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ПЕРЕДМОВА 

 

Лабораторні роботи, що наведені у навчально-методичному посібнику, нале-

жать до таких розділів фізичної хімії: хімічна термодинаміка (термохімія, термо-

динамічні потенціали), хімічна рівновага, фазові рівноваги, розчини. Ці розділи 

складають першу частину курсу фізичної хімії у класичному варіанті його викла-

дання, а саме у послідовності: термодинаміка – кінетика – будова речовини, яка 

відтворює історичний розвиток фізичної хімії і різні підходи і рівні у розгляді хі-

мічних систем, що дає змогу поступового поглиблення розуміння їх законів і вла-

стивостей. Саме такий підхід, як показав багаторічний досвід викладання курсу на 

кафедрі фізичної хімії НТУ “ХПІ”, є найбільш продуктивним у підготовці хіміків-

технологів. 

Перелік лабораторних робіт та їх постановка, безперечно, базується на досві-

ді багатьох поколінь викладачів кафедри і є результатом опрацювання, що врахо-

вує тенденції останнього часу і сучасні можливості лабораторної бази. 

Зміст лабораторних робіт відповідає вимогам типових програм, а викладення 

автори намагались побудувати таким чином, щоб адаптувати його до завдань, що 

стоять перед студентами хімічно-інженерних напрямків освіти. 

Особливістю методичної побудови даного лабораторного практикуму є ви-

користання при виконанні деяких лабораторних робіт великої кількості експери-

ментальних даних, що одержані професійними дослідниками. Це стосується тих 

робіт, в яких одержання необхідної бази експериментальних даних, достатньої 

для відтворення повної картини поведінки системи, що досліджується, пов’язане з 

технічною складністю, великими затратами часу, а інколи  підвищеними вимо-

гами щодо безпеки при виконанні досліду. Тому такі роботи методично склада-

ються з двох частин: експериментальної, при виконанні якої студенти набувають 
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практичного досвіду, і аналітичної, де студенти мають змогу детального аналізу 

великого і якісного масиву даних. 

Кожна лабораторна робота супроводжується стислими теоретичними відомо-

стями; надаються методичні вказівки щодо практичного виконання роботи та об-

числення експериментальних результатів, наводяться необхідні довідкові дані і 

конкретні посилання на відповідні загальні підручники і практичні посібники, а 

також основні контрольні запитання до теорії і методики  роботи. Це, на погляд 

авторів, робить викладення кожної роботи завершеною самоузгодженою методи-

чною розробкою; дає змогу студенту найкраще самостійно підготуватися до ви-

конання роботи і її наступного захисту відповідно сучасним вимогам.  

Б.А.Веретенченком написані додатки, відпрацьовані нові варіанти проведен-

ня експериментальної частини робіт №: 9, 22, 24, здійснена добірка і опрацювання 

літературних експериментальних даних для аналітичної частини цих робіт. 

А.В.Дженюком здійснена добірка літературних експериментальних даних 

для аналітичної частини роботи №7, опрацьовані експериментальні дані і складені 

варіанти завдань для аналітичної частини робіт №: 7, 9, 22, 24, розроблені і виго-

товлені рисунки для ілюстрації методичних матеріалів, спільно з Ю.І.Долженком 

поставлена нова робота №4, опрацьовано і впроваджено в навчальний процес но-

вий експериментальний варіант роботи №7. 

Ю.І.Долженком здійснена методична побудова і загальна змістовна і методи-

чна редакція посібника, перероблено зміст робіт №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 27, зроблена 

українська редакція посібника, спільно з А.В.Дженюком поставлена нова робота 

№4, опрацьовано і впроваджено в навчальний процес новий експериментальний 

варіант роботи №7. 

Загальну редакцію здійснив Ю.І.Долженко.  

Автори вдячні А.Ф.Коротковій за цінні зауваження щодо змісту та мовної 

стилістики посібника, а також допомогу в комп’ютерному наборі і виготовленні 

деяких рисунків. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ЕФЕКТІВ КАЛОРИМЕТРИЧНИМ 

МЕТОДОМ 

 

Теоретичні відомості 

 

Теплові ефекти вивчаються в розділі фізичної хімії, що одержав назву термо-

хімія. До термохімії відносять питання, що пов’язані з застосуванням першого на-

чала термодинаміки до хімічних реакцій, а також фізичних процесів, що мають 

місце в хімічних системах (фазові переходи, розчинення тощо). 

Якщо приймати, що додатними є теплота (Q), що поглинається системою, і 

робота (А), яку виробляє система, перше начало термодинаміки набуде вигляду: 

Q = U + A .      (1.1) 

Тут U - зміна (зростання у прийнятій системі знаків) внутрішньої енергії, 

яка має властивості функції стану, тобто її зміна не залежить від шляху, яким сис-

тема переходить від одного стану до іншого. Під станом системи розуміють суку-

пність таких її властивостей, як склад речовин, їх концентрація, температура, 

об’єм, тиск. При будь-якій зміні будь-якої складової характеристики системи вона 

переходить в інший стан. 

Теплота і робота в загальному випадку залежать від шляху, яким система пе-

реходить від одного стану до іншого. 

В хімічних системах найчастіше єдиним видом роботи є робота розширення 

газу. За таких умов існують два практичних випадки, коли теплота набуває влас-

тивості функції стану. 

1. Процес перебігає в закритій посудині (V = const), A = 0 і 

vQ  = U  .      (1.2) 

2. Процес перебігає у відкритій посудині (P = const), A = Р V = RT   і 
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pQ H = U + P V = U + RT      .    (1.3) 

Тут H = U + PV – ентальпія системи;  

       U i H – екстенсивні величини, тобто їх значення залежать від кількості 

речовини; 

         – зміна числа молів газів в результаті перебігу реакції, 

   
прод. вихід.

i i      , де i  – стехіометричний коефіцієнт в рівнянні хіміч-

ної реакції.  

Qv і Qp називають відповідними (при V або P = const) теплотами процесів 

(плавлення, кристалізації, розчинення, випаровування тощо) або реакцій. Для реа-

кції тепловий ефект – це кількість тепла, що виділяється або поглинається в умо-

вах постійного об’єму або тиску, коли вона перебігає необоротно і єдиним видом 

роботи є робота розширення, а температура вихідних речовин і продуктів реакції 

повинна бути однаковою. 

Наслідки, що витікають з фізичного смислу рівнянь (2) і (3), для хімічних ре-

акцій відомі як закон Гесса. 

Тепловий ефект реакції не залежить від шляху реакції, а залежить тільки 

від початкового і кінцевого станів, тобто природи вихідних речовин і продуктів 

реакції. 

Одним із методів, що використовують для експериментального визначення 

теплових ефектів, є калориметричний метод. Цей метод дозволяє визначити вели-

чину та знак теплового ефекту процесів, які протікають при температурах, близь-

ких до кімнатних. Суть методу полягає в тому, що, спираючись на зміну темпера-

тури в одній і тій же калориметричній системі (калориметрі), порівнюють теплоти 

двох процесів з відомою (за рахунок нагрівання електричним струмом) і невідо-

мою кількістю тепла, що супроводжує процес, тепловий ефект якого треба визна-

чити. 

Калориметр – це посудина Дьюара (або склянка) 4, яка вміщена до кожуха з 

термоізоляцією 8. В кришку калориметра 3 вмонтовані мішалка 6, термометр 1, 

електронагрівач 2, посудина для реагентів 7 (рис. 1.1). 
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Рис.1.1. 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 обчислення теплового ефекту можна скористатися рівнянням теплового 

балансу: 

i iQ m c t w t
 

    
 
 ,    (1.4) 

де Q – термохімічна кількість теплоти, яка виділена або поглинута внаслідок 

процесу; 

     mi – маси всіх частин калориметричної системи; 

      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. Вели-

чину w знаходять експериментально і називають сталою калориметра; 

         t – зміна температури в калориметрі, яка сталася внаслідок протікання 

процесу. 

Для експериментального визначення теплового ефекту треба знайти зміну 

температури t і сталу калориметра w. 
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Графічний метод визначення t 

 

Термоізоляція калориметра не є ідеальною, а процес не протікає миттєво, то-

му на протязі досліду не вдається повністю уникнути теплообміну між калориме-

тричною системою та навколишнім середовищем. Для визначення величини t, 

яка враховує поправку на тепловий обмін, застосовується графічний метод. За 

цим методом весь дослід розподіляють на 3 періоди: 

1) попередній, що служить для спостерігання за теплообміном калориметри-

чної системи з навколишнім середовищем в умовах початкової температури (10 

хв); 

2) головний, протягом якого відбувається сам процес; 

3) заключний, що служить для спостерігання за теплообміном калориметра з 

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

Відлік показань термометра ведуть через кожну хвилину. Потім на мілімет-

ровому папері будують графік залежності температури від часу. 

Типова для екзотермічного процесу крива зображена на рис.1.2.  

Попередньому періоду досліду відповідає частина кривої, яка позначена від-

різком АВ на вісі часу. Вона характеризується повільною зміною температури 

(нахил ліній на рисунку для наглядності навмисно збільшено). Головний період 

здійснюється на протязі часу, який позначено як BCD. Він характеризується різ-

кою зміною температури. Хід кривої на відрізку BCD залежить від знаку та вели-

чини теплового ефекту, а також умов протікання процесу. Відрізок DE, що відпо-

відає заключному періоду, знову характеризується повільною зміною температу-

ри. 

На відрізках АВ і DE графік приблизно лінійний, а нахил прямих ab і de за-

лежить від характеру теплообміну із зовнішнім середовищем. 

Для графічного визначення величини t роблять додаткову добудову. Знахо-

дять точки b і d (початок і кінець головного періоду). Для цього продовжують 
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прямолінійні відрізки графіку, що відповідають попередньому і заключному пері-

одам. Точки, в яких графік процесу відхиляється від прямих, якраз і позначають, 

як точки b і d.  

Точки b і d проецують на вісь абсцис (прямі bB і dD). Відрізок BD ділять по-

полам (точка C). З точки C проводять пряму, паралельну осі ординат, до перети-

нання з прямими ab і de (точки c і c' ), що є продовженням попереднього і заклю-

чного періоду. Відрізок cc'  приймають за дійсну величину t, в якій зроблено по-

правку на теплообмін.  

 

 

Рис.1.2. Графічний спосіб визначення t 

 

Визначення сталої калориметра 

 

Величину w визначають методом електронагріву. Для цього до калориметри-

чної системи підводять певну кількість електричної енергії, яка перетворюється в 

тепло. Якщо час проходження струму  (с), напруга U (В), опір R (Ом), то кіль-

кість тепла Q1 , що виділяється (Дж), можна обчислити, виходячи із закону Джо-

уля-Ленца: 

2

1

U τ
Q  = .

R
     (1.5) 
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Якщо під час проходження струму температура в калориметрі змінилась на 

величину t1 , то згідно з (1.4) 

1Δ1Q  = w t .     (1.6) 

Поєднуючи (1.5) і (1.6) , знаходять w, Дж/К: 

1Δ

2U τ
w = .

R t
     (1.7) 

Величину t1 знаходять з графіку шляхом, який описано раніше. 

 

1.1. Визначення теплоти нейтралізації сильної кислоти лугом 

Мета роботи: експериментальне визначення теплоти нейтралізації сильної 

кислоти лугом 

Теплота нейтралізації – кількість тепла, що виділяється при взаємодії одного 

молю еквівалентів сильної кислоти з одним молем лугу. 

Процес нейтралізації в іонній формі можна записати рівнянням: 

H+ + OH– = H2O + Q .    (1.8) 

Із рівняння (1.8) видно, що при нейтралізації будь-якої сильної кислоти будь-

яким лугом буде спостерігатися сталий тепловий ефект, який відповідає теплоті 

утворення одного моля води з іонів для нескінченно розбавлених розчинів, та до-

рівнює 55,9 кДж/моль при 20° С. 

При зливанні кислоти та лугу крім нейтралізації має місце процес їх розве-

дення, і експериментально визначена величина теплового ефекту Q в міру цього 

додаткового ефекту повинна відрізнятися від теоретичної: 

розв.Q = Q' + Q ,       (1.9) 

де розв.Q – сума теплот розведення кислоти та лугу. Її обчислюють згідно з 

даними довідника. 
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Порядок виконання 

 

Одержують у викладача завдання (найменування і необхідну кількість реаге-

нтів). Заливають у калориметр потрібну кількість лугу і води (указується на кало-

риметрі). Розчин кислоти заздалегідь залито до ампули, яка вмонтована у кришку 

калориметра. Калориметр закривають кришкою, вмикають мотор мішалки і через 

3-5 хв (цей час потрібен для стабілізації системи і в подальшому не враховується 

при побудові графіка) вмикають секундомір, і починають здійснювати виміри те-

мператури у калориметрі. Протягом всього експерименту вимірювання здійсню-

ють з інтервалом в 1 хв. На 11-й хв за допомогою гумової груші передавлюють 

кислоту з ампули у розчин лугу. Це потрібно зробити досить швидко, але акурат-

но, щоб запобігти втрат кислоти та теплоти. Продовжуючи виміри температури, 

на 20-й хв вмикають нагрівач, який через 600 с., тобто на 30-й хв вимикають. Ви-

міри температури продовжують ще протягом 10 хвилин, після чого вимикають 

мотор мішалки (мішалка під час досліду працює безперервно). За одержаними да-

ними будують графік залежності температури від часу, з якого знаходять t і t1. 

За формулами (1.7) і (1.10) визначають спочатку сталу калориметра w, а по-

тім величину Q реакції. 

ΔQ  = w t.       (1.10) 

Враховуючи формулу (1.11), одержану експериментально величину Q ділять 

на кількість молей реагенту n і знаходять термодинамічний тепловий ефект реак-

ції. 

eΔ
Q

H = -
n

.      (1.11) 

Оцінюють похибку одержаного значення відносно теоретичної величини 

(ΔHт = 55,9 кДж/моль): 

е т

т

100
H H

%
H

  
  


.     (1.12) 
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1.2. Визначення інтегральної теплоти розчинення солі 

Мета роботи: експериментальне визначення інтегральної теплоти розчинення 

солі 

При розчиненні солі у рідині проходять два процеси: руйнування кристаліч-

ної решітки та сольватація іонів. Перший процес ендотермічний, другий – екзоте-

рмічний. В залежності від співвідношення величин відповідних ефектів тепловий 

ефект розчинення може бути додатним або від’ємним. Тепловий ефект розчинен-

ня солі у воді здебільшого буває ендотермічним. 

Розрізняють інтегральну та диференціальну теплоту розчинення. 

Інтегральна теплота розчинення – це тепловий ефект розчинення одного 

моля солі в такій кількості розчинника, щоб утворився розчин певної концентра-

ції. 

Диференціальна теплота розчинення – це тепловий ефект розчинення одно-

го моля солі в такій великій кількості розчину, що його концентрація при подаль-

шому розведенні не змінюється. 

В калориметричних дослідах визначають тільки інтегральні теплоти розчи-

нення. 

 

Порядок виконання 

 

В калориметр заливають потрібну кількість дистильованої води (указується 

на калориметрі). Суху та чисту пробірку приблизно на 90% заповнюють сіллю без 

грудочок (найменування солі вказує викладач). Масу пробірки з сіллю (m1) визна-

чають на технічних терезах з точністю до 0,01 г. 

Пробірку вставляють в спеціальний отвір в кришці калориметра. Вмикають 

мотор мішалки і через 2-3 хвилини (цей час потрібен для стабілізації системи і в 

подальшому не враховується при побудові графіка) вмикають секундомір і почи-

нають вимірювання температури у калориметрі з інтервалом в 1 хв. Виміри здійс-

нюють на протязі всього експерименту з тим же інтервалом. На 11-й хвилині ви-

микають мішалку, обережно піднімають кришку калориметра і швидко, але аку-
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ратно висипають сіль з пробірки в воду, після чого кришку закривають, порожню 

пробірку повертають в кришку калориметра (щоб сумарна теплоємність системи 

залишилась незмінною), знову вмикають мішалку і продовжують вимірювання 

температури. На 20-й хв вмикають нагрівач, який через 600 с., тобто на 30–й хв 

вимикають. Виміри температури продовжують ще протягом 10 хвилин, після чого 

вимикають мотор мішалки. 

Після цього на технічних терезах визначають масу (m2) порожньої сухої про-

бірки. Масу розчиненої солі знаходять як різницю ваги повної і порожньої пробі-

рок. Число молів розчиненої солі знаходять, враховуючи молекулярну масу солі 

M, по формулі (1.13): 

1 2m m
n

M


 .      (1.13) 

На міліметровому папері будують графік залежності температури від часу та 

знаходять з нього t і t1. За формулами (1.7) і (1.10) визначають сталу калориме-

тра w і експериментальну величину теплоти розчинення Qрозч., яка відноситься до 

тієї кількості солі, що розчинена. 

Враховуючи формулу (1.11), одержану експериментально величину Qрозч., ді-

лять на кількість молей реагенту n і знаходять термодинамічну інтегральну тепло-

ту розчинення. 

Користуючись формулою (1.12), оцінюють похибку одержаного значення ві-

дносно теоретичної величини ΔHт (теоретичні значення теплот розчинення вказує 

викладач). 

 

1.3. Визначення теплоти гідратоутворення солі 

Мета роботи: експериментальне визначення теплоти гідратоутворення солі 

Теплотою гідратоутворення (гідратації) називається кількість тепла, яка 

супроводжує утворення одного моля твердого кристалогідрату з твердої безво-

дної солі і відповідної кількості води. Звичайно її знаходять як різницю теплот ро-

зчинення твердої безводної солі і твердого кристалогідрату. 
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Порядок виконання 

 

На технічних терезах зважують 2 наважки по 15 г мідного купоросу 

CuSO4·5H2O. Одну наважку розтирають в фарфоровій ступці до стану порошку і 

прожарюють її на газовому пальнику до зникнення голубого кольору, потім виси-

пають в суху пробірку і закривають гумовою пробкою. Після повного охолоджен-

ня до кімнатної температури пробірку зважують на технічних терезах з точністю 

до 0,01 г. 

В калориметр заливають 800 см3 води. Пробірку з безводною сіллю вставля-

ють в отвір в кришці калориметра, вмикають мішалку і через 2-3 хвилини (цей час 

потрібен для стабілізації системи і в подальшому не враховується при побудові 

графіка) вмикають секундомір і починають вимірювання температури у калори-

метрі з інтервалом в 1 хв. Виміри здійснюють на протязі всього експерименту з 

тим же інтервалом. На 11-й хвилині вимикають мішалку, обережно піднімають 

кришку калориметра і швидко, але акуратно висипають сіль з пробірки в воду, пі-

сля чого кришку закривають, порожню пробірку повертають в кришку калориме-

тра (щоб сумарна теплоємність системи залишилась незмінною), знову вмикають 

мішалку і продовжують вимірювання температури. На 20-й хв вмикають нагрівач, 

який через 600 с., тобто на 30-й хв вимикають. Виміри температури продовжують 

ще протягом 10 хвилин, після чого вимикають мотор мішалки. 

Після цього на технічних терезах визначають масу (m2) порожньої сухої про-

бірки. Масу розчиненої солі знаходять як різницю ваги повної і порожньої пробі-

рок. Число молів розчиненої солі знаходять, враховуючи молекулярну масу солі 

M, по формулі (1.13). 

