بخش 2
ترمودینامیک شیمیایی

انرژی گرمایی و قابلیت آن برای تبدیل شدن به انرژی مكانیكی ،پویایی به ارمغان آورده است.

سوخنت نفت و زغال سنگ با آزاد شدن مقدار زیادی انرژی به صورت گرما همراه است
كه از این گرما می توان برای گرم كردن خانه ،پخنت غذا یا به حركت درآوردن وسایل نقلیه
استفاده كرد .شاید این گفته كه« :یك لوكوموتیو بخار با سوزاندن چهارده گرم زغال سنگ
می تواند دو تُن بار را 1600متر جابه جا كند!» تأكید كند كه همواره برای اجنام هر كاری به یك

منبع انرژی نیاز دارمی ،اما مهم تر از آن یادآوری این نكته است كه هر تغییر فیزیكی یا شیمیایی

كه چننی نتیجه ای را در پی دارد ،منی تواند بدون مبادلۀ انرژی میان مواد روی داده باشد.
مطالعۀ كمی و كیفی انرژی گرمایی مبادله شده طی واكنش های شیمیایی ،تغییر آن و
تأثیری كه بر حالت ماده دارد،موضوع هایی هستند كه در شاخه ای از شیمی بررسی می شوند
كه ترموشیمی یا گرماشیمی نامیده شده است.
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انرژی و ذره های سازندۀ ماده

می دانید كه هر جسم در حال حركت دارای انرژی جنبشی است .از آجنا كه ذره های

سازندۀ ماده یعنی امت ها ،مولكول ها یا یون ها نیز پیوسته در حركت اند ،پس همۀ آنها دارای
انرژی جنبشی هستند .این گفته به این معناست كه همۀ مواد انرژی دارند .در واقع انرژی آنها
مجموع انرژی ذره های سازندۀ آنهاست.
همچننی می دانید كه گرما صورتی از انرژی است .هنگامی كه یك جسم گرم می شود،
مقدار انرژی آن جسم افزایش می یابد .در واقع طی این فرایند ،انرژی جذب شده ،در میان
ذره های سازندۀ آن جسم توزیع می شود .پس می توان انتظار داشت كه ذره های یادشده
با سرعتی بیشتر از پیش به حركت خود ادامه دهند ،شكل .1

گرما

دمای باالتر

دمای پاینی تر

شكل    1ذره های تشكیل دهندۀ ماده ،پیوسته و به طور نامنظم در حركت اند .در اثر گرم شدن ،دمای جسم
افزایش می یابد و بر سرعت حركت ذره های سازندۀ آن افزوده می شود.

حركت های نامنظم ذره های
سازندۀ یک ماده را حركتهای
گرمایی می گویند.
منایش حركت چرخشی و
ارتعاشی در یك مولكول سه
امتی (مولكول آب)

اگر دما را معیاری از میزان گرمی یك جسم تعریف كنیم ،در این صورت با گرم
شدن یك جسم دمای آن نیز باال می رود .به بیان دیگر ،دانسنت دمای یك جسم اطالعات
سودمندی دربارۀ انرژی جنبشی و سرعت حركت ذره های سازندۀ آن جسم در اختیار ما
می گذارد .بنابراین اختالف دمای میان دو جسم ،ما را از اختالف در انرژی جنبشی ذره های
تشكیل دهندۀ آن دو آگاه می سازد.
اكنون این پرسش به ذهن خطور می كند كه این انرژی جنبشی ،در ذره های  سازندۀ
یك ماده صرف چه می شود؟ آیا حركت از جایی به جای دیگر (حركت انتقالی) تنها حركت
ممكن برای ذره های ماده است؟

چرخش

اگر دو گلولۀ آهنی سبك را به فنری متصل كرده ،آنها را به سمت باال پرتاب كنید،
مجموعۀ یادشده حركت های متفاوتی را از خود نشان خواهد داد .این مجموعه از یك نقطه
به نقطۀ دیگری جابه جا می شود ،یعنی دارای حركت انتقالی است .به دور خود می چرخد،

ارتعاش  
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پس حركت چرخشی هم دارد .همچون فنر ،كشیده و جمع می شود یا به عبارتی به نوسان
درمی آید ،پس می توان گفت كه مجموعه دارای حركت ارتعاشی نیز هست .این الگو نشان
می دهد که ذره های تشكیل دهندۀ ماده ،می توانند حركت های انتقالی ،چرخشی و ارتعاشی

داشته باشند .مشاهده های جتربی وجود چننی حركت هایی را در ذره های سازندۀ ماده به
اثبات رسانده است.
همۀ این حركت ها به انرژی نیاز دارند .بنابراین با افزایش دمای یك جسم ،انرژی
جذب شده توسط ذره ها ،میان همۀ این حركت ها توزیع می شود تا به این ترتیب هزینۀ
اجرای آنها تأمنی شود .جتربه نشان می دهد كه توزیع انرژی میان همۀ ذره های ماده
یكسان نیست(چرا؟) ،از این رو همواره میانگنی انرژی همۀ آنها اندازه گیری می شود  .

آیا انرژی ماده به مقدار آن بستگی دارد؟

دو لیوان آب را در نظر بگیرید .یكی دارای  100mLو دیگری دارای  200mLآب

است .دمای آب درون هر دو لیوان نیز یكسان  و برابر با  25°Cاست .آیا برای افزایش دمای
آب هر دو ظرف تا  ،٥٠°Cبه انرژی یكسانی نیاز است؟
با كمك مفهومی به نام ظرفیت گرمایی می توان به این پرسش پاسخ داد .می دانید
كه ظرفیت گرمایی یك جسم ،گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای آن به اندازۀ یك درجۀ
سلسیوس است .بنابراین هرچه مقدارِ ماده بیشتر باشد ،گرمای بیشتری نیز برای افزایش

ژول و كالری یكاهای رایج
انرژی اند .ژول یكای انرژی
در سیستم  SIاست و به
افتخار جیمز ژول فیزیك دان
انگلیسی به این نام خوانده
می شود.
ژول یكای كوچكی است؛ از
این رو برای گزارش مقادیر
انرژی از كیلوژول ( )kJ
كه معادل هزار ژول است
استفاده می شود.

