
A KÉMIAI EGYENSÚLYRÓL 
(I. rész). 

Alapfogalmak, Le Cháteller-elv és az egyensúlyt 
befolyásoló tényezők. 

1. Bevezetés 
A kémiai folyamatok egy része a kiindulási anyagok teljes elhasználódásához 

vezet, tehát teljesen végbemennek. Ezeket a folyamatokat irreverzibilis  folyama-
toknak  nevezzük. Ilyenek például az égési folyamatok, egyes bomlási reakciók, a 
cink és a sósav reakciója, és végsősoron az életet fenntartó folyamatok is. 

A kémiai folyamatok nagyobb része azonban nem vezet a teljes átalakuláshoz, 
mert a reakció termékei is, a körülményektől függően, bizonyos mértékben rea-
gálnak egymással, aminek következtében a kiindulási anyagok újra keletkeznek. 
Ezek a folyamatok kétirányúak,  tehát reverzibilisek  (A+B -»C+D, de ugyanakkor 
C+D -» A+B, tehát A+B <> C+D). A kívánt termék (termékek) irányában történő 
átalakulást direkt reakciónak nevezzük, az ellentétes irányban történő átalakulást 
pedig fordított  vagy inverz reakciónak hívjuk. A reverzibilis folyamatoknak a 
klasszikus, de ugyanakkor időt álló példája az ammónia szintézise, aminek a 
jellegzetessége az, hogy közönséges nyomáson és nem megfelelő katalizátorok 
jelenlétében az ammónia kitermelése lehangolóan kicsi. 

A reverzibilis folyamatok előrehaladása egy stabilis állapot eléréséig tart. A két 
ellentétes folyamat, vagyis a két ellentétes irányba haladó folyamat, egy bizonyos, 
körülményektől függő idő után, "kompromisszumos megoldásra jut", aminek kö-
vetkeztében beáll a fentebb említett viszonylag stabilis állapot, amit egyensúlyi 
állapotnak hívunk. Mivel ebben az esetben a két ellentétes folyamat kémiai 
természetű, kémiai  egyensúlyról  beszélünk. 

2. A Le Chátelier-elv  (1888) 
Az egyensúlyi állapotot nem szabad úgy elképzelni, hogy a két ellentétes 

irányba haladó folyamat megszűnt, a molekulák mozgása leállt. Az történik, hogy 
a direkt és a fordított  folyamat egyforma  sebességgel megy végbe, aminek 
következtében az egész folyamatra jellemző nettó vagy összsebesség nulla lesz. 
Tehát az egyensúlyi állapotot is dinamikusnak  kell tekintenünk. Mint minden 
viszonylag stabilis helyzet esetében, itt is felmerül a következő kérdés: az egyen-
súlyt fenntartó külső tenyezők megváltozása esetén, milyen irányba fog haladni a 
rendszer? A válasz Henry Le Chátelier elvében rejlik, amit a következőképpen 
fogalmazhatunk meg: ha egy egyensúlyban levő rendszert külső hatás ér, az 
egyensúly olyan irányba tolódik el, amelyben a rendszer a külső hatást csökken-
teni tudja. 

Könnyen megfigyelhető, hogy Le Chátelier elve univerzális jelleggel bír, bioló-
giai, szociológiai, pszihológiai es más rendszerekre is érvényes. 

A kémiai egyensúlyt befolyásoló külső tényezők a következők: hőmérséklet, 
nyomás (gázok eseten), koncentráció, valamint semleges anyag jelenléte. A 
továbbiakban vizsgáljuk meg külön-külön ezeknek a tényezőknek a hatását külön-
féle, gázhalmazállapotban  beálló kémiai egyensúlyokra (további cikkek anyagát 
fogják képezni az oldatokban történő kémiai egyensúlyok és az egyensúlyi elekt-
rokémia). 