Висипають в пробірку другу наважку CuSO4·5H2O, зважують на технічних 

терезах. В калориметр вливають 794 см3 води. Різниця в 6 мл відповідає кількості 

води, яка міститься в 15 г CuSO4·5H2O. Дослід проводять так само, як для безвод-

ної солі, виключивши етап, пов’язаний з роботою нагрівача. 

На міліметровому папері будують графіки залежності температури від часу і 

знаходять з них величини tбв. і tкг. – змінення температури системи внаслідок 
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розчинення безводної солі і кристалогідрату. За тим же графіком визначають ве-

личину t1 – змінення температури внаслідок роботи нагрівача. Згідно з форму-

лою (1.7) визначають сталу калориметра і з формули (1.14) розраховують теплоти 

розчинення безводної солі Н1 і кристалогідрату Н2: 

бв. кг.
1 2

1

w t w t
H = - ;    H = - ,   

n n

 
     (1.14) 

де n i n1 – число молей у наважках безводної солі та кристалогідрату.  

Теплота гідратоутворення Н дорівнює різниці Н1 і Н2: 

H = H1 – H2.     (1.15) 

 

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 теоретичним спосо-

бом? 

4. У чому полягає калориметричний метод визначення теплового ефекту? 

Роз’яснити смисл усіх величин, що входять до рівняння теплового балансу. 

5. Опишіть прилад, який використовують для калориметричних вимірювань. 

6. Як визначити зміну температури внаслідок протікання процесу за допомо-

гою графічного методу? 

7. Роз’яснити фізичний зміст сталої калориметра. Чи буде вона постійна для 

даного приладу? Як її визначити? 

8. Від чого залежить величина та знак теплового ефекту розчинення солі? 

9. Що таке інтегральна та диференціальна теплоти розчинення? Яку з них 

можна визначити експериментально? 

10. Що таке теплота гідратоутворення і як її визначити? 

11. Написати в іонній формі рівняння реакції, тепловий ефект якої є тепло-

тою нейтралізації сильної кислоти сильним лугом. 
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12. Чи буде теплота нейтралізації сильної кислоти лугом залежати від приро-

ди аніона кислоти та катіона лугу? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 

КРІОСКОПІЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ 

РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ 

 

Мета роботи: визначення молекулярної ваги розчиненої речовини кріоскопі-

чним методом. 

 

Теоретичні відомості 
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Ідеальні розчини підлягають 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 1P P N  .      (3.1). 

Для двокомпонентного розчину, який містить нелетку речовину, 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 порів-

няно з чистим розчинником. 

Співвідношення між тиском пари і температурою для розчинника (крива ОА) 

і розчинів різної концентрації (криві ВС і DE) показані на рис.3.1. 

Чим вище концентрація розчиненої речовини, тим нижче тиск пари над роз-

чином при кожній температурі, тим нижче розташована відповідна крива. 

Крива OF відповідає залежності тиску насиченої пари від температури над 

твердою фазою. Точка замерзання рідини характеризується рівноважним співіс-

нуванням рідкої та кристалічної фаз. Отже, в цей момент повинні бути рівними 

тиск насиченої пари над рідкою та кристалічною фазами. Точка замерзання роз-

чинника лежить на перетинанні кривих ОА і OF, а відповідна температура є тем-

пературою замерзання. 

При замерзанні розбавленого розчину з нього викристалізовується чистий 

розчинник. Згідно з цим точка замерзання розчину повинна характеризуватись рі-

вністю тиску пари над розчином і над кристалічним розчинником. Рівновага може 

бути досягнута лише при температурі, нижчою за температуру замерзання чисто-

го розчинника, а саме в точці перетинання кривої BC з кривою OF (температура 

Т1зам. ). Чим вище концентрація розчиненої речовини (крива DE), тим нижче тем-

пература замерзання розчину (температура Т2зам. ).  

Явище, пов’язане із зниженням температури замерзання розчинника при до-
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даванні до нього розчиненої речовини, та заснований на цьому метод визначення 

молекулярної маси розчиненої речовини носить назву кріоскопія. 

 

 

Рис.3.1. Зниження температури замерзання розчинів нелетких речовин  

на прикладі води 

 

Зниження температури замерзання пропорційне концентрації розчиненої ре-

човини, яка виражається в молях на 1000 г розчинника (моляльність, m): 

зам. кр.T K m   ;      (3.3) 

р

зам. кр.

рр

1000G
T K

g M


  


,     (3.4) 

де gрр- маса розчиненої речовини, г; 

Gр- маса розчинника, г; 

М – молекулярна маса розчиненої речовини, г/моль; 

Ккр. – кріоскопічна стала, характерна для даного розчинника і не залежна від 

природи розчиненої речовини, г·град/моль. 

Кріоскопічна стала показує зниження температури замерзання одномоляль-

ного розчину, якщо при цій концентрації розчин має властивості ідеального. 
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В тому випадку, коли при розчиненні змінюється кількість часток розчиненої 

речовини (відбувається явище асоціації або дисоціації), в рівняння (3.3) вводиться 

ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа (i): 

зам. кр.T i K m    .       (3.5) 

На рівнянні (3.4) засновано кріоскопічний метод визначення молекулярної 

ваги розчиненої речовини, який експериментально зводиться до вимірювання 

ΔТзам.. Оскільки це рівняння виконується тільки для розбавлених розчинів, то очі-

кувана величина ΔТзам. повинна бути малою. Тому температури замерзання треба 

вимірювати з великою точністю. 

Достатня точність вимірювання забезпечується застосуванням термометра 

Бекмана (рис.3.2), 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 резервуаром для ртуті 4. Це дозволяє змінювати 

кількість ртуті у нижньому (робочому) резервуарі 1 термометра, що дає змогу ви-

користовувати термометр в широкому діапазоні температур. 

 

Порядок виконання роботи 

Налагодження термометра Бекмана 

 

Перед роботою термометр треба настроїти так, щоб при температурах дослі-

ду рівень ртуті у капілярі знаходився в межах шкали термометра. 

При кріоскопічних вимірах найвищою температурою є температура замер-

зання розчинника. Тому кількість ртуті в нижньому резервуарі повинна бути та-

кою, щоб при цій температурі рівень ртуті у капілярі був у верхній частині шкали 

(в межах 3-5°). При роботі з бензольними розчинами положення меніску ртуті в 

цій зоні повинно відповідати +5,5° С (температура кристалізації бензолу). 
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Рис.3.2. Термометр Бекмана 

1 – робочий резервуар; 2 – шкала; 3 – капіляр; 4 – додатковий резервуар 

Для налагодження термометр ставлять у водяну баню з температурою замер-

зання розчинника, яку готують із водопровідної води, додаючи грудки льоду. Те-

мпература бані контролюється звичайним термометром. Якщо при цьому рівень 

ртуті термометра Бекмана буде поза межами 3 – 5°, то термометр вимагає додат-

кової настройки. Для цього необхідно привести до зіткнення ртуть верхнього та 

нижнього резервуарів. Це можливо зробити, підігріваючи резервуар 1 рукою (або, 

у випадку необхідності, теплою водою) до тих пір, доки весь капіляр 3 не буде за-

повнений ртуттю і вона не вийде у вигляді краплі у розширення верхнього резер-

вуару. Тоді термометр швидко перевертають, щоб ртуть верхнього резервуара 

з’єдналася з краплею, що виступила з капіляра. 

При обережному приведенні термометра в нормальне положення ртуть 

утримується силами поверхневого натягу. В такому стані термометр опускають на 

7-10 хв у заздалегідь приготовану другу водяну баню, температура якої на 2-2,5°C 

вище температури замерзання розчинника (для бензолу +7,5-8°С). Через 7-10 хв 

ртуть обривають, для чого, вийнявши термометр з охолоджувальної суміші, різко, 

але не сильно ударяють його верхньою частиною по великому пальцю руки. При 

цьому ртуть в капілярі 3 відривається від ртуті в резервуарі 4. Помістивши тер-

мометр в охолоджувальну суміш з температурою замерзання розчинника, переві-

ряють правильність його налагодження. Термометр вважається готовим до робо-



23 

 

ти, якщо ртуть у капілярі встановиться в межах 3–5° за шкалою. В протилежному 

разі операцію налагодження термометра слід повторити. 

Можливий інший метод налагодження термометра Бекмана з використанням 

тільки однієї водяної бані з температурою замерзання розчинника. Якщо при цій 

температурі ртуть встановлюється вище 5°, значить в капілярі є надлишок ртуті. 

Щоб його усунути, треба трошки підігріти рукою нижній резервуар термометра і 

легким струсом, як описано вище, відірвати надлишкову краплю ртуті, що утри-

мується силами поверхневого натягу у верхній частині капіляру. 

Якщо при температурі замерзання розчинника ртуті у капілярі зовсім немає 

на шкалі або рівень нижче 3°, значить у нижньому резервуарі мало ртуті. Тоді за-

пас ртуті з верхнього резервуару треба перевести до нижнього. Для цього переве-

ртають термометр верхнім резервуаром до низу, щоб ртуть побігла по капіляру і 

з’єдналася із запасом ртуті верхнього резервуару. 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 рі-

зким ударом по пальцю обривають краплю ртуті, що зависла у верхній частині 

капіляра термометра. Перевіряють положення рівня ртуті в капілярі при темпера-

турі замерзання розчинника. Іноді ці операції необхідно повторити декілька разів, 

перш ніж вдається досягнути бажаного результату. 

З налагодженим термометром Бекмана слід поводитися особливо обереж-

но. Його не можна класти на стіл або залишати навіть на короткий час при кі-

мнатній температурі. У неробочий час термометр повинен перебувати у верти-

кальному положенні або в холодній бані, або в сухій повітряній оболонці кріоско-

па. 

 

Експериментальне визначення температур замерзання 

 

Для кріоскопічних вимірів використовується прилад кріоскоп, схема якого 

зображена на рис. 3.3. 
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Розчинник заливають у внутрішню пробірку 2 таким чином, щоб нижній ре-

зервуар 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 вставляють у допоміжну широку зовнішню пробірку 3, що 

знаходиться у в мікрохолодильнику 4. Безперервно перемішуючи розчинник мі-

шалкою 5 (рух вгору-вниз), спостерігають за зниженням рівня ртуті у капілярі 

термометра Бекмана. Звичайно перед замерзанням рідини у пробірці 2 спостеріга-

ється деяке переохолодження порівняно з істинною температурою замерзання, пі-

сля чого починається кристалізація. Внаслідок виділення при цьому теплоти кри-

сталізації температура підвищується до істинної температури замерзання. Реєст-

рують цю температуру, потім з пробірки 3 виймають пробірку 2, нагрівають її ру-

кою, щоб розплавити кристали розчинника. Треба робити це обережно, щоб не зі-

псувати налагодження термометру. Після цього пробірку знову поміщають в мік-

рохолодильник для повторного визначення температури замерзання. Дослід по-

вторюють, доки два визначення будуть відрізнятися не більше, ніж на 0,01°. 

 

 

Рис.3.3. Схема кріоскопа для визначення температур замерзання рідини 

1 – термометр Бекмана; 2 – внутрішня пробірка; 3 – зовнішня широка пробірка; 4 – мікро-

холодильник; 5 – мішалка 
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Після визначення температури замерзання розчинника одержують контроль-

ний розчин органічної речовини у даному розчиннику і проводять вимірювання 

його температури замерзання, повторюючи дослід до одержання однакових ре-

зультатів. При заміні розчинів термометр Бекмана слід тримати у склянці з льо-

дом або в мікрохолодильнику вертикально. Занурювати термометр Бекмана слід 

тільки в охолоджений розчинник або розчин. 

Температурою кристалізації розчинника з розчину даної концентрації слід 

вважати найвищу температуру, яка буде досягнута після переохолодження, при 

якій починається випадіння кристалів розчинника. Це пов’язано з тим, що по мірі 

виділення з розчину кристалів розчинника концентрація розчиненої речовини у 

розчині підвищується, внаслідок чого температура замерзання розчину буде зни-

жуватися. 

В ряді випадків переохолодження не буває. В цьому випадку реєструють те-

мпературу, яка достатньо довго (1-2 хв) залишається постійною. Вийнявши про-

бірку з кріоскопу, переконуються у наявності кристалів. 

Одержані результати записують у таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1 – 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.     

 

По зниженню температури замерзання розчину обчислюють, використовую-

чи формулу (3.4), молекулярну масу розчиненої речовини. 

Кріоскопічну сталу бензолу приймають рівною 5,12 г·град/моль. 
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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 розчи-

неної речовини? 

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

5. Чим обумовлена необхідність застосування термометра Бекмана в кріоско-

пічному експерименті? 

6. В чому особливість термометра Бекмана? Як здійснюється налагодження 

термометра Бекмана перед початком вимірювань? 

6. Як за допомогою термометра Бекмана визначити зниження температури 

замерзання розчину порівняно з чистим розчинником? 

7. Як розрахувати молекулярну вагу розчиненої речовини за експеримента-

льними даними? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗЧИННИКА НА МОЛЕКУЛЯРНИЙ СТАН 

РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ КРІОСКОПІЇ 

 

Мета роботи: визначення уявного ступеня дисоціації (асоціації) розчиненої 

речовини та ознайомлення з властивостями кріосуміші. 

Теоретичні відомості 

 

У розчинах (в залежності від природи розчинника) розчинена речовина може 

змінювати свій молекулярний стан.  

Речовина може дисоціювати (частково або повністю), що спостерігається у 

водних розчинах електролітів, наприклад: 

   NaCl Na+ + Cl-    - повна дисоціація 

   CH3COOH CH3COO- + H+         - часткова дисоціація 

В неполярних розчинниках для органічних речовин досить часто спостеріга-

ється явище асоціації, тобто об’єднання молекул у агрегати (частіше двоміри): 

  

2 CH3COOH H3C C

O

O

H

CH3C

O

O

H

. 

Як і у випадку дисоціації, у рівновазі асоційованими можуть бути не всі мо-

лекули. 

Кількісно ступінь розпаду або об’єднання молекул оцінюють як відношення 

числа молекул, що розпалися, до вихідного числа молекул – ступінь дисоціації; 

або відношення числа молекул, що димеризувалися, до вихідного числа молекул – 

ступінь асоціації. У обох випадках у процесі розчинення змінюється число часток 

у розчині. 

Відношення рівноважної кількості часток до вихідної називається ізотоніч-

ним коефіцієнтом Вант-Гоффа ( і ). Коли спостерігається дисоціація, і >1. 
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Наприклад, у випадку повної дисоціації: 

Na2SO4 2 Na+ + SO4
2- 

2 1
3

1

с( )
i

с


 


, 

де с  – 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 частко-

вої асоціації оцтової кислоти 

2 CH3COOH (CH3COOH)2 

    1с( )             2с /  

1 2
1 2

с( ) с /
i /

с

  
   . 

У розведених розчинах зниження температури замерзання розчинника не за-

лежить від природи розчиненої речовини, а тільки від концентрації часток і кріос-

копічної сталої розчинника. Тому метод кріоскопії є чутливим до зміни молеку-

лярного стану речовини у розчині. 

У випадку зміни розчиненою речовиною молекулярної форми у формулі для 

розрахунку зниження температури замерзання (див. роботу 3) з’являється ізотоні-

чний коефіцієнт Вант-Гоффа (і): 

зам. кр.Т іК m.        (4.1) 

Таким чином, для визначення ступеня дисоціації (асоціації) експерименталь-

но визначають зниження температури замерзання розчину відомої концентрації. 

Потім розраховують ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа і ступінь дисоціації (асо-

ціації) за схемою, яка вважається дійсною. 
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В цій роботі визначення температур замерзання проводять, використовуючи 

охолоджувальні суміші (кріосуміші), одночасно досліджуючи їх поведінку. 

Кріосуміш є яскравим наглядним прикладом прояву термодинамічних зако-

нів у природі. Виготовлення і “робота” кріосумішей базується на двох законах, а 

саме законі Рауля (одному з його наслідків) і правилі фаз Гіббса. 

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 становитеме: С = К – Ф + n = 2 

(вода, сіль) – 4 (кристали солі, розчин, льод, водяна пара) + 2 (температура, тиск) 

= 0. 

Тобто поки в цій системі рівноважно будуть знаходитися чотири фази, її те-

мпература і тиск водяної пари будуть сталими. Яка буде температура? Темпера-

тура буде відповідати рівноважному значенню тиску водяної пари, який над наси-

ченим розчином буде значно нижче, ніж над чистою водою, а значить, і темпера-

тура буде суттєво нижче температури замерзання чистої води. 

Скільки буде утримуватися ця температура? Температура буде утримуватися, 

поки будуть всі чотири фази. Але в навколишньому середовищі температура ви-

ща, а кріостат – не ідеально ізольована система. Правило фаз Гіббса слушно для 

числа фаз, незалежно від кількості (ваги) кожної фази. Тому теплообмін з оточен-

ням, в тому числі із зразком, який ми хочемо заморозити, буде компенсуватися 

зміною кількості (ваги) рівноважних фаз. В нашому випадку льод буде плавитися 

і забирати на цей процес тепло, що буде надходити до системи. Тому, щоб кріо-

суміш “працювала”, її треба готувати так, щоб кількість (вага) льоду в ній пере-

важала над іншими фазами. Плавлення льоду постачає у систему воду. Тому, як-

що кількість твердої солі недостатня, це може привести до зникнення цієї фази і 

зміни концентрації розчину. При цьому згідно з правилом фаз Гіббса з’явиться 

ступінь свободи і температура зміниться, а саме підвищиться за наслідком з зако-

ну Рауля.  
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Порядок виконання роботи 

 

1. Настроюють термометр Бекмана на температуру замерзання розчинника 

(вказується викладачем) за методикою, описаною в роботі 3. Термометр зберіга-

ють у бані з температурою, яка нижче температури настройки. 

2. Готують кріосуміш: 

а) зважують на технічних терезах 60-70 г солі (NaCl, NH4Cl); 

б) обережно відкривають кришку кріостата (6, рис.4.1) і виймають з нього 

внутрішній пластиковий стакан (8); 

в) засипають у стакан 250-300 г мілко колотого льоду і поступово додають 

сіль, ретельно перемішуючи суміш. Розчинення солі ведуть у пластиковому ста-

кані при кімнатній температурі поза кріостатом до появи рідкої фази і утворення 

чотирифазної системи, яка легко перемішується (виглядає як шуга); 

г) вставляють пластиковий стакан (8) з кріосумішшю у основний стакан кріо-

стата, обережно закривають кришкою з лабораторним термометром, повільно 

прокручуючи, вставляють у кріостат зовнішню (охоронну) пробірку(5), поки вона 

не сягне дна; 

д) перемішують мішалкою (13) кріосуміш протягом кількох хвилин, контро-

люють температуру кріосуміші за допомогою термометра (2). Вона повинна ста-

новити приблизно мінус 15о С. 

3. У внутрішню робочу пробірку (4) наливають 15-20 см3 розчинника, вмі-

щують її у зовнішню охоронну пробірку (5) і розташовують у кріостаті. Ведуть 

охолодження, постійно помішуючи мішалкою (13) кріосуміш (10), стежачи за те-

мпературою розчинника за допомогою лабораторного термометра (2). Коли тем-

пература розчинника стане на 5-7оC вище температури його замерзання, лабора-

торний термометр міняють на термометр Бекмана (1), дуже обережно переносячи 

останній із бані в пробірку з розчинником, попередньо протерши його ганчіркою. 