دمای آن به این اندازه الزم است.
به دلیل وابستگی ظرفیت گرمایی یك جسم به جرم آن ،می توان با استفاده از ظرفیت
گرمایی ویژه ،این وابستگی را از بنی برد .ظرفیت گرمایی ویژه ،مقدار گرمایی است كه برای
افزایش دمای یك گرم از جسم به اندازۀ یك درجۀ سلسیوس الزم است .ظرفیت گرمایی
ویژۀ یك جسم را می توان به صورت زیر نیز بیان كرد.
   مقدار گرمای مبادله شده	      ظرفیت گرمایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ظرفیت گرمایی ویژه
              تغییر دما × جرم جسم	          جرم جسم
در این رابطه اگر تغییر دما برابر با یك درجۀ سلسیوس  باشد و جرم جسم نیز یك
گرم در نظر گرفته شود ،در این صورت ظرفیت گرمایی ویژۀ جسم با مقدار گرمای مبادله

J

1kJ=1

هر تپش قلب انسان به
حدود  ١Jانرژی نیاز دارد.
یك كالری مقدار گرمای
الزم برای افزایش دمای یك
گرم آب خالص به اندازۀ یك
درجۀ سلسیوس است.
1cal=4/184J
= مقدار گرمای مبادله شده
تغییر دما × ظرفیت گرمایی  

شده برابر خواهد بود.
اگر مقدار گرمای مبادله شده را با  ، qظرفیت گرمایی ویژه را با  ،cجرم جسم را با m
و اختالف دما را با  ∆Tنشان دهیم ،آنگاه خواهیم داشت:
q
m.∆T

=c

دلتا ،∆،یك حرف یونانی  
است   و   برای نشان دادن
تغییر یك متغیر مو ر د
استفاده قرار می گیرد .به
عنوان مثال  ∆xبه معنی
 x2-x1است.

در شیمی یكای ظرفیت گرمایی ویژه ،ژول بر گرم بر درجۀ سلسیوس )  (J.g-1. C-1
است .در جدول  1ظرفیت گرمایی ویژۀ برخی مواد داده شده است.

41

ارزش غذایی مواد غذایی،
برحسب كالری سنجیده
می شود .ولی كارشناسان
علوم تغذیه از نوعی كالری
استفاده می كنند كه آن را
كالری رژمی غذایی()Cal
می نامند كه حرف  Cدر
آن بزرگ است .این یكا
1كالری یا یك
معادل  
كیلوكالری است.
cal=1kcal

1Cal=1

بنابراین وقتی كه می گوییم
 1گـرم موز  7كالری

ارزش غــذای ـی دارد بــه
ای ن مـعـنی است كـه وقـتـی
 1گـر م مـو ز مـصـر ف
می شود  7 Calیا 7 kcal
انرژی برای بدن فراهم
می كند.
ارزش غذایی g

1از

برخی مواد غذایی ()Cal
بر جن

تخم مرغ
نان

سیب

سیب زمینی

0
140
250
50
70
36

اگر دمـا برحسب كلوین بیان شود ،واحـد ظرفیت گرمایی ویـژه ،ژول بـر گرم بـر كلوین
(   )J.g-1.K-1است.
در شیمی بیشتر از ظرفیت گرمایی مولی استفاده می شود .ظرفیت گرمایی مولی،
مقدار گرمای الزم برای افزایش دمای یك مول از ماده به اندازۀ یك درجۀ سلسیوس ( )1 C
است .یكای ظرفیت گرمایی مولی ،ژول بر مول بر درجۀ سلسیوس (  )J.mol-1. C-1است.
جدول  1ظرفیت گرمایی ویژۀ برخی مواد در دمای اتاق ()25°C
ظرفیت گرمایی ویژه ظرفیت گرمایی مولی

ماده

حالت فیزیكی

آب (یخ)

جامد

2/ 76

سدمی كلرید

جامد

/85

49/7

كربن (گرافیت)

جامد

/72

8/65

آهن

جامد

/451

25/19

آب

مایع

4/184

75/38

اتانول

مایع

2/46

113/33

آب (بخار)

گاز

2/ 43

36/8

اكسیژن

گاز

/917

()J.g-1.°C-1

()J.mol-1.°C-1
37/4

29/34

نمونۀ حل شده

 53گرم آلومینیم به  239 Jانرژی نیاز دارد تا دمای آن به اندازۀ  5 Cافزایش پیدا

كند ،ظرفیت گرمایی ویژۀ این فلز را محاسبه كنید.
پاسخ:
می دانید كه ظرفیت گرمایی ویژه ،مقدار گرمایی است كه برای افزایش دمای یك گرم
از یك جسم به اندازۀ   1 Cالزم است .از آجنا كه دادن  239Jانرژی ،دمای  53gآلومینیم
239J
را به اندازۀ  5 Cافزایش می دهد ،مقدار گرمایی معادل ) = 4 / 51 J.g −1
53g
است تا دمای  ١gآلومینیم را  5 Cافزایش دهد  .به این ترتیب گرمای الزم برای افزایش

( الزم

دمای  ١gآلـومینیم بـه انـدازۀ  1 Cبرابر خـواهد بود با:
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) = 0 / 902 J.g −1. C−1

4 / 51J.g −1


5C

(   

به عبارت دیگر:

= 0 / 902 J.g −1. C−1

239J



53g × 5 C

= ظرفیت گرمایی ویژۀ آلومینیم

خود را بیازمایید
١ــ با توجه به داده های جدول  ،١رابطه میان جرم مولی ،ظرفیت گرمایی ویژه و
ظرفیت گرمایی مولی مواد را بیابید.
2ــ اگر افزایش دمای  75gسرب به مقدار  10 Cبه   96Jگرما نیاز داشته باشد،
ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی سرب را محاسبه كنید.
3ــ برای كاهش دمای   ٢٥0 gاتانول از دمای  25 Cبه دمای  3 Cچه مقدار گرما
باید از آن گرفته شود؟

اطالعات جمع آوری کنید
ظرفیت گرمایی ویژۀ آب در سه حالت جامد ،مایع و گاز با هم تفاوت دارد .آیا می توان
نتیجه گرفت كه حالت فیزیكی هم بر مقدار ظرفیت گرمایی ویژۀ یك ماده مؤثر است؟ این
وابستگی را چگونه می توان توجیه كرد؟ با مراجعه به منابع علمی معتبر ضمن ارائۀ چند
منونۀ دیگر ،پاسخ این پرسش ها را بیابید و نتیجه را در كالس ارائه كنید.

بیشتر بدانید

هزاران سال است كه در كشورهای شرق آسیا مراسم شگفت انگیز راه رفنت روی زغال گداخته

برگزار می شود .افرادی روی زغال داغ راه می روند ،بدون آن كه دچار سوختگی شوند .چگونه این كار
امكان پذیر است؟ آیا این افراد قدرت فراطبیعی دارند؟یا این كه علم جتربی توجیهی برای آن ندارد؟
پاسخ این پرسش ها را می توان با بررسی ظرفیت گرمایی پوست كف پا و زغال گداخته یافت .چون
بافت بدن انسان به طور  عمده از آب تشكیل شده است؛ از این رو پوست كف پا ظرفیت گرمایی ویژۀ نسبتاً
باالیی دارد .بنابراین ،برای آن كه دمای پاها به طور قابل مالحظه ای تغییر كند ،باید مقدار زیادی انرژی از
زغال به این اندام ها منتقل شود .چون مدت زمان متاس پاها با زغال گداخته نسبتاً كوتاه است ،فرصت چندانی
برای انتقال انرژی به پاها وجود ندارد ،به طوری كه دمای كف پا ها آن چنان افزایش منی یابند كه آسیبی ببینند.
از سوی دیگر ،اگر چه دمای سطح زغال زیاد است ،اما الیۀ گداختۀ سطح آن بسیار نازك است.

