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HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL A JEGYZŐKÖNYVET?

Jegyzőkönyvet általában nem magunknak írunk. Leendő munkahelyünkön főnökünk ezen keresztül
tudja ellenőrizni munkánk eredményét és minőségét. A megrendelő ezen keresztül kap tájékoztatást az
őt érdeklő eredményekről. Munkatársunk a jegyzőkönyv alapján lesz képes megismételni a mérést.
Nem utolsósorban a hatóság a jegyzőkönyvön keresztül ellenőrzi, hogy a mérést az akkor hatályos
szabványoknak, előírásoknak megfelelően végeztük-e el.
A jegyzőkönyvnek számos formai és tartalmi pontja van, amelynek meg kell felelni. A külalak
legyen rendezett, a jó áttekinthetőség mind a jegyzőkönyv készítőjének, mind az olvasónak
elengedhetetlen.
A fizikai-kémia laborban a jegyzőkönyvek készülhetnek kézzel vagy számítógéppel. A feladatok
jellegéből következően azonban a számítógépes elkészítés a javasolt, mivel a végeredményekhez
általában nagy mennyiségű, azonos gondolatmenet alapján történő számításon keresztül vezet az út.
Ha a számítógépes jegyzőkönyv elkészítését választjuk, akkor táblázatkezelő, szöveg- és
képletszerkesztő programok felhasználói szintű ismerete szükséges.
A jegyzőkönyvből ki kell derülnie bárki számára, hogy milyen elvek alapján és hogyan történt a
mérés, mik voltak a mért adatok, milyen összefüggések alapján és hogyan történt a számítás, mi lett a
végeredmény, és végül mi a mérésből fakadó következtetés. Ennek alapján egy jegyzőkönyv fő részei
a következők: fejléc, elméleti bevezető, a mérés leírása, mért adatok, számítások, mérési adatok
értékelése.
Az ipari gyakorlatban különválasztható a protokoll, amely dokumentum tartalmazza a mérési
utasításokat, és a jelentés, amely a protokoll alapján elvégzett mérést és értékelését tartalmazza, a
laboratóriumi gyakorlat során leadott jegyzőkönyv kombinálja ezt a két dokumentumot.

1.1. A fejléc
Az adminisztráció miatt fontos, hogy a leadott jegyzőkönyvnek azonosíthatónak és visszakereshetőnek
kell lennie. A jegyzőkönyv fejléce minimum tartalmazza a mérés azonosítóját, a dátuminformációkat,
a mérést végző személy azonosító adatait. A gyakorlaton az első oldal fejléce tartalmazza a mérés és a
beadás dátumát, a mérés címét, a mérést végző személy, azaz a hallgató nevét és csoportját, „Neptun-‖
kódját, valamint a jegyzőkönyvet ellenőrző személy, azaz esetünkben a mérésvezető nevét. A javasolt
fejléc az 1.1. ábrán látható. Amennyiben több lapból áll vagy önálló mellékleteket tartalmaz a jegyzőkönyv, akkor minden külön egységnek egyértelműen azonosíthatóknak kell lennie. A mellékleteknek
tartalmazniuk kell egy hivatkozást a fő dokumentumra! Ne felejtsük el az oldalszámozást sem!
Hallgató neve

Mérés dátuma
Mérés címe

Neptun-kódja
Csoportja

Oldalak
száma

Beadás dátuma
Mérésvezető neve
1.1. ábra: Egy lehetséges jegyzőkönyv fejléce

1.2. Elméleti bevezető
Az elméleti bevezetőt kezdjük a mérés céljával. Itt egy-két mondatban definiáljuk az elvégzendő
feladatot, valamint, hogy milyen eljárással jutunk el a végeredményhez. Pl.: „A mérés célja metil-etilketon – víz elegy fázisdiagramjának meghatározása. A mérés során az előre elkészített, különböző

© Szilágyi András, BME

www.tankonyvtar.hu

6

Fizikai-kémia laboratóriumi gyakorlat

összetételű elegyek fázisátalakulási hőmérsékletét differenciális pásztázó kaloriméterrel (DSC)
határozzuk meg.‖
Ezután következik a kísérlethez tartozó elmélet rövid (maximum egyoldalas), kvalitatív
összefoglalója. Ez tartalmazza a fontosabb definíciókat, összefüggéseket, magyarázatokat, illetve a
kiértékeléshez szükséges összefüggéseket valamennyi elvégzendő méréshez, mérési módszerhez
kapcsolódóan. Az elméleti bevezető megírása segíti a hallgatót a gyakorlatra való felkészülésben, az
elméleti ismeretek áttekintésében. A jegyzőkönyv olvasója ebből tájékozódhat a mérés elméleti
hátteréről. A rövid összefoglaló nem a laboratóriumi előirat egyes részeinek a jegyzőkönyvbe történő
bemásolását jelenti.
A mérést a hallgató csak akkor kezdheti el, ha jegyzőkönyvet otthon eddig a pontig előkészítette.

1.3. A mérés leírása, a mérési eredmények
Az ismételhetőség legfontosabb pontja a mérés menetének pontos és szakszerű leírása, ennek alapján a
mérést akár évek múlva is el lehet végezni. Az előkészítés és a mérés lépéseinek leírása legyen
pontokba szedve, tömören, de mindenre kiterjedően leírva. Az ismételhetőséget szolgálja a mérési
elrendezés, a mérőműszer lerajzolása is. A jegyzőkönyvben meg kell adni:
– a felhasznált eszközöket, az eszközök adatait;
– a mérőműszerekre, mérésre jellemző hibákat;
– a kísérlet során felhasznált anyagokat, mennyiségüket, mértékegységüket;
– a mérési körülményeket: hőmérséklet, nyomás, keverés ideje stb.
Le kell írni minden adatot, amely az eredményt, illetve annak érvényességi határát befolyásolja.
1.3.1. Munkalap
A mérés során az adatok rögzítését a külön erre a célra létrehozott munkalapon végezzük, lehetőség
szerint, táblázatos formában. Ennek elkészítése a gyakorlat előtt kötelező, és a korábbiakban leírt alaki
és tartalmi feltételeknek kell eleget tennie. Kiemelkedően fontos, hogy a mérőlapot olvashatóan kell
kitölteni. A munka során minden adatot, a vizsgált rendszerek paramétereit, mérési adatokat stb. az
előkészített jegyzőkönyvbe tollal kell beírni. A hibás bejegyzéseket áthúzás után lehet korrigálni. (Egy
gyógyszergyári jegyzőkönyvben ilyenkor a javítás idejét és a javítást végző aláírását a lap szélén fel
kell tüntetni, a laboratóriumi jegyzőkönyv készítése során ettől eltekintünk). Ahol lehet, a változtatás
okát is jelezzük. A gyakorlat végén a javítások számát rögzíteni kell. A mérőlapon a méréssel
kapcsolatos megfigyeléseinket is rögzítsük. A mérési adatlapot a gyakorlat befejeztével a
mérésvezetővel alá kell íratni. Ezután a mérési adatlapon rögzített adatokban javítani tilos.

