрорушійної сили). 

Теоретичні положення 

У процесі роботи гальванічного елемента хімічна реакція, що 
відбувається в ньому, переходить в електричну. Якщо гальванічний 
елемент працює термодинамічно–оборотно при постійній темпера-
турі і тиску, то в стандартних умовах зменшення енергії Гіббса реакції 

0G  дорівнює максимально корисній роботі, яка згідно з законом пе-
ренесення енергії, в свою чергу, дорівнює електричній енергії 
А = 0G = n∙F∙E, яку можна одержати від елемента: 

0 F ,G n E      (6.1) 
де n – число електронів, які беруть участь в елементарному акті стру-
моутворюючої реакції; F – стала Фарадея (F = 96500 Кл/моль);Е – ЕРС 
гальванічного елемента. 

Зміна ентропії реакції S  дорівнює похідній від G за темпера-
турою при постійному тиску зі знаком мінус: 

( )GS
T

 
  


.    (6.2) 

Підставляючи значення G  з рівняння (6.1), одержуємо:  
 

   
 Р

ES nF
T

,    (6.3) 

де E
T



 − температурний коефіцієнт ЕРС. 
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Зважаючи на те що  
G H T S     ,    (6.4) 

тепловий ефект реакції H  знаходимо як 
,H G T S         (6.5) 

де H  − тепловий ефект реакції, тобто кількість теплоти, яка виділя-
ється або поглинається при незворотному перебігу цієї ж реакції не в 
гальванічному елементі, тобто коли корисна робота не здійснюється; 
T S  – теплота, яка виділяється або поглинається при оборотному 
протіканні реакції в електрохімічному елементі. 

Підставляючи в рівняння (6.5) значення G  з рівняння (6.1) і 
значення S  з рівняння (6.3), одержуємо: 

F F
Р

EH n E Tn
T
 

     
 

    (6.6) 

Якщо температурний коефіцієнт E
T



 додатний, то ентропія реа-

кції ΔS і теплота оборотного процесу T S  додатні. При цьому еле-
мент працює з поглинанням теплоти з навколишнього середовища. І 

навпаки, якщо E
T



 від’ємне, то елемент працює з виділенням теплоти 

в навколишнє середовище. 
Рівняння (6.1), (6.3), (6.6) лежать в основі визначення термоди-

намічних характеристик за методом ЕРС. З цих рівнянь випливає, що 
для визначення термодинамічних характеристик ,  ,    G S H  реакцій, 
що проходять в гальванічних елементах, необхідно експериментально 
визначити ЕРС елемента при різних температурах. Внаслідок великої 
точності електрохімічних вимірювань визначення термодинамічних 
величин цим методом дає надійні результати. 

За вказівкою викладача в табл. 5 з двох наведених напівелемен-
тів складають гальванічний елемент, наприклад: 

Pt│K4 [Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6]║KI, I2│Pt 
Pt│NaNO3, NaNO2║FeSO4, Fe2(SO4)3│Pt 
Ag│AgCl, KClнас║FeSO4, Fe2(SO4)3│Pt 
Pb│Pb(CH3COO)2║Cu(CH3COO)2│Cu 

та інші. 
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Для проведення дослідів використовують гальванічні напівеле-
менти, які мають значний температурний коефіцієнт. Напівелементи, 
які використовують у роботі, їх нормальні потенціали та електродні 
реакції наведено в табл. 5. 

 

Таблиця 5. – Стандартні електродні потенціали Е0 у воді при 298 К 

Електрод Електродна реакція Е0, В 
Окисно-відновні електроди 

3 2Pt NO , NO ,OH    3 2 2NO H O 2e NO 2OH      0,01 
3 4

6 6Pt [Fe(CN) ] ,[Fe(CN) ]   3 4
6 6[Fe(CN) ] e [Fe(CN) ]   0,36 

3Pt I , I   3I 2e 3I   0,536 
3 2Pt Fe ,Fe   3 2Fe e Fe   0,771 

Електроди І роду 
2Pb Pb   2Pb 2e Pb   – 0,126 
2Cu Cu   2Cu 2e Cu   0,337 

Електроди ІІ роду 

Ag AgCl,Cl  0AgCl e Ag Cl   0,222 
 

Порядок виконання роботи 

ЕРС  гальванічного  елемента вимірюють за допомогою термо-
статованої ячейки, поділеної на два ізольованих простори – напівеле-
менти (рис. 8). 

 
Рис. 8. Термостатована електрохімічна ячейка 

1 – термостатована склянка; 2 – електроди; 3 – сольовий місток 
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В електродні простори вливають по 15 мл електроліту, вставля-
ють відповідні електроди, які приєднують до потенціометра. Темпе-
ратура у ячейці підтримується шляхом циркуляції крізь неї води від 
зовнішнього термостата. В термостаті за допомогою контактного тер-
мометра встановлюють початкову температуру (вище кімнатної на 
1−2°) і вмикають термостат. Вимірювання проводять у межах темпе-
ратур від початкової до 45 °С з інтервалом 5−6°. При кожній темпера-
турі термостатовану ячейку витримують 15−20 хв, аж поки два пара-
лельні виміри ЕРС не будуть різнитися на 1−2 мВ. 

На підставі даних вимірів ЕРС будують графік залежності ЕРС 

від температури E = f(T), з якого знаходять кутовий коефіцієнт . 
 
 Р

E
T

 

За рівняннями (6.1), (6.3), (6.6) розраховують ,  ,  G S H   . Отримані 
дані записують у табл.6. 

 
Таблиця 6. – Результати досліду 

Т, К Е, В ,E
T



 В/К ,G  кДж ,S  Дж/моль ,H  кДж/моль 

      

Записують реакцію, що відбувається в елементі, і на підставі 
одержаних даних роблять висновок про термодинамічні особливості 
реакції та роботи гальванічного елемента. 
 

Приклади розв’язання типових завдань 

Приклад 1.  Визначте  електродний потенціал цинку в 0,01 М 
розчині ZnSO4. 

Розв’язання. Для розв’язання застосуємо рівняння Нернста 

0 00,059lg 0,059 lg ,с aE Е E
z z

    
     

де γ± − середній іонний коефіцієнт активності електроліту, який зале-
жить від концентрації розчину (береться з [4] ), а+− активність катіона, 
яка розраховується за рівнянням:  γ .   a c  На цинковому електроді 
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проходить електродна реакція Zn2+ + 2e Zn і в цьому випадку рів-

няння Нернста має вигляд: 2 2 2
0 0 059 lg

2Zn Zn Z|n |Z Zn n

,Е Е a .    Користую-

чись довідковими даними (таблиця стандартних потенціалів та коефі-
цієнти активності електролітів), розраховуємо електродний потенціал 
цинку для 0,01 М розчину: 

2

0 0590 763 lg(0,01 0,387) = 0 763 0 071 0 834 вольт
2Z|Z nn

,Е , , , ,  .          

Приклад 2. Складіть схему гальванічного елемента, в якому еле-
ктродами є магнієва та мідна пластинки, занурені в розчин їх солей з 
концентраціями [Мg2+] = [Сu2+] = 1 моль/л. Напишіть відповідні рів-
няння та розрахуйте ЕРС гальванічного елемента. 

Розв’язання. Схема елемента: (–) Мg | Мg2+||Сu2+| Сu(+) 
Електродні реакції: 

К: Cu2+ + 2 e → Cu0, Е0
+= 0,337 В 

А: Мg2+ + 2е → Мg0, Е0
– =–2,363 В. 

Коли [Мg2+] = [Сu2+] = 1 моль/л, ЕРС: 
Е = Е0

+ – Е0
– = 0,337 – (–2,363) = 2,7 В. 

Приклад3.Залежність ЕРС від температури для елемента, в 
якому проходить реакція Zn + Hg2SO4 = ZnSO4 + 2Hg, виражена рів-
нянням 

Е = 1,4328 – 0,00119 (Т– 298) – 7 ∙ 10–6 (Т–298)2. 

Визначити для цієї реакції ΔG, ΔS, і ΔH (Т = 303 К). 
Розв’язання. ЕРС елемента при Т = 303 К дорівнює: 

Е303 = 1,4328 – 0,00119 (303 –298) – 7 ∙ 10–6 (303–298)2 = 1,4267В. 
Розрахуємо ΔG:  

ΔG = –nFE = –2∙96500∙1,4367 = –275,34∙103 Дж/моль. 
Температурний коефіцієнт ЕРС ΔЕ/ΔТ дорівнює:  

ΔЕ/ΔТ = (1,4267 – 1,4328)/(303 – 298) = – 0,00122. 

Оскільки F
p

ES z
T
 

   
 

, то 

ΔS = nF·103   ΔЕ/ΔТ= 2·96500·(–0,00122) = –235,46 Дж/моль·К. 
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Оскільки     G H T S , то ΔН = ΔG + ТΔS, а з урахуванням 
попередніх розрахунків  

F
p

EH zFE z T
T
 

     
 

 = – 275340 +303∙(– 235,46) = 346, 68 кДж. 

 

Контрольні запитання 

1. Перелічте термодинамічні характеристики хімічної реакції, 
які належить визначити в цій роботі. Яку інформацію про реакцію, що 
вивчається, дає кожна з них? 

2. У чому суть методу ЕРС, який використовується в цій роботі 
для вивчення термодинамічних функцій ΔН, ΔS, ΔG? 

3. Яким рівнянням пов’язана зміна енергії Гіббса ΔG хімічної 
реакції з ЕРС гальванічного елемента, який працює на її основі? 

4. Написати рівняння, яке пов’язує зміну ентропії хімічної реа-
кції з ЕРС гальванічного елемента. 

5. Написати рівняння Гіббса – Гельмгольца. В чому його зна-
чення? 

6. Як у цій роботі визначають температурний коефіцієнт ЕРС 
гальванічного елементу  PE T  ?  

7. В якому випадку елемент працює з поглинанням теплоти з 
навколишнього середовища і в якому випадку – з виділенням теплоти 
в навколишнє середовище? 

8. За допомогою рівняння (6.4) проаналізувати, при якому спів-
відношенні H і S зміна енергії Гіббса буде від’ємною. Розгляньте 3 
варіанти: 1) ΔН < 0; 2) ΔН > 0; 3) ΔН = 0. В кожному з них проаналі-
зуйте 3варіанти: а) S < 0; б) S > 0; в) S = 0.  
 
 
 

  

http://int-46.ucoz.ru/
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ  
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 6 

 
ВАРІАНТ 1 

1. Для гальванічного елемента 
Zn│ZnSO4(aq)│Hg2SO4(тв)│Нg 

с = 0,01 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктрода (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить у гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

1 1,3898 1,3844 1,3813 1,3721 1,3664 1,3618 1,3574       
 
Контрольні запитання до роботи 6/01 
1. Чим відрізняється перебіг реакції в гальванічному елементі 

від реакції, що здійснюється в хімічному реакторі? 
2. Розрахувати тепловий ефект ΔH хімічної реакції, що прохо-

дить в елементі Zn│ZnSO4║CuSO4│Cu, і максимальну роботу ΔG, 
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здійснювану ним у стандартних  умовах при температурі T3 = 298,2 K, 
якщо ЕРС елемента при температурі T1 = 273,2 K і температурі T2 = 
= 276,2 K, відповідно E1 = 1,096 В і E2 = 1,0961 В. 

3.Які фактори впливають на точність при вимірювання ЕРС га-
льванічного елемента? 
 

ВАРІАНТ 2 

1. Для гальванічного елемента 
Pb│PbI2(тв)│KI(aq)│AgI(тв)│Ag 

с = 0,1 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

2 0,2150 0,2141 0,2136 0,2120 0,2110 0,2102 0,2094       
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Контрольні запитання до роботи 6/02 
1. Визначити добуток розчинності ДР(AgBr) при температурі 

T = 323 K, якщо при цій температурі стандартні електродні потенціали 
E0 (Ag│AgBr│KBr) = 0,046 B і E0(Ag│Ag+) = 0,749 B. 
2. Яким  тепловим  ефектом  супроводжується  робота  елемента Да-
ніеля – Якобі? 
3. Що являє собою дифузійний потенціал і чи можливе його термоди-
намічне трактування? 
 

ВАРІАНТ 3 

1. Для гальванічного елемента  
Pb│PbBr2(т)│KBr(aq)│AgBr(т)│Ag 

с = 0,05 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  
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№
 з/

п 
Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

3 0,3572 0,3562 0,3556 0,3539 0,3529 0,3520 0,3512       
Контрольні запитання до роботи 6/03 

1. Як виміряти величину дифузійного потенціалу? Чи можна 
його змінити в експерименті? 

2. Визначити тепловий ефект ΔH хімічної реакції:  
2IO3

– + 2H+ + 5H2O2(р)  I2(г) + 6H2O(р) +5O2(г), якщо  при температурі 
T1 = 298,2 K ЕРС елемента E1 = 0,513 В, a ΔE/ΔT = 6,7∙10–4 В K–1. 

3. Що називається стандартним потенціалом водневого елект-
рода? 
 

ВАРІАНТ 4 
1. Для гальванічного елемента 

Fe│FeSO4(aq) ║CuSO4(aq)│Cu 
с = 0,1        с = 0,05 

в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  
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№
 з/

п 
Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

4 0,7776 0,7773 0,7772 0,7767 0,7764 0,7762 0,7760       
Контрольні запитання до роботи 6/04 

1. Визначити зміну стандартних значень енергії Гіббса ΔG, ен-
тальпії ΔH і ентропії ΔS, якщо ЕРС елемента, в якому проходить ре- 
акція  Ag(тв) + 1/2Hg2Cl2(тв)  AgCl(тв) + Hg(тв)  при  температурі  
T1 = 293,2 K E1 = 0,0439 В,  при температурі T2 = 298,2 K E2 = 0,0456 В. 

2. Для гальванічного елемента, що працює в оборотних умовах, 
ЕРС при Т2 = 303К більше, ніж при Т1 = 293 К. Наданий елемент пра-
цює з виділенням або з поглинанням тепла? 

3. Записати і пояснити основне рівняння термодинаміки хіміч-
ного гальванічного елемента. 
 

ВАРІАНТ 5 

1. Для гальванічного елемента 
Zn│ZnCl2(aq)│АgCl(т)│Аg 

с = 0,02 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
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подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

 

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

5 0,9945 0,9902 0,9876 0,9803 0,9756 0,9720 0,9684       
 

Контрольні запитання до роботи 6/05 

1. Визначити тепловий ефект ΔH0 і зміну ентропії ΔS0 реакції  
Cd(тв) + РbСl2(тв)  CdCl2(тв) + Pb(тв) 

при температурі T1 = 298,2 K, якщо ЕРСелементаE1 = 0,188В, а темпе-
ратурний коефіцієнт реакції ΔE/ΔT = 4,8·10–4 В∙K–1. 

2. Чи можна визначити ЕРС гальванічного елемента з величини 
теплового ефекту хімічного процесу, що проходить у ньому? 

3. Стандартний електродний потенціал золотого електрода при 
Т = 298 К дорівнює Е0 = +1,50 В. Як буде заряджена (позитивно або 
негативно) поверхня металевого золота, якщо його опустити в розчин, 
що містить іони Аu3+? 
 

ВАРІАНТ 6 

1. Для гальванічного елемента 
Cd│CdCl2(aq)│AgCl(т)│Ag 

с = 0,01 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 
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3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

6 0,6319 0,6287 0,6269 0,6216 0,6183 0,6156 0,6130       
 

Контрольні запитання до роботи 6/06 

1. Визначити тепловий ефект ΔH0 і зміну ентропії ΔS0 реакції  
Cd(тв) + РbСl2(тв)  CdCl2(тв) + Pb(тв) 

при температурі T1 = 298,2 K, якщо ЕРС елементаE1 = 0,188 В, а тем-
пературний коефіцієнт реакції ΔE/ΔT = 4,8·10–4  В∙K–1. 

2. Чи може ентропія речовин бути від’ємною величиною? Від-
повідь пояснити. 

3. Напишіть рівняння Нернста для хлорного електрода. 
 

ВАРІАНТ 7 

1. Для гальванічного елемента 

Cd│CdCl2(aq)│РbCl2(т)│Pb 

с = 0,05 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
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ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

7 0,1398 0,1376 0,1363 0,1326 0,1303 0,1284 0,1266       
 

Контрольні запитання до роботи 6/07 

1. Користуючись довідковими даними, при температурі T = 298 
K визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0 і константу рівноваги гальванічного еле-
мента 

Cu│CuSO4 (aq)║Hg2SO4│Hg│Cu. 
c = 1,0 m 

2. Навести графік залежності ЕРС елемента Вестона від темпе-
ратури. Для чого використовують цей елемент? 

3. У гальванічному елементі проходить реакція утворення газо-
подібних продуктів із конденсованих вихідних речовин. Як впливає 
збільшення зовнішнього тиску на величину ЕРС? 

 

ВАРІАНТ 8 

1. Для гальванічного елемента  
Ag│AgCl(т)│KCl(aq)│Нg2Cl2(т)│Hg 

с = 0,2 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по- 
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тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 
E0 29

8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

8 0,0417 0,0437 0,0448 0,0481 0,0503 0,0519 0,0535       
 

Контрольні запитання до роботи 6/08 

1. Тепловий ефект реакції Рb(тв) + 2AgCl(тв)  PbCl2(тв) + 2Ag(тв) 
ΔH = – 105,1 кДж моль–1. При температурі T2 = 298,2 K, E2 = 0,490 В. 
Визначити ЕРС елемента при температурі T1 = 293,2 K. 

2. При роботі в адіабатичних умовах гальванічний елемент охо-
лов. Як залежить ЕРС цього елемента від температури? 

3. У гальванічному елементі проходить реакція утворення газо-
подібних продуктів з конденсованих вихідних речовин. Як впливає 
збільшення зовнішнього тиску на величину ЕРС? 
 

ВАРІАНТ 9 

1. Для гальванічного елемента  
Ag│AgCl(т)│KCl(aq) ║AgNO3(aq)│Ag, 

с = 0,2       с = 0,02 
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в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

9 0,5813 0,5793 0,5782 0,5749 0,5728 0,5711 0,5695       
 

Контрольні запитання до роботи 6/09 

1. Користуючись довідковими даними, при T = 298 K визначити 
ΔG0, ΔН0, ΔS0 і константу рівноваги гальванічного елемента, складе-
ного з Ag- і Cu-електродів, занурених у водні розчини їхніх одно-
моляльних азотнокислих солей. 

2. Наведіть схематичний запис гальванічного елемента, в якому 
проходить наступна реакція: 2Ag+ + CrO2– = Ag2CrO4. 

3. Яким тепловим ефектом супроводжується робота електрич-
ного кола з від’ємним температурним коефіцієнтом? 
 

ВАРІАНТ 10 

1. Для гальванічного елемента 
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Zn│ZnCl2(aq)│Hg2Cl2(т)│Hg 
 с = 0,01 

в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

10 1,0363 1,0339 1,0325 1,0284 1,0258 1,0237 1,0217       
 

Контрольні запитання до роботи 6/10 

1. Для кола Tl, Hg│TlCl(aq)│KCl(aq)│Hg2Cl2, Hg 
ЕРС елемента E0 = 0,829 В, а ΔE/ΔT = 2,5∙ 10–4 В∙K–1. Написати рів-
няння реакції, що проходить при роботі елемента. Визначити ΔG0, 
ΔН0, ΔS0 для цієї реакції. 

2. Як впливає тиск газу на величину потенціалу газового елек- 
трода? 

3. Чи можливе електрохімічне коло, що здійснює роботу винят-
ково за рахунок поглинання теплоти з навколишнього середовища? 
Які параметри такого кола? 
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ВАРІАНТ 11 

1. Для гальванічного елемента 
Pb│PbCl2(т)│KCl(aq)│AgCl(т)│Ag 

с = 0,1 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

11 0,4924 0,4913 0,4907 0,4888 0,4877 0,4868 0,4859       
Контрольні запитання до роботи 6/11 

1. Тепловий ефект реакції: Pb(тв) + Hg2Cl2(тв)  РbСl2(тв) + 2Hg(тв) 
при температурі T1 = 298,2 K  ΔH0 = – 94,2  кДж∙моль–1,  
а ΔE/ΔT = 1,45 10–4 В·K–1. Визначити ЕРС елементаE1 і зміну ентропії 
ΔS при температурі T1. 

2. Для яких гальванічних елементів ЕРС не залежить від вели-
чин стандартних потенціалів? 
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3. Навести реакцію, яка проходить в гальванічному елементі 
 Pb│PbSO4│SO4

2–║OH–│PbO│Pb. 
при Т = 298 К в стандартних умовах 
 

ВАРІАНТ 12 

1. Для гальванічного елемента 
Pb│PbCl2(т)│KCl(aq)│Hg2Cl2(т)│Hg 

с = 0,01 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

12 0,5337 0,5348 0,5354 0,5371 0,5383 0,5391 0,5400       
 

Контрольні запитання до роботи 6/12 

1. Для реакції Cd + РbСl2(тв) + 2,5Н2O(р)  CdCl2 2,5Н2O + Pb(тв) 
при температуріT1 = 298,2 K визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0, якщо ЕРС еле-
мента E1 = 0,135 В, а ΔE/ΔT = – 3,8∙10–4 В∙K–1. 
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2. Яким тепловим ефектом супроводжується робота ланцюга з 
додатним температурним коефіцієнтом? 

3. Як впливає температура на ЕРС гальванічного елемента? На-
вести приклади. 

ВАРІАНТ 13 

1. Для гальванічного елемента 
Zn│ZnSO4(aq) ║CuSO4(aq)│Cu 

с = 0,05         с = 0,1 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у елементі. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

13 1,1011 1,1006 1,1003 1,0995 1,0990 1,0986 1,0982       
 

Контрольні питання до роботи 6/13 

1. Для реакції Cd + РbСl2(тв) + 2,5Н2O(р)  CdCl2 2,5Н2O + Pb(тв) 
при температурі T1 = 298,2 K визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0, якщо ЕРС еле-
мента E1 = 0,135 В, а ΔE/ΔT = – 3,8∙10–4 В∙K–1. 
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2. Як впливає присутність сторонніх іонів у розчині на потен-
ціал хлорсрібного електроду? 

3. Як має бути складений гальванічний елемент, щоб у ньому 
проходила така реакція:  

5PbO2 + I2 + 8H+ + 5SO4
2– = 5PbSO4 + 2IO3

– +4H2O? 
Навести його схему. 
 

ВАРІАНТ 14 

1. Для гальванічного елемента  
Hg, Cd(т)│CdSO4)│Hg2SO4(т)│Hg 

с = 0,1 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

14 1,0274 1,0231 1,0206 1,0133 1,0088 1,0051 1,0016       
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Контрольні запитання до роботи 6/14 

1. Для реакції Cd + РbСl2(тв) + 2,5Н2O(р)  CdCl2 2,5Н2O + Pb(тв) 

при температурі T1 = 298,2 K визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0, якщо ЕРС еле-
мента E1 = 0,135 В, а ΔE/ΔT = – 3,8∙ 10–4В∙K–1. 

2. З цинкового і нікелевого електродів, які занурені в розчини їх 
однойменних солей, активності в яких однакові, складений гальвані-
чний елемент. Який із цих електродів при Т = 298 К утворює негатив-
ний полюс гальванічного елемента? 

3. Що означає термін «температурний коефіцієнт електрода»? 
Від чого він залежить? 
 

ВАРІАНТ 15 

1. Для гальванічного елемента 
Ni│NiSO4(aq)║CuSO4(aq)│Cu 

с = 0,01       с = 0,01 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип елек-
троду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електродні 
реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що проходить 
в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  
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№
 з\

п 
Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

15 0,5884 0,5878 0,5874 0,5863 0,5856 0,5851 0,5846       
 

Контрольні запитання до роботи 6/15 

1. Визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0 при температурі T3 = 298,2 K для 
реакції, що проходить в елементі Pt, H2│HCl(aq)│Hg2Cl2│Hg, якщо 
при температурі T1 = 293 K E1

0 = 0,2692 В, а при температурі T2 = 
= 303 K, E2

0 = 0,2660 В. 
2. Які процеси, що проходять на межі метал – розчин, призво-

дять до появи подвійного електричного шару? 
3. Для чого застосовують процедуру амальгамування електродів? 

 
ВАРІАНТ 16 

1. Для гальванічного елемента 
Zn│ZnSO4(aq) ║NiSO4(aq)│Ni 

с = 0,02       с = 0,02 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  
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№
 з/

п 
Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

16 0,5127 0,5128 0,5129 0,5132 0,5133 0,5134 0,5136       
 

Контрольні запитання до роботи 6/16 
1. Визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0 реакції, що проходить у гальваніч-

ному елементі:  
Zn│ ZnSO4 ║ CdSO4 │Cd 

c1 = 1,0   c2 = 1,0, 
якщо стандартні потенціали електродів E0(Zn│Zn2+) =  0,763B, 
E0(Cd│Cd2+) =  0,403 B і ΔE/ΔT = – 3,1∙10–4 В∙K–1. 

