
 

 

 

ნათია არაბული 

ხსნარების კოლიგატური თვისებები 

II ნაწილი    

რაულის კანონიდან გამომდინარეობს ორი შედეგი:  

 ხსნარის გაყინვის ტემპერატურის  დაწევა  

 ხსნარის დუღილის ტემპერატურის  აწევა  

 

ხსნარის გაყინვის ტემპერატურის  დაწევა 

ცნობილია, რომ სუფთა წყალი 0  -ზე იყინება. თუ 1 კგ წყალში გავხსნით 1 მოლ შაქარს 

(საქაროზას), მიღებული ხსნარი გაიყინება უკვე არა 0 -ზე , არამედ  -1,86 -ზე. გაყინვის 

ტემპერატურის დაწევა გამოითვლება ფორმულით: 

    =       m  i            (1) 

სადაც      არის სიდიდე, რომელიც გვიჩვენებს, რამდენით დაბალია ხსნარის  გაყინვის 

ტემპერატურა სუფთა გამხსნელის გაყინვის ტემპერატურაზე.    ინდექსი აღნიშნავს  

გაყინვას (freezing).    არის კრიოსკოპული მუდმივა, მისი ერთეულია   / m  ან  
 

მოლი კგ
 . 

აღნიშნული მუდმივა სხვადასხვა გამხსნელისთვის სხვადასხვა მნიშვნელობას იღებს. 

წყლისთვის     = 1,86  
 

მოლი კგ
 .  m არის ხსნარის მოლელური კონცენტრაცია (მოლალობა). 

იგი განისაზღვრება 1 კგ გამხსნელში გახსნილი ნივთიერების რაოდენობით და მისი 

ერთეულია მოლი/კგ.  ლიტერატურაში შეიძლება შეხვდეთ მოლალური კონცენტრაციის 

სხვა აღნიშვნასაც - Cm.  ვანდ-ჰოფის ფაქტორი i არის  გახსნილი ნივთიერების იონებად 

დისოცირებული ნაწილაკების რაოდენობა. მოლეკულური ნაერთებისთვის i =1.                

 

ამოცანა N1.  რა მასის კალციუმის ქლორიდი უნდა გავხსნათ 5კგ წყალში, რომ მივიღოთ 

ხსნარი, რომლის გაყინვის ტემპერატურა იქნება  -10 ? 

ამოხსნა: 

კალციუმის ქლორიდი იონური ნაერთია, მისთვის i = 3 (1 მოლი კალციუმის ქლორიდი 

წყალში გახსნისას დისოცირდება 3 მოლ იონად). 

ვიანგარიშოთ კალციუმის ქლორიდის დამატებით გამოწვეული ტემპერატურის 

ცვლილება: 



 

 

     = 0-(-10) = 10      

(სუფთა გამხსნელის, ამ შემთხვევაში - წყლის, 

გაყინვის ტემპერატურას გამოკლებული 

ხსნარის გაყინვის ტემპერატურა, ანუ 

ტემპერატურამ დაიწია 10   -ით) 

(1) ფორმულიდან გამოვთვალოთ ხსნარის 

მოლალობა: 

m =  
   

       
              

m  =   
      

        
 

მოლი კგ
          

  = 1,8 მოლი/კგ 

თავის მხრივ, მოლალობა არის გახსნილი ნივთიერების მოლთა რიცხვის შეფარდება 

გამხსნელის მასასთან (კგ-ში): 

m = 
        

      
  

საიდანაც  

n(CaCl2) = 1,8 მოლი/კგ  5კგ =  9 მოლი CaCl2; 

CaCl2-ის მოლური მასა  M(CaCl2)= 111 გ/მოლი 

ვიანგარიშოთ CaCl2-ის მასა: 

m(CaCl2) = 9 მოლი  111 გ/მოლი = 999გ  CaCl2 

პასუხი. 999გ  CaCl2 

ახლა უკვე შეგვიძლია პასუხი გავცეთ კითხვას, რატომ ყრიან მარილს (მეტწილად - 

ნატრიუმის ქლორიდს ან კალციუმის ქლორიდს) თოვლიან გზებზე (სურ.1) - თოვლის 

მარილთან შერევით დაბლა იწევს გაყინვის ტემპერატურა, რაც ხელს უშლის გზების 

მოყინვას.  

 

ამოცანა N2. ეთილენგლიკოლი (C2H6O2) გამოიყენება ანფრიზად მანქანების რადიატორში 

(სურ. 2), რათა თავიდან იქნეს აცილებული იქ არსებული წყლის გაყინვა, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში შეიქმნება რადიატორის გახეთქვისა და მანქანის მწყობრიდან გამოსვლის 

საშიშროება. გამოთვალეთ, რამდენი კგ ეთილენგლიკოლი  უნდა გაიხსნას 4510 გ წყალში, 

რომ მივიღოთ ხსნარი, რომლის გაყინვის ტემპერატურა იქნება   -18  .   