1.4. Kiértékelés
Az áttekinthetőség a kiértékelés során is az egyik legfőbb szempont.
Írjuk le a számításokhoz használt képleteket, ha szükséges hivatkozzunk a forrásra, ahol a
levezetés megtalálható. Helyettesítsük be az adatokat, majd adjuk meg az eredményt mértékegységgel
együtt. Ha a számítás több lépcsőben történik, indokoljuk az egyes lépéseket. Ezek nélkül senki nem
tudja végigkövetni, ellenőrizni, hogy hogyan jöttek ki az eredmények, a számítást végző személy is
csak addig, amíg emlékszik rá. A számolások során mindig ügyeljünk a mértékegységekre, az
eredményeket mértékegységgel együtt adjuk meg!
A feladatok sok esetben megkövetelik, hogy a számítások eredményeit táblázatos formában
közöljük. Ilyenkor a táblázat egyik sorát célszerű végigszámolni a gondolatmenet bemutatásához.
Hivatkozzunk egyértelműen!
A táblázatban minden oszlopnak legyen címe! A táblázatba írt adatok mértékegységét minden
esetben tüntessük fel az oszlop címében!
Már a mérési adatok rögzítésénél fontos, hogy a leírt adat tükrözze a mérés pontosságát, a
számítási eredmények megadásánál se adjunk meg a nagyobb pontosságú eredményt, mint ami a
mérési eredményekből következik. Kerekítés során vigyázni kell arra, hogy a kerekítés valóban
kerekítés legyen, és ne csak az utolsó tizedesek lehagyása, bizonyos táblázatkezelő programok egyes
esetekben ez utóbbit alkalmazzák a kerekítés szabályai helyett.
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1.4.1. Diagramok
A diagram a mérési adatokat, illetve a számítási eredményeket foglalja össze úgy, hogy a tengelyek
között valamilyen függvénykapcsolat van. A diagramokat el lehet készíteni számítógéppel vagy
kézzel, milliméterpapíron. A diagram készítése során a következő alapelvek közül igyekezzünk a
lehető legtöbbet betartani.
Az értékeléshez az ábrának elegendően nagyméretűnek kell lennie. A kiértékelésben szövegesen
is utaljunk az adott ábrára! Az 1.4.1. ábrán egy jó (1.4.1.a) ábra) és egy rosszul (1.4.1.b) ábra)
kivitelezett diagram látható, értékelje mindenki a látottakat, vegyük észre a tipikus hibákat,
hiányosságokat. Minden diagramnak legyen címe! Név és dátum szerepeljen az ábrán! Minden
tengelynek legyen megnevezése, és ha szükséges, mértékegysége! A feliratok betűi legyenek
olvashatók, legyen elegendően nagy a méretük, de ne takarja el a jelmagyarázat a fél diagramot,
válasszunk könnyen olvasható betűtípust!
A léptéket úgy válasszuk meg, hogy a diagram leolvasási pontossága valamivel nagyobb legyen,
mint a műszerek pontossága, valamint a beosztások között könnyen interpolálhassunk. A
skálabeosztás legyen egyenletes, és a kezdő- és végértékeket úgy válasszuk meg, hogy a berajzolt
görbék a diagramot kitöltsék. Ez az elv bizonyos esetekben felülírható, pl. mikor extrapolációval
keressük a tengelymetszetet. Az adatok legyenek könnyen ábrázolhatók és visszaolvashatók. A
diagramon ábrázoljuk az összes mért vagy számított pontot. Az egyes pontokat sohasem kötjük össze
vonallal, annak ugyanis általában semmilyen fizikai értelme nincsen. Nem lázgörbét kell rajzolni,
hanem egyenest, illetve görbét illeszteni az adatokra a megfelelő összefüggések alapján. (Nem úgy,
hogy az minél több ponton átmenjen!) Az illesztett görbét és paramétereit is fel kell tüntetni a
diagramon, az illesztett görbe paramétereit ábraaláírásként is meg lehet adni.1 A mért adatok közül
csak olyanok hagyhatók el, amelyekről biztosan tudható, hogy hibásak. A figyelmen kívül hagyott
adatokat egyértelműen jelölni kell, a figyelmen kívül hagyás okát a jegyzőkönyvben meg kell
indokolni. A diagram nem helyettesíti a táblázatot. Az ábrázolt adatoknak számszerűen is szerepelniük
kell a jegyzőkönyvben.

Számos folyóirat egyáltalán nem preferálja, ha az ábrán tüntetjük fel az illesztett paramétereket. A legtöbb
szoftver csak a számértéket képes megadni, a mértékegységet már nem, ezáltal a diagramra kiírt paraméterek
nehezen értelmezhetővé válnak. A kerekítés helyett a tizedesek elhagyásának alkalmazása itt a legjellemzőbb
hiba.
1
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a)

b)

1.4.1. ábra: a) Jól elkészített diagram, b) rosszul elkészített diagram tipikus hibákkal
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1.5. Következtetések, magyarázat, megjegyzések
A jegyzőkönyvnek nincs vége a végeredmény kiszámításával. Értékeljük a kapott végeredményt! Ha
lehetséges, hasonlítsuk össze irodalmi adatokkal, állapítsuk meg az eredmény lehetséges voltát. Adjuk
meg az eredmény érvényességének határát, adjuk meg, hogy milyen körülmények mellett érvényes.
Sok esetben előfordulhat, hogy a végeredményt össze kell hasonlítani valamilyen irodalmi adattal,
specifikációval és ez alapján minősíteni azt: megfelelő, nem megfelelő, sikeres, sikertelen stb.)
Itt adható magyarázat az esetleges hibaforrásokról és tapasztalatokról. Itt van lehetőség esetleges
további mérésekre, vagy a módszer javítására javaslatot tenni.

