
79 
 

12  Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi kapalnými 

složkami 

Kondenzovanými systémy se třemi kapalnými složkami jsou v této kapitole míněny roztoky, 

které vzniknou smísením tří čistých kapalin (tj. složek A, B, C), které spolu chemicky 

nereagují. Podle fyzikálně-chemické povahy jednotlivých složek, bude vzniklý systém za 

daného složení a teploty homogenní, nebo heterogenní. Za homogenní systém je považován 

roztok, který je tvořen pouze jedinou kapalnou fází. Heterogenním systémem je pak ve 

smyslu této kapitoly míněn systém tvořený dvěma (případně třemi) rovnovážnými kapalnými 

fázemi. 

Skutečnost, zda bude systém skládající se ze tří složek A, B, C za určitých podmínek 

(složení, teplota) homogenní nebo heterogenní, je nutno určit experimentální cestou. Výsledek 

takové experimentální práce, vyjádřený v grafické formě, je tzv. fázový diagram. Pro tyto 

účely se používají trojúhelníkové grafy, které reprezentují množinu všech složení (např. 

v molárních či hmotnostních zlomcích), jichž lze u třísložkového systému dosáhnout. Princip 

odečítání koncentrací v trojúhelníkovém diagramu je uveden v dodatku D.11. Do 

trojúhelníkového diagramu se graficky zaznamenává fázová rovnováha za dané konstantní 

teploty a tlaku. Pro vyjádření např. vlivu teploty na rovnováhu je nutné pak použít prostorové 

zobrazení. 

Ve fázovém diagramu (viz obr. 12.1) bývají tudíž zakresleny výsledky experimentální 

práce jako tzv. binodální křivky a konody. Binodální křivka je čára oddělující ve fázovém 

diagramu od sebe oblasti koncentrací, při kterých je roztok za dané teploty homogenní a při 

kterých heterogenní. Konoda je úsečka, která spojuje ve fázovém diagramu koncentrace 

odpovídající jedné a druhé rovnovážné kapalné fázi heterogenního systému. Její koncové 

body leží na binodální křivce. Konoda je tedy grafickým vyjádřením tzv. rovnováhy kapalina 

- kapalina. 

 

Obr. 12.1 

Pro lepší pochopení výše uvedených pojmů si představme následující experiment. 

Smícháme tři kapaliny A, B, C (např. vodu, methanol a 1-hexanol). Získáme roztok 

o celkovém složení (viz bod D), který temperujeme na 25 °C a mícháme určitou dobu. 

V literatuře můžeme pro tento systém tří kapalin najít ternární diagram, ze kterého je patrný 
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průběh binodální křivky. Zakreslíme-li do tohoto diagramu celkové složení našeho roztoku, 

zjistíme, že spadá do oblasti koncentrací odpovídajících heterogennímu systému. Celkové 

složení dané bodem D je tudíž pouze hypotetické (tzn. za dané teploty takový roztok 

neexistuje). Ve skutečnosti se roztok rozdělí na dvě kapalné fáze, jejichž složení udávají body 

E a F. Tyto dva body, spojené konodou, reprezentují jeden údaj o rovnováze kapalina - 

kapalina, neboť vyjadřují rovnovážná složení koexistujících kapalných fází (tzn. složení se za 

daných podmínek nemění s časem). Rovnovážná složení se nejčastěji určují vhodným 

analytickým stanovením obsahu jednotlivých komponent v obou rovnovážných fázích. Pro 

dokonalý popis heterogenního systému je nutné experimentálně stanovit více konod tak, aby 

pokrývaly celou heterogenní oblast. Tím se zároveň získá i průběh binodální křivky. 

Samotnou binodální křivku (tzn. bez konod) lze experimentálně získat i jinými postupy 

(např. titrační metodou - viz laboratorní cvičení), které nevyžadují provádění kvantitativní 

analýzy. Je však nutné si uvědomit, že znalost průběhu binodální křivky sice vymezuje 

heterogenní oblast, ale neposkytuje informace o rovnováze mezi kapalnými fázemi. 

Fázové diagramy v ternárních systémech lze podle vzájemné rozpustnosti binárních 

podsystémů rozdělit na tři základní typy: 

1. Jedna dvojice složek (A - B) ternárního systému je za dané teploty omezeně mísitelná 

(obr. 12.2a). V ternárním diagramu se pak nachází jedna heterogenní oblast vycházející ze 

strany.
9
 

2. Dvě dvojice složek (A - C) a jsou (B - C) za dané teploty omezeně mísitelné. 

V ternárním diagramu mohou existovat dvě heterogenní oblasti od sebe oddělené (viz obr. 

12.2b, nebo mohou být tyto dvě heterogenní oblasti slinuté v jednu, tzv. pásovou heterogenní 

oblast (viz obr. 12.2c). 