Aviz szintézise egy exoterm  folyamai, tehát hőkibocsátással jár, ami azt jelenti 
hogy az egyensúlyi állapot felé haladva, a rendszer hőmérséklete csak úgy 
maradhat állandó, ha a rendszertől hőt vonunk el. 

bzek szerint a hőmérséklet csökkentése  "jobbrá',  a hőkeletkezés ("melege-
dés") irányába tolja el az egyensúlyt. Természetesen, a hőmérséklet növekedese 
hőelhasználódáshoz, az egyensúly "balra" tolódásához vezet. 

A fenti reakcióval kapcsolatosan meg keli jegyeznünk, hogv a vízgőz kompo-
nenseire való bomlása csak 1200 0C felett észlelhető, és 40000C felett gyakorla-
tilag a H2O(g) teljesen elemeire bomlott. Tehát ez a folyamat csak 1200 0C és 
4000 C között mondható kétirányúnak vagy reverzibilisnek. 1200 0C alatt gyakor-
latilag "balról jobbra", míg 4000 0C felett "jobbról balra" történő irreverzibilis 
folyamatról  van szó. A folyamatot tovább bonyolítja az is, hoqy 3000 0C felett a 
hidrogén- és oxigénmolekulák nagy mértékben disszociálnak," atomjaikra bomla-
nak még két egyensúlyi folyamat következtében (H2 «- 2H és O2 «- 20) 
Természetesen, mint ahogy a gyakorlatból tudni lehet, szobahőmérsékleten a 
H2(g) és O2(g) nem reagál egymással, habár az egyensúly teljesen jobbra van 
eltolódva, de viszont ahhoz, hogy beinduljon ez a reakció, elégséges egy szikra 
(Prométheusz szikrája). 

Hasonlóan tárgyalhatnánk az első reakció, N2(g) + O2(g) <» 2NO(g), reverzi-
bilis és irreverzibilis tartományait is. 

2.2. A nyomás hatása 
Ebben az esetben is két különböző kémiai egyensúlyt fogunk megvizsgálni a 

nyomás változása szempontjából. 

2.1. A hőmérséklet  hatása 
Tegyük fel a következő kérdést: milyen hatással lesz a hőmérséklet változása 

az alábbi két kémiai egyensúlyra? 

Tehát a NO(g) szintézise egy endoterm,  vagyis hőelnyeléssel járó folyamat, 
mivel az entalpia változása (AH ) pozitív.  Ez azt jelenti, hogy az egyensúly beálltáig 
a rendszer hőmérsékletét csak úgy tarthatjuk állandó értékén, ha kívülről hot 
viszünk be. 

Vizsgáljuk meg mi történik ha az egyensúlyi rendszer hőmérsékletét növeljük. 
A hőmérséklet növeléséhez ugyancsak hőt kell kívülről betáplálnunk. A Le Chate-
lier-eív értelmében, hogyha a rendszerrel hőt közlünk, az egyensúly abba az 
irányba tolódik el, amelyben a rendszer hőt használ el, vagyis képes "lehűteni" 
saját magát. A mi esetünkben az egyensúly "jobbra" (-») fog eltolódni, mert a NO 
szintézise irányába használódik el a kívülről bevitt hőmennyiség. 

Hogyha a hőmérsékletet csökkentjük, tehát a rendszert lehűtjük, az egyensúly 
"balra" («-), a hőtermelés ("melegítés") irányába fog eltolódni. 

Mielőtt rátérnénk az ammónia szintézisének egyensúlyi analízisére, elevenít-
sük fel egy pár mondatban ennek a folyamatnak a történetét. 

A XIX. század vége előtt technológiai szempontból az ammóniára kevés 
szükség volt. Az 1880-as évektől kezdve viszont rohamosan kezd nőni az ammó-
nia ipari felhasználása, főleg a szódagyártásban (Solvay-eljárás) és a salétromsav 
előállításában. Ebben az időben merül fel az NH3-nak alkotó elemeiből történő 



előállítása. Az akkori idők kémikusai is tudták, hogy a nitrogén nagy kémiai 
tehetetlenséggel bír, még a nagy reagálási képességet mutató oxigénnel is "jól 
megfér".  Az atmoszférában is csak nagyon erős elektromos kisülések esetén 
reagál a N2 és O 2 , akkor is csak kis mértékben. Ennek ellenére a nitrogént 
megpróbálták reakcióba hozni a hidrogénnel is. 

