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« انرژي دروني »
انرژي دروني :به مجموع انرژي جنبشي و پتانسيل همه ذره هاي تشكيلدهنده يك سامانه گفته مي شود.
هنگامي كه در يك سامانه شيميايي مواد اوليه يا واكنشدهنده ها به فرآورده ها تبديل مي شود ،انرژي دروني آن سامانه تغيير مي كند.
تغيير انرژي دروني ( )∆Eبرابر است با اختالف بين انرژي پس از تغيير ( پاياني )Eيا انرژي فرآورده ها ( فرآوردهها )Eو انرژي پيش از تغييرر ( آغازي )Eيرا
انرژي واكنشدهنده ها ( واكنشدهندهها.)E

واكنشدهندهها − Eفرآوردهها = Eآغازي − Eپاياني∆E = E

انواع سامانه ها:
 -1سامانه گرماده :در شكل روبه رو با انتقال انرژي از سرامانه بره محرين انررژي درونري سرامانه كراهش
مييابد .در اين شراين  ∆Eمنفري اسرت .بره ربرارگ ديگرر از سرح انررژي فررآوده هرا از سرح انررژي
واكنشدهنده ها پايين تر است.

 -2سامانه گرماگير :در شكل روبه رو با انتقال انرژي از محين به سرامانه انررژي درونري سرامانه افر ايش
مييابد .در اين شرراين  ∆Eمثبرت اسرت .بره ربرارگ ديگرر سرح انررژي فررآورده هرا از سرح انررژي
واكنشدهنده ها باالتر است.

يك نمونه از سامانه گرماده و گرماگير:
ظرف سربسته اي را در نظر بگيريد كه درون آن آب داغ اسرت .برا تبرادل انررژي ميران سرامانه (آب درون
ظرف) و محين اطراف ،گرما از آب (با دماي بيش تر) به محين (با دماي كم تر) انتقال مي يابد .بره ربرارگ
ديگر انرژي دروني سامانه كاهش يافته و تغيير انرژي دروني آن منفي مي شود .مبادله انرژي تا زماني ادامره
مي يابد كه دماي آب با دماي محين پيرامون آن برابر شود .نمودار انرژي دروني ايرن سرامانه در شركل (آ)
نشان داده شده است.
اگر ظرف محتوي يخ باشد ،چون دماي سامانه (يخ درون ظرف) از محين اطراف كم تر است .گرما از محين
به سامانه انتقال مي يابد .در اين شراين انرژي دروني سامانه اف ايش يافته و  ∆Eمثبت مي شود .تبادل انرژي تا زمراني ادامره مري يابرد كره دمراي
سامانه با دماي محين پيرامون يكسان شود .نمودار تغيير انرژي دروني اين سامانه در شكل (ب) نشان داده شده است.

« انرژي دروني و قانون اول ترموديناميك »

تابع حالت :تابعي كه به مسير انجام فرآيند بستگي ندارد و فقن به حالت آغازي و پاياني سامانه وابسته است .مانند :دما ( ،)Tفشار ()P
 نكته  :انرژي دروني يك تابع حالت است .به اين معنا كه اگر براي انجام فرآيندي مسيرهاي متفاوتي وجود داشرته باشرد ،تغييرر انررژي درونري
سامانه در تمام مسيرها يكسان است.