4. Продовжують охолодження розчинника – тепер вже з термометром Бекма-

на, постійно перемішуючи розчинник мішалкою (12). Перемішування здійснюють 
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обережно, не хитаючи термометр Бекмана, щоб не відірвати краплю ртуті, яка на 

початку охолодження зависає у верхній частині капіляра. Одночасно по термоме-

тру (2) контролюють сталість температури кріосуміші. Сталість температури за-

безпечують шляхом періодичного перемішування кріосуміші мішалкою (13) для 

відновлення рівноважної температури по всьому об’єму. 

 

 

 

Рис. 4.1 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 крі-

остата; 7 – зовнішній теплоізолюючий стакан кріостата; 8 – внутрішній робочий стакан кріоста-

та; 9 – робочий розчин; 10 – кріосуміш; 11 – теплоізолююча підставка; 12 – внутрішня мішалка 

для розчину; 13 – зовнішня мішалка для кріосуміші 

 

Зауваження. Якщо розчинник – вода, не допускати її повного замерзання. Для 

цього в момент замерзання не припиняти перемішування і вийняти робочу пробі-

рку із кріостата після фіксування температури замерзання. 
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5. Визначають температуру замерзання розчинника, для чого дослід повто-

рюють 2-3 рази, щоб значення температури не відрізнялися більш, як на 0,01 гра-

дуса. 

6. Повторюють дослід із розчином і визначають температуру замерзання роз-

чину. 

7. Визначають зниження температури замерзання 
зам.Т . Розраховують зна-

чення ізотонічного коефіцієнта Вант-Гоффа: 

 

зам. р

кр. рр

Т М G
i

К g

  



, 

 

де i  – ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа; 

    зам.Т - зниження температури замерзання; 

    М  – молекулярна маса розчиненої речовини, г/моль; 

    рG   – наважка розчинника, г; 

    ррg  – наважка розчиненої речовини, г; 

    крК  – кріоскопічна стала розчинника, г град./моль. 

8. Зважаючи на значення визначеного ізотонічного коефіцієнта ( i >1 або 

і <1), роблять висновок про дисоціацію або асоціацію розчиненої речовини в да-

ному розчиннику. 

Виходячи із складу та властивостей розчиненої речовини, пропонують схему 

дисоціації (асоціації) та обчислюють її умовний ступінь. 

 

Контрольні запитання 

 

1. В чому полягає явище дисоціації, асоціації? 

2. Дати визначення ступеня дисоціації. 

3. Дати визначення ізотонічного коефіцієнту Вант–Гоффа. 
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4. Сформулювати закон Рауля та його наслідки. Дати графічну інтерпретацію 

наслідків закону Рауля. 

5. Як зниження температури замерзання розчину залежить від концентрації 

розчиненої речовини? В чому полягає фізичний смисл кріоскопічної сталої? 

6. В чому суть кріоскопічного методу визначення ізотонічного коефіцієнту 

Вант-Гоффа? 

7. Описати принцип дії приладу, який використовується в даному методі. 

8. Як в роботі підтримується низька температура? В чому полягає ідея мето-

ду? 

9. Чим обумовлена необхідність застосування термометра Бекмана в кріоско-

пічному експерименті? В чому особливість цього термометра?  

10. Як здійснюється налагодження термометра Бекмана перед початком ви-

мірювань? 

11. Як за допомогою термометра Бекмана визначити зниження температури 

замерзання розчину порівняно з чистим розчинником? 

12. Як розрахувати ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа за експерименталь-

ними даними? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТИ РІВНОВАГИ ГЕТЕРОГЕННОЇ РЕАКЦІЇ 

 

Мета роботи: визначення константи рівноваги гетерогенної реакції 

 

Теоретичні відомості 

Якщо змішати у довільних пропорціях речовини, що можуть реагувати, поч-

неться хімічна реакція. Напрям її перебігу визначається початковими значеннями 

хімічних потенціалів реагуючих речовин. Коли значення хімічних потенціалів ре-

агуючих речовин вирівняються, в системі настане рівновага, яка при постійних 

температурі і тиску 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 речовин визнача-

ється законом дії мас і виражається константою хімічної рівноваги. 

Значення константи рівноваги залежить від природи реагуючих речовин і те-

мператури і не залежить від тих величин, через які вона виражена. 

Конкретний вираз і чисельне значення константи рівноваги для даної реакції 

залежить від того, яким способом виражені рівноважні кількості реагуючих ре-

човин і як написано рівняння реакції, але сама рівноважна кількість залишється 

незмінною. 

В даній роботі досліджується гетерогенна реакція  

Fe(NO3)3 + Agтв = Fe(NO3)2 + AgNO3 

або в іонній формі 

Fe3+ + Agтв. = Fe2+ + Ag+. 

Для наведеної вище реакції, якщо рівноважну кількість речовин, які реагу-

ють, виразити через концентрації іонів в моль/л, константа хімічної рівноваги Кс 

матиме вигляд: 
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     (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 перебігає у розчині, а срібло в даній реакції є са-

мостійною твердою фазою, припускають, що 
Agc =1, і тоді рівняння (5.1) запису-

ють у вигляді: 

2

3

Fe Ag

c

Fe

c c
K

c

 




 .     (5.2) 

Зважаючи на попередні зауваження, константа хімічної рівноваги Кс при пос-

тійній температурі зберігає постійне значення, незалежно від концентрацій реа-

гуючих речовин. Рівняння (5.1) і (5.2) виконуються тільки в ідеальних системах. 

Для визначення константи рівноваги в реальних системах в термодинаміці вико-

ристовують метод активностей. 

Згідно з цим методом рівняння (5.1) і (5.2) мають бути вірними для реальних 

систем після заміни в них концентрацій на активності. Активність зв’язана з кон-

центрацією рівнянням: 

a f c  ,      (5.3) 

де a – активність, моль/дм3; 

     c-- концентрація, моль/дм3; 

     f – коефіцієнт активності. 

Константу рівноваги, виражену через активності, позначають Ka, і для реак-

ції, що досліджується, вона має вигляд: 

2 2 2

3 3 3

a

Fe Ag Fe Fe Ag Ag

Fe Fe Fe

a a c f c f
K .

a c f

     

  

   
 


   (5.4) 

Для визначення коефіцієнтів активності в складних сумішах використовують 

правило іонної сили, згідно з яким коефіцієнти активності іонів однакової вален-
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тності однакові в розчинах з однаковим значенням іонної сили. Іонну силу I  об-

числюють за формулою : 

21

2
i iI c z ,        (5.5) 

де сі – концентрація і-го іона; 

     zі – заряд і-го іона. 

Поняття іонної сили відноситься до розчину в цілому, тому в формулі (5.5) 

враховують всі іони, не зважаючи на їх участь в реакції. Визначивши іонну силу 

розчину, можна знайти коефіцієнти активності іонів. Закон іонної сили викону-

ється в розчинах, де іонна сила не перевищує 0,1. Нижче надаються коефіцієнти 

активності одно-, дво- і тривалентних іонів при різних значеннях іонної сили: 

Таблиця 5.1 – Значення коефіцієнтів активності в залежності від іонної сили 

 
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 тривалентних іонів, 

відповідно. 

 

Таким чином, для обчислення константи рівноваги за рівнянням (5.4) необхі-

дно дослідним шляхом визначити рівноважні концентрації всіх іонів і, підрахува-

вши іонну силу розчину, знайти відповідні їй коефіцієнти активності іонів. Для 

проміжних значень іонної сили, відсутніх у таблиці, коефіцієнти активності мо-

жуть бути знайдені шляхом інтерполяції. 

 

Порядок виконання роботи 

 

Для дослідів водний розчин, який містить в одному дм3 0,04 моля Fe(NO3)3 і 

0,02 моля НNО3, розбавляється водою в двох колбах так: 
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І колба: 33,3 см3 розчину + 16,7 см3 води; 

II колба: 25 см3 розчину + 25 см3 води. 

Тобто у першій колбі розчин розбавляють у 1,5 рази, а у другій – два. Розчин 

і вода наливаються у колби через бюретки. В кожну колбу додають по 0,2 г поро-

шкоподібного металічного срібла. Колби закривають пробками, ставлять у гнізда 

приладу для збовтування та вмикають його на 1,5 години. Після збовтування роз-

чини відфільтровують в сухі колби через сухі паперові фільтри. З кожної колби 

двічі відбирають по 10 мл фільтрату і титрують його 0,01 М розчином KCNS. 

Враховуючи склад розчину, що титрується, титрування проводять без індикатора. 

Точку еквівалентності визначають в момент, коли розчин (білий осад AgCNS – 

результат реакції титрування) набуває червоно–цегельного кольору, зумовленого 

тим, що надлишкові роданід–іони утворюють з іонами Fe3+ комплексні іони наси-

ченого червоного кольору. 

За результатами титрування обчислюють концентрацію іонів срібла в розчи-

нах. Концентрація іонів двовалентного заліза, як видно з рівняння реакції, повин-

на дорівнювати відповідній концентрації іонів срібла. Рівноважна концентрація 

іонів тривалентного заліза дорівнює різниці між початковою концентрацією і рів-

новажною концентрацією Fe2+. Визначивши концентрацію всіх іонів, обчислю-

ють, відповідно рівнянню (5.5) , іонні сили розчинів, знаходять коефіцієнти акти-

вності іонів і за рівнянням (5.4) розраховують константу рівноваги. Весь цифро-

вий матеріал подають у вигляді таблиці: 

 

Таблиця5.2 –Дані титрування та розрахунків 
Початко-

ва кон-

центрація 

Fe3+, 3

0

Fe
c   

Початко-

ва конце-

нтрація 

HNO3,

3HNOc  

KCNSV ,

мл 

Рівноваж-

на кон-

центрація 

Ag+, 
Ag

c   

Рівноваж-

на кон-

центрація 

Fe2+, 2Fe
c   

Рівноважна 

концент-

рація Fe3+, 

3Fec


 

Коефіцієнти 

активності 

 

 

 

Ка 

 f 

 

f 

 

f 

 

          

 

 

Контрольні запитання 
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1. Що означає поняття "хімічна рівновага"? 

2. За якими ознаками можливо визначити, що в системі встановилась хімічна 

рівновага? 

3. Які реакції звуться гетерогенними? 

4. Дати визначення константи хімічної рівноваги. 

5. Написати вираз для константи рівноваги реакції, що досліджується. 

6. Чому в даній роботі використовується таке поняття, як активність? Що та-

ке активність? 

7. Які дані необхідні для розрахунку константи рівноваги реакції, що дослі-

джується? 

8. Як визначають рівноважну концентрацію іонів Ag+, Fe2+,Fe3+ в розчині? 

9. Написати вираз для іонної сили розчину. Для чого потрібне її значення? 

10. Чи залежить константа рівноваги від початкової концентрації реагуючих 

речовин? Як на це питання дається відповідь в даній роботі? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ 

МЕТОДОМ ЕРС 

 

Мета роботи: визначити термодинамічні характеристики хімічної реакції, що 

відбувається в гальванічному елементі, методом вимірювання ЕРС (електрору-

шійної сили). 

Теоретичні відомості 

 

В процесі роботи гальванічного елементу енергія хімічної реакції, що відбу-

вається в ньому, переходить в електричну. Якщо гальванічний елемент працює 

термодинамічно оборотно при постійній температурі і тиску, то зменшення енер-

гії Гіббса реакції 0G  дорівнює максимальній корисній роботі, яка згідно з зако-

ном збереження енергії, в свою чергу, дорівнює електричній роботі (nFE), яку 

можна одержати від елементу: 

G nFE,        (6.1) 

де n – число електронів, які беруть участь у елементарному акті струмоутво-

рюючої реакції; 

    F – стала Фарадея (F = 9,65·104 Кл/моль); 

    Е – ЕРС гальванічного елементу, В. 

Зміна ентропії реакції S  дорівнює похідній від G  по температурі при пос-

тійному тиску із знаком мінус: 

P

( G )
S

T

  
   

 
.      (6.2) 

Підставляючи в це рівняння значення G  з рівняння (6.1), одержуємо:  

P

E
S 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 виділяється або 

поглинається при необоротному протіканні цієї ж реакції не в гальванічному еле-

менті, тобто коли корисна робота не здійснюється; 

   T S  – теплота, яка виділяється або поглинається при оборотному проті-

канні реакції в електрохімічному елементі. 

Підставляючи в рівняння (6.5) значення G  з рівняння (6.1) і значення S  з 

рівняння (6.3), одержуємо: 

P

E
H nFE T nF

T

 
      

 
.    (6.6) 

Якщо температурний коефіцієнт E T   додатний, то ентропія реакції S  і 

теплота зворотного процесу T S  додатні. При цьому елемент працює з погли-

нанням 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 термодинамічних хара-

ктеристик за методом ЕРС. З цих рівнянь витікає, що для визначення термодина-

мічних характеристик G, S, H    реакцій, що протікають в гальванічних елеме-

нтах, необхідно експериментально визначити ЕРС елементу при різних темпера-

турах. Внаслідок великої точності електрохімічних вимірювань визначення тер-

модинамічних величин цим методом дає надійні результати. 

Для проведення дослідів використовують гальванічні напівелементи, які ма-

ють значні температурні коефіцієнти. Напівелементи, які використовують в робо-

ті, їх нормальні потенціали та електродні реакції наведені в табл.6.1. 

 

Таблиця 6.1 Стандартні електродні потенціали 0 у воді при 298К 
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Електрод Електродна реакція 0, В 

Окислювально-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 

 

За вказівкою викладача з двох наведених в табл.6.1 напівелементів 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. 

 

Порядок виконання роботи 

 

ЕРС гальванічного елементу виміряють за допомогою термостатованої ячей-

ки, поділеної на два ізольованих простори – напівелементи (рис.6.1). 

У електродні простори вливають по 15 см3 електроліту, вставляють відповід-

ні електроди, які приєднують до потенціометра у відповідній полярності. Темпе-

ратура у ячейці підтримується шляхом циркуляції крізь неї води від зовнішнього 

термостата, температура якого регулюється. В термостаті за допомогою контакт-

ного термометра встановлюють початкову температуру (вище кімнатної на 1-2о) і 
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вмикають термостат. Вимірювання проводять у межах температур від початкової 

до 60оС з інтервалом 5-6о. 

 

 

 

Рис.6.1. Термостатована електрохімічна ячейка 

1 – термостатована склянка; 2 – електроди; 3- сольовий місток 

На підставі даних вимірів ЕРС будують графік залежності ЕРС від темпера-

тури E=f(T), з якого знаходять кутовий коефіцієнт  
P.

E T   За рівняннями (6.1), 

(6.3), (6.6) розраховують G, S, H. Всі отримані дані записують у табл.6.2. 

 

Таблиця 6.2 –Експериментальні дані 
Т, К Е, В E T  , В/К G, кДж ΔS, Дж/К H, кДж 

      

 

Записують реакцію, яка відбувається в елементі, і на підставі одержаних да-

них роблять висновок про термодинамічні особливості реакції та роботи гальвані-

чного елементу. 

Контрольні запитання 
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1. Перелічити термодинамічні характеристики хімічної реакції, які належить 

визначити в даній роботі. Яку інформацію про реакцію, що вивчається, дає кожна 

з них? 

2. В чому суть метода ЕРС, який використовується в даній роботі для ви-

вчення термодинамічних функцій ΔG, ΔS, ΔH ? 

3. Яким рівнянням пов’язана зміна енергії Гіббса G  хімічної реакції з ЕРС 

гальванічного елементу, який працює на її основі? 

4. Написати рівняння, яке пов’язує зміну ентропії хімічної реакції з ЕРС га-

льванічного елементу. 

5. Написати рівняння Гіббса-Гельмгольца. В чому його значення? 

6. Як в даній роботі визначають температурний коефіцієнт ЕРС гальванічно-

го елементу  
P

E T  ?  

7. В якому разі елемент працює з поглинанням теплоти з навколишнього се-

редовища і в якому разі – з виділенням теплоти в навколишнє середовище? 

8. За допомогою рівняння (6.4) проаналізвати, при якому співвідношенні H і 

S зміна енергії Гіббса буде від’ємною, тобто реакція в електрохімічному елемен-

ті буде здійснюватися самодовільно. Розгляньте три варіанти: 1) 0H  ; 2) 

0H  ; 3) 0H  . В кожному з них проаналізуйте три варіанти: а) 0S  ; б) 

0S  ; в) 0S  . 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  7 

ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ СИСТЕМИ 

 

Мета роботи: вивчення кристалізації сумішей, побудова і аналіз діаграми 

плавкості. 

Теоретичні відомості 

 

Для вивчення рівноваг в гетерогенних системах використовують метод фізи-

ко-хімічного аналізу. Його суть полягає у спостереженні залежності будь-якої фі-

зичної властивості системи від її складу з наступним графічним зображенням цієї 

залежності – діаграми стану. Серед різних фізичних властивостей частіше вико-

ристовують температуру плавлення сумішей. Побудовані за даними цих спосте-

режень діаграми одержали назву діаграм плавкості. 

В основі побудови, аналізу і інтерпретації діаграм стану лежать 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 термодинамічних 

параметрів, які можна змінювати, не змінюючи при цьому кількість або вид фаз у 

системі; 

К – число незалежних компонентів; 

Ф – число фаз; 

n – число незалежних термодинамічних параметрів (звичайно, Р і Т). 
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Двокомпонентні системи в конденсованому стані (коли немає газової фази 

або її можна не брати до уваги) звичайно розглядають при умові Р = const. Тоді 

правило фаз для таких систем записується у вигляді: 

С=К – Ф + 1=3 – Ф .    (7.2) 

Відповідно першому принципу Курнакова, відомому як принцип відповідності, 

будь-якій фазі або сукупності рівноважних фаз реальної гетерогенної системи на 

діаграмі стану відповідає свій геометричний образ (точка, лінія, частина площи-

ни тощо). 

Другий принцип Курнакова (принцип неперервності) можна сформулювати 

так: при неперервній зміні якогось з термодинамічних параметрів, що визнача-

ють стан рівноваг у гетерогенній системі, властивості окремих фаз теж змі-

нюються неперервно; в той час як властивості системи як цілого змінюються 

неперервно доти, поки в системі збережується число і вид фаз; при зміні числа 

або виду фаз у зміні властивості системи як цілого спостерігається розрив непе-

рервності (стрибок, злам тощо). 

Серед різних фізичних властивостей, що досліджуються, найчастіше викори-

стовують температуру плавлення сумішей.  

Побудовані за даними цих спостережень діаграми одержали назву діаграм 

плавкості. 

Розглянемо умовну діаграму стану, що наведена на рис.7.1. 

На рис.7.1 наведено один із можливих типів діаграм плавкості двокомпонен-

тних систем. Така діаграма спостерігається в тому випадку, коли дві речовини А і 

В необмежено розчинені одна в одній у розплаві, у твердому стані утворюють ме-

ханічну суміш, а хімічних сполук не утворюють. 

На діаграмі (рис.7.1) є чотири поля. У полі І присутня одна фаза – рідина (ро-

зплав). Це гомогенна область. У полі II присутні дві фази – розплав і кристали ре-

човини А. У полі III також дві фази – рідина і кристали речовини В. У полі ІV іс-

нують дві тверді фази – кристали речовин А і В. Поля II, III, ІV – гетерогенні. 

