
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  1  : 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΥΓΡΗΣ - ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣ 
ΜΙΓΝΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ 
 
Επιμέλεια άσκησης : Μισοπολινού-Τάταλα Δουκαίνη 
 
Σκοπός : Στο πείραμα αυτό μελετάται η ετερογενής ισορροπία μεταξύ δύο φάσεων, αέριας και 
υγρής, σε ένα σύστημα δύο συστατικών , ακετόνης - χλωροφορμίου, σε ατμοσφαιρική πίεση. 
Θα μετρηθεί η θερμοκρασία ισορροπίας και η ορική γωνία διάθλασης δειγμάτων από τις δύο 
φάσεις και θα υπολογισθεί η σύσταση των δύο φάσεων. Με βάση το διάγραμμα σημείου ζέσης 
- σύστασης θα εξεταστεί η ιδανική συμπεριφορά ή η απόκλιση του συστήματος από αυτήν, 
όπως αυτή περιγράφεται από το νόμο του Ραούλ (Raoult). 
 
1. ΘΕΩΡIΑ : 

Φάση είναι ένα μέρος συνθέτου συστήματος, ομογενές κατά τη χημική σύσταση και τις 
φυσικές ιδιότητες, διαχωριζόμενο από τα άλλα ομογενή συστατικά του συνθέτου συστήματος 
με οριακές επιφάνειες. Έτσι στο υπό μελέτη σύστημα το υγρό μίγμα ακετόνης-χλωροφορμίου 
και οι ατμοί του αποτελούν ένα σύνθετο σύστημα δύο φάσεων. 

Οι δύο φάσεις βρίσκονται σε ισορροπία όταν οι εντατικές ιδιότητες θερμοκρασία, T, 
πίεση, P, και χημικό δυναμικό, μ, έχουν τις ίδιες τιμές για όλα τα συστατικά και στις δύο 
φάσεις. Στην ισορροπία δεν παρατηρούνται μεταβολές στις μακροσκοπικές ιδιότητες του 
συστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Στην ισορροπία ισχύει ο κανόνας των φάσεων, ο οποίος για ένα σύστημα δύο 
συστατικών έχει την εξής μορφή 
f = r + 2 - φ = 4 - φ , 
όπου f  είναι ο βαθμός ελευθερίας (δίνει τον αριθμό των εντατικών παραμέτρων του 
συστήματος που μπορούν να μεταβληθούν στο σύστημα χωρίς να αλλάξει ο αριθμός ή το είδος 
των παρόντων φάσεων), r ο αριθμός των συστατικών και φ ο αριθμός των φάσεων. 

Σε δυαδικό σύστημα σύστημα (r = 2) με δύο φάσεις, υγρή και αέρια, (φ=2), ο βαθμός 
ελευθερίας, δηλαδή ο αριθμός των ανεξάρτητων εντατικών παραμέτρων, είναι 2 (f=2) στην 
κατάσταση ισορροπίας. Σε ένα τέτοιο σύστημα οι εντατικές παράμετροι είναι η πίεση Ρ, η 
θερμοκρασία Τ, η σύσταση της υγρής φάσης, xΥ και η σύσταση της αέριας φάσης, xΑ. Δύο από 
αυτές, οποιεσδήποτε δύο, πρέπει να προσδιοριστούν και σε αυτήν την περίπτωση οι υπόλοιπες 
δύο είναι καθορισμένες και μπορούν να υπολογιστούν. Έτσι, σε μια ορισμένη θερμοκρασία και 
πίεση, η σύσταση των δύο φάσεων είναι απόλυτα καθορισμένη και σταθερή. Άρα η ισορροπία 
υγρής - αέριας φάσης υπό σταθερή πίεση περιγράφεται πλήρως από ένα διδιάστατο διάγραμμα 
θερμοκρασίας - σύστασης. 

