Egyensúlyi rendszerek
Követelményrendszerből (2017-es) egyensúly keresőszóval:

számítások
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Egyensúlyi rendszerek

Egyensúlyi rendszerek a tanulmányok során:
- oldódási egyensúlyok (gáz, szilárd)
- a víz disszociációja
- gyenge savak és bázisok disszociációja
- ipari folyamatokban: ammónia és kénsav gyártása
- észterképződés és hidrolízis
- csapadékképződés és oldás
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Egyensúlyi rendszerek
2015. október 7. feladat
Hangyasav és etanol egyensúlyi reakciójában egy olyan vegyület állítható elő, melyet régebben
rumaroma készítésére is használtak.
a) Írja fel a folyamat reakcióegyenletét, és nevezze el a reakcióban keletkező szerves terméket!
b) Számítsa ki, hogy 10,0 cm3 hangyasavhoz hány cm3 etanolt mérjünk, ha azt szeretnénk, hogy a
karbonsav 75,0 %-a alakuljon át a reakcióban!
ρ(HCOOH) = 1,23 g/cm3, ρ(C2H5OH) = 0,789 g/cm3. A reakció egyensúlyi állandója K =3,25.
c) Ha a 10,0 cm3 hangyasavat rumaroma előállítása helyett oldatkészítésre használnánk, mekkora
térfogatú, 2,00-es pH-jú oldatot állíthatnánk elő belőle?
(KS = 1,77·10-4 mol/dm3)
javítókulcs:
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Egyensúlyi rendszerek
Az A + B ⇄ C egyensúlyi rendszert vizsgáljuk.
1. Zárt tartályban T hőmérsékleten kialakult rendszerben az átalakulás foka 10%, ha a kezdetben c0
koncentrációjú A anyaghoz sztöchiometrikus mennyiségű B anyagot adunk.
1.1. Mekkorák az egyensúlyi koncentrációk?
1.2. Az egyensúlyi elegy hány százaléka A, illetve C anyag?
1.3. Mekkora az egyensúlyi állandó?
2. Hány %-os az anyagok átalakulása, ha az A anyag eredeti mennyiségét megkétszerezzük? (Vagy a
kialakult egyensúlyi rendszerhez változatlan körülmények között még c0 koncentrációban A
anyagot adunk?)
3. Az eredeti egyensúlyi rendszert melegítve új rendszer alakul ki. Benne kétszer annyi C anyag van,
mint eredetileg.
3.1. Hogyan változott az átalakulás foka?
3.2. Hogyan változott az egyensúlyi állandó?
4. Energetikailag milyen változás a C képződése?
5. A Le Chatelier-elvvel összhangban vannak az eredmények?

1. Zárt tartályban T hőmérsékleten kialakult rendszerben az átalakulás foka 10%, ha a kezdetben c0
koncentrációjú A anyaghoz sztöchiometrikus mennyiségű B anyagot adunk.
1.1. Mekkorák az egyensúlyi koncentrációk?
1.2. Az egyensúlyi elegy hány százaléka A, illetve C anyag?
1.3. Mekkora az egyensúlyi állandó?
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- 0,1 c0

+ 0,1 c0

egyensúlyi koncentrációk:
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2. Hány %-os az anyagok átalakulása, ha az A anyag eredeti mennyiségét megkétszerezzük? (Vagy a
kialakult egyensúlyi rendszerhez változatlan körülmények között még c0 koncentrációban A
anyagot adunk?)
Jelöljük α-val az A átalakulását!
A

+

B

⇄

C

kiindulási koncentrációk:

2c0

c0

-

átalakulási koncentrációk:

- 2 α c0

- 2 α c0

+ 2 α c0

egyensúlyi koncentrációk:

2 (1- α) c0

(1- 2α) c0

2 α c0

Az egyensúlyi állandó azonos az előzővel, erre alapozva 1 ismeretlenes egyenletet kapunk:
8,1 α = (1- α) (1- 2α)
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a másodfokú egyenlet reális megoldása: α = 9,2%

Egyensúlyi rendszerek
B anyagra más az átalakulás foka: αB = 2α = 18,4%
(Lehetne úgy is számolni, hogy az eredeti egyensúlyi elegyben megnöveljük a „kiindulási”
koncentrációt c0-lal, úgy vezetjük le, de barátságtalanabb számokkal kellene dolgozni. Egyszer érdemes
kipróbálni.)
3. Az eredeti egyensúlyi rendszert melegítve új rendszer alakul ki. Benne kétszer annyi C anyag van,
mint eredetileg.
3.1. Hogyan változott az átalakulás foka?
3.2. Hogyan változott az egyensúlyi állandó?
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kiindulási koncentrációk:
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átalakulási koncentrációk:
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egyensúlyi koncentrációk:
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4. Energetikailag milyen változás a C képződése?
A melegítés növelte a C termék koncentrációját (s az egyensúlyi állandót is), tehát endoterm a felső
nyíl irányú változás.
5. A Le Chatelier-elvvel összhangban vannak az eredmények?
Igen. A melegítés az endoterm változásoknak kedvez, hiszen a hőközlés hatását azzal tompítja a
rendszer, hogy a hő egy részét hőfelvétellel járó reakcióra fordítja.
A kiindulási anyag koncentrációjának növelése is a felső nyíl irányába tolja el az egyensúlyt. A 2.
feladatban érdemes kiszámolni az egyensúlyi koncentrációkat:
A
kiindulási koncentrációk:

+

B

⇄

C

2c0

c0

-

2 . 0,908 c0

0,816 c0

0,184 c0

α = 9,2% -kal
egyensúlyi koncentrációk:

nagyobb
kisebb
nagyobb arányban van; azaz
A mennyiségének növelése B nagyobb arányú átalakulását eredményezte, több C termék van az
elegyben. A külső hatást úgy tompítja az egyensúlyi rendszer, hogy több A anyagot alakít át.
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