1.6. A jegyzőkönyv vége
A jegyzőkönyv végén tüntessük fel, hogy milyen mellékleteket és ezekből hány darabot csatoltunk a
jegyzőkönyvhöz. Tüntessük fel a mellékletek adatait is (kód, cím, oldalszám, darabszám). A
jegyzőkönyv akkor tekinthető késznek, ha azt a végén a mérést végző(k) aláírásukkal és az aláírás
dátumával ellátták. Az utolsó oldal végén alakítsunk ki egy láblécet (1.6. ábra), melyben a
jegyzőkönyv értékelésének is biztosítunk helyet. (Bizonyos esetekben indokolt minden oldalon aláírni
a dokumentumot, ekkor egy megfelelően kialakított lábléc sok segítséget nyújthat).
A mérést végezte:

Ellenőrizte:

Értékelés:

Halász Hedvig (L6RTG3)

dátum: 2011. február 9.

dátum:

1.6. ábra: Példa a jegyzőkönyv végi táblázatra 1 mérést végző személy esetén

1.7. Felhasznált és ajánlott irodalom
1. Rácz György – Szekrényesy Tamás: Fizikai kémia gyakorlatok I., Műegyetemi Kiadó, 1996
2. Peintler Gábor (szerk.): Haladó fizikai-kémiai laboratóriumi gyakorlatok, JATE Press, 2000
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Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat

TISZTA FOLYADÉK LÁTSZÓLAGOS
PÁROLGÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

2.1. Gyakorlat célja
A mérés célja az, hogy egy egykomponensű rendszer folyadék-gőz fázisegyensúlyának tanulmányozása során meghatározzuk a folyadék látszólagos párolgáshőjét.

2.2. Bevezetés
A mérés során egykomponensű rendszer folyadék-gőz fázisegyensúlyát tanulmányozzuk. Egy ilyen
rendszer a Gibbs-féle fázisszabály szerint egy szabadsági fokkal rendelkezik (2.1. egyenlet):

Sz  K  F  2  1 ,

(2.1)

azaz egy intenzív paramétert adhatunk meg szabadon, a többi egyensúlyi értéke ezáltal már kötött. Így
rendszerünkben a hőmérséklet rögzítése meghatározza az egyensúlyi gőznyomást vagy a nyomás
rögzítése az egyensúlyi hőmérsékletet. (Az egymással egyensúlyban álló gőz és folyadék fázisarányát
azonban egyik módon sem rögzíthetjük, az extenzív paraméterektől – bemért anyagmennyiség,
térfogat – függ.)
A szabadsági fokok száma 0 a p-T fázisdiagram hármaspontjában. Itt mind a három fázis –
szilárd, folyadék, gőz – együtt van jelen és van egymással egyensúlyban (l. 2.1. videó).

2.1. videó: Tiszta anyagok fázisegyensúlya: a CO2 hármaspontja
A folyadék- és gőzfázisok közötti egyensúly akkor következik be, amikor a párolgás és a
lecsapódás sebessége – abszolút értékben – egyenlő lesz, a folyadékból a gőzbe tartó anyagáram
hatását pontosan kompenzálja a gőzből a folyadékba tartó anyagáramé (2.2. egyenlet):

ipárolg ás  ikondenzáció  0 ,

(2.2)

így mindkét fázis mennyisége változatlan. E feltétel akkor teljesülhet, ha azonos lesz az egyes
áramokat előidéző potenciálok értéke a két fázisban. Mivel anyagáramokról van szó, és az anyaghoz,
mint extenzitáshoz intenzív mennyiségként a kémiai potenciál tartozik, a kémiai potenciálok
kiegyenlítettsége kell, hogy legyen az egyensúly sztatikai feltétele (2.3. egyenlet):

 folyadék   gõz.

(2.3)

Az egyensúlyban a kémiai potenciáloknak nem pusztán egyenlőnek, hanem változatlannak is kell
lennie, ezért a fenti egyenlet differenciális formában is kell, hogy teljesüljön (2.4. egyenlet):

d folyadék  d gõz  0 .

(2.4)

Esetünkben a fázisok egykomponensűek, így a 2.3. egyenletben szereplő kémiai potenciálok
helyett (természetesen izoterm-izobár) moláris szabadentalpia írható (2.5. és 2.6. egyenlet):

© Szilágyi András, BME
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Gm, folyadék  Gm, gõz,

(2.5)

dGm, folyadék  dGm, gõz.

(2.6)

illetve

A 2.6. egyenletbe behelyettesíthető a szabadentalpia teljes differenciálja (2.7. egyenlet):

Vm, folyadék dp  Sm, folyadék dT  Vm, gõz dp  Sm, gõz dT ,

(2.7)

a 2.7. egyenletet átrendezve kapható meg a Clapeyron-egyenlet (2.8. egyenlet):

dp Sm
Hm


dT Vm T  Vm .

(2.8)

Itt figyelembe vettük, hogy izobár esetben dH  TdS , mely az ugyancsak konstans hőmérséklet
(izotermia) miatt H  TS formára integrálható.
A különbségeket úgy írjuk föl, hogy a párolgás irányát tekintjük pozitívnak (2.9., 2.10., 2.11.
egyenletek):

Sm  Sm, gõz  Sm, folyadék

(2.9)

Vm  Vm, gõz  Vm, folyadék

(2.10)

Hm  Hm, gõz  Hm, folyadék.

(2.11)

A 2.11. egyenlet szerinti entalpiaváltozás a párolgáshő.
Általános esetben mind a párolgáshő, mind a móltérfogat-változás függ a hőmérséklettől és a
nyomástól is, így a Clapeyron-egyenlet integrálása komplikálttá válhat. Egyszerűsödik a helyzet, ha
figyelembe vesszük, hogy légköri és annál kisebb nyomáson – a mérés e tartományban zajlik – a gőz
részint a folyadékénál 2,5–4 nagyságrenddel nagyobb móltérfogattal rendelkezik, így nem okoz nagy
hibát utóbbi elhanyagolása, részint tökéletes gáznak vehető (2.12. egyenlet):

Vm  Vm, gõz 

RT
p .

(2.12)

Ezt a kifejezést a 2.8. egyenletbe helyettesítve – s konstans párolgáshővel számolva – könnyen
integrálható differenciálegyenletet kapunk (2.13. egyenlet):

dp Hm dT


p
R T2 ,

(2.13)

melynek integrálja (az eredeti) Clausius–Clapeyron-egyenlet (2.14. egyenlet):

ln p  

Hm 1
 C
R T
.