Криві ТАЕ та ЕТВ звуться кривими ліквідусу і визначають температуру початку 
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кристалізації сумішей різних складів при охолодженні. У точці Е криві ліквідусу 

перехрещуються. В цій точці у стані рівноваги знаходяться три фази – кристали 

речовин А і В та розплав. Точка Е зветься евтектиктичною точкою, а склад систе-

ми, що їй відповідає, евтектикою. Евтектична точка визначає мінімальну темпера-

туру, при якій у системі в процесі нагріву з'являється рідка фаза. Лінія FEG зветь-

ся лінією солідусу. Нижче лінії FEG система повністю знаходиться у твердому 

стані. 

За допомогою діаграм плавкості можна визначити склад фаз у гомогенній та 

гетерогенній областях, мольні відсотки фаз у гетерогенній області та слідкувати 

за фазовими перетвореннями сумішей різного складу в процесі їх нагріву або охо-

лодження. 

Для визначення складу системи треба провести перпендикуляр до осі складу. 

Наприклад, у точці а (рис.7.1) система є однофазною (розплав) і має склад, що ві-

дповідає вмісту: А – 80%, В – 20%. Для визначення складу фаз в гетерогенній об-

ласті треба через фігуративну точку, що задається на діаграмі, провести горизон-

тальну пряму, яка зветься конодою. Точки перетинання цієї прямої з межами об-

ласті (m і n) визначають склад фаз. Наприклад, у точці b, що визначає склад сис-

теми, розплав, якій відповідає точка m, складається із 60% компонента В і 40% 

компонента А. Друга фаза – тверда і складається із кристалів речовини В. Моль-

ний відсоток фаз у гетерогенній області визначають за правилом важеля. Згідно з 

цим правилом фігуративна точка b поділяє пряму, яка проходить через неї, на від-

різки, обернено пропорційні масам фаз (Mp – рідкої фази і Mт – твердої фази). 
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Рис.7.1 Діаграма плавкості двокомпонентної системи з евтектикою 

 

Для точки b це правило має вигляд (рис.7.1): 

p

т

M

M
 = 

bn

mb
 = 

3

1
,      (7.3) 

Mp + Mт= 100%.      (7.4) 

Розв’язання 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 

в системі у різних процесах, наприклад, при охолодженні. 

Розглянемо процес охолодження із розплаву, що відповідає точці 1 на діаг-

рамі стану системи з хімічною сполукою (рис.7.2). 

В точці 1 згідно з правилом фаз Гіббса маємо двоваріантну систему Ф=1 і 

С=3–1=2, тобто можна довільно змінювати і температуру, і склад розплаву (в пев-

них межах), не змінюючи числа фаз. 
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Рис.7.2. Діаграма плавкості двокомпонентної системи з хімічною сполукою, що плавиться 

конгруентно (без розпаду). 

 

Коли температура знизиться до точки 2 (точніше до температури трохи ниж-

че 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 зміню-

вати лише один параметр, наприклад, температуру, а склад розплаву при кожній 

температурі підстроюється під неї і визначається точками кривої ТАЕ. Так, для си-

стеми, позначеною точкою 3, склад розплаву визначається точкою 3' .Згідно з 

другим принципом Курнакова, у точці 2 маємо розрив неперервності, а саме злам 

характеру залежності, який проявляється як різка зміна нахилу на кривій охоло-

дження (залежність температури від часу). 

В точці 4 (після того, як з’явились перші кристали речовини В) в рівновазі 

знаходяться три фази (С=3–3=0), тобто маємо безваріантну трифазну двокомпо-

нентну систему. На кривій охолодження ця ситуація проявляється як температур-

на зупинка (відрізок 4' – 4'' ). Поява у точці 4'  і зникнення у точці 4''  фаз прояв-

ляється згідно з другим принципом Курнакова у зламах на кривій охолодження. 

На підставі аналогічних міркувань побудовані і криві охолодження 6–7, 8–9, 

10–11. 
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На практиці у методі фізико-хімічного аналізу застосовується зворотна про-

цедура. Діаграми стану будуються на підставі кривих охолодження, одержаних 

експериментально. 

 

 

 

Рис. 7.3 Ідеальні та реальні криві охолодження 

 

Криві охолодження на рис.7.2 і криві охолодження 1 і 2 на рис.7.3 мають іде-

альний вигляд, який спостерігається при кристалізації сумішей, що складаються із 

простих речовин, наприклад, металів. Складні речовини і їх суміші, зокрема орга-

нічні, як правило, кристалізуються з переохолодженням, величина якого залежить 

від чистоти речовини і умов охолодження (точки c на рис.7.3). Це приводить до 

більш складної форми кривих охолодження (криві 3 і 4, рис.7.3). Температури 

кристалізації в цих випадках визначаються точками а і b . 

При побудові діаграми плавкості за допомогою кривих охолодження евтек-

тичну точку Е знаходять на перехрещенні кривих ліквідусу. 

Практичне виконання роботи складається з двох частин. 
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7.1. Вивчення кристалізації сумішей органічних речовин 

 

В цій частині роботи експериментально досліджують кристалізацію сумішей 

органічних речовин і за експериментальними даними будують криві охолоджен-

ня, аналізують характер зміни температури в процесі охолодження і визначають, 

до якого типу вони відносяться (чиста речовина, евтектична суміш, неевтектична 

суміш). 

 

Порядок виконання 

 

1. За вказівкою викладача одержують один із варіантів набору пробірок із 

сумішами, що належать до таких систем: нафталін – пара-толуїдин; нафталін – 

діфеніламін). 

 

Таблиця 7.1 –  Склад сумішей для отримання кривих охолодження  
№ 

пробірок 

Діапазон шка-

ли термометра 

Склад суміші, массовий % 

Нафталін Пара-толуїдин 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 - 

 

2. У водяну баню наливають попередньо підігріту до 50 С воду, щоб її рі-

вень був на 1 – 1,5 см нижче керамічного кільця, і ставлять її на електроплиту. 

3. Пробірки (рис.7.4) з сумішами розташовують в отворах керамічного кільця 

(рис 7.5), вмикають електроплиту і ведуть нагрів пробірок до повного розплав-

лення в них сумішей.  

Пробірки з номерами 1 – 6 доводять до 65 С, пробірки з номерами 7 – 18 до-

водять до 70 С. 

4. Після досягнення в суміші заданої температури її обережно виймають, по-

передньо вимкнувши електроплиту, і ставлять у підставку для охолодження. Про-
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бірки виймають, тримаючи за гумові кільця і уникаючи дотиків до металевих час-

тин водяної бані (рис. 7.4, 7.5). 

 

                           
 

Рис.7.4 Пробірка для одержання кривих  

охолодження. 

1 – термометр; 2 – коркова пробка; 3 –  гумо-

ве термоізолююче кільце; 4 – пробірка; 5 мі-

шалка  

Рис.7.5 Пристрій для плавлення сумішей  

органічних речовин 

1 – пробірка з сумішшю (рис.7.4); 2 – керамі-

чне кільце; 3 – металевий сосуд водяної бані; 

4 – електроплита  

 

5. Весь час помішуючи суміш мішалкою, виміряють температуру суміші, за-

писуючи її значення кожну хвилину. При цьому уважно стежать за станом суміші. 

Температуру появи першого кристалу позначають зірочкою. З цього моменту пе-

ремішування припиняють. Спостереження процесу кристалізації і реєстрацію те-

мператури ведуть, поки суміш повністю не закристалізується . 

Пробірки з сумішами залишають у підставках для охолодження. 

6. За даними експерименту будують криву охолодження, тобто залежність T 

= f(t). 

7. Аналізують одержані криві охолодження, відносять їх до певного типу і 

роблять висновок, в якій пробірці що було (чиста речовина, евтектична суміш, не-

евтектична суміш). 
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7.2. Побудова і аналіз діаграми плавкості 

 

В цій частині роботи за експериментальними даними, що одержані професій-

ними дослідниками, будується і аналізується діаграма плавкості двокомпонентної 

системи з евтектикою. 

 

Порядок виконання 

 

1. За вказівкою викладача одержують варіант даних вивчення кристалізації 

сумішей неорганічних речовин. 

2. За даними температур початку кристалізації сумішей різного складу буду-

ють діаграму плавкості двокомпонентної системи. 

3. Аналізуючи побудовану діаграму плавкості, за вказівкою викладача вико-

нують певні завдання у переліку, що надається, беручи для завдання конкретні 

цифри відсотків і температур з даних про початкові умови: 

1. позначити точками: І – розплав, що вміщує а мол. % речовини А при темпе-

ратурі Т1; ІІ – розплав, що вміщує а мол. % речовини А, що знаходиться у рівнова-

зі з кристалами хімічної сполуки; ІІІ – систему, що складається з твердої речовини 

А в у рівновазі з розплавом, що вміщує б мол. % речовини А; IV – рівновагу фаз 

однакового складу; V – рівновагу трьох фаз. 

2. визначити склад хімічних сполук; 

3. визначити якісний і кількісний склад системи в точках евтектики; 

4. викреслити усі типи кривих охолодження, що можливі в даній системі; вка-

зати на діаграмі, яким складам ці криві відповідають; 

5. в якому фізичному стані знаходяться системи, що вміщують в, г, д % речо-

вини А при температурі Т1? Що буде відбуватися з цими системами, якщо їх охо-

лоджувати до температури Т2? 

6. визначити склад фаз і число термодинамічних ступенів свободи системи 

при евтектичній температурі і вмісту А, мол.%: а) 95; б) 5; 
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7. при якій температурі почне твердіти розплав, який містить в мол. % речо-

вини А? При якій температурі він затвердіє повністю? Який склад перших крис-

талів, що випали? 

 

Контрольні запитання 

 

1. Визначити поняття фаза, компонент, число ступенів свободи. 

2. Який вигляд має діаграма плавкості евтектичного типу? Вкажіть фазовий 

склад в усіх областях діаграми. 

 3. Написати правило фаз Гіббса. Як за його допомогою можна розрахувати 

число ступенів свободи в гомогенній, гетерогенній областях та в евтектичній точ-

ці? 

4. Як визначити склад суміші в гомогенній області? 

5. Як визначити склад фаз в гетерогенній області?  

6. Сформулювати правило важеля. Як за його допомогою визначити частки 

фаз в гетерогенній області? 

7. Як за допомогою діаграми плавкості можна досліджувати процеси криста-

лізації суміші при зміні її температури? 

3. В чому суть методу термічного аналізу? 

9. Який вигляд мають криві охолодження для індивідуальних речовин, евтек-

тичних 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 даній роботі 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9 

ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМНОЇ РОЗЧИННОСТІ РІДИН 

 

Мета роботи – вивчення взаємної розчинності в системах з рідинами, що 

змішуються обмежено. 

 

Теоретичні відомості 

 

Всі рідини в тій чи іншій мірі розчинні одна в одній. Виходячи з різного ха-

рактеру розчинності, рідини можна поділити на декілька груп. 

1. Рідини, необмежено розчинні одна в одній: метиловий спирт – вода, бен-

зол – 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 – ге-

ксан та ін. 

На обмежену розчинність рідин, крім їх природи, в найбільшій мірі впливає 

температура. Цей вплив може бути різним: в одних випадках з підвищенням тем-
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ператури взаємна розчинність збільшується, а в інших – зменшується. Тому розрі-

зняють три типи діаграм температура – склад. 

 

 

a)       б) 

Рис.9.1. а) системи з верхньою критичною температурою розчинення  

б) системи з нижньою критичною температурою розчинення  

 

В першому випадку з підвищенням температури взаємна розчинність збіль-

шується, і при деякій температурі спостерігається необмежена розчинність рідин 

одна в одній. Температуру, вище якої рідини необмежено розчиняються одна в 

одній, називають верхньою критичною температурою розчинення. Прикладом 

можуть бути системи вода – фенол, вода – анілін та ін. (рис.9.1). 

В другому випадку підвищення температури зменшує взаємну розчинність, і 

при зниженні температури взаємна розчинність збільшується. Температуру, ниж-

че якої рідини необмежено розчинюються одна а одній, називають нижньою кри-

тичною температурою. Прикладом можуть бути системи: о-толуїдин – вода, 

триетиламін – вода та ін. (рис.9.1). 

Існують і такі суміші, які мають дві критичні температури – верхню та ниж-

ню. Це системи нікотин – вода, гліцерин – м-толуїдин та ін. (рис.9.2). 
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Рис.9.2. Діаграма стану системи з двома критичними температурами  

 

Криві на приведених діаграмах стану (діаграмах обмеженої розчинності) яв-

ляються сукупністю точок, що визначають склади насичених розчинів при відпо-

відних температурах, тобто точок, в яких система переходить із гомогенного ста-

ну в гетерогенний або навпаки. Зважаючи на те, що фази в таких системах за аг-

регатним станом рідкі і при наявності двох або більше фаз утворюють шари, що 

не змішуються, згадані вище криві одержали назву кривих розшарування. Області 

діаграм обмеженої розчинності, що знаходяться зовні кривих розшарування, від-

повідають однофазному (гомогенному стану) системи. В областях, що знаходять-

ся всередині кривих розшарування, система гетерогенна і складається з двох ша-

рів розчинів із насичених одна в одній речовин. 

Точку, що відповідає критичній температурі, визначають за методом Алексє-

єва (правило прямолінійного діаметру), згідно з яким пряма, що проходить через 

середини конод, які з’єднують сполучені фази, перетинає криву розшарування в 

критичній точці. Для цього проводять серію із кількох конод (горизонтальних 

прямих), які з'єднують точки, що відповідають співіснуючим фазам. Через сере-

дини одержаних відрізків проводять пряму, як це показано на рис.9.1. Верхній кі-
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нець прямої (точка К ) визначить верхню критичну точку (температуру і склад си-

стеми, що їй відповідає). 

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 метод Алексєєва. 

Запаяні ампули з сумішами різного складу занурюють у водяну баню, температу-

ру якої поступово підвищують, і визначають ті температури, при яких суміші 

стають однорідними. Перевіряють знайдені значення температур, поступово охо-

лоджуючи ампули до появи другої фази (помутніння розчинів в ампулах). Різниця 

між температурами помутніння та освітлення не повинна перевищувати 1°C. 

 

Порядок виконання роботи 

 

В даній роботі використовують тонкі зігнуті ампули, в нижній частині яких 

знаходяться досліджувані суміші (рис.9.3). 

Штатив з пронумерованими ампулами занурюють у водяну баню. Склад су-

мішей вказано в таблицях на робочих місцях. Водяну баню з набором ампул став-

лять на електроплитку і починають нагрів. Швидкість нагріву води в водяній бані 

не повинна перевищувати 10°C за 5 хв, інакше температура рідини в ампулах не 

буде відповідати температурі водяної бані. Під час нагріву вміст ампул перемі-

шують, для чого штативом виконують коливальні рухи таким чином, щоб буль-

башки повітря в зігнутій частині ампули переміщалися із одного кінця в другий. 

Підігріваючи ампули і перемішуючи їх вміст, записують для кожної ампули тем-

пературу, при якій мутна суміш раптово стає прозорою, тобто  температуру  осві-

тлення.  Коли  всі суміші  стануть прозорими,  підвищують 
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Рис.9.3. Ампула з сумішшю для дослідження 

 

температуру ще на 3-5°C, після чого знімають баню з електроплитки і починають 

охолодження. Під час охолодження для кожної ампули записують температуру, 

при якій рідина знову стає мутною (температуру помутніння). Температури освіт-

лення і помутніння повинні збігатися. Розбіжність допустима в межах 0,5-1,0°С. 

Середня з цих температур береться як температура розшарування, при якій фенол 

і вода розчиняються одне в одному в тій пропорції, в якій вони містяться в кожній 

ампулі. Коли температура в бані знизиться до 40-50°С, охолодження прискорю-

ють, кидаючи в баню шматочки льоду через кожні 5-7 хв. Результати дослідів за-

носять в таблицю. 

Табл.9.1 – Експериментальні результати 

 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. %           

CВ, мас. %           

Т, оС осв.           

Т, оС помут.           

Т, оС середн.           
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9.2. Побудова і аналіз діаграми обмеженої розчинності. 

 

В цій частині роботи за експериментальними даними, що одержані професій-

ними дослідниками, будується і аналізується діаграма стану двокомпонентної си-

стеми із рідин, що обмежено розчиняються одна в одній. 

 

Порядок виконання 

 

1. За вказівкою викладача одержують варіант даних вивчення взаємної роз-

чинності органічних речовин. 

2. За даними температур розшарування сумішей різного складу будують діа-

граму розчинності двокомпонентної системи. 

3. Аналізуючи побудовану діаграму плавкості, за вказівкою викладача вико-

нують певні завдання у переліку, що надається, беручи для завдання конкретні 

дані початкових умов: 

1) користучись правилом прямолінійного діаметру, визначити координа-

ти 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 важіля відносну вагу фаз в системі, що відпо-

відає попереднім умовам.  

 

Контрольні запитання 

 

1. Які фактори впливають на взаємну розчинність рідин? 

2. Вказати типи діаграм з обмежено розчинними рідинами. 

3. Як в даній роботі експериментально визначають температури помутніння і 

освітлення для сумішей різного складу при вивченні взаємної розчинності рідин? 

4. Як експериментально визначають критичну температуру для сумішей різ-

ного складу? 
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5. На підставі яких даних будується діаграма розчинності системи вода – фе-

нол? 

6. В чому полягає суть метода Алексєєва, який використовується для визна-

чення верхньої критичної точки розчинності? 

7. Дайти визначення верхньої і нижньої критичної температури. 

8. Як визначається склад рідин в гомогенній та гетерогенній областях на діа-

грамі стану? 
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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 ор-

ганічної кислоти між органічним та неорганічним розчинниками. 

 

Теоретичні положення 

 

Відповідно закону розподілу речовина, додана до системи, складеної з двох 

нерозчинних або обмежено розчинних рідин, розподіляється 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 речовини в другій рідині; 

K – коефіцієнт розподілу. 

Для розведених розчинів замість відношення активностей для обчислення 

коефіцієнту розподілу можна використовувати відношення мольних часток роз-

чиненої речовини в обох рідких фазах: 

1

2

N
K

N
      (22.2)  

або відношення концентрацій: 

1

2

C
K

C
 .     (22.3) 

Подані прості співвідношення справедливі тільки в тих випадках, коли дода-

вання третьої речовини не викликає зміни розчинності рідин та якщо розчинена 

речовина в кожному з рівноважних розчинів знаходиться в однаковому молекуля-
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рному стані. У випадку дисоціації або асоціації розчиненої речовини вигляд рів-

няння (22.3) зміниться: 

1 1

2 2

n

C M
K; n

( C ) M
  ,     (22.4) 

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 рідині 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

2

C
K

( C )
 .      (22.6) 

У загальному випадку важко завбачити, чи буде молекулярна маса розчине-

ної речовини однакова в обох розчинниках. Тому для розрахунку коефіцієнту ро-

зподілу необхідно визначити рівноважні концентрації 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,: 

 

 



63 

 

 

Рис.22.1. Залежність lnС1 = f(lnC2) 

 

Значення n знаходять як тангенс кута нахилу прямої лінії, а коефіцієнт роз-

поділу із відрізка, який пряма відсікає на осі ординат. 

