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1. Wstęp

W skład metanolu wchodzą trzy pierwiastki: węgiel, wodór i tlen. Materiały wyjściowe 
w przemysłowej syntezie metanolu też składają się z tych samych trzech pierwiastków. Moż-
na by więc przyjąć, że stany równowag chemicznych funkcjonujących w procesie syntezy 
metanolu będą przedstawiane graficznie jako fragment układu trójskładnikowego C–H–O.

Nie jest tak z dwóch przyczyn. Pierwszą jest to, że proporcje liczb atomów nie definiują 
jednoznacznie konkretnego związku chemicznego. Rysunek 1 przedstawia układ C–H–O na 
trójkącie Gibbsa z naniesionymi przykładowo wybranymi składami kilkunastu związków 
chemicznych złożonych z dwóch lub trzech tych pierwiastków.

Rys. 1. Składy przykładowo wybranych związków organicznych naniesione na graficzny obraz układu 
C–H–O. Cyfry oznaczają: 1) etylen i cykloheksan, 2) acetylen i benzen, 3) naftalen, 4) antra-
cen, 5) piren, 6) etanol, 7) propanol, 8) butanol, 9) glicerol, 10) formaldehyd, kwas octowy, 
glikoza i inne heksozy, 11) aldehyd octowy, 12) propanal, 13) butanal, 14) kwas mrówkowy, 
15) kwas szczawiowy, 16) sacharoza, 17) skrobia i celuloza, 18) fenol, 19) dwuhydroksyben-

zeny, 20) trójhydroksybenzeny, 21) naftole, 22) dwuhydroksynaftaleny, 23) metanol

Fig. 1. Examples of selected organic compound compositions applied on the graphic image of  
a C–H–O system. Numbers denote: 1) ethylene and cyclohexane, 2) acetylene and benzene, 
3) naphthalene, 4) anthracene, 5) pyrene, 6) ethanol, 7) propanol, 8) butanol, 9) glycerol,  
10) formaldehyde, acetic acid, glycose and other hexoses, 11) acetic aldehyde, 12) propanal,  
13) butanal, 14) formic acid, 15) oxalic acid, 16) saccharose, 17) starch and cellulose, 18) phenol, 
19) dihydroxybenzene, 20) trihydroxybenzenes, 21) naphtholes, 22) dihydroxynaphthalenes, 

23) methanol
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Nie tylko izomery, ale nawet tak różne związki chemiczne jak acetylen i benzen, etylen i cyklo-
heksan albo formaldehyd, kwas octowy i glikoza zajmują na trójkącie Gibbsa te same miejsca.

Druga przyczyna wynika z tego, że pojęcie równowagi chemicznej jest w przypadku syn-
tezy metanolu dość niejednoznaczne. Według definicji podanej przez Szarawarę „Równowaga 
chemiczna osiągnięta jest wtedy, gdy mieszanina produktów i substratów jest najtrwalsza w da-
nych warunkach, tzn., że jej skład jest stały i niezmienny w czasie” [1]. Do podobnie zredago-
wanej definicji Tomassi dodaje „... nawet po wprowadzeniu katalizatorów” (chodzi oczywiście 
o katalizatory, które mogłyby skierować równowagę w innym kierunku) [2]. Takiego surowego 
kryterium równowaga syntezy metanolu na pewno nie spełnia, o czym wszyscy zajmujący się 
tym tematem doskonale wiedzą. Z substratów stosowanych do syntezy metanolu (H2, CO, CO2, 
H2O) może powstać całe mnóstwo różnych związków, jak wyższe alkohole, estry, aldehydy 
ketony, a nawet parafiny i woski, przy czym metanol bynajmniej nie jest termodynamicznym 
faworytem. Lee podaje, że spośród wielu reakcji, jakie mogą zachodzić między substratami, 
synteza metanolu należy do reakcji termodynamicznie najmniej faworyzowanych [3]. LeBlanc 
i współautorzy podają, że w wyniku starzenia się niektórych typów katalizatorów stosowa-
nych do syntezy metanolu powstaje coraz więcej różnych produktów ubocznych, jak mrów-
czan metylu, eter metylowy i wyższe alkohole [4]. Kulawska badała na drodze rachunkowej 
i eksperymentalnej syntezę alkoholi i stwierdziła, że w produktach jest bardzo mało metanolu, 
a przeważają wyższe alkohole, głównie butanol i propanol [9].