از این رو ،مقدار انرژی موجود برای گرم كردن پاها كمتر از آن است كه انتظار می رود؛ زیرا اگرچه دمای
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این الیۀ گداختۀ بسیار نازك زیاد است ،اما جرم آن به اندازه ای ناچیز است كه گرمای قابل مالحظه ای
برای مبادله در اختیار ندارد.
عامل سومی كه به این افراد كمك می كند تا بتوانند روی زغال گداخته راه بروند ،پدیده ای است
كه نخستنی بار یك فیزیك دان آملانی به نام یوهان لیدن فراست به آن پی برد .اثر لیدن فراست به پدیده ای
گفته می شود كه به قطره های آب اجازه می دهد روی یك جسم داغ (مانند یك ماهی تابۀ داغ) برای مدت
نسبتاً طوالنی بلغزند ،بدون آن كه تبخیر شوند .علت این پدیده آن است كه ناحیه ای از قطره كه در متاس با
سطح داغ قرار دارد ،تبخیر می شود و الیه ای از گاز (بخار) به وجود می آید .این الیه مانع از انتقال گرما به
مراسم راه رفنت روی زغال
گداخته .هندوهای جزایر
فیجی در حال برگزاری این
مراسم دیده می شوند.

بقیۀ قطره می شود و به قطره امكان می دهد تا برای مدت بیشتری روی سطح داغ باقی مباند .قطره های
عرق پای این افراد نیز همنی اثر را دارد .افزون بر این ،چون این مراسم معموالً در شب اجرا می شود،
چمن مرطوبی كه در اطراف بستر زغال وجود دارد ،پای شخص را منناك كرده ،رطوبت الزم برای پدیدۀ
لیدن فراست را فراهم می كند .بنابراین ،اگرچه راه رفنت روی آتش ،كار شگفت آوری به نظر می رسد ،اما
دالیل علمی محكمی وجود دارد كه امكان اجنام این كار را توجیه می كند .البته ،مترین كافی و بستر مناسب
زغال نیز ضروری است .ضمن آن كه نباید از حتلیل های روان شناسانۀ چننی اقدامی نیز چشم پوشی كرد.

ترمودینامیك چیست؟
تا اینجا آموختید كه ماده انرژی دارد و این انرژی میان همۀ ذره های سازنده اش ،آن
هم به طور غیریكنواخت توزیع شده است .همچننی آموختید كه هر ماده می تواند به مقادیر
معنی و قابل اندازه گیری انرژی جذب كند یا ازدست بدهد و در یك كالم انرژی مبادله كند.
این ویژگی های ماده و بسیاری دیگر از این دست در شاخه ای از علم جتربی مطالعه می شود
كه ترمودینامیك نامیده شده است .گسترۀ ترمودینامیك آن قدر وسیع است که افزون بر
مطالعۀ تبدیل شكل های مختلف انرژی و راه های انتقال آن به پرسش های کلی تری از جمله
دلیل اجنام شدن یا نشدن فرایندهای فیزیکی و شیمیایی در شرایط معنی پاسخ می دهد.
ترمودینامیك نیز مانند هر شاخۀ علمی دیگری الفبای ویژۀ خود را دارد .پس الزم
است پیش از ورود به این مبحث با برخی مفاهیم اولیۀ ترمودینامیك آشنا شوید.

سامانه و محیط پیرامون آن
در  ترمودینامیك بخشی از جهان را انتخاب و تغییر انرژی آن را مطالعه می كنند.
به بخشی از جهان كه برای مطالعه انتخاب می شود ،سامانه یا سیستم میگویند .هنگامی كه
سامانه مشخص شد ،هر چیز دیگری كه در پیرامون آن باشد ،محیط نامیده می شود .در شكل
 2یك سامانه و محیط پیرامون آن را می بینید .در این شكل اگر سامانه ،محتویات بالون حجمی
(محلول زرد) باشد  ،وسایل دیگر و همچننی بقیۀ قسمت های آزمایشگاه محیط پیرامون سامانه
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را تشكیل می دهند .در حقیقت ،بقیۀ جهان هستی محیط پیرامون سامانه است ولی در عمل
كافی است كه فقط بخشی از جهان كه با سامانه بر هم کنش دارد ،محیط درنظر گرفته شود.

منا یش ا نتقا ل
انرژی از سامانه
به محیط
منا یش ا نتقا ل
انرژی از محیط
به سامانه

سامانه

( ب)

دیواره ای كه سامانه را از
محیط پیر ا مو ن آ ن جد ا
می كند مرز سامانه نامیده
می شود .این مرز ممكن
است حقیقی یا مجازی باشد.

مرز

محیط

(آ)

شكل    2سامانه و محیط پیرامون آن آ) وقتی كه محتویات بالون (محلول زرد) را به عنوان سامانه
در نظر بگیرمی ،دیوارۀ بالون مرز سامانه و آزمایشگاه ،محیط پیرامون آن به شمار می آید .ب) منایش
دقیق تر اجزای سامانۀ یاد شده.

انواع سامانه ها
سامانه ها را براساس نوع مبادله ای كه با محیط پیرامون خود دارند به سه دسته
طبقه بندی می كنند .در این مبادله ،سامانه و محیط می توانند انرژی ،ماده یا هر دو را بنی
هم تبادل كنند .سامانه ای كه هم انرژی و هم ماده با محیط مبادله می كند ،سامانۀ باز
نامیده می شود .به سامانه ای كه در آن امكان مبادلۀ ماده وجود ندارد و تنها به مبادلۀ انرژی
اكتفا می شود ،سامانۀ بسته می گویند .سامانه ای كه مبادلۀ ماده و انرژی ندارد سامانۀ
منزوی (ایزوله) نامیده شده است.

فکر کنید
1ــ  با توجه به تعریف انواع سامانه ها ،در هر مورد نوع سامانه را تعینی كنید.
آ ) دماسنج
ب) یک لیوان شیر
پ) کتری در حال جوش
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2ــ آب جوش یا چایی كه در یك فالسك نگهداری می شود ،یك سامانۀ منزوی بهشمار
می رود .آیا می توان ادعا كرد كه این سامانه واقعاً منزوی است؟ توضیح دهید.