Σε ένα δυαδικό σύστημα πλήρως μιγνυμένων υγρών η μερική τάση ατμών κάθε 
συστατικού πάνω από το διάλυμα σε ορισμένη θερμοκρασία είναι πάντοτε μικρότερη της τάσης 
ατμών του συστατικού αυτού στην καθαρή κατάσταση και στην ίδια θερμοκρασία. Αυτό 
εκφράζεται με το Νόμο του Ραούλ, ο οποίος έχει την μορφή: 

0
iii PxP = , 

όπου Pi  είναι η μερική τάση ατμών του συστατικού i πάνω από το διάλυμα,  η τάση ατμών 
του καθαρού συστατικού στην ίδια θερμοκρασία και x

Pi
0

i το γραμμομοριακό κλάσμα του 
συστατικού i στην υγρή φάση (σχήμα 1.1 α), β)). Εάν η ολική πίεση πάνω από το διάλυμα είναι 
Ρολ και yi το γραμμομοριακό κλάσμα του συστατικού i στην αέρια φάση θα ισχύει: 

ολPyP ii =  
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και στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει: 
ολPyPxP iiii == 0  

Το διάλυμα, το οποίο υπακούει στον παραπάνω νόμο, λέγεται ιδανικό και οι δυνάμεις 
συναφείας μεταξύ των ετεροειδών μορίων των δύο συστατικών Α και Β (Α---Β) ισούνται με το 
μέσο γεωμετρικό όρο των δυνάμεων συνοχής των επιμέρους συστατικών (Α----Α και Β----Β). 
Με μεγάλη προσέγγιση ιδανική συμπεριφορά παρουσιάζουν τα εξής συστήματα : βενζόλιο + 
τολουόλιο, κ-εξάνιο + κ-επτάνιο, μεθανόλη + αιθανόλη. 

Στα περισσότερα δυαδικά συστήματα υγρού - αερίου ο Νόμος του Ραούλ είναι μια καλή 
προσέγγιση για ένα συστατικό μόνο όταν το γραμμομοριακό του κλάσμα είναι κοντά στη 
μονάδα. Έτσι έχουμε μεγάλες αποκλίσεις για το συστατικό σε αραιό διάλυμα ή και για τα δύο 
συστατικά όταν κανένα δεν έχει το γραμμομοριακό του κλάσμα κοντά στη μονάδα. Εάν σε μία 
ορισμένη θερμοκρασία η τάση ατμών του διαλύματος είναι υψηλότερη από αυτήν που 
προβλέπει ο νόμος του Ραούλ, το σύστημα λέμε οτι παρουσιάζει θετική απόκλιση από το νόμο. 
Αυτά τα συστήματα εμφανίζουν ελάχιστο στο διάγραμμα του σημείου ζέσης ως προς τη 
σύσταση υπό σταθερή πίεση, το οποίο λέγεται αζεότροπο ελαχίστου (σχήμα 1.1 γ),δ)). Στην 
κατηγορία αυτή υπάγονται τα εξής συστήματα : χλωροφόρμιο + αιθανόλη, διθειάνθρακας + 
ακετόνη, βενζόλιο + μεθανόλη, αιθανόλη + νερό. 

Εάν σε μία ορισμένη θερμοκρασία η τάση ατμών του διαλύματος είναι χαμηλότερη από 
αυτήν που προβλέπει ο νόμος του Ραούλ, το σύστημα λέμε οτι παρουσιάζει αρνητική απόκλιση 
από το νόμο. Αυτά τα συστήματα εμφανίζουν μέγιστο στο διάγραμμα του σημείου ζέσης ως 
προς τη σύσταση υπό σταθερή πίεση, το οποίο λέγεται αζεότροπο μεγίστου  (σχήμα 1.1 ε),στ)).  
Παραδείγματα συστημάτων με αρνητική απόκλιση από το νόμο του Ραούλ είναι τα εξής : 
πυριδίνη + προπιονικό οξύ, χλωροφόρμιο + ακετόνη, χλωροφόρμιο + οξικός αιθυλεστέρας. 