1884-ben Ramsay és Young, elektromos kisülés jelenlétében, N2 és H2 gáz 
elegyéből nagyon kis mennyiségű NH3- t állított elő. A gyakorlati kivitelezés és az 
ammónia kitermelése Iehangolo képet mutatott. Ugyanakkor megfigyelték azt is, 
hogy sajnos a keletkezett NH3(g) bizonyos mértékben N2(g)-ra és H2(g)-ra bomlik, 
tehát e reakció reverzibilis.  Az ammónia nagymértékű ipari perspektívái sürgették 
a kutatást, de még a híres Wilhelm Nernstnek sem sikerült 1904-ben megfelelő 
kitermelést elérni, habár ő már 70 atm nyomáson dolgozott. Kb. 1900-ban kapcso-
lódik be az ez irányú kutatásokba Fritz Haber, a karlsruhei Politechnikai Intézet 
professzora.  Ő abban az időben már ismert tudós volt a szerves elektrokémiában 
és a gázok termodinamikájában elért eredményei révén. Haber az elméleti és 
gyakorlati kutatásokat párosítva bebizonyította, hogy az ammónia-szintézishez 
magas nyomásra, közepesen magas hőmérsékletre és vasalapú katalizátorra van 
szükség. Ehhez olyan kitartó, fáradságos munkára volt szükség, amire csak az 
képes, aki számára a tudomány hit, a megismerés pedig életcél. 1909-ben már 
óránként 70 g ammóniát állított elő, 200 atm nyomáson, kb. 400 0C-On és Fe, Mo, 
A I 2 O 3 katalizátoron. Az első világháború vészjóslóan közeledett, a legtöbb akko-
riban ismert robbanóanyag, mint például a nitroglicerin, nitrocelulóz vagy a trinit-
rotoluol előállításához salétromsavra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlen 
az NHg gyártástechnológiája. Fritz Haber laboratóriumi szintézisétől a BASF 
konszern mersburgi gyáráig ahol már 1918-ban évente 200 000 t ammóniát 
gyártottak, nehéz út vezetett. Ezt csak olyan kiváló vegyészmérnökökkel lehetett 
megtenni, mint K. Bosch és A. Mittasch, akik megoldották az ammóniaszintézis 
technológiai kivitelezését, amit ma "scale up"-nak neveznek. 

Ezek után vizsgáljuk meg, miért volt szüksége Habernek nagy nyomásra a 
sikeres ammóniaszintézishez? 

Természetesen, közel ecjy évszázad távlatából a válasz nagyon egyszerűnek 
tűnik. Ez a reakció mólszamváltozással jár, vagyis a folyamat "bal oldalán" 4 
molekula van jelen, míg a "jobb oldalon" csak kettő. Tehát, ha a térfogatot 
állandónak tekintjük, a kiindulási anyagok oldalán (a "bal oldalon") a nyomás 
nagyobb, mint a "jobb oldalon", ahol az NH 3 van jelen. A Le Chátelier-elv értelmé-
ben a nyomás növekedése azt a folyamatot fogja elősegíteni, amely a nyomás 
csökkenéséhez vezet, tehát a mi esetünkben az egyensúly az NH 3 keletkezése 
irányába fog eltolódni. 