ამოხსნა:    



 

 

ეთილენგლიკოლი მოლეკულური ნაერთია, მისთვის   i = 1, ამიტომ  (1) ფორმულა 

მიიღებს ასეთ სახეს: 

     =       m       (2) 

ამოცანის პირობის თანახმად,    

    =  0 - (-18)  = 18       

Kf  =   1,86  
 

მოლი კგ
           

m = 
   

  
 

m = 
    

      
 

მოლი კგ
   
  = 9,6774 = 9,68 მოლი/კგ 

თავის მხრივ, მოლალობა არის გახსნილი ნივთიერების მოლთა რიცხვის შეფარდება 

გამხსნელის მასასთან კგ-ში: 

m = 
         

      
  

საიდანაც  

          =  9,68 მოლი/კგ       კგ = 43,66 მოლი 

ვიანგარიშოთ ეთილენგლიკოლის მოლური მასა: 

M(C2H6O2) = 24 + 6 + 32 = 62 გ/მოლი 

ახლა გამოვთვალოთ ეთილენგლიკოლის მასა: 

m (C2H6O2) = 43,66 მოლი   62 გ/მოლი = 2707გ   2,7 კგ 

პასუხი:   2,7 კგ ეთილენგლიკოლი 

 

ხსნარის დუღილის ტემპერატურის აწევა 

სითხე იწყებს დუღილს, როდესაც სითხის ზედაპირზე არსებული ნაჯერი ორთქლის 

წნევა გაუტოლდება ატმოსფერულ წნევას.  

ხსნარის ორთქლის წნევა უფრო დაბალია, ვიდრე სუფთა გამხსნელისა. რატომ? იმიტომ, 

რომ ორთქლის წნევა დამოკიდებულია გამხსნელის აორთქლებული ნაწილაკების 

რაოდენობაზე (იგულისხმება, რომ გახსნილი ნივთიერება არააქროლადია). ხსნარში 

გამხსნელის გარკვეული  რაოდენობა  მასში არსებული ნივთიერების გახსნაზე იხარჯება, 



 

 

ამიტომ ხსნარში გამხსნელის იმ ნაწილაკების რაოდენობა, რომლებსაც აქვს საკმარისი 

კინეტიკური ენერგია ორთქლის ფაზაში გადასასვლელად, სუფთა გამხსნელთან 

შედარებით უფრო მცირეა.  აქედან გამომდინარე, უფრო მეტი ენერგიაა (და, შესაბამისად, 

უფრო მაღალი ტემპერატურაც) საჭირო იმისთვის, რომ ორთქლის წნევა გაუტოლდეს 

ატმოსფერულ წნევას ანუ დაიწყოს დუღილის პროცესი. რამდენით იზრდება ხსნარის 

დუღილის ტემპერატურა სუფთა გამხსნელის დუღილის ტემპერატურასთან შედარებით, 

შეიძლება გამოვთვალოთ ფორმულით: 

    =       m  i      (3)       

სადაც 

     არის სიდიდე, რომლითაც ხსნარის დუღილის ტემპერატურა სუფთა გამხსნელის 

დუღილის ტემპერატურაზე მაღალია. 𝑏 ინდექსი აღნიშნავს დუღილს (boiling).     არის 

ებულიოსკოპური მუდმივა, მისი ერთეულია  /m  ანუ  
 

მოლი კგ
. აღნიშნულ მუდმივას 

სხვადასხვა გახსნელისთვის სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. წყლისათვის     = 0,512  
 

მოლი კგ
    m არის მოლალობა,   i - ვანდ-ჰოფის ფაქტორი.  

 

ამოცანა 3.  გამოვთვალოთ იმ  ხსნარის დუღილის  ტემპერატურა, რომელიც მიიღება 0,5 

მოლი გლუკოზის გახსნით 500 გ წყალში. 

ამოხსნა: 

გლუკოზა მოლეკულური ნაერთია, მისთვის i = 1, ამიტომ (3) ფორმულა მიიღებს სახეს: 

     =       m      

m = 
   მოლი

    კგ
 =1 მოლი/კგ    

     = 0,512  
 

მოლი კგ
     1 მოლი/კგ = 0,512   

ხსნარის დუღილის ტემპერატურა კი იქნება 

 დუღ (ხს) = 100 + 0,512 = 100,512   

პასუხი.  100,512   

 

ამოცანა 4.  გამოვთვალოთ იმ  ხსნარის დუღილის  ტემპერატურა, რომელიც მიიღება 1,5 

მოლი ნატრიუმის ქლორიდის გახსნით 1500გ წყალში. 



 

 

ამოხსნა:    

 m = 
    მოლი

    კგ
  = 1 მოლი/კგ;   ნატრიუმის ქლორიდისათვის i = 2. ჩავსვათ რიცხვითი 

მნიშვნელობები (3) ფორმულაში:  

     0,512  
 

მოლი კგ
  1 მოლი/კგ  2 = 1,024   

გამოვთვალოთ ხსნარის დუღილის ტემპერატურა: 

 დუღ (ხს) = 100 + 1,024 = 101,024   

პასუხი.  101,024   

ამით ვამთავრებთ ხსნარების დუღილისა და გაყინვის ტემპერატურებზე საუბარს. 

მომდევნო სტატიაში განვიხილავთ ოსმოსსა და ოსმოსურ წნევას, რითაც დავასრულებთ 

ხსნარების კოლიგატური თვისებების განხილვას. 
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