خواص سامانه
برای توصیف یك سامانه باید برخی از خواص مانند حجم ،فشار ،دمای سامانه و … را
اندازه گیری كرد .این خواص که حالت ترمودینامیکی سامانه را توصیف می کنند ،خواص
ترمودینامیكی نام دارند .این خواص به دو دستۀ خواص مقداری و خواص شدتی
دسته بندی می شوند.

فکر کنید

 200mLاز یك محلول سرخ رنگ با غلظت 2mol.L -١در یك بشر موجود است

(سامانۀ اولیه) .تصور کنید این محلول را به دو بخش با حجم های  50و  150میلی لیتر

تقسیم کنیم .جرم ،حجم ،دما ،غلظت ،رنگ ،چگالی و ظرفیت گرمایی محلول یاد شده در
این دو بخش در مقایسه با سامانه اولیه چه تفاوتی كرده است؟ كدام خاصیت برای این دو
بخش با همنی خاصیت در سامانۀ اولیه برابر نیست؟
منـایش ب رخـی از خـواص
شدتی و مقداری سامانه

اگر خواصی را كه مقدار آنها به مقدار ماده وابسته است ،خواص مقداری و خواصی
را كه مقدار آنها به مقدار ماده بستگی ندارد ،خواص شدتی بنامیم ،از میان خاصیت های
بیان شده ،كدام خاصیت سامانۀ اولیه شدتی و كدام مقداری خواهد بود؟

انتقال انرژی بنی سامانه و محیط
اگر یك سامانه را شامل شمار بسیار زیادی ذره در نظر بگیرمی ،در این صورت چون
هر ذرۀ موجود در این سامانه دارای انرژی جنبشی و پتانسیل است ،مجموع این انرژی ها
برای همۀ ذره های تشكیل دهندۀ سامانه ،انرژی درونی آن سامانه نامیده می شود .هنگامی
كه در یك سامانۀ شیمیایی (مثالً بالون موجود در شكل  )2واكنش دهنده ها به فراورده ها
تبدیل می شوند ،انرژی درونی آن سامانه تغییر می كند .اگر این تغییر انرژی را با  ∆Eنشان
دهیم ،برای محاسبۀ آن باید اختالف بنی انرژی درونی سامانه را پیش و پس از وقوع تغییر
اندازه گیری مناییم:
واکنشدهندهها  -Eفراوردهها  =Eآغازی  - Eپایانی ∆E    = E
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پایانی Eنشان دهندۀ انرژی پس از تغییر و آغازی Eنشان دهندۀ انرژی پیش از تغییر است.

حالت آغازی

حالت پایانی
آغازیE

پایانیE

انرژی

(ب)

∆E < °

∆E > °

حالت آغازی

(آ)

آغازیE

انرژی

انرژی از محیط
گرفته می شود.

 < EپایانیE
آغازی

انرژی به محیط
داده می شود.

آغازی < EپایانیE

حالت پایانی

پایانیE

انرژی سامانه كاهش می یابد.

انرژی سامانه افزایش می یابد.

شكل  3منودار تغییر انرژی در یك سامانه .این منودارها انتقال انرژی را
بنی یك سامانه و محیط پیرامون آن نشان می دهد.

معموالً ،تغییر انرژی سامانه را با منوداری منایش می دهند كه در آن پایانی( Eانرژی فراورده ها)
و آغازی( Eانرژی واكنش دهنده ها) خطوط افقی هستند و انرژی روی محور عمودی قرار دارد.
منونه ای از این منودارها در شكل  3نشان داده شده است.
شكل .3آ سامانه ای را نشان می دهد كه در آن با انتقال انرژی از سامانه به محیط،
انرژی درونی سامانه كاهش می یابد .در این شرایط  ∆Eسامانه منفی است .شكل .3ب
سامانه ای را نشان می دهد كه انرژی درونی آن در حال افزایش است ،یعنی از محیط
پیرامون به سامانه انرژی وارد می شود و عالمت تغییر انرژی درونی سامانه مثبت است .در
سامانۀ    .3آ سطح انرژی فراورده ها از سطح انرژی واكنش دهنده ها پاینی تر است .در حالی
كه در سامانۀ  .3ب سطح انرژی فراورده ها از سطح انرژی واكنش دهنده ها باالتر است.
فرض كنید كه یك سامانه شامل منونه ای آب داغ درون یك ظرف سربسته باشد ،در این
صورت گرما از آب به محیط پیرامون منتقل می شود و انرژی سامانه كاهش می یابد ،شكل  .4آ)
در این حالت ،تغییر انرژی درونی سامانه فقط ناشی از مبادلۀ گرماست و این مبادلۀ انرژی تا
زمانی ادامه می یابد كه دمای آب با دمای محیط پیرامون آن برابر شود .چون در این مورد ،انرژی
سامانه كاهش پیدا می كند ،یعنی سامانه بخشی از انرژی خود را از دست داده است ،پس عالمت
تغییر انرژی درونی آن منفی است .شكل  .4ب منودار انرژی را برای سامانۀ دیگری نشان می دهد.
عالمت تغییر انرژی درونی را در این سامانه توجیه كنید.
محیط =Tسامانه T
دمای اتاق

داغ

H 2O

گرما از محیط گرفته
می شود.

(ب)

محیط

∆E < °
آغازیE

محیط

یخ

H 2O

انرژی

پایانیE

سامانه
محیط >TسامانهT

H 2O

آغازی E
گرما به محیط داده
می شود.

سامانه

انرژی به صورت گرما
جذب می شود.

(آ)

محیط

∆E > °

پایانی E

سامانه

محیط=TسامانهT

محیط

انرژی

شكل  4سامانۀ بسته ای كه فقط با
محیط مبادلۀ گرما دارد .آ) آب گرم
(سامانۀ بسته) انرژی را به صورت
گرما به محیط پیرامون منتقل
می كند تا زمانی كه دمای آن با
دمای محیط پیرامون یكسان شود.
ب)    یخ از محیط پیرامون انرژی جذب
می كند تا زمانی كه دمای سامانه با
دمای محیط پیرامون یكسان شود.

محیط    < TسامانهT

دمای اتاق

H 2O
سامانه

انرژی به صورت گرما از
دست می رود.
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به طور خالصه ،اگر گرما از سامانه به محیط پیرامون منتقل شود ،عالمت گرما منفی
و اگر گرما از محیط پیرامون به سامانه منتقل شود ،عالمت گرما مثبت است.اگر انرژی
درونی سامانه كاهش پیدا كند ،عالمت آن منفی و اگر انرژی درونی سامانه افزایش یابد،
عالمت آن مثبت است.

انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیك

سامانه ای مانند یک لیوان محتوی  ٥0mLآب خالص را با دمای  ٢٥ Cدر نظر بگیرید.

برای افزایش دمای آن تا  ،3٥ Cمی توان از روش های گوناگونی استفاده کرد .برای منونه ،در
یک روش با استفاده از شعلۀ اجاق گاز دمای آن را بهطور مستقیم از  ٢٥ Cبه  3٥ Cمیرسانیم.
در روش دیگر ،نخست با به هم زدن ،دمای آن را ،از  ٢٥ Cبه  27 Cمی رسانیم و سپس با یک 
گرمکن الکتریکی از  ٢7 Cبه  3٥ Cافزایش می دهیم .بنابراین در هر مسیر انرژی آغازی و
پایانی سامانه تفاوتی منیكند و میزان تغییر انرژی سامانه در هر دو مسیر  یكسان است.
تغییر حجم

2
1

∆V=V٢ -V1

این مثال نشان می دهد که ،تغییر انرژی درونی یك سامانه ،به مسیر اجنام فرایند
بستگی ندارد و فقط به حالت آغازی و پایانی سامانه وابسته است .از این رو ،انرژی درونی
را تابع حالت می گویند .به این معنا كه اگر برای اجنام فرایندی مسیرهای متفاوتی وجود
داشته باشد ،تغییر انرژی درونی سامانه در متام مسیرها یكسان است.

1ـ پیش از اجنام واكنش
2ـ پس از اجنام واكنش

شكل    5فشار درون سیلندر
به د لیل ا فز ا یش حجم
فراورده های گازی واكنش
پروپان و اكسیژن بیش از
فشار محیط است .بنابراین
گازهای درون سیلندر روی
محیط كار اجنام می دهند.
به خاطر داشته باشید كه این
واكنش در فشار ثابت اجنام
می شود.

واكنش سوخنت کامل پروپان را درنظر بگیرید .فرض كنید كه این واكنش در سیلندری
با یك پیستون روان اجنام می شود ،شكل  .5انرژی درونی آغازی را نیز هم ارز با انرژی درونی
واكنش دهنده ها فرض كنید .با توجه به معادلۀ موازنه شدۀ زیر طی این واكنش از  6مول
واكنشدهنده 7 ،مول فراورده بهدست می آید .ضمن آن كه مقدار قابلتوجهی گرما نیز آزاد می شود.

گرما C3H8 (g) + 5O2 (g) → 3CO2 (g) + 4H2O(g) +

 
 ٧مول گاز                                            ٦مول گاز
                                           
همان گونه كه مشاهده می شود ،حجم فراورده ها بیش از حجم واكنش دهنده هاست.
 ) (∆V>0این افزایش حجم سبب می شود كه پیستون به سمت باال حركت كند .درواقع
پیستون كه پیش از این نیز فشار هوا را در برابر خود داشت ،اكنون با انرژی بیشتری
مولكول های هوا را به عقب می راند و درواقع روی آنها كار اجنام می دهد .به  دیگر سخن،
مقداری از انرژی واكنش به صورت انرژی مكانیكی منایان شده است.
همان طوری كه دیدید ،در این مثال تغییر انرژی درونی هم ارز با گرمای مبادله شده
با محیط نیست؛ زیرا مقداری از این گرما به كار تبدیل شده است .اگر تغییر انرژی درونی را
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با  ،∆Eگرمای مبادله شده را با  qو كار اجنام شده ناشی از تغییر حجم را با  wنشان دهیم،

در این صورت خواهیم داشت:
∆E  = q + w

این رابطه قانون اول ترمودینامیك را معرفی می كند .این قانون در واقع همان قانون
پایستگی انرژی است .طبق این قانون ،انرژی نه به وجود می آید و نه از بنی می رود ،بلكه
از شكلی به شكل دیگری درمی آید.
گاهی ممكن است كه طی یك واكنش شیمیایی تغییر حجمی  ایجاد نشود  ،یعنی   
 ∆V=0باشد ،در این صورت  w=0است.
واكنش سوخنت کامل متان را در سیلندری با پیستون روان  درنظر بگیرید:

)CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O(g


 

 ٣مول گاز                                            ٣مول گاز
                                
                                                 
 3مول از واكنش دهنده ها  3مول فراورده تولید می كند ،پس  ∆V=0است .در اینجا
كار ناشی از تغییر حجم صفر خواهد بود.
در این حالت  ∆E  =qاست .به عبارت دیگر هنگامی كه یك واكنش شیمیایی با تغییر
حجم همراه نیست یا در ظرفی با حجم ثابت اجنام می گیرد ،مقدار تغییر انرژی درونی تنها
ناشی از انتقال گرما خواهد بود.

فکر کنید
واكنش زیر را درنظر بگیرید.
CO(g) + 2H2 (g) 
گرما → CH3OH(g) +

فرض كنید كه این واكنش در سیلندری با یك پیستون روان (واكنش در فشار ثابت) اجنام
می گیرد .در این صورت عالمت تغییر انرژی درونی ( )ΔEرا برای این واكنش پیش بینی کنید.
واكنش های شیمیایی به دو روش اجنام می شود:
واكنش در حجم ثابت و واكنش در فشار ثابت

آ) واكنش در حجم ثابت ))∆V  =0؛ در چننی حالتی در اثر تغییر حجم كاری اجنام

منی شود ( )w=0و تغییر انرژی درونی سیستم فقط ناشی از مبادلۀ گرما است.
بنابراین می توان نوشت:

تغییر انرژی درونی  q v=∆Eگرمای مبادله شده برای واكنش در حجم ثابت

ب) واكنش در فشار ثابت ))∆V  ≠0؛ این واكنش در ظرفی سرباز یا هر ظرف دیگری

اجنام می شود كه با تغییر حجم ،فشار را ثابت نگه می دارد .در این حالت كار اجنام می شود

مقدار  wمی تواند منفی
یا مثبت باشد .عالمت آن
هنگا می منفی ا ست كه
سامانه روی محیط كار اجنام
دهد .ولی در شرایط معكوس
كه محیط روی سامانه كار
اجنام می دهد ،عالمت w
مثبت است.
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برای واكنش های ـی كه تنها
از مواد جامد و مایع تشكیل
شــده اند  ΔVبس ـیار ناچیــز
اس ـت .از ایــن رو ب ـرای این
واكنش هــا مقــدار  ΔEرا
تقریبــاً بــا  ΔHبرابــر درنظر
می گیرند.
برای یک  واکنش معمو الً
به جای تغییر آنتالپی واژۀ
آنتالپی را به کار می برند.