Закон розподілу лежить в основі екстрагування речовин з розчинів. Його мо-

жна застосувати для визначення активностей розчинених речовин, а також для ви-

значення ступеня асоціації або дисоціації речовин у тому чи іншому розчиннику. 

При цьому слід пам’ятати, що показник ступеня в рівнянні 22.4 дає лише форма-

льне співвідношення молярних мас у двох розчинниках. Це співвідношення, на-

приклад, буде однаковим у двох зовсім різних випадках: повна дисоціація в пер-

шому 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 дисоціації треба, залучивши додаткові дані, 

попередньо установити наявність того чи іншого явища в розчинниках, що дослі-

джуються. Певний висновок про можливу наявність асоціації або дисоціації мож-

на зробити, аналізуючи природу розчинників і розчиненої речовини. 

 

Експериментальна частина 

 

Виконання роботи складається з двох частин: експериментального визначен-

ня рівноважних концентрацій органічної кислоти, що розподілена між водним та 

органічним шарами, та оцінка її молекулярного стану в запропонованих розчин-

никах, а також визначення молекулярного стану та коефіцієнту розподілу речови-

ни на підставі аналізу експериментальних даних, що одержані професійними дос-

лідниками. 

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. В будь-якому разі експеримент виконують при постійній (кімнат-

ній) температурі, яку потрібно визначити і записати. Готують шляхом розведення 

два варіанта сумішей (вказується викладачем) згідно з табл.22.1. 
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Таблиця 22.1 – Склад розчинів для дослідження 

Номер 

суміші 

Кількість первинного  

розчину, см3 

Кількість  

розчинника, 

см3 

Кількість розчин-

ника екстрагента, 

см3 

1 40  40 

2 30 10 40 

3 20 20 40 

4 10 30 40 

 

 

Порядок виконання роботи 

 

Суміші готують у конусах, кладуть туди магнітні вовчки, закривають проб-

ками та ставлять на магнітну мішалку на 30 хв для перемішування. Після цього 

вміст конусів виливають у пробірки великого діаметру (або циліндри) з пробками 

та залишають на 10 – 15 хв для розшарування. Далі піпеткою на 5 см3 відбирають 

за допомогою гумової груші дві проби з верхнього (органічного) шару та піпет-

кою на 10 см3 – дві проби з нижнього (водного) шару. Під час відбирання проб 

треба стежити, щоб шари не перемішувались. 

До проб з водного шару додають 2-3 краплі індикатора (фенолфталеїн), 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 кольору. Кожне титрування повторюють двічі та беруть 

середнє значення об'єму Ba(OH)2, використаного для титрування. 

Концентрації речовини, що розподіляється, знаходять за рівнянням 

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, 
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V0 – об’єм розчину Ba(OH)2, використаного на титрування проби, см3.  

Одержані дані записують у табл.22.2. 

Таблиця 22.2 – Експериментальні результати 

№ 

суміші 

Органічний шар Водний шар 
Коефіці-

єнт 

розподі-

лу 

Об’єм 

проби, 

Vp, см3 

Об’єм 

луги, 

V0, см3- 

Концентра-

ція 

речовини, 

Cк, моль/см3 

см3 см3 см3 

см3 

Об’єм про-

би, 

Vp, см3 

Об’єм 

луги, 

V0, см3- 

Концентрація 

речовини, 

Cк, моль/см3 

        

        

 

За даними експерименту, використовуючи рівняння 22.3, розраховують кое-

фіцієнт розподілу і роблять оціночний висновок, чи змінює розчинена речовина 

свій молекулярний стан в запропонованих розчинниках. 

В другій частині роботи аналізують експериментальні дані, що одержані 

професійними дослідниками (варіант вказує викладач). Для цього, користуючись 

рівнянням 22.7, графічно визначають показник ступеня у законі розподілу та кое-

фіцієнт розподілу і роблять висновок щодо молекулярного стану розчиненої ре-

човини у водному та органічному шарах. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке закон розподілу? В яких випадках він не виконується? 

2. Як записується закон розподілу для реальних систем? 

3. Як у лабораторній роботі розраховується коефіцієнт розподілу? 

4. Для чого при титруванні кислоти в органічному шарі додається 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 третього компо-

нента? 
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7. Яка точність визначення коефіцієнту розподілу в лабораторній роботі? Чи 

можна її збільшити? Відповідь обгрунтутувати. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 24 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕТКИХ БІНАРНИХ СУМІШЕЙ 

 

Мета роботи: експериментальне визначення складу співіснуючих фаз, побу-

дова і аналіз діаграми перегонки двокомпонентної системи 

 

Теоретичні відомості 

 

До летких сумішей відносять системи, що складаються із рідких компонен-

тів, кожен із яких має відносно високу пружність рівноважної пари. 

Розрізняють ідеальні і неідеальні леткі суміші. До ідеальних відносять сумі-

ші, рівноважна пара кожного з компонентів яких підпорядковується лінійному за-

кону Рауля, згідно з яким тиск насиченої пари розчинника над розчином (P1) дорі-

внює тиску пари над чистим розчинником (P01), помноженому на його мольну ча-

стку в розчині N1: 

1 01 1P P N  .      (24.1) 

Реальні леткі суміші в певній мірі завжди відхиляються від закону Рауля. 

Якщо загальний рівноважний тиск пари системи перевищує значення, які відпові-
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дають закону Рауля, відхилення класифікують як додатні. Відповідно відхилення 

в інший бік називаються від’ємними. Ці відхилення можуть бути суттєвими і не-

суттєвими. Ознакою суттєвості відхилень є точка екстремуму на залежності зага-

льного тиску пари системи від її складу. 

 

 
Рис.24.1. Діаграма температура кипіння – склад для систем, які незначно відхиляються від 

закону Рауля 

 

Ідеальні леткі суміші і неідеальні леткі суміші, що відхиляються від закону 

Рауля несуттєво, підпорядковуються першому закону Коновалова, який полягає в 

тому, що пара порівняно з рівноважною з нею рідиною багатіша тим компонен-

том, додавання якого до системи при постійної температурі підвищує загальний 

тиск, а при постійному тиску знижує температуру кипіння, тобто у парі вміст 

більш леткого компонента більше, ніж у рідині. Для таких сумішей діаграма ки-

піння має вигляд, зображений на рис.24.1. 

Для сумішей, які суттєво відхиляються від закону Рауля, діаграми стану ма-

ють вигляд, зображений на рис. 24.2а та 24.2б. 

В таких сумішах проявляється другий закон Коновалова, згідно з яким в точ-

ках максимуму і мінімуму на кривих залежності загального тиску пари від складу 
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системи склад рівноважних рідкої і парової фаз однаковий. Такі точки і відповід-

ні суміші називаються азеотропними. 

 

 
    а)      б) 

24.2. Діаграми температура кипіння – склад для систем, які мають суттєві додатні (а) і 

від’ємні (б) відхилення від закону Рауля 

 

 

Перегонка летких сумішей різного типу 

 

Перегонка летучих сумішей базується на першому законі Коновалова. Про-

цедура простої перегонки складається із багаторазового повторення трьох стадій: 

1) кип’ятіння суміші, 2) відбір пари, 3) конденсація відібраної пари (рис.24.3). 

Нагріваючи рідину, позначеною точкою М (рис.24.3), при температурі, що 

відповідає точкам (1р і 1п), одержимо рівноважну суміш рідини (точка 1р) і пари 

(точка 1п). Якщо охолодити цю суміш, то система повернеться в точку М, але як-

що відокремити пару (точка 1п), тобто відібрати її із системи і охолодити, одер-

жимо рідину (конденсат) того ж складу (точка 2р), кип’ятіння конденсату дасть 

нову пару (точка 2п). Повторення цієї процедури буде змінювати склад конденса-

ту в напрямку, який позначено стрілкою. Зміна складу рідини, що залишається в 
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перегінній колбі після відбору пари (кубовий залишок), відповідає протилежному 

напрямку. 

 

 
    а)     б) 

Рис.24.3 Перегонка летких сумішей: 

а) без суттєвих відхилень від закону Рауля; б) з суттєвими відхиленнями від закону  

Рауля 

 

Залежно від типу леткої суміші (суттєві, або несуттєві відхилення від закону 

Рауля), результат перегонки буде різним. Для систем, що не мають суттєвих від-

хилень, перегонкою можна розділити суміш на два окремих компоненти (А – в 

конденсаті і В – у кубовому залишку, рис.24.3.а). У випадку суміші з суттєвими 

відхиленнями простою перегонкою систему можна розділити на окремий компо-

нент і азеотропну суміш (рис.24.3.б). В конденсаті матимемо азеотропну суміш, 

позначену точкою N, у кубовому залишку – чистий компонент В. В конденсаті 

завжди одержують компонент або азеотропну суміш, що киплять при більш низь-

кій температурі (мають підвищений тиск рівноважної пари). 

Практичне виконання роботи складається з двох частин. 
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24.1. Визначення складу співіснуючих фаз у рідких летких системах 

 

Порядок виконання 

 

Визначення складу співіснуючих фаз проводять у два етапи, а саме: визнача-

ють температури кипіння рідин заданого складу, а потім склад пари, що перебуває 

в рівновазі з заданою рідиною при температурі її кипіння.  

Визначення температур кипіння рідких сумішей різного складу роблять за 

допомогою спеціального приладу (ебуліоскопа, рис.24.4), який складається з по-

судини для кип'ятіння 1, термометра 2, приймача 3, зворотного холодильника 4. 

 

 
Рис. 24.4 Прилад для визначення температури кипіння рідин 

1 – посудина для кип'ятіння; 2 – термометр; 3 – приймач; 

4 – зворотний холодильник; 5 – нагрівач 

 

Вибраний розчин (набір розчинів задається викладачем) заливають у посуди-

ну для кип'ятіння 1, попередньо сполоснувши його цим же розчином, на 2/3 його 

об'єму (15 – 20 см3.). Запобігаючи перегріву рідини і для забезпечення рівномірно-

го кипіння, на дно посудини 1 кладуть кілька дрібних шматочків необпаленої ке-

раміки або активованого вугілля. Після цього посудину 1 закривають пробкою з 
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термометром 2 (ціна поділки 0,1оС) так, щоб резервуар із ртуттю був занурений у 

рідину. Потім поміщають посудину 1 у закритий електричний нагрівач, закріпле-

ний на штативі, через холодильник пропускають воду і здійснюють нагрівання 

суміші. Стежать за підвищенням температури суміші і коли в приймачі 3 з'явиться 

конденсат, продовжують нагрівання ще протягом 3–5 хвилин, щоб дати змогу кон-

денсату кілька разів змінитися для встановлення постійного рівноважного складу. 

При цьому температура кипіння повинна стати постійною. Записують її з точніс-

тю до десятих часток градуса. Порцію конденсату, що утворився в приймачі 3 під 

холодильником 4, відбирають за допомогою довгої чистої сухої піпетки і визнача-

ють її показник заломлення за допомогою рефрактометра. Нагрівання припиня-

ють, рештки суміші з посудини 1 виливають через зворотний холодильник 4 у 

склянку для відпрацьованих речовин. Такий же дослід проводять і з іншими су-

мішами, дані досліджень записують у таблицю.  

 

Визначення складу конденсату 

 

За допомогою рефрактометра визначають показники переломлення чистих 

рідин nА та nВ, всіх рідких сумішей ni з точністю до 4-го знака після коми і будують 

графік залежності показника переломлення від складу рідкої суміші nx = f(x,%) 

(рис.24.5). Виміривши показник заломленя конденсату, користуючись графіком, 

знаходять його склад. 

 

Вимір показника заломлення за допомогою рефрактометра 

 

На рефрактометрі типу РПЛ-3 можна вимірювати показники переломлення 

рідин в інтервалі 1,3000 – 1,5400. 

Принцип роботи рефрактометра засновано на визначенні кута повного внут-

рішнього відбиття. Головною частиною приладу є дві прямокутні призми, складе-
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ні діагональними площинами, між якими вміщають 1−2 краплі рідини, що дослі-

джується (рис.24.6). 

 

 

 
Рис.24.5. Залежність показника переломлення від складу розчину 

 

Промені світла електричної лампочки проходять через першу призму, шар рі-

дини, що досліджується, другу призму і попадають у зорову трубу. Оскільки про-

мені падають на грань першої призми під різними кутами, частина променів за-

знає повне внутрішнє відбиття на межі розподілу перша призма − шар рідини і не 

попадає ні в другу призму, ні в зорову трубу. Інша частина променів, що попада-

ють на границю розподілу під кутами, меншими граничного 0β , попадає в зорову 

трубу, в результаті одна частина поля зору виявляться темною, інша − освітленою. 

 

 
Рис.24.6. Схема ходу променів у призмах рефрактометра: 

1, 2 – призми; 3 – зорова труба; 4 – дисперсійний 

компенсатор; 5 – сітка; 6 – шкала 

 



73 

 

Показники заломлення рідини, що досліджується, nх, призми, n

, і гранич-

ний кут 
0β  пов'язані співвідношенням: 

0sinβxn n


  .     (24.2) 

Сполучивши візирну лінію сітки із межею світлотіні, по шкалі ре-

фрактометра можна визначити показник заломлення з точністю до 4-го знака після 

коми. 

При використанні «білого» (немонохроматичного) світла різкої межі світла й 

тіні в полі зору не спостерігається, внаслідок дисперсії виникає спектр. Це явище 

плеохроїзму усувають за допомогою компенсатора. 

 

Порядок роботи на рефрактометрі 

 

1. Відкрити верхню призму та обережно м'якою ганчірочкою протерти пове-

рхні обох призм. 

2. Нанести за допомогою піпетки 1−2 краплі розчину, що досліджується, на 

нижню призму. 

3. Закрити верхню призму. 

4. Опустити рукоятку з окуляром у нижнє положення і, переміщуючи її наго-

ру, домогтися сполучення границі темного та світлого поля з візирною лінією сіт-

ки (три риски в центрі поля зору). 

5. Поворотом компенсатора усунути кольорове розмиття межі світлотіні. 

6. Провести відлік показника заломлення розчину, що досліджується, по шка-

лі з точністю до 4-го знака після коми. 

 

24.2. Побудова і аналіз діаграми перегонки двокомпонентної системи 

 

1. За вказівкою викладача одержати варіант даних для побудови і аналізу діа-

грами перегонки двокомпонентної системи. 
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2. Побудувати для бінарної рідкої системи А – В залежність показника пере-

ломлення від складу рідкої фази (х), за графіком визначити склад пари, що перебу-

ває в рівновазі з рідиною. 

3. Побудувати залежність складу (х) і (у) фаз від температури кипіння (Т) при 

p = const, тобто діаграму перегонки. 

4. Згідно з початковими даними, аналізуючи побудовану діаграму визначити: 

4.1) температуру кипіння системи, що містить a мас.% компонента А; який 

склад першої бульбашки пари; при якій температурі пропаде остання крапля ріди-

ни і який її склад; 

4.2) склад пари, що знаходиться у рівновазі з рідкою бінарною системою,яка 

кипить при температурі Т1. 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Ідеальні розчини. Два формулювання закону Рауля. Його графічне зобра-

ження. 

2. Діаграми пружність пари – склад і температура кипіння – склад для ідеа-

льних розчинів. І закон Коновалова. 

3. Діаграми пружність пари – склад і температура кипіння – склад для неіде-

альних розчинів. 

4. Який прилад використовують в роботі для визначення температури кипін-

ня рідини? Опишіть його будову. 

5. Який принцип лежить в основі дії рефрактометра? 

6. Для чого при визначенні температури кипіння в рідину додають шматочки 

необпаленої кераміки або активованого вугілля? 

7. Як в роботі визначають склад конденсату?  

8. В яких випадках неможливе повне розділення бінарної суміші за допомо-

гою перегонки? Чому? 
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9. Чи завжди склад рідини та пари у рівноважній системі буде однаковим? 

Коли це можливо? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 27 

ВИВЧЕННЯ РІВНОВАГИ ГОМОГЕННОЇ РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНІ 
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Мета роботи: ознайомлення з основними властивостями зворотних хімічних 

реакцій, а також з одним із методів дослідження хімічної рівноваги на прикладі 

реакції 

2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + I2 + 2KCl 

 

Теоретичні відомості 

 

Однією з ознак хімічної рівноваги є такий стан, при якому швидкість прямої 

та зворотної реакцій рівні одна одній. Це проявляється у сталості складу суміші 

при незмінних зовнішніх умовах. Однак, незмінність складу суміші з перебігом 

часу може служити ознакою, достатньою для констатування стану рівноваги, що 

настала, лише у тому випадку, якщо при вивченні даної реакції спочатку експе-

риментально спостерігалась зміна складу реакційної суміші. 

Експериментальне вивчення хімічної рівноваги зводиться до вивчення вихо-

ду продуктів зворотної хімічної реакції. Для цього необхідно, зберігаючи зовніш-

ні умови постійними і слідкуючи за зміною складу реагуючої суміші з перебігом 

часу, переконатися, що він перестав змінюватись. 

Співвідношення між рівноважними кількостями реагуючих речовин визнача-

ється законом дії мас і виражається термодинамічною константою хімічної рівно-

ваги. Якщо до реакційної системи можна застосувати закони ідеальних сумішей, 

то константа рівноваги Кс, виражена через молярно-об’ємні концентрації реаген-

тів, при даній температурі має постійне значення, яке не залежить від вихідних 

концентрацій реагуючих речовин. Реакція, що досліджується, в іонному вигляді 

може бути записана так: 

2Fe3+ + 2I– = 2Fe2+ + I2, 

і вираз Кс для цієї реакції має вигляд: 

2
2

3

2

2

IFe
c

Fe I  

c c
K ,

c c



 





     (27.1) 

де 2Fe
C  , 3Fe

C  ,
2IC ,

I  
C   – рівноважні концентрації відповідних іонів та речо-
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вин. 

Метод аналізу 

 

Зважаючи на те, що одним із продуктів реакції є вільний йод, в роботі можна 

використати йодометричний метод об’ємного аналізу. В основі цього методу ле-

жать окислювально-відновні процеси, що пов’язані з перетворенням вільного йо-

ду в йодид-іон або навпаки за рівнянням: 

I2 + 2e = 2I–. 

Якщо як титрант використати гіпосульфіт натрію, при титруванні протікає 

така реакція: 

2Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6. 

При цьому утворюється безбарвна сполука, а саме тетратіонат натрію (натрі-

єва сіль тетратіонової кислоти H2S4O6). Забарвлення розчину наприкінці титру-

вання із-за малого вмісту I2 в ньому мале. Тому як індикатор поблизу точки екві-

валентності застосовують чутливий реактив на вільний йод – розчин крохмалю, 

який дає з йодом адсорбційну сполуку інтенсивного синього кольору. В момент 

еквівалентності синє забарвлення розчину зникає. 

 

Порядок виконання роботи 

 

В пронумеровані колби залити відповідно табл.27.1 (номер експерименту на-

зиває викладач) задані об’єми вихідних розчинів. 

Колби помістити на 20 хв в термостат, в якому підтримується кімнатна тем-

пература. Потім злити разом вміст двох колб і момент зливання розчинів (початок 

реакції) відмітити по годиннику. 

