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Diagram Fasa

Fase suatu senyawa  adalah bentuk keadaan materi senyawa tersebut yang 
seragam di seluruh bagian komposisi baik secara kimia maupun fisiknya.

Fase senyawa : 
Padat, cair, gas dan variasi padatannya.

Contoh variasi padatan : allotrof fosfor bentuk putih dan hitam.
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Contoh : Tembaga

Fase padat

Fase cair

Fase gas
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Diagram Fasa

Transisi fase :
Proses konversi spontan dari satu fase ke fase lain dan  terjadi pada suatu 
temperatur yang karakteristik untuk tekanan yang diberikan. 
Dengan demikian, pada 1 atm, fase stabil air di bawah 0 oC adalah berbentuk 
fase es (padatan), tetapi di atas 0 oC air yang lebih stabil berbentuk fase cair. 
Perbedaan ini menunjukkan bahwa di bawah 0 oC energi Gibbs lebih rendah 
untuk air berbentuk es daripada pada fase cairannya. 
Di atas 0 oC, energi Gibbs air lebih rendah untuk fase cairan daripada fasa 
padatan. 
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Temperatur transisi, Ttrs

adalah temperatur di mana dua fase berada dalam kesetimbangan dan 
energi Gibbs menjadi minimum pada tekanan yang berlaku.

Diagram Fasa

Bentuk umum gambaran daerah kondisi 
tekanan dan temperatur di mana padatan, 
cairan dan gas berada pada keadaan stabil 
(memiliki energi molar Gibbs yang minimum).

Diagram Fasa  suatu senyawa:
Diagram yang menunjukkan  kondisi tekanan dan temperatur yang terkait suatu 
kondisi fase yang secara termodinamik stabil.

Garis yang memisahkan masing-masing 
d h di b b i b f P d b
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daerah disebut sebagai batas fase. Pada batas 
ini menunjukkan suatu harga p dan T dimana 
dua fase dalam keadaan kesetimbangan.

Diagram Fasa

Akan ada tekanan dari uap di dalam wadah 
yang berada dalam kesetimbangan dengan 
cairan.
Tekanan uap.
Garis yang memisahkan fase cair-uap pada 
diagram fasa menunjukkan tekanan uap pada 
variasi temperatur.

Suatu senyawa murni fase cair yang diletakkan 
dalam vessel.
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Akan ada tekanan dari uap di dalam wadah 
yang berada dalam kesetimbangan dengan 
padatan.
Tekanan uap sublimasi.
Garis yang memisahkan fase padatan-uap 
pada diagram fasa menunjukkan tekanan uap 
sublimasi pada variasi temperatur.

Mengapa tekanan uap lebih curam ?
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Diagram Fasa

Jika cairan dalam vessel dipanaskan maka uap akan terbentuk di permukaan. 
Pada kondisi temperatur tertentu maka tekanan uap akan sama dengan 
tekanan luar (eksternal), penguapan dapat terjadi melalui gelembung cairan 
dan uap akan memenuhi lingkungan secara cepat  Proses mendidih.
Temperatur ini disebut Titik Didih.

Pada kondisi tekanan luar 1 atm  Titik Didih Normal.
Pada kondisi tekanan luar 1 bar  Titik Didih Standar
(Catatan : 1,00 bar = 0,987 atm)
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Contoh  untuk air :
Titik Didih Normal = 100   oC.
Titik Didih Standar =  99,6 oC

Diagram Fasa
Pemanasan cairan :
a. Cairan dalam kesetimbangan uap-cair.
b. Ketika pemanasan berlanjut, kerapatan uap

meningkat dan cairan menurun.
c. Pada kondisi T dan p tertentu, batas fase

menghilang, kerapatan kedua fasa dalam
keadaan setimbang.
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Temperatur kritis, Tc

Kondisi temperatur dimana sudah tidak dijumpai fase cairan ketika kerapatan uap 
sama dengan kerapatan cairan sehingga batas fase uap-cair. tidak nampak lagi. 
Tekanan kritis, pc

Kondisi tekanan pada temperatur kritis

Fasa cairan superkritikal
Pada kondisi Tc dan di atas Tc maka hanya ada satu fase yang disebut cairan 
superkritikal (supercritical fluid).

Diagram Fasa

Titik Leleh (melting temperatur)  = Titik Beku (freezing point)
Kondisi temperatur pada tekanan tertentu dimana senyawa eksis pada 
kesetimbangan padat-cair.

Pada kondisi tekanan luar 1 atm  Titik Beku Normal.
Pada kondisi tekanan luar 1 bar  Titik BekuStandar

Titik Triple (T3)
Temperatur pada kondisi tertentu dimana tiga fase yang berbeda yaitu padat-

i k k i i lt d d l k ti b
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cair-gas akan eksis  secara simultan dan dalam kesetimbangan.

Titik triple air adalah 273,16 K dan 611 Pa. (6,11 mbar atau 4,58 Torr) :
Air, es dan uap air akan eksis secara bersamaan.

Tiga Tipikal Diagram Fasa
1. Diagram fase karbondioksida

Pada 1 atm, tidak pernah dijumpai 
bentuk fase karbondioksida cair.

Titik tripel adalah 5,11 atm dan 216,8 K. 
Bentuk cair palin g awal dijumpai pada 
kondisi T3 ini.
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Tabung karbondioksida bertekanan 
untuk kondisi normal (temperatur 25 
oC), didesain untuk mampu mengatasi 
tekanan sebesar 67 atm. Pada kondisi 
ini terjadi kesetimbangan fase uap-cair.

Tiga Tipikal Diagram Fasa

2. Diagram fase air
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Terdapat es yang mampu 
bertahan dan meleleh pada 
suhu tinggi (100 oC).

