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« آنتالپي »

آنتالپي ( :)Hتغییر انرژي یك سامانه در فشار ثابت را آنتالپي گویند.

 نكته :آنتالپي یك تابع حالت است و مقدار تغییر آن فقط به حالت هاي آغازي و پایاني فرآیند بستگي دارد.
تغيير آنتالپي ( :)∆Hمقدار گرمایي است که در تبدیل واکنشدهنده(ها) به فرآورده(ها) مبادله مي شود.
آنتالپي سامانه در آغاز فرآیند ( آغازي – )Hآنتالپي سامانه در پایان فرآیند ( پایاني = )Hتغییر آنتالپي ()∆H
واکنشدهندهها − Hفرآوردهها = Hواکنش∆H
اگر سامانه مورد نظر یك واکنش شیمیایي باشد:
در یك واکنش گرماده ،گرما آزاد مي شود و آنتالپي سامانه کاهش مي یابد:
  ∆H < 0آغازي < Hپایاني : Hدر واکنش هاي گرماده
در یك واکنش گرماگیر ،گرما جذب مي شود و آنتالپي سامانه افزایش مي یابد:
  ∆H > 0آغازي > Hپایاني : Hدر واکنش هاي گرماگیر
 نكته :هر چه آنتالپي یك ماده کم تر باشد آن ماده پایدارتر است .به عنووان ماواد در یوك واکونش
گرماگیر ،آنتالپي فرآورده ها بیش تر از آنتالپي واکنشدهنده ها است .بنابراین پایداري فرآورده ها کم تر از پایداري واکنشدهنده ها است.
)CH4(g) + 5O5(g) → CO5(g) + 5H5 O(g
 مااد :واکنش سوختن متان را در نظر بگیرید:
نمودار تغییر آنتالپي ( )∆Hو نمودار تغییر انرژي دروني ( )∆Eرا براي این واکنش رسم کنید.
 جواب:

 توجه :گرمایي که حین انجام واکنش جذب و یا آزاد مي شود مي تواند دماي محیط واکنش را تغییر دهد .به عنوان مااد از حول کوردن حودود
 5gکلسیم کلرید خشك در  2mLآب ℃ 50دماي محلود تا حدود ℃ 200باال مي رود ،هم چنین حل کردن حدود  2/2gآمونیوم نیترات خشك
در  2mLآب ℃ 50دماي آب را تا ℃ 0کاهش مي دهد.
عوامل مؤثر بر مقدار تغيير آنتالپي (:)∆H
 -1مقدار واكنشدهنده ها :مقدار تغییر آنتالپي واکنش متناسب است با تعداد مود هاي واکنشدهنده.
 -2حالت فيزيكي واكنشدهنده ها و فرآورده ها :هنگام محاسبه آنتالپي واکنش باید حالت فیزیکي واکنشدهندهها و فرآوردهها مشخصباشد.
به عنوان مااد در صورتي که در واکنش سوختن پروپان ،بخار آب تولید شود تغییر آنتالپي واکنش  –5025KJاست ولوي اگور آب بوه حالوت موایع
تولید شود ،تغییر آنتالپي واکنش  –5550Kjمي باشد.
)2( C5 H2(g) + 2O5(g) → 5CO5(g) + 4H5 O(g) , ∆H = −5025KJ
)5( C5 H2(g) + 2O5(g) → 5CO5(g) + 4H5 O(L) , ∆H = −5550KJ
اختالف این دو مقدار به این دلیل است که بخار آب براي این که به حالت مایع در آید (میعان) مقداري گرما از دست مي دهد (مي دانید که میعان
گرماده است) .بنابراین گرماي آزاد شده در واکنش ( )5بیش تر مي باشد.
به عنوان مااد در واکنش سوختن پروپان گرماي آزاد شده از سوختن ) C5 H2(gبیش تر از ) C5 H2(lاست و گرماي آزاد شده از واکونش سووختن
پروپان هنگامي که آب صورت مایع ) H5 O(lتولید مي شود بیش تر از هنگامي است که آب به صورت بخار ) H5 O(gتولید مي شود.
 -3دما و فشار :واکنشدهنده ها و فرآورده ها باید در دما و فشار یکساني باشند.

« حالت استاندارد ترموديناميكي »
براياینکه اندازهگیري گرماي همه واکنشها در شرایط یکساني انجام گیرد شرایط ویژهاي به نام «حالت استاندارد ترمودینامیکي» تعریف شدهاست.

حالت استاندارد ترموديناميكي :پایدارترین شکل ماده خالص در فشار یك اتمسفر و دمایي مشخص (معموالً دماي اتاق )52℃ ،تعریف ميشود.
 نكته  :از میان دگرشکل هاي مختلف ،یك عنصر پایدارترین آن ها مالك اندازه گیري قرار مي گیرد .به عنوان نمونه از میان دو دگرشوکل مهوم
کربن یعني الماس و گرافیت ،گرافیت (گرافیت C )s ،به عنوان حالت استاندارد انتخاب شده است .زیرا گرافیت پایدارتر از الماس است یا از میان دو
دگرشکل اکسیژن (  O5و  O5 )O5به عنوان حالت استاندارد انتخاب مي شود.
 نكته :براي یك ماده در حالت محلود ،حالت استاندارد ترمودینامیکي غلظت یك مود بر لیتر (  )2mol. L−2در نظر گرفته مي شود.
 نكته ∆H ° :نشاندهنده آنتالپي استاندارد است یعني تمام مواد شرکت کننده در واکنش در حالت استاندارد خود و در دماي اتاق (یا هر دمواي
مشخص دیگر) در نظر گرفته شده اند.