 

Таблиця 27.1 – Склад вихідних розчинів 

№ 
Номер 

колби 

Розчин 0,03 М 

FeCl3,мл 
Розчин 0.03M KI, мл 

1 1 50  
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2  50 

2 
1 55  

2  45 

 

Через 30, 45 та 60 хв від початку реакції відібрати з колб, не виймаючи їх з 

термостату, проби для титрування піпеткою на 15 см3. Відібрану пробу титрувати 

0,015 N розчином Na2S2O3 Розчин добавляти до тих пір, доки розчин, що титру-

ється, не стане солом’яного кольору Після цього добавити кілька крапель розчину 

крохмалю і обережно продовжувати титрувати розчином гіпосульфіту натрію до 

зникнення синього забарвлення. Піпетку перед відбором кожної наступної проби 

необхідно обполіскувати розчином, що досліджується. 

Відбір проб можна припинити, якщо об’єм розчину гіпосульфіту натрію, ви-

трачений на титрування двох послідовно взятих проб із однієї реакційної колби, 

не стане однаковим. Останнє вказує на досягнення рівноваги в системі. Результа-

ти експерименту слід занести у табл.27.2. 

 

Таблиця 27.2 – Результати титрування 

Номер проби І 2 3 4 

Час відбору, хв     

Об’єм Na2S2O3, 

см3 
    

 

Розрахунки 

 

1. Концентрація 
2IC в стані рівноваги:  

Na S O Na S O2 2 3 2 2 3

2
0 5

max

I

pr

C V
C ,

V


  ,     (27.2) 

де 
Na S O2 2 3

C – концентрація титранту, моль/дм3; 

Na S O2 2 3

maxV - максимальний об’єм титранту Na2S2O3, витрачений на титрування 

проб, відібраних з реакційної колби, мл; 

Vpr – об’єм реакційної суміші, що взято для титрування, см3. 
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2. Рівноважна концентрація іонів Fe2+ дорівнює подвоєній концентрації йоду, 

бо за рівнянням реакції утворюється одна молекула йоду і два іони Fe2+. 

Отже:     2+Fe
C =

2IC . 

3. Концентрація іонів Fe3+ у рівновазі дорівнює різниці між початковою кон-

центрацією FeCl3 і рівноважною концентрацією іонів Fe2+ , бо приріст концентра-

ції іонів Fe2+ дорівнює знижку концентрації іонів Fe3+: 

      3+ 2+
3FeClFe Fe

C C C   

або    3+
3 2FeCl IFe

2C C C  . 

4. Початкову концентрацію FeCl3 обчислюють із концентрації вихідного роз-

чину з урахуванням розбавлення його в реакційні суміші: 

3

3 3

3

FeCl0

FeCl FeCl

FeCl KI

V
C C

V V
 


,       

де 
3

0

FeClC  – концентрація вихідного розчину FeCl3, моль/ дм3; 

    VFeCl і KIV  – об'єми вихідних розчинів FeCl3 і KI, відповідно, у реакційній 

колбі, см3. 

5. Рівноважну концентрацію іонів I– розраховують за рівнянням: 

-
2KI II

2 C C C  , 

бо зменшення концентрації I–- іонів за рівнянням реакції дорівнює подвоєній 

кількості вільного йоду, що утворюється. 

6.Розрахунок початкової концентрації KI виконують аналогічно розрахунку 

для FeCl3 з урахуванням розбавлення: 

3

0 KI
KI KI

FeCl KI

V
C C

V V
 


, 

де 0

KIC  – концентрація вихідного розчину KI, моль/ дм3. 

7. Константу рівноваги Кc обчислюють, виходячи з рівноважного складу су-

міші за рівнянням (27.1) окремо для двох дослідів з різним співвідношенням 

об’ємів FeCl3 і KI при температурі експерименту, з’ясовуючи при цьому, чи зале-



80 

 

жить Кc від початкової концентрації реагуючих речовин. Результати розрахунків 

зводять у табл. 27.3. 

 

Таблиця 27.3 – Експериментальні результати 

Умови експерименту Результати розрахунків 

Температура, T= 
2IC  2+Fe

C  3+Fe
C  Kc 

3FeClC =     

KIC =     

Na S O2 2 3

maxV =     

 

За середнім значеннями Кc1, яке одержано із експериментальних даних при 

температурі досліду та Кc2 при температурі 313 К, яка дорівнює 46,2, скористав-

шись рівнянням (27.3), 

2
1 2

1

2 1

ln C

C

K
RTT

K
H

T T
 


     (27.3) 

розраховують тепловий ефект реакції (ΔH), що досліджується. Слід зауважити, 

що дана реакція протікає без участі газів і тому ΔH дорівнює ΔU. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що є кількісною характеристикою стану хімічної рівноваги? 

2. Який зв'язок існує між різними видами констант рівноваги в ідеальних си-

стемах? 

3. Чи залежить величина константи рівноваги від температури? Чим визнача-

ється характер цієї залежності? 

4. У чому полягає експериментальний метод дослідження хімічної рівноваги? 

5. Чому для аналізу розчину використовують йодометричний метод? В чому 

його суть? 
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5. Як розрахувати за результатами титрування рівноважні концентрації 

2+ 3+ -
2IFe Fe I 

C , C , C , C ? 

7. Як на основі даних дослідження рівноваги хімічної реакції розрахувати її 

тепловий ефект? 

3. Чи залежить константа рівноваги реакції, що досліджується, від початкової 

концентрації реагуючих речовин? 
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Додаток А 

Довідкові дані до лабораторної роботи № 1 

Теплоти нейтралізації кислот сильним лугом: 

HCl – 55,9 кДж/моль-екв. 

H2SO4 – 55,9  (5 – 10 %) кДж/моль-екв. 

Таблиця А.1 – Інтегральні теплоти розчинення 

Концентрація Сіль H, кДж/моль 

0,2 моль/1000 г H2O NaCl 4,27 

 KCl 17,57 

 KBr 20,29 

 NH4Cl 15,19 

 NH4NO3 23,26 

0,1 моль/1000 г H2O KNO3 34,77 

 K2SO4 24,78 

 NaNO3 21,20 

1 моль/800 г H2O CuSO4 - 66,53 

 CuSO4·5H2O 11,72 

 MgSO4 -84,94 

 MgSO4·6H2O 16,11 

 Na2SO3 -11,30 

 Na2SO3·7H2O 48,86 

 

Таблиця А.2 – Теплоти кристалогідратоутворення 

Кристалогідрат H, кДж/моль 

CuSO4·5H2O - 78,87 

MgSO4·6H2O - 86,67 

Na2CO3·10H2O -83,47 

ZnSO4·7H2O -96,15 

 

Додаток Б 

Приклад розрахунків до лабораторної роботи № 5 

Водний розчин, який містить в одному дм3 0,04 моля Fe(NO3)3 і 0,02 моля 

НNО3, розбавлено водою у співвідношенні: 25 см3 розчину і 25 см3 води, що від-

повідає розведенню у 2 рази. 
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Вихідна концентрація становитиме: 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 0,01 моль/дм3. 

Рівноважна концегтрація Ag+: 

Ag

10 1 0 01
0 010

10

, ,
C ,


   моль-іон/дм3 

Рівноважна концегтрація Fe2+: 

2Fe Ag
0 010C C ,    моль-іон/дм3 

Рівноважна концегтрація Fe3+: 

3 3 2

вих рівн

Fe Fe Fe
C C C     0,020 – 0,010 = 0,010 моль-іон/дм3 

Рівноважні концегтрації іонів H+дорівнюює вихідній і складає 

H
0 01C ,   моль-іон/дм3. 

Для іонів 3NO  матимемо сумарну вихідну концентрацію (від HNO3 і 

Fe(NO3)3 ): 

-
3NO

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

Іонна сила розчину 

21

2
i iI C z   =  2 3 -

3

2 2 2 2 2

Ag Fe Fe H NO

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 у таблиці 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 30

0 30 0 296
10

, ,
, ,
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Додаток В 

Варіанти завдань до лабораторних робіт 

В.1 Завдання до лабораторної роботи №7 

 

Варіант 1 

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 

Т1, К а б В г д Т2, К 

1173 55 90 10 40 72 1023 

 

Варіант 2 

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 

Т1, К а Б в г д Т2, К 

923 50 80 10 50 85 703 

 

Варіант 3 

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 

Т1, К а б в г д Т2, К 
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483 45 75 5 25 75 463 

 

Варіант 4 

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 

Т1, К а б в г д Т2, К 

753 30 75 5 25 75 703 

 

 

Варіант 5 

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 - - 

Т1, К а б в г д Т2, К 

873 40 80 10 40 80 733 

 

 

Варіант 6 

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 

Т1, К а Б В г д Т2, К 

673 30 50 5 30 50 43 
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Варіант 7 

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 

Т1, К а Б в г д Т2, К 

10333 45 95 10 45 75 983 

 

 

Варіант 8 

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 

Т1, К А Б в г д Т2, К 

1173 35 90 10 50 75 1093 

 

 

Варіант 9 

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 
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Т1, К а Б В г д Т2, К 

1073 35 85 5 35 85 923 

 

Варіант 10 

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 

Т1, К а Б В г д Т2, К 

1023 25 75 5 25 85 923 

 

 

Варіант 11 

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 

Т1, К А б В г д Т2, К 

1173 40 95 10 40 95 973 

 

 

Варіант 12 

Система Склад: 

А (мол.%) 

Т (К) початку 

кристалізації 

Склад: 

А (мол.%) 

Т (К) початку 

кристалізації 

А – CdCl2 

B – TlCl 

0 702 50 699 

10 656 57,5 697 

20 604 67,5 673 

28 572 80 754 

30 589 85 777 

36,5 645 95 823 
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47 694 100 841 

Т1, К а Б в г д Т2, К 

773 42 80 10 40 90 643 

 

Варіант 13 

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 

Т1, К а Б в г д Т2, К 

973 60 90 10 50 75 844 

 

 

Варіант 14 

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 

Т1, К а Б В г д Т2, К 

773 55 80 10 25 60 533 

 

 

Варіант 15 

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 
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Т1, К а б В г д Т2, К 

1273 15 - 5 20 40 1113 

 

 

 

 

Варіант 16 

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 

Т1, К а Б В г д Т 2, К 

923 40 75 10 40 86 768 

 

 

Варіант 17 

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 

40 610 100 959 

Т1, К а б В г д Т2, К 

773 40 75 10 40 80 603 

 

 

Варіант 18 

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 
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40 744 - - 

Т1, К а Б в г д Т2, К 

873 50 80 10 50 90 753 

 

 

 

Варіант 19 

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 

Т1, К а б в г д Т2, К 

523 40 75 10 40 95 443 

 

 

Варіант 20 

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 

Т1, К а б В г д Т2, К 

873 30 95 10 30 60 733 

 

 

Варіант 21 

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 
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30 1123 75,3 1177 

40 1019 82,2 1247 

50 1103 100 1397 

Т1, К а Б В г д Т2, К 

1273 50 90 10 50 85 1073 

 

 

Варіант 22 

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 

Т1, К а Б В г д Т2, К 

723 55 75 10 40 70,5 503 

 

 

Варіант 23 

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 

Т1, К а б В г д Т2, К 

723 50 85 10 20 75 673 

 

 

Варіант 24 

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 
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25 543 67,7 882 

27 535 100 1073 

30 569 - - 

Т1, К а б в г д Т2, К 

723 35 60 10 50 60 583 

 

 

Варіант 25 

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 - - 

Т1, К а Б в г д Т2, К 

873 40 90 10 40 75 793 

 

 

 

В.2 Завдання до лабораторної роботи №9 

 

 

Варіант 1 

Система: Вода (H2O) (А) − фенол (C6H6O) (В) 

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CА, мас. % 90,7 90,0 88,2 83,9 76,8 56,4 48,9 40,7 34,0 32,2 

CВ, мас. % 9,3 10,0 11,8 16,1 23,2 43,6 51,1 59,3 66,0 67,8 

Т, о С сер. 38,9 44,3 49,9 58,7 64,0 64,9 61,5 53,9 40,2 31,8 

Т1, К = 325; Т2, К = 335; CА, мас. % = 70 

 

Варіант 2 

Система: Вода (H2O) (А) − бутиловий спирт (C4H10O) (В)  

Ампула № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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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 

Т, о С сер. 30,0 65,2 90,0 111,0 122,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 

Т1, К = 345; Т2, К = 385; CА, мас. % = 50 

 

 

 

Варіант 3 

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 

Т, о С сер. 92,0 101,0 105,0 112,0 118,5 116,0 110,0 102,0 95,0 87,0 

Т1, К = 376; Т2, К = 388; CА, мас. % = 40 

 

Варіант 4 

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 

Т, о С сер. 36,3 44,3 50,4 59,4 63,9 64,8 61,7 54,7 40,0 32,0 

Т1, К = 320; Т2, К = 330; CА, мас. % = 60 

 

Варіант 5 

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 

Т, о С сер. 40,0 49,1 57,2 65,0 70,5 67,2 61,0 53,1 48,0 39,2 

Т1, К = 336; Т2, К = 328; CА, мас. % = 30 

 

Варіант 6 

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 

Т, о С сер. 39,9 45,8 55,3 60,2 64,0 64,9 61,6 52,1 42,3 34,8 

Т1, К = 323; Т2, К = 320; CА, мас. % = 75 
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Варіант 7 

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 

Т, о С сер. 43,2 52,1 61,3 66,4 70,0 69,3 64,1 55,0 47,2 37,3 

Т1, К = 333; Т2, К = 320 CА, мас. % = 45 

 

Варіант 8 

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 

Т, о С сер. 35,9 42,8 51,8 57,3 63,2 64,7 59,7 47,9 38,5 28,1 

Т1, К = 313; Т2, К = 323; CА, мас. % = 55 

 

Варіант 9 

Система: n-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 

Т, о С сер. 87,0 97,0 103,0 110,0 118,0 117,0 113,0 105,0 100,0 90,0 

Т1, К = 380; Т2, К = 390; CА, мас. % = 50 

 

Варіант 10 

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 

Т, о С сер. 38,3 44,3 50,4 58,9 64,1 64,8 61,5 53,8 40,9 32,5 

Т1, К = 325; Т2, К = 316; CА, мас. % = 45 

 

Варіант 11 

Система: n-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 

Т, о С сер. 89,0 95,0 102,0 107,0 116,0 119,0 115,0 109,0 103,0 93,0 

Т1, К = 370; Т2, К = 383; CА, мас. % = 55 
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Варіант 12 

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 

Т, о С сер. 38,9 44,3 50,4 58,4 63,8 64,9 61,8 53,8 40,8 33,0 

Т1, К = 320; Т2, К = 235; CА, мас. % = 65 

 

Варіант 13 

Система: n-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 

Т, о С сер. 90,0 100,0 109,0 117,0 119,4 118,0 112,0 107,0 98,0 92,0 

Т1, К = 375; Т2, К = 368; CА, мас. % = 35 

 

Варіант 14 

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 

Т, о С сер. 37,2 47,4 53,9 62,1 69,1 69,5 65,0 57,2 50,0 41,1 

Т1, К = 333; Т2, К = 320; CА, мас. % = 35 

 

Варіант 15 

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 

Т, о С сер. 20,0 30,0 40,0 50,0 58,0 59,0 55,0 45,0 35,0 25,0 

Т1, К = 315; Т2, К = 305; CА, мас. % = 65 

 

Варіант 16 

Система: м-фенілендиамин (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 

Т, о С сер. 39,0 46,2 54,1 63,3 68,1 69,1 62,0 54,0 45,1 40,2 
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Т1, К = 335; Т2, К = 323; CА, мас. % = 30 

 

Варіант 17 

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 

Т, о С сер. 25,0 30,0 35,0 45,0 56,0 58,0 50,0 40,0 30,0 20,0 

Т1, К = 325; Т2, К = 310; CА, мас. % = 75 

 

Варіант 18 

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 

Т, о С сер. 70,0 85,0 95,0 105,0 114,0 115,0 110,0 100,0 80,0 60,0 

Т1, К = 365; Т2, К = 355; CА, мас. % = 45 

 

Варіант 19 

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 

Т, о С сер. 30,0 50,0 65,0 75,0 84,0 86,0 80,0 70,0 60,0 40,0 

Т1, К = 345; Т2, К = 325; CА, мас. % = 35 

 

Варіант 20 

Система: Вода (H2O) (А) − ізобутиловий 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 

Т, о С сер. 30 66,5 87,4 105,9 124,8 130,0 120,0 100,0 80,0 60,0 

Т1, К = 335; Т2, К = 375; CА, мас. % = 40 

 

Варіант 21 

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 
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Т, о С сер. 40,0 60,0 70,0 80,0 86,5 84,0 75,0 65,0 50,0 30,0 

Т1, К = 350; Т2, К = 335; CА, мас. % = 65 

 

Варіант 22 

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 

Т, о С сер. 60,0 80,0 100,0 110,0 115,0 113,5 105,0 90,0 84,0 70,0 

Т1, К = 360; Т2, К = 375; CА, мас. % = 80 

 

Варіант 23 

Система: Вода (H2O) (А) − ізобутиловий 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 

Т, оС сер. 40,0 60,0 80,0 103,0 127,8 125,0 110,0 90,0 70,0 53,0 

Т1, К = 395; Т2, К = 355; CА, мас. % = 45 

 

Варіант 24 

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 

Т, о С сер. 37,0 47,0 56,0 77,3 85,0 87,0 79,0 68,0 55,0 30,0 

Т1, К = 345; Т2, К = 325; CА, мас. % = 40 

 

Варіант 25 

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 

Т, о С сер. 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 123,0 112,0 90,0 68,5 30,0 

Т1, К = 375; Т2, К = 325; CА, мас. % = 45 

 

 

В.3 Завдання до лабораторної роботи №22 
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Варіант 1 

Система: Трихлооцтова кислота в CCl4 (С2), в 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 

 

Варіант 2 

Система: Щавлева кислота в діетиловому ефірі (С2), в 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 

 

 

 

Варіант 3 

Система: Оцтова кислота в бензолі (С2), в 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 

 

Варіант 4 

Система: Бензойна кислота в толуолі (С2), в 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 

 

Варіант 5 

Система: Саліцилова кислота в бензолі (С2), в 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 

 

Варіант 6 

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 

 

Варіант 7 

Система: Оцтова кислота в діетиловому ефірі (С2), в 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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Варіант 8 

Система: Масляна кислота в аміловому спирті (С2), в 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 

 

Варіант 9 

Система: Пікринова кислота в толуолі (С2), в 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 

 

 

 

 

Варіант 10 

Система: Оцтова кислота в CCl4 (С2), в 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 

 

Варіант 11 

Система: Янтарна кислота в діетиловому ефірі (С2), в 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 

 

Варіант 12 

Система: Пікринова кислота в бензолі (С2), в 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 

 

Варіант 13 

Система: Бензойна кислота в бензолі (С2), в 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 

 

Варіант 14 

Система: Янтарна кислота в аміловому спирті (С2), в воді (С1) 

С1, моль/дм3 0,0268 0,0672 0,1827 0,4066 0,6703 1,1503 
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С2, моль/дм3 0,0189 0,0498 0,1354 0,3012 0,4493 0,7118 

 

Варіант 15 

Система: Валеріанова кислота в бензолі (С2), в 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 

 

