
22 Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat 

© Szilágyi András, BME www.tankonyvtar.hu  

típusú egyfázisú folyadékelegyek a hőmérséklet emelése, míg az UCST típusú folyadékelegyek a 

hőmérséklet csökkentése során veszíthetik el termodinamikai stabilitásukat. A felső kritikus 

szételegyedési hőmérséklet létezése természetesnek tűnik, a hőmérséklet csökkenésével csökken a 

molekulák hőmozgása, csökken az entrópiatag, amely egy idő után már nem képes kompenzálni a 

kedvezőtlen entalpiatagot (pl. hangyasav-benzol elegy). Az alsó kritikus szételegyedési hőmérséklet 

megjelenésének gyakori oka a komponensek közötti komplex képződés (pl. víz– trietil-amin elegy). 

Érdekes optikai jelenséget figyelhetünk meg, ha a szételegyedés összetétel-tartományába eső 

homogén oldat hőmérsékletével elérjük a fázisátalakulási hőmérsékletet. A homogén oldat mielőtt 

még kétfázisúvá válna, igen erős zavarosságot, opaleszcenciát mutat. Ez a koncentráció fluktuációk 

minden határon túli növekedésére vezethető vissza. Egy LCST típusú fázisdiagrammal rendelkező 

folyadékelegyben hőmérséklet emelésének hatására lejátszódó változások figyelhetők meg a 3.1. 

videón.  

 

3.1. videó: Szételegyedés 

3.5. A mérés elve 

Az oldhatóság mérésére háromféle eljárás kínálkozik: 

A: Állandó hőmérsékleten az egyik tiszta komponenshez adagoljuk fokozatosan a másik 

komponenst egészen addig, amíg az oldódik. Telítéskor az új fázis megjelenését észleljük, 

amely az adott hőmérsékleten rázogatás és keverés hatására nem tűnik el. 

B: Az előre bemért összetételű homogén elegy hőmérsékletét lassan változtatjuk, ha a hőmér-

séklettel elérjük az adott összetételnek megfelelő elegyedési határt (a hőmérsékletváltoztatás 

iránya is fontos) a homogén elegyben bekövetkezik a szételegyedés, és észleljük az opal-

eszcenciát; bizonyos esetekben az alaposan kevert kétfázisú elegy kitisztulásával is mérhetjük 

a kritikus elegyedési pontot. 

C: Kétfázisú rendszert egy adott hőmérsékleten jól megkeverünk, majd várunk, amíg az 

egyensúly beáll, ezután az egyensúlyi fázisokból mintát veszünk és meghatározzuk az össze-

tételüket. E módszer a legfáradtságosabb, de a legtökéletesebb, mivel az egyensúly beállása 

leginkább biztosítható.  

A gyakorlaton a „B‖ módszert alkalmazzuk, amelynek előnye a „C‖ módszerrel szemben, hogy 

nem kell analizálni, mivel az összetételt bemérés határozza meg. A „B‖ módszerrel az új fázis 

megjelenését jól lehet észlelni, mert ekkor az egész, addig átlátszó oldatban egyenletesen ködszerű 

zavarosság jelenik meg, amiből rövidesen kialakul az összefüggő új fázis. A szételegyedés rendel-

lenességeiből következtethetünk az esetleges mérési hibákra is. Ezek közül a leggyakoribb, hogy a 

zavarosság nem egyszerre keletkezik az egész oldatban, ha az elégtelen keverés miatt abba akár a 

koncentráció, akár a hőmérséklet inhomogén. A bemért oldatok szennyező anyagai is hibát okoz-

hatnak. A szennyező anyag oldhatósága is változik a hőmérséklettel és így előfordulhat, hogy nagy 

hőmérsékleten tiszta átlátszó oldatot kapunk, és abból hűtéskor legelőször a szennyező anyag kezd 

kiválni és okoz zavarosságot. Ez azonban jól megkülönböztethető a vizsgálandó egyensúlytól, mivel a 

szennyező anyag általában kis mennyiségű, ezért kiválás útján további hűtéskor nem tud összefüggő 

külön fázissá egyesülni, hanem a zavarosság sokáig megmarad. 