3. Jsou-li v systému všechny tři složky vzájemně omezeně mísitelné, mohou se ve 

fázovém diagramu nacházet tři binodální křivky (viz obr. 12.2d), jež vymezují dvoufázové 

oblasti rozprostírající se ke stranám trojúhelníka. Případně mohou existovat jen dvě 

heterogenní oblasti (viz obr. 12.2e). Dále se však některý systém může za určitých podmínek 

rozpadat na tři rovnovážné fáze, jejichž složení je dáno vrcholy vnitřního trojúhelníka. 

Tomuto případu odpovídá fázový diagram schematicky uvedený na obr. 12.2f. 

Jednotlivé typy fázových diagramů uvedených na obr. 12.2 vykazují např. následující 

systémy: 

a voda - benzen - ethanol při 25 °C, 

b nitrobenzen - methanol - iso-oktan při 10 °C, 

c benzen - 1-butanol - voda při 25 °C, 

d 1-dekanol - nitroethan - ethylenglykol při 10 °C, 

e 1-hexanol - nitromethan - voda při 25 °C, 

f l-oktanol - nitromethan - voda při 25 °C. 
____________________________________ 

9
V případě úplné nemísitelnosti obou složek binodální křivka vychází prakticky z vrcholů A, B 



81 
 

 

Obr. 12.2 

Aplikace Gibbsova fázového zákona 

U třísložkového systému mohou nastat tři kvalitativně rozdílné situace: 

1. homogenní roztok, 

2. heterogenní systém se dvěma kapalnými fázemi, 

3. heterogenní systém se třemi kapalnými fázemi. 

Každý z těchto případů je podle Gibbsova fázového zákona (viz rovnice (11.1)) 

charakterizován jiným stupněm volnosti. Omezíme-li rovnici (11.1) na fázové rovnováhy 

v třísložkových systémech (tzn. k = 3) za konstantní teploty a tlaku (tzn., máme dvě vazné 

podmínky C = 2), dostaneme tvar 

                      [   ]                                                                                                      (    )  

Pro homogenní roztok (f = 1) pak získáme počet stupňů volnosti v = 2. To v praxi 

znamená, že máme-li homogenní roztok skládající se ze tří složek, musíme k jeho identifikaci 
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Obr. 12.3 

zadat (nebo zjistit) koncentraci dvou komponent. Např. hmotnostní zlomky složek A a B (viz 

obr. 12.3a) 

Pro heterogenní systém obsahující tři složky a dvě fáze vychází z rovnice počet stupňů 

volnosti v = 1. V tomto případě tudíž pro jeho identifikaci postačuje znalost obsahu jedné 

komponenty (v libovolné fázi). Obsah zbývajících komponent v obou rovnovážných fázích je 

pak jednoznačně určen (viz obr. 12.3b). 

Pro lepší pochopení této situace je možno opět provést myšlenkový experiment. 

Představme si, že na jedné straně máme heterogenní systém tří složek, který jsme dostatečně 

dlouho promíchávali za konstantní teploty a který tudíž obsahuje dvě rovnovážné kapalné 

fáze. Na druhé straně, však zároveň máme (z dřívějších experimentů, nebo z literatury) 

dokonalý popis fázové rovnováhy kapalina - kapalina našeho systému při dané teplotě. To 

znamená, že máme k dispozici dostatečné množství konod, které současně vytyčují i průběh 

binodální křivky. Pak např. z horní kapalné fáze odebereme vzorek, ve kterém stanovíme 

hmotnostní zlomek jedné složky (na obr. 12.2b 60 hm. % složky B). Tento hmotnostní zlomek 

vyznačíme ve fázovém diagramu jako přímku (rovnoběžnou s příslušnou stranou 

trojúhelníka). Z průsečíku této přímky a binodální křivky (bod E), která koresponduje horní 

kapalné fázi, odečteme na fázovém diagramu hmotnostní zlomek druhé složky (čárkovaná 

šipka). Druhý konec konody, vycházející z tohoto průsečíku, pak jednoznačně definuje 

koncentrace všech složek i ve druhé kapalné fázi (bod F). 

Ve třetím případě, který může v třísložkovém systému nastat, tj. heterogenní systém se 

třemi rovnovážnými fázemi, je počet stupňů volnosti v = 0. Příklad takové rovnováhy je 

uveden na obr. 12.3c (oblast trojúhelníka KLM). V tomto případě nemůžeme složení žádné 

ze tří kapalných fází ovlivnit, aniž bychom změnili teplotu nebo tlak. Obsah všech komponent 

ve všech třech fázích lze jednoznačně určit z fázového diagramu příslušného systému. Jinými 

slovy: Všechny roztoky o hypotetickém celkovém složení spadající do oblasti koncentrací 

uvnitř trojúhelníka KLM mají tři rovnovážné fáze, jejichž složení je vždy dáno právě body K, L, 

M (mění se pouze množství jednotlivých fází). 
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Obr. 12.4 

Určení vzájemné rozpustnosti tří kapalných složek při dané teplotě 

Průběh binodální křivky určíme titrační metodou. Její princip je zobrazen na obr. 12.4. 