Wynika z tego, że jednym z najważniejszych problemów w przemysłowej realizacji syn-
tezy metanolu (w przypadku, kiedy tylko metanol jest pożądanym produktem) jest dobór 
wystarczająco selektywnego katalizatora. Ale idealnie selektywnych katalizatorów nie ma. 
LeBlanc podaje, że przy zastosowaniu katalizatora miedziowo-cynkowego udział metanolu 
w przereagowanych CO i CO2 może przekroczyć 99,5%, a w pozostałych 0,5% znajdują 
się wyższe alkohole, etery, estry, ketony, aldehydy, a nawet wyższe węglowodory o liczbie 
atomów C w cząsteczkach powyżej 20. Jest więc inaczej niż np. w przypadku syntezy amo-
niaku, w którym problemu selektywności katalizatora nie ma. Nie przeszkadza fakt, że stan 
równowagi syntezy metanolu jest przedmiotem poszukiwań zarówno na drodze teoretycznej, 
rachunkowej, jak i eksperymentalnej. Są dostępne w wielu publikacjach wartości stałych tej 
równowagi i jej zależności od temperatury [8, 10]. Wyjaśnienie tego pozornego paradoksu 
jest proste: termodynamika dopuszcza istnienie i funkcjonowanie dowolnie selektywnych 
katalizatorów, w tym także katalizatorów ujemnych, czyli inhibitorów reakcji. Termodyna-
mika wyklucza jedynie procesy w których nastąpiłoby oddalanie się od stanu danej równo-
wagi czyli samorzutny wzrost potencjału termodynamicznego.

Takie równowagi można by określić jako równowagi warunkowe, przy czym warunkiem 
ich realności jest zablokowanie w jakikolwiek sposób przebiegu wszelkich innych termody-
namicznie możliwych reakcji konkurencyjnych. Jeżeli takie warunki funkcjonowania rów-
nowagi są spełnione, równowagę syntezy metanolu można rozpatrywać tak jak każdą inną 
równowagę chemiczną. Podlega tym samym prawom termodynamiki i można ją też potrak-
tować jako fragment układu C–H–O.

2. Tradycyjny obraz układu C–H–O

Graficzny obraz układu C–H–O służy najczęściej do ilustrowania wysokotemperaturo-
wych procesów przerobu i spalania paliw. Obraz tego układu przedstawiony na trójkącie 
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Gibbs’a składa się z trzech obszarów: pierwszy stanowi obszar współistnienia fazy stałej, 
jaką jest grafit z fazą gazową, druga stanowi obszar gazów palnych w których obok CO2 
i H2O występują składniki palne, jak wodór, tlenek węgla i metan. Oba obszary rozgranicza 
linia składów fazy gazowej będących w równowadze z fazą stałą. Można ją nazwać linią 
sadzy. Przebieg linii sadzy zależy od temperatury i ciśnienia, ale także od tego, jakie reakcje 
w obrębie układu zachodzą, a jakie nie. Trzecim jest obszar gazów niepalnych, w którym 
występują wyłącznie dwutlenek węgla, para wodna i wolny tlen. Granicą od obszaru gazów 
palnych jest prosta linia łącząca punkty H2O i CO2.