2. Які існують електрохімічні методи визначення рН розчину? 
3. Як змінюється внутрішня енергія гальванічного елемента, 

якщо його ЕРС не залежить від температури? Відповідь пояснити. 
 
ВАРІАНТ 17 

1. Для гальванічного елемента 
Pb│PbSO4(т) ║ CuSO4(aq)│Cu 

с = 0,05 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному елементі. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на- 
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даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

17 0,6804 0,6862 0,6895 0,6992 0,7054 0,7102 0,7150       
 

Контрольні запитання до роботи 6/17 

1. Чи відбувається у водному розчині при температурі T = 298 K 
реакція за рівнянням Ag(тв) + Fe3+  Fe2+ + Ag+, якщо aAg+ = 1,  
aFe3+ = 0,1, aFe2+ = 0,01? Користуючись довідковими даними, визначити 
константу рівноваги цієї реакції при температурі T = 298 K. 

2. Наведіть рівняння Нернста для кадмієвого і каломельного 
електродів. 

3. Як змінюється ЕРС концентраційного гальванічного елеме-
нта від температури? Навести і пояснити графік. 
 

ВАРІАНТ 18 

1. Для гальванічного елемента 
Pb│PbSO4(т)│K2SO4│Hg2SO4(т)│Hg 

с = 0,1 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 
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3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

18 0,9687 0,9698 0,9704 0,9721 0,9733 0,9741 0,9750       
 

Контрольні запитання до роботи 6/18 

1. Складіть схему гальванічного елемента, в якому електродами 
є магнієва та мідна пластинки, занурені у розчин їх солей з концент-
раціями [Mg2+] = [Cu2+] = = 1 моль/л. Напишіть відповідні рівняння та 
розрахуйте ЕРС гальванічного елемента. 

2. Які електродні потенціали називають стандартними? 
3. Який  метал  буде негативним і який позитивним полюсом 

гальванічного елемента, що складається із цинкового і срібного елек-
тродів, уміщених у розчин їх солей? Складіть схему гальванічного 
елемента, запишіть катодний і анодний процеси при його роботі. Вка-
жіть напрямок руху електронів у зовнішньому колі. 

 

ВАРІАНТ 19 

1. Для гальванічного елемента 
Pt│H2│HCl║KСl│Hg2Сl2(т)│Hg 

с = 0,1 с = 0,2 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 
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2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

 

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

19 0,2722 0,2703 0,2692 0,2659 0,2639 0,2623 0,2607       
 

Контрольні запитання до роботи 6/19 

1. Чому водневий електрод у парі з мідним напівелементом є 
анодом, а у парі з цинковим – катодом? 

2. Для хімічної реакції, що проходить в гальванічному елементі  
Рb│Pb(CH3COO)2(aq)║Cu(CH3COO)2(aq)│Сu при T = 298,2 K, визна-
чити ΔG0, ΔН0, ΔS0, якщо ЕРС E1 = 0,4805 В і ΔE/ΔT = –4,1∙10–4 В∙K–1. 

3. Від яких факторів залежить електродний потенціал?  
ВАРІАНТ 20 
1. Для гальванічного елемента 

Pb│PbCl2(т)│KCl(aq)│Cl2(г)│Pt 
с = 0,5 

в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 
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2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К. 

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

20 1,6379 1,6334 1,6307 1,6231 1,6183 1,6144 1,6107       
 

Контрольні питання до роботи 6/20 
1. Складіть схеми двох гальванічних елементів, у одному з яких 

мідь була б катодом, а в іншому – анодом. Напишіть для кожного з 
цих елементів електронні рівняння реакцій, що відбуваються на аноді 
і катоді. 

2. Визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0 реакції, що проходить у гальванічному 
елементі Cd│CdSO4(aq)║NiSO4(aq)│Ni, якщо активності іонів нікелю і 
кадмію в розчинах дорівнюють 1, а стандартні електродні потенціали 
E0(Cd│Cd2+) =  0,403 B; E0(Ni│Ni2+) =  0,250 B і ΔE/ΔT = 2,3∙10–4 В∙K–1. 

3. Наведіть класифікацію електродів за різними ознаками. 
 

ВАРІАНТ 21 

1. Для гальванічного елемента  
Ag│AgCl│KCl(aq)│Cl2(г)│Pt 

с = 0,01 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс- 
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периментальних даних розрахувати  зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

21 1,1457 1,1422 1,1401 1,1342 1,1304 1,1274 1,1245       
 

Контрольні запитання до роботи 6/21 

1. Скласти гальванічний елемент, в якому проходить хімічна ре-
акція 1/2Hg2Cl2(тв) + 1/2H2(г)  Hg(тв) + HCl(р). Користуючись довідко-
вими даними, визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0 при T = 298 K такого елемента. 

2. Які дані необхідні, щоб розрахувати електричну роботу, що 
здійснюється гальванічним елементом? 

3. Указати термодинамічну умову відсутності заряду на повер-
хні металу, зануреного в розчин своєї солі. 

 

ВАРІАНТ 22 

1. Для гальванічного елемента 
Pb│PbO(т)│KOH(aq)│HgO(т)│Hg 

с = 0,02 
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в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

22 0,6756 0,6758 0,6759 0,6762 0,6764 0,6766 0,6767       
 

Контрольні запитання до роботи 6/22 

1. При температурі T = 298 K ЕРС елемента 
Cd│CdCl2(aq)║AgCl│Ag│Cd 

E = 0,675B, а ΔE/ΔT =  6,510–4 В∙K–1. Записати рівняння реакції, що 
проходить в цьому елементі, і визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0  для  цієї реак-
ції. 

2. Навести приклади гальванічних елементів без перенесення і з 
перенесенням. Пояснити принцип дії таких елементів. 

3. Наведіть умовну схему, рівняння електродної реакції та рів-
няння Нернста для водневого електрода. У чому особливість станда-
ртного електродного потенціалу водневого електроду? 
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ВАРІАНТ 23 

1. Для гальванічного елемента 
Zn│ZnCl2(aq)│Hg2Сl2(т)│Hg 

 с = 0,01 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

23 1,0356 1,0335 1,0323 1,0287 1,0265 1,0247 1,0230       
 

Контрольні запитання до роботи 6/23 
1. Від яких факторів залежить електродний потенціал? Розк-

рийте фізичний зміст стандартного значення електродного потенці-
алу. 

2. Користуючись довідковими даними, при T = 298 K визначити 
ΔG0, ΔН0, ΔS0 і константу рівноваги гальванічного елемента 

Zn│ZnCl2(aq)║NiCl2(aq)│Ni. 
   c1 = 1,0      c2 = 1,0 
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3. Обернено працюючий гальванічний елемент виділяє теплоту 
в навколишнє середовище. Як залежить ЕРС цього елемента від тем-
ператури? 
 

ВАРІАНТ 24 

1. Для гальванічного елемента 
Pt│H2(г)│HCl(aq)│АgCl(т)│Аg 

с = 0,02 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

24 0,2304 0,2266 0,2243 0,2178 0,2138 0,2105 0,2073       
 

Контрольні запитання до роботи 6/24 

1. Визначити тепловий ефект ΔH реакції  
Zn + 2AgCl  ZnCl2  +2Ag, що проходить при температурі T = 273,2 K, 
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якщо ЕРС елементу E = 1,015 В і температурний коефіцієнт реакції 
ΔE/ΔT = – 4,02∙10–4 В∙K–1. 

2. Яка реакція (окиснення чи відновлення) проходить на пози-
тивному електроді гальванічного елемента? 

3. Яка термодинамічна умова утворення позитивного заряду на 
поверхні метала, який занурено в розчин солі цього металу? 
 

ВАРІАНТ 25 

1. Для гальванічного елемента 
Mn│MnSO4(aq) || NiSO4(aq)│Ni 

 с = 0,5         с = 0,05 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 з/

п 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

25 0,9273 0,9286 0,9293 0,9313 0,9326 0,9337 0,9347       
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Контрольні запитання до роботи 6/25 

1. Записати рівняння хімічної реакції, що проходить в гальвані-
чному елементі  

Ag│AgCl│KCl(aq)║AgNO3(aq)│Ag 
 c1 = 1,0      c2 = 0,01 

і визначити ΔG0, ΔН0, ΔS0 елемента при температурі Т = 298 K, якщо 
E0(Ag+│Ag) = 0,799 B; E0(Ag│AgCl│Cl–) = 0,222 B. Середні коефіцієнти 
активності  f(KСl) = 0,606,  f(AgNO3) = 0,905; ΔE/ΔT = – 3,4∙10–4 В∙K–1. 

2. Яка реакція (окиснення чи відновлення) проходить на негати-
вному електроді гальванічного елемента? 

3. Наведіть приклади гальванічних ланцюгів з перенесенням та 
без перенесення. 

 

ВАРІАНТ 26 

1. Для гальванічного елемента  
Pb│Pb(NO3)2 ║Cu(NO3)2 │Cu 

с = 0,5        с = 0,05 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на- 
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даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

26 0,2722 0,2703 0,2692 0,2659 0,2639 0,2623 0,2607       

Контрольні запитання до роботи 6/26 

1. Перелічити термодинамічні характеристики хімічної реакції, 
які належить визначити в цій роботі. Яку інформацію про реакцію, що 
вивчається, дає кожна з них? 

2. Написати рівняння Гіббса – Гельмгольца. В чому його зна-
чення? 

3. При Т = 298 К електродний потенціал кисневого електрода 
(а = 0,05) дорівнює 0,3242В. Визначити стандартний потенціал кисне-
вого електрода. 

 
ВАРІАНТ 27 

1. Для гальванічного елемента 
Cd(Hg) │ CdSO4║Hg2SO4 │ Hg 

                                         0,01 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
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коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

27 1,0185 1,0183 1,0181 1,0177 1,0175 1,0172 1,0171       
Контрольні запитання до роботи 6/27 

1. В чому суть методу ЕРС, який використовується в цій роботі 
для вивчення термодинамічних функцій ΔG, ΔS,ΔH? 

2. В якому випадку елемент працює з поглинанням теплоти з 
навколишнього середовища і в якому випадку – з виділенням теплоти 
в навколишнє середовище? 

3. При Т = 298 К електродний потенціал хлорного електрода 
(а = 0,005) дорівнює 1,242 В. Визначити стандартний потенціал хлор-
ного електрода. 
 

ВАРІАНТ 28 

1. Для гальванічного елемента  
Hg │HgО│KОН║ КСl│Нg2Cl2 

с = 0,2 c = 0,02 
в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 

3. За  допомогою рівняння Нернста розрахувати  ЕРС наданого 
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елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

28 0,2795 0,2810 0,2819 0,2845 0,2861 0,2874 0,2886       
Контрольні запитання до роботи 6/28 

1. Яким рівнянням пов’язана зміна енергії Гіббса ΔG хімічної 
реакції з ЕРС гальванічного елемента, який працює на її основі? 

2. Для чого в цій роботі визначають ЕРС елементів при різних 
температурах? 

3. При Т = 298 К електродний потенціал окисно-відновного еле-
ктрода Pt │Fe(SO4)3, Fe(SO4)2(аок= 0,5;авідн= 0,02) дорівнює  
Е = 0,8535В. Визначити стандартний потенціал окисно-відновного 
електрода. 
 

ВАРІАНТ 29 
1. Для гальванічного елемента 

Hg│Hg2Cl2│KCl║HCl│C6H4O2,С6H4(OH)2│Pt 
с = 0,2 с = 0,5 

в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного по-
тенціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії 
(ΔS) та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному еле-
менті. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 
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3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

29 0,0428 0,0436 0,0442 0,0456 0,0465 0,0472 0,0480       
Контрольні запитання до роботи 6/29 

1. Написати рівняння, яке пов’язує зміну ентропії хімічної реа-
кції з ЕРС гальванічного елемента. 

2. Оборотно працюючий гальванічний елемент виділяє теплоту 
в навколишнє середовище. Чи залежить і як електрорушійна сила та-
кого елемента від температури? 

3. При Т = 298 К електродний потенціал хлорсрібного електрода 
(а = 0,05) дорівнює 0,1453 В. Визначити стандартний потенціал 
хлорсрібного електрода. 
 

ВАРІАНТ 30 
1. Для гальванічного елемента  

Zn(Hg) │ZnSO4 │ZnSO4│Zn (Hg) 
с = 0,02  с = 0,5 

в таблиці наведено дані ЕРС при різних температурах. На підставі екс-
периментальних даних розрахувати зміну ізобарно-ізотермічного поте-
нціалу (ΔG), температурний коефіцієнт ЕРС (dE/dT), зміну ентропії (ΔS) 
та зміну ентальпії (ΔН) реакції, яка проходить у зазначеному елементі. 

2. Дати характеристику гальванічного елемента (хімічний, кон-
центраційний, з перенесенням, без перенесення) і визначити тип еле-
ктроду (I, II роду, окисно-відновний або газовий). Написати електро-
дні реакції, що проходять на електродах, і сумарну реакцію, що про-
ходить в гальванічному елементі. 
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3. За допомогою рівняння Нернста розрахувати ЕРС наданого 
елемента при зазначеній концентрації електроліту (середній іонний 
коефіцієнт активності електроліту (ZnSO4) при заданій концентрації 
(c) та величини стандартних електродних потенціалів (Е+

0 або Е–
0) на-

даного елемента наведено в додатках 1 і 2. Концентрації електролітів 
подано в молях на кубічний дециметр. У газових електродах тиск газу 
дорівнює 1 атмосфері. Температура 298 К.  

№
 

Температура, °С 

E0 29
8 

ΔE
/Δ

T 

ΔH
0 29

8 

ΔG
0 29

8 

ΔS
0 29

8 

K
0 29

8 12,4 18,2 21,6 31,4 37,6 42,5 47,3 
E, В 

30 0,9273 0,9286 0,9293 0,9313 0,9326 0,9337 0,9347       
Контрольні запитання до роботи 6/30 

1.Яка термодинамічна умова утворення позитивного заряду на 
поверхні металу, зануреного в розчин солі цього металу? 

2. Чи існують гальванічні елементи, ЕРС яких не залежить від 
стандартних електродних потенціалів? Якщо така залежність існує, то 
вкажіть тип таких елементів. 

3.При Т = 298 К електродний потенціал мідного електрода 
(а = 0,005) дорівнює 0,2692 В. Визначити стандартний потенціал мід-
ного електрода. 
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Додаток 1 – Коефіцієнти активності γ± сильних електролітів при 298К 

Електро-
літ 

Концентрація, моль/1000 г води 
0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 

AgNO3 – – 0,925 0,897 0,860 0,793 0,734 0,657 0,536 
CdCl2 0,819 0,743 0,623 0,524 0,456 0,304 0,228 0,161 0,101 
CdI2 – – 0,490 0,379 0,281 0,167 0,106 0,0685 0,0376 
CdSO4 0,726 0,639 0,505 0,399 0,307 0,206 0,150 0,102 0,061 
CuCl2 0,888 0,849 0,783 0,723 0,659 0,577 0,508 0,455 0,411 
CuSO4 0,74 0,672 0,573 0,438 0,317 0,217 0,154 0,104 0,062 
Cu(NO3)2 – – 0,783 0,727 0,6595 0,577 0,508 0,455 0,411 
HBr 0,966 – 0,930 0,906 0,879 0,838 0,805 0,782 0,789 
HCl 0,965 0,952 0,928 0,904 0,875 0,830 0,796 0,767 0,757 
H2SO4 0,830 0,757 0,639 0,544 0,453 0,340 0,265 0,209 0,156 
KCl 0,965 0,952 0,927 0,902 0,869 0,816 0,770 0,718 0,649 
KI 0,952 – 0,928 0,903 0,872 0,820 0,778 0,733 0,676 
KOH – – – – – 0,824 0,798 0,760 0,723 
LiCl 0,963 0,948 0,921 0,896 0,865 0,819 0,790 0,757 0,739 
NaI – – – – – – 0,787 0,751 0,723 
NaOH – – – 0,905 0,871 0,818 0,766 0,727 0,690 
NiSO4 – – – – – – 0,150 0,105 0,063 
ZnBr2 – – – – – – 0,547 0,510 0,511 
ZnSO4 0,700 0,608 0,477 0,387 0,298 0,202 0,150 0,104 0,063 
ZnCl2 0,88 0,84 0,77 0,71 0,64 0,56 0,515 0,462 0,394 

  



163 
 

Додаток 2 – Стандартні електродні потенціали у водних розчинах при  
Т = 298 К 

№ Електрод Реакція Е0, В 
1 Mn2+│ Mn Mn2++2 e → Mn ‒1,180 

2 Zn2+ │ Zn Zn2+ + 2e → Zn ‒ 0,763 

3 Fe2+ │Fe Fe2++ 2 e → Fe ‒0,440 

4 Cd2+ │ Cd Cd2+ + 2 e → Cd ‒0,403 

5 Ni 2+ │ Ni Ni 2+ + 2 e→ Ni ‒0,250 

6 Pb 2+ │ Pb Pb 2+ + 2 e → Pb ‒ 0,126 

7 H+│ H2 H+ + e → 1/2 H2 0,00 

8 H2│ OH− │Pt 2 H2O + 2e → H2 + 2 OH− ‒ 0,828 

9 Cu 2+ │ Cu Cu 2+ + 2 e → Cu 0,337 

10 Ag + │ Ag Ag + + e → Ag 0,799 

11 Pb│ PbCl2 │ Cl− PbCl2 + 2e → Pb + 2 Cl− ‒ 0,268 

12 Pb│ PbBr2 │ Br− PbBr2 + 2e → Pb + 2 Br− ‒ 0,284 

13 Pb│ PbI2 │ I− PbI2 + 2e → Pb + 2 I− ‒ 0,365 

14 Pb│ PbO│OH– PbO + H2O +2e → Pb + 2 OH– – 0,578 

15 Ag│AgCl│ Cl− AgCl + e → Ag + Cl− 0,222 

16 Ag│ AgBr│ Br− AgBr + e → Ag + Br− 0,071 

17 Ag│ AgI │ I− AgI + e → Ag + I− ‒ 0,152 

18 Hg│ Hg2SO4 │ SO4
2−  Hg2SO4 + 2e → 2Hg + SO4

2− 0,615 

19 Hg│ Hg2Cl2 │ Cl− 1/2 Hg2Cl2 + e → Hg + Cl− 0,268 

20 Hg│ Hg2Br2 │ Br− 1/2 Hg2Br2 + e → Hg + Br− 0.140 

21 Hg│ Hg2I2 │ I− 1/2 Hg2I2 + e → Hg + I− ‒ 0,040 

22 Cl2 │ Cl− 1/2 Cl2 + e → Cl− 1,360 

23 Pt│Fe3+, Fe2+ Fe3+ + e → Fe2+ 0,771 

24 Hg │HgО│KОН HgО + H2O + 2e → Hg + 2OH– 0,098 

25 Pt│H+│C6H4O2,С6H4(OH)2 C6H4O2,+ 2H+ + 2e→ С6H4(OH)2 0,699 
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Лабораторна робота 7 
ПОБУДОВА ДІАГРАМ ПЛАВКОСТІ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ 

СИСТЕМИ 
 

Мета роботи: вивчення кристалізації сумішей, побудова та 
аналіз діаграми плавкості. 

Теоретичні положення 

Для вивчення рівноваги в гетерогенних системах використову-
ють метод фізико-хімічного аналізу. Його суть полягає в спостере-
женні залежності будь-якої фізичної властивості системи від її складу 
з подальшим графічним зображенням цієї залежності – діаграми 
стану. Серед різних фізичних властивостей частіше використовують 
температуру плавлення сумішей. Побудовані за даними цих спостере-
жень діаграми отримали назву діаграм плавкості. 

В основі побудови, аналізу та інтерпретації діаграм стану ле-
жать правило фаз Гіббса і два принципи Курнакова. 

Згідно з правилом фаз Гіббса, 

С = К– Ф + n,    (7.1) 

де С – число ступенів свободи, тобто кількість незалежних термоди-
намічних параметрів, які можна змінювати, не змінюючи при цьому 
кількості або виду фаз у системі; К – кількість незалежних компонен-
тів; Ф – число фаз; n – число незалежних термодинамічних параметрів 
(зазвичай Р і Т). 

Двокомпонентні системи в конденсованому стані (коли немає 
газової фази або її можна не брати до уваги) зазвичай розглядають при 
умові Р = const. Тоді правило фаз для таких систем записується у ви-
гляді: 

С = К – Ф + 1=3 – Ф.    (7.2) 
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Відповідно до першого принципу Курнакова, відомого як прин-
цип відповідності, будь-якій фазі або сукупності рівноважних фаз ре-
альної гетерогенної системи на діаграмі стану відповідає свій геоме-
тричний образ (точка, лінія, частина площини, тощо).  

Другий принцип Курнакова (принцип безперервності) можна 
сформулювати так: при безперервній зміні будь-якого з термодина-
мічних параметрів, який визначає стан рівноваги в гетерогенній сис-
темі, властивості окремих фаз теж змінюються безперервно; при 
цьому властивості системи як цілого змінюються безперервно доти, 
доки в системі зберігається число і вид фаз; при зміні числа або виду 
фаз у зміні властивості системи як цілого спостерігається розрив 
безперервності (стрибок, злам і т. п.). 

Серед різних досліджуваних фізичних властивостей найчастіше 
застосовують температуру плавлення сумішей. 

Розглянемо умовну діаграму стану, наведену на рис. 9. 

 
Рис. 9. Діаграма плавкості двокомпонентної системи з евтектикою 

На рис. 9 наведено один із можливих типів діаграм плавкості 
двокомпонентних систем. Така діаграма спостерігається в тому випа-
дку, коли дві речовини А і В необмежено розчинні одна в одній у роз-
плаві,  в твердому стані утворюють механічну суміш, а хімічних спо-
лук не утворюють. На діаграмі (див. рис. 9) є чотири поля. У полі І 
присутня одна фаза – рідина (розплав). Це гомогенна область. В полі 
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II присутні дві фази – розплав і кристали речовини А. В полі III також 
дві фази – рідина і кристали речовини В. У полі ІV існують дві тверді 
фази – кристали речовин А і В. Поля II, III, ІV – гетерогенні. Криві ТАЕ 
і ЕТВ називаються кривими ліквідусу і визначають температуру поча-
тку кристалізації сумішей різних складів при охолодженні. У точці Е 
криві ліквідусу перетинаються. У цій точці в стані рівноваги знахо-
дяться три фази − кристали речовин А і В та розплав. Точка Е назива-
ється евтектичною точкою, а склад системи, яка їй відповідає, – ев-
тектикою. Евтектична точка визначає мінімальну температуру, при 
якій у системі в процесі нагрівання з’являється рідка фаза. Лінія FEG 
має назву лінії солідусу. Нижче лінії FEG система повністю знахо-
диться у твердому стані. 

За допомогою діаграм плавкості можна визначити склад фаз у 
гомогенній і гетерогенній областях, молярний відсоток фаз у гетеро-
генній області та відстежити фазові перетворення сумішей різного 
складу в процесі їх нагрівання або охолодження. 

Для визначення складу системи потрібно провести перпендику-
ляр до осі складу. Наприклад, у точці а (див. рис. 9) система є одно-
фазною (розплав) і має склад: А – 80 %, В – 20 %. Для визначення 
складу фаз у гетерогенній області потрібно через фігуративну точку, 
яка задається на діаграмі, провести горизонтальну пряму, яка має 
назву коноди. Точки перетину цієї коноди з межами області m і n ви-
значають склад рівноважних фаз. Наприклад, у точці b, яка визначає 
склад системи, знаходяться в рівновазі розплав, якому відповідає то-
чка m, він складається з 60% компонента В і 40 % компонента А. Друга 
фаза – тверда і складається з кристалів речовини В. Молярний відсо-
ток фаз у гетерогенній області визначають за правилом важеля. Згідно 
з цим правилом, фігуративна точка b розділяє пряму, яка проходить 
через неї, на відрізки, обернено пропорційні масам фаз (bn – рідкої 
фази і bm – твердої фази). 

Для точки b це правило має вигляд (див. рис. 9): 

p

кр

M
M

 = bn
mb

 = 3
1

,     (7.3) 



168 
 

Mp + Mкр = 100 %.     (7.4) 

Розв’язок системи рівнянь (7.3) і (7.4) дає співвідношення мас 
фаз: 75 % – для розплаву і 25 % – для твердої фази. 