(2.14)

(C integrációs állandó.)
A gyakorlattal sokkal jobban egyező és alig bonyolultabb lesz a Clausius–Clapeyron-egyenlet, ha
a reális gázok állapotegyenletével számítjuk a móltérfogat-változást, azaz Z kompresszibilitási
tényezővel mint szorzóval vesszük figyelembe a tökéletes gázétól eltérő móltérfogatot (2.15.
egyenlet):
© Szilágyi András, BME
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Vm 

RT
RT
 ( Zgõz  Z folyadék) 
 Z
p
p

(2.15)

Ezúttal a 2.15. egyenlet szerint helyettesítve a móltérfogat-változást a 2.8. egyenletbe, az integrálhatósághoz már csak a Hm / Z hányados hőmérséklet-függetlenségének2 kell teljesülnie, s
megkapjuk a Clausius–Clapeyron-egyenlet széles körben használatos formáját (2.16. egyenlet):

ln p  
ahol



 1

 C
R T

(2.16)

Hm
Z

(2.17)

A 2.17. egyenlet szerint definiált  a látszólagos párolgáshő.
A fentiek értelmében az egyensúlyi gőznyomás – hőmérséklet-adatpárokat ln(p) – 1/T diagramon
ábrázolva negatív meredekségű egyenest kapunk, mely meredekséget -R -rel szorozva kiszámíthatjuk
a látszólagos párolgáshőt.

2.3. Mérőeszköz
A lehetséges mértékig légmentesített folyadék
gőznyomását higanyos U-csöves manométerrel mérjük a
2.3.1. ábrán látható készülékben.
Az felülről zárt üvegedényben (1) elhelyezkedő
folyadékot és gőzt higanyoszlop zárja el a külső
levegőtől. A higanyoszlop a flexibilis csövön (2) át a
nívóedényig (3) ér, itt érintkezik a külső levegővel. A
nívóedény a mérőszalag (5) végére erősítetten függ; a
mérőszalagot mozgatni és rögzíteni az emelővel (6)
lehet. A mintát tartalmazó üvegedényt a termosztálást
biztosító, hőmérővel ellátott vízfürdő (4) veszi körül,
melyből a víz egy csövön (9) ereszthető le.
Mivel ennek az U-csöves manométernek csak a jobb
szárán olvasható le a higanyszint, gondoskodni kell arról,
hogy a baloldali szárban – az üvegedényben – a higany
szintje minden leolvasásnál azonos legyen. E célt
szolgálja az üvegedényre felhúzott gumi O-gyűrű (8).
Leolvasás előtt a nívóedényt a mérőszalag és az emelő
segítségével addig kell emelni-süllyeszteni, amíg a
baloldali higanyszint ezen O-gyűrűhöz nem kerül. Az Ogyűrűvel azonos magasságban helyezkedik el az emelő
kengyele (7), ezért a mérőszalagról itt (h1) meg a
nívóedénynél (h2) leolvasható szintek különbsége
(Hgmm-ben) ideális esetben megadja a külső
légnyomás (b) és az egyensúlyi gőznyomás különbségét
(természetesen ugyancsak Hgmm-ben, 2.18. egyenlet):

pgõz  b  ( h1  h2 ) .

5
4

1

9

8

h1

3
h2

2

(2.18)
2.3.1. ábra: Mérőeszköz

Maga a párolgáshő elvileg sem lehet független a hőmérséklettől, hiszen a kritikus hőmérsékleten zérussá kell
válnia, tehát a hőmérséklet csökkenő függvénye kell hogy legyen. De ugyanezt lehet elmondani Sm-ről és Vmről is, utóbbi miatt pedig Z-ről. Teljesen ésszerű tehát azt várni, hogy a látszólagos párolgáshő sokkal kevésbé
függjön a hőmérséklettől, mint maga a párolgáshő. A tapasztalatok alátámasztják ezt a várakozást.
2
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A külső levegő nyomását higanyos barométerrel mérjük, amely mellett a laboratórium
levegőjének hőmérsékletét mutató hőmérő is található.
A valóságban a (18) egyenlethez képest több korrekciót kell végrehajtanunk:
1. Kengyelkorrekció: Vízszintező (de legalább egy vízszintesen tartott vonalzó) segítségével
ellenőrizni kell, hogy a kengyel valóban azonos szinten áll-e a gumigyűrűvel. Ha leolvasható
nagyságú eltérés van, azzal korrigálni kell minden, a kengyelnél leolvasott h1 higanyszintet.
2. Korrekció a hidrosztatikai nyomással: Az ábra bal oldalán lévő higanyoszlopra a
gőznyomáson kívül a betöltött folyadék hidrosztatikai nyomása is hat a gumigyűrű szintjénél; ezt a
2.18. egyenlet szerint számított gőznyomásból le kell vonni. A folyadékoszlop magassága egy
vonalzóval hozzávetőlegesen megmérhető, rendszerint 1-2 cm. A mérésnél használt szerves
folyadékok sűrűsége táblázatokból kiolvasható, többnyire jó nagyságrenddel kisebb, mint a higanyé,
így e korrekcióra 1-2 Hgmm adódik. Ennek elhanyagolása általában 1%-nál kisebb (additív és pozitív
irányú) hibát okoz.
3. Hőmérsékleti korrekció: A higany sűrűsége a hőmérséklet növekedésével csökken, tehát adott
h szintkülönbség magasabb hőmérsékleten kisebb nyomáskülönbséget jelent. A barométerhez
mellékeltek egy táblázatot, mely a hőmérséklet és a nyomás függvényében megadja az „a‖ korrekciós
tényezőket. (Ezek a laboratórium hőmérsékletén természetesen negatív számok.) A korrekciót célszerű
a gőznyomás Pa-ra való átváltásával együtt kivitelezni (2.19. egyenlet):

pgőz  Pa-ban   pgőz  Hgmm-ben  

101325  Pa-ban 

760  Hgmm-ben   a

.