) . (w≠0پس در این حالت ،تغییر انرژی درونی با اجنام كار و مبادلۀ گرما همراه است .اگر
گرمای منتقل شده در فشار ثابت را با  qpنشان دهیم ،در آن صورت:
                                                                                    اجنام واكنش
∆E = q + w ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ q p = ∆E − w
در فشار ثابت

                                                                                    
چون بیشتر واكنش های شیمیایی در فشار ثابت اجنام میشود ،برای چننی
واكنش هایی گرمای مبادله شده در فشار ثابت ( )qpرا با مناد  ∆Hنشان می دهند و آن را
گرمای واكنش یا آنتالپی واكنش می نامند.
qp=∆H

بیشتر بدانید

پدیده های زیادی در زندگی روزانه وجود دارد كه آنها را می توان به كمك قانون اول ترمودینامیك

توجیه كرد .تولید برف ساختگی برای پیست های اسكی از جملۀ این پدیده هاست .چگونه می توان برای
رفع نیاز اسكی بازان در روزهای آفتابی به این اندازه برف تهیه كرد؟ راز تهیۀ برف ساختگی در معادلۀ
 ∆E  = q +wنهفته است .دستگاه سازندۀ برف دارای هوای فشرده و بخار آب با فشار  20امتسفر است.
چون تفاوت فشار بنی مخزن دستگاه و هوای بیرون زیاد است ،وقتی مخلوط در هوا پاشیده می شود ،به
سرعت انبساط می یابد ،به طوری كه تقریباً هیچ تبادل گرمایی بنی سامانه (هوا و آب) و محیط اطراف

صورت منی گیرد؛ یعنی q  =0 ،است( .در ترمودینامیك ،چننی فرایندی را فرایند بی دررو می نامند ).از
این رو ،می توان نوشت:

∆E  = q +w  =w

چون این سامانه روی محیط كار اجنام می دهد ،مقدار  wمنفی است و انرژی آن كاهش می یابد.
یك دستگاه سازندۀ برف

انرژی جنبشی بخشی از كل انرژی این سامانه است .چون انرژی جنبشی متوسط یك گاز با دمای آن
نسبت مستقیم دارد ،بنابراین تغییر انرژی متناسب با تغییر دما خواهد بود .بنابراین :
∆E  ∝∆T ⇒ ∆E  = C ∆T

در این رابطه  Cثابت تناسب است .چون  ∆Eمنفی است ∆T ،نیز باید منفی باشد .این اثر كه
اثر سرد كردن نامیده شده است ،موجب كاهش انرژی جنبشی مولكول های آب و تشكیل برف می شود.
اگر    چه برای تهیۀ برف تنها به آب نیاز است ،اما حضور هوا كه آن نیز در اثر انبساط سرد می شود ،به
كاهش دمای بخار آب كمك شایانی می كند.

آنتالپی یك تابع حالت است.
همان طوری كه گفته شد برای بررسی تغییر انرژی در واكنش های شیمیایی كه
اغلب در فشار ثابت روی می دهند ،از كمیت ترمودینامیكی دیگری به نام آنتالپی ()H
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استفاده می شود .در واقع آنتالپی را می توان تغییر انرژی یك سامانه در فشار ثابت تعریف

كرد .در این شرایط مبادلۀ انرژی با اجنام كار توسط سامانه روی محیط پیرامون یا برعكس
همراه است .بنابراین اغلب میزان تغییر آنتالپی با تغییر انرژی درونی تفاوت داشته ،كمتر
یا بیشتر از آن است.
آنتالپی هم مانند انرژی درونی ،یك تابع حالت است و مقدار تغییر آن فقط
به حالت های آغازی و پایانی فرایند بستگی دارد .برای یك فرایند ،تغییر آنتالپی (  )∆Hبه
صورت زیر است:
آنتالپی سامانه در آغاز فرایند -آنتالپی سامانه در پایان فرایند =∆H
آغاز ی  - Hپایانی ∆H=H
اگر سامانۀ موردنظر یك واكنش شیمیایی باشد ،در آن صورت پایانی  Hآنتالپی فراورده ها

قدرمطلق  ∆Hیک  فرایند،
بزرگی آن را نشان می دهد
د ر  حـالـی  کــه ع المـت آن
نشاندهندۀ گرماده و گرماگیر
بودن فرایند است.

و  آغازی Hآنتالپی واكنش دهنده هاست و  ،∆Hآنتالپی واكنش نامیده می شود؛ یعنی:
واکنشدهندهها  - Hفراورده ها  = Hواكنش ∆H
به عنوان منونه واكنش زیر را در نظر بگیرید:
)CO2(g) + 2H2O(g

 )CH4(g)+2O2(g

این واكنش  ،یك واكنش سوخنت است و گرما آزاد می كند .همان طور كه می دانید به
این نوع واكنش ها گرماده می گویند ΔH .برای چننی واكنش هایی منفی است .به عبارت
دیگر ،آنتالپی فراورده ها (پایانی )Hاز آنتالپی واكنش دهنده ها ( آغازی )Hكمتر است ،شكل.6

آغازی H
گرما آزاد می شود∆ H > 0 .

پایانی H

)C H 4 (g) + 2 O 2 (g

آنتالپی

)C O 2 (g) + 2 H 2 O(g

شكل    6منودار تغییر آنتالپی در واكنش سوخنت كامل متان

از سوخنت یك مول متان 808 ،كیلو ژول گرما آزاد می شود .چون گرما آزاد شده

است ،پس عالمت  ΔHبرای این واكنش منفی است؛   = -808kJ.mol-1واكنش .∆H
در یك واكنش گرماده ،گرما آزاد می شود و آنتالپی سامانه كاهش می یابد.
   ⇒  ∆H < 0آغازی >  Hپایانی     :Hدر واكنش های گرماده
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آزمایش کنید
هدف :مشاهدۀ گرمای آزاد شده در اثر حل شدن كلسیم كلرید بی آب در آب

وسایل موردنیاز :دماسنج ،یك بشر  ،100mLمیلۀ هم زن ،قاشقك ،ترازو ،شیشۀ
ساعت ،گیره و پایه ،مقداری نخ
مواد موردنیاز :كلسیم كلرید بی آب ،آب مقطر
روش كار
از حل كردن حدود 2g
كلسیمكلریدخشك در 5mL

آب  ،3 °Cبه اندازه ای گرما
آزاد می شود كه می تواند
دمای محلول را تا حدود
C

°

 1باال ببرد.

1ــ   50mLآب مقطر در یك بشر  100mLبریزید.

2ــ شیشۀ ساعت را روی ترازو قرار دهید و جرم آن را اندازه بگیرید .سپس با كمك

قاشقك 10gكلسیم كلرید بی آب توزین كنید.