Titik triple air adalah 273,16 K 
dan 611 Pa. (6,11 mbar atau 
4,58 Torr) 
Ada lima titik tripel.

Tiga Tipikal Diagram Fasa

3. Diagram fase helium

Hcp : Hexagonal 
closed packing

bcc : body cubic 
centre

Kelakuan helium pada temperatur rendah 
l if b b d d k b k i
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relatif berbeda dengan kebanyakan materi 
lain. Tidak pernah dijumpai 
kesetimbangan padat-gas. Hal ini karena 
atom relatif ringan sehingga vibrasi atom-
atom terjadi dengan amplitudo tinggi.
Padatan terbentuk karena tekanan yang 
sangat tinggi yang menjaga susunan 
kristal helium dalam bentuk bcc atau hcp
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Stabilitas Fasa dan Transisi Fase

Ukuran stabilitas ditentukan berdasarkan energi Gibbs suatu senyawa dan 
biasanya dinyatakan dalam energi molar Gibbs (Gm).
Ukuran ini diturunkan terkait kuantitas senyawa dalam bentuk potensial kimia 
 (myu).

Konsekuensi dari hukum termodinamika kedua :
Pada kesetimbangan, potensial kimia dari suatu senyawa adalah sama tidak 
tergantung dari jumlah fase yang ada.
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Keseimbangan uap-cair

Jika ada potensial kimia di dua titik,  dan 2.  Apabila ada 
sejumlah dn zat dipindahkan dari satu titik ke titik lain, terjadi 
perubahan fungsi Gibbs :
 .dn pada tahap pertama 
 .dn pada tahap kedua.
Perubahan keseluruhan  dG = ( – ).dn 
Jika  > 2 maka perpindahan disertai penurunan G dan 
cenderung secara spontan.
Mengingat tidak ada perubahan G maka berarti  = 2 atau 
sistem dalam keadaan kesetimbangan.

Stabilitas Fasa dan Transisi Fase

Ketergantungan stabilitas fase pada suhu.
Entropi menunjukkan perubahan energi Gibbs yang tergantung dari 
temperatur.

Untuk senyawa murni, maka potensial kimia adalah energi Gibbs, sehingga :

Pada Tf, potensial kimia 
padatan dan cairan sama

Pada Tb, potensial 
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Kurva gas sangat curam karena :
Entropy gas > entropy cairan

Fenomena serupa
Entropi cairan > entropi padatan

p
kimia cairan dan gas 
sama

Stabilitas Fasa dan Transisi Fase
Respon pelelehan pada tekanan yang diberikan.

Kebanyakan zat meleleh pada T tinggi, jika tekanan diberikan pada sampel,
maka tekanan akan mencegah pembentukan fase cair yang kurang rapat.
Terdapat perkecualian, termasuk untuk air, dimana cairan lebih rapat daripada
padatannya. Pada kasus ini tekanan akan mendorong pembentukan fase cair.
Jadi air akan membeku pada T lebih rendah jika diberi tekanan.
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Penambahan tekanan menaikkan potensial kimia zat murni karena Vm > 0.

Kebanyakan kasus :

Maka penambahan p akan menaikkan  (l) yang lebih banyak dari  (s).

Stabilitas Fasa dan Transisi Fase
Kebergantungan potensial kimia zat pada tekanan bergantung pada volume
molar. Efek kenaikan tekanan berpengaruh pada (s) dan (l), khususnya titik
leleh.
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Vm padat < Vm cairan, maka
kenaikan (s) lebih kecil
dari (l), akibatnya titik leleh
naik.
 Kebanyakan kasus.

Vm padat > Vm cairan, maka
kenaikan (s) lebih besar
dari (l), akibatnya titik leleh
turun.
 air.

Stabilitas Fasa dan Transisi Fase
Respon pelelehan pada tekanan
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Stabilitas Fasa dan Transisi Fase
Respon pelelehan pada tekanan
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Stabilitas Fasa dan Transisi Fase

Pengaruh tekanan yang diberikan terhadap 
tekanan uap.

Pada fase embun, parameter yang berubah adalah 
tekanan uap. Penambahan p dapat dilakukan dengan 
(a) secara mekanis ; atau 
(b) pemberian tekanan dengan bantuan gas inert.

Jika tekanan diberikan kepada fase uap, tekanan uap 
k ik H l i i k l k l l k l t
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akan naik. Hal ini karena molekul-molekul terperas 
keluar dari fase embun dan keluar sebagai gas

Stabilitas Fasa dan Transisi Fase

Perhitungan tekanan uap cair tertekan dilakukan dengan dasar 
kesetimbangan :

Oleh karena itu untuk segala perubahan yang mempertahankan 
kesetimbangan, maka perubahannya juga harus sama, yakni :

Jika tekanan P pada cairan dinaikkan sebesar dP, maka :
- Perubahan potensial kimia cairan adalah :
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- Perubahan potensial kimia uap adalah :

Dengan dP = perubahan tekanan uap p.

Stabilitas Fasa dan Transisi Fase
Jika uap dianggap sebagai gas sempurna :

dan pada kesetimbangan kedua perubahan potensial kimia disamakan, maka

Persamaan diintegrasikan dengan batasan awal :
P cairan = p*                             p* = tekanan uap normal
p uap = p*
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p p p
Jika ada tekanan tambahan P pada cairan maka P = p* + P

Bentuk integrasinya :

Jika volume molar cairan sama maka :

Atau

Persamaan ini memperlihatkan pertambahan tekanan uap jika tekanan yang 
bekerja pada fase embun dinaikkan.

Stabilitas Fasa dan Transisi Fase
Persamaan disusun ulang menjadi :

Jika                         maka dengan penjabaran eksponensial diperoleh

Sehingga 
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atau

Stabilitas Fasa dan Transisi Fase
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