(2.19)

4. Levegőkorrekció: A mérőkészüléket a feltöltés előtt levákuumozzuk, majd felszívatjuk a
vizsgálandó folyadékot, végül a higanyt. A készülék gondos töltése mellett is behatolhat levegő az
üvegedénykébe, melynek következtében a mérhető gőznyomás a gőz/folyadék fázisaránytól is függeni
fog: minél nagyobb ez utóbbi, annál kisebbnek észleljük a gőznyomást. A korrekció elvégzéséhez
ismernünk kell a gőzfázis térfogatát s néhány – a gyakorlatban elég jól teljesülő – feltevéssel kell
élnünk:
a. a levegő a folyadékban nem oldódik;
b. a folyadék térfogata állandó;
c. a bezárt levegő és az egész gőzfázis tökéletes gáz;
d. a bezárt levegő a nívóedény emelésével a mérés közbeni gőztér nagyságához képest
elhanyagolható térfogatú buborékká nyomható össze.
Ha a fenti feltételek teljesülnek, a nívóedényben bekövetkező higanyszintváltozásból ki lehet
számítani a gőzfázis mindenkori térfogatát: amennyit nőtt/csökkent a higany térfoga a nívóedényben,
ugyanannyit csökkent/nőtt az üvegedényben, hiszen a flexibilis csőben lévő higany térfogata állandó.
Mivel a mérhető „gőznyomás‖ a folyadék egyensúlyi gőznyomásának és a levegő parciális
nyomásának az összege, utóbbi pedig függ a rendelkezésre álló térfogattól, két, azonos hőmérsékleten,
de eltérő gőz/folyadék fázisaránnyal elvégzett mérés eredményeire a 2.20.a-b egyenletek teljesülnek:

pgőz  plevegő ,1  p1  b  (h1,korr ,1  h2,1 ) 

101325
760-a

 Pa 

101325
pgőz  plevegő ,2  p2  b  (h1,korr ,2  hHg  h2,2 ) 
760-a

(2.20a)

 Pa 

(2.20b)

(A h-k mellett az utolsó index a mérés sorszámára – első (1) vagy második (2) – utal, míg a „korr‖
a kengyelkorrekcióra. Az egyenletek végén lévő tört pedig a 2.19. egyenlet szerinti korrekcióra és
átszámításra.)
A 2.20.b. és 2.20.a. egyenleteket egymásból kivonva kapjuk a 2.21. egyenletet:

plevegő ,2  plevegő ,1  p2  p1  (h1,korr ,1  h2,1 )  (h1, korr ,2  h2,2 ) 
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a „c‖ feltétel miatt pedig teljesül, hogy

plevegő ,2  plevegő ,1 

h h
V1
 plevegő ,1  2,1 2,3
V2
h2,2  h2,3

 Pa 

(2.22)

ahol h2,3 a higanyszint a nívóedényben a gőzfázis minimális térfogatúra összenyomott állapotánál.
A levegő parciális nyomása a 2. mérésben a 2.22. egyenletből behelyettesíthető a 2.21.
egyenletbe, így kifejezhető annak értéke az 1. mérésnél (2.23. egyenlet):

plevegő ,1  ( p2  p1 ) 

h2,2  h2,3
h2,1  h2,2

 Pa 

(2.23)

Feltéve, hogy az 1. mérésnél a baloldali higanyszint a gumigyűrűnél volt, ezzel meg is kaptuk a
levegő parciális nyomását a korrekciós mérések hőmérsékletén (célszerűen szobahőmérsékleten). Más
mérési hőmérsékletre a tökéletes gázok állapotegyenletével számíthatjuk át.

2.4. A gyakorlat kivitelezése
1. Állapítsuk meg a kengyelkorrekciót. Jegyezzük fel a készülék hőmérője által mutatott értéket:
ez a készülék környezetének hőmérséklete. A hidrosztatikai nyomással történő korrekciót annak kis
mértéke miatt elhanyagolhatjuk.
2. Állapítsuk meg a levegőkorrekciót szobahőmérsékleten: olvassuk le a higanyszinteket úgy,
hogy az üvegedényben a higany szintje
 a gumigyűrűnél van (1. mérés);
 a gumigyűrű és a maximum között van (2. mérés);
 a maximumánál van (minimálisra összenyomott gőzfázis, 3. mérés).
Vigyázat, h1,2 mérésénél a kengyelkorrekción túlmenően a gumigyűrű és az üvegedényben lévő
higany nívójának különbségét is hozzá kell adni h1 értékéhez! Utóbbi vonalzóval mérhető meg.
3. Emeljük fel a nívóedényt legmagasabb állásába, s töltsünk a mérendő folyadék légköri
forrpontjánál néhány fokkal hidegebb vizet a termosztálóedénybe. (Túl meleg víz esetén a higany
kifröccsen a nívóedényből.) Egy-két perc várakozás és keverés után beáll az egyensúly, a mérés (a
higanyszintek és a hőmérő leolvasása) elvégezhető. Néhány perc természetes hűlés után keveréssel új
egyensúly állítható be. A hőmérséklet hideg vagy meleg víz hozzáadásával is szabályozható.
4. Olvassuk le a barométer állását, a laboratórium hőmérsékletét, s határozzuk meg az ott található
táblázatból a korrekciós tényezőt. Külön-külön kell korrekciós tényezőt meghatározni a 2.18. egyenlet
b, illetve ( h1,korr  h2 ) értékére, ha a készülék környezetének hőmérséklete és a barométeré legalább
5 C-kal eltér egymástól.
5. A 2.18. és 2.19. egyenletekkel kiszámítjuk az egyes hőmérsékletekhez tartozó gőznyomásokat.
6. A 2.20., 2.21. és 2.23. egyenletek segítségével határozzuk meg a szobahőmérsékleti
levegőkorrekciót és számítsuk át az egyes mérési hőmérsékletekre. Vonjuk le az 5. pont szerint
kiszámolt gőznyomásokból.
7. Ábrázoljuk eredményeinket pgõz / Pa - T / °C és ln pgõz - T 1 / K-1 diagramokon. Az
utóbbi meredekségéből mind grafikusan, mind a legkisebb hibanégyzetek módszerével (Excel)
határozzuk meg a látszólagos párolgáshőt. Számítsuk ki a legkisebb hibanégyzetek módszerével az
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illesztett egyenes meredekségét, és határozzuk meg így is a látszólagos párolgáshőt. Vessük össze
értékét irodalmi adattal.

2.5. Felhasznált és ajánlott irodalom
1. Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai I., Műszaki Kiadó, 2004
2. Rácz György – Szekrényesy Tamás: Fizikai-kémiai gyakorlatok I., Műegyetemi Kiadó, 1996

