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విభినన ద్వామలు ఒకదరనితో ఒకటి పరిమిత పరిమాణంలో కలిస్తే  వమటిని పమక్ష్ిక మిశ్రణయీ 
ద్వామలు (partially miscible liquids) అంటారు. ఉదరహరణకు ఈథర్ నీటిలో పమక్ష్ికంగ్మ 
కరుగ్ుత ంది. నీరు, ఈథర్ లో పమక్ష్ికంగ్మ కరుగ్ుత ంది. ఈథర్ లో 1.2% నీరు, నీటిలో 
6.5% ఈథర్ కరుగ్ుతరయి.  
 
సమాన ఘనపరిమాణం గ్ల ఈథర్ మరియు నీటి మిశ్రమంను పరీక్ష నరళికలో తీసుకుని 
బాగ్మ కుదిపినపుడు ర ండు ద్వా పమావసథ లు (two liquid layers) ఏరపడతరయి. ఒకటి నీరు, 
ఈథర్ లో కరుగ్ుట వలన ఏరపడినది. ర ండవది ఈథర్, నీటిలో కరుగ్ుట వలన ఏరపడినది. 
ఒకదరనితో ఒకటి సమతరస్ిథ తి లో ఉనన ఈ దరావణరలను సంయుగ్ా దరావణరలు (conjugate 
solutions) అంటారు.  
 
పమక్ష్ిక మిశ్రణీయ ద్వామల మిశ్రణీయత ఉష్ణో గ్రత తో మారుప చ ంద్ుత ంది.  పమక్ష్ిక మిశ్రణీయ 
ద్వామలు పూరో మిశ్రణీయ ద్వామలు (completely miscible liquids) గ్మ మారే ఉష్ణో గ్రతను 
సందగి్ధ దరా వణ ఉష్ణో గ్రత (Critical Solution Temperature (CST) అంటారు. సందిగ్ధ 
దరావణ ఉష్ణో గ్రతను బటిి  పమక్ష్ిక మిశ్రణీయ ద్వాయుగ్మాలను మూడు రకమలుగ్మ 
వరీీకరించరరు.  
I. గ్రిష్ఠ  సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రతర ద్వాయుగ్మాలు (Upper CST) 
II. కనిష్ఠ  సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రతర ద్వాయుగ్మాలు (Lower CST) 
III. గ్రిష్ఠ  మరియు కనిష్ఠ  సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రతర ద్వాయుగ్మాలు (Upper & Lower 

CST) 
 

పరిచయం 
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A, B అను ర ండు ద్వామలను గ్ిలకరించినపుపడు A, B ద్వాంలోను, B, A ద్వాంలోను 
కరుగ్ుతూ ర ండు ద్ావ మిశ్రమాలు ఏరపడతరయి. ఈ ర ండూ సంతృపే దరావణరలే. ఉష్ణో గ్రతను 
ప ంచినపుపడు ఆయా ద్వామల దరావణీయతలు కరమంగ్మ ప రుగ్ుతరయి. 
 

ఉదరహరణకు ఫినరల్ కు నీటిని కలిపినపుపడు ర ండు ద్వా పమావసథ  లు ఏరపడతరయి. (1) 
నీరు ఫినరల్ యంద్ు కరుగ్గ్మ ఏరపడిన సంతృపే దరావణం, (2) ఫినరల్ నీటి యంద్ు 
కరుగ్గ్మ ఏరపడిన సంతృపే దరావణం.  
 

 సమధరరణ ఉష్ణో గ్రతల వద్ద  నీటికి ఫినరల్ ను చేరిినపుపడు 8% వరకు ఫినరల్ నీటిలో 
కరుగ్ుత ంది.  
 మరిక ంత ఫినరల్ ను చేరిితే ర ండు భిననమ ైన ద్వా పొ రలు ఏరపడతరయి. ర ండు 
విభినన సంఘటనములునన దరావణరలు పరసపరం సమతరస్ిథ తి (equilibrium 
state) లో ఉననపుపడు వమటిని సంయుగ్ా దరావణరలు (conjugate solutions) 
అంటారు. 
 ఉష్ణో గ్రత ను ప ంచిన క దదద  నీటి యంద్ు ఫినరల్ దరావణీయత అదేవిధంగ్మ ఫినరల్ నంద్ు 
నీటి దరావణీయతలు ప రుగ్ుతరయి.  
 ఏదో  ఒక ఉష్ణో గ్రత వద్ద  ఈ సంయుగ్ా దరావణరలు సజాతీయంగ్మ కలిస్ిపణ తరయి. 