W latach 60. ubiegłego wieku linie sadzy (carbon deposition boundaries) w układzie 
C–H–O obliczyli i przedstawili na trójkącie Gibbsa Tevebaugh i Cairns [7]. U podstaw ich 
obliczeń leżało założenie, że w obrębie układu zachodzą i ustalają się równowagi trzech 
reakcji:

 C + CO2 = 2CO (1)

 C + H2O = CO + H2 (2)

 C + 2H2 = CH4 (3)

Obliczeniami objęli zakres temperatur 298–1300 K (25–1027°C) oraz ciśnień od 1 do 
20 atm1.

Tutaj pokazane zostaną analogiczne wyniki obliczeń linii sadzy wykonane w dwóch wer-
sjach. W pierwszej założono, że ustalają się równowagi wszystkich trzech wymienionych 
wyżej reakcji: Boudouarda, gazu wodnego i syntezy metanu. W drugiej wersji zakłada się, 
że ustalają się równowagi tylko dwóch pierwszych reakcji, natomiast synteza metanu nie 
zachodzi (jest zamrożona) i metan w układzie nie występuje. Obie wersje mają posłużyć jako 
ewentualne tło dla równowagi syntezy metanolu, o którą tutaj chodzi. W obliczeniach tych 
posłużono się następującymi równaniami na stałe równowagi:

  (4)

  (5)

  (6)

1 W części obliczeń Tevebaugha dla niskich temperatur tkwi ewidentny błąd polegający na przyjęciu 
ciśnień parcjalnych pary wodnej takich, jakie wynikają  z wyliczeń składów równowagowych, podczas 
gdy nie mogą one przekraczać prężności pary wodnej nad fazą ciekłą. Tak np. teoretyczna linia sadzy 
w 25°C (praktycznie niemożliwa do jej oznaczenia metodami laboratoryjnymi) nie jest wybrzuszona 
w stronę boku H–O jak pokazuje Tevebaugh, lecz biegnie jako linia prosta między punktami CH4 
i CO2, co oznacza, że w tej temperaturze faza gazowa w równowadze z grafitem składa się prawie 
wyłącznie z metanu i dwutlenku węgla. Autor nie sprawdzał, czy w późniejszej literaturze błąd ten 
być może został ujawniony i sprostowany. Bliższe naświetlenie tej sprawy wykraczałoby poza ramy 
nakreślone dla niniejszej publikacji.

K P PCO
2

CO21 10 8976 9 211= = − +/ ^ ( / , )T

K P P PCO H H O22 2
10 7054 7 497= ⋅ = − +/ ^ ( / , )T

K P PCH H3
2

4 2
10 4503 5 577= = − −/ ^ ( / , )T
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Dane cyfrowe do powyższych równań wzięte zostały z podręcznika Technologia związ-
ków azotowych [6]. Obliczenia wykonano dla ciśnienia 10 MPa i dla temperatur 500, 700, 
900, 1100 i 1300 K. Wyniki obliczeń przedstawione są na rys. 2.

Rys. 2. Linie sadzy wyliczone dla P = 10 MPa według dwóch alternatywnych założeń: linie ciągłe wy-
liczone przy ustalaniu się równowag rekcji 1, 2 i 3 (Boudouarda, gazu wodnego i syntezy me-
tanu), linie przerywane wyliczono przy założeniu, że ustalają się równowagi tylko reakcji 1 i 2, 
a synteza metanu nie zachodzi i metan w układzie nie występuje. Cyfry oznaczają temperaturę 
absolutną w Kelwinach. Obie alternatywne linie dla danej temperatury wybiegają z tych samych 
punktów na boku C–O, ale rozwidlają się: linie ciągłe dobiegają do boku C–H w punktach mię-
dzy H i CH4, a linie przerywane (bezmetanowe) zbiegają się wszystkie w narożu H. Przy tempe-
raturach rosnących powyżej 1300 K obie alternatywne linie zbliżałyby się do wspólnej granicy, 
jaką jest prosty odcinek między punktami CO i H. Zrezygnowano z naniesienia linii przerywanej 