Έτσι, η θετική απόκλιση δηλώνει ότι οι έλξεις μεταξύ των ομοειδών μορίων είναι 
ισχυρότερες από τις έλξεις μεταξύ των ετεροειδών και η αρνητική απόκλιση το αντίθετο. Αυτή 
η εξήγηση συμβαδίζει με το γεγονός ότι οι θετικές αποκλίσεις συνήθως συνδέονται με θετικές 
θερμότητες ανάμιξης και αύξηση του όγκου κατά την ανάμιξη ενώ οι αρνητικές αποκλίσεις με τα 
αντίθετα φαινόμενα. 

Τα διαγράμματα ισορροπίας υγρής - αέριας φάσης και ειδικότερα τα διαγράμματα 
σημείου ζέσης είναι σημαντικά σε σχέση με την απόσταξη, η οποία έχει σκοπό το μερικό ή 
πλήρη διαχωρισμό ενός υγρού διαλύματος στα συστατικά του. Η διεργασία της απόσταξης 
αποτελείται βασικά από τη ζέση του διαλύματος και τη συμπύκνωση των ατμών σε ξεχωριστό 
υποδοχέα. Η απόσταξη με κλασματική στήλη ισοδυναμεί με πολλές απλές διαδοχικές 
αποστάξεις και σε ιδανικό διάλυμα οδηγεί σε πλήρη διαχωρισμό των δύο συστατικών. Εάν 
υπάρχει μέγιστο στην καμπύλη του σημείου ζέσης οι συστάσεις του ατμού και του 
υπολείμματος δεν πλησιάζουν το καθαρό Α ή το καθαρό Β, αλλά λαμβάνουμε σε καθαρή 
κατάσταση μόνο το ένα από τα δύο συστατικά , ενώ στο κλασματήρα παραμένει υπόλειμμα με 
τη σύσταση που αντιστοιχεί στο μέγιστο, δηλ. στο αζεότροπο. Ανάλογα συμβαίνουν στα 
συστήματα με ελάχιστο σημείο ζέσης. Τα αζεότροπα είναι σημαντικά στη χημική τεχνολογία, 
άλλοτε χρήσιμα (π. χ. παρασκευή υδατικού υδροχλωρικού οξέος που χρησιμοποιείται ως 
αναλυτικό στάνταρτ) και άλλοτε εμπόδιο στην παρασκευή καθαρών ουσιών με απόσταξη (π. χ. 
απόλυτης αιθανόλης). 

 
2.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚO ΜΕΡΟΣ : 
Τα απαιτούμενα όργανα και συσκευές είναι: α) συσκευή απλής απόσταξης, β) διαθλασίμετρο 
και γ) γυάλινα σκεύη (ογκομετρικοί κύλινδροι, πιπέτες Παστέρ, δοκιμαστικοί σωλήνες). 
Α. Αποστακτική συσκευή. 

Για την πειραματική μελέτη των διαγραμμάτων σημείου ζέσης - σύστασης 
χρησιμοποιείται μία απλή συσκευή απόσταξης, η οποία φαίνεται στο σχήμα 1.2. Πριν την 
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έναρξη των αποστάξεων προετοιμάζουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες για τη συλλογή 
δειγμάτων γράφοντας 1Α, 1Υ, 2Α, 2Υ, κ.ο.κ. (Α=αέρια φάση, Υ=υγρή φάση). Τα δείγματα που 
λαμβάνονται να είναι περίπου 2 ml. 

β)  α)

 
 

γ) δ)  
 

ε) στ)  
 
Σχήμα 1.1 : α) Διάγραμμα ολικής τάσεως ατμών - συστάσεως υπό σταθερή θερμοκρασία, 
ιδανικό διάλυμα, β) Διάγραμμα θερμοκρασίας - συστάσεως υπό σταθερή πίεση, ιδανικό 
διάλυμα, γ), δ) Θετική απόκλιση από το νόμο του Ραούλ και ε), στ) Αρνητική απόκλιση από το 
νόμο του Ραούλ. 
 

