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• Termodinamikai definíció
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intenzív

Egységnyi felületnöveléshez szükséges

munka. Ha dp=0, dT=0, akkor W=DG
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Felület csökkenése spontán 

folyamat
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• Mérése erőegyensúlyon alapszik:  

• Felület síkjában ható összehúzó erőt 

kiegyensúlyozó, egységnyi vonaldarabra 

merőlegesen ható érintőleges (tangenciális)erő
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Jelenségek: cseppek gömbalakja

görbült felületek-görbületi nyomás

Nedvesedési jelenségek: kapilláris 

emelkedés/süllyedés, peremszögek



• Mit mérünk/határozunk meg:

• B1.15. Tiszta folyadék felületi feszültségének 
hőmérséklet-függéséből: Eötvös-állandó, 
kritikus hőmérséklet meghatározása. 
Folyadékszerkezetre utal.

• B1.16.Oldatok felületi feszültségének 
koncentrációfüggéséből: kapilláraktivitás. 
Gibbs-féle felületi többletmennyiség.

• B1.17. Adszorpciós izoterma: amfipatikus 
molekulájú zsírsav homológokra. Traube 
szabály. Szyszkowski-egyenlet.
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• B1.5 A felületi feszültség meghatározása 

differenciális kapillárisemelkedés mérésével: 

hőmérsékletfüggés vizsgálata az Eötvös 

szabály alapján.
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A=3477 m-1 készülékállandó

Feltételezzük, hogy a folyadékok a kapilláris

falát teljesen nedvesítik: a meniszkusz 

görbületi

sugara megegyezik a kapilláris sugarával.
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I.Minta és kapilláristartó 

edény termosztáló 

köpennyel

II.Katetométer a függöleges távolság 

leolvasására,pontosság: +/- 0,0015 mm
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A katetométer fő részei: egy háromlábú talpazatra (16)

szerelt függőleges tengely (17) és a tengelyen mozgatható

mérőkocsi (22). 

A mérőkocsira szerelt távcső és leolvasó mikroszkóp.

A leolvasó mikroszkóp tartalmazza a mérőrácsot és skálát.
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A skála leolvasása:

A mérőrács elhelyezése olyan, hogy a milliméterskála két 

vonala között  a mérőrács tükörképének tíz vízszintes 

vonala 1 mm-en 0,1 mm eséssel helyezkedik el. Így a 

rácsskála egy függöleges osztása 0,1 mm-nek felel meg. 

Függöleges írányban a vízszintes osztásvonalak egytized 

része 0,01 mm-rel egyenlő.

A milliméter ezredrészeinek becsléséhez megnézzük, hogy 

a vízszintes millimétervonal hol metszi a vízszintes 

osztásvonalat mérőrács két függöleges 0,01 mm-es vonala 

között. Következetesen de tetszőlegesen dönthető el, hogy 

ennek leolvasását melyik metszésnél olvassuk le.
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I. Ügyelni kell, hogy a kapillárisban levő folyadék 

felvegye a termosztát beállított hőmérsékletét-

fecskendővel óvatosan levegő bejuttatásával vagy 

kiszívásával többször cseréljük ki a kapillárisban a 

folyadékot!

II. A tárgykép megtalálása után a szálkeresztet fókuszáljuk 

a meniszkusz ‘tetejére’ a vízszintes mikrométer csavarral 

(19) , majd fókuszáljunk függőleges síkban a függőleges 

mikrométer csavarral (26), ezután ellenőrizzük a hengeres 

vízszintezővel(29) a távcső vízszintes helyzetét - ismételjük 

ezt legjobb beállításig - majd olvassuk le leolvasó 

mikroszkóp (24) mérőrácsán a függőleges távolság értéket. 

Mindkét kapilláris helyzetének beállítását és leolvasá-

sát legalább háromszor ismételjük meg.
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FONTOS!

Pontos eredmények érdekében lényeges, hogy a

mérendő távolság függöleges helyzetben legyen a 

leolvasáskor és mindkét kapilláris helyzetét 

azonosan tökéletes fókuszálással mérjük!



• 20-45 oC tartományban 4-5 hőmérsékleten 

mérjük a két különböző kapilláris 

szintkülönbségét szerves folyadékban.

• A            függvényt az  Eötvös szabály alapján 

értékeljük.
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 TA megadott függvényből számítjuk az 

aktuális sűrűséget.

Baloldali mennyiség: 1 mol anyag-

mennyiség felületi többlet-szabad-

entalpiája
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 T sdatok grafikonját egyenes illesztéssel

értékeljük ki.

