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AMIKOR EGY "SIKERTELEN" KÍSÉRLET NAGY SIKERRE 
VÁLIK! 

A XX század eleje a kísérleti reakciókinetika mini-fénykora volt, amikor 
rengeteg kísérlettel sikerült ismételten igazolni Arrhenius alapvető, múlt szá-
zadbeli felfedezését:  a kémiai reakciók annál gyorsabban zajlanak le, minél 
magasabb a hőmérséklet. Ezt matematikailag az Arrhenius egyenlet 

In k = B - A/T (1) 
fejezi ki, amelyben k a reakció sebességi állandója, T az abszolút hőmér-

séklet, A és B konstansok. Fontos figyelembe venni, hogy az A konstans 
magában foglalja a reakció aktiválási energiáját, ami pozitív, mert egy reakci-
ónál energiát kell befektetni, hogy a reakció elinduljon. 

Elmélet és gyakorlat jól megegyeztek addig, amíg egy jólismert fizikai-ké-
mikus, Bodenstein, megdöbbentő kísérletsorozat alapján azt nem találta, hogy 
a nitrogénmonoxid oxidációja 

2 NO + O 2 — 2 NO2 (2) 
esetén az (1) egyenletből számított A értéke negatív. Mivel negatív aktiválási 

energiának nincs értelme, Bodenstein először azt gondolta, hogy a kísérletek 
hibásak voltak, úgyhogy azokat szisztematikusan megismételte. A meglepő 
eredmény megint csak az volt, hogy a számított A negatív. Érdekes itt megje-
gyezni, hogy évekkel később más kutatók is igazolták Bodenstein eredményeit, 
noha az aktiválási energia értékei nem egyeztek meg pontosan Bodensteinéval 
de mindannyian konzekvensen negatív aktiválási energiát találtak. 

Bodensteinnak azonban még nem álltak rendelkezésére a tízes években a 
későbbi kutatóknak az eredményei. A dilemma nem volt egyszerű: vagy a 
kísérletek voltak rosszak, vagy pedig egy komplikált reakciósorozat van elrejtve 
a (2) egyenletben. Bodenstein a második lehetőségben hitt, és a kérdést 
hosszasan tanulmányozva, végülis a következő hipotézist ajánlotta. 

A reakció két lépésben játszódik le. Az első folyamatban a nitrogénmonoxid 
igen gyorsan dimerizálódik, és ennek eredményeképpen egy termodinamikai 
egyensúly alakul ki: 

2 NO — N 2O 2 (3) 
A második lépésben a dimér reagál oxigénnel és így megkapjuk a nitro-

géndioxid végterméket: 
N 2 O 2 + O 2 — 2 NO2 (4) 

Ez a reakció sokkal lassúbb, mint a dimerizáció és egy adott hőmérsékleten 
a sebességi állandója k4 követi az Arrhenius egyenletet az elmélettel meg-
egyezve (tehát A pozitív). Az NO2 képződés sebességét felírva a (2) és (4) 
reakció alapján könnyen belátható, hogy a (2) és (4) reakciónak a sebességi 
állandóját a (3) reakció egyensúlyi állandója kapcsolja össze: 

k 2 - k4. K3 K 3 = [N202]e/[N02]e (5) 
Igy a hőmérséklet emelésekor a k 2 értékének csökkennie kell, amennyiben 

K3 gyorsabban csökken mint ahogy k4 növekedik. 

Próbáljunk meg egy kis számítgatást. Bodenstein kísérleti adataiból meg-
kapjuk a (2) reakció Arrhenius egyenletét: 

In k2 = 5.766 + 861.11 /T (6) 
160 < T < 350 K 

A K 3 egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggését jóval nehezebb kiszámítani, 



mivel az N 2 O 2 dimerre kevés adat áll rendelkezésünkre. Amennyiben csak egy 
pár fokkal térünk el a 298 K standard hőmérséklettől, a következő megközelítő 
összefüggést kapjuk meg (a számítás részleteit mellőzve): 

In K 3 =1359.78/T - 19.240 + 0.4616 In T (7) 
Az alábbi táblázat összegezi a számítás eredményeit. Látható, hogy T 

növekedésével k4 nő, de ka csökken és ez igazolja a Bodenstein által javasolt 
mechanizmus helyességét. 

T In k2 In K 3 In k4 
(5) (K) (6) (7) 

In k4 
(5) 

298 8.655 -12.050 20.705 
300 8.636 -12.074 20.710 
302 8.617 -12.101 20.718 

Mindez csak egy érdekes epizód a fizikai kémia történetében? Nem egé-
szen! Bodenstein megvonhatta volna a vállát és abbahagyhatta volna a kísér-
leteit, hogy az akkori szakmai világ ne nevesse ki. Ehelyett bízott a 
kísérleteiben, és a tudományos kíváncsisága és kitartása egy fontos felfede-
zéshezvezetett. ma már azt is nagyon valószínűnek tartják, hogy a karbon által 
katalizált monoxidációban is a dimernek alapvető szerepe van. Bodenstein egy 
könnyű megoldás helyett egy nehezet választott, ami végül is helyesnek 
bizonyult - ez az epizódnak a legfontosabb üzenete számunkra. 
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A Bolyai egyetem hősi korszakának te-
vékeny munkása, kitűnő szervezője volt dr. 
László Tihamér Emlékezzünk vissza arra 
a kezdeti korszakra: a Groza kormány en-
gedélyezte és támogatta a magyar egye-
tem létesítését. De az épületek üresen 
állottak. Nem volt tanszemélyzet, diákság 
is kevés. Hiányzott a bútorzat, a laboratóri -
umi felszerelés. 

A szervezést a munkatársak toborzásán 
kellett kezdeni. A kísérleti fizikusokat Lász-
ló Tihamér, az elméletieket Vescan Teofil 
gyűjtötte egybe. Egyáltalán nem voltunk 
homogén társaság; legtöbben Kolozsváron 
tanultak, de volt aki a soproni erdőmérnöki 
fakultáson, vagy a pesti műegyetemen sze-