(bezmetanowej) dla 500 K, bo praktycznie pokrywa się z odcinkami H–H2O i H2O–CO2

Fig. 2. Carbon deposition boundaries calculated for P = 10 MPa according to two alternative assumptions: 
Solid lines are calculated under the assumption that equilibria are established for reactions 1, 
2 and 3 (Boudouard, water gas and methane synthesis); Dashed lines are calculated under the 
assumption that equilibria are established only for reactions 1 and 2, the synthesis of methane 
does not take place and methane does not exist in the system. Numbers denote the absolute 
temperature in Kelvin degrees. Both alternative lines for a given temperature are running to 
the C–H side at points between H and CH4, while dashed lines („methane-free” lines) are all 
converging in the corner H. With temperatures rising above 1300K, both alternative lines would 
approach one common boundary, which is the straight line section between points CO and 
H. The idea of applying the dashed (methane-free) line for 500K is omitted, as it practically 

coincides with H–H2O and H2O–O sections



114

Kombinacja wzorów na K1 i K2 prowadzi do wzoru na stałą konwersji CO w fazie gazo-
wej

 CO + H2O = CO2 + H2 (7)

  (8)

Natomiast kombinacja wzorów na K2 i K3 do wzoru na stałą metanizacji CO w fazie 
gazowej

 CO + 3H2 = CH4 + H2O (9)

  (10)

Rysunek 2 ujawnia interesującą zależność: jeżeli w T = 500 K i P = 10 MPa (zbliżonych 
do stosowanych w procesie przemysłowej syntezy metanolu) synteza metanu zostanie za-
blokowana, linia sadzy biegnie praktycznie wzdłuż odcinków H–H2O i H2O–CO2. Jeżeli zaś 
funkcjonujące w obrębie układu równowagi chemicznie rozszerzone zostaną o syntezę meta-
nu według reakcji (3), linia sadzy ulega znaczącemu przesunięciu w stronę naroża C.

3. Równowagi w układzie C–H–O rozszerzone o równowagę syntezy metanolu

Sprawdzono na drodze rachunkowej, czy rozszerzenie równowagi złożonej o syntezę 
metanolu może mieć podobny wpływ na przebieg linii sadzy jak rozszerzenie równowagi 
o syntezę metanu.

Synteza metanolu prowadzi się w skali przemysłowej z tak zwanego gazu syntezowego, 
którego głównymi składnikami są wodór i tlenki węgla. Gaz taki jest także po odpowiedniej 
przeróbce materiałem wyjściowym do syntezy wielu innych różnych wielkoprzemysłowych 
produktów, jak np. amoniak albo benzyna (proces Fischera-Tropscha).

Przyjmuje się, że synteza metanolu zachodzi według dwóch niezależnych reakcji

 CO + 2H2 = CH3OH (11)

 CO2 + 3H2 = CH3OH + H2O (12)

Odjęcie równania (12) od równania (11) daje równanie konwersji CO (7), co oznacza, że 
tylko dowolne dwie z tych trzech reakcji są reakcjami niezależnymi. Literatura dotycząca 
syntezy metanolu jest pełna dyskusji i polemik na temat, czy synteza metanolu zachodzi rów-
nolegle według reakcji (11) i (12) czy też według tylko jednej z nich, a dalsze ilości substratu 
powstają w wyniku reakcji konwersji (7) biegnącej w zależności od założeń teorii w jedną 
lub w drugą stronę. Polemiki te omawia w swoim podręczniku Lee [3]. Z punktu widzenia 
statyki problem mechanizmu reakcji nie ma żadnego znaczenia, bo stan równowagi złożonej 
jest od mechanizmu reakcji zupełnie niezależny.