Варіант 16 

Система: Пікринова кислота в хлороформі (С2), в 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 

 

 

 

Варіант 17 

Система: Мурашина кислота в хлороформі (С2), в 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 

 

Варіант 18 

Система: Валеріанова кислота в толуолі (С2), в 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 

 

Варіант 19 

Система: Бензойна кислота в хлороформі (С2), в 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 

 

Варіант 20 

Система: Оцтова кислота в хлороформі (С2), в 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 

 

Варіант 21 

Система: Карболова кислота в хлороформі (С2), в воді (С1) 
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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 

 

Варіант 22 

Система: Пропіонова кислота в хлороформі (С2), в 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 

 

Варіант 23 

Система: Оцтова кислота в толуолі (С2), в 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 

 

 

 

Варіант 24 

Система: Масляна кислота в бензолі (С2), в 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 

 

Варіант 25 

Система: Лимонна кислота в діетиловому ефірі (С2), в воде (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 

 

 

 

В.4 Завдання до лабораторної роботи №24 

 

 

Варіант 1 

Система: A – HNO3, B – H2O, (a, % = 65; Т1 = 376К) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2 

Система: A – HNO3, B – C2H2O2 (гліоксен), (a, % = 45; Т1 = 380K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 3 
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Система: A – HJ, B – H2O, (a, % = 70; Т1 = 340K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 4 

Система: A – H2O, B – C5H4O2, (a, % = 35; Т1 = 405K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 5 
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Система: A – H2O, B – n-C4H10O, (a, % = 50; Т1 = 374K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 6 

Система: A – H2O, B – ізо-C4H10O, (a, % = 40; Т1 = 364K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 7 
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Система: A – H2O, B – C5H12O, (a, % = 25; Т1 = 372K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 8 

Система: A – CS2, B – CH3COCH3, (a, % = 25; Т1 = 315K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 9 
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Система: A – CH3OH, B – CCl4, (a, % = 85; Т1 = 353K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 10 

Система: A – CH3OH, B – C6H6, p = 0,967 бар; (a, % = 45; Т1 = 335K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 11 
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Система: A – CH3OH, B – C6H6, (a, % = 75; Т1 = 338K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 12 

Система: A – C2H6O, B – C6H6, (a, % = 75; Т1 = 344K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 13 
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Система: A – C3H6O, B – CH3OH, (a, % = 15; Т1 = 328K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 14 

Система: A – C3H6O, B – CHCl3, p = 0,976 бар; (a, % = 80; Т1 = 335K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 15 
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Система: A – C2H6O, B – CHCl3, (a, % = 65; Т1 = 335,5K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 16 

Система: A – C3H8O, B – H2O, (a, % = 18; Т1 = 367K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 17 
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Система: A – C4H10O, B – C6H12O2, p = 0,668 бар; (a, % = 77; Т1 = 325K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 18 

Система: A – C4H10O, B – C6H12O2, p = 2 бар; (a, % = 75; Т1 = 350,2K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 19 
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Система: A – C4H10O, B – C6H12O2, (a, % = 45; Т1 = 396K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 20 

Система: A – CCl4, B – CH3OH, (a, % = 90; Т1 = 331K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 21 
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Система: A – CCl4, B – C2H6O, p = 0,993 бар; (a, % = 80; Т1 = 344K) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 22 

Система: A – CCl4, B – C4H8O2, p = 0,914 бар; (a, % = 35; Т1 = 345,5К) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 23 
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Система: A – C7H8, B – ізо-C4H10O, (a, % = 85; Т1 = 377К) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

 

 

 

Варіант 24 

Система: A – транс-C2H2Cl2, B – CH3OH, (a, % = 20; Т1 = 329К) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Варіант 25 
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Система: A – цис-C2H2Сl2, B – CH3OH, (a, % = 25; Т1 = 328К) 

№ xA,% nx ny T, oC yA,% 

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  

 

 

 

Додаток Г 

Похибки обчислень 

 

Г.1 Правила подання та округлення десяткових чисел 

При десятковому численні число відображається послідовністю розрядів, у 

кожний з яких записується десятковий знак (цифра). Точність наближеного числа 

часто оцінюють по кількості вірних цифр у його десятковому поданні. Цифри на-

зивають вірними, якщо абсолютна похибка числа не перевищує половини одиниці 

останнього розряду. Наприклад, точне значення числа 32,075 з усіма вірними ци-

фрами перебуває в межах від 32,0745 до 32,0755. Якщо дробова частина з вірними 

цифрами кінчається нулями, то їх зберігають для зазначення точності числа. Деся-

ткове подання числа 435,800 означає, що це число визначено з точністю до шести 

вірних значущих цифр і його точне значення знаходиться в межах від 435,7995 до 

435,8005. Значущими вважаються всі цифри десяткового подання числа від 1 до 9, 

а також нулі, розташовані між ними або праворуч від них, якщо вони зазначають 

точність. 
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Подання цілих чисел, що кінчаються нулями, у природній (з фіксованою ко-

мою) формі не дозволяє безпосередньо судити про їхню точність. Так, вигляд чис-

ла 14000 не дає змоги визначити число вірних цифр. Більш зручним є подання чи-

сел із плаваючою комою 10na  , де a  – мантиса, а саме: число з комою, фіксова-

ною перед першою значущою цифрою або після певної їхньої кількості (розрядів), 

а n  – ціле число, яке називають порядком. У стандартній формі такого подання 

кома в мантисі фіксується після першої значущої цифри. У цьому випадку для 

указання на три вірних цифри числа 14000 воно записується в стандартній формі 

41,40 10 . У калькуляторах числа звичайно подають у нормалізованій формі, коли 

кома фіксується перед першою значущою цифрою ( 50,140 10 ). 

Вірні цифри не обов'язково збігаються із цифрами точного числа. Наприклад, 

для точного числа 4 у його наближенні 3,9999 перші чотири цифри вірні, тому що 

воно наближає всі числа, що лежать у межах від 3,9995 до 4,0004. 

Кількість вірних цифр служить мірою як абсолютної, так і відносної похибки 

наближених чисел. Якщо число представлене ( 2)k k   вірними цифрами, то його 

відносна похибка становить: 

1

0 1/(2 10 )k

ma   ,      (Г.1.1) 

де ma  – перша значуща цифра. При 1k   відносна похибка 

0 1/ ma  .      (Г.1.2) 

За цими формулами визначають кількість вірних цифр, необхідних для по-

дання числа із заданою точністю. 

Наближене число містить n  вірних значущих цифр, якщо його абсолютна по-

хибка не перевищує одиниці n  – го розряду. Наприклад, для числа 32,075 його на-

ближення 32,076 і 32,074 містять чотири вірних (у вузькому розумінні) цифри і 

п'ять вірних (у широкому розумінні) цифр. Якщо абсолютна похибка числа не пе-

ревершує двох одиниць останнього розряду, то цифра, що міститься в ньому, вва-

жається сумнівною. 

В інженерних розрахунках числа вихідних даних не завжди містять всі вірні 

цифри. Тому перед початком проведення розрахунків в цих числах варто зберегти 
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лише вірні цифри, що не збільшить похибку результатів обчислень, але скоротить 

витрати часу. Більше того, для скорочення часу обчислень часто використовують 

подання чисел лише з такою кількістю значущих цифр (розрядів), що забезпечує 

необхідну точність результату. 

Найпростіший спосіб округлення десяткового подання числа до k  розрядів 

полягає в збереженні перших k  і відкиданні інших значущих цифр (із заміною їх 

нулями при округленні цілих чисел). Відносна похибка округлення в цьому випа-

дку визначається формулами (Г.1.1 і Г.1.2), але остання цифра, що зберігається, 

виявляється вірною лише в широкому розумінні, якщо перша вірна цифра, що від-

кидається, більше 5. 

Похибка зменшується при «симетричному» округленні, коли остання цифра, 

що зберігається, збільшується на одиницю, якщо перша вірна цифра, що відкида-

ється, більше 5. Більш точним є «несиметричне» округлення, що відрізняється від 

«симетричного» тим, що при непарності останньої цифри, що зберігається, вона 

збільшується на одиницю, при умові, що перша цифра, що відкидається, дорівнює 

5. 

Правила округлення результатів операцій, що дозволяють контролювати чис-

ло вірних цифр: 

1. У результаті додавання й віднімання зберігається молодший розряд, що 

дорівнює найбільшому серед розрядів останніх значущих цифр операндів (або чи-

сел, над якими здійснюється математична операція). 

2. У результаті множення і ділення зберігається число значущих цифр, що 

дорівнює найменшому числу значущих цифр операндів. 

3. У результаті зведення у квадрат і куб та добування квадратного і кубічного 

коренів зберігається число значущих цифр, рівне числу значущих вірних цифр 

операнда. 

4. У всіх проміжних результатах зберігають на одну цифру більше, ніж необ-

хідно за наведеними правилами, але ця цифра відкидається в остаточному резуль-

таті. 
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5. Якщо допускається вибір точності операндів, то їх варто брати з таким чи-

слом вірних цифр, який згідно з наведеними оцінками дозволяє одержати в ре-

зультаті число вірних цифр, на одиницю більше необхідного. 

 

Г.2 Обчислення середніх похибок серії вимірів 

Звичайно при проведенні якого-небудь виміру не обмежуються одним дослі-

дом, а проводять серію послідовних визначень, відтворюючи в них, по можливос-

ті, ті самі умови. Зі збільшенням числа окремих вимірів похибка середнього зна-

чення теоретично зменшується. Варто звернути увагу на те, чи не спостерігається 

в експериментальних даних систематичного «ходу», тобто чи не є кожне наступне 

за часом виміру значення більшим або меншим попереднього. Наявність такого 

«ходу» вказує на те, що вимірювана система змінюється в часі. Це може бути, як-

що виміри виконуються при ще не сталому рівноважному стані, а зовнішні умови 

систематично змінюються (наприклад, температура навколишнього середовища 

зростає) або в застосовуваних приладах відбуваються зміни (наприклад, зміна 

опору від нагрівання). У таких випадках середнє значення втрачає зміст. Якщо ж 

окремі дані в серії результатів безсистемно відхиляються в більший і менший бік 

від деякого середнього значення, то ці відхилення варто вважати результатом нор-

мальних експериментальних похибок і можна приступати до обчислення серед-

нього значення і його похибки. 

Найбільш просто й природно взяти середнє арифметичне із всіх чисел серії і 

прийняти його за дійсне значення a . При цьому ніколи не слід викидати окремі 

цифри тільки тому, що вони сильніше інших відхиляються від середнього. Таким 

чином, якщо 1 2, ,... na a a  представляє ряд n  експериментальних чисел, середнє ари-

фметичне значення дорівнює: 

1 2 3 ... na a a a
a

n

   
 .     (Г.2.1) 

Знайшовши значення a , обчислюють відхилення від середнього для кожного 

досліду: 
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1 1a a a    ; 2 2a a a    ; n na a a   .   (Г.2.2) 

Правильність обчислення можна перевірити, переконавшись у тому, що 

1 2 ... 0na a a a       .    (Г.2.3) 

Якщо сума відхилень у додатну сторону не погашається сумою відхилень у 

від'ємну, значить, що в обчисленнях припущена помилка. 

Для обчислення похибки середнього значення застосовують різні прийоми. 

Найбільш правильно вважати середньою похибкою середнє із всіх відхилень, взя-

тих в абсолютному значенні (не зважаючи на їх знак), тобто  

a
a

n


  .      (Г.2.4) 

Одержавши цю величину, можна написати, що шукана величина дорівнює 

a a  . 

Варто підкреслити, що середня похибка вказує тільки на точність вимірів, а 

не на їх правильність, оскільки вся серія може містити ту саму систематичну по-

милку, яку необхідно заздалегідь виключити. 

 

Г.3 Обчислення відносної похибки значення в результаті розрахунку за фор-

мулою функціональної залежності 

У більшості випадків кінцевою метою виміру є не одержання безпосередньо-

го значення якої-небудь однієї величини за допомогою відліку на одному приладі, 

а обчислення кінцевого результату за допомогою формули, в якій цей результат 

функціонально пов'язаний з декількома безпосередньо вимірюваними величина-

ми: 

(α,  β,  γ)y f .     (Г.3.1) 

Кожна з вимірюваних величин (α,β,γ)  містить яку-небудь похибку. Необхід-

но знайти відносну похибку результату обчислення. 
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При цьому керуються наступним правилом: для обчислення відносної похиб-

ки y y  треба взяти натуральний логарифм рівняння (Г.3.1) і здійснити його ди-

ференціювання по вимірюваним величинам, розглядаючи їх як незалежні змінні. 

При розрахунку відносної похибки всі диференціали заміняють кінцевими 

значеннями похибок. 

 

Приклади повного розрахунку похибок для конкретних вимірів 

 

Приклад 1. Обчислення відносної і абсолютної похибки визначення питомої 

рефракції бензолу при 18° С. 

Питому рефракцію бензолу обчислюють за рівнянням: 

2

2

1 1

2

n
r =

n




 
 ,      (Г.3.2) 

де n  – показник заломлення бензолу; ρ  – густина бензолу. У свою чергу гус-

тина бензолу 

2 0
H O2

1 0

ρ
g g

g g


  


,      (Г.3.3) 

де H O2
ρ  – густина води (при 18° С становить 0,9986 г/см3); 

 g2, g1, g0  відповідно маса (г) у повітрі пікнометра з бензолом, з водою та 

порожнього. 

Експериментально визначені: 

1,5023 0,0002n   ; 0 7,6153 0,0001g   ; 1 14,7248 0,0005g   ; 

2 13,872 0,008g   . 

Зробивши підстановку експериментальних даних у розрахункову формулу, 

отримуємо величину рефракції: 

2
3

2

1,5023 1 14,7248 7,6153 1
0,3358 ñì /ã

1,5023 2 13,8720 7,6153 0,9986
r

 
    

 
. 
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Знаходимо відносну похибку у визначенні величини рефракції. Для цього ло-

гарифмуємо рівняння: 

2 2ln ln( 1) ln( 2) lnρr = n n    .   (Г.3.4) 

Диференціюючи по відповідним змінним, одержимо: 

2 2

2 2

( 1) ( 2) ρ

1 2 ρ

dr d n d n d

r n n

 
  

 
.    (Г.3.5) 

Зважаючи на те, що знаки окремих похибок нам невідомі, всі знаки «мінус» 

перед доданками заміняють на «плюс». При цьому розрахована похибка може пе-

ревищити її дійсне значення, але буде впевненість, що ті значення чисел, якими 

користуються, є вірними в межах дійсної похибки. Далі, враховуючи викладені за-

уваження, маємо: 

2 2

2 2

( 1) ( 2) ρ

1 2 ρ

dr d n d n d

r n n

 
  

 
,    (Г.3.6) 

 

2 2

2 2 ρ

1 2 ρ

dr n dn n dn d

r n n

 
  

 
.    (Г.3.7) 

Відносна похибка у визначенні густини дорівнює: 

2 0 1 0

2 0 2 0 1 0 1 0

ρ

ρ

d dg dg dg dg

g g g g g g g g
   

   
.   (Г.3.8) 

Тоді: 

2 0 1 0

2 0 2 0 1 0 1 0

2 2

2 2

1 2

dr n dn n dn dg dg dg dg

r n n g g g g g g g g

 
     

     
. (Г.3.9) 

Нарешті, заміняючи диференціали кінцевими значеннями похибок, одержує-

мо остаточний вираз для оцінки відносної похибки у визначенні питомої рефрак-

ції бензолу: 

2 0 1 0

2 0 2 0 1 0 1 0

2 2

2 2

1 2

r n n n n g g g g

r n n g g g g g g g g

      
     

     
. (Г.3.10) 

Підставляючи значення, виконуємо обчислення: 
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2 1,5023 0,0002 2 1,5023 0,0002 0,008 0,0001 0,0005 0,0001

1,2569 4,2569 6,257 6,257 7,110 7,110

r

r

    
        

0,00048 0,00014 0,00128 0,00002 0,00007 0,00001 0,002 0,2%        . 

 

Абсолютна похибка у визначенні питомої рефракції бензолу: 

0,3358 0,002 0,0007
r

r r
r


     ; 

30,3358 0,0007 см /гr    . 

Приклад 2. Необхідно обчислити площу 0A  поверхні циліндра, що складаєть-

ся з верхньої і нижньої кришок сумарною площею 1A  та бічної поверхні площею 

2A , тобто 0 1 2A A A  . 

У результаті виміру діаметр циліндра 50 2D    мм (відносна похибка 

2
100% 4%

50

D

D


   ) і висота циліндра 100 1H    мм (відносна похибка 

1
100% 1%

100

H

H


   ). 

Тоді 

2

1

3,14 2500
2 3925 3900

4 2

D
A

 
    мм2;   

2 π 3,14 50 100 =15700A DH =   мм2. 

Відносні похибки перших і других доданків визначають за правилом 1: 

1

1

2 2 4% 8%
A D

A D

 
     , 2

2

4% 1% 5%
A D H

A D H

  
     . 

Їм відповідають наступні абсолютні похибки: 

2

1 1

3,14 2500
8% 0,08 0,08 314 300

2 2

D
A A

 
         мм2; 

2 2 5% 0,05 3,14 50 100 0,05 785 800A A DH            мм2. 



122 

 

Абсолютну похибку повної поверхні визначають за правилом 2: 

0 1 2 300 800 1100A A A       мм2, 

що у свою чергу відповідає відносній похибці: 

0 1 2

0 1 2

1100
5,6%

3900 15700

A A A

A A A

   
  

 
. 

 

Правила обчислення відносних похибок 

1. При множенні (або діленні) величин, що містять похибку, відносна похибка 

добутку (частки від ділення) дорівнює сумі відносних помилок співмножників 

(діленого й дільника). 

2. При додаванні (або відніманні) величин, що містять похибку, абсолютна 

похибка їхньої суми (різниці) дорівнює сумі абсолютних похибок доданків (змен-

шуваного й від'ємника). 

При обчисленні за більш складними виразами слід комбінувати обидва пра-

вила. 

 

Таблиця Г.3.1  Обчислення відносних похибок 

Обчислювальна 

операція 

Функція 

1 2( , )f x x  

Абсолютна  

похибка f  

Відносна  

похибка f f  

Додавання 1 2x x  1 2x x   1 2

1 2

x x
x x

 
  

Віднімання 1 2x x  1 2x x   1 2

1 2

x x
x x

 
 

Множення 1 2x x  1 2 2 1x x x x     1 2

1 2

x x
x x
 

  

Ділення 
1 2

x x  1 2 2 1

2
2

x x x x

x

   
 1 2

1 2

x x
x x
 

  

Зведення в ступінь nx  
1nx n x     

x
n

x


  

Показова функція xa  lnxa a x   lna x  

Логарифм lnx x x  
ln

x

x x
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Додаток Д 

Подання результатів фізико-хімічних вимірів у вигляді таблиць і графіків 

 

Експериментальні і отримані з них розрахункові величини, які представлені у 

вигляді таблиць, графіків або рівнянь, виявляються більш зручними для аналізу й 

виявлення деяких закономірностей, ніж безладно записані дані. Залежно від приз-

начення отриманих результатів, доцільне застосування одного із зазначених спо-

собів або їхнього сполучення. 

Як правило, дослідні дані зводять у таблицю, потім зображують графічно і, 

нарешті, представляють у вигляді рівняння. 

