
REAKTIONOPEUS

LOPS15:n myötä tullut lisä KE5-kurssilla 

(aiemmin KE3-kurssilla)



Reaktionopeuden kuvaaja

Reaktionopeutta voidaan 
tarkastella reaktionopeuskäyrän
avulla. Se muodostetaan 

mittaamalla konsentraation muutos 

ajan suhteen ja piirtämällä 

mittaustuloksien perusteella 

kuvaaja. 



Hetkellinen reaktionopeus
Hetkellinen reaktionopeus määritetään graafisesti 

piirtämällä tangentti konsentraation muutosta kuvaavan 

käyrän pisteeseen ajanhetkessä tx. Mitä suurempi on 

tangetin kulmakerroin, sitä suurempi on reaktion nopeus. 

Reaktio on päättynyt, kun käyrän pisteeseen piirretty 

tangentti on vaaka-akselin suuntainen.





Törmäysteoria

Reaktio tapahtuu 

vain, kun reagoivien 

aineiden rakenneosat 

törmäävät toisiinsa 

riittävän suurella 

energialla. 

Reaktio vaatii 

tapahtuakseen 

aktivoitumis-

energian Ea.



Törmäyksen luonne



Reaktionopeuteen vaikuttavat muun 

muassa seuraavat tekijät

• aineiden kemiallinen luonne

• aineiden olomuoto

• lämpötila = useampi törmäyksiä, enemmän liike-energiaa

• steerinen este (molekyylin rakenne) 

• reagoivien aineiden konsentraatio = reagoivia aineita 
enemmän

• paine (jos on kyse kaasumaisista aineista)

• pinta-ala = reagoivien aineiden hienojakoisuus = reagoivaa 
pintaa enemmän

• katalyytin käyttö, inhibiittorin käyttö = aktivoitumisenergian 
muutos

Peilataan näitä asioita törmäysteoriaan.



Reaktioon vaikuttavat tekijät



Kemiallinen luonne



Lämpötilan vaikutus



Konsentraation vaikutus



Paineen vaikutus



Katalysoitu reaktio



Aktivoitumisenergia



Siirtymätilateoria

1. Lähtöaineiden 

sidokset heikentyvät 

ja samanaikaisesti 

alkaa muodostua 

uusia sidoksia.

Muodostuu 

aktivoitunut 

atomiryhmä, jossa 

atomit ovat osittain 

sitoutuneet. 

2. Yhteenliittymää, 

jossa törmäävät 

molekyylit ovat 

sitoutuneet toisiinsa, 

sanotaan 

siirtymätilaksi



Katalysoimaton ja katalysoitu reaktio



MASSAVAIKUTUKSEN LAKI

TASAPAINOVAKIO



Massavaikutuksen laki, Tasapainovakio

• Tasapainotilassa ja tuotteiden konsentraatioiden ja lähtöaineiden 

konsentraatioiden välillä tietty riippuvuus (Massavaikutuksen laki)

• Guldberg (matem.) ja Waage (kemisti) onnistuivat määrittämään

• Tasapainovakio K, riippuu reaktion lähtöaineiden ja 

reaktiotuotteiden  tasapainokonsentraatioista, mitta reaktion 

etenemiselle

• RIIPPUMATON alkukonsentraatioista

• RIIPPUU lämpötilasta

[D] jne kuvaa tuotteen D 

konsentraatiota tasapainotilassa

tasapainoreaktio



Reaktio 5, s.17



HOMOGEENINEN 

TASAPAINO



Homogeeninen kemiallinen tasapaino

• Kemiallinen reaktio riippuu useasta seikasta (mitkä?) 

• Joissakin tapauksissa reaktiotuotteet voivat reagoida / hajota 

takaisin lähtöaineiksi → tasapainoreaktio

• Reaktiotuotteet voivat reagoida takaisin lähtöaineiksi vain silloin, kun 

käänteisen reaktion aktivoitumisenergia on riittävän pieni ja ne eivät 

ole liian ekso- tai endotermisiä

• Protoninsiirtoreaktiot (happojen ja emästen väliset reaktiot)

• Ionien reaktiot, kuten saostusreaktiot

Kuva: Reaktio 5, s. 10LISÄTIETO:

Mikä ajaa endotermistä reaktiota 

eteenpäin? Tässä tulee mukaan 

entropian muutos ∆s (kuvaa 

systeemin ”epäjärjestyksen” määrää; 

sen ylläpitäminen vaatii aina työtä eli 

energiaa). Kts. Seuraava kalvo



Miksi reaktio tapahtuu? KE3-kurssilta

• Kemialliseen reaktioon vaikuttaa kaksi 
samanaikaista tekijää:

1. Kemiallisen systeemin pyrkimys 
energiaminimiin

2. Kemiallisen systeemin pyrkimys suuntaan, 
jossa sen epäjärjestys kasvaa

• Pelkästään siitä, että reaktio on 
mahdollinen, ei voida päätellä, miten 
nopeasti reaktio tapahtuu

• Gibbsin energia, entropia (Neon3 –
kirjassa)

• Muutos (reaktio) on spontaani, jos siihen 
liittyvä Gibbsin energianmuutos ∆G on 
negatiivinen

• Kun reaktiot tapahtuvat vakiopaineessa ja –
lämpötilassa, Gibbsin energianmuutos on:

∆ G = ∆ H – T ∆ S

Gibbsin energia

Termodynamiikan toisen pääsäännön 

mukaisesti eristetty systeemi pyrkii 

spontaanisti kehittymään suuntaan, jossa 

entropia (epäjärjestys) kasvaa. 

Käytännön teknillisissä prosesseissa usein 

lämpötila ja paine ovat vakioita. Tällöin 

voidaan osoittaa, että tasapainotila 

saavutetaan, kun Gibbsin energia G saa 

minimiarvon.

Gibbsin energia G määritellään kaavalla 

G = H – TS ,

jossa H on systeemin entalpia, T lämpötila 

ja S entropia 

(Lähde: Wikipedia Gibbsin energia)

∆ S < 0 ∆ S > 0

∆ H > 0 Ei koskaan 

spontaani

On riippuvainen 

lämpötilassa

∆ H < 0 On riippuvainen

lämpötilasta

Aina spontaani



Homogeeninen kemiallinen 

tasapaino

• Tarkastellaan homogeenista systeemiä –

siinä kaikki reaktioon osallistuvat aineet 

ovat samassa faasissa (olomuotoalue)

• Kemiallista tasapainoa, jossa etenevä ja 

palautuva reaktio tapahtuvat samalla 

nopeudella, sanotaan dynaamiseksi 

tasapainoksi

Kuva: Reaktio5, s.11





Esimerkkinä rikkidioksin

hapettumisreaktio



Kotitehtävä (t4) 

Reaktio 5, s. 34



Kotitehtävän ratkaisu (t4)



Erilaisten reaktioiden tasapainoja

Vastaus: 

a) Reaktio A tapahtuu täydellisesti, sillä toinen lähtöaineisto kuluu 

loppuun. C myös tapahtuu täydellisesti.

b) Reaktiot B, D, E ja F päätyvät tasapainotilaan.

c) Reaktion D tasapainotila muodostuu nopeammin

d) Tasapaino on lähtöaineiden puolella reaktiossa F

Lähde: Kemisti 5, s11



Tasapainovakio Kp (kaasut)

• Perustuu kaasujen 

tasapainoreaktioihin

• pV=nRT kaavasta johdettu, 

osapaineita käsitellen jne. (vrt. YO-

tehtävä k12, +12)

• Käsitettä ei opiskella tällä kurssilla



Tasapainovakioita

Alaindeksi Tasapainovakio

Kaasut ja 

nesteet yleisesti

c Kc

Kaasut yleisesti p Kp

Puhdas vesi w Kw

Liukoisuus s Ks

Happoliuos a Ka

Emäsliuos b Kb



Le Chatelierin periaate
• ”Tasapainotilan häiritseminen 

johtaa muutokseen, joka pyrkii 
kumoamaan häiriön vaikutuksen”
• Le Chatelierin periaatteen mukaisesti 

tasapaino siirtyy reaktiotuotteiden 
suuntaan, jos lähtöaineiden määrää 
lisätään tai tuotteiden määrää 
vähennetään. Jos lähtöaineiden määrää 
vähennetään tai tuotteiden määrää 
lisätään, tasapaino siirtyy lähtöaineiden 
suuntaan. Tämän voi päätellä myös 
tasapainovakion lausekkeesta. 

Konsentraation muutos

Lämpötilan muutos