Η απόσταξη γίνεται με κανονικό ρυθμό (όχι υπερβολικά γρήγορο) μέχρι περίπου την 
επιθυμητή θερμοκρασία . Αφού συλλεχθούν περίπου 2 ml αποστάγματος, διαβάζουμε τη 
θερμοκρασία, διακόπτουμε τη θέρμανση και χαμηλώνουμε το θερμαντικό μανδύα. Αφήνουμε 
τη θερμοκρασία να πέσει περίπου 4 οC, ανοίγουμε τη σφαιρική φιάλη και με τη βοήθεια μιας 
μικρής πιπέτας παίρνουμε 2 ml δείγμα από την υγρή φάση. Επίσης κρατάμε δείγμα από την 
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αέρια φάση και αλλάζουμε τον υποδοχέα με ένα στεγνό πριν την επόμενη απόσταξη. Οι 
μετρήσεις των όγκων γίνονται με τη βοήθεια βαθμονομημένων ογκομετρικών κυλίνδρων. 
• 1. Καθαρή ακετόνη. Εισάγουμε 50 ml ακετόνης στη σφαιρική φιάλη. Προσδιορίζουμε το 

σημείο ζέσης της (περίπου 56 οC). Αφού ψυχθεί η φιάλη επιστρέφουμε το πρώτο απόσταγμα 
και πάλι στη σφαιρική. 

• 2. ~ 58 οC . Προσθέτουμε 10 ml χλωροφορμίου και αρχίζουμε την θέρμανση. Όταν η 
θερμοκρασία φθάσει περίπου στους 58 οC  συλλέγουμε  2 ml αποστάγματος (1Α) και 2 ml 
υπολείμματος (1Υ). 

• 3. ~ 60  οC . Προσθέτουμε 10 ml χλωροφορμίου και επαναλαμβάνουμε την θέρμανση. 
Παίρνουμε δείγματα (2Α, 2Υ) περίπου στους 60  οC . 

• 4. ~ 62  οC . Προσθέτουμε 10 ml χλωροφορμίου και επαναλαμβάνουμε την θέρμανση. 
Παίρνουμε δείγματα (3Α, 3Υ) περίπου στους 62  οC . 

• 5. ~ 64  οC . Προσθέτουμε 10 ml χλωροφορμίου και επαναλαμβάνουμε την θέρμανση. 
Παίρνουμε δείγματα (4Α, 4Υ) περίπου στους 64  οC. 

• 6. Καθαρό χλωροφόρμιο. Ξεπλένουμε τη φιάλη με λίγο χλωροφόρμιο. Εισάγουμε 50 ml 
χλωροφορμίου και προσδιορίζουμε το σημείο ζέσης του όπως στην παράγραφο 1. 

• 7. ~ 62,5  οC . Προσθέτουμε 10 ml ακετόνης και αρχίζουμε την θέρμανση. Όταν η 
θερμοκρασία φθάσει περίπου στους 62,5  οC , συλλέγουμε  2 ml αποστάγματος (5Α) και 2 
ml υπολείμματος (5Υ). 

• 8. ~ 64  οC . Προσθέτουμε 10 ml ακετόνης και επαναλαμβάνουμε την θέρμανση. Παίρνουμε 
δείγματα (6Α, 6Υ) περίπου στους 64  οC . 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1.2: Συσκευή απλής απόσταξης: 1. 
θερμαντικός μανδύας, 2. σφαιρική φιάλη, 3. 
θερμόμετρο, 4. ψυκτήρας και 5. υποδοχέας 
αέριας φάσης. 
 
 

 
Τα δείγματα που συλλέχθηκαν τα εισάγουμε στο διαθλασίμετρο για τη μέτρηση της ορικής 
γωνίας διάθλασης και κατόπιν τον υπολογισμό του δείκτη διάθλασης. Το διαθλασίμετρο και η 
χρήση του περιγράφονται παρακάτω. 
Όλα τα απορρίμματα μαζεύονται σε ειδικό μπουκάλι συλλογής τους (όχι στην αποχέτευση). 
Β. Διαθλασίμετρο 
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Με το διαθλασίμετρο προσδιορίζουμε το δείκτη διάθλασης κύρια υγρών αλλά και 
στερεών. 

