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Klasyfikacja przemian fazowych 



Klasyfikacja Ehrenfesta 

Ehrenfest klasyfikuje  przemiany fazowe  w oparciu o potencjał chemiczny.  

• Przemiany fazowe pierwszego 
rodzaju – pochodne 
potencjału chemicznego 
wykazują nieciągłość w 
punkcie przemiany (T, p)  

• Przemiany fazowe drugiego 
rodzaju – pierwsze pochodne 
są ciągłe w punkcie przemiany  

•  Nieciągła jest druga pochodna  

nieciągłość ciągłość 



Przemiany fazowe I rodzaju 

Przemianom fazowym pierwszego rodzaju towarzyszy zawsze pochłonięcie lub 
oddanie ciepła. Są to przemiany, w których następuje zmiana stanu skupienia: 

• Topnienie                     
• krzepnięcie   
• parowanie 
• skraplanie 
• sublimacja 
• resublimacja  

 
 
 
 



Entalpia zmienia się skokowo w temperaturze przemiany.  

Oznacza to, że molowa pojemność cieplna w 
temperaturze przemiany  

jest nieskończenie duża.  
 
 
 
Ciepło jest zużywane na przeprowadzenie 
przemiany, a nie na podniesienie temperatury  



Porównanie zmian właściwości termodynamicznych 
towarzyszących przejściom fazowym pierwszego i 

drugiego  



Przemiany II rodzaju 

W przemianach drugiego rodzaju ciepło nie 
jest ani pobierane ani wydzielane, entalpia 
przemiany jest równa zeru.  
Przykłady: 
• Przejście przewodnik-nadprzewodnik  
• przejście  ferromagnetyka w 

paramagnetyk  
• Przejście  helu ze stanu ciekłego w stan 

nadciekły -przejście 



Termodynamika roztworów 



Roztwór i mieszanina  

• Roztwór jest to jednorodna mieszanina dwóch lub 
więcej substancji stanowiąca jedną fazę.  

• Mieszanina nie musi spełniać warunku 
jednorodności, np. mieszanina cieczy o ograniczonej 
mieszalności.  

• Roztwory mogą występować w różnych stanach 
skupienia:  

• gazowym (mieszaniny gazów)  
• stałym (kryształy mieszane, stopy) 
• ciekłym 
• Termin roztwór najczęściej stosuje się w odniesieniu 

do roztworów ciekłych.  



Podział roztworów ciekłych 

Roztwory 
ciekłe 

Roztwory 
gazów w 
cieczach 

Roztwory 
cieczy w 
cieczach  

Roztwory ciał 
stałych w 
cieczach 



Składniki roztworu 

• Substancje występujące w roztworze nazywamy składnikami  

• Składnik występujący w niedomiarze umownie nazywamy substancją 
rozpuszczoną. 

• Składnik występujący w nadmiarze nazywamy umownie nazywamy 
rozpuszczalnikiem 



Określenie składu roztworu 

Skład roztworu lub mieszaniny 
określamy za pomocą  

• ułamka molowego  

• ułamka wagowego  

• Suma ułamków molowych składników jest 
równa jedności. 

•  Suma ułamków wagowych składników jest 
równa jedności 



Stężenie składnika w roztworze 
• Stężenie molowe (molowość) składnika w roztworze – stosunek liczby moli 

składnika do objętości roztworu wyrażane w molach na jednostkę objętości, 
najczęściej w mol/L  

• Stężenie molalne (molalność) składnika – stosunek liczby moli składnika do 
masy rozpuszczalnika wyrażane w molach na jednostkę masy, najczęściej w 
mol/kg  

• Stężenie wagowe(masowe) składnika - stosunek masy składnika  
do objętości roztworu wyrażane w jednostkach masy na jednostkę objętości, 
najczęściej w g/L  



Cząstkowe wielkości molowe 

Cząstkowa molowa objętość składnika  

Cząstkowa objętość molowa jest liczbowo 
równa nachyleniu stycznej do krzywej 
przedstawiającej zależność objętości roztworu 
od składu  



Potencjał chemiczny składnika 

Warunki izobaryczno-izotermiczne  Warunki izochoryczno-izotermiczn e 

• W warunkach izobarycznych 
potencjał chemiczny składnika 
określa cząstkową molową entalpię 
swobodną  

• W warunkach izochorycznych 
potencjał chemiczny składnika 
określa cząstkową molową energię 
swobodną 