Do dalszych obliczeń, jakie zostaną tu przedstawione, posłużą przytoczone wyżej równa-
nia na stałe równowagi obowiązujące w tradycyjnym układzie C–H–O. Jako równanie stałej 

K K K P P P PH CO CO H O4 2 1 2 2 2
10 1922 1 732= = ⋅ ⋅ = −/ / ^ ( / , )T

K K K P P P PCH H O CO H5 2 3
3

4 2 2
10 11558 13 056= = ⋅ ⋅ = − +/ / ^ ( / , )T
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równowagi syntezy metanolu przyjęto podane przez Graaf’a [8] i cytowane przez Skrzypka, 
Słoczyńskiego i Ledakowicza [5] równanie

  (13)

Równanie to będzie zawsze funkcjonowało w kombinacji z równaniem konwersji CO 
(8), co jest równoznaczne z jednoczesnym funkcjonowaniem także drugiej równowagi reak-
cji syntezy (12)2.

Posługując się podanymi wyżej równaniami stałych równowagi reakcji biegnących 
w obrębie układu C–H–O, wykonano obliczenia porównawcze, które pokazują możliwości 
ustalenia się równowagi syntezy metanolu przy równoczesnym ustalaniu się innych równo-
wag funkcjonujących w tym układzie. Obliczenia wykonano dla temperatury 250°C (523 K) 
i P = 10 MPa. Podobnie [5, 9] składniki fazy gazowej potraktowano jako podlegające pra-
wom gazów doskonałych. Wyniki obliczeń, w tym przypadku w formie cyfrowej bardziej 
komunikatywne niż w graficznej, podane są w poniższym zestawieniu.

Nr serii obliczeń 1 2 3 4
Czynne stałe rów-
nowagi K1, K2, K3, K6 K1, K2, K6 K4, K5, K6 K4, K6

Składniki udziały molowe w %
CO2
H2O
CO
H2
CH4
CH3OH
C
H
O

6,627
53,348

2,740 · 10–4

0,1934
39,832

1,601 · 10–8

0,1224
0,7021
0,1755

8,711 · 10–5

50,000
9,934 · 10–7

50,000
–

3,878 · 10–6

3,675 · 10–7

0,8000
0,2000

16,687
33,248

7,333 · 10–4

0,1281
49,936

1,880 · 10–8

0,16667
0,66667
0,16667

7,725 · 10–6

1,636 · 10–7

18,767
37,535

–
42,390
0,16667
0,66667
0,16667

Ostatnie trzy pozycje C, H, O określają miejsce na trójkącie Gibbs’a. Serie 1 i 2 są skła-
dami na liniach sadzy w punktach, w których na trójkącie C–H–O przecinają się z prostą 
O:H = 1:4 (czyli z przedłużeniem linii C – CH3OH). W serii 1 z udziałem syntezy metanu 
(funkcjonuje stała K3), względnie z jej zamrożeniem (w serii 2, stała K3 nieczynna). Wyniki 
serii 1 i 2 są zgodne z tym, co przedstawiono na rysunku 2. W seriach 3 i 4 wyliczono składy 
fazy gazowej dla założonego składu atomowego jak dla metanolu (punkt 23 na rysunku 1). 
Założono brak równowagi z fazą stałą (stałe K1, K2, K3 nie funkcjonują). W serii 3 przyjęto 
ustalanie się równowagi metanizacji CO, a w serii 4 już tylko ustalanie się równowag dwóch 
reakcji: syntezy metanolu według reakcji (9) oraz konwersji CO według reakcji (7).

2 Obok równania (13) można wyprowadzić dwa dalsze równania na równowagi reakcji zależnych: stała 
równowagi reakcji (12) wynosi

K7 = PCH3OH·PH2O/PCO2
·P3

H2
 = K6/K4 = 10^(3217/T – 10,889)

Rzadko cytowane jest jeszcze trzecia reakcja: 3CO + 2H2O = CH3OH + 2CO2 dla której stała 
równowagi wynosi

K8 =PCH3OH·P2
CO2

/P3
CO·P2

H2O = K6·K
2
4 = 10^(8983/T – 16,085)

Obliczenia z alternatywnym zastosowaniem stałych K6, K7 albo K8 prowadzi do identycznych 
wyników.