Діаграми стану дають можливість з’ясувати, які зміни будуть 
спостерігатися у системі в різних процесах, наприклад, при охоло-
дженні. 

Розглянемо процес охолодження з розплаву, який відповідає то-
чці 1 на діаграмі стану системи з хімічною сполукою (рис.10), яка пла-
виться конгруентно (без розкладання).  

 
Рис. 10. Діаграма плавкості двокомпонентної системи з хімічною 

сполукою, що плавиться конгруентно (без розкладання) 

У точці 1, згідно з правилом фаз Гіббса, маємо двоваріантну сис-
тему Ф = 1 і С = 3 – 1 = 2, тобто можна довільно змінювати і темпера-
туру, і склад розплаву (в певних межах), не змінюючи числа фаз. Коли 
температура знизиться до точки 2 (точніше до температури трохи ни-
жче точки 2), починають випадати кристали речовини А. При цьому 
Ф = 2 і С = 3 – 2 = 1, тобто система стає одноваріантною. Це означає, 
що довільно можна змінювати лише один параметр, наприклад, тем-
пературу, а склад розплаву при кожній температурі підлаштовується 
під неї і визначається точками кривої ТАЕ1. Так, для системи, позначе-
ної точкою 3, склад розплаву визначається точкою 3.Згідно з другим 
принципом Курнакова, в точці 2 маємо розрив безперервності, а саме: 
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злам характеру залежності, який проявляється як різка зміна нахилу 
на кривій охолодження (залежність температури від часу). В точці 4 
(після того, як з’явилися перші кристали речовини В) у рівновазі зна-
ходяться три фази (С = 3 – 3 = 0), тобто маємо безваріантну трифазну 
двокомпонентну систему. На кривій охолодження ця ситуація прояв-
ляється як температурна зупинка (відрізок 4  – 4 ). Поява в точці 4  
і зникнення в точці 4  фаз відбувається згідно з другим принципом 
Курнакова в зламах на кривій охолодження. 

На підставі аналогічних міркувань побудовано і криві охоло-
дження 6 – 7, 8 – 9, 10 – 11. 

На практиці в методі фізико-хімічного аналізу застосовується 
зворотна процедура. Діаграми стану будуються на підставі кривих 
охолодження, які отримують експериментально. Криві охолодження 
на рис. 10 і криві охолодження 1 і 2 на рис. 11 мають ідеальний вигляд, 
що має місце при кристалізації сумішей, які складаються з простих 
речовин, наприклад, металів. Складні речовини та їх суміші, зокрема 
органічні, як правило, кристалізуються з переохолодженням, вели-
чина якого залежить від чистоти речовини й умов охолодження (точки 
c на рис. 11). Це призводить до більш складної форми кривих охоло-
дження (криві 3 і 4, рис. 11). Температури кристалізації в даному разі 
визначаються точками а і b. 

 
Рис. 11. Ідеальні (1, 2) і реальні (3, 4) криві охолодження 

При побудові діаграми плавкості за допомогою кривих охоло-
дження евтектичну точку Е знаходять на перетині кривих ліквідусу. 

Практичне виконання роботи складається з двох частин. 
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7.1. Вивчення кристалізації сумішей органічних речовин 

У цій частині роботи експериментально досліджують кристаліза-
цію сумішей органічних речовин і за експериментальними даними бу-
дують криві охолодження, аналізують характер зміни температури в 
процесі охолодження і визначають, до якого типу вони належать (чи-
ста речовина, евтектична суміш, неевтектична суміш). 

 

Порядок виконання роботи 
1. За вказівкою викладача отримують один з варіантів набору 

пробірок із сумішами, що являють собою такі системи: нафталін – 
пара-толуїдин; нафталін – дифеніламін. 

2. У водяну баню наливають попередньо підігріту до 50 °С воду, 
щоб її рівень був на 1–1,5 см нижче керамічного кільця, і ставлять її 
на електроплиту. 

Пробірки з номерами 1 – 6 нагрівають до 65 °С, пробірки з номе-
рами 7–18 нагрівають до 70 °С. 

 

 

 
Рис. 12. Пробірка для отримання 

кривих охолодження: 
1 – термометр; 2 – коркова проб-
ка; 3 – гумове термоізолююче 
кільце; 4 – пробірка; 5 – мішалка 

 Рис. 13. Пристрій для плавлення 
сумішей органічних речовин: 

1 – пробірка з сумішшю (рис. 12); 
2 – керамічне кільце; 3 – метале-
вий посуд водяної бані; 4 – 
електроплита 
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3. Пробірки (рис. 12) із сумішами розташовують в отворах кера-
мічного кільця (рис. 13), вмикають електроплиту і проводять нагрі-
вання пробірок до повного розплавлення в них сумішей. 

4. Після досягнення в суміші заданої температури пробірку обере-
жно виймають, попередньо вимкнувши електроплиту, і ставлять в під-
ставку для охолодження. Пробірки виймають, тримаючи за гумові кі-
льця і уникаючи дотиків до металевих частин водяної бані (рис. 12, 13). 

5. Весь час, помішуючи суміш мішалкою, вимірюють темпера-
туру суміші, записуючи її значення кожної хвилини. При цьому ува-
жно стежать за станом суміші. Температуру появи першого кристала 
позначають (наприклад, зірочкою). З цього моменту перемішування 
припиняють. Спостереження процесу кристалізації і реєстрацію тем-
ператури ведуть, поки суміш повністю не закристалізується. 

Пробірки із сумішами залишають у підставках для охолодження. 
6. За даними експерименту будують криву охолодження, тобто 

залежність T = f (τ). 
7. Аналізують отримані криві охолодження, відносять їх до пев-

ного типу і роблять висновок, в якій пробірці що було (чиста речо-
вина, евтектична суміш, неевтектична суміш). 

Таблиця 7 – Склад сумішей для отримання кривих охолодження 

Номери 
пробірок 

Діапазон 
шкали 

термометра 

Склад суміші, масовий % 

Нафталін Паратолуїдин Діфеніламін 

1– 3 35–65 °С – 100 – 
4– 6 35–65 С – – 100 
7– 9 25–70 С 30 70 – 

10–12 25–70 С 40  60 
13–15 30 – 100 С 30  70 
16–18 30 – 100 С 20 80 – 
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7.2. Побудова і аналіз діаграми плавкості 

У цій частині роботи за експериментальними даними, які отри-
мані професійними дослідниками, будується і аналізується діаграма 
плавкості двокомпонентної системи з евтектикою. 

Порядок виконання роботи 
1. За даними температур початку кристалізації сумішей різного 

складу будують діаграму плавкості двокомпонентної системи. 
2. Аналізуючи побудовану діаграму плавкості, виходячи із зада-

них початкових умов, виконують наведені нижче завдання. 
 

Контрольні запитання 
1. Визначити поняття «фаза», «компонент», «число ступенів сво-

боди». 
2. Який вигляд має діаграма плавкості евтектичного типу?  
 3. Написати правило фаз Гіббса. Як за його допомогою розраху-

вати число ступенів свободи в гомогенній, гетерогенній областях та в 
евтектичній точці? 

4. Як визначити склад суміші у гомогенній області? 
5. Як визначити склад фаз у гетерогенній області?  
6. Сформулювати правило важеля. Як за його допомогою визна-

чити маси фаз в гетерогенній області? 
7. Як за допомогою діаграми плавкості можна досліджувати про-

цеси кристалізації суміші при зміні її температури? 
3. В чому суть методу термічного аналізу? 
9. Який вигляд мають криві охолодження для індивідуальних ре-

човин, евтектичних сплавів, а також сумішей різного складу? 
11. В чому полягає явище переохолодження? Як воно впливає на 

хід кривих охолодження? 
12. Яку експериментальну установку використовують в цій ро-

боті? 
 

  

http://int-46.ucoz.ru/
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ  
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 7 

ВАРІАНТ 1 
На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 

стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – KCl 
B – SnCl2 

0 512 40 460 
5 507 45 481 
10 496 50 497 
15 479 52,5 583 
20 477 55 658 
25 481 70 853 
30 478 80 952 
35 473 100 1050 

При заданих початкових умовах  

Т1, К а б в г д Т2, К 
483 45 50 5 25 75 463 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а  % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а  % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д  % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими сис-
темами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 
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7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/01 

1. Що називається фазою, компонентом, складовими системи і 
термодинамічними ступенями свободи? Навести приклади. 

2. Скільки складових частин, компонентів і термодинамічних 
ступенів свободи має система NH4Cl (тв) ↔ NH3 (г) + HCl (г)? 

3. Яка структура характерна для сплавів, склади яких знахо-
дяться ліворуч і праворуч від евтектичної точки? 

 
ВАРІАНТ 2 
На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 

стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – KCl 
B – PbCl2 

0 769 45 693 
10 748 50 703 
20 713 55 733 
25 701 65 811 
30 710 75 893 

33,5 713 90 1003 
40 707 100 1048 

При заданих початкових умовах  

Т1, К а б в г д Т2, К 
753 30 75 5 25 75 703 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
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4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 
системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 

5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 
г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/02 

1. Що називається точкою евтектики? Як вона визначається за 
допомогою трикутника Таммана? 

2. Навести і пояснити криву охолодження для індивідуальної 
речовини. Як визначити шлях кристалізації для сумішей різного 
складу за діаграмою плавкості? 

3. Що називається прихованою теплотою кристалізації? Як вона 
проявляється на кривих охолодження? Як її визначити? 

 
ВАРІАНТ3 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – KCl 
B– MnCl2 

0 923 50 769 
8 895 60 731 
15 865 65 705 
25 715 66,5 701 
34 745 75 705 
36 722 85 925 
38 735 100 1047 
40 747 - - 
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При заданих початкових умовах 

Т1, К а б в г д Т2, К 
873 40 80 10 40 80 733 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/03 

1. Що називається термічним аналізом? Чи можна передбачити 
характер кривих охолодження? 

2. Як за кривими охолодження побудувати діаграму плавкості? 
3. Яка залежність між температурою плавлення і тиском най-

більш типова для більшості речовин? Чому у води і деяких інших ре-
човин ця залежність має інший характер? 

 
ВАРІАНТ4 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  
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Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – Li2CO3 

B – K2CO3 
0 1133 50 768 
9 1050 54,5 778 
20 955 62 765 
33 765 66,6 798 

39,5 773 83,5 911 
44,2 778 100 983 

При заданих початкових умовах (табл. 10) 

Т1, К а б в г д Т2, К 
983 40 75 10 40 86 923 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/04 

1. Навести фазову діаграму двох речовин з простою евтектикою; 
побудувати криві охолодження сплавів різних складів, пояснити про-
цеси, що проходять на окремих ділянках кривих охолодження. 
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2. Як називається евтектика у випадку водних розчинів? 
3. Як на діаграмі плавкості зробити висновок, ізоморфно або не-

ізоморфних кристалізуються компоненти А і В? 
 
ВАРІАНТ 5 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – MgSO4 
B – Cs2SO4 

0 1292 55 1048 
10 1241 60 1083 
20 1193 63 1098 
30 1116 65 1113 
40 1013 70 1163 
45 953 80 1238 
47 969 90 1323 
50 999 100 1397 

При заданих початкових умовах 

Т1, К а б в г д Т2, К 
1173 55 90 10 40 72 1023 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 
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6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/05 

1. Навести фазову діаграму двох речовин, якщо речовини утво-
рюють між собою стійку хімічну сполуку; побудувати криві охоло-
дження сплавів різних складів, пояснити процеси, що проходять на 
окремих ділянках кривих охолодження. 

2. Скільки складових частин і компонентів має система, що 
складається з NaCl (тв), K2SO4 (тв), KCl (тв), H2O (р)? 

3. Які сполуки називаються дальтонідами і який їхній склад? 
 
ВАРІАНТ 6 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – Li2SO4 

B – Cs2SO4 
0 1293 65 983 
10 1216 75,5 903 
20 1113 77,5 906 
25 1063 80 910 
31 953 85 905 
35 963 89,5 893 
45 1003 90 910 
50 1011 95 1055 
55 1007 100 1129 

При заданих початкових умовах 

Т1, К а б в г д Т2, К 
1173 40 95 10 40 95 973 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
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що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/06 

1. Що називається твердим розчином? Які види твердих розчи-
нів існують? Як їх визначають? 

2. Скільки складових частин, компонентів і термодинамічних 
ступенів свободи має система H2 (г), O2 (г) при Т = 300 К? 

3. Привести фазову діаграму двох речовин, якщо речовини нео-
бмежено розчиняються як у твердому, так і в рідкому стані; побуду-
вати криві охолодження сплавів різних складів, пояснити процеси, що 
проходять на окремих ділянках кривих охолодження. 

 
ВАРІАНТ 7 
На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 

стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
723 55 75 10 40 70,5 503 
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Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – KI 
B – CdI2 

0 658 53 504 
10 643 55 515 
30 696 60 575 
45 520 65 656 
47 470 80 833 
49 468 100 951 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/07 

1. Навести фазову діаграму двох речовин, якщо речовини обме-
жено розчиняються в твердому стані; побудувати криві охолодження 
сплавів різних складів, пояснити процеси, що проходять на окремих 
ділянках кривих охолодження. 

2. Що називається лініями ліквідусу і солідусу діаграми плавко-
сті системи з простою евтектикою? Навести приклад. 
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3. Як відбувається процес евтектичною кристалізації? Навести 
криву охолодження сплаву. 

 
ВАРІАНТ 8 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

 
Система Склад 

А (мол.%) 
Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – CsCl 
B – SrCl2 

0 1147 50 1180 
10 1124 60 1158 
15 1089 70 1071 
20 1059 80 877 
25 1102 85 862 
35 1155 95 875,8 
40 1166 100 876,8 

При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
1173 35 90 10 50 75 1093 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 
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6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/08 

1. Як визначити число компонентів системи (за Гіббсом)? 
2. Як впливає зовнішній тиск на положення евтектичною точки? 
3. Навести фазову діаграму двох речовин, якщо хімічна сполука 

розкладається, не досягнувши температури плавлення; побудувати 
криві охолодження сплавів різних складів, пояснити процеси, що про-
ходять на окремих ділянках кривих охолодження. 

 
ВАРІАНТ 9 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – RbCl 
B – SrCl2 

9 1147 55 968 
10 1089 65 896 
20 1004 70 827 
30 906 75 853 
40 964 80 879 
45 975 90 960 
50 978 100 999 

При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
1073 35 85 5 35 85 923 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
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містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/09 

1. У чому відмінність понять: «евтектична точка», «евтектична 
температура» і «евтектика»? 

2. Навести фазову діаграму двох речовин, якщо речовини обме-
жено розчиняються в рідкому стані; побудувати криві охолодження 
сплавів різних складів, пояснити процеси, що проходять на окремих 
ділянках кривих охолодження. 

3. Скільки складових частин, компонентів і термодинамічних 
ступенів свободи має система NH4Cl (тв) ↔ NH3 (г) + HCl (г) при над-
лишку HCl (г)? 

 
ВАРІАНТ 10 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

 
При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
1023 25 75 5 25 85 923 
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Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – KCl 
B – CaCl2 

0 1043 40 1027 
5 1023 45 1015 
10 978 55 961 

18,5 911 67 873 
20 828 70 899 
25 980 90 1021 
35 1022 100 1049 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/10 
1. Що називається правилом важеля? Як воно застосовується 

для визначення кількості речовин, що знаходяться в рідкому і твер-
дому станах? Навести приклад. 

2. Які сплави мають постійну температуру плавлення? 
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3. Що можна визначити за довжиною горизонтальної площадки 
на кривій охолодження? 

 
ВАРІАНТ 11 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – CuCl 
B – CsCl 

0 912 65 542 
10 868 66,6 547 
20 814 70 541 
35 645 75 521 
45 571 80 541 
50 549 90 623 
60 533 100 695 

При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
773 55 80 10 25 60 533 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 
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6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/11 
1. Що називається температурою кристалізації евтектики? Як 

вона визначається? 
2. Який процес називається перитектичним, як він відбувається? 
3. Як визначити температури початку і кінця кристалізації, пла-

влення? 
 
ВАРІАНТ 12 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – KCl 
B – CaCl2 

0 1043 40 1027 
5 1023 45 1015 
10 978 55 961 

18,5 911 67 873 
20 828 70 899 
25 980 90 1021 
35 1022 100 1049 

При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
1020 42 80 10 40 90 940 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
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містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/12 

1. Навести диференціальну й інтегральну форму рівняння Шре-
дера. Вказати його застосування для визначення температури евтек-
тики. 

2. Навести і пояснити вид кривих охолодження з рівняння шви-
дкості зниження температури при охолодженні. 

3. Які речовини можуть утворювати при охолодженні безперер-
вний ряд твердих розчинів? 

 
ВАРІАНТ 13 

На підставі експериментальних даних (Таблиця 9) побудувати 
діаграму стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

 
При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
973 60 90 10 50 75 844 
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Таблиця 9 
Система Склад 

А (мол.%) 
Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – SrBr2 
B – KBr 

0 1003 57 832 
10 972 66,7 847 
25 872 75 843 
29 829 82 835 

33,3 832 85 851 
40 826 95 897 
50 807 100 916 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/13 
1. В яких випадках за допомогою рівняння Шредера можна ви-

значити евтектичну точку, якщо відомі температура і теплоти плав-
лення компонентів А і В, що утворюють сплав? 
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2. Як за допомогою рівняння Шредера можна розрахувати теп-
лоти плавлення компонентів А і В, якщо дана діаграма плавкості? 

3. Скільки фаз і ступенів свободи на площині, на лініях і в пот-
рійних точках на діаграмі стану води? За яких умов система має міні-
мум ступенів свободи і чому він дорівнює? 

 
ВАРІАНТ 14 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

 
Система Склад 

А (мол.%) 
Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – InCl3 

B – NaCl 

0 1073 53 983 
13,3 1052 61,6 753 
22,2 1033 66,8 680 
35,8 989 74,6 641 
37,6 975 80,6 622 
40 983 81,6 642 
47 999 84,8 697 

50,6 1013 100 859 

При заданих початкових умовах 

Т1, К а б в г д Т2, К 
10333 45 95 10 45 75 983 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
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5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 
г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/14 

1. Скільки фаз і ступенів свободи на площині, на лініях і в пот-
рійних точках на діаграмі стану сірки? За яких умов система має міні-
мум ступенів свободи і чому він дорівнює? 

2. Сірка може існувати у вигляді 4-х фаз – ромбічної і моноклін-
ної модифікації, рідкої та газоподібної. Скільки фаз і ступенів свободи 
одночасно містить рівноважна суміш? 

3. Що називається інтегральною і диференціальною теплотами 
розчинення та як вони визначаються? 

 
ВАРІАНТ 15 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – FeCl3 

B – TiCl 

0 702 35 525 
10 658 37 506 
22 598 45 533 
26 535 52 553 
29 549 62 572 
33 563 100 575 

При заданих початкових умовах 
Т1, К а б  в г д Т2, К 
673 30 50  5 30 50 543 
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1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/15 

1. Як визначити за діаграмою стану значення окремих площин, 
ліній, точок? 

2. Які експериментальні дані необхідні для побудови діаграм пла-
вкості? 

3. Для системи CaCO3 → CaO + CO2 вказати число складових 
частин і компонентів, максимальне число термодинамічних ступенів 
свободи. 

 
ВАРІАНТ 16 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

При заданих початкових умовах 
Т1, К а б в г д Т2, К 
1273 15 30 5 20 40 1100 
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Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – NiF2 

B – KF 

0 1121 23,8 1212 
4,9 1099 26 1224 
9,2 1060 30,3 1289 
13,4 1120 37,9 1359 
15,2 1141 46,7 1397 
18,4 1168 50,5 1403 
21,8 1193 58 1391 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/16 

1. Як визначити за діаграмою стану число компонентів, ступенів 
свободи, фаз, їх склад і масове співвідношення? 
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2. Чому дорівнює число термодинамічних ступенів свободи од-
нокомпонентної системи, що містить рідку і тверду фази в стані рів-
новаги? 

3. Як визначити, при яких температурах система гомогенна? 
 
ВАРІАНТ 17 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – KI 
B – KF 

0 685 45 618 
10 668 50 622 
20 640 55 651 
25 622 60 695 
30 579 70 773 
31 594 80 858 
35 603 90 914 

При заданих початкових умовах 

Т1, К а б в г д Т2, К 
773 40 75 10 40 80 603 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
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5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 
г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/17 

1. Чому в твердому розчині кристали не однорідні за хімічним 
складом? 

2. Для системи FeS → 2Fe + S2 вказати максимальне число тер-
модинамічних ступенів свободи. 

3. Що означає конгруентність точки плавлення? Навести приклад. 
 
ВАРІАНТ 18 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – SrBr2 
B – LiBr 

0 825 50 768 
5 813 55 773 
20 772 66,6 803 
30 736 85 865 
34 720 100 916 
40 744 – – 

При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
873 50 80 10 50 90 753 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
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що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/18 

1. Що називається перитектичною горизонталлю? Який темпе-
ратурі вона відповідає? 

2. Як визначити за діаграмою стану початок і кінець плавлення 
будь-якого сплаву? 

3. Що називається сингулярною точкою? Які властивості мають 
хімічні сполуки з такою точкою? 

 
ВАРІАНТ 19 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
523 40 75 10 40 95 443 
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Система Склад 
А (мол. %) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – 
LiNO3 

B – 
Pb(NO3)2 

0 585 50 464 
10 535,5 60 457,6 
20 489 65 449 
22 479 70 567 

32,5 424 80 598 
36 438 90 519,5 
40 449,5 100 527 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/19 

1. Що називається поліморфізмом, енантіотропією і монотро-
пією? Які системи мають такі властивості? 

2. Чому дорівнює число компонентів для водних сольових роз-
чинів систем (NaCl + KCl + H2O), (KNO3 + NaCl + H2O → NaNO3 + 
+ KCl), (KNO3 + NaCl → NaNO3 + KCl)? 
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3. Якими факторами визначається величина горизонтальної ді-
лянки кривої охолодження? 

 
ВАРІАНТ 20 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – MgCl2 

B – TiCl 

0 708 50 767 
5 698 66,6 796 
15 682 75 658 
28 635 90 950 

33,3 685 100 951 

При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
923 50 80 10 50 85 703 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 
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7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

 
Контрольні запитання до роботи 7/20 

1. Що називається безваріантним і одноваріантним перетворен-
ням? Навести приклади кривих охолодження. 

2. Як зробити за діаграмою плавкості висновок про стійкість хі-
мічної сполуки, яка утворена компонентами А і В, вказати її склад і 
верхню температурну межу існування в твердому стані? 

3. Який з компонентів (А чи В) відіграє провідну роль у процесі 
евтектичної кристалізації? 

 
ВАРІАНТ 21 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол. %) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – MgCl2 

B – RbCl 

0 991 36,2 759 
17,5 868 37,5 784 
22,7 800 43,8 816 
23,7 764 50 823 
25,9 746 58,1 809 
28 736 65 783 
29 732 68,3 821 

30,4 743 78,7 898 
33,1 749 100 984 
35,5 745 – – 

При заданих початкових умовах 

Т1, К а б в г д Т2, К 
873 40 90 10 40 75 793 
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1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/21 

1. Навести і пояснити криву охолодження для індивідуальної 
речовини. Як визначити шлях кристалізації для сумішей різного 
складу за діаграмою плавкості? 

2. Як за кривими охолодження побудувати діаграму плавкості? 
3. Навести фазову діаграму двох речовин, якщо речовини необ-

межено розчиняються як у твердому, так і в рідкому станах; побуду-
вати криві охолодження сплавів різних складів, пояснити процеси, що 
проходять на окремих ділянках кривих охолодження. 

 
ВАРІАНТ 22 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  
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Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – MnCl2 

B – RbCl 

0 999 45 793 
15 879 50 799 
22 813 55 797 
27 749 65 755 
30 741 68 733 
32 733 70 743 
35 713 80 803 
40 767 100 923 

При заданих початкових умовах 

Т1, К а б в г д Т2, К 
873 30 95 10 30 60 733 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 
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Контрольні запитання до роботи 7/22 

1. Що називається лініями ліквідусу і солідусу діаграми плавко-
сті системи з простою евтектикою? Навести приклад. 

2. Як відбувається процес евтектичної кристалізації? Навести 
криву охолодження. 

3. Вкажіть, при охолодженні яких за складом розплавів можна 
отримати чистий кристалічний компонент А. 