3.6. A gyakorlat kivitelezése 

Két mintasorozat áll rendelkezésre, a folyadékelegyek ampullákban találhatók. Az egyes ampullák 

számozottak, az ampullák összetétele a mérés során biztosított táblázatból kiolvasható. Egy hőmérő 

higanyzsákjához befőttesgumi segítségével rögzítünk két ampullát. Az ampullákat a hőmérővel együtt 

 




3. Folyadék-folyadék fázisegyensúly kétkomponensű rendszerekben 23 

© Szilágyi András, BME www.tankonyvtar.hu  

Erlenmeyer-lombikban lévő vízbe merítjük (3.6. ábra). A víz hőmérséklete szükség esetén elektromos 

melegítővel emelhető vagy csapvíz alatti hűtéssel csökkenthető. 

 A mérés során a mérőcsoport egyik része a fenol–víz elegy, míg a másik része a 2,4-dimetil-

piridin (lutidin)–víz elegy fázisdiagramját határozza meg. A fázisdiagramok ismeretében minden 

hallgató egyénileg meghatározza a gyakorlatvezető által kiadott (ismeretlen) fenol–víz és 2,4-dimetil-

piridin (lutidin)– víz elegy átlagos tömegtörtjét. 

 

1. Állítsuk össze a 3.6. ábrán látható berendezést.  

2. Állandó rázogatás mellett melegítsük a lombikban 

lévő vizet addig, amíg mindkét ampulla tartalma 

homogénné (fenol–víz elegy), illetve zavarossá 

nem válik [2,4-dimetil-piridin (lutidin)–víz]. 

Jegyezzük meg a fázisátmeneti hőmérséklet 

közelítő értékét. Kerüljük el az ampullák jelentős 

túlmelegítését, mert felrobbanhatnak!  

3.  Állandó rázogatás mellet lassan hűtsük a lombikban 

lévő vizet, és olvassuk le a fázisátmenet hőmér-

sékletét. (A fázisátmenetet az ampullák tartalmának 

ködösödése, illetve az elegy kitisztulása jelzi.) 

Ismételt melegítéssel és hűtéssel mérjük meg a 

fázisátalakulási hőmérsékletet még kétszer. Ezek 

lesznek a pontos méréseink, a várt fázisátalakulási 

hőmérséklet környékén a hűtés legyen nagyon 

lassú. 

4. Cseréljük le az ampullákat két másikra, és végezzük 

el velük a 2. és 3. alatti teendőket.  

5. Mérjük meg két ismeretlen összetételű ampulla 

fázisátmeneti hőmérsékletét is. Mérés előtt jegyez-

zük fel, hogy az ampulla mely folyadékfázisból 

tartalmaz többet. A fenol–víz elegy esetén labor-

hőmérsékleten, a 2,4-dimetil-piridin (lutidin)–víz 

elegy esetén 35 °C-on.  

  (Mérőlap a mellékletben.) 

6. Ábrázoljuk a mért fázisdiagramokat, azaz a fázisátmeneti hőmérsékleteket az összetétel 

függvényében. Olvassuk le az 5. pont alatt mért ampullák összetételét, és az anyagmérleg vagy 

az emelőszabály felhasználásával számítsuk ki a fázisok arányát (2,4-dimetil-piridin (lutidin)–

víz elegy esetén 35 °C-on, fenol–víz elegy esetén 45 °C-on. Azt, hogy melyik komponensben 

dúsabb az alsó, ill. a felső fázis, a komponensek sűrűsége alapján meghatározhatjuk (
31,06fenol g cm  ,

30,92lutidin g cm  ).  

 

A fázisok arányának számítása 

Ha a hőmérséklet-összetétel pont a kétfázisú tartományba esik, a folyadékelegy két egymással 

nem elegyedő folyadékfázisra válik szét. A fázisok aránya meghatározott, az anyagmérleg segítségével 

számítható (3.7.a és 3.7.b egyenlet): 

  (3.7.a) 

 , (3.7.b) 

ebből levezethető az egyensúlyi fázisok aránya (3.8. egyenlet)4: 

                                                      
4 Ugyanezekhez az összefüggésekhez jutunk az emelőszabály felírásával is: 
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3.6. ábra: Mérőberendezés 



24 Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat 

© Szilágyi András, BME www.tankonyvtar.hu  

  , (3.8) 

ahol  nI, nII, mI, mII, a fázisok mólszáma, illetve tömege, xi, wi: a két fázis átlagos mól-, illetve 

tömegtörtje, xi,I, xi,II, wi,I, wi,II:az i-edik komponens mól-,  illetve tömegtörtje a fázisokban. A 

jegyzőkönyv elkészítése során definiálni kell az I-es és a II-es fázist! 