Tehát, 

ha a külső nyomás P egyensúly 
P , egyensúly 

Vizsgáljunk meg még egy hasonló folyamatot: 

(klór előállítása a Deacon 
módszerrel; 400 0 C és CuCI2 

katalizátor) 



2.3. A reagenskoncentrációk  változásának  a hatása 
Nagyon egyszerű, az egyensúly abba az irányba fog eltolódni, amely a nagyobb 

koncentrációban (feleslegben) levő reagens elhasználódásához vezet. Például: 

A kémiai reakciók gyakorlati kivitelezésében gyakran használják az egyik 
végtermék eltávolításának módszerét az egyensúly megfelelő irányba való eltolá-
sa érdekében. Például az ecetsav és etil-alkohol eszterezési reakciója esetén, a 
keletkezett etil-acetát-gőzöket kivezetik a rendszerből, és egy hűtőkészülék segít-
ségével kondenzálják. Ezáltal az egyensúly az észter keletkezésének irányába 
fog eltolódni. 

2.4. A semleges gáz hatása 
Semleges gáznak tekintjük a rendszerben jelenlevő, de a reakcióban részt nem 

vevő gázt. Ezek szerint az egyensúlyt fizikai  tényezőként fogja befolyásolni. 
A semleges gáz jelenléte állandó össznyomáson a gázelegyet "felhígítja", 

vagyis a reagensek parciális nyomásának a csökkenéséhez  vezet. Ebben az 
esetben, a Le Chátelier-elv értelmében az egyensúly a reakcióban résztvevő 
anyagok nyomásának növekedése,  vagyis a semleges gáz parciális nyomásának 
csökkenése  irányába fog eltolódni. Más szóval az egyensúly eltolódása abba az 
irányba történik, amelybe a reakcióba lépő molekulák száma nagyobb,  tehát a 
reagensek "dúsabbak'. 

Elemezzük a Ia (g) disszociációját N2(g) jelenlétében, 

ha , egyensúly -», ugyanezt a hatást érjük el akkor is, ha az egyik 
végterméket eltávolítjuka  rendszerből. Tehát vagy egyensúly 

Feltételezzük, hogy a jódmolekulák és -atomok a fenti reakción alapuló egyen-
súlyi állapotban vannak. 

Próbáljunk válaszolni a következő kérdésre: milyen hatással lesz az egyensúlyi 
állapotra a rendszerbe bevitt N2(g)? 

Válaszunk matematikai megalapozottságának érdekében, képzeljük el a kö-
vetkező esetet: 

legyen nk.i2, nk,i — la(g) és l(g) egyensúlyi mólszáma Na(g) nélkül (a 
kezdeti egyensúlyi állapotban) 

riN2 — a bevitt N2 (g) mólszám 
n v , i2 , nv, l — la(g) és l(g) egyensúlyi mólszáma N2(g) jelenlétében 

(a végső egyensúlyi állapotban) 
a — a la(g) disszociaciófoka (0 < α < I). 

A reakciót állandó össznyomáson végezzük, P = konst. 
A végső egyensúlyi állapot összetétele a következő lesz: 



Mivel a parciális nyomás , a N2(g) parciális nyoma-
i 

sát a két egyensúlyi állapotban a következőképpen lehet kifejezni: a kezdeti 
egyensúlyi állapotban, 

Ha α > 0, pv,N2 < Pk1 N2, tehát a N2(g) parciális nyomása végső, nagyobb 
mértékben disszociált állapotban, kisebb. 

Bebizonyítottuk, hogy a semleges gáz a reakcióba lépő molekulák számának 
növekedése  irányába befolyásolja a kémiai egyensúlyt. 

Az iparban a semleges gáz hatását, többek között, a telített szénhidrogének 
disszociációjának (pirolizisének) elősegítésére használják. Például a "nehéz" szer-
ves vegyipar egyik legfontosabb kiindulási anyagát, az etént, elsősorban etánból 
állítják elő, dehidrogénezéssel (pirolízissel). 

Ez a folyamat egyensúlyi, de a gyakorlatban olyan körülményeket választanak, 
amelyek nagy mértekben irreverzibilissé teszik a reakciót. 