« برخي از آنتالپي هاي مهم »

آنتالپي استاندارد تشكيل (تشكيل :)∆H °
به واکنشي که طي آن یك مود ماده از عنصرهاي سازنده اش تشکیل مي شود ،واکنش تشکیل آن ماده مي گویند .اگر در این واکنش ،هموه موواد
°
تشکیل)∆H
شرکت کننده در واکنش در حالت استاندارد خود قرار داشته باشند تغییر آنتالپي ایون واکونش را آنتوالپي اسوتاندارد تشوکیل آن مواده (
ميگویند .به عنوان نمونه به معادله تشکیل متان توجه کنید:

°
تشکیل) + 5H5(g) → CH4(g) ; ∆Hگرافیت C(s,
= −52KJ

 نكته :آنتالپي استاندارد تشکیل عنصرها در پایدارترین حالت خود صفر در نظر گرفته مي شود.
 توجه  :اگر عنصري چند دگرشکل داشته باشد آنتالپي استاندارد تشکیل پایدارترین دگرشکل یك عنصر در حالت استاندارد ،صفر در نظر گرفتوه
مي شود .بدیهي است که آنتالپي استاندارد سایر دگرشکل ها مابت است .زیرا ناپایدار بوده و سطح انرژي باالتري دارند.
 توجه :هر چه ماده اي پایدارتر باشد ،در هنگام تشکیل آن از عناصر اولیه انرژي بیش تري آزاد مي شوود و  ∆Hآن منفوي تور خواهود بوود .بوه
°
°
تشکیل ∆Hاست.
تشکیل ∆Hمنفي تر از ( )H5 O5
عنوان مااد ()H5 O
 توجه  :آنتالپي استاندارد تشکیل بعضي از مواد مابت است .دلیل آن ناپایدار بودن آن ها و یا رادیکاد بودن آن ها (داشتن الکترون منفرد) اسوت
مانند  ،NO5 ،NOاتن و اتین.
°
 -2آنتالپي استاندارد سوختن ( سوختن:)∆H
هنگاميکه یك مود از مادهاي در مقدار کافي گاز اکسیژن خالص بسوزد ،گرماي واکنش یاد شده آنتالپي استاندارد سوختن آن ماده نامیده ميشود.
 توجه :در گرماي سوختن باید مواد واکنشدهنده و فرآورده ها در حالت استاندارد ترمودینامیکي باشند.
 نكته :گرماي حاصل از سوختن آلکان ها به جرم آن ها بستگي دارد .هور چوه جورم بویش تور باشود گرمواي حاصول نیوز بویش تور اسوت .در
هیدروکربن هاي با تعداد کربن یکسان هر چه تعداد هیدروژن موجود در ترکیب بیش تر باشد گرماي سوختن آن نیز بیش تر است.
°
تبخیر:)∆H
 -3آنتالپي استاندارد تبخير (
هنگاميکه یك مود از مادهاي در دماي جوش خود تبخیر شود ،تغییر آنتالپي مربوط به این فرآیند ،آنتالپي استاندارد تبخیر آن ماده گفته ميشود.
به عنوان مااد در شرایط استاندارد براي تغییر یك مود آب  42/2کیلو ژود گرما الزم است.
°
 [H5 O(l) ] = 42/2KJ. mol−2تبخیرH5 O(l) + 42/2KJ → H5 O(g) , ∆H
°
ذوب:)∆H
 -4آنتالپي استاندارد ذوب (
هنگامي که یك مود از ماده اي جامد در دماي ذوب خود به مایع تبدیل شود تغییر آنتالپي این فرآیند را آنتالپي استاندارد ذوب آن ماده مي گویند.
به عنوان مااد براي ذوب کردن یك مود یخ صفر درجه سلسیوس و تبدیل آن به آب صفر درجه سلسیوس  5/0KJگرما الزم است.
°
ذوبH5 O(s) + 5/0KJ → H5 O(l) , ∆H
[H5 O(s) ] = 5/0KJ. mol−2

 نكته  :آنتالپي استاندارد تبخیر یك ماده همیشه از آنتالپي استاندارد ذوب آن بیش تر است .زیرا براي ذوب یك ماده نیروهاي بین ذره اي کموي
سست مي شوند و ساختار بلوري ماده از بین مي رود اما براي تبخیر ماده باید نیروهاي بین ذره اي کامالً از بین بروند.
°
تصعید:)∆H
 -0آنتالپي استاندارد تصعيد (
هنگامي که یك مود از ماده اي تصعید شود تغییر آنتالپي این فرآیند را آنتالپي استاندارد تصعید آن ماده مي نامند.
 نكته :یخ خشك (کربن دي اکسید جامد) در فشارهاي معمولي به طور مستقیم تصعید مي شود و به گاز  CO5تبدیل مي شود.
°
تصعیدCO5(s) + 52KJ → CO5(g) , ∆H
[CO5(s) ] = 52KJ. mol−2
 -6متوسط آنتالپي پيوند:
انرژي الزم براي شکستن یك مود پیوند در حالت گازي و تبدیل آن به دو مود اتم جدا از هم گازي ،انرژي تفکیوك (گسسوتن) پیونود یوا آنتوالپي
پیوند گفته مي شود .به عنوان مااد براي شکستن پیوندهاي موجود در یك مود ) H5(gو تبدیل آن به دو مود اتم هیدروژن گوازي  455KJگرموا
H − H(g) + 455KJ → 5H(g) , ∆HH−H = 455KJ. mol−2
الزم است.