2.6. Ellenőrző kérdések
Írja fel a Gibbs-féle fázisszabályt! (Adja meg az egyes mennyiségek jelentését az egyenletben!)
Mit nevezünk extenzív, ill. intenzív mennyiségeknek? Írjon két-két példát rájuk!
Írja fel a Clapeyron-egyenletet! (Adja meg az egyes mennyiségek jelentését az egyenletben!)
Írja fel a Clausius–Clapeyron-egyenletet! (Adja meg az egyes mennyiségek jelentését az
egyenletben!)
5. Reális gázok állapotegyenletét felhasználva írja fel a Clausius–Clapeyron-egyenletet! (Adja
meg az egyes mennyiségek jelentését az egyenletben!)
6. Hogyan határozható meg a látszólagos párolgáshő a Clausius–Clapeyron-egyenletet
segítségével?
7. A mérés során milyen korrekciókat kell alkalmazni? Ismertesse ezeket 1-2 mondatban!
8. Hőmérséklet-korrekciót figyelembe véve írja fel a Hgmm-ben megadott gőznyomás Pa-ra
történő átszámításának egyenletét?
9. Mi a mérés célja?
10. Rajzolja fel a víz teljes P-T diagramját, bejelölve a szabadsági fokokat az egyes területeken,
vonalakon, a hármaspontban!
11. Definiálja a kompresszibilitási tényezőt!
12. Mi a szabadentalpia? Írja fel a differenciális formáját! (2 db egyenlet)
13. Definiálja a kémiai potenciált! (képlet)
14. Definiálja a kémiai potenciált! (szavakkal)
15. Írja fel a kapcsolatot egy egykomponensű rendszernél a kémiai potenciál és a moláris
szabadentalpia között!
16. Változik-e a folyadék entalpiája, entrópiája és szabadentalpiája a fázisátalakulás során?
17. Milyen közelítések kellenek ahhoz, hogy a Clapeyron-egyenletből megkapjuk az „eredeti‖
Clausius–Clapeyron-egyenletet?
18. Rajzolja fel a moláris párolgáshő hőmérsékletfüggését! Hol metszi a T-tengelyt a görbe?
19. Írja fel a látszólagos párolgáshőt kifejező képletet!
20. Hogyan számítja a látszólagos párolgáshőt a gőznyomás – hőmérséklet adatpárok alapján?
(diagram)
21. Adott hőmérsékleten egy tiszta folyadék vagy egy híg oldat gőznyomása a nagyobb?
22. A mérőberendezés vázlatos rajza.
23. A levegő korrekció elvégzése során milyen feltételezésekkel kell élnünk?
24. Hol kell elhelyezkednie a nívóedénynek a termosztálóedény meleg vízzel való feltöltése során?
Miért?
25. Mindkét végén nyitott U-csőbe higanyt, majd vizet töltünk. Írja fel a szárakban a nyomások
egyenlőségét az alsó higanyszint magasságában!
26. Milyen paramétereket mér a gyakorlat során?
27. Mi a mérés menete?
1.
2.
3.
4.

Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!
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Név:
Neptun-kód:
Mérésvezető neve:

M1
Csoport:
Dátum:

MUNKALAP
Mért folyadék:
A folyadékoszlop magassága:
Kengyelkorrekció:
A kengyel a gumigyűrű alatt/ felett van ……………..mm-el.
Levegőkorrekció:
Tlabor=
h1 [mm]

h2 [mm]

Hg-szint [mm]

1
2
3
Hőmérsékletkorrekció:
Tlab=

p=

a=

Mérési pontok:
T [°C]

h1 [mm]

h2 [mm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Javítások száma:

Dátum:

Mérésvezető aláírása:
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FOLYADÉK-FOLYADÉK FÁZISEGYENSÚLY
KÉTKOMPONENSŰ RENDSZEREKBEN

3.1. Gyakorlat célja
A szételegyedés jelenségének tanulmányozása folyadék-folyadék rendszerben. Fázisdiagram
meghatározása. Szételegyedő folyadékpár fázisarányának meghatározása.

3.2. Az elegyedés termodinamikai feltételei
A gyakorlat során kémiailag nem reagáló folyékony anyagok elegyeivel3 foglalkozunk, az elegyedést
állandó nyomáson és hőmérsékleten vizsgáljuk, olyan körülmények között, ahol halmazállapotváltozás nem történik.
Az elegyképződés során sok esetben azt tapasztaljuk, hogy az állandó hőmérséklet csak jelentős
mennyiségű hő elvezetésével vagy betáplálásával biztosítható. Tömény savak és víz elegyítésekor
közismerten nagy hőeffektus lép fel, míg a szervetlen sók egy része erősen endoterm hőeffektussal
oldódik. Az elegyedéskor észlelhető hőeffektus – állandó nyomás mellett – azt jelenti, hogy a tiszta
anyagokból álló kezdeti rendszer és az elegyedés utáni végállapot entalpiája nem azonos: az elegyedés
entalpiaváltozással jár, amely egyben a fejlődő vagy eltűnő hőmennyiséget jelenti. Másként
fogalmazva, az elegyedés során az entalpia nem additív mennyiség.
Gyakori tapasztalat az is, hogy az elegyedés során jól mérhető térfogat-növekedés (dilatáció) vagy
térfogatcsökkenés (kontrakció) lép fel. Utóbbira közismert példa az etanol-víz elegy. Mindez azt
jelenti, hogy az elegyedés során a térfogat sem mindig additív.
Anyagszerkezeti szempontból az elegyedéskor bekövetkező térfogatváltozás és hőeffektus a
kiindulási részecskék eltérő méretével és a részecskék közötti kölcsönhatások megváltozásával
magyarázható. Az etanol-víz elegy esetén például a tiszta anyagokban jelen lévő hidrogénhidas
szerkezetek változnak meg, feltételezhetően alkohol-víz komplexek is létrejönnek, és ez mind a
kölcsönhatások, mind a térkitöltés szempontjából változást jelent.
Az elegyedés során bekövetkező változások számszerű jellemzésére az elegyedési mennyiségeket
és a parciális moláris mennyiségeket használjuk. A parciális moláris mennyiségek azzal kapcsolatosak, hogy az egyes komponensek adott mennyisége hogyan járul hozzá az elegy egy adott extenzív
tulajdonságához. Az elegyedési mennyiségek azt mutatják meg, hogy az elegyre jellemző, tetszőleges
extenzív mennyiség az elegyedés során hogyan tér el a tiszta komponensekből additív módon számolt
értéktől. (Érdemes megjegyezni, hogy a parciális és az elegyedési mennyiségek természetesen nem
függetlenek egymástól.) Általánosan felírva (3.1. egyenlet):
n

 eY  Yelegy   ni  Ym*,i ,

(3.1)

i 1

ahol  eY az elegyedési mennyiség, Yelegy az elegy adott extenzív állapotjelzője az elegyítést követően,

ni az i. komponens anyagmennyisége, míg Ym*,i az i. komponens elegyítés előtti (tiszta) moláris
extenzív mennyisége. Valamennyi mennyiség az adott, állandó hőmérsékletre és nyomásra
vonatkozik. A leggyakrabban használt elegyedési mennyiségek az elegyedési térfogat, az elegyedési
entalpia, az elegyedési entrópia és az ezekből levezethető elegyedési szabadentalpia.
Az elegyedési entalpia negatív (exoterm) és pozitív (endoterm) értéket is felvehet. Ezzel szemben
az elegyedési entrópia mindig pozitív, hiszen az elegyedés, a komponensek molekuláris szintű
keveredése a rendezetlenség növekedésével jár. Ideális elegyek esetén az entrópia változása a 3.2.
egyenlettel írható le:
Folyadékelegyeknek olyan homogén, folyadék halmazállapotú, egyfázisú rendszereket nevezünk, amelyek két
vagy több komponensből állnak.
3
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n

 e Sid   R ni  ln xi .