Vychází se z dvousložkových homogenních roztoků (viz body D, E, F, G, H), které jsou 

titrovány buď složkou A, nebo B. Složení směsí se tudíž mění tak, jak ukazují šipky na obr. 

12.4. Titrace se ukončí v okamžiku, kdy začíná vznikat druhá kapalná fáze, tzn. Složení směsi 

se dostalo těsně za bod na binodální křivce. Vznik druhé kapalné fáze se většinou projeví 

zakalením titrovaného roztoku. Předpokládá se, že přetitrování je zanedbatelné a tudíž, že 

složení roztoku po ukončení titrace právě odpovídá bodům na binodální křivce (viz body K, L, 

M, N, O). 

Pokusné zařízení 

Stanovení provádíme v uzavřených Erlenmeyerových baňkách, které uchytíme po dobu 

temperace do držáků v termostatu nastaveném na 25 °C. Titrujeme pomocí skleněné byrety, 

nebo v případě vody pomocí digitální byrety (viz dodatek D.8). 

Měření 

1) Složky A (destilovaná voda vytemperovaná na teplotu měření), B a C, jejichž vzájemnou 

mísitelnost ověřujeme, tvoří pouze jednu omezeně mísitelnou oblast, tak jak je zobrazeno na 

obr. 12.2a. Omezeně mísitelná (nebo zcela nemísitelná) může být libovolná dvojice kapalin. 

Proto se nejprve provede orientační zkouška mísitelnosti jednotlivých dvojic (pozor, složky B 

a C musíme mísit ve zcela suché nádobě). 

2) Pro měření si připravujeme roztoky dvojic složek dokonale mísitelných, které po 

vytemperování budeme titrovat složkou třetí. Poněvadž předem nevíme, jak velká bude 

plocha pod binodální křivkou, nepřipravujeme si zpočátku roztoky s obsahem více než 60 

hm.% složky, která se s druhými dvěma složkami dokonale mísila (podle obr. 12.2a by to 

byla složka C). Binární roztoky navažujeme do čistých a suchých Erlenmeyerových baněk 

v množství cca 25 cm
3
 obsahujících přibližně 15, 30, 45 a 60 hm.% jedné složky. 

3) Po vytemperování v termostatu na teplotu 25 °C (asi 20 min) odebereme část vzorku 

směsi do 1 ml pipety nahoře uzavřené gumičkou s kuličkovým uzávěrem. Zbylé množství 

kapalné směsi titrujeme třetí složkou do prvého vzniku druhé fáze. Poté vrátíme zpět 

(z pipety) odebrané množství do kapalné směsi, která se má vyjasnit a znovu titrujeme přesně 
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do prvého vzniku druhé fáze (zákalu). Stanovujeme-li rozpustnost při značně odlišné teplotě 

než je teplota laboratoře, je nutno při titraci po každém přidání třetí složky temperovat 

v termostatu. Během celého měření je nutno po každém přidání třetí složky směsí silně třepat. 

Při třepání se dostanou do roztoku bublinky vzduchu, které nesmí být pokládány za druhou 

fázi. Stejně postupujeme s druhou dvojicí mísitelných složek, abychom získali body na obou 

polovinách binodální křivky. 

Hustotu složky A (vody) bereme rovnou 1 g/cm
3
 a proto její objem v ml je roven její 

hmotnosti v g. Při titraci jednou ze složek B či C musíme po skončení titrace baňku zvážit a 

hmotnost přidané složky vypočíst z rozdílu hmotností po a před titrací. 

4) Body, ve kterých protíná binodální křivka stranu trojúhelníkového diagramu (na obr. 

12.4 označeny jako I a J), nalezneme tak, že zvážené množství jedné čisté složky (odpovídá 

jednomu vrcholu trojúhelníka) titrujeme druhou čistou složkou a naopak. 

5) Ihned po každém stanovení vypočteme složení bodu v hmotnostních % a výsledek 

vyneseme do trojúhelníkového diagramu. Ze získaných bodů určíme přibližný průběh 

binodální křivky a zvolíme další koncentrace výchozích dvousložkových směsí, nutných 

k doplnění celého průběhu křivky. 

Zpracování naměřených údajů 

Získaná data (minimálně 12 bodů) zpracujeme do tabulky (hmotnosti a obsah jednotlivých 

komponent vyjádřený hm.%), body vyneseme do trojúhelníkového diagramu a sestrojíme 

binodální křivku. 

Zdroje chyb 

• Pomalá titrace při větším rozdílu teplot laboratoře a termostatu (25 °C) vede k tomu, 

že stanovení v konci titrace je provedeno při jiné teplotě. 

• Pozdní indikace vzniku druhé fáze vede k přetitrování a tím ke zmenšení plochy pod 

binodální křivkou. 


