اصل لوشاللیه  ،هرگاه بر یک واکنش در حال تعادل تغییری تحمیل شوو،د ،تعادل در تی ج تابهتا
مجش،د که اثر تغییر بهوت،د آمده را تعدیل کند( .تعدیل مجش،د ولج به حالت اولیه برنمجگردد).
عشام لمشثرلبرلیعلدل
 .1غلظت م،اد
 .2دما
 .3فشار
اثرلغهظتلبرلیعلدل


اگر غلظت م،اد واکنشدهنده افزایش یابد یل غلظت فراورده کاهش یابد ،واکنش به سوومت
رفت (راست) تابهتا مجش،د.



اگر غلظت فراورده ها افزایش یابد یل غلظت واکنشدهنده کاهش یابد ،واکنش به سووومت
برگشت (چپ) تابهتا مجش،د.

نکت

:هر مادهای که کاهش یاف ه ،واکنش در تیت ت،لید آن پیش مجرود و هر مادهای که افزایش

یاف ه ،واکنش در تیت مصرف آن پیش مجرود.
نکت :افزایش غلظت باعث افزایش سرعت مجش،د.
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اثرلدمللبرلیعلدل
دمل تن یا عاملج اسوووت که مجت،اند ثابت ت عادل را یغ ر دهد .پس تغییر دما عالوهبر برهم زدن
تعادل ،ثابت تعادل را نیز یغ ر مجدهد.
به ط،ر کلج با افزایش دما ،تعادل در تیت مصوورف گرما و با کاهش دما ،تعادل در تیت ت،لید گرما
تابهتا مجش،د.

واکنشهلیلگرملگ ر


با افزایش دما ،واکنش در تیت رفت (راست) تابهتا مجش،د.



با کاهش دما ،واکنش در تیت برگشت (چپ) تابهتا مجش،د.

واکنشهلیلگرملده


با افزایش دما ،واکنش در تیت برگشت ( چپ) تابهتا مجش،د.



با کاهش دما ،واکنش در تخت رفت (راست) تابهتا مجش،د.

رابط لدمللولK


اگر بالافزایشلدمل مقدار Kواکنش افزایش یافت ،یعنج واکنش بی ش ر به سمت را ست پیش
مجرود ،پس این واکنش گرملگ ر است.



اگر با افزایشلدمل مقدار  Kواکنش کلهش یافت ،یعنج واکنش پیشووورفت کمتری در تیت
راست دارد ،پس این واکنش گرملده است.

نکت  :هنگامج که دمای یک سووامانه تعادلج افزایش مجیابد ،واکنش در تیت مصوورف گرما پیش
مجرود و اگر این واکنش گرماگیر با شد ،مقدار واکنشدهندهها کاهش مجیابد .به عن،ان مثال ت،لید
آم،نیاک یک واکنش گرماده اسوووت .پس با افزایش دما  Kواکنش کاهش مجیابد و واکنش کم ر
پیش مجرود و مقدار آم،نیاک کم ری ت،لید مجش،د.
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اثرلفشلرلبرلیعلدل
تغییرات فشووار و یا تغییرات ح م سووامانه در دمای ثابت و در تعادلهای گازی م،رد بررسووج ارار
مج گیرد .برای اعمال این تغییر فشار از طریق تغییر ح م سیلندر م یز به پیس ،ن مجت،ان اس فاده
کرد.
با افزایش ف شار و کاهش ح م سامانه گازی در دمای ثابت ،تعادل به سمت مقدار م،ل گازی کمتر
تابهتا مجشوو،د و با کاهش فشووار و افزایش ح م هم به سوومت مقدار م،ل گازیلب شللتر تابهتا
مجش،د.
مثال :در واکنش روبرو کاهش ح م سامانه تعادلج در دمای ثابت ،باعث پیشرفت واکنش به سمت
رفت مجش،د.
)N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g
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