 

ВАРІАНТ 23 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – MgSO4 

B – K2SO4 

0 1349 63,9 1200 
10 1308 66,8 1203 
20 1236 71 1193 
30 1123 75,3 1177 
40 1019 82,2 1247 
50 1103 100 1397 

 
При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
1273 50 90 10 50 85 1073 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
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5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 
г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/23 

1. Навести фазову діаграму двох речовин, що обмежено розчи-
няються в твердому стані; побудувати криві охолодження сплавів рі-
зних складів, пояснити процеси, що проходять на окремих ділянках 
кривих охолодження. 

2. Як впливає зовнішній тиск на положення евтектичної точки? 
3. В яких із позначених на діаграмі фазових областей або точок 

присутня тверда евтектика? Вкажіть якісний склад твердої евтектики. 
 
ВАРІАНТ 24 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  

 
Система Склад 

А (мол.%) 
Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – PbCl2 

B – TiCl 

0 708 50 680 
10 679 60 705 

15,5 661 66,6 708 
20 675 70 707 
25 680 75 700 
30 676 80 720 

36,5 650 90 752 
40 658 100 773 
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При заданих початкових умовах: 

Т1, К а б в г д Т2, К 
723 50 85 10 20 75 673 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

Контрольні запитання до роботи 7/24 

1. Як впливає зовнішній тиск на положення евтектичної точки? 
2. Які сполуки називаються дальтонідами, який їхній склад? 
3. Що називається правилом важеля? Як воно застосовується 

для визначення кількості речовин, що знаходяться в рідкому і твер-
дому станах? Навести приклад. 

 
ВАРІАНТ 25 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму плавкості) двокомпонентної системи.  
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Система Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

Склад 
А (мол.%) 

Т(К) початку 
кристалізації 

А – NaCl 
B – ZnCl2 

0 595 35 623 
5 589 46 683 

10 577 52,5 769 
15 573 58 813 
25 543 67,7 882 
27 535 100 1073 
30 569 - - 

 

При заданих початкових умовах 
Т1, К а б в г д Т2, К 
723 35 60 10 50 60 583 

1. Позначити точками: І – рідкий розплав, що містить а % речо-
вини А при температурі Т1; ІІ – розплав, що містить а % речовини А, 
що знаходиться в рівновазі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – сис-
тему, що складається з твердої речовини А в рівновазі з розплавом, що 
містить б % речовини А; IV – рівновагу фаз однакового складу; V – 
рівновагу трьох фаз. 

2. Визначити склади хімічних сполук. 
3. Визначити якісні та кількісні склади евтектики. 
4. Викреслити всі типи кривих охолодження, можливі в наданій 

системі; вкажіть на діаграмі, яким складам ці криві відповідають. 
5. В якому фізичному стані знаходяться системи, що містять в, 

г, д % речовини А при температурі Т1? Що відбувається з цими систе-
мами, якщо їх охолодити до температури Т2? 

6. Визначити число фаз і число термодинамічних ступенів сво-
боди системи при евтектичній температурі і вмісті: А – 95 мол. %, 
В – 5 мол. %. 

7. При якій температурі почне тверднути розплав, що містить в % 
речовини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад 
перших кристалів? 

 



206 
 

Контрольні запитання до роботи 7/25 

1. Які сплави мають постійну температуру плавлення? 
2. Як визначити температури початку і кінця кристалізації, пла-

влення? 
3. Навести диференціальну й інтегральну форми рівняння Шре-

дера. Вказати його застосування для визначення температури евтек-
тики. 
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Лабораторна робота 9 
ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМНОЇ РОЗЧИННОСТІ РІДИН 

 
Мета роботи – вивчення взаємної розчинності в системах з рі-

динами, що змішуються обмежено. 

Теоретичні положення 

Всі рідини тією чи іншою мірою розчинні одна в одній. Вихо-
дячи з різного характеру розчинності, рідини можна поділити на декі-
лька груп. 

1. Рідини, необмежено розчинні одна в одній: метиловий спирт 
– вода, бензол – хлороформ та ін. 

2. Рідини, практично не розчинні одна в одній: бензол – вода, 
ртуть – вода та ін. 

3. Рідини, обмежено взаємно розчинні: фенол – вода, метиловий 
спирт – гексан та ін. 

На обмежену розчинність рідин, крім їх природи, найбільше 
впливає температура. Цей вплив може бути різним: в одних випадках 
з підвищенням температури взаємна розчинність збільшується, а в ін-
ших – зменшується. Тому розрізняють три типи діаграм температура 
– склад.  

 
Рис. 14. Системи з верхньою критичною температурою розчинення 
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У першому випадку з підвищенням температури взаємна роз-
чинність збільшується, і при деякій температурі спостерігається не- 
обмежена розчинність рідин одна в одній. Температуру, вище якої рі-
дини необмежено розчиняються одна в одній, називають верхньою 
критичною температурою (КТР). Прикладом можуть бути системи 
вода – фенол, вода – анілін та ін. (див. рис. 14). 

В другому випадку підвищення температури зменшує взаємну 
розчинність, і при зниженні температури взаємна розчинність збіль-
шується. Температуру, нижче якої рідини необмежено розчинюються 
одна в одній, називають нижньою критичною температурою. Прикла-
дом можуть бути системи: о-колоїдин – вода, триетиламін – вода та 
ін. (рис. 15). 

 
Рис. 15. Системи з нижньою критичною температурою розчинення 

Існують і такі суміші, які мають дві критичні температури – вер-
хню та нижню. Це системи нікотин – вода, гліцерин – м-толуїдин та 
ін. (рис. 16). 

Криві на наведених діаграмах стану (діаграмах обмеженої роз-
чинності) є сукупністю точок, що визначають склади насичених роз-
чинів при відповідних температурах, тобто точок, в яких система пе-
реходить із гомогенного стану в гетерогенний або навпаки. Зважаючи 
на те, що фази в таких системах за агрегатним станом рідкі і за наяв-
ності двох або більшої кількості  фаз утворюють шари, що не змішу-
ються, згадані вище криві одержали назву кривих розшарування. Об-
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ласті діаграм обмеженої розчинності, що знаходяться зовні кривих ро-
зшарування, відповідають однофазному (гомогенному стану) сис-
теми.  

 
Рис. 16. Діаграма стану системи з двома критичними температурами 

В областях, що знаходяться всередині кривих розшарування, 
система гетерогенна і складається з двох шарів розчинів із насичених 
одна в одній речовин, які знаходяться в рівновазі (співіснуючі фази). 
Наприклад, для точки d (див. рис. 14) при Т = 295 K система, що скла-
дається з 45 % фенолу і 55 % води, розшаровується на дві рівноважні 
фази A1 і А2 складу X1 і X2. Відносні кількості співіснуючих фаз мо-

жуть бути визначені за правилом важеля: 1

2

2

1

маса фази
маса фази

А dA
А dA


 

 
. 

 
Рис. 17. Визначення критичної температури за методом Алексєєва 
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Точку, що відповідає критичній температурі, визначають за ме-
тодом Алексєєва (правилом прямолінійного діаметра, згідно з яким 
пряма, що проходить через середини конод, які з’єднують сполучені 
фази, перетинає криву розшарування в критичній точці К. Для цього 
проводять серію із кількох конод (горизонтальних прямих), які з’єд-
нують точки, що відповідають співіснуючим фазам. Через середини 
одержаних відрізків проводять пряму, як це показано на рис. 17. Вер-
хній кінець прямої (точка К ) визначить верхню критичну точку (тем-
пературу і склад системи, що їй відповідає). 

Згідно з правилом Алексєєва (1886), точки розподілу конод на-
впіл знаходяться на загальній прямій KC (див. рис. 14), що закінчу-
ється в критичній точці розчинення K, або середня арифметична ве-
личина зі складу рівноважних фаз є лінійною функцією температури 

– правило прямолінійного діаметра: 1 2
кр2

X X a T b
   , де а і b – ем-

піричні константи. Розв’язавши рівняння для двох температур, можна 
визначити а і b. Для критичної температури розчину 1 2 кр ,X X X   і 

тоді кр
кр

2
2
X

a T b    і кр кр .X a T b   Правило Алексєєва є наближе-

ним і може застосовуватися, якщо склад системи виражається в масо-
вих відсотках. 

Процес розчинення деякою мірою аналогічний процесу випаро-
вування. При розчиненні, як і при випаровуванні, частинки речовини 
переходять у суміжну фазу за рахунок теплового руху. При розчи-
ненні однієї рідини в іншій без значної хімічної взаємодії, наприклад, 
при розчиненні двох близьких між собою вуглеводнів, для переходу 
молекул у суміжну фазу майже не потрібно витрати енергії. В цьому 
випадку для досягнення змішування компонентів достатньо тепло-
вого руху (з точки зору термодинаміки – ентропійного фактора). Такі 
рідини необмежено розчиняються одна в одній (підпорядковуються 
закону Рауля). 
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Діаграми з обмеженою розчинністю спостерігаються для сис-
тем зі значними відхиленнями від закону Рауля. Якщо позитивні / не-
гативні відхилення від закону Рауля великі і перевищують деяку кри-
тичну величину, то виникає нове явище – розшарування розчину на 
дві рідкі фази різного складу, які не змішуються (обмежена взаємна 
розчинність рідин). 

Розберемося, чому вплив температури на взаємну розчинність 
буває різним. Якщо при утворенні розчину молекули різного сорту (А 
і В) взаємодіють між собою з меншою силою, ніж молекули одного 
сорту (А і А), це викличе позитивні відхилення від закону Рауля (мо-
лекул у парі виявиться більше, ніж ми очікуємо), а утворення такого 
розчину буде проходити з поглинанням теплоти, тобто розчин буде 
нагріватися. Пояснення цьому таке: при утворенні розчину перш ніж 
різнорідні молекули (молекули розчинника і розчиненої речовини) 
почнуть взаємодіяти між собою, потрібно розірвати зв’язки між одно-
рідними молекулами. І якщо однорідні молекули зв’язані більш си-
льно, ніж різнорідні, то щоб розірвати їх, потрібно затратити більше 
енергії, ніж її виділиться при подальшій взаємодії різнорідних моле-
кул. Тобто сумарний тепловий ефект утворення розчину буде ендоте-
рмічним (ΔН > 0), а за принципом Ле Шательє підвищення темпера-
тури для таких систем буде збільшувати взаємну розчинність таких 
систем, що призведе до появи верхньої КТР. 

Тобто наявність верхньої або нижньої КТР залежить від знака 
зміни ентальпії утворення розчину. Якщо, наприклад, ΔН < 0, то, від-
повідно до принципу Ле Шательє, розчинність буде збільшуватися зі 
зниженням температури, і система буде характеризуватися нижньою 
КТР. 

 
Практичне виконання роботи складається з двох частин. 

9.1. Визначення температур розшарування в системах різного 
складу із рідин, що обмежено розчиняються одна в одній 

Для визначення температур розшарування використовують ме-
тод Алексєєва: суміші різного складу вміщують в ампули та запаюють 
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їх. Ампули занурюють у водяну баню, температуру якої поступово 
підвищують, і визначають ті температури, при яких суміші станов-
ляться однорідними. Перевіряють знайдені значення температур, по-
ступово охолоджуючи ампули до появи другої фази (помутніння роз-
чинів у ампулах). Різниця між температурами помутніння та просвіт-
лення не повинна перевищувати 1°. 
 

Порядок виконання роботи 

В цій роботі використовують тонкі зігнуті ампули, в нижній ча-
стині яких знаходяться досліджувані суміші (рис. 18). 

 
Рис. 18. Ампула з сумішшю для дослідження 

 

Штатив із пронумерованими ампулами занурюють у водяну 
баню. Склад сумішей вказано в таблицях на робочих місцях. Водяну 
баню з набором ампул ставлять на електроплитку і починають нагрі-
вання. Швидкість нагрівання води у водяній бані не повинна переви-
щувати 10° за 5 хв, інакше температура рідини в ампулах не буде від-
повідати температурі водяної бані. Під час нагрівання вміст ампул пе-
ремішують, для чого штативом виконують коливальні рухи так, щоб 
бульбашки повітря в зігнутій частині ампули переміщалися з одного 
кінця в інший. Підігріваючи ампули і перемішуючи їх вміст, запису-
ють для кожної ампули температуру, при якій мутна суміш раптово 
стає прозорою, тобто температуру просвітлення. Коли всі суміші ста-
нуть прозорими, знімають баню з електроплитки і починають охоло-
дження. Під час охолодження для кожної ампули записують темпера-
туру, при якій рідина знову стає мутною (температуру помутніння). 
Температури просвітлення і помутніння повинні збігатися. Розбіж-
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ність допустима в межах 0,5 – 1,0 °С. Середня з цих температур бе-
реться як температура розшарування, при якій фенол і вода розчиня-
ються одне в одному в тій пропорції, в якій вони містяться в кожній 
ампулі. Коли температура в бані знизиться до 40 – 50 °С, охолодження 
прискорюють, кидаючи в баню шматочки льоду через кожні 5 – 7 хв. 
Результати дослідів заносять у таблицю 10. 

Таблиця 10. Темперетури просвітлення та помутніння розчинів 
Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас. %           
CВ, мас. %           
t, оС осв.           
t, оС помут.           
t, оС серед.           

 
9.2. Побудова й аналіз діаграми обмеженої розчинності 

В цій частині роботи за експериментальними даними, що одер-
жані професійними дослідниками, будується та аналізується діаграма 
стану двокомпонентної системи із рідин, що обмежено розчиняються 
одна в одній. 
 

Порядок виконання 
1. За вказівкою викладача одержують варіант даних вивчення 

взаємної розчинності органічних речовин. 
2. За даними температур розшарування сумішей різного складу 

будують діаграму розчинності двокомпонентної системи. 
3. Аналізуючи побудовану діаграму обмеженої розчинності, за 

вказівкою викладача виконують певні завдання у переліку, що нада-
ється, беручи для завдання конкретні дані початкових умов: 

1). користуючись правилом прямолінійного діаметра, визна-
чити координати критичної точки (температуру і склад суміші); 

2). визначити склад сполучених розчинів при температурі T1; 
3). визначити склад фаз системи, що відповідає умовам T2 і CA; 
4). визначити за правилом важеля відносну вагу фаз у системі, 

що відповідає попереднім умовам.  
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Контрольні запитання 

1. Які фактори впливають на взаємну розчинність рідин? 
2. Вказати типи діаграм з обмежено розчинними рідинами. 
3. Як унаданій роботі експериментально визначають темпера-

тури помутніння і просвітлення для сумішей різного складу при ви-
вченні взаємної розчинності рідин? 

4. Як експериментально визначають критичну температуру для 
сумішей різного складу? 

5. На підставі яких даних будується діаграма розчинності сис-
теми вода – фенол? 

6. В чому полягає суть методу Алексєєва, який використову-
ється для визначення верхньої критичної точки розчинності? 

7. Дайте визначення верхньої та нижньої критичної темпера-
тури. 

8. Як визначається склад рідин у гомогенній та гетерогенній об-
ластях на діаграмі стану? 
 

  

http://int-46.ucoz.ru/
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ  
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 9 

ВАРІАНТ 1 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки ро-
зчинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA молів компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система: Вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 
Ампула  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, г/100г 90,7 90,0 88,2 83,9 76,8 56,4 48,9 40,7 34,0 32,2 
CВ, г/100г 9,3 10,0 11,8 16,1 23,2 43,6 51,1 59,3 66,0 67,8 
t, °С (сeр.) 38,9 44,3 49,9 58,7 64,0 64,9 61,5 53,9 40,2 31,8 

 
Варіант T1 , K nA, моль nB, моль T2 , K 

1 340 2,02 0,99 315 

 
Контрольні запитання до роботи 9/01 

1. Що називається розчинністю речовини? Як вона виража-
ється? 
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2. Як зміняться склади і маси рівноважних фаз, якщо при t = 
= 70 °Су системі вода – нікотин(рис. 19), що містить 30 мас. % A, збі-
льшити концентрацію води до 50 мас. % A? 
3. На діаграмі (рис. 20) в інтервалі температур 440 – 270 K указати 
процес охолодження складу 1. 

 

Рис. 19. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 

Рис. 20. Діаграма стану системи вода (А) − триетиламін (В) 
 

ВАРІАНТ 2 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 
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2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 
Система: вода (H2O) (А) − бутиловий спирт (C4H10O) (В) 

Ампула 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас.% 95,0  92,7 89,8 84,5 76,0 48,8 34,0 27,0 23,0 21,0 
CВ, мас.% 5,0  7,3 10,2 15,5 24,0 51,2 66,0 73,0 77,0 79,0 
t, °С (сeр.) 30,0  65,2 90,0 111,0 122,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 

 
Варіант Т1,К nA, моль nB, моль Т2, К 

2 385 4,50 1,10 345 

Контрольні запитання до роботи 9/02 
1. Які фактори впливають на взаємну розчинність рідин? 
2. Як визначити відносний вплив температури на розчинність 

фенолу у воді й води у фенолі (рис. 21)? 

 

Рис.21. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 
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3. Система вода – нікотин (рис. 22) масою 100 г (55 мас. % B) 
нагріта до t = 80 °С. Яку мінімальну кількість нікотину варто до-
дати до цієї системи, щоб вона стала гомогенною без зміни темпе-
ратури? 

 
Рис. 22. Діаграма стану системи вода (А) − нікотин (В) 

 
ВАРІАНТ 3 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити  маси фаз,  які знаходяться в рівновазі при T2. Що  
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буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система: п-нітрогідрохінон (C6H6O4N) (А) − вода (H2O) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА,мас.% 70,0 66,5 65,0 60,0 48,0 29,0 24,0 21,5 20,0 19,0 
CВ,мас.% 30,0 33,5 35,0 40,0 52,0 71,0 76,0 78,5 80,0 81,0 
t,°С (сeр.) 92,0 101,0 105,0 112,0 118,5 116,0 110,0 102,0 95,0 87,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

3. 376 1,13 0,29 388 
 

Контрольні запитання до роботи 9/03 
1. Як проводять вимірювання температури системи при ви-

вченні діаграми взаємної розчинності? 
2. Система вода – нікотин (рис. 23) масою 100 г (55 мас. % B) 

нагріта до t = 80 °С. Яку мінімальну кількість нікотину варто до-
дати до цієї системи, щоб вона стала гомогенною без зміни темпе-
ратури? 

3. Система (рис. 24) загальною масою 10 кг містить 
60 мас. % А. Які фази, якого складу перебувають у рівновазі при 
t = 130 °С? Які їхні кількості в кілограмах? 

 

 

Рис. 23. Діаграма стану системи вода (А) − нікотин (В) 
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Рис. 24. Діаграма стану системи вода (А) − триетиламін (В) 
 

ВАРІАНТ 4 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 
Система: вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 

Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас.% 91,0 90,0 88,0 83,0 76,0 56,8 47,8 39,7 33,0 31,6 
CВ, мас.% 9,0 10,0 12,0 17,0 24,0 43,2 52,2 60,3 67,0 68,4 
t, °С (сeр.) 36,3 44,3 50,4 59,4 63,9 64,8 61,7 54,7 40,0 32,0 
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Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 
4 320 7,90 1,01 330 

Контрольні запитання до роботи 9/04 
1. Правило фаз Гіббса. 
2. Як потрібно варіювати концентрації компонентів розчину 

двох обмежено розчинних рідин (рис. 25), щоб вийшла симетрична 
крива розчинності? 

3. Визначити маси фенолу і води у розчинах фенолу у воді й 
води у фенолі (рис. 25), якщо 1 кг системи з масовою часткою фенолу 
N = 0,6 остудити до температури T = 320 K. 

 
Рис. 25. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 

ВАРІАНТ 5 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 
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4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 
Система: м-фенілендіамін (C5H8N2) (А) − бензол (C6H6) (В) 

Ампула  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас. % 81,0 78,0 74,5 68,0 50,0 27,5 20,0 16,0 14,5 11,5 
CВ, мас. % 19,0 22,0 25,5 32,0 50,0 72,5 80,0 84,0 85,5 88,5 
t, °С (сeр.) 40,0 49,1 57,2 65,0 70,5 67,2 61,0 53,1 48,0 39,2 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

5 328 1,07 0,87 336 

Контрольні запитання до роботи 9/05 
1. Чому не збігаються склади фаз при ВКТР (t = 208 °С, 

32 мас. % В) і НКТР (t = 60,8 °С, 29 мас. % В) у системі (рис. 26)? 

 
Рис. 26. Діаграма стану системи вода (А) − анілін (В) 

2. Навести й пояснити приклад фазових діаграм температура − 
склад, тиск − склад, склад пари − склад рідини для нероздільнокипля-
чої системи, що підпорядковується закону Рауля. 

3. Що називається критичною температурою розчинення? Як 
визначити її експериментально? 
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ВАРІАНТ 6 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас.% 90,6 89,7 87,0 82,8 75,6 57,4 48,0 38,5 34,7 32,6 
CВ, мас.% 9,4 10,3 13,0 17,2 24,4 42,6 52,0 61,5 65,3 67,4 
t, °С (сeр.) 39,9 45,8 55,3 60,2 64,0 64,9 61,6 52,1 42,3 34,8 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

6 333 14,70 1,20 320 

 

Контрольні запитання до роботи 9/06 
1. Як впливають на взаємну розчинність рідин при постійній те-

мпературі й тиску природа й концентрація сторонніх домішок? 
2. При Т = 310 K перебуває суміш 60 г води (А) і 40 г триетила-

міну (В). За допомогою діаграми розчинності (див. рис. 27) визначити 
склад суміші. 
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Рис. 27. Діаграма стану системи вода (А) − триетиламін (В) 

3. Навести й пояснити приклад фазових діаграм температура − 
склад, тиск − склад для системи з обмеженою розчинністю компоне-
нтів. 

 

ВАРІАНТ 7 
На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 

стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 

– CВ мас. %). 
2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-

чинення (ВКТР). 
3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 

склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 
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Система. м-фенілендіамін (C5H8N2) (А) − бензол (C6H6) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас.% 80,0 76,5 72,0 66,0 55,1 32,5 23,0 17,0 14,0 11,0 
CВ, мас.% 20,0 23,5 28,0 34,0 44,9 67,5 77,0 83,0 86,0 89,0 
t, °С (сeр.) 43,2 52,1 61,3 66,4 70,0 69,3 64,1 55,0 47,2 37,3 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

7 320 1,20 1,22 333 

Контрольні запитання до роботи 9/07 
1. Які експериментальні методи існують для побудови діаграм 

стану?  
2. Що називається температурою помутніння й температурою 

просвітління розчину? Як вони визначаються експериментально? 
3. Температура суміші з 30 г фенолу і 70 г води дорівнює 

t = 30 °С (рис. 28). Які кількості й склад фаз такої системи? 

 
Рис. 28. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

ВАРІАНТ 8 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 
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3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 
Система. Вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас. % 91,1 90,3 87,8 84,5 76,8 56,5 45,0 36,5 32,5 30,4 
CВ, мас. % 8,9 9,7 12,2 15,5 23,2 43,5 55,0 63,5 67,5 69,6 
t, °С (сeр.) 35,9 42,8 51,8 57,3 63,2 64,7 59,7 47,9 38,5 28,1 

 

Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 
8 335 0,62 0,145 318 

 

Контрольні запитання до роботи 9/08 

1. Скільки грамів фенолу й води потрібно додати до системи 
(рис. 29), що містить 80 мас .% B (t = 25 °С), щоб викликати утворення 
нової фази? Указати її склад. 

 
Рис.29. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 
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2. Навести й пояснити приклад фазових діаграм температура − 
склад, тиск − склад, склад пари − склад рідини для системи, що утво-
рює азеотропну суміш із максимумом температури кипіння. 

3. У чому полягає правило Алексєєва і як визначити параме-
три лінії Алексєєва? 
 

ВАРІАНТ 9 
На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 

стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 

– CВ мас. %). 
2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-

чинення (ВКТР). 
3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 

склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. п-нітрогідрохінон (C6H6O4N) (А) − вода (H2O) (В) 
Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас. % 71,5 68,0 66,0 62,0 50,0 30,0 26,0 22,0 21,0 19,5 
CВ, мас. % 28,5 32,0 34,0 38,0 50,0 70,0 74,0 78,0 79,0 80,5 
t, °С (сeр.) 87,0 97,0 103,0 110,0 118,0 117,0 113,0 105,0 100,0 90,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

9 375 3,50 0,5 388 

Контрольні запитання до роботи 9/09 

1. Як переконатися в тому, що стан рівноваги при визначенні 
розчинності досягнуто? Як виключити можливість установлення ме-
тастабільної рівноваги? 
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2. Навести й пояснити приклад фазових діаграм температура − 
склад, тиск – склад для системи із взаємно нерозчинними рідкими фа-
зами. 

3. Система (рис. 30)загальною масою 10 кг містить 70 мас. % А. 
Які фази та якого складу перебувають у рівновазі при t = 130 °С? Які 
їхні кількості в кілограмах? 