K P P PCH OH CO H6
2

3 2
10 5139 12 621= ⋅ = −/ ^ ( / , )T



116

Z cyfr podanych w powyższym zestawieniu wynika bardzo jednoznaczny wniosek: rów-
nowaga syntezy metanolu według reakcji (11) i (12) może się ustalić tylko w warunkach cał-
kowitego inhibitowania konkurencyjnych procesów jak reakcja Boudouarda i metanizacja 
CO. Równowaga syntezy metanolu w towarzystwie innych równowag nie ma na te ostatnie 
praktycznie żadnego wpływu. Reakcja syntezy metanolu może zachodzić skutecznie i pro-
wadzić do równowagi zgodnie z równaniem (13) tylko przy jednoczesnym funkcjonowaniu 
konwersji CO. Ustalanie się równowag wszelkich innych reakcji redukuje równowagową 
zawartość metanolu do ilości niewykrywalnych.

To oznacza, że obraz równowagowych stężeń metanolu na trójkącie C–H–O musi się mie-
ścić w ramach czworoboku H–CO–CO2–H2O. Wykonano obliczenia linii jednakowych rów-
nowagowych udziałów molowych metanolu w fazie gazowej jako funkcji składu bazowego, 
tj. miejsca na trójkącie C–H–O. Obliczenia wykonano dla T = 523 K (250°C) i P = 10 MPa. 
Wyniki obliczeń przedstawione są na rysunku 3.

Rys. 3. Linie jednakowych równowagowych udziałów molowych metanolu w fazie gazowej w ramach 
układu C–H–O przy założeniu, że między składnikami układu zachodzą i ustalają się równo-
wagi tylko dwóch reakcji: syntezy metanolu (według reakcji 11) i konwersji CO (według reak-
cji 7). Cyfry oznaczają udziały molowe metanolu w procentach. Warunki: T = 523 K (250°C), 

P = 10 MPa, funkcjonują równowagi reakcji (7) i (13)

Fig. 3. Lines denoting equal equilibrium molar fractions of methanol in gas phase in the C–H–O system 
assuming that only two equilibrium reactions take place between the system components, 
namely methanol synthesis (according to reaction 11) and CO conversion (according to reaction 
7). Numbers denote the percent molar fractions of methanol. Under the conditions of T = 523 K 

(250°C), P = 10 MPa, coexisting equilibria of reactions (7) and (13)
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Nieforemny czworobok H–CO–CO2–H2O, do którego ograniczone jest występowanie 
metanolu, można dla lepszej czytelności przekształcić w kwadrat, a procenty atomowe prze-
liczyć na udziały cząsteczkowe, co przedstawia rysunek 4. Z rysunku odczytujemy, że wy-
chodząc z mieszanin CO i H2 można uzyskać maksymalne równowagowe stężenie ca. 42% 
molowych metanolu, natomiast z mieszanin H2–CO2 tylko nieco ponad 8%, a z mieszanin 
CO–H2O blisko 13% molowych metanolu. Zależności te można lepiej prześledzić na rysun-
kach 5a, 5b i 5c, które są jak gdyby pionowymi przekrojami kwadratu H2–CO–CO2–H2O:  
5a wzdłuż boku CO–H2, a rysunki 5b i 5c wzdłuż obu przekątnych kwadratu. Z rysunków 
tych można odczytać obok równowagowych stężeń metanolu w procentach molowych, także 
stężenia pozostałych składników układu, takie jakie wynikają z zastosowanych tutaj sposo-
bów obliczeń.