(3.2)

i 1

A tökéletes molekuláris keveredés következtében fellépő  e Sid entrópiaváltozás a valóságos
elegyképződéssel járó  e S entrópiaváltozás felső határesetének tekinthető. Ideális elegyek esetén
nincs elegyedési hőeffektus, mivel a molekulák közötti kölcsönhatás nem változik az elegyítés során (
eUid  0 ); valamint nincs térfogati kontrakció vagy dilatáció, mivel a molekulák mérete közelítőleg
megegyezik (kémiailag hasonló szerkezetű anyagok elegyítése pl. benzol-toluol elegy). Az ideális
elegyekre az jellemző, hogy térfogatuk és entalpiájuk additív módon tevődik össze a tiszta komponensek moláris térfogatából ( eVid  0 ), ill. moláris entalpiájából ( e Hid  eUid  pb eVid  0 ).
Ebben az esetben az elegyedési szabadentalpia a szabadentalpia definíciójának ( G  H  TS ) és a 3.2.
egyenletnek felhasználásával a 3.3. egyenlet szerint írható:
n

 e G id   e H id  T e S id  nRT  xi  ln xi .

(3.3)

i 1

Állandó hőmérsékleten és nyomáson önként lejátszódó folyamatok esetén a szabadentalpia
csökken, elegyedés csak abban az összetétel-tartományban következhet be, ahol teljesül a 3.4-es
összefüggés. Ideális elegyek esetén a teljes összetétel-tartományban teljesül, hogy az elegyedési
szabadentalpia értéke negatív.

 eG  0 .

(3.4)

Számos esetben az ideálistól eltérő viselkedést tapasztalunk. Ezeket a rendszereket célszerű az
elegyedési entalpia és az elegyedési entrópia alapján csoportosítani (3.2. táblázat), hiszen ezek
viszonya határozza meg a szabadentalpia-függvény összetételfüggését, amelyből az elegy stabilitására
következtethetünk.
3.2. táblázat: Az elegyek csoportosítása az elegyedési entalpia és entrópia értéke alapján
név

elegyedési entalpia

elegyedési entrópia

ideális

0

 e Sid

atermikus

0

reguláris

e H  0 ( eV  0 )

 e S   e Sid
 e Sid

reális

e H  0

 e S   e Sid

Az elegyedési entalpia ideális és atermikus esetben nullával egyenlő. Ezekben az esetekben a
különböző molekulák közötti kölcsönhatások erőssége megegyezik az elegyítés előtt a tiszta
komponensekben jelen lévő kölcsönhatásokéval. Amennyiben elegyítés során új kölcsönhatások
jönnek létre, vagy a különböző molekulák közti kölcsönhatások erőssége jelentősen eltér az azonosak
közti erősségétől, az elegyedés entalpiaváltozással jár (reguláris és reális elegyek). Negatív elegyedési
entalpia (exoterm hőeffektus) akkor várható, ha az elegyedés során az eredetinél jóval erősebb
kölcsönhatások alakulnak ki.
Az ideális elegyekben kölcsönhatásmentes, azonos méretű molekulák keverednek, az elegyedési
entrópia ebben az esetben a legnagyobb. Bármilyen kölcsönhatás, amely rövid távú rendezettséget
okoz, az elegyedési entrópia csökkenéséhez vezet. A komponensek eltérő molekulamérete (pl. polimer
oldatok) is kisebb elegyedési entrópiához vezet.
Az elegyedési szabadentalpia-függvény definíciójából következik, hogy nagy pozitív elegyedési
entalpia, illetve kis elegyedési entrópia nem kedvez az elegyedésnek. A hőmérséklet növelésével sok
esetben javítható az elegyedés, amennyiben a vizsgált hőmérséklet-tartományon nem változik
jelentősen az elegyedési entalpia és entrópia viszonya.
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A továbbiakban csak kétkomponensű elegyekkel foglalkozunk. Ezen rendszerek jellemző
szabadentalpia-összetétel diagramjait mutatja be a 3.2. ábra.

3.2. ábra: A moláris elegyedési szabadentalpia-függvények jellegzetes típusai.

 e Gm a 2-es komponens móltörtjének ( x2 ) függvényében látható. Pozitív a görbület a folytonos-, míg
negatív a szaggatott vonallal jelölt szakaszokon
a:

b:
c:
d:

Korlátlan elegyedés. Az elegyedési szabadentalpia a teljes összetétel-tartományban negatív, a
görbület a teljes összetétel-tartományban pozitív (lásd a 3.5.-ben megadott első egyenlőtlenséget).
Nincs elegyedés. Az elegyedési szabadentalpia a teljes összetétel-tartományban pozitív.
Korlátolt elegyedés. Az elegyedési szabadentalpia az összetétel függvényében előjelet vált.
Szételegyedés. Az elegyedési szabadentalpia a teljes összetétel-tartományban negatív, de
konvex (pozitív görbület) és konkáv (negatív görbület) tartományokra osztható. Az elegy csak a
konvex összetétel-tartományban létezhet.