 
Рис. 30. Діаграма стану системи вода (А) − триетиламін (В) 

 

ВАРІАНТ 10 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 
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6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 
Ампула  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас. % 90,8 90,0 88,0 83,7 76,1 57,6 48,0 38,9 33,5 31,5 
CВ, мас. % 9,2 10,0 12,0 16,3 23,9 42,4 52,0 61,1 66,5 68,5 
t, °С (сeр.) 38,3 44,3 50,4 58,9 64,1 64,8 61,5 53,8 40,9 32,5 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

10 325 5,6 0,88 316 

Контрольні запитання до роботи 9/10 

1. Які зміни будуть спостерігатися, якщо, нагріваючи суміш, що 
складається із двох рідких фаз, до досягнення гомогенності час від 
часу давати рідині відстоюватися? 

2. Розчин містить 15 мас. % B при t = 70 °С (рис. 31). Як треба 
змінити температуру системи, щоб викликати її розшарування? 

3. Що називається фігуративною точкою на діаграмі стану? Що 
вона визначає? 

 
Рис. 31. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 

ВАРІАНТ 11 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 
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2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 
Система. п-нітрогідрохінон (C6H6O4N) (А) − вода (H2O) (В) 

Ампула  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас. % 71,0 68,5 66,0 64,0 55,0 36,0 27,5 24,0 22,0 20,3 
CВ, мас. % 29,0 31,5 34,0 36,0 45,0 64,0 72,5 76,0 78,0 79,7 
t, °С (сeр.) 89,0 95,0 102,0 107,0 116,0 119,0 115,0 109,0 103,0 93,0 

 

Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 
11 384 3,53 0,05 368 

Контрольні запитання до роботи 9/11 

1. Використовуючи діаграму взаємної розчинності (рис. 32), ви-
значити кількість і склад фаз, що перебувають у рівновазі при охоло-
дженні 1 кг розчину (1) до Т = 350 K. 

 
Рис. 32. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 
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2. Навести й пояснити приклад фазових діаграм температура − 
склад, тиск − склад, склад пари − склад рідини для системи із частково 
взаємно нерозчинними рідкими фазами. 

3. Як переконатися в тому, що стан рівноваги при визначенні 
розчинності досягнуто? Як виключити можливість встановлення ме-
тастабільної рівноваги? 

 
ВАРІАНТ 12 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 90,7 90,0 88,0 84,4 77,3 57,5 49,0 39,4 34,0 31,7 
CВ, мас. % 9,3 10,0 12,0 15,6 22,7 42,5 51,0 60,6 66,0 68,3 
t, °С (сeр.) 38,9 44,3 50,4 58,4 63,8 64,9 61,8 53,8 40,8 33,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

12 335 4,5 1,60 320 
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Контрольні запитання до роботи 9/12 
1. Чому при охолодженні та нагріванні системи із взаємно не-

розчинними рідкими фазами температури помутніння та просвіт-
лення збігаються? 

2. Які зміни будуть спостерігатися, якщо, нагріваючи суміш, що 
складається із двох рідких фаз, до досягнення гомогенності час від 
часу давати рідині відстоюватися? 

 
Рис. 33. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

3. Розчин містить 15 мас. % B при t = 70°С (рис. 33). Як потрібно 
змінити температуру системи, щоб викликати її розшарування? 

 
ВАРІАНТ 13 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 
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5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. п-нітрогідрохінон (C6H6O4N) (А) − вода (H2O) (В) 
Ампула  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас. % 70,5 67,0 62,5 53,0 46,0 32,0 25,0 23,0 21,0 20,0 
CВ, мас. % 29,5 33,0 37,5 47,0 54,0 68,0 75,0 77,0 79,0 80,0 
t, °С (сeр.) 90,0 100,0 109,0 117,0 119,4 118,0 112,0 107,0 98,0 92,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

13 381 4,92 0,03 366 

Контрольні запитання до роботи 9/13 

1. Використовуючи діаграму взаємної розчинності (рис.34), ви-
значити кількість і склад фаз, що перебувають у рівновазі при охоло-
дженні 1 кг розчину (1) до Т = 350 K. 

 
Рис.34. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

2. Навести й пояснити приклад фазових діаграм температура − 
склад, тиск − склад для системи із частково взаємно нерозчинними 
рідкими фазами. 

3. Що називається фігуративною точкою на діаграмі стану? Що 
вона визначає? 
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ВАРІАНТ 14 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система: м-фенілендіамін (C5H8N2) (А) − бензол (C6H6) (В) 
Ампула  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 81,5 78,5 75,5 71,0 60,0 34,1 24,0 18,0 15,0 12,0 
CВ, мас. % 18,5 21,5 24,5 29,0 40,0 65,9 76,0 82,0 85,0 88,0 
t, °С (сeр.) 37,2 47,4 53,9 62,1 69,1 69,5 65,0 57,2 50,0 41,1 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

14 333 2,15 1,42 321 

Контрольні запитання до роботи 9/14 

1. Що називається фігуративною точкою на діаграмі стану? Що 
вона визначає? 

2. В якому фазовому стані будуть перебувати при t = 52 °С сис-
теми (рис. 35), що містять 10, 23,5, 40, 85, 90 мас.% B? Указати кіль-
кість фаз і ступенів свободи для цих систем. 

3. На діаграмі (рис. 35) указати й пояснити кількість фаз і сту-
пенів свободи в точках 1 − 7. Чи підпорядковується закону Рауля ця 
система? Що це означає? Відповідь пояснити. 
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Рис. 35. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 
ВАРІАНТ 15 
На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 

стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 

– CВ мас. %). 
2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-

чинення (ВКТР). 
3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 

склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Анілін (C6H7N) (А) − гексан (C6H14) (В) 

Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас. % 90,0 88,0 85,0 79,0 65,0 38,0 26,0 17,0 12,0 8,0 
CВ, мас. % 10,0 12,0 15,0 21,0 35,0 62,0 74,0 83,0 88,0 92,0 
t, °С (сeр.) 20,0 30,0 40,0 50,0 58,0 59,0 55,0 45,0 35,0 25,0 
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Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 
15 320 1,80 3,60 300 

Контрольні запитання до роботи 9/15 
1. Як розрахувати відношення ваги водного шару до ваги фено-

льного шару, якщо при t = 30°С суміш фенолу й води (рис. 36), що мі-
стить 60 мас. % A, розділяється на два шари, причому фенольний шар 
містить 70 мас. % B, а водний шар – 92 мас.% A?  

2. Що називається ізобарною й ізотермічною діаграмами стану 
бінарної суміші? Як їх будують? 

3. Який компонент і в якій кількості необхідно додати до 200 г 
системи (рис. 37), що містить 20 мас. % В, щоб температура розшару-
вання стала дорівнювати 166,8 °С? 

 

Рис. 36. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 

Рис. 37. Діаграма стану системи вода (А) − анілін (В) 
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ВАРІАНТ 16 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система м-фенілендіамін (C5H8N2) (А) − бензол (C6H6) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 81,3 79,0 76,0 70,0 61,8 34,8 22,8 16,5 13,0 11,8 
CВ, мас. % 18,7 21,0 24,0 30,0 38,2 65,2 77,2 83,5 87,0 88,2 
t, °С (сeр.) 39,0 46,2 54,1 63,3 68,1 69,1 62,0 54,0 45,1 40,2 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

16 340 2,25 1,18 325 

Контрольні запитання до роботи 9/16 
1. На діаграмі (рис. 38) в інтервалі темп. 345 – 265 K указати 

процес охолодження складу I. 
2. Який компонент і в якій кількості необхідно додати до 200 г 

системи (рис. 39), що містить 75 мас.  % В, щоб температура розша-
рування стала дорівнювати 166,8 °С?  

3. Що відбудеться, якщо при постійній температурі до однієї з 
обмежено розчинних рідин невеликими порціями додавати іншу? 
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Рис.38. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 
Рис. 39. Діаграма стану системи вода (А) − анілін (В) 

 

ВАРІАНТ 17 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 
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4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Анілін (C6H7N) (А) − гексан (C6H14) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 89,0 88,0 87,0 83,2 70,0 34,0 20,0 14,0 10,0 6,0 
CВ, мас. % 11,0 12,0 13,0 16,8 30,0 66,0 80,0 86,0 90,0 94,0 
t, °С (сeр.) 25,0 30,0 35,0 45,0 56,0 58,0 50,0 40,0 30,0 20,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

17 325 1,90 6,20 310 

Контрольні запитання до роботи 9/17 

1. Температура суміші з 30 г фенолу й 70 г води T = 310 K. Які 
склади й кількості рівноважних фаз (рис. 40)? 

2. На діаграмі (рис. 40) в інтервалі температур 345 – 265 K ука-
зати процес охолодження складу II. 

3. Що називається ізобарною й ізотермічною діаграмами стану 
бінарної суміші? Як їх будують? 

 
Рис. 40. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 
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ВАРІАНТ 18 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) − бензойна кислота (C7H6O2) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас.% 96,0 95,0 94,0 89,0 78,0 54,7 42,0 31,0 23,0 21,0 
CВ, мас.% 4,0 5,0 6,0 11,0 22,0 45,3 58,0 69,0 77,0 79,0 
t, °С (сeр.) 70,0 85,0 95,0 105,0 114,0 115,0 110,0 100,0 80,0 60,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

18 380 0,083 0,01 368 

Контрольні запитання до роботи 9/18 

1. Як потрібно змінити температуру розчину (рис. 41), що міс-
тить 55 мас. % В, щоб добитися виділення нової фази? 

2. Які рідкі шари називаються сполученими? Яку властивість 
має конода? 

3. Який склад системи, отриманої змішуванням 186 г компоне-
нта А і 258 г компонента В при t = 30 °С (рис. 42)? 
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Рис. 41. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 
Рис. 42. Діаграма стану системи вода (А) − анілін (В) 

 
ВАРІАНТ 19 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 
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4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) − ацетилацетон (C5H8O2) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 84,5 80,0 75,0 70,0 60,0 32,0 22,0 15,0 11,0 7,0 
CВ, мас. % 15,5 20,0 25,0 30,0 40,0 68,0 78,0 85,0 89,0 93,0 
t, °С (сeр.) 30,0 50,0 65,0 75,0 84,0 86,0 80,0 70,0 60,0 40,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

19 355 12,3 1,20 325 

Контрольні запитання до роботи 9/19 

1. На діаграмі (рис. 43) в інтервалі температур 445 – 255 K ука-
зати процес охолодження складу III. 

2. До якої температури Т необхідно нагріти суміш (рис. 44), що 
містить 0,8 моль В і 0,2 моль А, щоб вона стала гомогенною? Які її 
склад і маса? 

3. Як визначити відносні кількості сполучених розчинів? У 
чому полягає правило важеля? 

 

 

Рис. 43. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 
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Рис. 44. Діаграма стану системи вода (А) − анілін (В) 

 
ВАРІАНТ 20 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) – ізо-бутиловий спирт (C4H10O) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 96 92,7 90,1 87,1 80,2 49,0 39,0 30,0 25,0 21,0 
CВ, мас. % 4 7,3 9,9 12,9 19,8 51,0 61,0 70,0 75,0 79,0 
t, °С (сeр.) 30 66,5 87,4 105,9 124,8 130,0 120,0 100,0 80,0 60,0 
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Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 
20 380 3,00 0,50 360 

Контрольні запитання до роботи 9/20 

1. Визначити склад і співвідношення між фазами при охоло-
дженні 20 г розчину, що містить 50 мас.% В від t1 = 75 °C до t2 = 40 °C 
і до t3 = − 4 °C ( рис. 45). 

2. Як визначити відносні кількості сполучених розчинів? У 
чому полягає правило важеля? 

3. На діаграмі (рис. 46) указати й пояснити кількість фаз і сту-
пенів свободи в точках 1 − 7. Чи підпорядковується закону Рауля ця 
система? Що це означає? Відповідь пояснити. 

 
Рис. 45. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 
Рис. 46. Діаграма стану системи вода (А) − анілін (В) 
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ВАРІАНТ 21 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) − ацетилацетон (C5H8O2) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 82,0 77,0 73,0 66,0 54,3 26,2 17,0 13,0 9,0 5,0 
CВ, мас. % 18,0 23,0 27,0 34,0 45,7 73,8 83,0 87,0 91,0 95,0 
t, °С (сeр.) 40,0 60,0 70,0 80,0 86,5 84,0 75,0 65,0 50,0 30,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

21 348 11,50 1,11 333 

Контрольні запитання до роботи 9/21 

1. Який компонент і в якій кількості необхідно додати до 100 г 
системи (рис. 47), що містить 20 мас. % В, щоб температура розшару-
вання стала 67,5 °С? 

2. Які властивості має верхня критична точка розчинення 
(ВКТР), або точка Алексєєва (рис. 47)? 

3. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 
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Рис. 47. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 

ВАРІАНТ 22 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) − бензойна кислота (C7H6O2) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 96,5 95,5 92,0 85,0 74,4 50,0 35,0 26,0 24,0 22,0 
CВ, мас. % 3,5 4,5 8,0 15,0 25,6 50,0 65,0 74,0 76,0 78,0 
t, °С (сeр.) 60,0 80,0 100,0 110,0 115,0 113,5 105,0 90,0 84,0 70,0 
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Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 
22 375 3,69 1,00 360 

Контрольні запитання до роботи 9/22 

1. Що буде відбуватися з гомогенним розчином (рис. 48), що мі-
стить 5 мас. % B при t = 25 °С, якщо до нього поступово додати 20 г 
фенолу? 

2. На діаграмі (рис. 49) указати й пояснити кількість фаз і сту-
пенів свободи в точках 1 − 5. Чи підпорядковується закону Рауля ця 
система? Що це означає?  

3. В чому полягає суть методу Алексєєва, який використову-
ється для визначення верхньої критичної точки розчинності? 

 

Рис. 19. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

 

Рис. 21. Діаграма стану системи вода (А) − нікотин (В) 
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ВАРІАНТ 23 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) – ізо-бутиловий спирт (C4H10O) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас.% 94,0 92,7 91,3 87,3 77,0 45,2 33,0 27,0 23,0 20,0 
CВ, мас.% 6,0 7,3 8,7 12,7 23,0 54,8 67,0 73,0 77,0 80,0 
t, °С (сeр.) 40,0 60,0 80,0 103,0 127,8 125,0 110,0 90,0 70,0 53,0 

 
Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 

23 390 2,40 0,48 369 

Контрольні запитання до роботи 9/23 

1. Як експериментально визначають взаємну розчинність двох 
рідин? 

2. Як змінюється розчинність води й нікотину системи вода – 
нікотин, що містить 45 мас. % B (рис. 50) при підвищенні темпера-
тури від t1 = 60 °С до t2 =210 °С? 

3. На діаграмі (рис. 50) в інтервалі температур 485 – 325 K ука-
зати процес охолодження складу IV. 
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Рис. 50. Діаграма стану системи вода (А) − нікотин (В) 
 

ВАРІАНТ 24 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 
при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) − ацетилацетон (C5H8O2) (В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 83,0 80,4 77,3 68,4 57,4 33,0 20,0 14,0 10,0 5,0 

CВ, мас. % 17,0 19,6 22,7 31,6 42,6 67,0 80,0 86,0 90,0 95,0 

t, °С (сeр.) 37,0 47,0 56,0 77,3 85,0 87,0 79,0 68,0 55,0 30,0 
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Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 
24 350 12,0 1,42 319 

Контрольні запитання до роботи 9/24 

1. Як змінюється фазовий і масовий склад системи (рис. 51), що 
містить 30 мас. % A, якщо її нагрівають від Т1 = 250 K до Т2 = 350 K? 

2. На діаграмі (рис. 51) указати й пояснити кількість фаз і сту-
пенів свободи в точках 1 − 6. Чи підпорядковується закону Рауля ця 
система? Що це означає? Відповідь пояснити. 

3. Як проводять зміну складу системи при вивченні діаграми 
взаємної розчинності? 

 

Рис. 51. Діаграма стану системи вода (А) − триетиламін (В) 

 

ВАРІАНТ 25 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму взаємної розчинності) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати діаграму стану Т = f(CВ) бінарної системи (Т,K − 
– CВ мас. %). 

2. Визначити температуру і склад верхньої критичної точки роз-
чинення (ВКТР). 

3. Простежити процес охолодження – нагрівання (кількість і 
склад фаз; число ступенів свободи, їх природа) системи, отриманої 



251 
 

при змішуванні nA моль компонента А і nB моль компонента B від T1 
до T2. Вказати характер взаємодії компонентів у системі. 

4. Визначити, який компонент і в якій кількості необхідно до-
дати до системи п.3, щоб отримати склад, якому відповідає ВКТР. 

5. Визначити маси фаз, які знаходяться в рівновазі при T2. Що 
буде відбуватися з кожною фазою, якщо до системи поступово дода-
вати компонент А? 

6. Визначити коефіцієнти а і b лінії Алексєєва. 

Система. Вода (H2O) (А) − бутиловий спирт (C4H10O)(В) 
Ампула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CА, мас.% 95,0 94,0 92,5 90,0 81,3 55,0 40,5 30,5 25,0 21,0 
CВ, мас.% 5,0 6,0 7,5 10,0 18,7 45,0 59,5 69,5 75,0 79,0 
t, °С (сeр.) 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 123,0 112,0 90,0 68,5 30,0 

 

Варіант T1 ,K nA, моль nB, моль T2 ,K 
25 375 5,56 0,90 333 

Контрольні запитання до роботи 9/25 
1. Який компонент і в якій кількості необхідно додати до 100 г 

системи (рис. 52), що містить 65 % В, щоб температура розшарування 
стала рівною 67,5 °С? 

 

Рис. 52. Діаграма стану системи вода (А) − фенол (В) 

2. Як проводять зміну складу системи при вивченні діаграми 
взаємної розчинності? 

3. Визначити при температурі T = 315 K мольний склад системи, 
отриманої при змішуванні 150 г аніліну й 50 г води (рис. 53). 
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Рис. 53. Діаграма стану системи вода (А) − анілін (В) 
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Лабораторна робота 22 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ 
МІЖ ДВОМА РОЗЧИННИКАМИ, ЩО НЕ ЗМІШУЮТЬСЯ 

 

Мета роботи: визначення молекулярного стану та коефіцієнту 
розподілу органічної кислоти між органічним та неорганічним роз-
чинниками. 

Теоретичні положення 

Відповідно до закону розподілу речовина, додана до системи, 
складеної з двох нерозчинних або обмежено розчинних рідин, розподі-
ляється між обома шарами у постійному при даній температурі 
співвідношенні: 

1

2

a K
a

 ,      (22.1) 

де a1 – активність речовини в першій рідині; а2 – активність тієї ж ре-
човини в другій рідині; K – коефіцієнт розподілу. 

Для розведених розчинів замість відношення активностей для 
обчислення коефіцієнту розподілу можна використовувати відно-
шення мольних часток розчиненої речовини в обох рідких фазах: 

1

2

N K
N

      (22.2)  

або відношення концентрацій 

1

2

C K
C

 .     (22.3) 

Надані прості співвідношення справедливі тільки в тих випад-
ках, коли додавання третьої речовини не викликає зміни розчинності 
рідин та якщо розчинена речовина в кожному з рівноважних розчинів 
знаходиться в однаковому молекулярному стані. У випадку дисоціації 
або асоціації розчиненої речовини вигляд рівняння (22.3) зміниться: 

 
1 1

22
n

C MK; n
MC

  ,   (22.4) 
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де М1 – молекулярна маса розчиненої речовини в першій рідині;М2 – 
молекулярна маса тієї ж речовини в другій рідині. 

Наприклад, у випадку повної дисоціації речовини в першій рі-
дині за схемою АВ = А + В рівняння (22.4) має вигляд: 

 
1

1
2

2

C K
C

 .     (22.5) 

У випадку повної асоціації розчиненої речовини в першій рідині 
за схемою АВ + AВ = 2 АВ рівняння (22.4) має вигляд: 

 
1

2
n

C K
C

 .     (22.6) 

У загальному випадку важко завбачити, чи буде молекулярна 
маса розчиненої речовини однакова в обох розчинниках. Тому для ро-
зрахунку коефіцієнта розподілу необхідно визначити рівноважні кон-
центрації розчиненої речовини в обох рідинах, а також значення n, для 
чого рівняння (22.4) логарифмують: 

1 2ln ln lnC n C K       (22.7) 

та будують графік у координатах lnC1, lnС2, (рис. 54). 

 
Рис.54. Залежність lnС1 = f(lnC2) 

Значення n знаходять як тангенс кута нахилу прямої лінії, а ко-
ефіцієнт розподілу із відрізка, який пряма відтинає на осі ординат. 

Закон розподілу є в основі екстрагування речовин із розчинів. 
Його можна застосувати для визначення активностей розчинених ре-
човин, а також для визначення ступеня асоціації або дисоціації речо-
вин у тому чи іншому розчиннику. При цьому слід пам’ятати, що по- 
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казник ступеня в рівнянні (22.4) дає лише формальне співвідношення 
молярних мас у двох розчинниках. Це співвідношення, наприклад, 
буде однаковим у двох зовсім різних випадках: повна дисоціація в 
першому розчиннику і незмінність молекулярного стану у другому 
або незмінність молекулярного стану в першому розчиннику і повна 
асоціація у другому. Тому для визначення ступеня асоціації або дисо-
ціації потрібно, залучивши додаткові дані, попередньо установити на-
явність того чи іншого явища в розчинниках, що досліджуються. Пе-
вний висновок про можливу наявність асоціації або дисоціації можна 
зробити, аналізуючи природу розчинників і розчиненої речовини. 
 

Експериментальна частина 

Виконання роботи складається з двох частин: експерименталь-
ного визначення рівноважних концентрацій органічної кислоти, що 
розподілена між водним та органічним шарами, й оцінки її молекуля-
рного стану в запропонованих розчинниках, а також визначення мо-
лекулярного стану і коефіцієнту розподілу речовини на підставі ана-
лізу експериментальних даних, що одержані професійними дослідни-
ками. 

Для виконання першої частини роботи за вказівкою викладача 
беруть одну з систем: розчин бензойної кислоти у толуолі та воду або 
розчин янтарної кислоти у воді та ефір. У будь-якому разі експери-
мент виконують при постійній (кімнатній) температурі, яку потрібно 
визначити і записати. Готують шляхом розведення два варіанта сумі-
шей (вказується викладачем) згідно з табл.9. 

Таблиця 9 – Склад розчинів для дослідження 

Номер 
суміші 

Кількість первинного 
розчину, см3 

Кількість 
розчинника, см3 

Кількість розчинника 
екстрагента, см3 

1 40  40 
2 30 10 40 
3 20 20 40 
4 10 30 40 
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Порядок виконання роботи 

Суміші готують у конусах, кладуть туди магнітні вовчки, закри-
вають пробками та ставлять на магнітну мішалку на 30 хв для перемі-
шування. Після цього вміст конусів виливають у пробірки великого 
діаметра (або циліндри) з пробками та залишають на 10 – 15 хв для 
розшарування. Далі піпеткою на 5 см3 відбирають за допомогою гу-
мової груші дві проби з верхнього (органічного) шару та піпеткою на 
10 см3 – дві проби з нижнього (водного) шару. Під час відбирання 
проб необхідно стежити, щоб шари не перемішувались. 

До проб з водного шару додають 2 – 3 краплі індикатора (фено-
лфталеїн), а до проб з органічного шару – 2 – 3 краплі індикатора та 
10 см3 дистильованої води. Проби титрують розчином Ba(OH)2 до 
утворення характерного для застосованого індикатора малинового ко-
льору. Кожне титрування повторюють двічі та беруть середнє зна-
чення об’єму Ba(OH)2, використаного для титрування. 

Концентрацію речовини, що розподіляється, знаходять за рів-
нянням об’ємного титрування: 

к 0 0pC V N V   ,    (22.8) 

де Ск – концентрація  кислоти у пробі,  моль/дм3;Vp – об'єм  проби, см3; 
N0 – нормальність розчину Ba(OH)2, моль-екв/дм3;V0 – об’єм розчину 
Ba(OH)2, використаного на титрування проби, см3.  

Одержані дані записують у табл.10. 

Таблиця 10 – Експериментальні результати 

Номер 
суміші 

Органічний шар Водний шар 
Коеф. 

розподілу 
К 

Об’єм 
проби, 
Vпр, см3 

Об’єм 
лугу, 

V0, см3 

Конц. 
речовини, 

Cк,  
моль/см3 

Об’єм 
проби, 
Vпр, см3 

Об’єм 
лугу, 

V0, см3 

Конц. 
речовини, 

Cк, моль/см3 

        

        

За даними експерименту, використовуючи рівняння (22.3,) роз-
раховують коефіцієнт розподілу і роблять оціночний висновок, чи 
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змінює розчинена речовина свій молекулярний стан у запропонова-
них розчинниках. 