Rys. 4. Wyodrębniony z rysunku 3 nieforemny czworobok H2–CO–CO2–H2O po jego przekształceniu 
na kwadrat. Cyfry oznaczają równowagowe udziały molowe metanolu w %. Punkty A, B i C 
wskazują na maksymalne równowagowe stężenia (udziały molowe) metanolu w fazie gazo-
wej, w przypadkach kiedy wyjściowymi mieszaninami są alternatywnie: H2–CO (punkt A), 

H2–CO2 (punkt B) oraz CO–H2O (punkt C)

Fig. 4. Extracted from Figure 3 irregular quadrangle of H2–CO–CO2–H2O after conversion to a square. 
Numbers denote the molar methanol equilibrium fractions in %. Points A, B and C show the 
maximum equilibrium concentrations (molar fractions) of methanol in the gas phase in cases 
when the initial mixtures are alternatively: H2–CO (point A), H2–CO2 (point B) and CO–H2O 

(point C)
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Rys. 5a, b, c. Równowagowe składy fazy gazowej jako funkcje proporcji molowych w przypadkach 
gdy substrat składa się tylko z dwóch składników: a) H2–CO, b) H2–CO2, c) CO–H2O, 

pozostałe warunki równowagi: T = 523 K  (250ºC), P = 10 MPa

Fig. 5a, b, c. Equilibrium gas phase compositions as functions of molar ratios in cases when the 
substrate is composed of only two components: Fig. 5a: H2–CO; Fig. 5b: H2–CO2.  

Fig. 5c: CO–H2O. Other equilibrium conditions: T = 523 K (250ºC), P = 10 MPa
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4. Równowaga syntezy metanolu jako funkcja temperatury

Z obu podstawowych równań stałych równowagi (8) i (13) można wyliczyć także zmiany 
składu równowagowego układu jako funkcję temperatury. Na rysunku 6a pokazany jest rów-
nowagowy skład fazy gazowej w zakresie temperatur 400–700 K, P = 10 MPa przy składzie 
wyjściowym:10% CO, 10% CO2 i 80% H2.

Rys. 6. Skład równowagowy układu jako funkcja temperatury. Warunki równowagi: funkcjonują rów-
nowagi reakcji (8) i (13), P całk. = 10 MPa, skład wyjściowy: 10% CO, 10% CO2, 80% H2

Fig. 6. The composition of the equilibrium system as a function of temperature. The equilibrium 
conditions: coexisting equilibria of reactions (7) and (13); P total = 10 MPa, the initial 

composition: 10% CO, 10% CO2, 80% H2

Ekstrema zawartości niektórych składników widoczne na rysunku 6 tłumaczą się na-
stępująco: początkowa teoretyczna wysoka zawartość metanolu w niskiej temperaturze  
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w fazie gazowej ze wzrostem temperatury systematycznie maleje, w związku z czym zawar-
tość CO stale rośnie. Ale znaczna jego większość ulega konwersji według reakcji (7) do CO2 
i H2, wskutek czego zawartości tych składników rosną, a zawartość H2O maleje. Między 500 
a 600 K równowagowa zawartość metanolu spada do kilku procent i przestaje mieć znacze-
nie. Natomiast konwersja CO przechyla się w odwrotną stronę, wskutek czego zawartość 
CO2 spada, a zawartość H2O rośnie, w wyniku czego pojawia się maksimum względnie mi-
nimum. Z tej samej przyczyny maleje zawartość wodoru, co powoduje pojawienie się bardzo 
płaskiego maksimum w okolicy 700 K (por. rys. 7).

Rys. 7. Porównanie składu równowagowego syntezy metanolu jako funkcja temperatury podanego 
w podręczniku Szarawary [1] dla składu wyjściowego w ułamkach molowych: 0,004 CH3OH, 
0,100 CO, 0,040 CO2, 0,640 H2, 0,216 inerty. P całk. = 10 MPa. (linie ciągłe) z naniesionymi 

wynikami obliczeń Autora dla tego samego składu substratu (linie kropkowane)