A vízgőz  mint semleges  gáz jelenléte a reakcióeiegyben az egyensúlyt majd-
nem teljesen "jobbra" tolja el. A kiindulási gázelegynek 80%-a vízgőz és csak 
20%-a etán 

Az egyensúly "jobbra" fog eltolódni mert ebbe az irányba csökken  a vízgőz 
parciális nyomása, tehát az egyensúly "jobbra" tolódása ellensúlyozza a semleges 
gáz, mint külső befolyásoló tenyező jelenlétét. 

Felmerül a kérdés: miért épp vízgőzt használnak semleges gázként? A válasz 
egyszerű, pragmatikus okokra vezethető vissza, éspedig, a vízgőz nagyon 
könnyen elválasztható atöbbi reakcióterméktől kondenzalással, ugyanakkor csök-
kenti a koksz lerakódását a reaktorban. 

A továbbiakban próbáljuk meg az eddigi ismereteinkre alapozva kikövetkeztet-
ni, hogy milyen típusú "edényben", kémiai reaktorban, kell véghezvinni az etén 
pirolízisét ahhoz, hogy a semleges gáz hatása érvényesüljön. 

Először összegezzük röviden az ismereteinket: 
— 1 mól C2He-ból keletkezik összesen 2 mól (C 2 H 4 + H2 ) 
— ahhoz, hogy a semleges gáz hatása érvényesüljön, a reaktorban uralkodó 

nyomás állandó  (konstans)  kell hogy legyen, tehát izobár körülményeket kell 
biztosítani, mert másképp a vízgőz nem semleges gázként, hanem külső  nyomás-
ként  éppen a kívánttal ellenkező irányba fogja eltolni az egyensúlyt. 

A reaktor kiválasztásában elvileg két különböző típus között választhatunk. 
Az elsőtípus -zárt (edény típusú) reaktor (1-es ábra). 
Ez a fajta megfelel az édesanyáink konyhájából jól ismert kuktafazéknak. 
A második  típus - az úgynevezett csőreaktor (2-es ábra), amit sokszor szer-

pentinformában használnak. 



Képzeljük el, hogy mi történik a "kuktá-
ban"! Mikor a leves fő, a keletkezett gőzök 
miatt a nyomás megnő, a kuktafazék fütyülni 
kezd, és a vízgőz egy része, a szellőztető-
szelepen keresztül kibocsátódik. Tehát a 
"kukta"a szellőztetőszelep segítségével pró-
bálja ellensúlyozni a belső nyomásnöveke-
dést-

Átvitt értelemben ugyanez történik akkor 
is, ha a pirolízist egy teljesen zárt reaktorban 
végezzük. Egy ilyen "kukta" típusú reaktorba 
bevezetett vízgőz a nyomás növekedéséhez 
vezet. Mivel az edény teljesen zárt (például 
nincs szellőztetőszelep sem), az etánból és 
vízgőzből álló gázelegy nem tud  fizikailag 
kitágulni,  ezáltal tehát nem tudja a nyomás 
növekedését ellensúlyozni. Az egyedüli 
fennmaradó lehetőség a kémiai  egyensúly 
eltolódása  abba az irányba, amely kevesebb 
molekulához, tehát kisebb  nyomáshoz  ve-
zet. Az etén szintézise eseten ez az irány 
épp a nem kívánt  "baloldal" vagyis a dehicí-
rogénezéssel ellentétes  irány. 

Viszont, ha a folyamat egy csőreaktorban megy végbe, az össznyomás állandó 
marad, mert a cső egyik vegén bevitt reakcióelegynek (etán+vízgőz) megvan a 
kitágulási lehetősége, mivel a rendszer áltaj elfoglalt térfogat fokozatosan nő, a 
gázelegy csőbeli előrehaladásával együtt. így a fokozatos térfogat növekedési 
lehetőseg ellensúlyozza a fokozatos nyomás növekedési tendenciát, végsősoron 
az össznyomás állandó  marad, tehát a vízgőz nem nyomást növelő tényezőként, 
hanem semleges gázként  fogja az egyensúlyt befolyásolni. 