У другій частині роботи аналізують експериментальні дані, 
одержані професійними дослідниками (варіант вказує викладач). Для 
цього, користуючись рівнянням (22.7), графічно визначають показник 
ступеня у законі розподілу та коефіцієнт розподілу і роблять висновок 
щодо молекулярного стану розчиненої речовини у водному та органі-
чному шарах. 
 

Контрольні запитання 
 

1. Що таке закон розподілу? В яких випадках він не викону-
ється? 

2. Як записується закон розподілу для реальних систем? 
3. Як у лабораторній роботі розраховується коефіцієнт розпо-

ділу? 
4. Для чого при титруванні кислоти в органічному шарі дода-

ється вода? Чи має значення кількість доданої води? 
5. Як у лабораторній роботі визначається концентрація третього 

компонента у неорганічному розчиннику? 
6. Що зміниться в законі розподілу, якщо змінити кількість тре-

тього компонента? 
7. Яка точність визначення коефіцієнта розподілу в лаборатор-

ній роботі? Чи можна її збільшити? Відповідь обґрунтувати. 

http://int-46.ucoz.ru/
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ 
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 22 

 
ВАРІАНТ 1 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: трихлороцтова кислота в CCl4 (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,2780 0,6250 1,2337 3,1900 5,5290 7,3891 
С2, моль/дм3 0,0025 0,0088 0,0268 0,1353 0,3396 0,5770 

Контрольні запитання до роботи 22/01 

1. Скільки грамів глюкози С6(Н2О)6 потрібно додати до 100 г 
води, щоб розчин закипів при 102,5 °С (

2Н О = 0,52Е )? 

2. Як впливають на закон розподілу в системі рідина – рідина 
абсолютні й відносні кількості кожного з розчинників із розчиненої 
речовини? 

3. Для чого на практиці застосовується закон розподілу? 
 

ВАРІАНТ 2 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: щавлева кислота в діетиловому ефірі (С2), у воді (С1) 

С1, моль/дм3 0,4510 0,5488 0,6771 0,7788 0,8607 1,0513 
С2, моль/дм3 0,0455 0,0556 0,0686 0,0813 0,0907 0,1153 
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Контрольні запитання до роботи 22/02 
1. Температура замерзання чистого бензолу (С6Н6) – 5,5 °С, а 

розчину, що містить 0,2242 г камфори і 30,55 г бензолу – 5,254 °С. 
Визначити молекулярну масу камфори в бензолі (Ек = 5,07). 

2. Який вираз має закон Нернста − Шилова для ідеальних сис-
тем? 

3. Які особливості закону розподілу, якщо розподіляється речо-
вина, що реагує з одним із розчинників? 
 

ВАРІАНТ 3 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25°C). 

Система: оцтова кислота в бензолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,579 1,00 1,382 2,460 3,669 8,166 
С2, моль/дм3 0,016 0,035 0,055 0,135 0,256 0,905 

 

Контрольні запитання до роботи 22/03 

1. Який фізичний зміст має коефіцієнт розподілу, від чого він 
залежить? 

2. У чому причини відхилень від закону Нернста − Шилова? 
3. Скільки цукру С12(Н2О)12 потрібно розчинити в 100 г води, 

щоб знизити температуру замерзання на 10 °C (Ек = 1,86)? 
 
ВАРІАНТ 4 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25°C). 
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Система: бензойна кислота в толуолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0057 0,0075 0,0096 0,0134 0,0183 0,0273 
С2, моль/дм3 0,0302 0,0498 0,0829 0,1620 0,3012 0,6703 

Контрольні запитання до роботи 22/04 

1. Який вираз має закон Нернста − Шилова для реальних сис-
тем? 

2. Як можна визначити, в якому з розчинників змінюється моле-
кулярний склад розподіленої речовини (відбувається асоціація або ди-
соціація)? 

3. Яка концентрація водного розчину глюкози (С6Н12О6), якщо 
він замерзає при мінус 10 °С (

2Н О =1,86К )? 

 
ВАРІАНТ 5 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25°C). 

Система: саліцилова кислота в бензолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,036 0,067 0,126 0,283 0,558 0,912 
С2, моль/дм3 0,018 0,051 0,146 0,533 1,65 4,34 

Контрольні запитання до роботи 22/05 

1. Як виконується закон розподілу для систем рідина – газ, рі-
дина – тверде тіло, тверде тіло – газ? 

2. Для чого на практиці застосовується закон розподілу? 
3. В якому ваговому відношенні потрібно змішати воду і гліце-

рин С3Н5(ОН)3, щоб отримати суміш, яка замерзає при мінус 20 °С 
(

2Н О =1,86К )? 
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ВАРІАНТ 6 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: ізомасляна кислота в бензолі (С2), в воді (С1) 

С1, моль/дм3 0,0078 0,0150 0,0365 0,0608 0,0907 0,1901 
С2, моль/дм3 0,0021 0,0067 0,0273 0,0672 0,1353 0,5016 

Контрольні питання до роботи 22/06 

1. Який із розчинів буде замерзати при більш низькій темпера-
турі: 5 %-ний розчин гліцерину (С3Н8О3) або 5 %-ний розчин глюкози 
(С6Н12О6)? Дати мотивовану відповідь, не проводячи обчислень. 

2. Навіщо при титруванні кислоти в органічному шарі додають 
воду? Чи має значення кількість доданої води? 

3. В якому інтервалі значень перебуває n для реальних систем? 
Чи можна змінювати за необхідності значення n? 

 
ВАРІАНТ 7 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: оцтова кислота в діетиловому ефірі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0132 0,0498 0,1340 0,2466 0,6065 1,2586 
С2, моль/дм3 0,0062 0,0224 0,0633 0,1225 0,3012 0,7408 
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Контрольні запитання до роботи 22/07 

1. При розчиненні 6,48 г сірки в 80 г бензолу (С6Н6) температура 
кипіння останнього підвищилася на 0,810°. Зі скількох атомів склада-
ється молекула сірки в розчині (

6 6С Н = 2,57Е )? 

2. Чи має значення для точності визначення коефіцієнта розпо-
ділу об’єм відібраних проб? 

3. Якими критеріями варто керуватися при підборі органічного 
розчинника для екстракції речовини з водного шару? 

 
ВАРІАНТ 8 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: масляна кислота в аміловому спирті (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0155 0,0302 0,0743 0,1738 0,3679 0,6065 
С2, моль/дм3 0,0469 0,0907 0,2231 0,5169 1,1052 1,8221 

Контрольні запитання до роботи 22/08 

1. Концентрація янтарної кислоти у водному шарі дорівнює 
2,2 г/дм3, а в ефірному – 1,21 г/дм3. Чому дорівнює коефіцієнт розпо-
ділу янтарної кислоти між водою й ефіром? 

2. Які фактори впливають на величину коефіцієнта розподілу? 
3. В одному з методів одержання абсолютного етилового спирту 

до нього при перемішуванні доливають бензол. Чи можна вважати цей 
процес екстракцією води зі спирту? 

 
ВАРІАНТ 9 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
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дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: пікринова кислота в толуолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0226 0,0209 0,0183 0,0166 0,0132 0,0098 
С2, моль/дм3 0,0944 0,0821 0,0672 0,0550 0,0358 0,0198 

Контрольні запитання до роботи 22/09 

1. При t = 25°С розчин йоду у воді містить 0,0516 г/дм3 речовини 
і перебуває в рівновазі з розчином йоду в чотирихлористому вуглеці, 
що містить 4,41 г/дм3 йоду. Визначити коефіцієнт розподілу йоду між 
водою й чотирихлористим вуглецем при цій температурі. 

2. Як варто проводити екстракцію речовини з водного розчину 
певним об’ємом органічного розчинника, щоб збільшити ступінь ви-
тягання цієї речовини? Що на практиці вважається повним витяган-
ням? 

3. Які особливості закону розподілу для електролітів? 
 
ВАРІАНТ 10 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: оцтова кислота в CCl4 (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,6839 1,1052 1,6989 3,0042 4,9530 9,3933 
С2, моль/дм3 0,0094 0,0224 0,0498 0,1354 0,3329 1,0513 

Контрольні запитання до роботи 22/10 

1. Якщо до системи із двох рідин, що не змішуються, додавати 
речовину, в результаті чого в одному із шарів розчин стане насиче-
ним, то яка концентрація розчиненої речовини в другому шарі? 
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2. У чому особливості побудови діаграми взаємної розчинності 
у трикомпонентній системі? 

3. Коефіцієнт розподілу йоду між чотирихлористим вуглецем і 
водою дорівнює 85,5. Який об’єм чотирихлористого вуглецю необхід-
ний, щоб при одноразовій екстракції зі 100 см3 розчину витягти 50 % 
йоду, що міститься у воді? 

 
ВАРІАНТ 11 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: янтарна кислота в діетиловому ефірі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0016 0,0045 0,0138 0,0318 0,0608 0,1496 
С2, моль/дм3 0,0003 0,0009 0,0027 0,0067 0,0150 0,0408 

Контрольні запитання до роботи 22/11 

1. Які принципи й найбільш вигідні умови процесу екстракції? 
2. Як визначити графічно значення К, якщо розподіляється ре-

човина, що має в обох розчинниках однакову молекулярну масу? 
3. Пікринова кислота має константу дисоціації у воді Кд = 0,164. 

Знайти коефіцієнт розподілу пікринової кислоти між бензолом і во-
дою, якщо концентрація кислоти у водному розчині дорівнює 
0,02 г-екв/дм3, а в бензольному шарі – 0,07 г-екв/дм3. 

 
ВАРІАНТ 12 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 
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Система: пікринова кислота в бензолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0334 0,0199 0,0101 0,0070 0,0033 0,0021 
С2, моль/дм3 0,1772 0,0700 0,0199 0,0101 0,0023 0,0009 

Контрольні запитання до роботи 22/12 

1. Якщо в системі визначені коефіцієнти розподілу при двох те-
мпературах, яку інформацію можна здобути із цих результатів? 

2. Яка залежність між числовими значеннями коефіцієнта роз-
поділу за загальним законом Нернста – Шилова, 1 2( )nC C K/  , якщо 
концентрація виражена у грам на дециметр кубічний у молях на деци-
метр кубічний? 

3. Коефіцієнт розподілу етилового спирту між чотирихлорис-
тим вуглецем і водою дорівнює 0,0244. Які концентрації етилового 
спирту будуть мати розчини його у воді й чотирихлористому вуглеці, 
якщо 0,2 моль спирту змішати з 200 см3 води й 100 см3 чотирихлори-
стого вуглецю? 

 
ВАРІАНТ 13 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: Бензойна кислота в бензолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0041 0,0059 0,0088 0,0128 0,0185 0,028 
С2, моль/дм3 0,0213 0,0441 0,0940 0,1872 0,3970 0,795 

Контрольні запитання до роботи 22/13 

1. Що називається вилуговуванням і з якою метою воно прово-
диться? 

3. В чому полягає процес екстрагування, яка його теоретична 
основа? 
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2. Коефіцієнт розподілу йоду між водою й сірковуглецем дорів-
нює 0,0017. Водний розчин йоду, що містить 1 г йоду в 1 дм3, збовту-
ють із сірковуглецем. До якої величини зменшиться кількість йоду у 
водному розчині, якщо до 1 дм3 йоду додати 50 см3 сірковуглецю? 

 

ВАРІАНТ 14 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: янтарна кислота в аміловому спирті (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0268 0,0672 0,1827 0,4066 0,6703 1,1503 
С2, моль/дм3 0,0189 0,0498 0,1354 0,3012 0,4493 0,7118 

Контрольні запитання до роботи 22/14 

1. Які особливості екстрагуваня слабкої кислоти з водного роз-
чину? 

2. Коефіцієнт розподілу йоду між водою й сірковуглецем дорів-
нює 0,0017. Водний розчин йоду, що містить 1 г йоду в 1 дм3, збовту-
ють із сірковуглецем. До якої величини зменшиться кількість йоду у 
водному розчині, якщо до 1 дм3 йоду додати 50 см3 сірковуглецю? 

3. В чому полягає закон Нернста – Шилова?  
 
ВАРІАНТ 15 
На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-

чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25°C). 

Система: валеріанова кислота в бензолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0015 0,0020 0,0035 0,0075 0,0136 0,0265 
С2, моль/дм3 0,0016 0,0025 0,0055 0,0183 0,0498 0,1409 
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Контрольні запитання до роботи 22/15 

1. Коефіцієнт розподілу броміду ртуті між водою й бензолом 
дорівнює 0,90. Визначити, наскільки змінилася концентрація броміду 
ртуті у воді при досягненні рівноваги, якщо 0,012 м3 водного розчину 
броміду ртуті концентрації 0,015 кмоль/м3 змішали з 0,02 м3 бензолу. 

2. Що називається рідинною екстракцією? На яких принципах 
вона заснована? 

3. Що називається екстрагентом, екстрактом і рафінатом? Як 
проводиться одноступенева екстракція? 

 

ВАРІАНТ 16 
На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-

чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: пікринова кислота в хлороформі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0207 0,0302 0,049 0,059 0,082 0,135 
С2, моль/дм3 0,0254 0,0498 0,109 0,153 0,273 0,638 

Контрольні запитання до роботи 22/16 

1. Коефіцієнт розподілу йоду між гліцерином і діетиловим ефі-
ром дорівнює 0,20. Вихідна концентрація йоду в гліцерині дорівнює 
0,016 кмоль/м3. Скільки разів необхідно проводити екстракцію йоду 
ефіром при рівному співвідношенні об’ємів вихідної рідини й екстра-
гента,  щоб кінцева концентрація йоду в гліцерині була б не більше 
0,0002 кмоль/м3? 

2. Що впливає на рівновагу при екстракції в системі рідина – 
рідина? 

3. Як найбільш ефективно проводити одноступеневу екстрак-
цію в системі тверде тіло – рідина? Відповідь обґрунтувати. 
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ВАРІАНТ 17 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: мурашина кислота в хлороформі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 2,25 3,32 5,47 8,17 12,18 17,82 
С2, моль/дм3 0,017 0,041 0,111 0,223 0,497 1,131 

Контрольні запитання до роботи 22/17 

1. Коефіцієнт розподілу оцтової кислоти між водою й ефіром 
дорівнює 1,87. Скільки ефіру потрібно додати до 100 см3 водного 
розчину, щоб витягти з нього 50 % кислоти? 

2. Як визначається кількість отриманого екстракту й рафінату 
при рідинній екстракції? 

3. Що називається ізотермою екстракції? Як її визначити експе-
риментально? 

 
ВАРІАНТ 18 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: Валеріанова кислота в толуолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0013 0,0020 0,0041 0,0071 0,0155 0,0290 
С2, моль/дм3 0,0008 0,0015 0,0050 0,0119 0,0455 0,1381 

Контрольні питання до роботи 22/18 

1. Коефіцієнт розподілу лимонної кислоти між водою й ефіром 
дорівнює 155. Скільки води варто додати до 25 см3 розчину кислоти в 
ефірі, щоб витягти з нього 25 % кислоти? 
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2. Як визначити швидкість екстракції (кількість речовини, що 
переходить за одиницю часу з однієї фази в іншу)? Яка стадія процесу 
екстракції є лімітуючою? 

3. Чим визначається ефективність процесу розподілу? 
 
ВАРІАНТ 19 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: бензойна кислота в хлороформі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0038 0,0041 0,0045 0,0050 0,0055 0,0063 
С2, моль/дм3 0,0354 0,0408 0,0474 0,0550 0,0639 0,0845 

Контрольні запитання до роботи 22/19 

1. У водному розчині містяться йод і йодціан у молярному спів-
відношенні 1:1. Для зменшення цього співвідношення до 1:10 прово-
дять екстракцію речовин тетрахлорметаном. З огляду на те що коефі-

цієнти розподілу дорівнюють: I 42
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розрахувати, який об’єм тетрахлорметану необхідно змішати з 1 м3 
водного розчину. 

2. Які існують методи інтенсифікації процесу екстракції? 
3. Що називають коефіцієнтом розподілу? Які фактори вплива-

ють на екстракційний поділ? 
 
ВАРІАНТ 20 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 
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Система: оцтова кислота в хлороформі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,4066 0,5488 0,8607 1,1853 1,5841 2,0544 
С2, моль/дм3 0,0231 0,0369 0,0780 0,1353 0,2231 0,3499 

Контрольні запитання до роботи 22/20 

1. Як визначається кількість отриманого екстракту й рафінату 
при рідинній екстракції? 

2. Що називається ізотермою екстракції? Як її визначити експе-
риментально? 

3. Коефіцієнт розподілу масляної кислоти між водою та аміло-
вим спиртом дорівнює  0,09.  Вихідна  концентрація  кислоти  у  вод-
ному  розчині  дорівнює 0,05 кмоль/м3. З яким об’ємом амілового 
спирту необхідно змішати 1 м3 вихідного водного розчину, щоб її за-
лишкова концентрація становила 0,012 кмоль/м3? 

 
ВАРІАНТ 21 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: карболова кислота в хлороформі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0735 0,1108 0,1637 0,2466 0,3329 0,4361 
С2, моль/дм3 0,2019 0,4066 0,8187 1,6487 2,7183 4,4817 

Контрольні запитання до роботи 22/21 

1. Яка особливість закону розподілу, якщо у двох розчинниках, 
що не змішуються, розподілені кілька невзаємодіючих речовин?  

2. Які фактори впливають на величину коефіцієнта розподілу? 
3.Екстракцію йодиду ртуті з водного розчину проводять рів-

ними порціями бензолу. Для цього змішують 1 м3 водного розчину Hg 
з 10−2 м3 бензолу та після досягнення рівноваги рідини розділяють. 
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Потім водний розчин Hg змішують знову з 10−2 м3 бензолу й т.д. Скі-
льки необхідно провести таких операцій, щоб вміст йодиду ртуті у во-
дному розчині знизити з 10−3 до 10−5 кмоль/м3, якщо коефіцієнт роз-
поділу дорівнює 0,026? 

 
ВАРІАНТ 22 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: пропіонова кислота в хлороформі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0330 0,0907 0,1999 0,4148 1,7860 5,1039 
С2, моль/дм3 0,0061 0,0273 0,1013 0,3362 3,3535 14,8797 

Контрольні запитання до роботи 22/22 

1. Що відбудеться з коефіцієнтом розподілу між рідкою й газо-
вою фазами, якщо в систему ввести ще один газ? 

2. Від чого залежить точність експериментального визначення 
коефіцієнта розподілу? Чи можна її підвищити? 

3. Розрахувати концентрацію і кількість речовини в кожній фазі 
після екстракції ацетаніліду ефіром з 100 мл 10–2 М водного розчину, 
якщо К = 3,0, об’єм ефіру також 100 мл. Як зміниться частка розчине-
ної речовини в першій фазі, якщо об’єм ефіру буде дорівнюватиме 
1000 мл? 
 

ВАРІАНТ 23 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 
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Система: оцтова кислота в толуолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,9608 1,6487 2,7183 4,5722 8,7583 14,88 
С2, моль/дм3 0,0672 0,1225 0,2231 0,4148 0,9048 1,7507 

Контрольні запитання до роботи 22/23 

1. Як виглядають типові ізотерми екстракції неелектролітів та 
електролітів? 

2. Як найбільш ефективно проводити одноступну екстракцію в 
системі рідина – рідина? 

3. Коефіцієнт розподілу йоду в системі гліцерин – хлороформ 

Кр = г

х

C
C  при T1 = 313 K дорівнює 0,349, а при T2 = 323 K = 0,330.  

Визначити стандартні зміни енергії  Гіббса, ентальпії та ентропії 
при переході йоду з хлороформу у гліцерин. 

  
ВАРІАНТ 24 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: масляна кислота в бензолі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,0044 0,0136 0,0408 0,0907 0,2165 1,1275 
С2, моль/дм3 0,0011 0,0067 0,0388 0,1353 0,4916 6,6194 

Контрольні запитання до роботи 22/24 

1. В чому відмінність багатоступневої екстракції при перехрес-
ній течії від багатоступневої протитечійної екстракції в системі рі-
дина – рідина? 

2. Що впливає на рівновагу при екстракції в системі рідина – 
рідина? 
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3. Знайти коефіцієнти рівняння, що описують розподіл лаури-
нової кислоти при Т = 273 K у системі ізооктан – ацетонітрил. Конце-
нтрація лауринової кислоти в ацетонітрилі – C1, a в ізооктані – С2. 

C1, кмоль/м3 0,0093 0,0126 0,0166 0,0193 0,0228 
С2, кмоль/м3 0,0154 0,0263 0,0455 0,0589 0,0864 

 
ВАРІАНТ 25 

На підставі експериментальних даних графічно визначити зна-
чення К і n, якщо спочатку концентрації розчинів виражені в молях на 
дециметр кубічний, а потім у грамах на сантиметр кубічний (С1 – кон-
центрація кислоти у воді, С2 – в органічному розчиннику при t = 
= 25 °C). 

Система: лимонна кислота в діетиловому ефірі (С2), у воді (С1). 

С1, моль/дм3 0,2417 0,3012 0,4066 0,5488 0,6703 0,9139 
С2, моль/дм3 0,0016 0,0020 0,0027 0,0037 0,0045 0,0063 

Контрольні запитання до роботи 22/25 

1. У чому особливість закону Нернста − Шилова для розподілу 
речовини між твердою й рідкою фазами? 

2. Навіщо при екстрагуванні компонентів з водних розчинів ор-
ганічними розчинниками до системи додають різні солі? 

3. При t = 25 °С розчин йоду у воді містить 0,0516 г/дм3 речо-
вини і перебуває в рівновазі з розчином йоду в чотирихлористому ву-
глеці, що містить 4,41 г/дм3 йоду. Визначити коефіцієнт розподілу 
йоду між водою й чотирихлористим вуглецем при цій температурі. 
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Лабораторна робота 24 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕТКИХ БІНАРНИХ СУМІШЕЙ 

 
Мета роботи: експериментальне визначення складу співісную-

чих фаз, побудова та аналіз діаграми перегонки двокомпонентної си-
стеми. 

Теоретичні положення 

До летких сумішей належать системи, які складаються з рідких 
компонентів, кожен з яких має відносно високу пружність рівноваж-
ної пари. Розрізняють ідеальні і неідеальні леткі суміші. До ідеальних 
відносять суміші, рівноважна пара кожного з компонентів яких підпо-
рядковується лінійному закону Рауля, згідно з яким тиск насиченої 
пари розчинника над розчином (P1) дорівнює тиску пари над чистим 
розчинником (P01), помноженому на його мольну частку в розчині N1: 

1 01 1Р P N  .     (24.1) 

Ідеальні леткі суміші і неідеальні леткі суміші, які відхиляються 
від закону Рауля несуттєво, підпорядковуються першому закону Ко-
новалова, який полягає в тому, що пара порівняно із рівноважною з 
нею рідиною збагачена тим компонентом, додавання якого до сис-
теми при постійній температурі підвищує загальний тиск, а при пос-
тійному тиску знижує температуру кипіння, тобто в парі вміст більш 
леткого компонента більший, ніж у рідині. Для таких сумішей діаг-
рама кипіння має вигляд, зображений на рис.55. 

Реальні леткі суміші певною мірою завжди відхиляються від за-
кону Рауля. Якщо загальний рівноважний тиск пари системи переви-
щує значення, які відповідають закону Рауля, відхилення класифіку-
ють як додатні. Відповідно відхилення в інший бік називаються 
від’ємними. Ці відхилення можуть бути суттєвими і несуттєвими. 
Ознакою суттєвості відхилень є точка екстремуму на залежності зага-
льного тиску пари системи від її складу. 
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Рис. 55. Діаграма температура кипіння – склад для систем,  

які незначно відхиляються від закону Рауля 
 

Для сумішей, які істотно відхиляються від закону Рауля, діаг-
рами стану мають вигляд, зображений на рис. 56а і 56б. 

 
а      б 

56. Діаграми тиск пари – склад для систем, які мають суттєві додатні (а) і 
від’ємні (б) відхилення від закону Рауля 

У таких сумішах проявляється другий закон Коновалова, згідно 
з яким у точках максимуму і мінімуму на кривих залежності загаль-
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ного тиску пари від складу системи склад рівноважних рідкої та паро-
вої фаз однаковий. Такі точки і відповідні суміші називаються азео-
тропними. 

 
Перегонка летких сумішей різного типу 

Перегонка летких сумішей базується на першому законі Коно-
валова. Процедура простої перегонки складається з багаторазового 
повторення трьох стадій: 1) кип’ятіння суміші, 2) відбору пари, 3) кон-
денсації відібраної пари (рис.57). 