Fig. 7. Comparison of methanol synthesis equilibrium composition as a function of temperature given in 
Szarawara handbook [1, page 428] for the following initial composition in molar fractions: 0,004 
CH3OH, 0,100 CO, 0,040 CO2, 0,640 H2, 0,216 inert gases. P total = 10 MPa (solid lines) with 
marked results of the Author’s calculations for the same composition of the substrate (dotted lines)
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Do celów porównawczych wykonano przeliczenia przykładu składu równowagowego 
syntezy metanolu jako funkcji temperatury, podanego w podręczniku Szarawary [1]. Wyniki 
obliczeń wykonanych tutaj dla tego samego składu wyjściowego na tle wyników podanych 
przez Szarawarę przedstawiono na rys. 7.

Jak widać różnice między wynikami obliczeń Szarawary a wykonanymi tutaj nie są zbyt 
wielkie. Biorą się zapewne stąd, że Szarawara posłużył się w obliczeniach solidnymi da-
nymi termodynamicznymi i uwzględnił współczynniki aktywności ciśnieniowej reagentów, 
podczas gdy tutaj skorzystano z gotowych wartości stałych równowagi znalezionych w lite-
raturze, a reagenty potraktowano jako spełniające prawa gazów doskonałych. Pomimo tak 
znacznych uproszczeń obraz składu równowagowego jako funkcji temperatury jest bardzo 
podobny do przedstawionego przez Szarawarę, a różnice nie podważają głównych tez stano-
wiących treść niniejszej publikacji.

5. Wnioski

Przedstawiono, że traktując równowagę syntezy metanolu jako możliwą do zrealizowania 
w sensie zabezpieczenia jej przed termodynamicznie bardziej uprzywilejowanymi reakcjami 
konkurencyjnymi w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych, można ją pokazać jako frag-
ment układu C–H–O, a bardziej poglądowo jako wyodrębniony z tego szerszego układu układ 
H2–CO–O2–H2O. Prowadzi to do konstrukcji graficznej, z której przy danej temperaturze i danym 
ciśnieniu można odczytać równowagową zawartość metanolu jako funkcję składu substratu wy-
rażonego albo w pierwiastkach jak na rysunku 3 albo w udziałach molowych jak na rysunku 4. 
Z tych grafików można odczytać, że przy T = 250°C i P = 10 MPa wychodząc z mieszanin H2–CO 
można uzyskać około 42% metanolu w fazie gazowej, natomiast wychodząc z mieszanin H2–CO2 
tylko nieco ponad 8%, a w mieszaninach CO–H2O znacząco więcej, bo około 13% metanolu.

W przypadku obecności inertów w substracie sprawa się komplikuje, bo układ staje się formal-
nie czteroskładnikowy i nie da się przedstawić na płaszczyźnie, zwłaszcza, że wobec znacznych 
zmian objętości towarzyszących syntezie metanolu, nie da się ominąć tej trudności przez jedno-
razową korektę ciśnienia całkowitego. Przy niskich zawartościach inertów odczyty z grafików 
mogą dać wstępną orientację. Oczywiście zawsze do dyspozycji jest obliczenie komputerowe.

Z przyczyn, które zostały tu podane na wstępie, nie ma oczywiście gwarancji, że cy-
towane wyżej odczyty maksymalnych równowagowych udziałów metanolu przy różnych 
kombinacjach składu substratu da się łatwo sprawdzić doświadczalnie. Wydaje się, że można 
by to zrealizować przepuszczając mieszaniny gazowe o składach zbliżonych do wyliczonych 
jako równowagowe przez katalizator o znanej wysokiej selektywności i sprawdzając, czy 
zawartość metanolu w produkcie w stosunku do nadawy rośnie, czy maleje. Można by w ten 
sposób drogą kolejnych przybliżeń dojść do rzeczywistego składu równowagowego.

Zdaniem autora, badania takie mogły by się przyczynić do dalszego uściślenia danych 
dotyczących równowagi syntezy metanolu i sposobu jej obliczania.
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