3.7. 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 

3. Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008 

 

3.8. Ellenőrző kérdések 

1. Definiálja az ideális elegy fogalmát! 

2. Definiálja az atermikus elegy fogalmát! 

3. Definiálja a reguláris elegy fogalmát! 

4. Definiálja a reális elegy fogalmát! 

5. Hogyan csoportosíthatók az elegyek az elegyedési entalpia és entrópia értéke alapján? 

6. Milyen feltételeknek kell teljesülnie állandó hőmérsékleten és nyomáson, hogy egy 

kétkomponensű rendszert termodinamikailag stabilnak nevezhessünk? 

7. Mit nevezünk az elegyedési szabadentalpia-függvény spinodális pontjának? 

8. Mi a matematikai feltétele a spinodális pontok megjelenésének? 

9. Mit nevezünk a fázisdiagram binodális pontjának? 

10. Milyen a lefutása a  1 2x  függvénynek ideális elegy esetében? 

11. Milyen a lefutása a  1 2x  függvénynek reguláris elegy esetében, ha T > Tkrit (UCST)? 

12. Milyen a lefutása a  1 2x  függvénynek reguláris elegy esetében, ha T < Tkrit (UCST)? 

13. Mi jellemző a kritikus elegyedési pontra? Mi megjelenésének matematikai feltétele? 

14. Rajzolja fel a leggyakrabban előforduló fázisdiagram-típusokat! Jelölje az egy-, ill. kétfázisú 

tartományokat! 

15. Mit nevezünk kritikus opaleszcenciának? 

16. Mi a gyakorlat célja? 

17. A méréshez kapott ampullában szobahőmérsékleten két folyadékfázisú, korlátoltan elegyedő, 

felső kritikus elegyedésű folyadékpár van. Hogyan viselkedik ez hűtés, illetve melegítés 

hatására? 

18. A mérés során ismert összetételű elegyeket adunk ki ampullákba leforrasztva. Hogyan 

állapítjuk meg ezek szételegyedési hőmérsékletét? 

19. Miért nem elég a szételegyedés hőmérsékletének megállapítása ahhoz, hogy a görbéről le 

tudjuk olvasni a bruttó összetételt? 

20. Adott hőmérsékleten a korlátoltan elegyedő folyadékok elegye két fázisra esik szét. Hogyan 

tudja leolvasni a két fázis összetételét a fázisdiagramról, ha ismert a hőmérséklet és a bruttó 

összetétel? 

21. Hogyan tudja kiszámítani az így leolvasott adatokból az alsó és felső fázis tömegarányát? 

(mérlegegyenlet) 

 

Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mérték-

egységét!
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Folyadék-folyadék fázisegyensúly kétkomponensű rendszerekben M1 

Név: Neptun-kód: Csoport: 

Mérésvezető neve:  Dátum: 
 

Javítások száma: Dátum: Mérésvezető aláírása: 

MUNKALAP 

 

 

Vizsgált elegypár neve (ismert összetételű minták):  

 

Ampulla 

száma 
összetétel 

Gyors 

mérés 

(T1) 

Pontos 

mérés 

(T2) 

Pontos 

mérés 

(T3) 

Átlag 

TC 

  [w/w%] [°C] [°C] [°C] [°C] 

      

      

      

      

 

 

 

Vizsgált elegypár neve (ismeretlen összetételű minták):  

 

Ampulla 

száma 

Melyik 

fázisból van 

több? 

Gyors 

mérés 

(T1) 

Pontos 

mérés 

(T2) 

Pontos 

mérés 

(T3) 

Átlag 

TC 

 [A vagy  F
#
] [°C] [°C] [°C] [°C] 

      

      

#
A: alsó fázis, F: felső fázis 

 

 



Folyadék-folyadék fázisegyensúly kétkomponensű rendszerekben M2 

Név: Neptun-kód: Csoport: 

Mérésvezető neve:  Dátum: 

Javítások száma: Dátum: Mérésvezető aláírása: 

 

 

Lutidin–víz elegy:        Fenol–víz elegy: 

 

Ampulla 

száma 
összetétel Tc 

 

  

Ampulla 

száma 
összetétel Tc 

 [w/w%] [°C]    [w/w%] [°C] 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Mérőtárs által vizsgált elegypár neve (ismeretlen összetételű minták): 

  

Ampulla 

száma 

Melyik 

fázisból van 

több? 

Átlag 

TC 

 [A vagy  F
#
] [°C] 

   

   

#
A: alsó fázis, F: felső fázis 

 

 