3ــ با كمك مقداری نخ دماسنج را به گیرۀ متصل شده به پایه آویزان كنید و سپس
بشر دارای آب را زیر آن قرار دهید .دماسنج طوری در آب قرار گیرد كه مخزن آن به طور
كامل درون آب مقطر باشد .در ضمن دماسنج نباید هیچ متاسی با بدنۀ بشر داشته باشد.
4ــ همۀ كلسیم كلرید را به كمك قاشقك و به آرامی در آب درون بشر بریزید و سپس
با كمك هم زن شیشه ای آن را به هم بزنید.
 5ــ مشاهده های خود را یادداشت كنید و نتایج آزمایش خود را در كالس ارائه دهید.
پرسش
به نظر شما چه عواملی می توانند در اندازه گیری میزان تغییر دمای محلول حاصل
خطا ایجاد كنند؟ چه پیشنهادهایی برای رفع آنها دارید؟
ذوب شدن یخ و تبدیل آن به آب از جمله فرایندهای گرماگیر است؛ یعنی برای ذوب
كردن یخ به گرما نیاز است .به عبارت دیگر  ،برای ذوب كردن یخ باید محیط به سامانه گرما
بدهد .در چننی فرایندهایی ،آنتالپی فراورده ها (پایانی )Hاز آنتالپی واكنش دهنده ها (آغازی)H
بزرگ تر است و بنابراین عالمت  ،∆Hمثبت خواهد بود .شكل  7منودار آنتالپی را برای ذوب
شدن یخ نشان می دهد.

پایانیH

) H2 O ( l

آنتالپی

گرما وارد سامانه می شود∆ H >0 ⇒ .

آغازیH
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)H2 O (s

شكل  7منودار آنتالپی برای ذوب شدن یخ ،مثالی از یك فرایند گرماگیر

برای ذوب كردن یك مول یخ  6/0كیلوژول گرما الزم است .چون این فرایند گرماگیر
است پس عالمت  ∆Hباید مثبت باشد؛
	     =  +6kJ.mol-1ذوب ∆H
در یك فرایند گرماگیر ،گرما جذب می شود و آنتالپی سامانه افزایش می یابد.
    ⇒∆H  >0آغازی < Hپایانی : Hدر واكنش های گرماگیر

آزمایش کنید

حل شدن آمـونیوم نیترات در آب گـرمـاگیر است  5mL .آب  20 Cرا در یك لـولـۀ

آزمـایش بـریزید و  1/5gآمـونیوم نیترات خشك را در آن حل كنید .با اندازه گیری دمای آب
مشاهده های خود را یادداشت كنید و نتایج آزمایش را در كالس ارائه دهید.

فکر کنید

نیتروگلیسرین از جمله مواد منفجرۀ بسیار حساسی است كه در اثر اندكی گرما

یا وارد شدن ضربه طی واكنشی گرماده جتزیه می شود .در این واكنش به ازای هر مول
نیتروگلیسرین  5/72×103 kJ.mol-1گرما آزاد می شود .تغییر آنتالپی این واكنش چقدر

است؟ آیا در اثر اجنام شدن این واكنش در فشار ثابت كاری اجنام می شود؟ پاسخ خود را
توضیح دهید.
)4C3H5(NO3  )3 (l) → 12CO2(g) +1٠H2O(g)+O2(g)+6N2(g

حالت استاندارد
مقدار تغییر آنتالپی (   )∆Hبرای یك واكنش ،مقدار گرمایی است كه در تبدیل

آلفرد نوبل ،دانشمند سوئدی
(1896ــ )1833از تــرکــیــب کــردن
خـــاک دیاتومه و نیتروگلیسرین،
مادۀ منفجـره ای بـه نـام دینامیت
سـاخت .جـالـب است بـدانـیـد
نـیتـروگـلـیـسریـن افـزون بـر
خـا صیت ا نـفـجـا ر ی کـا ر بـر د
دارویی نیز دارد .به طوری که
پزشکان برای بیماران قلبی،
قرص زیرزبانی نیتروگلیسرین
تـجـویـز می کنند .ایـن مـاده سبـب
گشـاد شــدن رگ هـا می شود.

واكنش دهنده(ها) به فراورده (ها) در فشار ثابت مبادله می شود.
به عنوان منونه ،در واكنش سوخنت کامل پروپان ،یك مول گاز پروپان با  5مول گاز
اكسیژن تركیب می شود و  3مول گاز   CO2و  4مـول بخـار آب تـولید می شود .در این واكنش

 2056kJگرما هم آزاد می شود .باید توجه داشته باشید كه مقدار گرمای آزاد شده در یك
واكنش به مقدار واكنش دهنده ها هم بستگی دارد؛ بنابراین واكنش 0/5مول گاز پروپان با

 2/5مول گاز  O2مقدار 0/5mol × 2056kJ.mol-1=1028kJگرما آزاد می كند.

)C3H8(g) +5O2(g) → 3CO2(g)+4H2O(g
تـوجه كنید كـه واكنش دهنده هـا و فـراورده هـا بـاید در دمـای یكسانـی باشند و حالت
فیزیكی آنها به صورت جامد ( ، )sمایع ( ، )lگاز ( )gو محلول آبی ( )aqمشخص باشد.
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آنتالپی یک واکنش ،کمیتی
مقداری است.

در صورتی كه در واكنش سوخنت کامل پروپان ،بخار آب تولید شود ،آنتالپی واكنش

 -2056kJاست .ولی اگر آب به حالت مایع تولید شود ،تغییر آنتالپی واكنش برابر با
 -2220kJخواهد بود( .چرا؟)

C3H8(g) +5O2(g) →3CO2(g) +4H2O(g)     ∆H =  -2056kJ
C3H8(g) +5O2(g) →3CO2(g) +4H2O(l)      ∆H =  -2220kJ
این نكته نشان می دهد كه در هنگام محاسبۀ آنتالپی افزون بر مشخص بودن دما و
فشار باید حالت فیزیكی واكنش دهنده ها و فراورده ها هم مشخص باشد.
برای این كه اندازه گیری گرمای همۀ واكنش ها در شرایط یكسانی اجنام گیرند،
شرایط ویژه ای به نام « حالت استاندارد ترمودینامیكی » تعریف شده است .حالت استاندارد
ترمودینامیكی ،پایدارترین شكل مادۀ خالص در فشار  یك امتسفر و دمایی مشخص (معموالً
بـرای یک  مــاده در حـالت
محلول ،حالت استاندارد
ترمودینامیكی غلظت 1مولبر
لیتر (  )١mol.L -1درنظر
گرفته می شود.