1. గ్రషి్ఠ - సందిగ్ధ దరా వణ ఉష్ణో గ్రతర ద్వాయుగ్మాలు (Upper CST) 
(ఉదర.: ఫనిరల్ - నీరు వయవసథ) 
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  ఈ ఉష్ణో గ్రతను ఫినరల్ - నీటి వయవసథ  యొకక సందగి్ధ దరా వణ ఉష్ణో గ్రత లేదర 
సహదరా విత ఉష్ణో గ్రత (Critical Solution Temperature or consulate 
temperature) అంటారు. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 అనగ్మ ఉష్ణో గ్రతను 68.4°C ప ంచినపుపడు ఫినరల్, నీరు పరసపరం అనిన 

సంఘటనరలలో పూరిేగ్మ కలిస్ిపణ యి వయవసథ లో ఒక ేపమావసథ ను మిగ్ులుసమే యి. 
  ఈ విలువ ద్గీ్ర సంఘటనం 34% ఫినరల్ మరియు 66% నీరు.  
 ఈ ఉష్ణో గ్రతకు మించిన ఉష్ణో గ్రతలలో ర ండు ద్వామలు అనిన సంఘటనరలలోనూ సంపూరో 

మిశ్రరత ద్వాయుగ్ాం (completely miscible solution) గ్మ ఏరపడతరయి.  
 ఉష్ణో గ్రతను బటిి  నీరు- ఫినరల్ ల పరసపర దరావణీయత లోని మారుపను ప ై పటంలో 

చూడవచుి.  
 

దిి పమావసథ  పమాంతం  

W 

68.4°C 

ఏక పమావసథ  పమాంతం 

ఉష్
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C
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 నీటి లో ఫినరల్ దరావణీయత ఉష్ణో గ్రత తో పమటు ప రుగ్ుత ననటుు  WO వకరం, ఫినరల్ 
లో నీటి దరావణీయత ఉష్ణో గ్రతతో పమటు ప రుగ్ుత ననటుు  OP వకరములు 
త లుపుతరయి.  
 ఈ ర ండు వకమర లు O వద్ద  కలిశమయి. ఇది సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రత.  
 T అనే ఉష్ణో గ్రత వద్ద  ఒక సంధిరేఖ గ్ీస్తే  అది వకమర నిన a, b ల మధయ ఖండిసుే ంది.  
 ‘a’ నీరు ఎకుకవగ్మ ఉనన (దరావణిగ్మ ఉనన) పమావసథ  సంఘటనరనిన త లియపరిస్తే  ‘b’ 
ఫినరల్ దరావణిగ్మ ఉనన పమావసథ  సంఘటనరనిన త లియజేసుే ంది.   
 a, b ల మధయ ఉనన మిశ్రమాలలో కూడర ర ండు పమావసథ లకు ఇద ే సంఘటనం 
ఉంటుంది.  
 అంద్ువలు  పటం లోని వకరమం ర ండు పమావసథ ల సమతరస్థితి క నసమగ్డరనికి ఉష్ణో గ్రత, 
సంఘటనరల పరిమిత లను త లియజేసుే ంది.  
 ఇద ేఉష్ణో గ్రత వద్ద  వకమర నిక ిఆవల ఉనన సంఘటనరలలో ర ండు ద్వామలు పరసపరం 
కలిస్ిపణ యి ఒక ేపమావసథ గ్మ మారతరయి.  
 శుద్ధ  జలానికి (0% ఫినరల్) a సంఘటనరనికి మధయ ఉనన సంఘటనరలలో ఫినరల్ 
అసంతృపే దరావణం ఏరపడుత ంది.  
 అదేవిధంగ్మ b సంఘటనరనికి, 100% ఫినరల్ కు మధయ ఉనన సంఘటనరలలో నీరు 
అసంతృపే దరావణం ఏరపడుత ంది.   
 అంద్ువలు  వకమర నికి బయట ఉనన పమాంతం ఒక ేపమావసథ ను సూచిసుే ంది.  
 ఉష్ణో గ్రతను ప ంచినపుపడు a, b ల సంఘటనరలు ఒకదరనిక కటి ద్గీ్రవుతూ చివరక ి
O వద్ద  సమానమవుతరయి.  
 అపుపడు వయవసథ లో ఒక పమావస్తథ  మిగ్ులుత ంది. 
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 ‘O’ చూపించే ఉష్ణో గ్రతను ఫినరల్-నీరు వయవసథ  యొకక సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రత 
(critical solution temperature) అంటారు.  
 ఈ ఉష్ణో గ్రతకు ప ైన ఇంతవరకు పమక్ష్ిక దరావణీయతను పదా్రిశంచిన ర ండు దరావణరలు 
పూరిేగ్మ కలిస్ిపణ యి అనిన సంఘటనరల వద్ద  ఒక ేదరావణరనిన ఏరపరుసమే యి. 
 ఈ విధంగ్మ పవారిేంచే క నిన ద్వాయుగ్మాలను కిరంద ిపటిి కలో చూడవచుి. 