Az egyenes meredekség(B) és tengelymetszet (A)

Paramétereiből adjuk meg kE és  Tkrit értékét és 

hibakorlátját a Student-féle t-próba 95%-os 

konfidencia intervallumában.
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Az Eötvös-állandó értéke alapján jellemezzék a határfelü-

leti fázist (normális folyadék, asszociáló folyadék, ...).
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A Tkrit hibáját a paraméterek Origin programmal

megállapított hibájából a Gauss-féle hibaterjedéssel 

számoljuk!
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• B1.16 Felületi feszültség meghatározása 

buboréknyomás módszerével; kapilláraktivítás 

tanulmányozása
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Relatív meghatározási 

módszer.

A készülékállandó a kapilláris 

sugara, amelyet ismert felületi 

feszültségű vízzel határozunk 

meg.
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Fontos: A kapilláris belső falát is át kell mosni

a mérendő folyadékkal (vízlégszívattyú ne „köpjön” 

vissza a kapillárisba).

Az A edény csapjának kinyitásával az A edényben 

csökken a nyomás. A készüléket úgy állítsuk össze, 

hogy csak a kapillárison juthasson be levegő!

A kifolyási sebesség olyan lassú legyen, hogy a 

manométer száraiban a maximális emelkedés és 

süllyedés szintjei könnyen leolvashatók legyenek 1-1 

buborék leszakadásánál. Ez 5-10 s-onkénti 

levegőbuborék leszakadást jelent a kapillárisról.

A buborékok egyenként jöjjenek, dupla buborék 

szennyezésre utal! (acetonos vagy krómkénsavas 

öblítés)
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Amikor az A edényben létrehozott nyomáscsökkenés 

eléri a kapillárison beszívott levegőbuborék 

maximális görbületi nyomását plusz a bemerülés 

hidrosztatikai nyomását a buborék bejut a készülékbe 

(leszakad a buborék).
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A víz felületi feszültségét a mérés hőmérsékletén táblázatból 

olvassuk ki.

Figyelem! 

Mj. Fémolvadékok felületi feszültségének 

nagyságrendje sem éri el az 1 N.m-1-et.
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Dh    

hkap= 5 mm
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Oldatoknál az oldott anyag adszorpciója csökkentheti vagy 

növelheti a felületi feszültséget. Az oldat egységnyi szabad

felületén adszorbeált anyag mennyiségét- a felületi többlet-

koncentrációt a Gibbs-féle izoterma egyenlet írja le:






























cRTcRT

c
Γ

lnd

d1

d

d 



0Γ Kapilláraktív anyag - pozitív adszorpció-





c











Definicíó:

A

n

n
nn

Γ

o
oldószer

oldószero
oldottoldott 

















.



ELTE Budapest 2014. 

szeptember 22.
Bsc1 fizikai kémia laborelőkészítő előadás 24



c
B

c

RT

A
Γ




1

Adszorpciós izoterma egyenlet.

Ha B>>1/c akkor G koncentrációfüggetlen

Telítés. (A és B paramétert ld. A 35.dián)
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Feladat: Különböző koncentrációjú vizes izobutil-alkohol oldatok 

és egy ismeretlen koncentrációjú izobutil-alkohol oldat felületi 

feszültségének meghatározása. Az ismeretlen oldat sűrűségét

Mohr-Westphal-mérleggel kell meghatározni.

A G értékét a – lnc ábrázoláshoz illesztett egyenes meredek-

ségéből határozzuk meg és  mol/dm2, illetve mol/cm2 egységben ad-

juk meg.

Számolásokat SI rendszerben végezzük. Figyelem az átváltásnál!

Kisebb felületen kevesebb anyag fér  el!
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Ismeretlen oldat sűrűségének mérése 

hidrosztatikai mérleggel-Mohr-Westphal mérleg

Kétkarú mérleg, állandó terhelés az egyik karon.

Folyadékba merülő üvegtestre ható felhajtó erőt méri (F=Vg).

A súlysorozat egysége (lovas) az üvegtest térfogatának 

(esetünkben kb. 10 ml) megfelelő 4 oC-os víz tömegével 

egyenlő, vagyis a 10-es osztáson = 1,000 g/cm3 sűrűséget 

képvisel. Kalibrálással a mérlegen közvetlenül a folyadék 

sűrűsége olvasható le.  A mérleget kalibrálni kell: lépései: 

levegőn beállítjuk a mérleg egyensúlyát az ellensúly megfelelő 

állításával (pontatlan). Ezután ismert hőmérsékletű vízzel a víz 

sűrűségének megfelelő lovasokkal hozzuk egyensúlyba a 

mérleget. Majd az ismeretlen sűrűségű folyadékkal állítjuk be a 

mérleg egyensúlyát. Leolvassuk a lovasok értékét.



x 
Fx

Fvíz
víz
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Beállítás levegő sűrűségére
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Akadálymentes bemerítés

a vízbe kalibrálás céljából.
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Beállítjuk a T=24,8 oC hőmérsékletű víz sűrűségére az egyensúlyt a 

baloldali ellensúly forgatónyomatékának változtatásával.