دمای اتاق )25 C ،تعریف می شود .برای منونه حالت استاندارد نیتروژن ،اكسیژن و كربن در
دمای اتاق به ترتیب ) O2(g) ،N2(gو (گرافیت C (s ،است .در واقع از میان دِگرشكل های
مختلف یك عنصر پایدارترین آنها مالك اندازه گیری قرار می گیرد.
بـرای مشخص كـردن شرایط استاندارد عـالمت « » را باالی مناد كمیتی قرار می دهند
كه در آن شرایط اندازه گیری می شود .برای مثال  ،∆Hنشان دهندۀ آنتالپی استاندارد
است ،یعنی متام مواد شركت كننده در واكنش در حالت استاندارد خود و در دمای اتاق
(یا هر دمای مشخص دیگری) در نظر گرفته شده اند.

برخی از تغییر آنتالپی های مهم
از میان دو دِگرشكل مهم
كربن یعنی املاس و گرافیت،
گر ا فیت به عنو ا ن حا لت
استـان دارد انـتـخاب شـده
است ،زیرا گرافیت پایدارتر از
املاس است .بنابراین:

1ــ آنتالپی استاندارد تشكیل ( تشکیل :)∆H°به واكنشی كه طی آن یك مول ماده

از عنصرهای سازنده اش تشكیل می شود ،واكنش تشكیل آن ماده می گویند .اگر در این
واكنش ،همۀ مواد شركت كننده در واكنش در حالت استاندارد خود قرار داشته باشند،
تغییر آنتالپی این واكنش را آنتالپی استاندارد تشكیل آن ماده (  تشکیل )∆H°می گویند.
برای منونه به معادلۀ تشكیل متان توجه كنید:
  =-75kJتشکیل) + 2H2(g) → CH4(g)        H°گرافیت C (s،
بنابراین ،آنتالپی استاندارد تشكیل متان  -75kJ.mol-1است .آنتالپی استاندارد

         ([ =0گرافیت)s ،كربن ]

تشكیل

([=1/9kJ.mol-1املاس)s ،كربن ]

تشكیل برخی مواد در جدول  2آمده است.

∆H
تشكیل

∆H

مطابق قرارداد ،آنتالپی استاندارد تشكیل عنصرها صفر درنظر گرفته می شود .به بیان
دقیق تر ،آنتالپی استاندارد تشكیل (تشکیل  )∆Hپایدارترین دِگرشكل یك عنصر در حالت
استاندارد ،صفر در نظر گرفته شده است.
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جدول  2جدول آنتالپی استاندارد تشكیل برخی مواد در  ٢٥° C
فرمول

ماده

شیمیایی

()kJ.mol-1

تشکیل

فرمول

ماده

∆H

شیمیایی

()kJ.mol-1

تشکیل

اتنی

)C٢H٢(g

227

آب

)H2O(l

- 286

آمونیاك

)NH3(g

- 46

نیتروژن دی اكسید

)NO2(g

34

كربن دی اكسید

)CO2(g

- 394

اتن

)C2H4(g

52

اتانول

)C٢H5OH(l

-278

سدمی كلرید

)NaCl(s

- 411

متان

)CH4(g

- 75

هیدروژن کلرید

)HCl(g

-92

∆H

فکر کنید
چرا آنتالپی استاندارد تشكیل بسیاری از مواد منفی است؟
2ــ آنتالپی استاندارد سوخنت  (سوخنت  :)∆Hهنگامی كه یك مول از ماده ای در مقدار
كافی گاز اكسیژن خالص بسوزد ،گرمای واكنش یاد شده آنتالپی استاندارد سوخنت آن

ماده نامیده می شود .وقتی یك مول كربن یعنی  12/0گرم كربن به طور كامل در اكسیژن
بسوزد ،گاز کربن دی اکسید  به همراه  394 kJگرما تولید می شود.
پس می توان نوشت:

  ) +  O2(g) → CO2(g)+394kJگرافیتC (s ،
  )] = -394kJ.mol-١گرافیت [C (s ،سوخنت ∆H

در جدول  3آنتالپی استاندارد سوخنت چند تركیب آلی آمده است  .
جدول    3آنتالپی استاندارد سوخنت چند تركیب آلی بر حسب kJ.mol-1

فرمول مولکولی

سوختن ∆H°

فرمول مولکولی

سوختن ∆H°

)CH4(g

-89

)C2H2(g

-1299

)C2H6(g

-156

)CH3OH(l

-715

)C2H4(g

-14 9

)C2H5OH(l

-1368

فکر کنید

با توجه به آنتالپی استاندارد سوخنت اتان ( ،)C2H6اتن ( )C2H4و اتنی (،)C2H2

جدول  ،3انتظار دارید كه شعلۀ حاصل از سوخنت كدام یك داغ تر باشد؟ چرا؟ پاسخ خود
را با نوشنت معادلۀ موازنه شدۀ سوخنت هر یك از آنها توضیح دهید.
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3ــ آنتالپی استاندارد تبخیر(

  تبخیر

 :)∆Hهنگامی كه یك مول از ماده ای در دمای

جوش خود تبخیر شود ،تغییر آنتالپی مربوط به این فرایند ،آنتالپی استاندارد تبخیر
آن ماده گفته می شود .به عنوان منونه در شرایط استاندارد برای تبخیر یك مول آب
 41/1كیلو ژول گرما نیاز است.
)H2O(l) + 41/1kJ → H2O(g
بنابراین:
   [H2O(l)]=41/1kJ.mol-١تبخیر ∆H
4ــ آنتالپی استاندارد ذوب (

ذوب

 :)∆Hهنگامی كه یك مول از ماده ای جامد در

دمای ذوب خود به مایع تبدیل شود ،تغییر آنتالپی این فرایند را آنتالپی استاندارد ذوب
آن ماده می گویند .به عنوان منونه برای ذوب كردن یك مول یخ صفر درجۀ سلسیوس و
تبدیل آن به آب صفر درجۀ سلسیوس  6/0kJ ،گرما الزم است  .
)H2O(s) + 6/0kJ → H2O(l

به عبارت دیگر:
   [H2O(s)]=6/0kJ.mol-١ذوب ∆H

فکر کنید
منودار زیر آنتالپی استاندارد تبخیر و آنتالپی استاندارد ذوب چند ماده را در مقایسه
با یكدیگر نشان می دهد .به نظر شما چرا در این مواد آنتالپی استاندارد تبخیر از آنتالپی
استاندارد  ذوب بزرگ تر است؟ آیا این نتیجه گیری به همۀ مواد قابل تعمیم است؟
58/0
0

تبخیر ∆ H

)∆ H0 ( kJ. mol− 1

ذوب ∆ H0
41/1
38/6
30/8

9/8
6/0
2/3

4/6

29/0

8/2

7/3
0/9

6/5
1/2
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