 

 

    а     б 
Рис. 57. Перегонка летких сумішей:  

а– без істотних відхилень від закону Рауля; 
б –  з істотними відхиленнями від закону Рауля  

Якщо нагріти рідину, позначену точкою М (див. рис.57а), при 
температурі, яка відповідає точкам 1р і 1п, отримаємо рівноважну су-
міш рідини (точка 1р) і пари (точка 1п). Якщо охолодити цю суміш, 
то система повернеться в точку М, але якщо виділити пару (точка 1п), 
тобто відібрати її з системи й охолодити, отримаємо рідину (конден-
сат) того ж складу (точка 2р), кип’ятіння конденсату дасть нову пару 
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(точка 2п). Повторення цієї процедури буде змінювати склад конден-
сату в напрямку, який позначено стрілкою. Зміна складу рідини, яка 
залишається в перегінній колбі після відбору пари (кубовий залишок), 
відповідає протилежному напрямку.  

Залежно від типу леткої суміші (істотні або несуттєві відхи-
лення від закону Рауля), результат перегонки буде різним. Для систем, 
які не мають істотних відхилень, перегонкою можна розділити суміш 
на два окремих компоненти (А – в конденсаті і В – в кубовому зали-
шку, див. рис.57а). У разі суміші з істотними відхиленнями простою 
перегонкою систему можна розділити на окремий компонент і азеот-
ропну суміш (див. рис.v57б). У конденсаті матимемо азеотропну су-
міш, позначену точкою N, в кубовому залишку –  чистий компонент 
В. У конденсаті завжди отримують компонент або азеотропну суміш, 
які киплять при більш низькій температурі (мають підвищений тиск 
рівноважної пари). 

Практичне виконання роботи складається з двох частин. 

24.1. Визначення складу співіснуючих фаз у рідких летких системах 

Порядок виконання роботи 

Визначення складу співіснуючих фаз проводять у два етапи, а 
саме: визначають температури кипіння рідин заданого складу, а потім 
склад пари, яка знаходиться в рівновазі із заданою рідиною при тем-
пературі її кипіння. Температури кипіння досліджуваних речовин су-
міші беруть із табл.11. 

Табл. 11 Температури кипіння деяких речовин  

Речовина  Температура кипіння, кипt , °С 

Ацетон 56,5 
Бензол 80,2 
Метиловий спирт 64,7 
Хлороформ 61,2 
Чотирихлористий вуглець 76,8 
Етиловий спирт 78,3 
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Визначення температур кипіння рідких сумішей різного складу 
проводять за допомогою спеціального приладу (рис.58), який склада-
ється з посудини для кип’ятіння 1, термометра 2, приймача 3, зворот-
ного холодильника 4, нагрівача 5. 

 

 
Рис. 58. Прилад для визначення температури кипіння рідин 

Обрану суміш (набір сумішей задається викладачем) заливають 
у посудину для кип’ятіння 1, попередньо сполоснувши її цією ж сумі-
шшю, на 2/3 її об’єму (15–20 см3). Для запобігання перегріву рідини і 
для забезпечення рівномірного кипіння на дно посудини 1 кладуть 
кілька дрібних шматочків необпаленої кераміки або активованого ву-
гілля.  

Після цього посудину 1 закривають пробкою із термометром 2 
(ціна поділки 0,1°) так, щоб резервуар із ртуттю був занурений у рі-
дину. Потім поміщають посудину 1 в закритий електричний нагрівач, 
закріплений на штативі, через холодильник пропускають воду і здій-
снюють нагрівання суміші. Стежать за підвищенням температури су-
міші, і коли в приймальнику 3 з’явиться конденсат, продовжують на-
грівання ще протягом 3 – 5 хвилин, щоб дати можливість конденсату 
кілька разів змінитися для встановлення постійного рівноважного 
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складу. При цьому температура кипіння повинна залишатися незмін-
ною. Записують її з точністю до десятих градуса. Порцію конденсату, 
який утворився в приймачі3 під холодильником 4, відбирають за до-
помогою довгої чистої сухої піпетки і визначають її показник залом-
лення за допомогою рефрактометра. Нагрівання припиняють, зали-
шок суміші з посудини 1 виливають через зворотний холодильник 4у 
банку для відпрацьованих речовин. Такі самі досліди проводять і з ін-
шими сумішами, дані досліджень записують у таблицю 12. 

Таблиця 12 Експериментальні дані 

Склад 
Відсотко-
вий склад 

рідкої фази 

Показник 
заломлення 
рідкої фази 

Температура 
кипіння 

рідкої фази 

Показник 
заломлення 
конденсату 

Відсотко-
вий склад-
конденсату 

1 компонент 100     
2 компонент 100     
I суміш      
II суміш      
III суміш      
IV суміш      
V суміш      

 
Визначення складу конденсату 

За допомогою рефрактометра визначають показники залом-
лення чистих рідин nА і nВ, усіх рід-
ких сумішей ni з точністю до 4-го 
знаку після коми і будують калібру-
вальний графік залежності показ-
ника заломлення від складу рідкої 
суміші nx= f (x,%) (рис.59). 

Вимірявши показник заломлення 
конденсату і користуючись калібру-
вальним графіком, знаходять його 
склад. 

 

 
Рис. 59. Залежність показника 
заломлення від складу розчина 
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Вимірювання показника заломлення за допомогою рефрактометра 

На рефрактометрі типу РПЛ– 3 можна вимірювати показники 
заломлення рідин в інтервалі 1,3000–1,5400. Принцип роботи рефрак-
тометра заснований на визначенні кута повного внутрішнього від-
биття (рис. 60). 

Головною частиною приладу є дві прямокутних призми з діаго-
нальними площинами, між якими поміщають 1–2 краплі досліджува-
ної рідини (рис.60). Промені світла електричної лампочки проходять 
через першу призму, шар досліджуваної рідини, другу призму і пот-
рапляють у зорову трубу. Оскільки промені падають на грань першої 
призми під різними кутами, частина променів відчуває повне внутрі-
шнє відбиття на межі розподілу перша призма – шар рідини і не пот-
рапляє ані в другу призму, ані в зорову трубу. Інша частина променів, 
які потрапляють на границю розподілу під кутами, меншими від гра-
ничного, потрапляє в зорову трубу, в результаті одна частина поля 
зору виявиться темною, інша – освітленою. 

 

Рис. 60. Схема ходу променів у призмах рефрактометра: 1, 2 – призми;  
3 – зорова труба; 4 – дисперсійний компенсатор; 5 – сітка; 6 – шкала 

Показники заломлення досліджуваної рідини nх, призми n

 і 

граничний кут 0β  пов’язані співвідношенням: 

0βsinxn n


  .    (24.2) 
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Сполучивши візирну лінію сітки з межею світлотіні, за шкалою 
рефрактометра можна визначити показник заломлення з точністю до 
4-го знаку після коми. При використанні «білого» (немонохроматич-
ного) світла різкого розмежування світла і тіні в полі зору не спосте-
рігається, внаслідок дисперсії виникає спектр. Це явище поліхроїзму 
усувають за допомогою компенсатора. 
 

Порядок роботи на рефрактометрі 
 

1. Відкрити верхню призму і м’якою ганчіркою протерти пове-
рхні обох призм. 

2. Нанести за допомогою піпетки 1 – 2 краплі досліджуваного 
розчину на нижню призму. 

3. Закрити верхню призму. 
4. Опустити рукоятку з окуляром в нижнє положення і, перемі-

щаючи її вгору, добитися з’єднання межі темного та світлого поля з 
візирною лінією сітки (три рисочки в центрі поля зору). 

5. Поворотом компенсатора усунути кольорове розмивання 
межі світлотіні. 

6. Провести відлік показника заломлення досліджуваного роз-
чину за шкалою з точністю до 4-го знаку після коми. 
 
24.2. Побудова й аналіз діаграми перегонки двокомпонентної системи 
 

1. За вказівкою викладача отримати варіант даних для побудови 
й аналізу діаграми перегонки двокомпонентної системи. 

2. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною. 

3. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння кипt  при Р = const, тобто діаграму перегонки. 

4. Згідно з початковими даними, аналізуючи побудовану діаг-
раму, визначити: 
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1) температуру кипіння системи, яка містить a мас. % компоне-
нта А; склад першої бульбашки пари; при якій температурі зникне 
остання крапля рідини та її склад; 

2) склад пари, що перебуває в рівновазі з рідкою бінарною сис-
темою, яка кипить при температурі t1. 

Контрольні запитання 

1. Ідеальні розчини. Два формулювання закону Рауля, його гра-
фічне зображення. 

2. Діаграми пружність пари – склад і температура кипіння – 
склад для ідеальних розчинів. І закон Коновалова. 

3. Діаграми пружність пари – склад і температура кипіння – 
склад для неідеальних розчинів. 

4. Який прилад використовують у роботі для визначення темпе-
ратури кипіння рідини? Опишіть його будову. 

5. Який принцип лежить в основі дії рефрактометра? 
6. Для чого при визначенні температури кипіння в рідину дода-

ють шматочки необпаленої кераміки або активованого вугілля? 
7. Як у роботі визначають склад конденсату?  
8. В яких випадках неможливе повне розділення бінарної су-

міші за допомогою перегонки? Чому? 
9. Чи завжди склад рідини та пари у рівноважній системі буде 

однаковим? Коли це можливо? 
 

  

http://int-46.ucoz.ru/
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БАГАТОВАРІАНТНІ ЗАВДАННЯ  
ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 24 

 
ВАРІАНТ 1 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

Система: A – HNO3, B – H2O, (a, мол. % = 55; Т1 = 388К); b = 81, с = 19 

Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 100,0  
2 8,4 1,3384 1,3346 106,5  
3 12,3 1,3409 1,3352 112,0  
4 15,0 1,3426 1,3362 114,5  
5 22,1 1,3471 1,3386 118,5  
6 30,8 1,3527 1,3436 121,6  
7 38,3 1,3575 1,3575 122,8  
8 45,5 1,3621 1,3715 121,0  
9 51,6 1,3660 1,3816 118,0  
10 57,0 1,3695 1,3866 112,0  
11 60,0 1,3714 1,3885 107,0  
12 69,0 1,3772 1,3919 99,0  
13 80,0 1,3842 1,3938 92,0  
14 100,0 1,3970 1,3970 84,0  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р= const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; y – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
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цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений із си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/01 

1. Під тиском P = 26,6·103 Па циклогексан і етилацетат киплять 
при однаковій температурі. Чому при нормальному тиску темпера-
тура кипіння циклогексану вище від температури кипіння етилаце-
тату на 3,6°C?  

2. Що називається насиченою парою рідини?  
3. Вивести формулу, що показує співвідношення між складом 

рідини й рівноважної пари за умови, що ця система (рис. 58) підпо-
рядковується закону Рауля у всьому діапазоні концентрацій( C H OН52

pN  і 

C H OН52
пN  − молярні частки етанолу в рідині й у парі; 0

C H OН52
P  − тиск на-

сиченої пари над чистим етанолом; Р − загальний тиск у системі). 

 
Рис. 38. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5) 
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ВАРІАНТ 2 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

Система: A – HNO3, B – C2H2O2 (гліоксен), a, мол % = 60; Т1 = 394K; 
b = 61,2; с= 38,8. 

Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3830 1,3830 118,1  
2 7,0 1,3840 1,3834 120,4  
3 13,3 1,3849 1,3836 123,5  
4 20,0 1,3858 1,3841 126,5  
5 25,0 1,3865 1,3858 130,0  
6 33,3 1,3877 1,3877 132,2  
7 40,0 1,3886 1,3896 131,0  
8 51,4 1,3902 1,3924 123,6  
9 56,9 1,3910 1,3938 120,3  
10 61,6 1,3916 1,3949 112,0  
11 66,6 1,3923 1,3959 104,7  
12 75,8 1,3936 1,3966 97,0  
13 80,0 1,3942 1,3967 92,0  
14 100,0 1,3970 1,3970 85,3  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 
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5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/02 

1. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі з рідиною, 
яка містить 30 % C2H5OC2H5 (рис. 59). 

2. Що називається фазами, складовими, компонентами системи? 
3. До якого значення потрібно знизити тиск, щоб температура 

кипіння діетиланіліну знизилася до T2 = 463 K, якщо в нормальних 
умовах він кипить при T1 = 489 K, а середня теплота його випару ста-
новить 48,5 кДж/моль? 

 
Рис. 59. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5) 
 
ВАРІАНТ 3 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
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Система: A – HJ, B – H2O, (a, мол. % = 65; Т1 = 383 K); b = 67,4; с = 32,6. 

Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 91,4  
2 9,2 1,3452 1,3354 102,8  
3 18,9 1,3581 1,3415 106,8  
4 22,8 1,3633 1,3471 108,4  
5 27,9 1,3701 1,3567 110,3  
6 35,8 1,3806 1,3806 116,1  
7 39,7 1,3858 1,3962 111,4  
8 44,4 1,3921 1,4172 108,7  
9 52,2 1,4024 1,4476 98,9  
10 58,2 1,4104 1,4532 86,6  
11 61,7 1,4151 1,4562 79,0  
12 79,8 1,4391 1,4636 45,1  
13 87,9 1,4499 1,4653 33,5  
14 100,0 1,4660 1,4660 19,4  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 
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7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/03 

1. Яка загальна термодинамічна умова фазової рівноваги? 
2. Як визначити температуру кипіння рідини й теплоту випару 

графічним методом? 
3. Вивести формулу, що показує співвідношення між складом 

рідини й рівноважної пари за умови, що ця система, (рис. 60) підпо-
рядковується закону Рауля у всьому діапазоні концентрацій ( C H OН52

pN  

і C H OН52
пN  − молярні частки етанолу в рідині й у парі; 0

C H OН52
P  − тиск 

насиченої пари над чистим етанолом; Р − загальний тиск у системі). 

 
Рис. 60. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5) 

 
 

ВАРІАНТ 4 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
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Система: A – H2O, B – C5H4O2, (a, мол. % = 50; Т1 = 372 K); b = 15,8; 
с = 84,2. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,5260 1,5260 162,0  
2 2,0 1,5221 1,5067 158,8  
3 4,0 1,5183 1,4969 154,8  
4 6,0 1,5144 1,4824 146,0  
5 14,2 1,4986 1,4488 122,5  
6 17,3 1,4926 1,4322 114,6  
7 23,6 1,4805 1,3905 104,5  
8 30,0 1,4681 1,3785 101,5  
9 50,0 1,4295 1,3668 97,9  
10 90,8 1,3508 1,3508 94,6  
11 96,0 1,3407 1,3488 101,9  
12 98,0 1,3369 1,3465 105,0  
13 99,0 1,3349 1,3413 108,5  
14 100,0 1,3330 1,3330 113,5  

 
1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-

казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 
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6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/04 

1. Що називається критичною точкою кипіння для води? 
2.  Поясніть, чи підпорядковується закону Рауля система, наве-

дена на рис. 61?  
3. Якими точками починається й закінчується крива залежності 

тиску насиченої пари рідини від температури? 

 
Рис. 61. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5) 

 
ВАРІАНТ 5 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-

казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 
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Система: A – H2O, B – n-C4H10O, (a, мол. % = 50; Т1 = 368 K); b = 19,6; 
с= 80,4. 

Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3990 1,3990 116,3  
2 3,9 1,3964 1,3850 111,5  
3 5,5 1,3954 1,3812 109,6  
4 16,0 1,3884 1,3719 104,1  
5 27,5 1,3809 1,3599 96,4  
6 35,7 1,3754 1,3553 93,5  
7 46,1 1,3686 1,3533 90,3  
8 57,5 1,3611 1,3509 87,4  
9 74,6 1,3498 1,3498 85,6  
10 83,3 1,3440 1,3478 88,5  
11 89,7 1,3398 1,3469 91,4  
12 94,5 1,3366 1,3457 94,9  
13 97,5 1,3346 1,3391 101,5  
14 100,0 1,3330 1,3330 105,5  

 
3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 

фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
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Контрольні запитання до роботи 24/05 

1. Розрахувати кількість молів рідини й пари, що перебувають у 
рівновазі при температурі t = 60 °С, якщо система містить 6 моль 
C2H5OC2H5 і 14 моль С2Н5OH (рис. 62). 

2. Якими точками починається й закінчується крива залежності 
тиску насиченої пари рідини від температури? 

3. Надати графік температурної залежності теплоти випару рі-
дини аж до критичної температури. 

 
Рис. 38. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5) 
 
ВАРІАНТ 6 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-

казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 
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Система: A – H2O, B – изо-C4H10O, (a, мол. % = 35; Т1 = 365K); 
b = 68,8; с = 31,2. 
Номер з/п x,% nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3930 1,3930 100,3  
2 3,6 1,3908 1,3823 97,8  
3 8,2 1,3881 1,3778 96,2  
4 12,3 1,3856 1,3721 94,1  
5 17,2 1,3827 1,3662 92,1  
6 30,5 1,3747 1,3600 90,1  
7 45,5 1,3657 1,3550 89,2  
8 56,4 1,3592 1,3534 88,7  
9 67,0 1,3528 1,3528 88,5  
10 83,5 1,3429 1,3507 89,5  
11 89,8 1,3391 1,3479 90,1  
12 94,9 1,3361 1,3439 91,5  
13 97,3 1,3346 1,3416 93,4  
14 100,0 1,3330 1,3330 98,9  

 
4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-

стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури 
Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/06 

1.  Розрахувати кількість молів рідини й пари, що перебувають 
у рівновазі при температурі t = 60 °С, якщо система містить 6 моль 
C2H5OC2H5 і 14 моль С2Н5OH (рис. 63). 
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2. Що називається числом термодинамічних ступенів свободи 
системи? 

3. При нормальному тиску температури кипіння трифторхлор-
метану й циклогексану майже однакові. Чи будуть ці рідини кипіти 
при однаковій температурі при перегонці при зниженому тиску, якщо 
створити однакове розрідження? Якщо температури кипіння будуть 
різні, то для якої речовини температура Ткип буде вище? Теплота ви-
пару циклогексану вдвічі більша від теплоти випаровування трифто-
рхлорметану. 

 
Рис. 38. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5) 

ВАРІАНТ 7 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 
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Система: A – H2O, B – C5H12O, (a, % = 25; Т1 = 367K); b = 6,4; с = 93,6. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,4050 1,4050 104,5  
2 10,0 1,3978 1,3834 97,0  
3 18,9 1,3914 1,3743 94,8  
4 34,2 1,3804 1,3652 92,3  
5 53,8 1,3663 1,3594 91,3  
6 66,7 1,3570 1,3570 90,5  
7 75,7 1,3505 1,3560 91,2  
8 82,4 1,3457 1,3542 91,9  
9 87,5 1,3420 1,3522 92,8  
10 91,6 1,3390 1,3495 93,9  
11 94,9 1,3367 1,3468 94,9  
12 97,7 1,3347 1,3447 96,3  
13 99,5 1,3334 1,3395 97,9  
14 100,0 1,3330 1,3330 100,3  

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/07 

1. Що називається температурою кипіння? Як вона визнача-
ється? 

2. Визначити температуру початку кипіння розчину, що містить 
172 кг С2Н5OH і 216 кг C2H5OC2H5 (рис. 64). 
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3. Указати температури початку й закінчення конденсації сис-
теми, що містить 80 % Н2О (рис. 65). Який склад перших крапель рі-
дини на початку конденсації? 

 

 
Рис. 64. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5) 

 
Рис. 65. Діаграма стану системи (А – H2O, B – CH3COOH) 

 
ВАРІАНТ 8 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-

казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 
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Система: A – CS2, B – CH3COCH3, (a, мол. % = 25; Т1 = 317K); b = 30,4; 
с = 69,6. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3590 1,3590 56,5  
2 1,9 1,3641 1,3815 54,0  
3 4,8 1,3720 1,4091 51,8  
4 13,4 1,3953 1,4541 46,6  
5 18,6 1,4094 1,4791 44,0  
6 29,1 1,4379 1,5021 41,4  
7 38,0 1,4620 1,5146 40,3  
8 44,8 1,4804 1,5211 39,8  
9 53,6 1,5043 1,5289 39,3  
10 65,3 1,5360 1,5381 39,1  
11 78,9 1,5728 1,5501 39,3  
12 87,9 1,5972 1,5650 40,5  
13 96,8 1,6213 1,5991 43,5  
14 100,0 1,6300 1,6300 46,3  

 
2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-

піння (t) при Р = const. 
3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 

фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 
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8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/08 

1. Є розведений розчин леткої речовини в рідкому леткому роз-
чиннику. За яким законом змінюється тиск насиченої пари розчиненої 
речовини як функція його концентрації в розчині? 

2. Написати математичний вираз для загального тиску насиче-
ної пари над двокомпонентним ідеальним розчином, якщо N1 і N2 − 
молярні частки компонентів, P1

0 і Р2
0 − тиски насиченої пари над чи-

стими компонентами. 
3. Які фази і якого складу перебувають у рівновазі, якщо сис-

тема, що складається з 2 моль СН3СООН і 2 моль Н2О, нагріта до те-
мператури t = 105 °С (рис. 66)? 

 
Рис. 66. Діаграма стану системи (А – H2O, B – CH3COOH) 

 

ВАРІАНТ 9 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 
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Система: A – CH3OH, B – CCl4, (a, мол. % = 25; Т1 = 333K); b = 27,1; 
с = 72,9. 

Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,4630 1,4630 76,7  
2 2,2 1,4601 1,4472 72,4  
3 4,8 1,4567 1,4311 67,6  
4 7,2 1,4535 1,4210 62,0  
5 14,5 1,4439 1,4102 58,9  
6 27,7 1,4264 1,3941 56,3  
7 40,1 1,4101 1,3921 55,8  
8 56,6 1,3883 1,3883 55,3  
9 76,4 1,3622 1,3834 56,4  
10 81,3 1,3557 1,3798 56,8  
11 88,3 1,3464 1,3711 58,2  
12 94,8 1,3379 1,3544 60,9  
13 97,9 1,3338 1,3429 64,8  
14 100,0 1,3310 1,3310 69,2  

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
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Контрольні запитання до роботи 24/09 

1. При температурі T = 315 K тиск насиченої пари над етилаце-
татом і над циклогексаном однаковий. Однакова кількість молів неле-
ткої речовини розчинена в однаковій за масою кількості циклогексану 
й етилацетату. Чи будуть і як відрізнятися зниження тиску насиченої 
пари ΔР над цими розчинами? 

2. Є два розчини однакової концентрації в леткому розчиннику. 
В одному розчині розчинена речовина летка, в іншому − нелетка. Чи 
розрізняється і як тиск насиченої пари над цими розчинами? 

3. Як зміниться склад пари над рідиною (рис. 67), що містить 
20 % Н2О, якщо до неї додати деяку кількість СН3СООН? 

 
Рис. 67. Діаграма стану системи (А – H2O, B – CH3COOH) 

 
ВАРІАНТ 10 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 
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Система: A – CH3OH, B – C6H6, Р = 0,967 бар; (a, мол. % = 80; Т1= 331 K); 
b = 62,2; с = 37,8. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 78,6  
2 2,4 1,4969 1,4713 68,2  
3 3,6 1,4949 1,4498 63,9  
4 8,3 1,4869 1,4270 60,3  
5 16,5 1,4729 1,4141 57,7  
6 24,3 1,4597 1,4082 57,5  
7 36,9 1,4383 1,3992 56,2  
8 64,5 1,3914 1,3914 54,7  
9 78,5 1,3676 1,3878 55,5  
10 84,7 1,3570 1,3798 57,0  
11 90,2 1,3477 1,3699 58,3  
12 94,1 1,3410 1,3575 59,6  
13 98,3 1,3339 1,3419 61,9  
14 100,0 1,3310 1,3310 63,1  

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
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Контрольні запитання до роботи 24/10 

1. Скільки ступенів свободи має система, що містить 100 % 
СН3СООН при температурі t = 118 °С? Які параметри стану можна 
міняти, не порушуючи фазової рівноваги в цій системі (рис. 68)? 

2. Як змінюється величина зниження тиску насиченої 
пари(ΔР1)розведеного розчину нелеткої речовини в леткому розчин-
нику при підвищенні температури? 

3. Як впливає асоціація розчиненої речовини на тиск насиченої 
пари над розведеним розчином нелеткої речовини в леткому розчин-
нику? 