Ο δείκτης διάθλασης μιας ουσίας, n, ορίζεται ως ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο 
κενό ,cv, ως προς την ταχύτητά του διαμέσου της ουσίας, cm , 
n = cv / cm  = ημφπρ./ ημφδ , 
όπου φπρ είναι η γωνία πρόσπτωσης και φδ είναι η γωνία διάθλασης (σχήμα 1.3 α)). Συνήθως, ο 
δείκτης διάθλασης μιας ουσίας αναφέρεται ως προς τον αέρα παρά ως προς το κενό. Για τον 
προσδιορισμό του δείκτη ως προς το κενό πολλαπλασιάζουμε το δείκτη ως προς τον αέρα με 
1,00027 που είναι ο δείκτης διάθλασης του αέρα αναφορικά με το κενό. 

Ο δείκτης διάθλασης είναι συνάρτηση του μήκους κύματος της μονοχρωματικής 
ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας. Συνήθως η θερμοκρασία είναι αυτή του περιβάλλοντος, 20 
ή 25 οC. Ως μήκος κύματος χρησιμοποιείται η φασματοσκοπική γραμμή D του νατρίου με 
μήκος κύματος 589,6 nm και ο δείκτης συμβολίζεται nd. 

Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα διαθλασίμετρα είναι τα διαθλασίμετρα του Αμπέ (Abbe) 
(σχήμα 1.3). Σε αυτό στάζουμε μερικές σταγόνες του προς μελέτη υγρού ανάμεσα στο ακίνητο 
πρίσμα (διάθλασης) και στο κινητό (φωτισμού). Κατόπι ρυθμίζουμε τη διόπτρα Δ1 στρέφοντας 
τον κατάλληλο κοχλία, έτσι ώστε το μέτωπο της κρίσιμης ακτίνας να γίνει διχοτόμος της 
γωνίας του σταυρονήματος που υπάρχει στη διόπτρα. Τέλος διαβάζουμε την τιμή της ορικής 
γωνίας διάθλασης ή του δείκτη διάθλασης στην κλίμακα που υπάρχει στη διόπτρα Δ2 με τη 
βοήθεια του μικρομέτρου με ακρίβεια τρίτου και κατ’ εκτίμηση τέταρτου δεκαδικού ψηφίου. 

Ο πιθανός σκεδασμός του φωτός αποφεύγεται με τη ρύθμιση των αντίθετα 
στρεφομένων πρισμάτων Αμίτσι, Α, ενώ η φωτεινότητα του οπτικού πεδίου καθορίζεται με την 
βοήθεια του κινητού πρίσματος Κ. 

Στην εργαστηριακή άσκηση θα χρησιμοποιηθούν διαθλασίμετρα του Αμπέ δυο 
διαφορετικών εταιρειών, της αγγλικής Bellingham-Stanley [4], το οποίο μετρά την ορική γωνία 
διάθλασης και της γερμανικής A.Kruess Optronic [5], το οποίο μετρά απευθείας τον δείκτη 
διάθλασης. Η επίδειξη-εκπαίδευση στον σωστό χειρισμό θα γίνει αναλυτικά στη διάρκεια του 
εργαστηρίου από τον επιβλέποντα. 

Ως ορική γωνία διάθλασης φορ  ορίζεται η γωνία φδ, η οποία αντιστοιχεί σε φπρ ίση με 90 
ο (σχήμα 1.4 β)). Μια ακτίνα που προσπίπτει με γωνία μεγαλύτερη από αυτή θα υποστεί ολική 
ανάκλαση με ίση γωνία ανάκλασης (σχήμα 1.4 γ)). 

Για τη θερμοστάτηση του δείγματος που θα μετρηθεί κυκλοφορούμε νερό από ένα 
θερμοστατικό λουτρό στους ειδικούς θαλάμους σε επαφή με τα πρίσματα (όχι απαραίτητο για 
θερμοκρασία περιβάλλοντος). 
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Δ2

Δ1

 
Σχήμα 1.3 : Σχηματική παράσταση ενός διαθλασίμετρου Αμπέ. 

 

φπρ.

φδ.
φορ. φπρ.φαν.