 

 

 

  ఘటకం A ఘటకం B సందగి్ధ దరా వణ ఉష్ణో గ్రత  సంఘటనం 

A% 

ఎనిలీన్  నీరు 168°C 40% 

ఎనిలీన్  హెకేేన్ 60°C 52% 

మిథనరల్  కమరబన్ డ ై 

సల్ైైడ్ 

40.5°C  29% 

మిథనరల్  స్ ైకలు హెకేేన్ 49.1°C 20% 

 

ఈ ద్వా మిశ్రమాలనినంటికి సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రత ఒక గ్రిష్ఠ  పరిమితి. అంద్ువలు  వీటిని 

గ్రిష్ఠ  సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రతరవరీ ద్వా మిశ్రమాలు అని కమని, మొద్టిరకం పమక్ష్ిక మిశ్రణీయ 

ద్వామలు అని కమని త లుపుతరరు. 
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ఫినరల్ - జల వయవసథ  కు భిననంగ్మ ట్ైఇైథ ైల్ఎమీన్- నీరు వయవసథ  ఉంటుంది. సంఘటనము- 
ఉష్ణో గ్రతల సంబంధరనిన కిరంది పటంలో చూడవచుి. ఈ వయవసథ లో పమక్ష్ిక మిశ్రణీయ ద్వామల 
పరసపర మిశ్రణీయత మిశ్రమం యొకక ఉష్ణో గ్రత తగీి్న క లది ప రుగ్ుతూ, నిరిదషి్ కనిష్ఠ  
ఉష్ణో గ్రత వద్ద  ఒక దరనితో ఒకటి పూరిేగ్మ కలిస్ిపణ యి సజాతీయ మిశ్రమం (దరావణం) 
(homogeneous solution) ను ఏరపరుసుే ంది.  ఈ ఉష్ణో గ్రతను కనిషి్ సందిగ్ధ దరావణ 
ఉష్ణో గ్రత (Lower Critical Solution Temperature) అంటారు. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప ై పటంలో ట్ైఇైథ ైల్ఎమీన్- నీరుల పరసపర మిశ్రణీయత ఉష్ణో గ్రతతో ఎటుు  మారుప 
చ ంద్ుత ందో  త లుపుత ంది.  

ఉష్
ణోగ్ రత

 (°
C

) దిి పమావసథ  పమాంతం  
 

ఏక పమావసథ  పమాంతం 
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Et3N భార శమతం 
 

 0% Et3N 

100% నీరు 
 100% Et3N 

  0% నీరు 

2. కనిష్ఠ -సందగి్ధ దరా వణ ఉష్ణో గ్రతర ద్వాయుగ్మాలు (Lower CST) 
(ఉదర.: ట్ైఇైథ లై్ ఎమీన్- నీరు వయవసథ) 

3.  