Csak érdekességként említjük meg, hogy a gázelegynek a szerpentinen való 
áthaladási ideje (ami megegyezik a reakció gyakorlati időtartamával) 1 szekundum 
alatt van. 

A használatos reaktortípusokkal kapcsolatosan meg kell jegyeznünk, hogy a 
gázfázisban végbemenő reakciókat majdnem kizárólag, csak előrehaladó folyá-
son (dugattyútípusú folyás, "plug flow") alapuló reaktorokban végzik. 

Ilyen szempontból erőltetettnek tűnhet a "kukta-fazék" típusú reaktor tárgyalása 
ez esetben, de úgy gondoltuk, hogy a pragmatikus gondolkodás fejlesztésének 
céljából, az ismeretek elméleti szinten túli felhasználásának érdekében, jó ha 
felvetjük ezt a lehetőséget is. 

2.5. A katalizátor  és az egyensúly  vizsonya 
A katalizátor nem befolyásolja a kémiai egyensúlyt, és ezáltal a rendszer 

egyensúlyi összetételét sem. 
Ezt a kijelentést egy képzeletbeli, intuitív kísérlettel bizonyítjuk. 
Képzeljük el a következő, hőkibocsátással járó, reverzibilis reakciót: 

Feltételezzük, hogy a hőkibocsátás irányába történő folyamatot a vas  katalizál-
ja. Tekintsük úgy, hogy a katalizátor befolyásolja az egyensúlyt. Ez a mi esetünk-
ben azt jelenti, ha egy vasdarabot bemerítünk abba az "edénybe", amelyben a fenti 
reakción alapuló egyensúly beállt, az egyensúly "jobbra"  fog eltolódni, ami egy 
nagyobb  hőmennyiség /Q1 kibocsátásához vezet. 

Más szóval: 



A « B + Q, katalizátor nélkül, 

A «- B + Q 1 , katalizátor jelenlétében, 

ahol Q1 > Q. 
Tehát egy vasdarab segítségével energiát tudnánk termelni ((Q1 - Q) > 0). Ha 

a valóságban a dolgok így történnének nem lennének gondjaink az energiával. 
A kíserlet lehetetlensége  akkor látszik mégjobban, ha arra gondolunk, hogy a 

vasdarab kiemelésével  a régi, katalizátor nélküli egyensúlyi állapot visszaáll,  ami 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy a folyamatot akárhányszor megismételve állan-
dóan hőenergiát tudtunk termelni. Egy ilyen kifogyhatatlan energiaforrás,  energiát 
termelő "perpetuum mobile", sajnos abszurdum. 

A katalizátor szerepe abban áll, hogy az egyensúlyi állapot felé vezető utat 
"könnyítse", a reakció  sebességét  növelje.  A molekulák ahhoz, hogy egy kezdeti 
állapotból egy végső állapotba jussanak, egy "energia-gátat" kell "megmászniok". 
A katalizátor ennek az "energia-gátnak" a magasságát csökkenti.  Például Kolozs-
várról el kell jutnunk Tordara. Ha egy katalizátort használunk, az nem fogja 
hozzánk közelebb hozni Tordát, mint várost, hanem "levágja" a Feleki-tetőt, es 
ezáltal hamarább és könnyebben jutunk el ugyanoda, Tordara. 

3. Befejező  kommentár 
A kémiai egyensúlyt tárgyaló cikksorozat első részében kizárólag kvalitatívan 

próbáltuk megközelíteni a problémakört, elemezni az egyensúlyt befolyásoló 
tényezők hatását. 

A második részben rátérünk a kémiai egyensúly kvantitatív értelmezésére, a 
tömeghatás (GuIdberg-Waage) törvénye alapján. Ugyanakkor bemutatjuk az 
egyensúlyi állandó különböző kifejezési módjait, és ezek kapcsolatát a termodina-
mikai és kinetikai mennyiségekkel. 
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