Д.1 Подання результатів фізико-хімічних вимірів у вигляді таблиць 

Всі виміри містять щонайменше дві змінні величини, одну із яких вибирають 

у якості незалежної (у дослідах її задають, аргумент х), а інша або інші є залеж-

ними (функції y, z і т.д.). 

У таблиці аргумент і функції повинні стояти в одному рядку, кожна величина 

у своєму стовпці. Стовпець повинен мати заголовок, що вказує назву й одиницю 

виміру наведеної в ньому величини. За незалежну змінну приймають такі величи-

ни, як час, температура, тиск, концентрація і т.п. При складанні таблиці значення 

аргументу і відповідних функцій розташовують у порядку зростання або спадан-

ня. При заповненні таблиці чисельні значення повинні бути розташовані так, щоб 

коми, що відокремлюють десяткові знаки, були розташовані в кожному стовпці на 

одній вертикалі. 

Кожне число в таблиці повинне містити стільки значущих цифр, скільки до-

зволяє точність дослідних даних. Числа, отримані як середнє арифметичне з декі-

лькох дослідних даних або розрахунковим шляхом, варто округлити так, щоб 

остання цифра в числі була першою сумнівною цифрою. У цілих числах цифри, 

що розташовані за першою сумнівною, заміняють нулями. 

Інтерполяція. Проміжні значення функцій y, що відповідають певним значен-

ням аргументу х у межах даної таблиці, можна знайти обчисленням або графічно. 
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У тих випадках, коли без великої похибки можна вважати, що функція y лі-

нійно змінюється між двома сусідніми значеннями х, для інтерполяції використо-

вують метод пропорційних частин. Функцію y, що відповідає даному значенню 

аргументу х, яке лежить між двома табличними значеннями x1, y 1 і х2, y2, обчис-

люють за формулою: 

2 1
1 1

2 1

( )
y y

y y x x
x x


  


.     (Д.1.1) 

У загальному випадку більш надійним є графічний спосіб. За табличними да-

ними викреслюють на міліметровому папері криву, що зображує y = f(х). По кри-

вій можна знайти значення y, що відповідає будь-якому значенню х. 

Екстраполяція. Знаходження значення y, яке відповідає деякому х, що лежить 

поза межами дослідних даних, можна зробити графічно або за допомогою спеціа-

льних методів. Точність такої екстраполяції невелика, особливо при значному ін-

тервалі екстраполяції, однак часто цей спосіб виявляється єдино можливим. 

 

Д.2 Подання результатів фізико-хімічних вимірів у вигляді графіків 

Графічне зображення експериментальних і розрахункових даних полегшує 

порівняння величин, дозволяє легко виявити наявність максимумів, мінімумів, 

точок перегину, найбільшої і найменшої швидкості зміни величин, періодичність 

або інші важливі властивості. У таблицях ці особливості проявляються менш чіт-

ко. Нарешті, за допомогою графіків можна робити диференціювання й інтегру-

вання одних змінних щодо інших, не знаючи математичної форми представленої 

графічно залежності. 

При побудові графіків необхідно дотримуватися кількох основних правил. 

Д.2.1 Вибір масштабу 

1. Значення незалежної змінної (аргументу) відкладають, як правило, по осі 

абсцис, функції – по осі ординат. На питання про те, яку із двох змінних величин 

вважати незалежною, відповідає звичайно експеримент. Якщо в ході досліду зна-

чення однієї зі змінних установлюють довільно, а відповідні значення інших змін-



125 

 

них є при цьому вже цілком певними, то перша змінна вважається незалежною. 

Загального правила для вибору аргументу бути не може. 

2. Масштаби потрібно вибирати так, щоб координати будь-якої точки графіка 

могли б бути визначені швидко й легко. Якщо на розграфленному у клітку папері 

(міліметровій) відстань між двома головними сусідніми лініями розділено на де-

сять рівних частин, то найбільш зручно вибирати такий масштаб, у якому ця відс-

тань прийнята за одну, дві або п'ять одиниць або цих значень, що помножені на 

10 n , де n  – ціле число. Масштаб, при якому читання графіка ускладнене, не 

може вважатися прийнятним. 

Не всі лінії координатної сітки повинні бути надписані; часто для читання 

графіка виявляється зручним надписувати лінії через одну або кілька. Але яка б 

система напису позначень не була прийнята, вона повинна бути дотримана на 

всьому графіку. Доцільно, щоб числа, проставлені на вісі, містили стільки значу-

щих цифр, скільки допускає точність даних або скільки можна прочитати по кри-

вій. Для зручності користування графіком необхідно проставити на кожній коор-

динатній осі назву величини, що нею представляється, і одиниці, в яких вона ви-

міряється. 

3. Масштаби варто вибирати так, щоб похибка вимірів відповідала похибці на 

графіку не більш, ніж в одну-дві найменших поділки масштабу. При виборі шкали 

по вісі координат немає необхідності обов'язково починати з нульового значення, 

якщо це не викликано спеціальними міркуваннями (екстраполяцією і т.п.). Відпо-

відно до цього правила шкала для кожної змінної величини може починатися з 

найменшого округленого значення із сукупності даних (або трохи нижче) і завер-

шуватися найбільшим округленим значенням (або трохи вище). 

4. У тих випадках, коли графік призначається для визначення похідних або 

коефіцієнтів рівняння, що виражає цю криву, або экстраполяціі отриманої залеж-

ності за межі вимірів, треба вибрати таку функціональну залежність, щоб лінії ви-

ходили «спрямленними», тобто зменшувалася їхня кривизна. 
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5. Масштаби повинні бути обрані так, щоб крива, наскільки це можливо, була 

нахилена до осі абсцис під кутом, близьким до 45°. 

При необхідності підкреслити характерні риси в зміні функції (наявність ма-

ксимуму, мінімуму, точки перегину і т.п.) варто відносно збільшити масштаб фу-

нкції і зменшити масштаб аргументу. 

Д.2.2.Проведення кривої через нанесені точки 

1. Крива повинна бути плавною, з малим числом перетинів. 

2. Крива повинна проходити наскільки можливо близько до всіх нанесених 

точок, однак не обов'язково через кожну окрему точку. Особливо це стосується кі-

нцевих точок, що відповідають вимірам, точність яких часто виявляється меншою, 

чим для інших, тому що вони відповідають межі точності інструмента або засто-

сованого методу. 

3. Крива не повинна містити непояснених розривів, самоперетинань або ін-

ших особливостей. 

4. Якщо дані розбиті на невеликі групи, то приблизно половина точок кожної 

групи повинна лежати по одну сторону кривої, а половина – по іншу сторону. 

5. Якщо крива призначається для точного визначення відповідних значень х і 

y або для точного визначення похідних, то її треба провести у вигляді якомога 

найбільш тонкої лінії. 

Додаток Ж 

Правила поводження з реактивами 

 

1. Необхідно оберігати реактив від забруднень і не залишати банку з реакти-

вом відкритою. У жодному разі не можна зсипати назад у банку реактив, випадко-

во висипаний на стіл. Розкриваючи банку з реактивом, варто спочатку добре очис-

тити пробку зовні від парафіну, яким іноді бувають залиті пробки, потім обтерти 

пробку і горло чистим рушником. 

Реактиви з банки варто брати фарфоровою ложкою або шпателем, розминаю-

чи злежалі грудки скляною паличкою. Не можна брати реактив руками, а також 

переплутувати пробки (або кришки) від банок з іншими реактивами. 
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2. Всі склянки з розчинами реактивів повинні мати етикетки або написи на 

склі із вказівкою назви реактиву (або його формули) і концентрації розчину. Збе-

рігати розчини реактивів необхідно в склянках, закритих пробками (скляними 

притертими або гумовими). При користуванні розчином відливати зі склянки тре-

ба рівно стільки, скільки потрібно. Виливати назад у склянку розчин не дозволя-

ється. Розчин наливають, тримаючи склянку так, щоб етикетка була звернена до-

гори і розчин не попадав на неї. Горло склянки витирають фільтрувальним папе-

ром і закривають склянку пробкою. 

Якщо під час роботи пробки випадково будуть переплутані, то їх необхідно 

вимити й висушити і тільки після цього закрити склянки. Пробки кладуть завжди 

так, щоб притерта частина і дно пробки не торкалися стола. 

3. На робочому столі варто тримати тільки ті реактиви і розчини, які потрібні 

в цей момент. Всі запаси реактивів і розчинів зберігають у столах або шафах. Рі-

дини, що сильно пахнуть, варто зберігати і переливати тільки під тягою. При ро-

боті з їдкими речовинами і речовинами, що можуть викликати отруєння, необхід-

но дотримуватися відповідних заходів безпеки. Не можна ідентифікувати реакти-

ви за запахом прямо з горлечка, а також пробувати їх на смак. Вогненебезпечні 

речовини зберігають на відстані від вогню. 

4. Для відважування реактивів необхідно мати спеціальні техно-хімічні і ана-

літичні ваги з перевіреними важками. Для відмірювання рідин потрібно мати на-

бір мірного посуду (мірні циліндри, колби, піпетки, бюретки). Вони повинні бути 

завжди чистими. Посуд миють негайно після вживання. 

Додаток К 

Способи виразу концентрація розчину 

 

Компонент, що перебуває у розчині в надлишку в порівнянні з іншими ком-

понентами, звичайно називають розчинником, інші компоненти – розчиненими 

речовинами. 
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Важливою характеристикою розчинів є їхня концентрація, що виражає відно-

сні кількості компонентів у розчині. 

Кількості компонентів можуть бути віднесені до відомої кількості розчину 

або розчинника, при цьому кількості розчинених речовин виражають у вагових 

одиницях або у молях; кількість розчинника або розчину виражають у вагових 

одиницях, у молях і в об'ємних одиницях. 

Існує ціла низка різних способів виразу концентрації, використання яких мо-

же зумовлюватися фізичними законами, а може бути лише питанням зручності. У 

фізичній хімії найчастіше використовуються такі способи виразу концентрації як 

мольна доля, молярна, моляльна і нормальна концентрації. 

Мольна (молярна) доля – це відношення кількості речовини (в молях) даного 

компонента до загальної кількості речовини в системі. Якщо це відношення вира-

зити в відсотках, матимемо мольний відсоток. 

Молярна концентрація – це відношення кількості речовини (моль молекул) до 

об'єму розчину. В інтернаціональній системі одиницями є кмоль/м3, або моль/дм3, 

використовується також позасистемна одиниця – моль/літр. 

Моляльна концентрація – це відношення кількості речовини (моль молекул) 

до ваги розчинника. Використовується позасистемна одиниця – моль/кг. 

Про нормальну концентрацію див. у додатку 7. 

Додаток Л 

Проведення об'ємного (титрометрического) аналізу 

 

Для титрування в об'ємному аналізі застосовують розчини відомої концент-

рації. У цьому випадку концентрацію розчинів виражають в одиницях нормально-

сті або титром. Нормальність розчину N – це кількість речовини (у моль еквівале-

нтів), що міститься в 1 дм3 розчину. Якщо, наприклад, є 0,1200 N розчин H2SO4, то 

це означає, що в 1 дм3 цього розчину міститься 0,1200 моль еквівалентів H2SO4. 
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Титром називається кількість речовини в грамах, що міститься в 1 см3 розчи-

ну. Якщо, наприклад, є розчин їдкого натру, 1 см3 якого містить 0,004092 г NaOH, 

то титр його ТNaOH = 0,004092 г/см3. 

Знаючи нормальність розчину, можна обчислити його титр. Для цього вели-

чину нормальності ділять на 1000 і отримане число множать на масу одного моля 

еквівалентів тої речовини, по якій потрібно знати титр розчину. 

У титрометричному аналізі для обчислення результатів досить знати норма-

льність розчину, використаного для титрування (або його титр), і витрачений об'-

єм розчину. 

Для готування титрованих розчинів беруть точну наважку речовини, розчи-

няють її в мірній колбі і розбавляють водою до позначки. Знаючи масу взятої ре-

човини g в грамах і об'єм отриманого розчину V в см3, обчислюють титр діленням 

маси на об'єм розчину: 

3(г/см )
g

T
V

  .     (Л.1) 

Найчастіше в аналітичній практиці користуються децинормальними (0,1N), 

п'ятисантінормальними (0,05 N) і двосантінормальними (0,02 N) розчинами. 

Зручність роботи з розчинами однакової нормальної концентрації полягає в 

тому, що в цьому випадку однакові їхні об'єми містять те саме число моль еквіва-

лентів речовин і тому при реакціях між ними витрачаються однакові об'єми роз-

чинів. Наприклад, на титрування 20 см3 0,1 N розчину лугу буде витрачено 20 см3 

0,1 N розчину кислоти. Якщо ж нормальність двох розчинів різна, то витрата роз-

чинів при титруванні буде обернено пропорційна їх нормальності. Наприклад, на 

титрування 20 см3 0,1 N розчину лугу піде 10 см3 0,2 N розчину кислоти або 40 см3 

0,05 N розчину кислоти. 

Добуток об'ємів двох розчинів на їх нормальності є величина постійна: 

1 1 2 2V N V N    або 1 2

2 1

V N

V N
 .    (Л.2) 

Це дозволяє обчислити нормальність одного розчину, якщо відома нормаль-

ність і витрачений об'єм другого розчину (і взятий об'єм розчину для титрування). 
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Для встановлення маси (ваги) моль еквівалентів речовини молярну масу ді-

лять на фактор еквівалентності, який дана речовина має, виходячи із рівняння ре-

акції, у якій ця речовина бере участь. 

Мірний посуд (мірні колби, піпетки і бюретки) для виконання точних аналі-

тичних і препаративних робіт повинні завжди перевіряться шляхом визначення 

маси чистої води, що заповнює зазначений на посуді об'єм, або води, вилитої з неї 

(при певній температурі). По масі води і встановлюють ємність мірного посуду. 

Для скляного мірного посуду допустимі наступні межі похибок (у см3) (табл. 

Л.1). 

Таблиця Л.1  Похибки для скляного мірного посуду 

Піпетки 

Ємність 2 5 10 25 50 100 200 

Відхилення ±0,006 ±0,01 ±0,02 ±0,04 ±0,05 ±0,08 ±0,10 

Бюретки 

Ємність … 5 10 30 40 50 100 

Відхилення … ±0,01 ±0,02 ±0,03 ±0,04 ±0,05 ±0,08 

Мірні колби 

Ємність 25 50 100 200 500 1000 2000 

Відхилення ±0,03 ±0,05 ±0,08 ±0,10 ±0,15 ±0,30 ±0,50 
 

Перевірка ємності мірного посуду ускладнюється тим, що густина води змі-

нюється зі зміною температури. Крім того, зважування доводиться робити не в 

порожнечі, а на повітрі. 

При перевірці калібрування посуду дистильовану воду витримують разом з 

посудом у кімнаті, де буде здійснюватися зважування, не менш однієї години, 

щоб вода й посуд прийняли температуру навколишнього повітря. 

Помилка у вимірі температури на 1о С приводить до похибки у визначенні 

ємності мірного посуду приблизно на 0,02%. 

Піпетки. Правильне й добре відтворене відмірювання об'єму піпеткою зале-

жить від способу виливання з неї рідини. Існує два типи піпеток: «на неповне ви-

ливання»  для такого типу піпеток поблизу її носика є позначка, яка відповідає 

каліброваному об'єму і «на повне виливання»  в цьому випадку такої позначки не 



131 

 

ставлять, і калібрований об'єм відповідає всьому об'єму піпетки. Для піпеток «на 

повне виливання» можна рекомендувати такий спосіб виливання: варто тримати 

піпетку вертикально, притуливши носик її до стінки склянки, після закінчення 

всієї рідини піпетку витримують у такому положенні ще приблизно 5 секунд і, не 

струшуючи останньої краплі, відлучають її від стінки склянки. Як при перевірці 

піпетки, так і в процесі роботи необхідно завжди застосовувати той самий спосіб 

виливання з неї рідини. 

Для перевірки ємності піпетки набирають у неї воду до позначки і зливають 

її зазначеним способом у зважений бюкс із кришкою, потім закривають бюкс і 

зважують його з точністю до 0,001 г. Температуру води приймають рівній темпе-

ратурі повітря. Роблять не менш трьох визначень і знаходять середнє. 

По таблиці Л.2 знаходять масу, яку повинна мати вода в номінальному об'ємі 

при даній температурі і атмосферному тиску. Різниця між табличною й фактич-

ною масою води вказує, на скільки см3 відхиляється отримана ємність піпетки від 

позначеного на ній об'єму. 

Таблиця Л.2  Приведення об’єму води до об’єму при 20о С 

t, о С 

Маса води (г), що при 20о С у скляному посуді займає об'єм, 

рівний 1000 см3 при тиску (мм рт.ст.) 

760 740 720 700 

15 997,93 997,96 997,99 998,02 

20 997,18 997,21 997,24 997,26 

25 996,18 996,21 996,23 996,26 

30 994,92 994,95 994,97 995,00 

Приклад 3. Номінальна ємність піпетки 25,0 см3. Температура повітря і води 

Т = 23° С, атмосферний тиск Р = 742 мм рт.ст. Середня маса води, що на-

повнювала піпетку, виявилася рівною 24,884 г; по таблиці маса води повинна бу-

ти: 

996,64 25
24,916 ã.

1000


   

Різниця у вазі становить: 24,916  24,884 = 0,032 г. Маючи на увазі густину 

води, об'єм піпетки, що перевіряється, буде менше на 0,032 см3, тобто він дорів-

нює 25,0  0,032 = 24,968 см3. 
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Цю величину і варто завжди вживати в розрахунках при користуванні даною 

піпеткою (округлено 24,97 см3). 

Бюретки. Ємність бюретки перевіряють із інтервалами в 5 або 10 см3. Зважу-

вання води з точністю до 0,001 г роблять, як при перевірці піпетки. Роблять не 

менш трьох визначень, середню величину округляють до сотих часток грама. Всі 

інтервали об'ємів вимірюють від «0» (нуля). 

Приклад 4. Проведено перевірку калібрування бюретки ємністю 50 см3 через 

кожні 10 см3 при Т=23о С і тиску 742 мм рт.ст. Результати перевірки наведені в 

таблиці Л.3. Для інтервалу 0,00  10,00 см3 середня маса із трьох зважувань ви-

явилася рівною 9,98 г, у той час як маса в цьому інтервалі (10 см3) повинна бути 

рівною: 

996,64 10
9,966 9,97 ã

1000


   . 

Отже, дійсний об'єм більше номінального на 0,01 см3. (9,98 – 9,97 = 0,01). 

 

Таблиця Л.3  Результати перевірки калібрування бюретки 

Інтервал, 

см3 

Маса води, 

г 

Очікувана 

маса, г 

Дійсний 

об'єм, см3 

Поправка, 

см3 

0,00–10,00 9,98 9,97 10,01 +0,01 

0,00–20,00 19,92 19,93 19,99 –0,01 

0,00–30,00 29,88 29,90 29,98 –0,02 

0,00–40,00 39,86 39,85 40,01 +0,01 

0,00–50,00 49,83 49,83 50,00 0,00 

При користуванні бюреткою в звіти отриманих даних вимірювань вносять 

поправки відповідно до результатів перевірочного калібрування або користуються 

поправочною кривою, накресленою за даними табл. Л.3. 
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