9 | P a g e  
Content prepared by: Winnie Teja D., Lecturer in Chemistry, GDC(W), Kadapa.                                                                                    

 

 ఈ వయవసథ కు సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రత 18.5°C.  
 ట్ైఇైథ ైల్ఎమీన్ మరియు నీరు 18.5°C ఉష్ణో గ్రత వద్ద గ్మని, అంతకు తకుకవ ఉష్ణో గ్రత 
వద్ద కమని పూరిేగ్మ ఒకదరనిలో ఒకటి కలుసమే యి.  
 అయితే ఈ ఉష్ణో గ్రతకు ప ైన ఇవి పమక్ష్ికంగ్మనే ఒకదరనిలో ఒకటి కలుసమే యి. 
  అంద్ువలన వకరం లోపలి భాగ్ంలో ర ండు పమావసథ లు, వకమర లకు వెలుపలి ఏక పమావసథ  
ఉంటాయి. 

ఈ తరగ్తిక ిచ ందిన ద్వామిశ్రమాలకు ఉదరహరణలు 
 

  ఘటకం A ఘటకం B సందగి్ధ దరా వణ ఉష్ణో గ్రత  సంఘటనం 

A% 

1-మిథ ైల్ పపిిరిడిన్ నీరు 48°C 5% 

డ ై ఇథ ైల్ ఎమీన్ నీరు 43°C 13% 
 

 

 

 

 

 

 

క నిన పమక్ష్ిక మిశ్రణీయ ద్వాయుగ్మాలు ర ండు రకమల సందిగ్ధ దరావణ ఉష్ణో గ్రతలను కలిగి్ 
ఉంటాయి. అవి గ్రషి్ఠ  మరియు కనిష్ఠ  ఉష్ణో గ్రతలు. ఈ ర ండు ఉష్ణో గ్రతర పరిమిత ల మధయ 
ద్వాయుగ్మాలు పమక్ష్ికంగ్మ కలుసమే యి. ర ండు పమావసథ లను ఏరపరుసమే యి. కిరంద ిపటంలోని 
సంఘటన- ఉష్ణో గ్రతల వకరం సంవృత వకరం (closed curve). ఈ వకరం ఆవరణ లోపలి 
ద్వామిశ్రమాలకు పమక్ష్ిక మిశ్రణీయత (partial miscibility) ఉంటుంది. ఆవరణకు వెలుపలి 

3. గ్రషి్ఠ  మరియు కనిష్ఠ  సందిగ్ధ దరా వణ ఉష్ణో గ్రతలు గ్ల ద్వాయుగ్మాలు 

(ఉదర.: నికలటని్- నీరు వయవసథ) 
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ద్వామిశ్రమాలకు పరిపూరో మిశ్రణీయత (complete miscibility) ఉంటుంది. నీరు, నికలటిన్ 
ద్వామిశ్రమానికి గ్రిష్ఠ  దరావణ ఉష్ణో గ్రత 208°C, కనిష్ఠ  దరావణ ఉష్ణో గ్రత 60.8°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208°C కనరన ఎకుకవ ఉష్ణో గ్రతల వద్ద  నికలటిన్, నీటితో అనిన నిష్పత ే లలోనూ ఒక దరనితో 
ఒకటి పూరిేగ్మ కలిస్ిపణ త ంది.  
 
బాహయ పీడనరనిన ప ంచినపుపడు గ్రిష్ఠ , కనిష్ఠ  ఉష్ణో గ్రతలు ఒకదరనిక కటి ద్గీ్రవుతూ 

చివరికి ఒకమనొక నిరీోత పీడనం వద్ద  అవి ఏకమయిపణ తరయి. అపుపడు వకర వెైశమలయం 

కరమంగ్మ తగ్ిీపణ యి చివరకు అద్ృశ్యమవుత ంది. ఈ స్ిథ తిలో ద్వామలు ర ండూ పూరిేగ్మ 

కలుసమే యి. 

నీరు-నికలటిన్ మిశ్రమాలలాగ్ టోలీన్- గ్ిుసరీన్; మిథ ైల్ పిరిడీన్-నీరు ఏరపరిచే మిశ్రమాలు 

కూడర పవారిేసమే యి. 

208°C 

60.8°C 

ఏక పమావసథ  పమాంతం 
 

 

ఉష్
ణోగ్ రత

 (°
C

) 

నికలటని్ భార శమతం 
 

 0% నికలటని్ 
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100% నికలటని్ 

 0% నీరు 
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ఏక పమావసథ  పమాంతం 
 

 

దిి పమావసథ  పమాంతం  
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