 
Σχήμα 1.4 : Διάθλαση και ανάκλαση σε διαχωριστική επιφάνεια. α) φδ <  φορ., β) φδ =  

φορ. και γ) φδ >  φορ., ολική ανάκλαση. 
 
Ιδιαίτερα σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά τη χρήση του διαθλασίμετρου είναι τα 

εξής: 
• Η λάμπα νατρίου πρέπει να είναι αναμμένη τουλάχιστο μισή ώρα πριν από την έναρξη των 

μετρήσεων. 
• Η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται στο θερμόμετρο που είναι προσαρμοσμένο στη δεξιά 

πλευρά του οργάνου. 
• Πριν από τη στάλαξη του δείγματος τα πρίσματα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Τα 

καθαρίζουμε απαλά με ένα κομμάτι βαμβακιού ποτισμένο με ακετόνη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα 
πρίσματα πρέπει να χειρίζονται με μεγάλη προσοχή και να προφυλάσσονται από 
γρατσουνιές κατά τη στάλαξη του δείγματος και από τη σκόνη. 
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• Εάν το δείγμα είναι πολύ πτητικό, είναι πιθανό να εξατμισθεί πριν την ολοκλήρωση της 
μέτρησης. Σ’ αυτή την περίπτωση ανοίγουμε το πρίσμα και προσθέτουμε κι άλλο δείγμα. 

• Η ρύθμιση του μετώπου της κρίσιμης δέσμης καθώς και η ανάγνωση της ένδειξης στην 
κλίμακα του οργάνου να γίνονται πολύ προσεκτικά. 

Το διαθλασίμετρο είναι ουσιαστικά ένα αναλυτικό όργανο, το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
έλεγχο της καθαρότητας των ουσιών ή για τον προσδιορισμό της σύστασης δυαδικών μιγμάτων 
όπως στην παρούσα άσκηση. Η πιο κοινή βιομηχανική χρήση είναι σε εργοστάσια τροφίμων 
και ιδιαίτερα ζαχάρεως για τον προσδιορισμό της ζάχαρης στο σιρόπι. Αυτά λέγονται 
ζαχαρόμετρα και έχουν και μία δεύτερη κλίμακα απευθείας σε επί τοις εκατό σακχαρόζη. 
Προσδιορισμός της σύστασης των μιγμάτων : 
Ο προσδιορισμός θα γίνει με τη βοήθεια ενός διαγράμματος αναφοράς, δείκτη διάθλασης ως 
προς τη σύσταση. Για το σχεδιασμό αυτού του διαγράμματος μετρούμε τους δείκτες διάθλασης 
διαφόρων διαλυμάτων αναφοράς, γνωστής σύστασης, τα οποία έχουν παρασκευασθεί με ζύγιση 
σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας. Τα διαλύματα που θα μετρηθούν έχουν μοριακό κλάσμα 
ακετόνης, χακ., 0, ~0,25, ~0,50, ~0,75, και 1. Αυτά δίνονται παρασκευασμένα από το 
διδάσκοντα, από τον οποίον θα σας δοθούν οι μάζες της ακετόνης και του χλωροφορμίου που 
ζυγίστηκαν για την παρασκευή τους για να υπολογιστεί το ακριβές μοριακό κλάσμα τους, το 
οποίο και θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στην επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων. Έτσι, 
μετά το σχεδιασμό του διαγράμματος αναφοράς είναι γνωστή η συνάρτηση μεταβολής του 
δείκτη διάθλασης από τη σύσταση και επομένως είναι δυνατή η εύρεση της σύστασης ενός 
διαλύματος με απλή μέτρηση του δείκτη διάθλασης. 
 