 
Рис. 68. Діаграма стану системи (А – H2O, B – CH3COOH) 

 
ВАРІАНТ 11 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 
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Система: A – CH3OH, B – C6H6, (a, мол. % = 10; Т1 = 335K); b = 44,4; 
с = 55,6. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 90,2  
2 2,8 1,4962 1,4697 80,0  
3 5,0 1,4925 1,4599 75,0  
4 8,5 1,4866 1,4485 68,2  
5 17,4 1,4714 1,4311 62,2  
6 25,4 1,4578 1,4209 58,0  
7 44,0 1,4262 1,4016 50,3  
8 62,1 1,3954 1,3947 47,8  
9 81,7 1,3621 1,3896 53,7  
10 88,3 1,3509 1,3820 60,0  
11 90,2 1,3477 1,3769 63,3  
12 94,5 1,3404 1,3613 67,8  
13 96,8 1,3364 1,3480 71,8  
14 100,0 1,3310 1,3310 76,3  

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
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Контрольні запитання до роботи 24/11 

1. Користуючись одним із правил Вревського, визначити, як 
зміниться склад пари над рідиною певної концентрації, якщо підви-
щити загальний тиск над системою (рис. 69). 

2. Визначити, мінімальну кількість (кілограмів) якого компоне-
нта потрібно додати до 1 кг системи, що містить 40 мол. % ССl4 при 
температурі t = 50 °С (рис. 69), щоб почалося кипіння без зміни тем-
ператури. 

3. Як впливає дисоціація розчиненої речовини на тиск насиченої 
пари над розведеним розчином нелеткої речовини в леткому розчин-
нику? 

 
Рис. 69. Діаграма стану системи (А – C2H5OC2H5, B – CCl4) 

 
ВАРІАНТ 12 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-

казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 
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Система: A – C2H6O, B – C6H6, (a, мол. % = 75; Т1 = 345K); b = 64; с = 36. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,5010 1,5010 79,1  
2 4,0 1,4954 1,4800 75,2  
3 8,0 1,4899 1,4707 73,1  
4 15,9 1,4789 1,4576 70,5  
5 29,8 1,4596 1,4447 68,2  
6 43,6 1,4404 1,4404 67,8  
7 53,7 1,4264 1,4362 68,0  
8 62,9 1,4136 1,4308 68,4  
9 71,8 1,4012 1,4247 69,2  
10 79,8 1,3901 1,4168 70,3  
11 87,2 1,3798 1,4061 71,8  
12 91,6 1,3737 1,3916 73,6  
13 95,0 1,3690 1,3842 74,3  
14 100,0 1,3620 1,3620 75,9  

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
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Контрольні запитання до роботи 24/12 

1. Визначити, мінімальну кількість (кілограмів) якого компоне-
нта потрібно додати до 1 кг системи, що містить 40 мол. % ССl4 при 
температурі t = 50 °С (рис. 70), щоб почалося кипіння без зміни тем-
ператури. 

2. При якій температурі повністю зникне рідка фаза в процесі 
нагрівання системи, що містить 15 мол. % ССl4 (рис. 71)? 

 
Рис. 70. Діаграма стану системи (А – C2H5OC2H5, B – CCl4) 

 

Рис. 71. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – CCl4) 

3. Які з таких тверджень: а) закон Рауля 0
i i iP P N  зберігається 

для кожного компонента розчину; б) ΔVзміш = 0; в) ΔSзміш = 0; г) ΔGзміш = 



309 
 

= 0; д) ΔHзміш= 0 справедливі для ідеального бінарного розчину при 
постійній температурі? 

 
ВАРІАНТ 13 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

Система: A – C3H6O, B – CH3OH, (a, мол % = 60; Т1 = 329,3K); b = 73; 
с = 27. 
 

Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 64,7  
2 4,8 1,3323 1,3343 62,9  
3 10,0 1,3338 1,3374 61,0  
4 17,6 1,3359 1,3399 59,7  
5 28,0 1,3388 1,3428 58,3  
6 35,4 1,3409 1,3454 57,2  
7 44,2 1,3434 1,3478 56,0  
8 53,9 1,3461 1,3504 54,6  
9 80,0 1,3534 1,3534 53,9  
10 92,0 1,3568 1,3547 54,5  
11 95,0 1,3576 1,3559 55,2  
12 96,6 1,3580 1,3567 56,1  
13 98,0 1,3584 1,3573 57,2  
14 100,0 1,3590 1,3590 58,9  

 

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 
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4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/13 

1. Сформулювати другий закон Коновалова. Навести приклади. 
2. Суміш С2Н5ОН і ССl4 невідомого складу починає кипіти при 

температурі  t1 = 70°С (рис. 72). Визначити склад суміші, якщо при 
додаванні до неї декількох сантиметрів кубічних С2Н5ОН температура 
початку кипіння знизилася до t2= 67 °С. 

3. Скільки молів С2Н5ОН перейде в пару (рис. 72), якщо сис-
тему, що містить 20 моля С2Н5ОН і 20 моль ССl4, нагріти до темпера-
тури t = 65,5 °С? 

 
Рис. 72. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – CCl4) 
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ВАРІАНТ 14 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

Система: A – C3H6O, B – CHCl3, Р = 0,976 бар; (a, мол.% = 55; Т1 = 334,5K); 
b= 37,2; с = 62,8. 
 

Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,4460 1,4460 59,4  
2 7,9 1,4391 1,4427 60,3  
3 14,3 1,4336 1,4393 61,2  
4 21,5 1,4273 1,4366 61,8  
5 29,7 1,4202 1,4318 62,5  
6 32,5 1,4177 1,4177 63,0  
7 44,5 1,4073 1,3986 62,3  
8 53,6 1,3994 1,3889 61,1  
9 58,6 1,3950 1,3819 60,3  
10 68,2 1,3867 1,3746 58,9  
11 75,8 1,3801 1,3722 58,2  
12 82,1 1,3746 1,3676 57,2  
13 91,5 1,3664 1,3630 56,0  
14 100,0 1,3590 1,3590 55,2  

 

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
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цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

 
Контрольні запитання до роботи 24/14 

1. Указати кількість компонентів (К), фаз (Φ) і ступенів свободи 
(С) для системи, що містить 62,5 мас. % ССl4 при температурі t = 63,8 °С 
(точка мінімуму на рис. 73). 

2. Який компонент і в якій кількості (кг) можна виділити вкінці 
в чистому вигляді при ректифікації 50 кг суміші, що містить 
20 мас. % С2Н5ОН (рис. 73)? 

3. Чи підпорядковується закону Рауля система, наведена на рис. 
74? Відповідь пояснити. 

 
Рис. 73. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – CCl4) 
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Рис. 74. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5 

 
ВАРІАНТ 15 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
Система: A – C2H6O, B – CHCl3, (a, мол. % = 55; Т1 = 336K); b = 37,2; с 
= 62,8. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,4460 1,4460 59,9  
2 13,0 1,4351 1,4415 62,0  
3 23,4 1,4263 1,4387 63,0  
4 30,6 1,4203 1,4357 63,5  
5 36,0 1,4158 1,4268 64,0  
6 40,0 1,4124 1,4124 64,2  
7 46,8 1,4067 1,3989 63,4  
8 53,5 1,4011 1,3887 62,2  
9 63,1 1,3930 1,3824 61,0  
10 72,0 1,3855 1,3761 59,9  
11 80,0 1,3788 1,3712 58,8  
12 86,5 1,3733 1,3674 57,8  
13 90,8 1,3697 1,3643 57,0  
14 100,0 1,3620 1,3620 56,0  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
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склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
 

Контрольні запитання до роботи 24/15 

1. Указати на діаграмі координати точок, де в рівновазі перебу-
вають дві фази однакового складу (див. рис. 42). 

2. Який буде вкінці склад дистиляту й кубового залишку в ре-
зультаті ректифікаційної перегонки розчину, що містить 75 % Н2О 
(рис. 75)? 

3. Користуючись правилами Вревського, визначити, чи змі-
ниться і як склад азеотропної суміші й склад пари над рідиною, що 
містить 50 % H2O (рис. 75), якщо загальний тиск над системою підви-
щити від 105 до 107 Па. Вважати, що парціальна молярна теплота ви-
пару кожного компонента пропорційна його температурі кипіння. 
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Рис. 75. Діаграма стану системи (А – HCOOH, B – H2O) 

 
ВАРІАНТ 16 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

Система: A – C3H8O, B – H2O, (a, мол. % = 80; Т1 = 365K); b = 93; 
с = 7,0. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3330 1,3330 100,0  
2 2,7 1,3344 1,3388 95,0  
3 4,1 1,3352 1,3444 93,0  
4 5,3 1,3358 1,3500 91,6  
5 8,9 1,3377 1,3516 90,8  
6 13,3 1,3400 1,3527 90,1  
7 23,9 1,3457 1,3545 88,3  
8 44,2 1,3564 1,3564 87,3  
9 70,0 1,3701 1,3622 89,0  
10 80,0 1,3754 1,3670 90,5  
11 85,0 1,3780 1,3703 91,5  
12 90,0 1,3807 1,3742 92,8  
13 96,0 1,3839 1,3807 95,3  
14 100,0 1,3860 1,3860 97,3  
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1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
 

Контрольні запитання до роботи 24/16 
1. Навести графіки різних типів діаграм температура кипіння – 

склад для рідких бінарних систем, що змішуються у всіх співвідно-
шеннях. При яких умовах з’являється максимум або мінімум на діаг-
рамі? 

2. Що таке азеотропна суміш? Указати особливості її розді-
лення. 

3. Розрахувати кількість молів рідини й пари, що перебувають у 
рівновазі при температурі t = 60 °С, якщо система містить 6 молів 
C2H5OC2H5 і 14 молів С2Н5OH (рис. 76). 
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Рис. 76. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5 

 
ВАРІАНТ 17 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

Система: A – C4H10O, B – C6H12O2, Р = 0,668 бар; (a, мол.% = 65; 
Т1 = 325K); b = 54,2; с = 45,8. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 52,6  
2 4,0 1,3943 1,3923 51,8  
3 6,3 1,3939 1,3909 51,5  
4 10,0 1,3932 1,3896 51,0  
5 16,4 1,3920 1,3892 50,8  
6 21,4 1,3911 1,3885 50,2  
7 39,5 1,3879 1,3879 49,6  
8 56,1 1,3849 1,3873 50,5  
9 64,1 1,3835 1,3868 51,1  
10 73,7 1,3817 1,3859 51,5  
11 82,2 1,3802 1,3843 52,3  
12 86,8 1,3794 1,3815 53,5  
13 92,1 1,3784 1,3800 54,7  
14 100,0 1,3770 1,3770 56,1  
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1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
 

Контрольні запитання до роботи 24/17 
1. Пояснити перший і другий закони Коновалова на прикладі ді-

аграм температура кипіння – склад. Чому така діаграма завжди скла-
дається із двох кривих? 

2. Як розрахувати співвідношення між кількостями пари й рі-
дини в системі, що відповідає точці цього складу й перебуває в області 
між двома кривими? 

3. Розрахувати кількість пари (кг), що утвориться при нагріванні 
l кг розчину (рис. 77), який містить 60 мол. % Н2О, до температури t = 
105 °С. 
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Рис. 42. Діаграма стану системи (А – HCOOH, B – H2O) 

 
ВАРІАНТ 18 

На підставі експериментальних даних побудувати діаграму 
стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

Система: A – C4H10O, B – C6H12O2, Р = 2 бар; (a, мол. % = 75; Т1 = 
350,5K); b = 65,5; с = 34,5. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 83,7  
2 5,0 1,3941 1,3923 82,0  
3 7,0 1,3937 1,3914 81,0  
4 10,0 1,3932 1,3905 80,0  
5 12,0 1,3928 1,3896 79,0  
6 16,1 1,3921 1,3881 78,2  
7 31,3 1,3894 1,3869 76,9  
8 47,9 1,3864 1,3864 76,4  
9 69,6 1,3825 1,3853 76,7  
10 81,0 1,3804 1,3835 77,5  
11 83,8 1,3799 1,3823 78,0  
12 90,3 1,3787 1,3809 78,6  
13 94,4 1,3780 1,3792 79,5  
14 100,0 1,3770 1,3770 80,3  
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1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури 
Т1? 

 
Контрольні запитання до роботи 24/18 

1. Визначити температуру початку кипіння розчину, що містить 
172 кг С2Н5OH і 216 кг C2H5OC2H5 (рис. 78). 

2. Які фази і якого складу перебувають у рівновазі, якщо сис-
тема, що складається з 2 моль СН3СООН і 2 моль Н2О, нагріта до темп. 
t = 105 °С (рис. 79)? 

3. У чому особливість процесу перегонки у випадку додатного 
відхилення від закону Рауля? 
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Рис. 78. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5 

 

Рис. 79. Діаграма стану системи (А – H2O, B – CH3COOH) 
 

ВАРІАНТ 19 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-

казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 
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Система: A – C4H10O, B – C6H12O2, (a, мол. % = 65; Т1 = 390,3K); 
b = 54,2; с = 45,8. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3950 1,3950 126,0  
2 10,9 1,3930 1,3890 121,2  
3 20,8 1,3913 1,3863 118,9  
4 28,5 1,3899 1,3853 118,3  
5 32,1 1,3892 1,3845 117,7  
6 39,1 1,3880 1,3837 116,9  
7 48,8 1,3862 1,3829 116,1  
8 71,7 1,3821 1,3821 115,8  
9 85,5 1,3796 1,3815 116,4  
10 90,0 1,3788 1,3811 117,2  
11 91,8 1,3785 1,3804 117,7  
12 94,4 1,3780 1,3792 119,2  
13 96,7 1,3776 1,3788 120,0  
14 100,0 1,3770 1,3770 121,7  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 
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7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/19 

1. Указати температури початку й закінчення конденсації сис-
теми, що містить 80 % Н2О (рис. 80). Який склад перших крапель рі-
дини на початку конденсації? 

2. У чому особливість процесу перегонки у випадку від’ємного 
відхилення від закону Рауля?  

3. Скільки ступенів свободи має система, що містить 100 % 
СН3СООН при температурі t = 118 °С? Які параметри стану можна 
міняти, не порушуючи фазової рівноваги в цій системі (рис. 80)? 

 
Рис. 80. Діаграма стану системи (А – H2O, B – CH3COOH) 

 
ВАРІАНТ 20 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 
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Система: A – CCl4, B – CH3OH, (a, мол. % = 25; Т1 = 330,3K); b = 55,5; 
с = 44,5. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 64,9  
2 2,9 1,3348 1,3420 64,1  
3 6,3 1,3393 1,3523 62,4  
4 10,3 1,3446 1,3627 60,7  
5 15,2 1,3511 1,3736 59,1  
6 21,2 1,3590 1,3854 57,5  
7 28,7 1,3689 1,3954 55,9  
8 38,5 1,3818 1,4008 54,5  
9 55,8 1,4047 1,4047 53,7  
10 78,6 1,4348 1,4130 54,7  
11 84,2 1,4421 1,4197 55,7  
12 87,9 1,4470 1,4293 57,0  
13 92,2 1,4527 1,4406 59,0  
14 100,0 1,4630 1,4630 61,4  

 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
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Контрольні запитання до роботи 24/20 

1. Обчислити в масових відсотках склад розчину (рис. 81), що 
починає кипіти при температурі t = 105,7 °С. 

2. 15 моль парорідинної суміші, що містить 56 мол. % 
СН3СООН і 44 мол.  % Н2О, нагрітої до температури t = 107 °С (рис. 
81). Визначити, скільки грамів СН3СООН буде міститися в суміші при 
цій температурі. 

3. Які основні умови розділення перегонкою бінарних рідких 
сумішей, що змішуються у всіх відношеннях? 

 

 

Рис. 81. Діаграма стану системи (А – H2O, B – CH3COOH) 
 

 
ВАРІАНТ 21  
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-

казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 
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Система: A – CCl4, B – C2H6O, Р = 0,993 бар; (a, мол.% = 25; Т1 = 343 K); 
b = 36,8; с = 63,2. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3620 1,3620 77,9  
2 3,2 1,3652 1,3788 74,8  
3 7,0 1,3691 1,3888 72,4  
4 11,4 1,3735 1,3978 70,3  
5 16,6 1,3788 1,4059 68,4  
6 23,0 1,3852 1,4123 66,6  
7 31,0 1,3933 1,4161 65,3  
8 41,0 1,4034 1,4195 64,4  
9 47,5 1,4100 1,4223 63,9  
10 63,0 1,4256 1,4256 62,7  
11 77,9 1,4407 1,4296 64,3  
12 85,6 1,4485 1,4385 67,0  
13 93,3 1,4562 1,44680 70,0  
14 100,0 1,4630 1,4630 75,9  

 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
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Контрольні запитання до роботи 24/21 

1. Чи підпорядковується закону Рауля система, наведена на рис. 
82? Відповідь пояснити. 

2. У якому фазовому стані перебуває система, що містить 
45 % С2Н5ОС2Н5 при температурі t = 65 °С (див. рис. 82)? 

3. Користуючись одним із правил Вревського, визначити, як 
зміниться склад пари над рідиною певної концентрації, якщо підви-
щити загальний тиск над системою (рис. 82). Вважати, що парціальна 
молярна теплота випару кожного компонента пропорційна його тем-
пературі кипіння. 

 
Рис. 82. Діаграма стану системи (А – C2H5OC2H5, B – CCl4) 

 
ВАРІАНТ 22 
На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-

раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  
1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-

казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 
 
 



328 
 

Система: A – CCl4, B – C4H8O2, Р =0,914 бар; (a, мол. % =25;Т1 =345,5К); 
b = 52,7; с = 47,3. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3720 1,3720 74,1  
2 0,5 1,3725 1,3727 74,0  
3 4,8 1,3764 1,3848 73,3  
4 7,6 1,3789 1,3937 72,8  
5 19,6 1,3898 1,4059 72,2  
6 27,7 1,3972 1,4109 71,9  
7 37,5 1,4061 1,4165 71,7  
8 44,9 1,4129 1,4200 71,4  
9 57,7 1,4245 1,4245 71,2  
10 70,6 1,4362 1,4267 71,5  
11 77,3 1,4423 1,4287 71,8  
12 84,5 1,4489 1,4367 72,2  
13 94,5 1,4580 1,4513 73,1  
14 100,0 1,4630 1,4630 73,4  

 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 
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Контрольні запитання до роботи 24/22 

1. При якій температурі почнеться кипіння системи, що містить 
60 % ССl4 (рис. 83)? Який при цьому буде склад пари? 

2. На підставі наведеної діаграми (рис. 83) дати висновок про 
тепловий ефект взаємодії С2Н5ОС2Н5 і ССl4. 

3. Сформулювати перший закон Коновалова. Навести приклади. 

 

Рис. 40. Діаграма стану системи (А – C2H5OC2H5, B – CCl4) 
 

ВАРІАНТ 23  

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 
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Система: A – C7H8, B – ізо-C4H10O, (a, мол. % = 80; Т1 = 377К); 
b= 83,4; с = 16,6. 
 

Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3880 1,3880 108,0  
2 6,6 1,3952 1,4088 105,2  
3 11,4 1,4004 1,4178 103,6  
4 15,0 1,4044 1,4239 102,8  
5 21,1 1,4110 1,4306 101,9  
6 31,2 1,4220 1,4367 101,2  
7 48,3 1,4406 1,4406 100,3  
8 71,3 1,4657 1,4486 101,4  
9 77,5 1,4725 1,4549 101,9  
10 83,3 1,4788 1,4591 102,5  
11 88,9 1,4849 1,4682 103,8  
12 92,5 1,4888 1,4723 104,7  
13 96,5 1,4932 1,4828 107,2  
14 100,0 1,4970 1,4970 110,4  

 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/23 

1. Написати математичний вираз для загального тиску насиче-
ної пари над двокомпонентним ідеальним розчином, якщо N1 і N2 − 
молярні частки компонентів, P1° і Р2° − тиски насиченої пари над чи-
стими компонентами. 
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2. Є два розчини однакової концентрації в леткому розчиннику. 
В одному розчині розчинена речовина летка, в іншому − нелетка. Чи 
розрізняється і як тиск насиченої пари над цими розчинами? 

3. Визначити масу пари й масу рідини, якщо 1 кг рідини, що мі-
стить 30 мол. % ССl4, нагрітий до температури t = 60 °С (рис. 84). 

 

 

Рис. 84. Діаграма стану системи (А – C2H5OC2H5, B – CCl4) 
 

ВАРІАНТ 24 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 
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Система: A – транс-C2H2Cl2, B – CH3OH, (a, мол. % = 25; Т1 = 320К);  
b = 50,5; с = 49,5. 
Номер з/п x, % nx ny t, o y, % 
1 0,0 1,3310 1,3310 71,4  
2 0,7 1,3304 1,3269 68,0  
3 2,5 1,3287 1,3165 60,5  
4 13,4 1,3201 1,2917 58,1  
5 24,6 1,3111 1,2830 56,4  
6 34,3 1,3032 1,2759 44,3  
7 43,8 1,2955 1,2738 43,0  
8 73,7 1,2713 1,2711 41,7  
9 74,3 1,2708 1,2708 40,7  
10 88,6 1,2592 1,2670 43,7  
11 93,1 1,2556 1,2638 45,9  
12 95,8 1,2534 1,2596 47,9  
13 97,8 1,2518 1,2568 49,6  
14 100,0 1,2500 1,2500 58,7  

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/24 

1. Розрахувати кількість молів рідини й пари, що перебувають у 
рівновазі при температурі t = 60 °С, якщо система містить 2 моль 
C2H5OC2H5 і 3 моль С2Н5OH (рис. 85). 
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2. Навести графіки різних типів діаграм температура кипіння – 
склад для рідких бінарних систем, що змішуються у всіх співвідно-
шеннях. При яких умовах з’являється максимум на діаграмі? 

3. Для яких систем можливе розділення бінарної суміші на чисті 
компоненти А і В? 

 

Рис. 38. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5 

 

ВАРІАНТ 25 

На підставі експериментальних даних таблиці побудувати діаг-
раму стану (діаграму перегонки) двокомпонентної системи.  

1. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність по-
казника заломлення від складу рідкої фази х, за графіком визначити 
склад пари, що знаходиться в рівновазі з рідиною у. Склади х і у вира-
жені в молярних відсотках речовини A. 

2. Побудувати залежність складу х і у фаз від температури ки-
піння (t) при Р = const. 

3. Побудувати графік залежності складу пари y від складу рідкої 
фази x при P = const, якщо x – склад компонента A в розчині, моль %; nx 
– показник заломлення розчину; ny – показник заломлення пари; t– тем-
пература кипіння розчину, °С; yA – склад компонента A в парі, моль %. 

4. Визначити за діаграмою температуру кипіння системи, що мі-
стить а, моль % компонента А; який склад першої бульбашки пари над 
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цією системою, при якій температурі зникне остання крапля рідини і 
який буде її склад. 

Система: A – цис-C2H2Сl2, B – CH3OH, (a, % = 25; Т1 = 328 К) 
 b = 50,5; с = 49,5. 
Номер з/п x,% nx ny t, o y,% 
1 0,0 1,3310 1,3310 64,6  
2 2,9 1,3298 1,3274 63,3  
3 7,0 1,3282 1,3235 60,8  
4 13,6 1,3256 1,3178 57,7  
5 16,9 1,3242 1,3162 56,3  
6 25,9 1,3206 1,3128 54,1  
7 40,0 1,3150 1,3086 51,6  
8 51,3 1,3105 1,3066 50,4  
9 65,1 1,3050 1,3050 49,2  
10 81,4 1,2984 1,3027 52,3  
11 88,9 1,2954 1,3014 54,1  
12 94,7 1,2931 1,2974 57,0  
13 97,6 1,2920 1,2961 57,8  
14 100,0 1,2910 1,2910 60,3  

5. Визначити склад пари, що перебуває в рівновазі із рідкою бі-
нарною системою, яка закипає при Т1. 

6. Який компонент і в якій кількості може бути виділений з си-
стеми, що складається з b кг речовини A і c кг речовини B? 

7. Якого компонента і яку кількість необхідно додати до зазна-
ченої в п. 6 суміші, щоб вийшла азеотропна суміш? 

8. Яка кількість речовини A (кг) буде в парі і в рідкій фазі, якщо 
2 кг суміші, що містить a, моль % речовини А, нагріти до температури Т1? 

Контрольні запитання до роботи 24/25 

1. Які основні ознаки ідеальної рідкої бінарної суміші? За яких 
умов вона утворюється? 

2. Визначити склад пари, що знаходиться у рівновазі з рідиною, 
яка становить 30 % C2H5OC2H5 (рис. 86). 

3. При якій температурі повністю зникне рідка фаза в процесі 
нагрівання системи, що містить 15 мол. % ССl4 (рис. 87)? 
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Рис. 86. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – C2H5OC2H5) 

 

Рис. 87. Діаграма стану системи (А – C2H5OH, B – CCl4) 
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