3.3. Elegyek és oldatok termodinamikai stabilitása és a szételegyedés
Állandó hőmérsékleten és nyomáson az elegyedés szükséges feltétele, hogy az elegyedési szabadentalpia negatív értéket vegyen fel. Ezen felül teljesülnie kell a stabilitási kritériumnak, egy kétkomponensű rendszer termodinamikai értelemben stabilnak nevezhető, ha teljesülnek a 3.5.-ben megadott
egyenlőtlenségek (a két egyenlőtlenség ugyanazt fejezi ki):

  2  e Gm

 x 2
2



 0

T , p

 1 

  0 .
 x 2  T , p

(3.5)

A moláris elegyedési szabadentalpiával megfogalmazott stabilitási feltétel azt jelenti, hogy csak
azok a negatív elegyedési szabadentalpiával rendelkező elegyek stabilak, amelyekre nézve teljesül,
hogy  e Gm konvex függvénye x2 -nek. Abban az összetétel-tartományban, ahol ez a feltétel nem
teljesül, az elegy elveszíti termodinamikai stabilitását. Ennek következtében a kezdetben homogén
elegy két eltérő összetételű folyadékfázisra válik szét. A fázisok eltérő sűrűségük miatt egymás felett
helyezkednek el. Ezt a 3.3.1. ábrán bemutatott jelenséget szételegyedésnek nevezzük, amit
leggyakrabban a hőmérséklet megváltoztatásával lehet előidézni.
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3.3.1. ábra: A szételegyedés jelensége, a leggyakoribb kiváltó ok a hőmérséklet változása
A szételegyedés abban a koncentrációtartományban történik meg, ahol az elegyedési
szabadentalpia-függvény görbülete negatív. Ezt a tartományt a pozitív görbülettel rendelkező stabil
tartományoktól két inflexiós pont választja el, ahogy ez a 3.3.2.a ábrán látható. Az inflexiós pontoknál
változik meg a függvény jellege, ezeknél történik meg a stabil → instabil átmenet, azaz
a szételegyedés. Az elegyedési szabadentalpia-függvény inflexióihoz tartozó pontjait spinodális
pontoknak nevezzük. A spinodális pontok megjelenésének ekvivalens matematikai feltételei (3.6.
egyenlet):

  2  eGm 
0


2
  x2 Tsp , p

vagy

 1 


 0.
 x 2  Tsp , p

(3.6)

A 3.3.2.a és 3.3.2.b ábrák mutatják azt, hogy az elegyedési szabadentalpia-függvény inflexiós
pontjaihoz a kémiai potenciálfüggvény szélsőértékei (minimum és maximum) tartoznak. Mivel az
elegyedési szabadentalpia-összetételtől való függése minden hőmérsékleten más és más, ezért
megrajzolhatjuk minden egyes hőmérsékleten az inflexiókhoz tartozó összetételpárokat. Ekkor a
spinodális pontokból álló Tsp x2, sp fázisdiagramot kapjuk meg.





A szételegyedés utáni két fázis csak akkor lehet egymással egyensúlyban, ha a komponensek
kémiai potenciálja azonos mindkét fázisban. Ez azt jelenti, hogy az elegyedési szabadentalpiafüggvényen a két spinodális pontnak azonos érintő egyeneshez kellene tartozni, vagy a kémiaipotenciál-görbén azonos 1  x2  értékkel kellene rendelkezni. Ez a feltétel azonban nem teljesül.
Ebből következik, hogy a spinodális pontok nem tekinthetők a fázisdiagram egyensúlyi pontjainak.

a)

b)

c)

3.3.2. ábra: A moláris elegyedési szabadentalpiának (a), az 1-es komponens kémiai potenciáljának (b)
és a szételegyedés hőmérsékletének (c) függése az összetételtől szételegyedésnél. A spinodális pontokat
zöld négyzet (■), a binodálisokat pedig kék pont (●) jelöli
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A fázisdiagram egyensúlyi pontjait binodális pontoknak nevezzük. A binodális pontokra fennáll,
hogy az elegyedési szabadentalpia-függvényen azonos érintőhöz tartoznak (3.3.2.a ábra). A kémiai
potenciál-görbén a különböző összetételekhez tartozó binodális pontok értékei megegyeznek (
1 ( x2, I )  1 ( x2, II ) ), ahogy ezt a 3.3.2.b ábra mutatja. A különböző hőmérsékletekhez tartozó
binodális pontok adják meg a szételegyedés egyensúlyi fázisdiagramját (3.3.2.c ábra). A binodális és a
spinodális pontok között elhelyezkedő tartomány a metastabil tartomány, amelyben a homogén elegy
csak korlátozott ideig létezhet.
Kétféle fázisdiagramot szerkeszthetünk. A binodális és a spinodális pontokból meghatározott
fázisdiagram nem egyezik meg (3.3.2.c. ábra). A köztük lévő különbség a hőmérséklet függvényében
változik. Ahogy csökken a két eltérő sűrűségű fázis összetétele közti különbség, úgy csökken a két
fázisdiagram eltérésének mértéke. A fázisdiagram szélsőértékénél, az ún. kritikus pontnál a két görbe
egybeesik. A kritikus pontnak két koordinátája van: a Tc kritikus hőmérséklet és a x 2,c kritikus
összetétel.

3.4. Folyadék-folyadék fázisdiagramok
A fázisdiagram az összetétel függvényében adja meg a szételegyedési hőmérsékletet, de azt is
megmutatja, hogy adott hőmérsékleten milyen összetételű oldatok vannak egymással egyensúlyban. A
gyakorlatban a legkülönfélébb típusú fázisdiagramokkal találkoztunk, ezeknek néhány jellegzetes
típusát a 3.4. ábrán mutatjuk be.

3.4. ábra: A leggyakrabban előforduló fázisdiagram-típusok.
A szürke tartomány jelöli a kétfázisú rendszert: az xi bruttó összetételű rendszer adott hőmérsékleten
mindig xi. I és xi , II összetételű fázisokra válik szét. Az elkülönülő fázisok mennyisége lesz eltérő
különböző bruttó összetételek esetén.
A szételegyedési hőmérséklet–összetétel-görbék szélsőértékpontjához tartozó hőmérsékletet
nevezzük kritikus szételegyedési hőmérsékletnek. Ha ez minimumhely, akkor alsó kritikus
szételegyedési hőmérsékletről (Lower Critical Solution Temperature, LCST), ha pedig maximum,
akkor felső kritikus szételegyedési hőmérsékletről (Upper Critical Solution Temperature, UCST)
beszélünk.
Az alsó és felső kritikus szételegyedési hőmérséklet megjelenését azonos elvek alapján tárgyalhatjuk. Korlátlanul elegyedő oldatokban a kémiai potenciál ( 1  x2  ) az összetétel függvényében
monoton csökken. Ha változik a hőmérséklet, ez a jelleg megváltozhat. A termodinamikai stabilitás
megszűnése és az ezzel együtt járó szételegyedés akkor következik be, amikor a monoton csökkenő
1  x2  függvény a változó hőmérséklet hatására inflexiós pontot, majd minimumot és maximumot
mutató függvénnyé válik (3.3.2.b ábra). A kritikus ponthoz tartozó, inflexiós ponttal rendelkező
kémiai potenciálfüggvény választja el a homogén elegy tartományát a kétfázisú rendszertől.
A szételegyedés egyaránt bekövetkezhet a hőmérséklet növelésével vagy csökkentésével. Az LCST
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