قانون اول ترموديناميك :برطبق اين قانون انرژي نه به وجود مي آيد و نه از بين مي رود بلكه از شكلي به شكل ديگر در مري آيرد .طبرق قرانون
اول ترموديناميك ،تغيير انرژي دروني ( )∆Eبرابر است با مجموع گرماي مبادله شده ( )qو كار انجام شده ناشي از تغيير حجم ( .)wايرن قرانون در
∆E = q + w
واقع همان قانون پايستگي انرژي است.
عالمت گرماي مبادله شده (:)q
هنگامي كه گرما از محين به سامانه منتقل شود q ،مثبت است.
هنگامي كه گرما از سامانه به محين منتقل شود q ،منفي است.
عالمت كار ناشي از تغيير حجم (:)w
هنگاميكه كار توسن محين روي سامانه انجامشود w،مثبتاست.
هنگاميكه كار توسن سامانه روي محين انجامشود w،منفياست.
عالمت تغيير انرژي دروني (:)∆E
w
+
+
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q
+
+
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مبادله گرما بين سامانه و محين در مبحث قبل مورد محالعه قرار گرفت .اينك به تحليل كار انجام شده (روي سامانه و يا توسن سامانه) و اثر آن بر
انرژي دروني سامانه مي پردازيم .اگر ضمن انجام يك واكنش شيميايي حجم تغيير كند ( )∆V ≠ 3كار انجام شده است (.)w ≠ 3
اگر واكنش شيميايي همراه با:
∆V > 3  w < 3
اف ايش حجم باشد w ،منفي است.
∆V < 3  w > 3
كاهش حجم باشد w ،مثبت است.
اگر حين انجام واكنش در شراين فشار ثابت ،تعداد مول هاي گرازي افر ايش يابرد ،حجرم فررآورده هرا بريش ترر از حجرم
واكنشدهنده ها مي شود ( .)∆V > 3به ربارگ ديگر مولكول هاي آن ،مولكول هاي هواي محين را رقب مي زنرد و روي
آن ها كار انجام مي دهد.
به رنوان مثال واكنش پروپان و اكسيژن را در نظر بگيريد .فرض كنيد كه اين واكنش در سيلندري با يك پيستون متحرك
(يعني در فشار ثابت) انجام مي شود .با توجه به معادله موازنه شده زير ،طي اين واكنش از  2مول واكنشدهنده 7 ،مول فرآورده به دست مري آيرد.
ضمن آن كه مقدار قابل توجهي گرما ني آزاد مي شود.

C
⏟0 H2(g) + 2O5(g) → 0CO
گرما ⏟ 5(g) + 9H5 O(g) +
 7مول گاز

 2مول گاز

حجم فرآورده ها بيش از حجم واكنشدهنده ها است ( .)∆V > 3اين اف ايش حجم سبب مي شود كه پيستون به سمت باال حركت كند .در واقرع
پيستون كه پيش از اين ني فشار هوا را در برابر خود داشت ،اكنون به دليل اف ايش حجم فرآورده ها و به دنبرال افر ايش فشرار درون سريلندر ،برا
انرژي بيش تري مولكول هاي هوا را به رقب مي راند و در واقع روي آن ها كار انجام مي دهد به سخن ديگر مقداري از انررژي واكرنش بره صرورگ
انرژي مكانيكي نمايان شده است.
 نكته :گاهي ممكن است طي يك واكنش شيميايي تغيير حجمي ايجاد نشود يعني  ∆V = 3باشد ،در اين صورگ  w = 3است.
به ربارگ ديگر هنگامي كه يك واكنش شيميايي با تغيير حجم ه مراه نيست و يا در ظرفي با حجم ثابت انجام مي گيرد ،كار ناشي از تغييرر حجرم
صفر بوده و مقدار تغيير انرژي دروني تنها ناشي از انتقال گرما است.
واكنش هاي شيميايي به دو روش انجام مي شود:
 -1واكنش در حجم ثابت ( :)∆V = 3در چنين حالتي بر اثر تغيير حجم كاري انجام نمي شود ( )w = 3و تغيير انرژي درونري سيسرتم فقرن
∆E = q + w
ناشي از مبادله گرما است:
q V = ∆E
گرماي مبادله شده براي واكنش در حجم ثابت را با  q Vنشان مي دهند.
 -2واكنش در فشار ثابت ( :)∆V ≠ 3اين واكنش در ظرفي سر باز يا هر ظرف ديگري انجام مي شود كه با تغيير حجم ،فشار را ثابرت نگره مري
∆E = q + w
دارد .در اين حالت كار انجام مي شود:)w ≠ 3( .
q P = ∆E − w
گرماي مبادله شده در فشار ثابت را با  q Pنشان مي دهند.
∆H = q P
گرماي مبادله شده در فشار ثابت (  )q Pرا با نماد  ∆Hنشان مي دهند و آن را گرماي واكنش يا آنتالپي واكنش مي نامند.
آنتالپي :به تغيير انرژي يك سامانه در فشار ثابت ،آنتالپي واكنش گفته مي شود.
 نكته :گرماي مبادله شده در حجم ثابت (  )q Vبرابر تغيير انرژي دروني ( )∆Eاست.
 نكته :گرماي مبادله شده در فشار ثابت (  )q Pبرابر تغيير آنتالپي ( )∆Hاست.
 نكته :بيش تر واكنش هاي شيميايي در فشار ثابت انجام مي شوند.
فرآيند بيدررو :فرآيندي است كه تقريباً هيچ تبادل گرمايي بين سامانه و محين صورگ نمي گيرد)∆E = w , q = 3( .