Co to są gazy doskonałe ? 
Co to są ciecze doskonałe? 

gaz doskonały:  
• zaniedbywalnie małe rozmiary cząsteczek  
• pomijalnie słabe oddziaływania  
• Spełnia równanie stanu  

 
 

• Stan odniesienia: gaz pod niskim 
ciśnieniem 

Roztwór doskonały: 
• skończone rozmiary cząsteczek  
• Oddziaływania 

międzycząsteczkowe nie są 
zaniedbywalne  

• Brak wspólnych właściwości 
granicznych  

• Stan odniesienia : 

Jako stan odniesienia dla cieczy 
wybrano w sposób arbitralny 
hipotetyczny stan, dla którego 
cząstkowa entalpia swobodna 
składnika (potencjał chemiczny) 
wyraża się takim samym równaniem 
jak cząstkowa entalpia swobodna 
składnika w mieszaninie gazów 
doskonałych  



W praktyce roztwór jest doskonały gdy 

Dwuskładnikowy roztwór doskonały jest jednorodną mieszaniną dwóch 
substancji A i B. 
• W dwuskładnikowym roztworze doskonałym oddziaływania typu A-

A, B-B i A-B są bardzo zbliżone.  
• Roztwory doskonałe tworzą substancje, których cząsteczki są 

chemicznie podobne, np. mają podobny kształt i rozmiar  

benzen toluen 

A B 



Potencjał chemiczny składnika w 
mieszaninie gazów doskonałych  

Potencjał chemiczny czystego składnika  

Ułamek molowy składnika  Potencjał chemiczny składnika w mieszaninie  



Potencjał chemiczny składnika w 
roztworze doskonałym  

• potencjał chemiczny składnika w roztworze wyraża się 
takim samym równaniem jak potencjał chemiczny 
składnika w mieszaninie gazów doskonałych.  

gaz doskonały 

roztwór doskonały 

Potencjał chemiczny składnika w roztworze  

Potencjał chemiczny czystego składnika  



Prawo Raoulta 

• Roztwory doskonałe spełniają prawo Raoulta 
• Para nasycona roztworu doskonałego spełnia 

prawo Daltona 

Francois Raoult (1830-1901) fizyk i chemik z 
Grenoble, członek francuskiej Akademii Nauk. 
Prowadzil badania mieszanin podobnych cieczy, m. 
in. benzenu i toluenu - ustalił zależność miedzy 
prężnością pary nad roztworem a składem roztworu 
(1869). Jego prace przyczyniły sie do powstania 
nowoczesnej teorii roztworów.  



Prawo Raoulta 

W stałej temperaturze ciśnienie pary nasyconej składnika 
(prężność składnika) pi jest proporcjonalne do ułamka 
molowego składnika w roztworze xi(c):  

gdzie  
pi  -prężność składnika w roztworze  

prężność czystego składnika  

Stosunek prężności  pozwala określić skład roztworu  



Ilustracja prawa Raoulta 

Dla roztworów 
doskonałych zależność 
prężności od składu jest 
linowa  



Z prawa Raoulta wynika, że skład pary nasyconej 
układu dwuskładnikowego jest określony poprzez 

skład cieczy 

Para roztworu doskonałego spełnia prawo Daltona  

Z prawa Raoulta wynika 

Para nasycona jest zawsze wzbogacona (x(g) > 
x(c)), w składnik bardziej lotny, czyli ten który 
w danej temperaturze ma większą prężność 



• Warunkiem równowagi termodynamicznej układu jest 
równość potencjałów chemicznych każdego składnika we 
wszystkich fazach.  

• Dla układu dwuskładnikowego warunek równowagi 
termodynamicznej ciecz-para oznacza 

Prawo Raoulta można wyprowadzić z 
warunku równowagi termodynamicznej 

 



Jeśli roztwór i jego para są w równowadze termodynamicznej, to 
dla każdego składnika musi być spełniony warunek równowagi 
termodynamicznej:  

Potencjał chemiczny 
składnika w parze  

Potencjał chemiczny 
składnika w roztworze  

Mieszanina gazów doskonałych  Roztwór doskonały  

Prawo Daltona  



Gdy dla czystego składnika w temperaturze T 
zachodzi równowaga pomiędzy fazą ciekłą i 
gazową:  

prężność 
czystego 
składnika w 
temperaturze T  

Prawo Raoulta 