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι τιμές των ορικών γωνιών διάθλασης μετατρέπονται σε δείκτες διάθλασης με τη βοήθεια του 
πίνακα που δίνει ο κατασκευαστής του διαθλασίμετρου και επισυνάπτεται στο παρόν φυλλάδιο 
και τον τύπο της γραμμικής μεταβολής, θεωρώντας γραμμική την εξάρτηση δείκτη διάθλασης - 
ορικής γωνίας 

nχ = n1 +[(φχ -φ1 ) (n2 -n1 ) / (φ2 -φ1 )], 
όπου nχ ο δείκτης διάθλασης που θα υπολογίσουμε, φχ  η ορική γωνία διάθλασης που 
μετρήσαμε, φ1 και φ2 αμέσως μικρότερη και αμέσως μεγαλύτερη από τη μετρούμενη, δηλ. φ1 < 
φχ , φ2 > φχ  και n1, n2 οι δείκτες διάθλασης που αντιστοιχούν στις παραπάνω γωνίες. 

Μετά την επεξεργασία των ορικών γωνιών διάθλασης και τον υπολογισμό του δείκτη 
διάθλασης αλλά και του ακριβούς μοριακού κλάσματος των διαλυμάτων αναφοράς γίνεται ο 
πίνακας 1. 
 
Πίνακας 1 : Να δοθεί σύντομος, πλήρης και περιγραφικός τίτλος. 

Χακετόνης φορ. nd

0   
~0,25   
~0,50   
~0,75   
1   

 
Από τις τιμές του πίνακα σχεδιάζεται το διάγραμμα αναφοράς, δηλ. nd  ως προς χακετόνης. 

και υπολογίζεται η συνάρτηση μεταβολής του δείκτη διάθλασης από το μοριακό κλάσμα της 
ακετόνης. Με βάση αυτή τη συνάρτηση και τις μετρηθείσες τιμές του δείκτη διάθλασης των 
δειγμάτων της υγρής (Υ) και αέριας φάσης (Α), τα οποία συλλέχθηκαν από την απόσταξη θα 
υπολογισθεί η σύστασή τους. Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πίνακα 
2. 
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Πίνακας 2 : Να δοθεί σύντομος, πλήρης και περιγραφικός τίτλος. 
Δείγμα θ / οC φορ., Υ nD, Υ χακ., Υ φορ., Α nD, Α Α,'

ακχ
 

ακετόνη        
1        
2        
3        
4        
χλωροφόρμιο        
5        
6        
 

Από τις τιμές του πίνακα 2 σχεδιάζεται το διάγραμμα θερμοκρασίας - σύστασης . Σε 
κάθε θερμοκρασία αντιστοιχούν δύο συστάσεις μία για κάθε φάση, εκτός βέβαια από τα σημεία 
ζέσης των καθαρών ουσιών. Σχηματίζουμε 4 συνεχείς καμπύλες ενώνοντας μεταξύ τους τα 
σημεία που αντιστοιχούν στην αέρια φάση και τα σημεία που αντιστοιχούν στην υγρή φάση και 
προεκτείνουμε μέχρις ότου τμηθούν σε ένα σημείο, το οποίο είναι το αζεοτροπικό. 

Τέλος σχηματίζεται ο πίνακας 3 , όπου γίνεται σύγκριση και με τις βιβλιογραφικές 
τιμές. Γράφεται πάντοτε η σχετική παραπομπή στη βιβλιογραφική πηγή, από την οποία 
λήφθηκαν οι τιμές. 
 
Πίνακας 3 : Να δοθεί σύντομος, πλήρης και περιγραφικός τίτλος. 
 Ακετόνη Χλωροφόρμιο Αζεότροπο 
Σημείο Ζέσης  / οC 
πειραματικό 

ν ν ν 

Σημείο Ζέσης  / οC 
βιβλιογραφικό 

ν ν ν 

Σύσταση Αζεότροπου 
πειραματική / χΑΚ

  ν 

Σύσταση Αζεότροπου 
βιβλιογραφική / χΑΚ

  ν 

 
4 . ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Με βάση το διάγραμμα ισορροπίας θα σχολιασθεί και θα ερμηνευθεί η συμπεριφορά 
του συστήματος που μελετήθηκε σε σχέση με την ιδανική συμπεριφορά. 

Τέλος, θα αναπτυχθούν οι εκτιμήσεις όλων των σφαλμάτων που έφεραν τις παραπάνω 
αποκλίσεις των αποτελεσμάτων από τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές με κάποια αξιολογική 
σειρά. 
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