• B1.17 Felületi feszültség meghatározása 

sztalagmométerrel és a Traube-szabály 

tanulmányozása

• Mérés:

• Kalibrálás vízzel

• Hangyasav (4,5 M) , ecetsav (1,5 M), propionsav (0,5 

M) vagy 1,5 M, 0,75 M és 0,375 M ecetsav,

• Izobutil-alkohol (ismeretlen koncentráció)

felületi feszültségének meghatározása
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Minden új oldattal a mérés elött

legalább háromszor öblísük át

a mérőcsővet az oldat felszívásá-

val és kiengedésével.
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Fecskendővel szívjuk fel 

a folyadékot.

A fecskendő eltávolítása 

után a tefloncsappal

szabályozzuk

a csepegési sebességet

(A csepegés beállítása elött

a tárcsán felső részén maradó

folyadékot itassuk le papir-

vattával.)

FONTOS:

Ne érjünk a tárcsához kézzel!

A tárcsa alsó kapilláris

nyílását pedig csak a folyadé-

kok érhetik!
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5x 20 cseppet 

gyüjtünk vízre és  

minden oldatra

A csepp leszakad, ha súlya

megegyezik a kapilláris 

kerületén ható felületi feszültséggel.

  rmg 2

Relatív mérés, vízzel kalibrálunk



 x 
mx

mvíz
 víz
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Csepegési sebesség: 

5-10 s-onként 1 csepp

Ld. 

stalagjo.avi



ELTE Budapest 2014. 

szeptember 22.
Bsc1 fizikai kémia laborelőkészítő előadás 35

Kapilláraktív anyagok adszorpciós izotermája-

Szyszkowski egyenlet - tapasztalati szabály



D  o   A  B  c

A B fajlagos kapilláraktivításraTraube-szerint egy homológ 

soron belül érvényes:
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Ennek következménye, hogy

Feladat ennek ellenőrzése és diszkutálása három 

alifás zsírsavra. Az értékelést segítheti a következő 

mérési adatsor és ábra (tájékoztató).
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Hangyasav, ecetsav, propionsav felületi feszültség-koncentráció

ábrázolás
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Beadandó mérési eredmények: 

1. Egy csepp átlagos tömege és hibája a vízre és az oldatokra. A hibákat a Student-féle t-próba 

segítségével, 95%-os konfidenciaszint választásával számítsák! 

2. Az ismeretlen oldat felületi feszültség-értéke és hibája. 

Mivel   = v (m/mv), ahol m and mv az oldat és a referencia víz csepptömegeit jelölik,  hibája a Gauss-

féle hibaterjedés törvény segítségével a következőképpen számítható: 
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v
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m

mm

m

m 
  (1) 

ahol δm and δmv az oldat és a víz csepptömegeinek hibáját jelölik. 

 
3. A monokarbonsav-oldatok felületi feszültség-értékei (azok hibájával) és a relatív felületifeszültség-

változás ((v -)/v ) értékei. ( és v az oldat, illetve a referencia víz felületi feszültségeit jelölik.) A Traube 

szabály értelmezése. A víz sűrűsége és felületi feszültsége az F2.5 táblázatban, a B Praktikum II. 

kötet 550. oldalán található. Ha a mérési hőmérséklet nem található a táblázatban, akkor végezzen 

lineáris interpolációt!  

4. A propionsavra számítsa ki G értékét T = 288.15 K hőmérsékleten molm
-2

 egységben c = 0.5 M 

koncentrációt választva az adszorpciós izoterma (2) egyenletéből! Adja meg G értékét molcm
-2

 

egységben is! 

 

Másik (ambíciózusabb) hallgató-pár:  

3. a 1,5M, 0,75M és 0,375M ecetsavoldatok felületi feszültség-értékei (azok hibájával). 
4. Ábrázolja a v - értékeket a koncentráció (c) függvényében! Illesszen a pontokra a Szyszkowski-egyenlet alapján (

)1ln(v BcA D  ) nemlineáris illesztést választva Aln(1+Bc) függvényt az ORIGIN program segítségével!  
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Beadandók a kiegészítő leírások szerint.

Bemérő tanár: Bencze László

Jegyzőkönyveket javítja: Bencze László
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Jó munkát kiván!
Sziráki Laura

és Bencze László


